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كلمة أ .د أحمد محمد برقعان
رئيس الجامعة – رئيس المؤتمر

بالرغم من التحديات اجلمّة اليت تواجه اجلامعات يف هذه
املرحلة الصعبة ،إال ان جامعة األندلس حترص على االستمرار يف
تنفيذ خططها وفعاليتها العلمية.
ويف اطار تنفيذ الرؤية الوطنية للدولة اليمنية احلديثة ،يأتي
املؤمتر الثاني للعلوم اإلدارية يف موعده املخطط له ،وحتت شعار
(التنمية املستدامة  ..ركيزة لألمن واالستقرار).
والذي سيتم افتتاحه من قبل دولة رئيس الوزراء االستاذ
الدكتورعبدالعزيز صاحل بن حبتور وحبضور ومشاركة االستاذ
حسني حازب وزير التعليم العالي والبحث العلمي وعدد من الوزراء ،يوم 2020/10/20م يف رحاب
جامعة األندلس بصنعاء.
وسيشارك يف املؤمتر عدد من الباحثني وعددهم  45باحث  ،وعدد البحوث وصلت اىل  35يف
خمتلف حماور املؤمتر.
ويف ختام كلمة الكتاب العلمي للمؤمتر أوجه التحية لكل من ساهم يف اجناح التحضري واالعداد
املتميز للمؤمتر ،واخص بالذكر رئيس اللجنة التحضريية الدكتور علي حممد هارب عميد كلية
العلوم اإلدارية وكل االعضاء معه واللجان املنظمة للمؤمتر ،والباحثني.

وفق اهلل اجلميع لكل خري

وو

عل محمد هارب
كلمة د ي
عميد كلية العلوم اإلدارية – رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر
تضطلع كلية العلوم اإلدارية بتحقيق أهدافها واليت منها خدمة
اجملتمع بتعزيز دور البحث العلمي وتشجيع الباحثني يف شتى اجملاالت من
األكادميني وغريهم...
وانطالقا من ذلك أقامت جنبا إىل جنب مع قيادة اجلامعة املؤمتر
العملي الثاني للعلوم اإلدارية يف واحد من أهم املوضوعات اليت تلمس
الواقع العاملي واليمين بشكل خاص وهو التنمية املستدامة ،واليت تعد
ركيزة أساسية لتطور ومنو اجملتمعات يف العصر احلديث.....
وقد مت التخطيط للمؤمتر يف  2019وبالرغم من أزمة كورونا اليت شلت احلياة العملية
والعلمية يف العامل أمجع أصرت الكلية على إقامة املؤمتر توافقا مع توجه قيادة اجلامعة...
وألهمية املوضوع تفاعل الباحثون يف خمتلف أبعاد التنمية املستدامة (التعليم – الصحة –
الغذاء – املياه – البيئة  )...ووردتنا  35حبثا خمتلفا مت حتكيمها وفقا ألصول البحث العلمي أثْرت
جوانب املؤمتر جتدونها بني دفيت هذا الكتاب.
ختا ماً نشكر قيادة اجلامعة على دعمها وتشجيعها ،ونشكر كل الباحثني واحملكمني على
تفاعلهم كما نشكر مجيع أعضاء اللجان والعاملني جلهودهم املبذولة إلجناح هذا املؤمتر آمالً أن حتقق
أهدافها العلمية والتوعوية ،وجيين املشاركون فيها الفوائد املرجوة.

واهلل املوفق ،،،

زز

لجان المؤتمر:
 أ.د .أمحد حممد برقعان
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اليمنية يف ضوء االجتاهات العاملية املعاصرة لتنمية االجتاه
حنو املهنة حنو املهنة
ك
ك

اسم
الباحث

إصباح عبد القوي الشمريي
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عنوان

فعالية وحدة مقرتحة يف الرتبية املتحفية لتنمية الوعي

البحث

األثري لدى طالب املرحلة الثانوية

اسم
الباحث

ابتهال حممد عبد اهلل شبيب

عنوان

أهمية تطوير أدوار جامعة إب يف تعليم الكبار والتعليم

البحث

املستمر يف ضوء متطلبات التنمية املستدامة
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اجللسة الثالثة :القاعة :السيمنار

مدير اجللسة :أ .د .حممد حييى الرفيق

مقرر اجللسة :أ .فهد حييى اجلحايف
اسم الباحث

عبد اهلل حممد العاضي

عنوان البحث

االستثمار يف اليمن بني الفرص والتحديات
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 11:10 11:30اسم الباحث

اسم الباحث
عنوان البحث
اسم الباحث
عنوان البحث

حممد عبد اهلل حُميد
عبد القادر حسني سند
اجلامعات األهلية اليمنية ودورها يف حتقيق
التنمية املستدامة
ابراهيم اليافعي
دور املشاركة اجملتمعية يف حتقيق متطلبات
التنمية املستدامة
فهد حييى حممد اجلحايف

لل

عنوان البحث

دور مكتب األشغال العامة والطرق مبحافظة إب
يف حتقيق التنمية املستدامة

اسم الباحث

سبأ احلزورة

عنوان البحث

دور التعليم الفين واملهين يف التنمية االقتصادية

اسم الباحث

د .حييى املرهيب
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عنوان البحث
اسم الباحث
عنوان البحث

دور الفروض الكفائية يف التنمية املستدامة رؤية
إسالمية
حممد امحد الرفيق
أثر االستثمار على الناتج احمللي يف اجلمهورية
اليمنية
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مقرر اجللسة :د .حممود العزيزي
تيسري أمحد السرحيي

اسم الباحث
1

10:30

10:40

2

10:40

10:50

3

10:50

11:00

4

11:30

11:10

5

11:10

11:20

6

11:20

11:30

صفاء عبد احلكيم أمحد بادي
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عنوان البحث

لتحقيق أهداف التنمية املستدامة
زمزم صاحل اخلوالني

اسم الباحث

حممد عبد اجلليل املليكي
أمنوذج مقرتح إلدارة الوقف التعليمي يف

عنوان البحث

اليمن ودوره يف التنمية املستدامة
يوسف سلمان أمحد الرميي

اسم الباحث

لينا عبداهلل حممد اخلوالني
دور التعليم اجلامعي يف حتقيق التنمية
وتلبية متطلبات سوق العمل يف اجلمهورية

عنوان البحث

اليمنية
فضل قاسم احلضرمي

اسم الباحث

مراد حييى اجلحايف
األدوار املتوقعة للمؤسسات الرتبوية اليمنية
لتفعيل احلق يف التعليم وفقا للتشريعات

عنوان البحث

واالتفاقيات الدولية
هاجر صاحل اخلوالني

اسم الباحث

زمزم صاحل اخلوالني

ن
ن

متطلبات تطبيق احلاضنات التكنولوجية
باجلمهورية اليمنية ودورها يف حتقيق التنمية

عنوان البحث

املستدامة
حممود عبده العزيزي

اسم الباحث
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املنظمة اإلجيابية مفهومها ،مساتها وأبعادها،

عنوان البحث

اجللسة الثالثة :القاعةB8 :

معايريها ،دورها يف نشر اإلجيابية

مدير اجللسة :أ.م .د .عبد اهلل القرشي

مقرر اجللسة :د .بسام الشجاع
ياسني حمسن العماري

اسم الباحث
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عبد اهلل العتابي

عنوان البحث

آلي ــات حتقيق االستدامة يف اجلامعات اليمنية

اسم الباحث

علي علي حممد عباس
التنمية البشرية والتعليم يف اليمن (الواقع –
العالقة  -تصور مقرتح لتطوير التعليم من

عنوان البحث

أجل تنمية بشرية شاملة)
اسم الباحث

خالد الداللي

عنوان البحث

دور البنوك التجارية يف التنمية املستدامة

اسم الباحث

أمحد حممد املنجدي

س
س

واقع التنمية املستدامة باجلمهورية اليمنية يف
عنوان البحث

ضوء بعض مؤشراتها العاملية أثناء الصراع

اسم الباحث

رجاء حممد اهلمداني
دور اجلامعات اليمنية يف حتقيق األهداف
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العاملية للتنمية املستدامة  2030يف ضوء

عنوان البحث

مسئولياتها االجتماعية
عبد اهلل علي القرشي

اسم الباحث

دور رأس املال املخاطر يف حتقيق التنمية

عنوان البحث

املستدامة  -إطار مفاهيمي
بسام الشجاع

اسم الباحث

واقع وحتديات التنمية املستدامة يف اجلمهورية

عنوان البحث

اليمنية
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اجللسة الثالثة :القاعة B9 :مدير اجللسة :أ .د .عبد اللطيف مصلح
مقرر اجللسة :أ .م .د.جرب السنباني
خالد صاحل املساجدي

اسم الباحث
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11:00
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11:30
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11:40

عامر سعد جربان
واقع ريادة األعمال يف اجلامعات اخلاصة

عنوان البحث

خالد صاحل املساجدي

اسم الباحث

عامر سعد جربان
متطلبات تطبيق اإلدارة اإللكرتونية

عنوان البحث

يف كليات اجملتمع اخلاصة – عمران
عبد اخلالق صاحل عبد اهلل معزب

اسم الباحث

العنوان التجاري واالسم التجاري بني أحكام

عنوان البحث

القانون وواقع التطبيق
مجال ناصر الكميم

اسم الباحث

علي أمحد اإلدريسي
دور إدارة اجلودة الشاملة يف تعزيز التنمية

عنوان البحث

املستدامة لبيئة املنظمات التعليمية اليمنية

اسم الباحث

إبراهيم إمساعيل الناشري
أمنوذج مقرتح لتطبيق اإلدارة اإللكرتونية يف

عنوان البحث

مؤسسات التعليم العالي اليمين
خالد حسن احلريري

اسم الباحث

احالم فيصل سرحان
االلتزام باملزيج التسويقي املستدام يف
الشركات الصناعية واثره يف ابعاد قيمة

عنوان البحث

العالمة التجارية
للشركة من منظور العمالء
عبد اللطيف مصلح حممد عايض

اسم الباحث
ف
ف

أثر رأس املال الفكري يف حتقيق امليزة
التنافسية املستدامة من خالل اسرتاتيجيات

عنوان البحث

الريادة :دراسة ميدانية يف الشركات اليمنية
للصناعات الغذائية
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The goal of the current research is
to identify the organizational, human,
financial, and technical requirements
necessary for the application of
electronic management in the
community colleges of Amran City,
and to achieve the goal of the research,
a descriptive survey approach was used,
and a questionnaire consisting of (26)
items distributed into four areas are the
requirements: (organizational, human)
After ensuring the validity and
reliability of the tool, it was distributed
to the research sample consisting of
(67) individuals. Academics and
administrators working in the
community colleges of Amran city
were chosen in the second semester of
the academic year 2019/2020, and the
data were analyzed using the statistical
packages program. (SPSS), and the
results of the research are concluded
that the requirements for the application
of electronic management in the
community colleges of Amran as a
whole were "medium" at the level of
the tool as a whole and its fields except
for the two fields of requirements
(human and technical) were of a high
degree. At the level of the tool and its
domains attributed to the gender
variable, where the differences were in
favor of the male category, and there
are no statistically significant

differences in the field of human
requirements attributed to the gender
variable, and the results also showed
that there are no statistically significant
differences about the requirements of
the application of electronic
management at the level of the tool as a
whole and its fields attributable For the
job title variable, The results showed
that there were no statistically
significant differences in the
requirements of applying electronic
management at the level of the tool as a
whole and in the areas of organizational
and technical requirements due to the
variable of specialization, while there
were statistically significant differences
in the fields of human and material
requirements attributed to the variable
of specialization and the differences
were in favor of those with a
humanitarian specialization, and the
results showed that there are
statistically significant differences
About the requirements for the
application of electronic management at
the level of the tool and its fields due to
the variable years of experience, where
the differences were in favor of those
with experience of (6-10) years.
Key Words: Requirements for the
Application of Electronic Management,
Private Community College in Amran
City.

Abstract:

( املؤتمر العلمي الثاني للعلوم اإلدارية )
التنمية املستدامة ركيزة لألمن واالستقرار والسالم  /أكتوبر  2020م

م مة
حتتم ظروف العصر الرقمي مبتغرياته بذل جمهودات كبرية يف إجناز األعمال ملسايرة التغريات
السريعة واملتالحقة يف كل اجملاالت ،والتفاعل اإلجيابي مع هذه املتغريات خاصة يف جمال تقنية
املعلومات اإلدارية يؤدي إىل االبتكار واإلبداع يف األعمال ،مما يؤدي إىل حتسن يف األداء اإلداري والقدرة
على سرعة اإلجناز.
وقد بدأت معظم دول العامل منذ فرتة على تطوير اسرتاتيجياتها وسياساتها لكي تتناسب مع
متطلبات العصر ،ومبا يضمن أداء الوظائف بكفاءة عالية خصوصاً يف املؤسسات احلكومية اليت غلب
عليها طابع البريوقراطية ،وتعقيد اإلجراءات؛ لذلك فقد ألزمت الثورة املعلوماتية العديد من الدول بإعادة
هيكلة مؤسساتها العامة مبا يتناسب مع متطلبات الثورة الرقمية (الشامسي.)1 ،2018 ,
وأصبح التغيري اإلداري من أهم مسات الوقت احلاضر والذي ينبغي التعامل معه وتوظيفه بكفاءات
عالية؛ كونه أصبح ضرورة حتمية ملواكبة املؤسسات التعليمية للمستجدات السريعة واملتالحقة ،واليت
انتقل فيها العمل اإلداري مستفيداً من تكنولوجيا املعلومات اإلدارية من األساليب التقليدية اليت يعتمد
على املعامالت الورقية واإلجراءات الروتينية إىل األساليب اإللكرتونية يف اإلدارة ،حيث أصبحت اإلدارة
اإللكرتونية متثل نوعاً من االستجابة القوية لتحديات عامل القرن الواحد والعشرين اليت ختتصر العوملة
والفضاء الرقمي واملعرفة وثورة اإلنرتنت (كافية ،ومحيد.)219 ،2017،
وتُعترب اإلدارة اإللكرتونية من أهم املداخل اجلديدة اليت تقوم على استخدام املعرفة واملعلومات
ونظم الربامج املتطورة واالتصاالت للقيام بالوظائف اإلدارية ،وإجناز األعمال التنفيذية ،واعتماد
اإلنرتنت والشبكات األخرى يف تقديم السلع واخلدمات بصورة اإللكرتونية ،باإلضافة إىل تبادل
املعلومات بني العاملني يف املؤسسة وبني األطراف اخلارجية مبا يُساعد يف اختاذ القرارات ورفع كفاءة
األداء وجودته وفعاليته (قريشي.)136 ،2016 ،
وتهدف اإلدارة اإللكرتونية إىل حتويل العمل اإلداري العادي من النمط اليدوي إىل النمط
اإللكرتوني ،وذلك باالعتماد على نظم معلوماتية قوية تساعد يف اختاذ القرار بأسرع وقت وبأقل
التكاليف ،وهذا بطبيعة احلال يرتتب عليه فوائد عدة ،كالسرعة يف إجناز العمل واملساعدة يف اختاذ
القرار بالتوفري الدائم للمعلومات بني يدي متخذي القرار ،مع خفض تكاليف العمل اإلداري ورفع
مستوى األداء ،وجتاوز مشكلة البعدين اجلغرايف والزمين ،ومعاجلة البريوقراطية والرشوة
(الكبيسي.)9 -6 ،2008 ،
ويف ذات السياق أكدت دراسة (الصوايف وآخرون )101 ،2014 ,على ضرورة التحول إىل اإلدارة
اإللكرتونية؛ نظراً لظهور الكثري من املفاهيم احلديثة اليت تُسهم يف التحول إىل إدارة التغيري املستمر
القائم على التكنولوجيا العلمية احلديثة املرتبطة ارتباطاً بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.
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ومتاشياً مع االهتمام مبوضوع اإلدارة اإللكرتونية فإن البحث احلالي يهدف إىل معرفة متطلبات
اإلدارة اإللكرتونية يف كليات اجملتمع اخلاصة مبدينة عمران من وجهة نظر العاملني فيها.
مشكلة البحا
نظراً لتوجه اليمن حالياً وسعيها احلثيث بشتى الطرق والوسائل إلرساء جمتمع يعتمد املعرفة
واملعلومات وتكنولوجيا االتصال يف خمتلف اجملاالت باالعتماد على شبكة اإلنرتنت والتحول التدرجيي
من العمل التقليدي إىل العمل اإللكرتوني ،أصبح من الضرورة مبكان تطبيق اإلدارة اإللكرتونية يف
خمتلف اجملاالت؛ ملواكبة التغريات والتطورات التكنولوجية السريعة واملتالحقة.
ونتيجة للدور الكبري الذي تلعبه كُليات اجملتمع باليمن ومنها كليات اجملتمع اخلاصة مبدينة عمران
يف تلبية احتياجات اجملتمع وسوق العمل من الكوادر املؤهلة؛ إال أنها ما زالت تدار يف الغالب باألساليب
التقليدية رغم حاجتها ملواكبة التطورات احلديثة واملتسارعة ،ولذلك فهي حباجة إىل تبين أساليب
حديثة يف اإلدارة ومنها اإلدارة اإللكرتونية ،اليت متكنها من حتقيق أهدافها بفعالية عالية ،وهذا ما
أكدته دراسة (السعدي ،والدعيس )2016 ،على أن اإلدارة يف كليات اجملتمع اليمنية مازالت تدار
بأساليب تقليدية وحتتاج إىل أساليب حديثة ومتطورة ترفع من قدرتها على حتقيق أهدافها بكفاءة
وفعالية ،كما أكدت دراسة (العروسي ،واجلرباني )755 ،2019 ،على ضرورة حث القيادات
األكادميية واإلدارية بكلية اجملتمع عمران ،على استخدام التقنيات احلديثة يف العمل األكادميي
واإلداري ،ويف ذات السياق أشار اجمللس األعلى للتخطيط يف توصياته بضرورة مراجعة واقع التعليم
الفين واملهين يف اليمن مراجعة شاملة وجدية يف بنية النظام ككل وإصالح أوضاعه يف ضوء االجتاهات
املعاصرة ،ومنها تبين اإلدارة اإللكرتونية مبا حيقق تطلعات وآمال اجملتمع احلالية واملستقبلية (اجمللس
األعلى لتخطيط التعليم.)54 ،2012 ،
وهذا ما دفع الباحثني إىل إجراء هذا البحث يف حماولة منهم ملعرفة متطلبات تطبيق اإلدارة
اإللكرتونية يف كليات اجملتمع اخلاصة مبدينة عمران.
ويف ضوء ما سبق تتبلور مشكلة البحث يف السؤال الرئيس التالي:
ما املتطلبات الالزمة لتطبيق اإلدارة اإللكرتونية يف كليات اجملتمع اخلاصة مبدينة عمران؟
ويتفرع من السؤال الرئيس األسئلة الفرعية التالية:
 . 1ما املتطلبات التنظيمية الالزمة لتطبيق اإلدارة اإللكرتونية يف كليات اجملتمع اخلاصة مبدينة
عمران؟
 . 2ما املتطلبات البشرية الالزمة لتطبيق اإلدارة اإللكرتونية يف كليات اجملتمع اخلاصة مبدينة عمران؟
 . 3ما املتطلبات املالية الالزمة لتطبيق اإلدارة اإللكرتونية يف كليات اجملتمع اخلاصة مبدينة عمران؟
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 . 4ما املتطلبات التقنية الالزمة لتطبيق اإلدارة اإللكرتونية يف كليات اجملتمع اخلاصة مبدينة عمران؟
 . 5هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )05 .0بني استجابات أفراد العينة حول
متطلبات تطبيق اإلدارة اإللكرتونية تعزى ملتغري (النوع االجتماعي ،املسمى الوظيفي ،التخصص،
سنوات اخلربة)؟
أه ا البحا
يهدف البحث إىل التعرف على:
 . 1املتطلبات التنظيمية الالزمة لتطبيق اإلدارة اإللكرتونية يف كليات اجملتمع اخلاصة مبدينة عمران.
 . 2املتطلبات البشرية الالزمة لتطبيق اإلدارة اإللكرتونية يف كليات اجملتمع اخلاصة مبدينة عمران.
 . 3املتطلبات املالية الالزمة لتطبيق اإلدارة اإللكرتونية يف كليات اجملتمع اخلاصة مبدينة عمران.
 . 4املتطلبات التقنية الالزمة لتطبيق اإلدارة اإللكرتونية يف كليات اجملتمع اخلاصة مبدينة عمران.
 . 5الكشف عما إذا كان هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )05 .0بني استجابات
أفراد العينة حول متطلبات تطبيق اإلدارة اإللكرتونية تعزى ملتغري (النوع االجتماعي ،املسمى
الوظيفي ،التخصص ،سنوات اخلربة).
أهمية البحا
تنبثق أهمية البحث من أهمية موضوعه املتمثل يف متطلبات اإلدارة اإللكرتونية يف كليات اجملتمع
اخلاصة مبدينة عمران ،كما تتمثل أهميته يف النتائج اليت مت التوصل إليها ،واليت ميكن االستفادة
منها يف توجيه جهود الكلية حنو تطبيق اإلدارة اإللكرتونية لتحسني وتطوير أدائها ،باإلضافة إىل فتح
اجملال أمام حبوث ودراسات مستقبلية يف هذا املوضوع.
ح ود البحا
ال ود املصضصعية اقتصر البحث على رصد وجهات نظر األكادمييني واإلداريني حول متطلبات تطبيق
اإلدارة اإللكرتونية من حيث املتطلبات (التنظيمية ،البشرية ،املالية ،التقنية).
ال ود البشر ة األكادمييني واإلداريني.
ال ود املك نية كليات اجملتمع اخلاصة مبدينة عمران باجلمهورية اليمنية.
ال ود الزم نية مت تطبيق البحث خالل الفصل الدراسي الثاني من العام اجلامعي (.)2020/2019
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مصطلح البحا
اإلدارة اإللكرتونية
تُعرف اإلدارة اإللكرتونية بأنها "االستغناء عن املعامالت الورقية ،وإحالل املكتب اإللكرتوني،
عن طريق االستخدام الواسع لتكنولوجيا املعلومات ،وحتويل اخلدمات العامة إىل إجراءات مكتبية تتم
معاجلتها حسب خطوات متسلسلة منفذه مسبقاً " (الساملي.)135 ،2004 ،
التعر ف اإلجرا

استخدام كافة التق نيات اإلدارية احلديثة وشبكات االتصاالت إلجناز العمليات

اإلدارية من ختطيط وتنظيم وتوجيه ورقابة ،لكي تتمكن كليات اجملتمع اخلاصة مبدينة عمران من
حتقيق أهدافها بأقل وقت وجهد ممكن.
متطلب

طبيق اإلدارة اإللكرتونية

تُعرف متطلبات تطبيق اإلدارة اإللكرتونية :بأنها كل ما جيب توافره من عناصر بشرية ومادية
مما يتيح تنفيذ العملية اإلدارية بأساليب تكنولوجية حديثة تسهم يف إجناح برامج اإلدارة اإللكرتونية)
الشمراني.)506 ،2013 ،
التعر ف اإلجرا

كل ما جيب توفره من متطلبات (تنظيمية ،بشرية ،مالية ،وتقنية) ،واليت تتيح

تنفيذ العملية اإلدارية بأساليب تكنولوجية حديثة تسهم يف إجناح برامج اإلدارة اإللكرتونية يف كليات
اجملتمع اخلاصة مبدينة عمران.
اإلط ر النظر
احملصر ا و اإلدارة اإللكرتونية
م جص اإلدارة اإللكرتونية
لقد تعددت وتنوعت تعاريف اإلدارة اإللكرتونية حسب أدبيات الباحثني كما يلي:
ُعر اإلدارة اإللكرتونية ()E – Management
بأنها " اجلهود اإلدارية اليت تتضمن تبادل املعلومات ،وتقدم اخلدمات للمواطنني وقطاع األعمال
بسرعة عالية وتكلفة منخفضة عرب أجهزة احلاسب وشبكات اإلنرتنت مع ضمان سرية أمن املعلومات
املتناقلة " (املعاني وآخرون.)2011 ،81 ،
يف حني عرفها الطائي ( )27 ،2007بأنها "إدارة تقليدية تستند استناداً كُلياً إىل تكنولوجيا
االتصاالت واملعلومات يف كافة العمليات اإلدارية والفنية واختاذ القرارات".
أما جوكسب ) (jocobsيعرفها أنها :مبثابة جمموعة من الشركاء ،أو الكيانات تتعامل
بكفاية وفاعلية من خالل استخدام جمموعة أنظمة وآليات تقنية املعلومات واالتصاالت فائقة
ومتقدمة ألداء األعمال بشكل منظم ودقيق (.)Jacobs, kai,2003,11
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ويرى الم ) (Lamيف تعريفه لإلدارة اإللكرتونية بأنها :جمموعة من شبكات االتصال
اإللكرتونية اليت تنتقل فيها البيانات والوثائق من املنظمات االفرتاضية إىل املنظمات الرتبوية
(.)Lam, Charles,2004,5

وعليه ميكن القول :إن اإلدارة اإللكرتونية هي :توظيف تقنية املعلومات واالتصاالت إلدارة
وتنفيذ مهام وأنشطة الكلية إلكرتونياً لتحقيق أهدافها وغايتها بكفاءة وفعالية.
خص

اإلدارة اإللكرتونية
توجد العديد من اخلصائص لإلدارة اإللكرتونية ومن أبرزها ما يلي (جنم،)127 ، 2004 ،

(كافية :)223 -221 ،2017 ،

 .1عملية إدارية تتمثل بتحديد األهداف ورسم السياسات وتوجيه املوارد وفق خيارات اسرتاتيجية وعم
لية والرقابة عليها.
 .2تُعد من اإلمكانات املتميزة لإلنرتنت وشبكات األعمال.
 .3اختفاء الوثائق الورقية يف املعامالت.
 .4تعزيز القدرات التنظيمية والرقابة داخل املؤسسة.
 .5السرعة يف إجناز املعامالت إلكرتونياً.
 .6التفاعل اجلماعي بني عدة أطراف.
فصا

طبيق اإلدارة اإللكرتونية

توجد العديد من فوائد تطبيق اإلدارة اإللكرتونية أهمها ما يلي:
 .1فصا اإلدارة اإللكرتونية للمجتمع
من أهم الفوائد اليت توفرها اإلدارة اإللكرتونية للمجتمع هي (:)Shaw, Michael j,2000,197

أ -تُسهم يف زيادة ال شفافية فيما يتعلق بتحسني اخلدمات ،وتبسيط اإلجراءات ،وتسهيل املعامالت
بني مجيع فئات اجملتمع.
ب -تُسهم أيضاً يف توفري البيانات واملعلومات ،وإتاحتها جلميع فئات اجملتمع.
ج -تُ ساعد يف االستفادة من الفرص املتاحة يف سوق التكنولوجيا املتقدمة.
 .2فصا اإلدارة اإللكرتونية للمؤسي
توفر اإلدارة اإللكرتونية فوائد للمؤسسات تتمثل يف اآلتي (:)Minister, Ptime,2000,13-14

أ -تبسط إجراءات إجناز األعمال.
ب -تقلل من أعباء األعمال الورقية.
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ج -تساعد املؤسسات يف تعزيز مفهوم إدارة اجلودة الشاملة وتركيزها ،من خالل حتسني جودة
اخلدمات املقدمة.
د -تُسهِّل إجراء االتصال بني دوائر املؤسسات املختلفة.
ه -تساعد اإلدارة العليا للمؤسسات يف اختاذ القرارات يف الوقت املناسب.
و -تُ سهم يف حتقيق التميز ،من خالل اخنفاض أوقات إجناز املعامالت وتكلفتها.
ز -تقلل من حجم القوى العاملة غري الكفؤة ،و يف الوقت نفسه تتم إعادة تأهيل اآلخرين لغرض
مواكبة التطورات اجلديدة.
ح -حتسن من فعالية األداء واختاذ القرار من خالل إتاحة املعلومات والبيانات.
ط -املرونة يف عمل املوظف حبيث ميكن للموظف سهولة الدخول على الشبكة الداخلية من أي
مكان قد يتواجد فيه للقيام بالعمل يف الوقت واملكان الذي يرغب فيه.
ي -سهولة وسرعة وصول التعليمات واملعامالت اإلدارية للموظفني والزبائن وكذلك املراجعني.
ك -سهولة ختزين وحفظ البيانات واملعلومات ومحايتها من الكوارث و العوامل الطبيعية من خالل
االحتفاظ بالنسخ االحتياطية يف أماكن خارج حدود املؤسسة وهو ما يعرف بنظام التحوط من
الكوارث (.)DRS
 .3فصا اإلدارة اإللكرتونية للميت ي
توفر اإلدارة اإللكرتونية فوائد للمستفيدين من خالل اآلتي (:)Heintzman, Ralph2000,5

أ -اإلسهام يف حتقيق اتصال أفضل وأسرع وأوسع ،من خالل استخدام احملطة الواحدة من نقاط
اخلدمة ،اليت تساعد يف احلصول على خدمات عالية اجلودة وبتكلفة أقل.
ب -متكن املستفيدين من إجياد املعلومات واحلصول على اخلدمات يف أماكن وجودهم من غري احلاجة
إىل مراجعة الدوائر املعنية.
ج -تساعد على زيادة والء الزبائن ،نتيجة لالستجابة السريعة لالحتياجات والتسليم املبسط للخدمات
املقدمة هلم.
ويرى الباحثون أن هذه الفوائد وإن بدت منفصلة ،لكنها يف الواقع متشابكة ومتداخلة ،فالتحسني
يف أداء اخلدمات املقدمة ،وزيادة والء املستفيدين ،يأتي  -يف جزء منه  -من تبسيط اإلجراءات والتزود
باخلدمات من مصدر واحد ،وهذا يؤدي إىل اخنفاض أوقات إجناز األعمال ،وحتقيق وفورات يف
التكلفة ،من خالل تقليل أعباء األعمال الورقية ،فضالً عن اخنفاض أعداد العاملني ،نتيجة الستخدام
األنظمة اإللكرتونية املتطورة.
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تتكون اإلدارة اإللكرتونية من أربعة عناصر أساسية هي :عتاد احلاسوب ،والربجميات ،وشبكة
االتصاالت ( )Communication Networkويقع يف قلب هذه املكونات صُناع املعرفة من اخلرباء
واملختصني الذين ميثلون البنية اإلنسانية والوظيفية ملنظومة اإلدارة اإللكرتونية.
م

عن صر اإلدارة اإللكرتونية

الشك رقم ()1

املص ر (أبص أمصنه.)36 ،2009 ،

ويُمكن توضيح هذه العناصر كما يلي (أبو أمونه:)37 ،2009 ،
 )1عت د ال سصب ويقصد به أجهزة احلاسوب وملحقاتها ،ونظراً لتطور برامج احلاسوب والزيادة
املستمرة يف عدد مستخدمي األجهزة يف املؤسسات فإنه من األفضل للمؤسسة السعي وراء امتالك
أحدث ما توصل إلية صانعوا العتاد يف العامل حتى حتقق ميزتني أساسيتني هما:
 توفري تكاليف التطوير املستمر وتكاليف الصيانة. مالئمة عتاد احلاسوب للتطورات الربجمية وبرجميات نظم املعلومات. )2الربجمي والشبك
يرى خليفة ( )41 ،2008بأن الربجميات "هي جمموعة من الربامج املستخدمة لتشغيل جهاز
احلاسب اآللي واالستفادة من إمكانياته املختلفة ".
بينما يرى قريشي ( )90 ،2011بأن الشبكات عبارة "عن وصالت إلكرتونية ممتدة عرب نسيج
اتصالي لشبكات اإلنرتنت ،واإلكسرتانت ،وشبكة اإلنرتنت اليت متثل الشبكة القيمة للمؤسسة
وإلدارتها اإللكرتونية ".
 )3صن عة املعرفة وهو العنصر األهم يف منظومة اإلدارة اإللكرتونية من القيادات الرقمية ،واملديرين
واحملللني للموارد املعرفية ورأس املال الفكري يف املؤسسة ،ويتوىل صناع املعرفة تغيري طرق التفكري
السائدة للوصول إىل ثقافة املعرفة (قريشي.)90 ،2011 ،
للعلوم والتقنية
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ومما سبق يرى الباحثون بأن اإلدارة اإللكرتونية تتكون من عدة عناصر أهمها( :الربجميات،
املكونات املادية ،الشبكات ،وصناع املعرفة).
احملصر ال ن متطلب

طبيق "اإلدارة اإللكرتونية

تُمثل اإلدارة اإللكرتونية حتوالً شامالً يف املفاهيم والنظريات واألساليب واإلجراءات واهلياكل
والتشريعات اليت تقوم عليها اإلدارة التقليدية ،وهي ليست وصفة جاهزة أو خربة مستوردة ميكن نقلها
وتطبيقها فقط ،بل إنها عملية معقدة ونظام متكامل من املكونات التقنية واملعلوماتية واملالية
والتشريعية وال بيئية والبشرية وغريها ،وبالتالي ال بد من توفر متطلبات عديدة ومتكاملة لتطبيق اإلدارة
اإللكرتونية وإخراجها إىل حيز الواقع العملي.
ومن أهم هذذذه املتطلبذذات مذذا يلي (قريشذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذي( ،)92 -90 ،2011 ،خليفذذة،)45 ،2008 ،
(جعفر:)131 ،2014 ،

 - 1املتطلب التنظيمية و تم فيم ل
أ .وضع األطر التشريعية وحتديثها وفقا للمستجدات :وجود التشريعات والنصوص القانونية يُسهل
عمل اإلدارة اإللكرتونية ويضفي عليها املشروعية واملصداقية على كافة النتائج القانونية املرتتبة
عليها.
ب .وضع االسرتاتيجيات وخطط التأسيس :يتطلب ذلك تشكيل إدارة أو هيئة لتخطيط ومتابعة وتنفيذ
ووضع اخلطط ملشروع اإلدارة اإللكرتونية واالستعانة باجلهات االستشارية والدراسة لدراسة ووضع
املواصفات العامة ومقاييس اإلدارة اإللكرتونية ،والتكامل والتوافق بني املعلومات املرتبطة بأكثر
من جهة.
ج .القيادة والدعم اإلداري :من أهم العوامل املؤثرة يف أي مشروع كان هو القيادة وهي املفتاح الرئيسي
للنجاح أو الفشل.
د .اهليكل التنظيمي :أصبح النموذج اهلرمي التقليدي للمؤسسة الذي واكب عصر الصناعة مل يعد
مالئماً لنماذج األعمال اجلديدة يف عصر تكنولوجيا املعلومات واألعمال اإللكرتونية ،إذ جند أن
اهلياكل الت نظيمية املالئمة لألعمال اإللكرتونية هي املصفوفات والشبكات وتنظيمات اخلاليا
احلية املرتبة بنسيج االتصاالت.
ه .تعليم وتدريب العاملني :تتطلب اإلدارة اإللكرتونية إحداث تغريات جذرية يف نوعية املوارد البشرية
املالئمة هلا وهذا يعين إعادة النظر بنظم التعليم والتدريب احلالية ملواكبة متطلبات التحول اجلديد
مبا يف ذلك إعداد اخلطط والربامج واألساليب التعليمية والتدريبية على كافة املستويات.
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 - 2املتطلب البشر ة

يُعترب العنصر البشري من أهم املوارد اليت ميكن استثمارها لتحقيق النجاح يف أي مشروع ويف أي
مؤسسة ،وله أهمية كبرية يف تطبيق اإلدارة اإللكرتونية حيث يُعترب املنشأ لإلدارة اإللكرتونية ،فهو
الذي اكتشفها ثم طورها وسخرها لتحقيق األهداف اليت يصبو إليها ،لذلك فإن اإلدارة اإللكرتونية
من وإىل العنصر البشري.
 - 3املتطلب الت نية

وتتمثل يف توفري البنية التحتية لإلدارة اإللكرتونية واليت تشمل تطوير وحتسني شبكة االتصاالت حبيث
تكون متكاملة وجاهزة لالستخدام واستيعاب الكم اهلائل من االتصاالت يف آن واحد ،لكي حتقق
اهلدف من استخدام شبكة اإلنرتنت ،باإلضافة إىل توفري التكنولوجيا الرقمية املالئمة من جتهيزات
وحاسبات آلية وأجهزة ومعدات وأنظمة وقواعد البيانات والربامج ،وتوفري خدمات الربيد الرقمي ،وتوفري
كل ذلك باالستخدام الفردي أو املؤسسي على أوسع نطاق ممكن.
 - 4املتطلب ا منية

تُعد مسألة أمن املعلومات من أهم مُعضالت العمل إلكرتونياً؛ مبعنى أن املعلومات والوثائق اليت جيرى
حفظها وتطبيق إجراءات املعاجلة والنقل عليها إلكرتونيا لتنفيذ متطلبات العمل جيب احلفاظ على
أمنها.
ال راس الي ب ة
أوالً ال راس احمللية
 -دراسة (جربان ،املي ج

 )2020 ،هدفت الدراسة إىل التعرف على املتطلبات التنظيمية ،واملالية

والبشرية ،والتقنية الالزمة لتطبيق اإلدارة اإللكرتونية يف ظل الوباء العاملي " فريوس كورونا" بكلية
اجملتمع عمران .وأُستخدم املنهج الوصفي املسحي ،وكانت االستبانة أداة جلمع البيانات ،وزّعت
على عينة الدراسة البالغ عددها ( )50فرداً ،مت اختيارهم بطريقة احلصر الشامل من األكادمييني
واإلداريني العاملني يف كلية اجملتمع عمران ،وخلُصت نتائج الدراسة إىل أن املتطلبات الالزمة لتطبيق
اإلدارة اإللكرتونية يف ظل الوباء العاملي " فريوس كورونا" بكلية اجملتمع عمران يف جمملها كانت
" عالية جداً" على مستوى األداة ككل وعلى مستوى كل جمال من جماالتها .وأظهرت النتائج عدم
وجود فروق دالة إحصائياً حول متطلبات اإلدارة اإللكرتونية (التنظيمية ،املالية والبشرية ،التقنية)
تُعزى ملتغري (املسمى الوظيفي ،التخصص ،سنوات اخلربة) ،على مستوى اجملاالت واألداة ككل.
 دراسة (النظ ر  )2019 ،هدفت الدراسة إىل التعرف على معوقات تطبيق اإلدارة اإللكرتونية يفكلية الرتبية جبامعة صنعاء من وجهة نظر القيادات األكادميية واإلدارية وأعضاء هيئة التدريس يف
كلية الرتبية جبامعة صنعاء ،ومت استخدام املنهج الوصفي املسحي ،وكانت االستبانة أداة جلمع
البيانات ،ومت تطبيقها على عينة البحث البالغ عددها ( )151فرداً ،مت اختيارهم بطريقة عشوائية
للعلوم والتقنية
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طبقية ،وتوصلت الدراسة إىل جمموعة من النتائج أهمها :أظهرت النتائج أن درجة تقديرات أفراد
عينة البحث للمعوقات اليت حتد من تطبيق اإلدارة اإللكرتونية يف كلية الرتبية جبامعة صنعاء جبميع
احملاور (جمتمعة) كانت بتقدير "موافق.
 دراسة (العروس  ،واجلرب ن  )2019 ،هدفت الدراسة التعرف تقييم وحتليل نظم املعلومات يف كليةاجملتمع عمران ،ومت استخدام املنهج الوصفي املسحي ،واعتمدت االستبانة كأداة جلمع املعلومات،
وخلُصت الدراسة إىل أن واقع استخدام نظم املعلومات يف كلية اجملتمع عمران متدنية ،كما توصلت
إىل عدم وجود فروق دالة إحصائياً حول واقع استخدام نظم املعلومات يف الكلية تعزى ملتغريي
(التخصص ،املسمى الوظيفي) ،على مستوى مجيع اجملاالت ،عدا جمال جودة املعلومات وجود فروق
يف متغري (سنوات اخلربة) ولصاحل أصحاب اخلربة من ( )10 -6سنوات ،وأصحاب اخلربة من ()11
سنة فأكثر.
 دراسة (ال عيس ،وال حي ن  )2018 ،هدفت الدراسة التعرف على متطلبات تطبيق اإلدارةاإللكرتونية يف كلية جمتمع صنعاء باجلمهورية اليمنية ،ومت استخدام املنهج الوصفي املسحي،
واعتمدت االستبانة كأداة جلمع املعلومات ،وخلُصت الدراسة إىل أن درجة املوافقة على متطلبات
تطبيق اإلدارة اإللكرتونية يف كلية جمتمع صنعاء باجلمهورية اليمنية كانت) عالية جدا) على
مستوى األداة ككل وعلى مستوى كل جمال من جماالت الدراسة ،كما كشفت نتائج الدراسة
عن عدم وجود فرو ق ذات داللة إحصائية يف استجابات أفراد عينة الدراسة تعزى للمتغريات
الدميوغرافية) اجلنس ،والتوصيف الوظيفي ،واملؤهل العلمي ،وسنوات اخلربة اإلدارية ( ،وذلك
على مستوى الدرجة الكلية لألداة وعلى مستوى كل جمال من جماالت الدراسة.
 دراسة (عب الرمح  )2013 ،هدفت الدراسة إىل التعرف على واقع تطبيق اإلدارة اإللكرتونية يفوزارة اخلدمة املدنية والتأمينات ،والتغيّرات اليت أحدثتها خالل السنوات 2009-1998م ،وكذلك
التعرف على مقومات تطبيق اإلدارة اإللكرتونية يف وزارة اخلدمة املدنية والتأمينات ،وقد استخدمت
الدراسة املنهج التطويري ومنهج دراسة احلالة ومنهج النظم ومنهج تقييم األثر ،ومت استخدام الوثائق
واملستندات واملالحظة باملشاركة كأداة للدراسة ،وكانت عينة الدراسة وزارة اخلدمة املدنية
والتأمينات ،وكانت أهم نتائج الدراسة:مت توفري أهم متطلبات التحول حنو اإلدارة اإللكرتونية ،مت
توفري مبالغ كبرية إلن شاء وتطوير قواعد البيانات والشبكة والتجهيزات واألجهزة وبناء القدرات،
متكنت الوزارة من توفري بنية حتتية متكاملة متثلت يف جتهيز املركز الرئيسي للمعلومات واملراكز
الفرعية يف احملافظات باألجهزة واملعدات والربط الشبكي وقواعد البيانات والكادر البشري،
وجود أثر فعال لتطبيق اإلدارة اإللكرتونية يف بعض الوظائف اإلدارية متثلت يف سرعة احلصول على
املعلومات املطلوبة بدقة عالية ،وسهولة ختزين املعلومات ،وصحة وتكامل املعلومات.
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ني ً ال راس العربية
 دراسة اليمري ( )2009بعنصان هدفت الدراسة إىل التعرف على درجة توافر متطلبات تطبيقاإلدارة اإللكرتونية يف املدارس الثانوية مبحافظة غزة من وجهة نظر مديري املدارس الثانوية وسبل
تطويرها  ،ومت استخدام املنهج الوصفي املسحي ،واعتمدت االستبانة كأداة جلمع املعلومات،
وكانت أهم النتائج اليت توصلت إليها الدراسة أن درجة توافر متطلبات تطبيق اإلدارة اإللكرتونية
يف املدارس الثانوية من وجهة نظر مديري املدارس الثانوية بصورة عامة قليلة ،حيث كانت قليلة
على جمال املتطلبات املادية وجمال متطلبات السالمة واألمان ومتوسطة على جمال املتطلبات
البشرية الفنية وجمال املتطلبات اإلدارية وجمال املتطلبات املالية ،وكذلك توصلت الدراسة بعدم
وجود فروق ملتغري اجلنس على الدرجة الكلية ومجيع اجملاالت ما عدا املتطلبات البشرية والفنية
وكانت الفروق لصاح الذكور ،وعدم وجود فروق ملتغري املؤهل العلمي ،وكذلك عدم وجود فروق
ملتغري مدة اخلدمة ما عدا جمالي املتطلبات املادية واملتطلبات املالية بني فئيت ( )10 -5سنوات وأقل
من مخس سنوات.
 دراسة فصز ة خبش ( )2007هدفت الدراسة إىل معرفة كيفية تطبيق اإلدارة اإللكرتونية لتطويركليات الرتبية للبنات باململكة يف ضوء التحوالت املعاصرة ،ومت استخدام املنهج الوصفي املسحي،
واعتمدت االستبانة كأداة جلمع املعلومات ،وكانت أهم النتائج اليت توصلت إليها الدراسة أن
اإلدارة اإللكرتونية ليست مطبقة حالياً يف كليات الرتبية للبنات ،وال توجد خطة اسرتاتيجية أو
تعليمات واضحة لتطبيقها ،وأن أبرز معوقات اإلدارة اإللكرتونية يتمثل يف قلة الدعم الفين وضعف
الكفاية التقنية.
ل ً ال راس ا جنبية
 دراسة فيليك ( )Felck. 2010هدفت الدراسة إىل الكشف عن مدى استخدام اإلدارة اإللكرتونيةوالربامج امللحقة بها يف إدارة األقسام اإلدارية يف اجلامعات الوطنية الكرواتية ،وتكونت عينة
الدراسة من ( )36رئيس قسم من الذكور يعملون يف األقسام اإلدارية املختلفة ،واستٌخدمت االستبانة
كأداة للدراسة ،وكانت أهم النتائج اليت توصلت إليها الدراسة أن اإلدارة اإللكرتونية تٌخفف من
عبء العمل على رؤساء األقسام ،وتُسرع من وترية العمل وتٌقلل األخطاء.
 دراسة سرشت ( )Seresht. 2009هدفت الدراسة إىل الكشف عن فاعلية تطبيق اإلدارة اإللكرتونيةومعوقات تطبيقها يف اجلامعات اإليرانية ،وكانت أداة الدراسة املستخدمة يف الدراسة هي االستبانة
واملقابلة ،وقد تكونت عينة الدراسة من ( )239عضو هيئة تدريس وإداري وقد أظهرت نتائج الدراسة
وجود معوقات إدارية وثقافية لتطبيق اإلدارة اإللكرتونية ،وأن فاعليتها تتحقق بدرجة أفضل يف حال
زوال معوقات تطبيقها.
للعلوم والتقنية
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الي ب ة من خالل مراجعة الدراسات السابقة يتضح أنها تناولت

رابع ً التعليق على ال راس

اإلدارة اإللكرتونية  ،كما بينت أن هناك اختالف يف تقديرات أفراد العينة حول اإلدارة
اإللكرتونية تبعاً للمتغريات ،كما مت االستفادة من تلك الدراسات يف التعرف على املنهجية العلمية
وبناء األداة ،واستخدام األساليب اإلحصائية املناسبة البحث احلالي .وقد هدف البحث احلالي
ملعر فة متطلبات اإلدارة اإللكرتونية يف كليات اجملتمع اخلاصة مبدينة عمران.
إجراءا البحا املي انية
منج البحا استخدم البحث املنهج الوصفي املسحي ملعرفة متطلبات تطبيق اإلدارة اإللكرتونية يف
كليات اجملتمع اخلاصة مبدينة عمران ،من وجهة نظر األكادمييني واإلداريني فيها.
جمتمع وعينة البحا تكون جمتمع وعينة البحث من مجيع األكادمييني واإلداريني يف كليات
اجملتمع اخلاصة مبدينة عمران ،والبالغ عددهم ( )88فرداً ،وقد مت استهداف معظم جمتمع البحث
وعددهم ( )74فرداً ،واستجاب منهم عدد ( )67فرداً ،بنسبة ( )%76من إمجالي جمتمع البحث،
واجلدول التالي يوضح توزيع عينة البحث حبسب متغرياته:
ج و رقم ( )1وصف عينة البحا حيب املتغريا
املتغريا
النصع االجتم ع
امليمى الصظي
التدص

سنصا اخلربة

التكرار

النيبة %

ذكر

46

46.5

أنثى

21

21.2

أكادميي

51

51.5

إداري

16

16.2

إنساني

24

24.2

تطبيقي

43

43.4

من ( ) 5 - 1سنوات

26

26.3

من ( )10 - 6سنوات

28

28.3

أكثر من ( )10سنوات

13

13.1

أداة البحا من أجل حتقيق أهداف البحث قام الباحثون بإعداد استبانة جلمع املعلومات باالستفادة من
أدبيات البحث والرجوع إىل الدراسات السابقة ،وقد تضمن البحث أربعة جماالت هي( :التنظيمية،
البشرية ،املالية ،الفنية) ،وقد مت إعطاء كل فقرة من فقرات االستبانة وزناً متدرج ًا وفقاً لسلم ليكرت
اخلماسي (منخفضة جداً ،منخفضة ،متوسطة ،عالية ،عالية جداً( ،وميثل االستجابة رقمياً
( )5،4،3،2،1على التوالي.

للعلوم والتقنية
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الص

مت التحقق من الصدق الظاهري لألداة بعرضها على جمموعة من ذوي اخلربة

الظ هر

والكفاءة من محلة شهادة الدكتوراه يف جمال اإلدارة ،واملناهج ،والقياس والتقويم ،حيث طُلب منهم
إبداء الرأي حول فقرات االستبانة من حيث مدى وضوحها ،وسالمتها ،ودقة صياغتها اللغوية،
باإلضافة إىل مدى مالءمتها للمجال اليت تندرج حتته ،وقد مت إعداد االستبانة يف صيغتها النهائية بناءً
على مالحظات احملكمني.
ص

وإلجياد صدق االتساق البنائي مت قياس مدى ارتباط اجملاالت بالنتيجة الكلية

اال ي البن

لألداة ،وكانت مجيع املعامالت يف املستوى املقبول وذات داللة إحصائية عند مستوى ( )0 .01مما يشري
إىل صدق االتساق الداخلي بني كل فقرة من فقرات االستبانة ومجيع فقراتها.
ب

ا داة مت التحقق من ثبات األداة باستخدام طريقة ألفا كرونباخ ،وكانت النتائج كما هي

مبينة يف اجلدول التالي:
ج و ( )2مع م أل

رونب خ ل ي س ب أداة البحا
ع د ال را

اجمل ال

مع م أل

1م

املتطلبات التنظيمية

6

0. 96

2م

املتطلبات البشرية

6

0. 97م

3م

املتطلبات املالية

7م

0. 98م

4م

املتطلبات الفنية

7

0. 97م

26

0. 99

إمجالي األداة ككل

رونب خ

يتضح من النتائج املوضحة يف اجلدول السابق أن قيمة ألفا كرونباخ كانت مرتفعة تراوحت بني
( ،)0 .98 - 0 .96كذلك كانت قيمة معامل ألفا إلمجالي األداة ككل ( ،)0 .99وهذا يعين أن معامل
الثبات مرتفع ويتم االعتماد عليه.
املع جل

اإلحص ية لتحقيق أهداف البحث وحتليل بياناته مت استخدام املعاجلات اإلحصائية التالية:

(التكرارات ) ،(Frequenciesوالنسب املئوية ) ،(Valid Percentومعامل ارتباط بريسون )(Pearson

معامل ألفا كرونباخ ) ،(Cronbach’s Alphaواملتوسطات احلسابية ) ،(Meanواالحنراف املعياري
)(Standard Deviationواختبار ) (Tلعينتني مستقلتني ) ،(Independent-Samples T-testواختبار
حتليل التباين األحادي ).(One Way ANOVA

حمك البحا لتحديد معيار االستجابة مت حساب املدى بني الدرجات على النحو التالي:
املدى = الفرق بني أعلى درجة وأقل درجة =م1-5م=م ،4ومت تقسيم املدى على املقياس اخلماسي بالطريقة
اآلتية :طص ال اة = امل

للعلوم والتقنية
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قيمة يف املقياس (الواحد الصحيح) ،وهكذا أصبح طول اخلاليا/املستويات (احلدود احلقيقية لقياس
املتوسط احلسابي) على النحو املبني يف اجلدول التالي:
ج و ( )3بني ال ود ال ي ية ل ي س املتصسط الي ب حمل ور ا داة

نت

ر الل ظ

الت

ال رجة

ال ود ال ي ية

1م

1 :1.80

منخفضة جداً

2م

1 .81 :2 .60

منخفضة

3م

2 .61 :3 .40

متوسطة

4م

3 .41 :4 .20

عالية

5م

4.21 :5

عالية جداً

البحا ومن قشتج

لإلجابة عن السؤال األول والذي نصه " ما املتطلبات التنظيمية الالزمة لتطبيق اإلدارة اإللكرتونية يف
كليات اجملتمع اخلاصة مبدينة عمران؟" مت حساب املتوسطات احلسابية ،واالحنرافات املعيارية
لتقديرات أفراد عينة الدراسة وكذلك ترتيب الفقرات على مستوى اجملال ككل ،وقد كانت
املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لتقديرات أفراد عينة البحث على مستوى فقرات جمال
املتطلبات التنظيمية كما هي موضحة يف اجلدول اآلتي:
ج و ( )4املتصسط الي بية ،واالحنراف املعي ر ة لت

را أفراد عينة البحا جمل املتطلب

التنظيمية
ال را
2

إصدار اللوائح املنظمة لعمل اإلدارة
اإللكرتونية.

الر بة
1

املتصسط

االحنرا

ميتص

الي ب

املعي ر

املصاف ة

3.45

1.306

عالية

3.43

1.438

عالية

مساندة اإلدارة العليا بالوزارة قيادة
6

الكليات بتطبيق تكنولوجيا

2

املعلومات بالكليات.
4
3

تغيري السياسات التقليدية مبا
يتناسب مع اإلدارة اإللكرتونية.
نشر ثقافة اإلدارة اإللكرتونية لدى
منتسيب الكليات.

للعلوم والتقنية

3

3.33

1.198

متوسطة

4

3.33

1.491

متوسطة
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1

وضع التشريعات اليت تُساهم يف
عملية تطبيق اإلدارة اإللكرتونية.

5

3.24

1.404

متوسطة

3.22

1.312

متوسطة

إجراء تغيريات يف اجلوانب
5

اهليكلية والتنظيمية مبا يتناسب

6

مع مبادئ اإلدارة اإللكرتونية.
3.33م

املتوسط العام

1.192م

متوسطة

يتضح من اجلدول السابق ما يلي:
أن املتوسطات احلسابية لتقديرات أفراد عينة البحث حول " املتطلبات التنظيمية الالزمة لتطبيق اإلدارةاإللكرتونية يف كليات اجملتمع اخلاصة مبدينة عمران" قد تراوحت ما بني ( )3.45 - 3.22وباحنرافات
معيارية تراوحت ما بني ( )1.306 - 1.312وقد بلغ املتوسط احلسابي لتقديرات أفراد عينة البحث هلذا
اجملال ككل ( )3.33وباحنراف معياري( )1.192وبدرجة موافقة (متوسطة) ،ومما سبق يتضح أن
املتطلبات التنظيمية الالزمة لتطبيق اإلدارة اإللكرتونية يف كليات اجملتمع اخلاصة مبدينة عمران
كانت مبستوى "متوسطة ".
وبتحليل نتائج فقرات هذا احملور يتضح اآلتي:
 حصلت فقرتان على موافقة أفراد عينة البحث بدرجة عالية وهما الفقرتان رقم (.)6،2 -حصلت ( )4فقرات على موافقة أفراد عينة البحث بدرجة متوسطة وهي الفقرات رقم (.)5 ،1 ،3 ،4

 حصلت الفقرة رقم ( )2ونصها "إصدار اللوائح املنظمة لعمل اإلدارة اإللكرتونية ".على املرتبة األوىلمبتوسط حسابي ( )3.45وباحنراف معياري ( )1.306ويعزو الباحثون ذلك إىل أن إصدار اللوائح املنظمة
لعمل اإلدارة اإللكرتونية يعد متطلب أساسي ترتكز عليه بقية املتطلبات ،حيث يؤدي إىل االرتقاء بأداء
الكلية والوصول بها إىل مستوى عالي من التميز يف مجيع إداراتها وأقسامها.
 حصلت الفقرة رقم ( )5ونصها " إجراء تغيريات يف اجلوانب اهليكلية والتنظيمية مبا يتناسب مع مبادئاإلدارة اإللكرتونية " على املرتبة األخرية مبتوسط حسابي ( )3.22وباحنراف معياري ( )1.312ويعزو
الباحثون ذلك إىل أن إجراء مثل هذه التغيريات قد حيتاج إىل املزيد من الوقت واجلهد واملال ،والذي قد
ال تتوفر للكليات خصوصاً يف ظل الظروف اليت متر بها البلد.
لإلجابة عن السؤال الثاني والذي نصه" ما املتطلبات البشرية الالزمة لتطبيق اإلدارة اإللكرتونية يف
كليات اجملتمع اخلاصة مبدينة عمران؟" مت حساب املتوسطات احلسابية ،واالحنرافات املعيارية
لتقديرات أفراد عينة البحث وكذلك ترتيب الفقرات على مستوى اجملال ككل ،وقد كانت
املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لتقديرات أفراد عينة البحث على مستوى فقرات جمال
املتطلبات البشرية كما هي موضحة يف اجلدول اآلتي:

للعلوم والتقنية
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را أفراد عينة البحا جمل املتطلب

ج و ( )5املتصسط الي بية ،واالحنراف املعي ر ة لت
البشر ة
ال را
1
2
3
4
6
5

املتصسط

االحنرا

ميتص

الي ب

املعي ر

املصاف ة

1

3.63

1.277

عالية

2

3.63

1.301

عالية

3

3.60

1.129

عالية

4

3.42

1.245

عالية

5

3.13

1.486

متوسطة

6

3.12

1.297

متوسطة

3.42

1.162

عالية

الر بة

توفري الكوادر البشرية الالزمة لتطبيق اإلدارة
اإللكرتونية.
حتديد االحتياجات التدريبية للعاملني (أكادمييني،
وإداريني) لتطبيق اإلدارة اإللكرتونية.
تدريب العاملني (أكادمييني ،وإداريني) على مهارات
تطبيق اإلدارة اإللكرتونية.
توفري القاعات املناسبة لتدريب العاملني (أكادمييني،
وإداريني).
عمل تغذية راجعة للعاملني (أكادمييني ،وإداريني) يف
ضوء التقييم.
متابعة أثر التدريب للعاملني الذين مت تدريبهم على
برامج اإلدارة اإللكرتونية.
املتوسط العام

يتضح من اجلدول السابق ما يلي:
أن املتوسطات احلسابية لتقديرات أفراد عينة البحث حول " املتطلبات البشرية الالزمة لتطبيق اإلدارةاإللكرتونية يف كليات اجملتمع اخلاصة مبدينة عمران" قد تراوحت ما بني ( )3.63-3.12وباحنرافات
معيارية تراوحت ما بني ( )1.277-1.297وقد بلغ املتوسط احلسابي لتقديرات أفراد عينة البحث هلذا
اجملال ككل ( )4.17وباحنراف معياري( )1.05وبدرجة موافقة (عالية) .ومما سبق يتضح أن املتطلبات
البشرية الالزمة لتطبيق اإلدارة اإللكرتونية يف كليات اجملتمع اخلاصة مبدينة عمران كانت مبستوى
"عالية ".
وبتحليل نتائج فقرات هذا احملور يتضح اآلتي:
 حصلت ( )4فقرات على موافقة أفراد عينة البحث بدرجة عالية وهي الفقرات رقم (.)4،3،2،1 -حصلت فقرتان على موافقة أفراد عينة البحث بدرجة متوسطة وهما الفقرتان رقم (.)5،6

 حصلت الفقرة رقم ( )1ونصها " توفري الكوادر البشرية الالزمة لتطبيق اإلدارة اإللكرتونية ".علىاملرتبة األوىل مبتوسط حسابي ( )3.63وباحنراف معياري ( )1.277ويعزو الباحثون ذلك إىل أن توفري
الكوادر البشرية الالزمة لتطبيق اإلدارة اإللكرتونية يُعد متطلبات مهم بدرجة عالية ،حيث أن توفري

للعلوم والتقنية
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العنصر البشري املؤهل واملدرب ميثل املرتكز الرئيس ،الذي يُسهل حتول كليات اجملتمع اخلاصة
لتطبيق اإلدارة اإللكرتونية.
 حصلت الفقرة رقم ( )5ونصها " متابعة أ ثر التدريب للعاملني الذين مت تدريبهم على برامج اإلدارةاإللكرتونية " على املرتبة األخرية مبتوسط حسابي ( )3.12وباحنراف معياري( )1.297ويعزو الباحثون
ذلك إىل أن متابعة أثر التدريب للعاملني سيجعل من قياس مستوى أداء العاملني ومقارنته مع املستوى
السابق هلم أمراً سهالً ،والذي سوف يساعد على االرتقاء بالكليات والصعود بها إىل مستوى عالي من
التجدد واحلداثة.
لإلجابة عن السؤال الثالث والذي نصه" ما املتطلبات املالية الالزمة لتطبيق اإلدارة اإللكرتونية يف
كليات اجملتمع اخلاصة مبدينة عمران؟" مت حساب املتوسطات احلسابية ،واالحنرافات املعيارية
لتقديرات أفراد عينة البحث وكذلك ترتيب الفقرات على مستوى اجملال ككل ،وقد كانت
املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لتقديرات أفراد عينة البحث على مستوى فقرات جمال
املتطلبات املالية كما هي موضحة يف اجلدول اآلتي:
را أفراد عينة البحا جمل املتطلب امل لية

ج و ( )6املتصسط الي بية ،واالحنراف املعي ر ة لت

املتصسط

االحنرا

ميتص

الي ب

املعي ر

املصاف ة

توفري بدائل إنتاج الطاقة الكهربائية تضمن

1

3.57

1.305

عالية

توفري الدعم املالي املناسب لصيانة األجهزة

2

3.33

1.501

متوسطة

حتفيز العاملني يف اإلدارة اإللكرتونية مادياً

3

3.16

1.572

متوسطة

1

رصد موازنة خلطة تطبيق اإلدارة اإللكرتونية.

4

3.12

1.572

متوسطة

4

توفري املخصصات املالية الالزم لتدريب وتأهيل

5

3.10

1.558

متوسطة

توفري الدعم املالي الالزم لشراء أجهزة احلاسوب

6

3.07

1.570

متوسطة

توفري الدعم املالي املخصص لالستعانة خبرباء يف

7

3.06

1.455

متوسطة

3.20

1.385

متوسطة

ال را
7
5
6

3
2

الر بة

استمراريتها.
وحتديث الربامج.
ومعنوياً.

العاملني يف اإلدارة اإللكرتونية.
والربامج والتطبيقات.
اإلدارة اإللكرتونية.
املتوسط العام

للعلوم والتقنية

19
19

صنعاء  21 - 20 /أكتوبر  2020م

( املؤتمر العلمي الثاني للعلوم اإلدارية )
التنمية املستدامة ركيزة لألمن واالستقرار والسالم  /أكتوبر  2020م

يتضح من اجلدول السابق ما يلي:
 أن املتوسطات احلسابية لتقديرات أفراد عينة البحث حول " املتطلبات التقنية الالزمة لتطبيق اإلدارةاإللكرتونية يف كليات اجملتمع اخلاصة مبدينة عمران" قد تراوحت ما بني ( )3.57-3.06وباحنرافات
معيارية تراوحت ما بني ( )1.305-1.455وقد بلغ املتوسط احلسابي لتقديرات أفراد عينة البحث هلذا
اجملال ككل ( )3.20وباحنراف معياري( )1.385وبدرجة موافقة (متوسطة) .ومما سبق يتضح أن
املتطلبات التقنية الالزمة لتطبيق اإلدارة اإللكرتونية يف كليات اجملتمع اخلاصة مبدينة عمران كانت
مبستوى "متوسطة".
وبتحليل نتائج فقرات هذا احملور يتضح اآلتي:
 -حصلت فقرة واحدة على موافقة أفراد عينة البحث بدرجة عالية وهي الفقرة رقم (.)7

 حصذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذلت ( )6فقرات على موافقة أفراد عينة البحث بدرجة متوسذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذطة وهي الفقرات رقم(.)2 ،3 ،4 ،1 ،6 ،5

 حصلت الفقرة رقم ( )7ونصها " توفري بدائل إنتاج الطاقة الكهربائية تضمن استمراريتها ".على املرتبةاألوىل مبتوسط حسابي ( )3.57وباحنراف معياري ( )1.305ويعزو الباحثون ذلك إىل أن توفري بدائل
إنتاج الطاقة الكهربائية اليت تضمن استمراريتها يُعد من ضمن املتطلبات األساسية ،اليت ترتكز عليه
بقية املتطلبات ،حيث أن إنتاج الطاقة الكهربائية بصفة مستمرة يف الكليات يضمن تطبيق اإلدارة
اإللكرتونية.
 حصلت الفقرة رقم ( )2ونصها " توفري الدعم املالي املخصص لالستعانة خبرباء يف اإلدارة اإللكرتونية".على املرتبة األخرية مبتوسط حسابي ( )3.20وباحنراف معياري ( )1.385ويعزو الباحثون ذلك إىل أن
توفري الدعم املالي املخصص لالستعانة خبرباء يف اإلدارة اإللكرتونية ،يُسهل تطبيق اإلدارة اإللكرتونية
بيسر وسهولة.
لإلجابة عن السؤال الرابع والذي نصه" ما املتطلبات التقنية الالزمة لتطبيق اإلدارة اإللكرتونية يف كلية
اجملتمع اخلاصة مبدينة عمران؟" مت حساب املتوسطات احلسابية ،واالحنرافات املعيارية لتقديرات أفراد
عينة البحث وكذلك ترتيب الفقرات على مستوى اجملال ككل ،وقد كانت املتوسطات احلسابية
واالحنرافات املعيارية لتقديرات أفراد عينة البحث على مستوى فقرات جمال املتطلبات التقنية كما
هي موضحة يف اجلدول اآلتي:

للعلوم والتقنية
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ج و ( )6املتصسط الي بية ،واالحنراف املعي ر ة لت

را أفراد عينة البحا جمل املتطلب

الت نية
م
5
1
2
6

ال را

7

الي ب

املعي ر

املصاف ة

1

3.67

1.260

عالية

2

3.63

1.301

عالية

3

3.54

1.352

عالية

4

3.52

1.172

عالية

5

3.46

1.306

عالية

6

3.34

1.409

متوسطة

7

3.33

1.284

متوسطة

3.50

1.162

عالية

الر بة

توفري أنظمة محاية آلية متطورة حلماية بيانات
الكليات.
توفري احتياجات الكليات من (األجهزة واملعدات
والربامج) الالزمة لتطبيق اإلدارة اإللكرتونية.
تطوير وحتسني شبكة االتصاالت بالكليات.
توفري برامج الصيانة للشبكة الداخلية والربامج
والتطبيقات.

 3تطوير الربامج والتطبيقات املستخدمة يف الكليات.
4

املتصسط

االحنرا

ميتص

توفري مواقع إلكرتونية للكليات على شبكة
اإلنرتنت حمدثة.
حتقيق الربط اإللكرتوني بني الكليات واجلهات
ذات العالقة.
املتوسط العام

يتضح من اجلدول السابق ما يلي:
 أن املتوسطات احلسابية لتقديرات أفراد عينة البحث حول " املتطلبات التقنية الالزمة لتطبيق اإلدارةاإللكرتونية يف كليات اجملتمع اخلاصة مبدينة عمران" قد تراوحت ما بني ( )3.67-3.33وباحنرافات
معيارية تراوحت ما بني ( )1.260-1.284وقد بلغ املتوسط احلسابي لتقديرات أفراد عينة البحث هلذا
اجملال ككل ( )3.50وباحنراف معياري( )1.162وبدرجة موافقة (عالية) .ومما سبق يتضح أن
املتطلبات التقنية الالزمة لتطبيق اإلدارة اإللكرتونية يف كليات اجملتمع اخلاصة مبدينة عمران كانت
مبستوى "عالية ".
وبتحليل نتائج فقرات هذا احملور يتضح اآلتي:
 حصلت ( )5فقرات على موافقة أفراد عينة البحث بدرجة عالية وهي الفقرات رقم (.)3 ،6 ،2 ،1 ،5 -حصلت فقرتان على موافقة أفراد عينة البحث بدرجة متوسطة وهما الفقرتان رقم (.)7 ،4

 حصلت الفقرة رقم ( )5ونصها " توفري أنظمة محاية آلية متطورة حلماية بيانات الكليات ".على املرتبةاألوىل مبتوسط حسابي ( )3.67وباحنراف معياري ( )1.260ويعزو الباحثون ذلك إىل أن توفري أنظمة
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محاية آلية متطورة حلماية بيانات الكليات ،يُعد متطلب أساسي ترتكز عليه بقية املتطلبات ،كما أن
توفري أنظمة احلماية لبيانات الكليات سيوف خيدم الكليات بصفة خاصة وخيدم الطالب بصفة عامة.
 حصلت الفقرة رقم ( )7ونصها " حتقيق الربط اإللكرتوني بني الكليات واجلهات ذات العالقة ".علىاملرتبة األخرية مبتوسط حسابي ( )3.33وباحنراف معياري ( )1.284ويعزو الباحثون ذلك إىل أن الربط
اإللكرتوني بني الكليات واجلهات ذات العالقة يُسهل عملية االتصال والتواصل بني الكليات واجلهات
ذات العالقة.
لإلجابة عن السؤال اخلامس والذي نصه :هل توجد فروق دالة إحصائياً عند مستوى داللةم)( ≤ 0. 05

يف متوسط تقديرات أفراد عينة البحث حول متطلبات تطبيق اإلدارة اإللكرتونية يف كليات اجملتمع
اخلاصة مبدينة عمران ،تعزى ملتغريات (النوع االجتماعي ،املسمى الوظيفي ،التخصص ،سنوات
اخلربة)؟ حلساب الفروق بني تقديرات عينة البحث حول متطلبات تطبيق اإلدارة اإللكرتونية ،مت
استخدام االختبار التائي ( )T-TESTملتغريات (النوع االجتماعي ،املسمّى الوظيفي ،التخصص) ،كما
مت استخدام اختبار حتليل التباين األحادي ( )ONE WAY ANOVAملتغري (سنوات اخلربة) وميكن
توضيح ذلك كما يأتي:
أوال حبيب متغري النصع االجتم ع
ج و ( )7نت

االختب ر الت

( )T. TESTل ح

داللة ال ر بني

را عينة البحا ملتطلب

طبيق

اإلدارة اإللكرتونية عز ملتغري النصع االجتم ع
اجمل

املتغري

ع د

املتصسط

االحنرا

العينة
46

الي ب
3.5326

املعي ر
1.14159

2.8968

1.21161
1.11295

متطلبات

ذكر

تنظيمية

أنثى

21

متطلبات

ذكر

46

3.5290

بشرية

أنثى

21

3.1825

1.25820

ذكر

46

3.5466

1.23380

أنثى

21

2.4490

1.42735

ذكر

46

3.6925

1.09998

أنثى

21

3.0748

1.20680

ذكر

46

3.5752

1.09224

أنثى

21

2.9008

1.23051

متطلبات مالية

متطلبات تقنية

األداة ككل

للعلوم والتقنية

قيمة t
2.075

1.134

3.215

2.069

2.253

22
22

ميتص

نصع

ال اللة

ال اللة

.042

دالة

.261

غري دالة

.002

دالة

.043

دالة

.028

دالة
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*ميتص ال اللة ( )0.05فأق

تشري النتائج املوضحة يف اجلدول السابق إىل أن قيمة ( )Tاحملسوبة دالة إحصائياً عند مستوى الداللة
( ،)0.05حول تقديرات أفراد عينة البحث ملتطلبات تطبيق اإلدارة اإللكرتونية ،حيث كانت قيم
مستويات الداللة اإلحصائية أقل من ( ،)0.05مما يعين وجود فروق دالة إحصائياً بني متوسطات
استجابات أفراد عينة البحث حول متطلبات تطبيق اإلدارة اإللكرتونية على مستوى األداة وجماالتها
تعزى ملتغري النوع االجتماعي ،حيث كانت الفروق لصاحل فئة الذكور ،ويعزى ذلك إىل أن فئة الذكور
أكثر وعياً وإدراكاً بأهمية التحول حنو تطبيق اإلدارة اإللكرتونية ،بينما ال توجد فروق دالة إحصائياً
حول جمال املتطلبات البشرية تعزى ملتغري النوع االجتماعي.
أوال حبيب متغري امليمى الصظي
ج و ( )7نت

االختب ر الت

( )T. TESTل ح

را عينة البحا ملتطلب

داللة ال ر بني

طبيق

اإلدارة اإللكرتونية عز ملتغري امليمى الصظي
املتصسط

االحنرا

الي ب
3.3301

املعي ر
1.21541

تنظيمية

إداري

16

3.3438

1.15385

متطلبات

أكادميي

51

3.4216

1.20016

بشرية

إداري

16

3.4167

1.06805

أكادميي

51

3.2717

1.44314

إداري

16

2.9821

1.19622

أكادميي

51

3.4650

1.20707

إداري

16

3.6071

1.03214

أكادميي

51

3.3721

1.21877

إداري

16

3.3374

1.04051

اجمل

متطلبات

متطلبات مالية

متطلبات تقنية

األداة ككل

ع د

املتغري
العينة
أكادميي 51

قيمة t
-.040

.015

.727

-.424

.102

ميتص

نصع

ال اللة

ال اللة

.968

غري

.988

.470

.673

.919

دالة
غري
دالة
غري
دالة
غري
دالة
غري
دالة

*ميتص ال اللة ( )0.05فأق

تشري النتائج املوضحة يف اجلدول السابق إىل أن قيمة ( )Tاحملسوبة غري دالة إحصائياً عند مستوى
الداللة ( ،)0.05حول تقديرات أفراد عينة البحث ملتطلبات تطبيق اإلدارة اإللكرتونية ،حيث كانت
قيم مستويات الداللة اإلحصائية أكرب من ( ،)0.05مما يعين عدم وجود فروق دالة إحصائياً بني

للعلوم والتقنية
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متوسطات استجابات أفراد عينة البحث حول متطلبات تطبيق اإلدارة اإللكرتونية على مستوى األداة
وجماالتها تعزى ملتغري املسمى الوظيفي ،وهذا يدل على تقارب وجهات نظر أفراد عينة البحث بغض
النظر عن مسمياتهم الوظيفية.
أوال حبيب متغري التدص
ج و ( )8نت

االختب ر الت

( )T. TESTل ح

داللة ال ر بني

را عينة البحا ملتطلب

طبيق

اإلدارة اإللكرتونية عز ملتغري التدص
اجمل

املتغري

ع د

املتصسط

االحنرا

العينة
24

الي ب
3.5903

املعي ر
1.24817

3.1899

1.14987
1.00151

متطلبات

إنساني

تنظيمية

تطبيقي

43

متطلبات

إنساني

24

3.7917

بشرية

تطبيقي

43

3.2132

1.20423

إنساني

24

3.6607

1.44513

تطبيقي

43

2.9468

1.29776

إنساني

24

3.7917

1.15212

تطبيقي

43

3.3355

1.14790

إنساني

24

3.7086

1.18699

تطبيقي

43

3.1714

1.13046

متطلبات مالية

متطلبات تقنية

األداة ككل

قيمة t
1.325

1.997

2.073

ميتص

نصع

ال اللة

ال اللة

.190

غري دالة

.050

دالة

.042

دالة

.124
1.557

1.832

غري دالة

.072

غري دالة

*ميتص ال اللة ( )0.05فأق

تشري النتائج املوضحة يف اجلدول السابق إىل أن قيمة ( )Tاحملسوبة غري دالة إحصائياً عند مستوى
الداللة ( ،)0.05حول تقديرات أفراد عينة البحث ملتطلبات تطبيق اإلدارة اإللكرتونية ،حيث كانت
قيم مستويات الداللة اإلحصائية أكرب من ( ،)0.05مما يعين عدم وجود فروق دالة إحصائياً بني
متوسطات استجابات أفراد عينة البحث حول متطلبات تطبيق اإلدارة اإللكرتونية على مستوى مجيع
اجملاالت واألداة ككل تعزى ملتغري التخصص  ،وهذا يدل على تقارب وجهات نظر أفراد عينة البحث
بغض النظر عن اختالف ختصصاتهم ،بينما توجد فروق دالة إحصائياً حول جمالي املتطلبات البشرية
واملادية تعزى ملتغري التخصص وكانت الفروق لصاحل ذوي التخصص إنساني.

للعلوم والتقنية
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أوال حبيب متغري سنصا اخلربة
ج و ( )9نت

االختب ر الت

( )T. TESTل ح

داللة ال ر بني

را عينة البحا ملتطلب

طبيق

اإلدارة اإللكرتونية عز ملتغري سنصا اخلربة
اجمل

املتغري

بني اجملموعات

درجة

جممصع

متصسط

الر ة

املربع

املربع

18.206

2

9.103

متطلبات

داخل

تنظيمية

اجملموعات

75.627

64

1.182

اجملموع

93.833

66

بني اجملموعات

19.006

2

9.503

متطلبات

داخل

البشرية

اجملموعات

70.125

64

1.096

اجملموع

89.131

66

بني اجملموعات

33.314

2

16.657

متطلبات

داخل

مادية

اجملموعات

93.304

64

1.458

اجملموع

126.618

66

بني اجملموعات

18.360

2

9.180

متطلبات

داخل

تقنية

اجملموعات

70.717

64

1.105

اجملموع

89.076

66

بني اجملموعات

21.615

2

10.807

األداة

داخل

ككل

اجملموعات

68.910

64

1.077

اجملموع

90.525

66

قيمة F

7.703

8.673

11.426

8.308

10.037

ميتص

نصع

ال اللة

ال اللة

.001

.000

.000

.001

.000

دالة

دالة

دالة

دالة

دالة

* ميتص ال اللة ( )0.05فأق

تشري النتائج املوضحة يف اجلدول السابق إىل أن قيمة ( )Fاحملسوبة دالة إحصائياً عند مستوى الداللة
( ،)0.05حول تقديرات أفراد عينة البحث ملتطلبات تطبيق اإلدارة اإللكرتونية ،حيث كانت قيم
مستويات الداللة اإلحصائية أقل من ( ،)0.05مما يعين وجود فروق دالة إحصائياً بني متوسطات
استجابات أفراد عينة البحث حول ملتطلبات تطبيق اإلدارة اإللكرتونية على مستوى واألداة وجماالتها
للعلوم والتقنية
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تعزى ملتغري سنوات اخلربة ،وملعرفة من تؤول إليه الفروق يف اجملال الثاني والثالث واألداة ككل تعزى
ملتغري اجلامعة ،استخدم الباحث اختبار ) (LSDللمقارنات البعدية واجلدول اآلتي:
ج و ( ) 14اختب ر ) (LSDللم رن البع ة
احملصر

) (Iسنصا اخلربة

متطلبات تنظيمية

من  10-6سنوات

متطلبات البشرية

من  10-6سنوات

متطلبات مادية

من  10-6سنوات

متطلبات تقنية

من  10-6سنوات

األداة ككل

من  10-6سنوات

متصسط االختال
)(I-J

ال اللة

من  5-1سنوات

*1.16209

.000

أكثر من  10سنوات

.55952

.130

من  5-1سنوات

*1.18544

.000

أكثر من  10سنوات

.64698

.070

من  5-1سنوات

*1.52590

.000

أكثر من  10سنوات

*1.16327

.006

من  5-1سنوات

*1.16444

.000

أكثر من  10سنوات

.64796

.071

من  5-1سنوات

*1.25947

.000

أكثر من  10سنوات

*.75443

.034

) (Jسنصا اخلربة

يتضح من اجلدول السابق أن الفروق يف األداة ككل ومجيع جماالتها حول متطلبات تطبيق اإلدارة
اإللكرتونية تُعزى ملتغري سنوات اخلربة ،حيث كانت الفروق لصاحل ذوي اخلربة من ( )10 - 6سنوات،
ويُعزى ذلك إىل أن هذه الفئة أكثر وعياً وإدراكاً مبتطلبات تطبيق اإلدارة اإللكرتونية.
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خالصة النت

والتصصي وامل رتح

خلُص البحث إىل النتائج التالية:
 . 1أن املتطلبات التنظيمية الالزمة لتطبيق اإلدارة اإللكرتونية يف كليات اجملتمع اخلاصة مبدينة
عمران كانت مبستوى "متوسطة ".
 . 2أن املتطلبات البشرية الالزمة لتطبيق اإلدارة اإللكرتونية يف كليات اجملتمع اخلاصة مبدينة عمران
كانت مبستوى "عالية ".
 . 3أن املتطلبات التقنية الالزمة لتطبيق اإلدارة اإللكرتونية يف كليات اجملتمع اخلاصة مبدينة عمران
كانت مبستوى "متوسطة".
 . 4أن املتطلبات التقنية الالزمة لتطبيق اإلدارة اإللكرتونية يف كليات اجملتمع اخلاصة مبدينة عمران
كانت مبستوى "عالية ".
 . 5أظهرت النتائج وجود فروق دالة إحصائياً بني متوسطات استجابات أفراد عينة البحث حول متطلبات
تطبيق اإلدارة اإللكرتونية على مستوى األداة وجماالتها تعزى ملتغري النوع االجتماعي ،حيث كانت
الفروق لصاحل فئة الذكور ،كما ال توجد فروق دالة إحصائياً حول جمال املتطلبات البشرية تعزى
ملتغري النوع االجتماعي.
 . 6أظهرت النتائج عدم وجود فروق دالة إحصائياً بني متوسطات استجابات أفراد عينة البحث حول
متطلبات تطبيق اإلدارة اإللكرتونية على مستوى األداة وجماالتها تعزى ملتغري املسمى الوظيفي.
 . 7أظهرت النتائج عدم وجود فروق دالة إحصائياً بني متوسطات استجابات أفراد عينة البحث حول
متطلبات تطبيق اإلدارة اإللكرتونية على مستوى مجيع اجملاالت واألداة ككل تعزى ملتغري
التخصص ،بينما توجد فروق دالة إحصائياً حول جمالي املتطلبات البشرية واملادية تعزى ملتغري
التخصص وكانت الفروق لصاحل ذوي التخصص إنساني.
 . 8أظهرت النتائج وجود فروق دالة إحصائياً بني متوسطات استجابات أفراد عينة البحث حول ملتطلبات
تطبيق اإلدارة اإللكرتونية على مستوى واألداة وجماالتها تعزى ملتغري سنوات اخلربة ،حيث كانت
الفروق لصاحل ذوي اخلربة من ( )10 - 6سنوات.
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ضصء نت

البحا ميك اخلروج ب لتصصي وامل رتح الت لية

 .1دعم ونشر ثقافة اإلدارة اإللكرتونية لدى العاملني يف كليات اجملتمع اخلاصة مبدينة عمران.
 .2إصدار التشريعات والقوانني واألنظمة الالزمة لتطبيق اإلدارة اإللكرتونية يف كليات اجملتمع
اخلاصة.
 .3عقد الربامج التدريبية وورش العمل واملؤمترات للعاملني يف كليات اجملتمع اخلاصة لزيادة الوعي
بأهمية تطبيق اإلدارة اإللكرتونية.
 .4مواكبة كليات اجملتمع اخلاصة مبدينة عمران للتقنيات اإللكرتونية احلديثة.
 .5إعادة بناء اهلياكل التنظيمية وتصميم الوظائف مبا يليب متطلبات التغيري وإعادة ختطيط املوارد
البشرية العاملة يف كليات اجملتمع اخلاصة.
 .6تبنى اإلدارات العليا ملفاهيم تطبيق اإلدارة اإللكرتونية.
 .7توفري البنى التحتية الالزمة من (أجهزة حاسوبية وملحقاتها ،وتوفري شبكات االتصال ،والربامج
احلاسوبية) اليت تساهم يف تطبيق اإلدارة اإللكرتونية بكليات اجملتمع اخلاصة.
 .8توفري برامج احلماية اإللكرتونية احلديثة حلماية بيانات العاملني يف الكليات.
 .9إجراء دراسات مماثلة على كليات اجملتمع احلكومية.
 .10إجراء دراسات مماثلة على جامعات أخرى حكومية وأهلية.

للعلوم والتقنية
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املراجع العربية
 . 1أبو أمونه ،يوسف حممد يوسف ،)2009( ،واقع إدارة املوارد البشرية إلكرتونياً يف اجلامعات
الفلسطينية النظامية  -قطاع غزة ،رسالة ماجستري غري منشورة ،يف إدارة األعمال ،اجلامعة
اإلسالمية كلية الدراسات العليا ،غزة ،فلسطني.
 . 2خبش ،فوزية حبيب" ،)2007( ،اإلدارة اإللكرتونية يف كلية الرتبية للبنات باململكة العربية
السعودية يف ضوء التحوالت املعاصرة " ،رسالة دكتوراه غري منشورة ،مقدمة إىل قسم اإلدارة
الرتبوية ،كلية الرتبية ،جامعة أم القرى.
 .3جربان ،عامر سعد أمحد ،واملساجدي ،خالد صاحل حيي  .)2020(.متطلبات تطبيق اإلدارة
اإللكرتونية يف ظل الوباء العاملي " فريوس كورونا")(19 Covidبكلية اجملتمع – عمران –
باجلمهورية اليمنية ،حبث مقدم للمؤمتر الدولي االفرتاضي األول :دور املؤسسات يف حتقيق التنمية
املستدامة يف ظل األوبئة العاملية ،املركز الدميقراطي العربي ،برلني  -أملانيا ،للفرتة من 16-15

يوليو 2020م.
 . 4جعفر ،قبس زهري عبدالكريم ،)2014( ،أثر اإلدارة اإللكرتونية يف إدارة اجلودة الشاملة ،دراسة
حالة يف دائرة تكنولوجيا املعلومات بوزارة العلوم والتكنولوجيا ،بغداد ،الكلية اإلدارية ،جملة
اإلدارة واالقتصاد ،السنة السابعة والثالثون ،العدد .100
 . 5الدعيس ،عبدالكريم سعيد عبده قاسم ،والدحياني ،ناصر سعيد .)2018( .متطلبات تطبيق
اإلدارة اإللكرتونية يف كلية اجملتمع صنعاء باجلمهورية اليمنية ،جملة اجلامع يف الدراسات النفسية
والعلوم الرتبوية ،ع ،8جامعة حممد بوضياف املسيلة ،اجلزائر ،ص ص .135 -103
 . 6الساملي ،عالء عبد الرزاق  .)2004(.أنظمة إدارة املعلومات ،املنظمة العربية للتنمية اإلدارية ،القاهرة.
 . 7السمريي ،مريم ،)2009( ،درجة توافر متطلبات اإلدارة اإللكرتونية يف املدارس الثانوية مبحافظات
غزة وسبل التطوير ،رسالة ماجستري غري منشورة ،كلية الرتبية ،قسم أصول الرتبية ،اجلامعة
اإلسالمية ،غزة.
 . 8الشامسي ،علي هندي يوسف ( ،)2018دراسة جوانب اإلدارة اإللكرتونية وتطبيقاتها يف بعض
الدول ،رسالة ماجستري غري منشورة ،كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية ،جامعة اإلمارات العربية
املتحدة.
 . 9الشمراني ،عبد اهلل بن علي سعيد آل هتاش .)2013( .متطلبات تطبيق اإلدارة اإللكرتونية
باملؤسسات التعليمية باململكة العربية السعودية .جملة الدراسة العلمي يف الرتبية ،مصر ،مج (،)14
ع ( ،)4ص ص. 501 – 531
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 . 10الصوايف ،حممد بن سعيد ،وآخرون ( ،)2014درجة توظيف اإلدارة اإللكرتونية يف بعض العمليات
اإلدارية مبدارس التعليم األساسي يف سلطنة عمان ،اجمللة الدولية الرتبوية املتخصصة ،اجمللد (،)3
العدد (.)4
 . 11الطائي ،نبأ مؤيد عبد احلسني ،)2007( ،إمكانية تطبيق اإلدارة اإللكرتونية الرقمية ووظائفها
يف املنظمات التعليمية ،رسالة ماجستري غري منشورة ،كلية اإلدارة واالقتصاد ،جامعة املوصل.
 . 12عبدالرمحن ،سعد حزام علي  .)2013(.سياسات التحول حنو اإلدارة اإللكرتونية يف وزارة اخلدمة
املدنية والتأمينات (دراسة تقوميية)  ،رسالة ماجستري غري منشورة ،جامعة صنعاء ،اجلمهورية اليمنية.
 . 13العروسي ،عبدالسالم واجلرباني ،نصر صاحل .)2019( .تقييم وحتليل نظم املعلومات يف كلية
اجملتمع عمران ،حبث مقدم للمؤمتر العلمي الثاني للعلوم اإلنسانية للفرتة من  4 -3مارس 2019م،
جامعة األندلس ،صنعاء.
 . 14قريشي ،امحد ،عبد الناصر ،موسى ،)2011( ،مساهمة اإلدارة اإللكرتونية يف تطوير العمل
اإلداري مبؤسسات التعليم العالي ،جامعة بسكرة – اجلزائر ،جملة الباحث ،العدد (.)9
 . 15قريشي ،احلسني حامد حممد حسني ( ،) 2016اإلدارة اإللكرتونية مدخل لتحقيق اجلودة الشاملة
بالتعليم قبل اجلامعي يف مصر ،العدد ( ،)45اجمللة الرتبوية ،كلية الرتبية ،جامعة سوهاج.
 . 16كافية ،عيدوني ،وبن حجوبه ،محيد ،)2017( ،اإلدارة اإللكرتونية يف العامل العربي وسبل
تطبيقها (واقع وآفاق) ،جملة األصيل للبحوث االقتصادية واإلدارية ،ع ( ،)2جامعة اجلزائر.
 . 17الكبيسي ،كلثم حممد ،)2008( ،متطلبات تطبيق اإلدارة اإللكرتونية يف مركز نظم املعلومات
التابع للحكومة اإللكرتونية يف دولة قطر ،رسالة ماجستري غري منشورة ،اجلامعة االفرتاضية
الدولية برنامج املاجستري (إدارة أعمال).
 . 18املعاني وآخرون ،)2011( ،قضايا إدارية معاصرة ،ط ،1دار وائل للنشر ،عمان.
 . 19جنم عبود جنم ،)2004( ،اإلدارة اإللكرتونية (االسرتاتيجية والوظائف واملشكالت) ،دار املريخ،
اململكة العربية السعودية.
 . 20النظاري ،عمار حيدر حممد  .) 2019(.معوقات تطبيق اإلدارة اإللكرتونية يف كلية الرتبية جبامعة
صنعاء ،رسالة ماجستري غري منشورة ،جامعة صنعاء ،اجلمهورية اليمنية.
 . 21هديان ،مجيل حسني علي  .)2011(.معوقات تطبيق اإلدارة اإللكرتونية من وجهة نظر القيادات
اإلدارية العليا يف اجلمهورية اليمنية ،رسالة ماجستري غري منشورة ،جامعة صنعاء ،اجلمهورية اليمنية.
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أثر رأس املال الفكري يف تحقيق امليزة التنافسية املستدامة من خالل
استراتيجيات الريادة :دراسة ميدانية يف الشركات اليمنية للصناعات الغذائية

أ.د .عبد اللطيف مصلح محمد عايض
()2
د .أحمد جابر حسين أبوهادي

()1

()1أستاذ إدارة األعمال ،كلية العلوم اإلدارية
جامعة العلوم والتكنولوجيا،اليمن
a.musleh@gmail.com
()2باحث في العلوم اإلدارية ،كلية العلوم اإلدارية
جامعة العلوم والتكنولوجيا،اليمن
الملخص
هدفت الدراسة إىل حتديد أثر رأس املال

وقد توصلت الدراسة إىل العديد من االستنتاجات

الفكري يف حتقيق امليزة التنافسية املستدامة من خالل

أهمها :تهتم الشركات حمل الدراسة اهتماماً كبرياً

اسرتاتيجيات الريادة ،وكذلك معرفة مستوى كل

بتحقق امليزة التنافسية املستدامة  ،وكذلك بتوفر

من حتقق امليزة التنافسية املستدامة ،وتوفر رأس املال

رأس املال الفكري ،إضافة إىل تطبيق اسرتاتيجيات

الفكري ،ومستوى تطبيق اسرتاتيجيات الريادة يف

الريادة ،ووجود أثر لرأس املال الفكري يف حتقق امليزة

الشركات اليمنية للصناعات الغذائية ،وقد اتبعت

التنافسية املستدامة من خالل اسرتاتيجيات الريادة،

الدراسة املنهج الوصفي التحليلي ،ومتثل جمتمع

حيث كان األثر غري املباشر أقل من األثر املباشر.

الدراسة يف الشركات اليمنية للصناعات الغذائية

وقدمت الدراسة العديد من التوصيات أهمها :ضرورة

الكبرية جداً البالغ عددها ( )16شركة بواقع ()5416

تعزيز مستوى حتقق امليزة التنافسية ،وكذلك

مفردة ،وقد مت اختيار عينة عشوائية طبقية غري

االستمرار يف االهتمام برأس املال الفكري ،وكذلك

تناسبية بواقع ( )377مفردة ،ومت مجع البيانات

زيادة تطبيق اسرتاتيجيات الريادة؛ ملا لذلك من أثر

باستخدام االستبانة ،ومت معاجلة البيانات بواسطة

إجيابي يف حتقق امليزة التنافسية املستدامة.

برنامج احلزمة اإلحصائية يف العلوم االجتماعية

الكلماا ا الماحاا

( ،)SPSSكما مت استخدام العديد من األساليب

التنافسية املستدامة ،اسرتاتيجيات الريادة ،الشركات

اإلحصائية الوصفية واالستداللية.

اليمنية للصناعات الغذائية.

اا

رأس امل ا ا ا ا ااال الفكري ،امليزة

( املؤتمر العلمي الثاني للعلوم اإلدارية )
التنمية املستدامة ركيزة لألمن واالستقرار والسالم  /أكتوبر  2020م

املقدمة:
تعد امليزة التنافسية املستدامة هدفاً تسعى إىل بلوغه مجيع منظمات األعمال؛ إذ إن املشكلة
األساسية اليت تواجهها تلك املنظمات هي مشكلة االستمرارية والبقاء يف الصناعة أو السوق الذي
ختتاره ،مما يتطلب امتالكها العوامل الداعمة لذلك واليت منها :األهداف واملوارد واألفراد القادرين
واملتحفزين ،وكذلك اخليارات االسرتاتيجية الصحيحة والضرورية لبقاء املنظمة ،وفقدان أي منها قد
يعجل يف فشلها وزواهلا.
ويف ظل السباق املتزايد بني املنظمات علي حتقيق االستدامة للمزايا التنافسية بات لزاماً على
تلك املنظمات أن تبذل جهود ًا كبرية يف البحث عن املصادر احلقيقية للميزة التنافسية املتنوعة واملتعددة،
ومن أهمها كما يرى نذير ،وبداوي (" )168 ،2010رأس املال الفكري الذي يعد الثروة احلقيقية
للمنظمة لقدرته على اإلسهام يف استدامة امليزة التنافسية ،كما أنه يوفر للمنظمة جماالً لتحقيق التميز،
ويعزز موقعها التنافسي"  ،وبالتالي جيب على املنظمات احلرص على االهتمام برأس املال الفكري.
وحتى تستطيع املنظمات احملافظة على بقائها يف ظل التغريات املتسارعة يف األسواق واملنافسة
العاملية فإنها حتتاج أيضا إىل سلوك ريادي كونه حمفزاً ومثرياً لإلبداع واالبتكار وتبنى املخاطرة
احملسوبة ،وذلك ملواجهة املنافسة الشديدة اليت سادت العامل ،فاملنظمات الريادية معروف عنها قدرتها
على التكيف بسرعة مع بيئات األعمال املتغرية ،و سرعة االبتكار لالستفادة من الفرص اجلديدة اليت
تسهم يف بناء منظمات ذات قدرة تنافسية عالية ،ومن ثم العمل على استدامة امليزة التنافسية
(.)Pruvote & Esternmann, 2014,11

وميثل قطاع الصنا عات الغذائية أهمية كبرية ملا له من دور يف توفري السلع األساسية اليت
تطمح إليها كل الشعوب والبلدان لضمان حتقيق االكتفاء الذاتي واالستغناء عن استرياد املنتجات
الغذائية من اخلارج ،وبذلك تشغل الصناعات الغذائية حيزاً كبرياً يف النشاط الصناعي ،السيما يف
البلدان النامية مبا فيها اليمن ،سواء على صعيد اإلنتاج الصناعي أو على صعيد تشغيل األيدي العاملة،
حيث تستوعب الصناعات الغذائية يف اليمن ( )% 34.65من إمجالي عدد العاملني يف القطاع الصناعي
بشكل عام (اجلهاز املركزي لإلحصاء ،)2012 ،كما أنها حتظى باألولوية يف االستثمار؛ وذلك
لسهولة وسرعة تنفيذ مشاريعها وألهميتها يف تلبية الطلب احمللي على املنتجات من املواد الغذائية
املختلفة ،مما يسهم يف تنمية االقتصاد اليمين.
ويف ضوء ماسبق فإن احلاجة تبقى قائمة إىل إجراء البحوث والدراسات اليت تهدف إىل دراسة
أوضاع الشركات اليمنية للصناعات الغذائية لتحديد الطرق الكفيلة بتطوير قدراتها؛ كي تتمكن
من البقاء واالستمرار واملنافسة على مستوى املنتجات احمللية واألجنبية ،وهذا مادعى إىل إجراء هذه
الدراسة.
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مشكلة الدراسة:
ت تسم بيئة األعمال بالتغري السريع وزيادة حدة املنافسة اليت تؤثر يف أداء منظمات األعمال وجتعلها
مهددة بالزوال إن هي مل تستجبُ و تتكيف معها ،بل وتسعى إىل مواكبة تلك التغريات الطارئة
واملتسارعة ،وبالتالي فإن على املنظمات املعاصرة ومنها شركات الصناعات الغذائية ،كما يرى
العنزي ،وصاحل (" )2 ،2009أن تسعى هذه الشركات يف ظل البيئة شديدة املنافسة إىل مواكبة
التغريات العاملية احلاصلة وحتقيق ميزة تنافسية مستدامة على غريها من املنظمات العاملة يف نفس
الصناعة ،والعمل على احملافظة عليها واستدامتها مبا يضمن بقاءها واستمرارها"؛ وذلك ألن امليزة
التنافسية املستدامة كما يرى العبادي ،والعتيب (" )219 ،2014تعد مفتاحا لنجاح منظمات األعمال؛
ومتثل مؤشرا إجيابياً حنو توجه املنظمات الحتالل موقع قوي يف السوق".
وتؤكد دراسة عبد احلميد (" )25 ،2013أن أهم مصدر لتحقيق امليزة التنافسية للمنظمات
احلالية هو ما متتلكه من معارف ومهارات ذهنية حتقق هلا التفوق على املنافسني" ،ووفقاً لدراسة حممد
( " )5 ،2012فإن رأس املال الفكري هو األكثر تأثريا يف صنع مكانة ومسعة املنظمات ،كما أنه
يسهم يف تكوين القيمة وحتقيق امليزة التنافسية للمنظمات".
وتعد الريادة مكونا أساسيا لنجاح أي اقتصاد وحتقيق معدالت منو اقتصادي عالٍ ،ونتيجة
الشتداد حدة املنافسة بني املنظمات برزت أهمية تطبيق املنظمات السرتاتيجيات الريادة كضرورة
تنافسية تنعكس بشكل مباشر على أدائها من أجل حتقيق ميزة تنافسية مستدامة ،ووفقا لدراسة
الطائي (" )137 ،2016فإن اسرتاتيجيات الريادة تعد األداة الرئيسة للمنظمات املعاصرة يف حتقيق امليزة
التنافسية املستدامة" ،وترى النفيعي (" )667 ،2015أن اسرتاتيجيات الريادة تدورُ بصفة خاصة حولَ
تعزيز املركز التنافسي للمنظمات وتعزيز قدرتها اإلبداعية ،خاصة فيما يتعلق بتحقيق امليزة التنافسية
املستدامة".
كما أن قطاع الصناعات الغذائية يف اليمن يعد من بني أهم القطاعات اليت تدعم االقتصاد
الوطين يف اجلمهورية اليمنية ،حيث يشكل إنتاج الصناعات الغذائية نسبة ( )%58.17من إمجالي
إنتاج القطاع الصناعي كله ،منها ( )%41.69ميثل إنتاج الشركات الكبرية جدا للصناعات الغذائية
اليت متثل ميدان هذه الدراسة (اجلهاز املركزي لإلحصاء ،)2012 ،لكن هذه الشركات  -كما
أشارت إىل ذلك دراسة علي ( )1 ،2009تواجه منافسة شديدة يف السوق احمللية سواء فيما بينها من
ناحية أو فيما بينها وبني منتجات املنظمات األجنبية من ناحية أخرى ،وال سيما بعد االنفتاح على املنتجات
األجنبية  ،والتغري املستمر يف حاجات الزبون ورغباته ،وزيادة الطلب على املنتجات ذات اجلودة العالية.
وبناء على ما سبق من أهمية امليزة التنافسية املستدامة للشركات اليمنية للصناعات الغذائية وضرورة
الوصول إليها ملواجهة املنافسة ،وضمان البقاء واالستمرار هلذه الشركات ،وأهمية رأس املال الفكري،
واسرتاتيجيات الريادة وأهمية إجراء دراسات تطبيقية فيهما كما أشارت إىل ذلك دراسة Rensburg
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( )2013ودراسة عبد احلميد ( )2013ودراسة النفيعي ( )2015ودراسة الطائي ( ،)2016ونظرا لقلة
الدراسات يف جمال الصناعات الغذائية اليمنية ،حيث مل يتم التوصل من خالل املسح املكتيب إال إىل
ثالث دراسات حملية :دراسة علي ( ،)2009ودراسة املخاليف ( ،)2016ودراسة باسردة ( ،)2009وكلها
تناولت متغرياً واحداً فقط من متغريات الد راسة ،وهذا ميثل فجوة حبثية جديرة بالدراسة لتقليل تلك
الفجوة.
وبالتالي فإن مشكلة الدراسة تتمثل يف التساؤل الرئيس اآلتي:
ما أثر رأس املال الفكري يف حتقيق امليزة التنافسية املستدامة من خالل اسرتاتيجيات الريادة يف
الشركات اليمنية للصناعات الغذائية؟
أهداف الدراسة:
تتمثل أهداف هذه الدراسة يف اآلتي:
 )1معرفة مستوى حتقق امليزة التنافسية املستدامة يف الشركات حمل الدراسة.
 )2معرفة مستوى توفر رأس املال الفكري يف الشركات حمل الدراسة.
 )3معرفة مستوى تطبيق اسرتاتيجيات الريادة يف الشركات حمل الدراسة.
 )4حتديد أثر رأس املال الفكري يف حتقيق امليزة التنافسيية املسيتدامة من خالل اسيرتاتيجيات الريادة
يف الشركات حمل الدراسة.
أهمية الدراسة:
تتمثل أهمية هذه الدراسة يف اآلتي:
 .1تقدم تأصييييييالً نظرياً علمياً ملفاهيم مؤثرة يف تقدم اجملتمعات وتطور املنظمات ،واملتمثلة يف :امليزة
التنافسية املستدامة ،ورأس املال الفكري ،واسرتاتيجيات الريادة.
 .2تناولت قطاعاً مهماً وحيوياً على املسييييتوى الوطين املتمثل يف قطاع الصييييناعات الغذائية الذي ميثل
أحد القطاعات املهمة يف عملية التنمية االقتصييييييادية واالجتماعية ،ويسييييييهم إىل حد ما يف حتقيق
األمن الغذائي يف اليمن.
 .3حللت هذه الدراسة واقع امليزة التنافسية املستدامة ،ورأس املال الفكري ،واسرتاتيجيات الريادة
يف الشييييركات حمل الدراسيييية ،وقدمت توصيييييات قد تسيييياعد قيادات هذه الشييييركات يف اختاذ
قرارات وصناعة اسرتاتيجيات تسهم يف تعزيز املوقع التنافسي للشركات يف ظل التنافس املتزايد
بني املنظمات.
 .4قد متثل إضافة للمكتبة العربية ،ورافداً للمكتبة اليمنية يف موضوع الدراسة.
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منوذج الدراسة:
يف ضوء مشكلة الدراسة وأهدافها  ،واالطالع على بعض الدراسات العربية واألجنبية؛ فقد مت التوصل
إىل النموذج املعريف للدراسة الذي يتكون من ثالثة متغريات :امليزة التنافسية املستدامة (بوصفه متغرياً
تابعاً) ،واعتمدت الدراسة على منوذج  )2011( Hill& Jonesيف حتديد أبعاده واملتمثلة يف (الكفاءة ،
اجلودة ،اإلبداع أو التجديد  ،االستجابة حلاجات العميل .ورأس املال الفكري (بوصفه متغرياً مستقالً)،
حيث اعتمدت الدراسة يف حتديد أبعاد هذا املتغري على منوذج  )1997( Stewartواملتمثلة يف رأس املال
البشري ،ورأس املال اهليكلي ،ورأس املال العالقاتي .،واسرتاتيجيات الريادة (كمتغري وسيط) ،حيث
اعتمدت الدراسة يف حتديد أبعاده علي جمموعة من النماذج لكل من (Miller,1983) :و
) (Mintzberg,1999و ) (Morgan & Jenny,2006و ) (Ferreira,2009وكذلك جمموعة من
الدراسات لكل من( :السكارنة ( ،Shamsuddin et al, (2012) ،)2008احلدراوي ( ،)2013حممد
( ،)2013مت حتديد بُعدي املتغري الوسيط (اسرتاتيجيات الريادة) يف (املخاطرة ،واملبادأة)؛ وذلك كونهما
األكثر تكراراً من جهة واألكثر تناسباً مع جمتمع الدراسة من جهة أخرى ،والشكل( )1يوضح منوذج
الدراسة
النموذج املعريف للدراسة
املتغري التابع

املتغري املستقل
رأس املال الفكري
H1

املتغري الوسيط

رأس املال البشري
اسرتاتيجيات
رأس املال اهليكلي
رأس املال العالقاتي

املخاطرة
املبادأة

امليزة التنافسية
املستدامة
H1

الكفاءة

اجلودة
اإلبداع أو التجديد
االستجابة حلاجات

العميل
شكل ( :)1النموذج املعريف للدراسة
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فرضية الدراسة:
لقد مت صياغة فرضية رئيسة هلذه الدراسة وهي:
" يوجد أثر ذو داللة إحصيييييييائية لرأس املال الفكري يف حتقيق امليزة التنافسيييييييية املسيييييييتدامة من خالل
اسرتاتيجيات الريادة ،يف الشركات حمل الدراسة".
مصطلحات الدراسة:
 .1رأس املال الفكري:
هو ما ميتلكه األفراد من معارف ومهارات وخربات وما متتلكه املنظمة من أصييول غري ملموسيية
باإلضيييييييافة إىل عالقة املنظمة باألطراف اخلارجية اليت ميكن اسيييييييتخدامها لزيادة القيمة السيييييييوقية
وتكوين الثروة هلا (بابكر.)27 ،2018 ،
وألغراض هذه الدراسااة يعرف رأس املال الفكري :بأنه جمموعة األصييول غري امللموسيية واملتمثلة يف رأس
املال الب شري ورأس املال اهليكلي ورأس املال العالقاتي ،اليت متتلكها ال شركات اليمنية للصناعات
الغذائية واليت تكسيبها القدرة على أداء وظائفها ،وتسيهم يف حتسيني قدرتها التنافسيية وزيادة حصيتها
السوقية.
 .2امليزة التنافسية املستدامة:
عرفها ( ) Macmillanبأنها متثل خاصيييية أو جمموعة خصيييائد تتفرد بها املنظمة ومتكنها من
االحتفاظ بها لفرتة زمنية طويلة نسييبيا نتيجة لصييعوبة حماكاتها ومتكنها من التفوق على املنافسيني
فيما تقدمة من منتجات للعمالء (إسحق.)68 ،2013 ،
وألغراض هذه الدراسا ااة تعرف امليزة التنافسا ااية املسا ااتدامة :بأنها جمموعة من املزايا اليت تتميز بها
الشييييركات اليمنية للصييييناعات الغذائية على غريها من املنظمات املنافسيييية ،واملعتمدة على املصييييادر
واملوارد اليت يصيييييييييعب تقليدها من قبل املنافسيييييييييني ،واحملافظة عليها يف األجل الطويل وتتضيييييييييمن:
(الكفاءة ،اجلودة ،اإلبداع أو التجديد ،االستجابة حلاجات العميل).
 .3اسرتاتيجيات الريادة:
هي تلك االسيييييييرتاتيجيات اليت تشيييييييجع املنظمات على اإلبداع واالبتكار والتفرد وأخذ املخاطرة
واملبادأة ،وتشييييجع العاملني على اختاذ القرارات وحتمل املسييييؤولية عن هذه القرارات (السييييكارنة،
.)88 ،2008
وألغراض هذه الدراس ا ا ا ااة تعرف اس ا ا ا اارتاتيجيات الريادة :بأنها جمموعة من االسيييييييرتاتيجيات املتمثلة يف
(املبادأة و املخاطرة) اليت تتبناها الشييركات اليمنية للصييناعات الغذائية من أجل الوصييول إىل حتقيق
أهدافها على املدى البع يد بتميز وبشكل أفضل وأسرع من املنافسني.
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 .4الشركات اليمنية للصناعات الغذائية:
هي الشيييييركات اليت تقوم بإنتاج املواد الغذائية من مأكوالت ومشيييييروبات وزيوت نباتية وغريها،
من خالل حتويل املواد اخلام( :نباتية ،حيوانية ،مسكية ...اخل) إىل منتجات صيييييييييييناعية غذائية،
واملصنفة حتت اسم شركات كبرية جداً ،وعدد العاملني فيها مائيت عامل فأكثر.
حدود الدراسة
أوالً :احلدود املوضا ا ااوعية :ا قتصيييير موضييييوع الدراسيييية على أثر رأس املال الفكري يف يف حتقيق امليزة
التنافسية املستدامة بأبعادها املتمثلة من خالل اسرتاتيجيات الريادة.
ثانياً :احلدود املكانية :تتمثل يف الشركات اليمنية للصناعات الغذائية الكبرية جداً اليت عدد العاملني
فيها مائيت عامل فأكثر ،وتقع يف :أمانة العاصمة ،عدن ،تعز ،حضرموت ،احلديدة ،إب ،ذمار.
ثالثاً :احلدود البشاارية :تتمثل يف مجيع العاملني يف ال شركات اليمنية للصناعات الغذائية يف الوظائف
اإلدارية اآلتية :مدراء العموم ،ومدراء اإلدارات ،ورؤساء األقسام ،املختصون اإلداريون.
الدراسات السابقة:
دراسة الراعي ( :)2019هدفت إىل التعرف على أثر ممارسة إدارة سلسلة التزويد يف حتقيق امليزة
التنافسيييية يف الشيييركات الصيييناعية الغذائية األردنية ،وتوصيييلت الدراسييية إىل أنه اليوجد أثر ذو داللة
إحصييائية ملمارسيية إدارة سييلسييلة التزويد يف حتقيق امليزة التنافسييية يف الشييركات الصييناعية الغذائية
األردنية.
دراسة  )2019( Abdullah & Binti Othmanهدفت إىل دراسة أثر رأس املال الفكري على أداء
املؤسسات الصغرية واملتوسطة احلجم لألغذية واملشروبات يف ماليزيا من خالل دراسة العالقة بني إدارة
املعرفة واألداء التنظيمي  ،وتوصلت الدراسة إىل وجود عالقة تأثري إجيابية بني رأس املال الفكري
واألداء التنظيمي ،وبالتالي ،وجود عالقة إجيابية بني إدارة املعرفة وأداء الشركات الصغرية واملتوسطة
حمل الدراسة.
دراسا ا ااة احلنيطي ،والقعيد (:)2019هدفت إىل التعرف على اهلياكل التنظيمية وأثرها يف حتقيق امليزة
التنافسييييييية ،وتوصييييييلت الدراسيييييية إىل عدد من النتائ أهمها :وجود أثر ذو داللة إحصييييييائية للهياكل
التنظيمية يف حتقيق امليزة التنافسية وبدرجة مرتفعة.
دراسا ا ا ا ا ا ا ا ااة بين إمساعيل ( )2018هدفت إىل بيان أثر تطبيق نظام اإلنتاج الرشييييييييييييييق يف حتقيق امليزة
التنافسية لل شركات اإلنتاجية يف املناطق الصناعية املؤهلة يف األردن ،وتوصلت الدرا سة وجود أثر ذو
داللة إحصائية لنظام اإلنتاج الرشيق بأبعاده يف حتقيق امليزة التنافسية بأبعادها للشركات اإلنتاجية يف
املناطق الصناعية املؤهلة يف األردن.
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دراسا ا ا ا ا ا ا ااة املنسا ا ا ا ا ا ا ااي ( :)2018هدفت إىل حتديد طبيعة العالقة بني أبعاد رأس املال الفكري والرباعة
التنظيمية ،وتوصييييييلت الدراسيييييية إىل وجود عالقة معنوية موجبة بني أبعاد رأس املال الفكري والرباعة
التنظيمية.
دراسا ا ا ا ا ا ااة :)2018( Zhang et alهدفت إىل البحث يف اآلليات اليت من خالهلا يؤثر رأس املال الفكري
على أداء ابتكار املنتجات وكيف تؤثر البيئات االقتصادية واملؤسسية على اآلليات ،يف الصني واهلند،
وتوصييييلت الدراسيييية إىل وجود تأثري إجيابي مباشيييير لرأس املال الفكري على أداء ابتكار املنتجات يف
الصني واهلند إال أن التأثري يف الصني أعلى منه يف اهلند.
دراسا ا ا ا ا ا ا ااة النشا ا ا ا ا ا ا اامي ،والدعي

( :)2017هدفت إىل التعرف على عالقة اإلبداع اإلداري بتحقيق امليزة

التنافسيية يف اجلامعات اخلاصية يف اليمن ،وتوصيلت الدراسية إىل وجود عالقة ارتباط طردية بني أبعاد
اإلبداع وحتقيق امليزة التنافسية.
دراسا ا ا ا ا ااة مرعي ،وحسا ا ا ا ا اان (:)2017هدفت إىل حتليل أثر أبعاد رأس املال الفكري يف حتقيق ريادة
األعمال لشيييييركات االتصييييياالت السيييييعودية ،وتوصيييييلت الدراسييييية إىل وجود عالقة طردية ذات دالله
إحصائية بني كل من أبعاد رأس املال الفكري وأبعاد ريادة األعمال.
دراسا ااة الذيابات (:)2017هدفت إىل اختبار الدور الوسييييط لتبنى التوجه الريادي يف أثر اسيييرتاتيجيات
إدارة املعرفة يف األداء التنظيمي يف جمموعة من املنظمات الصييييناعية األردنية ،وتوصييييلت الدراسيييية إىل
وجود أثر ذو داللة إحصيييييييائية السيييييييرتاتيجيات إدارة املعرفة يف األداء التنظيمي بوجود الريادة كمتغري
وسيط يف الشركات الصناعية حمل الدراسة.
دراس ا ا ا ا ا ا ا ا ااة الديراوي (:)2017هدفت إىل التعرف على دور ريادة املنظمات يف تعزيز األثر بني التخطيط
االسييرتاتيجي وأداء املنظمات األهلية بقطاع غزة ،وتوصييلت الدراسيية إىل تأكيد دور الريادة كوسيييط
ومعزز لأل ثر بني التخطيط االسرتاتيجي وأداء املنظمات.
دراسا ا ا ا ااة الطائي ( :)2016هدفت إىل التحقق من تأثري تبين االسيييييييرتاتيجيات الريادية ودورها يف حتقيق
امليزة التنافسية املستدامة يف شركة بغداد للمشروبات الغازية املساهمة ،وتوصلت الدراسة إىل وجود
عالقة تأثري وارتباط له داللة إحصائية ما بني االسرتاتيجيات الريادية وامليزة التنافسية املستدامة.
دراس ا ا ا ااة عس ا ا ا ااكر ( :)2016هدفت إىل التعرف على مدى حتقيق امليزة التنافسيييييييية يف اجلامعات األهلية
اليمنية من وجهة نظر العمداء ،وحتديد درجة ممارسيييييييية القيادة الريادية وحتقيق امليزة التنافسييييييييية يف
اجل امعات األهلية يف اليمن ،وتوصلت الدراسة إىل وجود عالقة ارتباطية موجبة (طردية) قوية جدا ذات
داللة إحصيييييائية بني درجة ممارسييييية القيادة الريادية وحتقيق امليزة التنافسيييييية يف اجلامعات األهلية يف
اليمن.
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دراس ااة املخاليف (:)2016هدفت إىل معرفة أثر أبعاد البيئتني اخلارجية والداخلية على امليزة التنافسييية،
وتوصييييييييييلت الدراسيييييييييية إىل وجود أثر معنوي إجيابي ألبعاد البيئة اخلارجية والبيئة الداخلية على امليزة
التنافسية يف املنظمات الصناعية اليمنية حمل الدراسة.
دراسة شيخ ،ورفاعي (:)2015هدفت إىل التعرف على دور الثقافة التنظيمية كمتغري وسيط يف العالقة
بني رأس املال الفكري وحتقيق امليزة التنافسيية يف مسيتشيفيات اجلمهورية اليمنية ،وتوصيلت الدرا سة
إىل وجود تأثري ذو داللة إحصائية بني الثقافة التنظيمية وكالً من رأس املال الفكري وامليزة التنافسية.
دراسا ا ا ا ااة :)2015( Chahal & Bakshiهدفت إىل التعرف على دور االبتكار كمتغري وسييييييييط والتعلم
التنظيمي كمتغري معدل على العالقة بني رأس املال الفكري وامليزة التنافسييييية يف القطاع املصييييريف
ملدينة جامو مشال اهلند ،وتوصلت الدراسة إىل وجود تأثري ذو داللة إحصائية لالبتكار كمتغري وسيط
على العالقة بني رأس املال الفكري وامليزة التنافسيييييييية ،وأن هذا التأثري كلي ،كما أن هناك تأثري
معدل للتعلم التنظيمي على العالقة بني رأس املال الفكري وامليزة التنافسية.
دراسا ااة احلدراوي ( :)2013هدفت إىل حتديد أي مدى يوثر رأس املال الفكري يف حتقيق ريادة األعمال
يف مستشفى بغداد التعليمي ،وتوصلت الدراسة إىل وجود عالقة ارتباط وتأثري لرأس املال الفكري يف
ريادة األعمال.
دراس ااة  :)2013( Kamukamaهدفت إىل دراسييية مسييياهمة عناصييير رأس املال الفكري يف حتقيق ميزة
تنافسيييية يف صيييناعة التمويل األصيييغر يف أوغندا ،وتوصيييلت الدراسييية إىل أن رأس املال الفكري يؤثر
إجيابياً يف حتقيق امليزة التنافسية يف صناعة التمويل األصغر.
دراسا ااة  :)2012( Jardon & Martosهدفت إىل حتليل مكونات رأس املال الفكري كميزة تنافسيييية
يف التجمعات الصييييييناعية يف أمريكا الالتينية ،وتوصييييييلت الدراسيييييية إىل أن رأس املال الفكري يعترب
مصدراً من مصادر امليزة التنافسية يف التجمعات الصناعية يف الشركات الصغرية واملتوسطة.
دراس ااة  :)2012( Ramadanهدفت إىل حتليل العالقة بني إدارة املواهب وامليزة التنافسييية املسييتدامة يف
ا ملؤسسات الصغرية واملتوسطة احلجم يف كندا ،وتوصلت الدراسة إىل أن إدارة املواهب ترتبط بشكل
قوي مع إنتاجية املؤسسة.
دراسة باسردة (:)2009هدفت إىل حتديد دور اإلبداع يف حتقيق الريادة ملنظمات األعمال يف الشركات
الصييييييناعية اليمنية كبرية احلجم (اليت يتجاوز عدد العاملني فيها 24عامالً حبسييييييب تصيييييينيف وزارة
الصيييييناعة) ،وتوصيييييلت الدراسييييية إىل وجود عالقة ارتباط قوية طردية بني اإلبداع والريادة يف منظمات
األعمال ،وكذلك وجود أثر ذو داللة إحصائية لإلبداع على الريادة يف منظمات األعمال املبحوثة.
دراسة السكارنة (:)2008هدفت إىل بيان دور اسرتاتيجيات الريادة يف حتقيق امليزة التنافسية لشركات
االتصيييياالت يف األردن ،وتوصييييلت الدراسيييية إىل عدد من النتائ أهمها :وجود عالقة تأثري بني التغريات
اليت حتصل يف اسرتاتيجيات الريادة وحتقيق امليزة التنافسية لشركات االتصاالت.
للعلوم والتقنية

40

صنعاء  21 - 20 /أكتوبر  2020م

( املؤتمر العلمي الثاني للعلوم اإلدارية )
التنمية املستدامة ركيزة لألمن واالستقرار والسالم  /أكتوبر  2020م

عالقة الدراسة احلالية مع الدراسات السابقة:
 .1اتفقت الدراسيييية احلالية مع بعض الدراسييييات السييييابقة يف اعتمادها رأس املال الفكري كمتغري
مسييتقل مؤثر يف امليزة التنافسييية وامليزة التنافسييية املسييتدامة ،مثل دراسيية،)2013( Kamukama :
 ،)2012( Jardon & Martosشيخ ،رفاعي ( ،)2015كما اتفقت مع بعض الدراسات السابقة يف
اعتمادها الريادة واسييييييييرتاتيجيات الريادة كمتغري مؤثر يف امليزة التنافسييييييييية وامليزة التنافسييييييييية
املسيييييتدامة ،مثل دراسييييية :السيييييكارنة ( ،)2008الطائي ( ،)2016عسيييييكر ( ،)2016واتفقت
الدراسييية احلالية مع بعض الدراسيييات السيييابقة يف اعتمادها رأس املال الفكري كمتغري مسيييتقل
مؤثر يف الريادة واسيييييييييرتاتيجيات الريادة ،مثل دراسييييييييية :احلدراوي ( ،)2013مرعي ،وحسييييييييين
( ،)2017كذلك اتفقت الدراسييييييييية احلالية مع بعض الدراسيييييييييات السيييييييييابقة يف اعتمادها امليزة
التنافسية املستدامة كمتغري تابع مثل دراسة :الطائي ( ،)2012( Ramadan ،)2016كما اتفقت
الدراسييية احلالية مع بعض الدراسيييات السيييابقة يف كل أو بعض أبعاد رأس املال الفكري املتمثلة
يف( :رأس املال البشييري ،رأس املال اهليكلي ،رأس املال العالقاتي) ،مثل دراسيية:

Kamu kama

) ،)2012( Jardon & Martos ،)2013شييييييييييخ ،رفاعي (،)2015( Chahal & Bakshi ،)2015
كما اتف قت الدراسيية احلالية مع بعض الدراسييات السييابقة يف البيئة اليمنية مثل دراسيية :عسييكر
( ،)2016شيخ ،رفاعي ( ،)2015النشمي ،والدعيس ( ،)2017باسردة (.)2009
وقد اختلفت هذه الدراسة عن الدراسات السابقة يف أنها تناولت أثر رأس املال الفكري يف حتقيق
امليزة التنافسية املستدامة من خالل اسرتاتيجيات الريادة يف الشركات اليمنية للصناعات الغذائية،
كما أنها تناولت اسرتاتيجيات الريادة كمتغري وسيط ،بينما الدراسات السابقة تناولته كمتغري مستقل
أو تابع ،إضافة إىل أنها تناولت قطاعاً مهماً وحيوياً على املستوى الوطين  -املتمثل يف قطاع الصناعات
الغذائية.
مفهوم امليزة التنافسية املستدامة:
ل قد مت تعريف امليزة التنافسيييييية املسيييييتدامة بأنها "اخلصيييييائد الفريدة اليت متيز املنظمة عن
منافسيها احلاليني واحملتملني ،كما يقصد بها امليزات اجلديدة اليت حتصل عليها املنظمة مما جيعلها
يف مركز متقدم باسيييييييتمرار مقارنة مبنافسييييييييها" (البكري ،وبين

دان ،)5 ،2013 ،كما عرف

حمسن ( ) 45 ،2012امليزة التنافسية املستدامة بأنها "املنافع والفوائد اليت حتصل عليها املنظمة ألطول
فرتة ممكنة واليت ال ميكن تقليدها أو اسييييييييييييييتنسيييييييييييييياخها من قبل املنظمات األخرى" ،وقد عرفها
 ) 33 ،2013( Somuyiwa & Adebayoبأنها "عبارة عن خاصيييييية أو جمموعة من اخلصيييييائد اليت
تنفرد بها املنظمة وحتقق هلا التفوق على املنافسييني ،مبا تقدمه من منتجات ،واالحتفاظ بها لفرتة زمنية
طويلة نسييييبياً نتيجة لصييييعوبة حماكاتها من املنافسيي يني وحتقق هلا املنفعة خالل تلك الفرتة" ،وأوضييييح
النجار ،وحمسيين ( ) 57 ،2012أن امليزة التنافسييية املسييتدامة تسييتهدف تكوين ميزة فريدة تتفوق بها
للعلوم والتقنية
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على املنافسيييييييييييني من خالل إعطائها قيمة للزبون بطريقة كفوءة ميكن احملافظة عليها باسيييييييييييتمرار
وعرضها وتقدميها بشكل أفضل من املنافسني.
بناء على ما سيييييييبق فإن امليزة التنافسيييييييية املسيييييييتدامة تعرف بأنها :خاصيييييييية أو جمموعة من
اخلصيييييييييييييييييييائد اليت تنفرد بها املنظمة وحتقق هلا األداء املتفوق الذي تتميز به املنظمة على غريها من
املنظمات واملعتمد على املصيييادر واملوارد النادرة ،واليت يصيييعب تقليدها من قبل املنافسيييني احلاليني أو
احملتملني واحملافظة عليها يف األجل الطويل.
و نظرا للتطور الكبري يف التقنيات التنافسييية وقوة االسييتخبارات السييوقية فقد أصييبح امتالك
امليزة التنافسية غري كاف لبقاء وا ستمرار املنظمات بسبب سهولة تقليد وا ستنساخ هذه امليزة من قبل
املنافسييني؛ لذلك أصييبح األ هم اليوم هو كيفية اسييتدامة امليزة التنافسييية وجعلها صييعبة التقليد أو حتى
صعبة الفهم من قبل املنافسني( ،إسحق.)68 ،2013 ،
أبعاد امليزة التنافسية املستدامة:
لقد مت اعتماد أبعاد امليزة التنافسييية املسييتدامة هلذه الدراسيية اسييتناداً إىل األبعاد اليت حددها
منوذج  ،)2011( Hill & Jonesواملتمثلة يف( :اجلودة ،الكفاءة ،اإلبداع أو التجديد ،االسيييييييييييييتجابة
حلاجات العميل) ،وفيما يأتي عرض هلذه األبعاد ومؤشيييرات قياسيييها مبا خيدم أغراض هذه الدراسييية،
وذلك على النحو اآلتي:
الكفاءة :يرتكز امتالك املنظمة مليزة تنافسييييييييييية مسييييييييييتدامة على كفاءتها يف إنتاج خمرجات معينة
باسييييتخدام أقل املدخالت ،ويرى  )1996( Browanبأن الكفاءة تعين القدرة على التكيف املسييييتمر
مع البيئة والبقاء فيها ،من خالل االسييتخدام الكفء للموارد املتاحة( ،خليفة ،)69 ،2013 ،واملنظمة
األكثر كفاءة هي اليت تسييييتثمر مدخالتها بشييييكل أفضييييل من املنافسييييني من خالل احلصييييول على
خمرجات أكثر من خالل مدخالت اإلنتاج املطلوبة ،أو احلصييييييييييول على املخرجات املطلوبة مبدخالت
أقل  ،وتسييييتطيع املنظمة أن ترفع مسييييتوى الكفاءة لديها من خالل عوامل متعددة تتمثل يف :اسييييتغالل
اقتصاديات احلجم ،آثار التعلم ،تطبيق نظام التخزين اآلني البحث والتطوير (مجيل:)271 ،2018 ،
وألغراض هذه الدراسة ف قد مت قياس بُعد الكفاءة من خالل املؤشرات اآلتية:
 -زيادة حجم العمليات لالستفادة من اقتصاديات احلجم.

 السيطرة على النفقات التشغيلية غري املباشرة وختفيض كلف املدخالت. توفر املوارد يف الوقت املالئم واالستخدام األمثل هلا. -تطوير كفاءة العمليات التشغيلية واإلدارية.

 تبين تكنولوجيا حديثة يف العمليات التشغيلية. -توفر نظام إدارة األولويات.
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 .1اجلودة :يقصييييد بها "مسييييتوى التفوق ملنت يتصييييف مبجموعة من الصييييفات املطابقة للمواصييييفات
املخطط هلا اليت تليب حاجات ورغبات العمالء أو تتجاوزها ،وبدون حدوث أي ضييييييييييييرر للمجتمع"
(عايض.)34 ،2018 ،
كما يرى اصبيح ( ) 42 ،2013بأن اجلودة تعترب من املزايا التنافسية املهمة لدى املنظمة الصناعية
حتى وإن كانت تركز على ختفيض التكلفة كميزة تنافسيييييييييية؛ ألن العمالء يتوقعون مسيييييييييتوى من
اجلودة يناسييييييب القيمة املالية اليت أنفقوها ،وتقاس اجلودة من خالل ما حتققه املنتجات من قبول لدى
العمالء ،ومن مسييييييتوى متيز هذه املنتجات ،من حيث اجلودة العالية اليت ميكن االعتماد عليها والثقة
بها (عبيد،)1754 ،2017 ،
وألغراض هذه الدراسة ف قد مت قياس بُعد اجلودة من خالل املؤشرات اآلتية:
 -مطابقة املنتجات ملواصفات ومعايري اجلودة العاملية.

 تقديم منتجات ذات جودة عالية مقارنة مبنتجات املنافسني. -خلو املنتجات من العيوب.

 تناسب املنتجات مع القيمة اليت يدفعها العمالء. -تقديم منتجات ذات موثوقية عالية.

 قيام العاملني بأداء األعمال بصورة صحيحة من أول مرة. .2اإلبداع/التجديد :يعترب اإلبداع أو التجديد من أهم أبعاد حتقيق امليزة التنافسية املستدامة ،فهو
يشري إىل عملية استحداث منتجات أو عمليات جديدة ،وإىل كل تقدم يطرأ على منتجات املنظمة
وهياكلها وأساليبها اإلدارية واسرتاتيجياتها (زعالن ،)183 ،2017 ،وأشار  )2001( Daftإىل أن
اإلبداع هو تبين فكرة جديدة أو سلوك جديد لصناعة املنظمة أو سوقها أو بيئتها العامة ،وتعد
املنظمة اليت تقدم منتج ًا جديد ًا بأنها مبدعة (الطائي ،والسبعاوي.)262 ،2013 ،
وأشيييار  )1998( Martinإىل أن اإلبداع جيب أن يكون من أركان اسيييرتاتيجية املنظمة ،وعندما
يكون اإلبداع ضيييمن مسيييارات االسيييرتاتيجية فمن املؤكد أنه سييييؤدي إىل حتقيق ميزة تنافسيييية
مستدامة للمنظمة من الصعب على املنافسني تقليدها (نذير ،وبداوي.)183 ،2010 ،
وألغراض هذه الدراسة ف قد مت قياس بُعد اإلبداع أو التجديد من خالل املؤشرات اآلتية:
 تطوير املنتجات احلالية من خالل إدخال أفكار وأساليب جديدة. تطوير منتجات جديدة يصعب على املنافسني تقليدها بسهولة. سرعة تطوير املنتجات. تطوير معدات اإلنتاج. -البحث والتطوير.

 توفر متطلبات واحتياجات اإلبداع والتجديد.للعلوم والتقنية
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 .3االس ااتجابة حلاجات العميل :يعترب احلصييول على العمالء واحملافظة على والئهم من أهم متطلبات
اسيييتدامة امليزة التنافسيييية للمنظمة ،ويتطلب ذلك معرفة دقيقة بالعمالء ،ومن ثم حتديد وإشيييباع
حاجاتهم من خالل إنتاج منتجات مبسيييييييييتوى جودة يفوق إنتاج املنافسيييييييييني ،واالهتمام بالتنويع يف
تشييكيلة املنتجات مبا يليب احتياجات العمالء ورغباتهم ،ويرى  )3 ،2011( Feng &Papatlaأن
االستجابة اجتاه إ جيابي أو سليب يعتمد عليه العمالء يف جتاربهم ملنتجات املنظمة.
إن االسيييييييييييييييييتجابة حلاجات العميل :تعين تلبية طلبات واحتياجات العمالء من حيث اجلودة والوقت مع
املرونة يف االسيييييتجابة للتغريات يف أذواق ورغبات العمالء واالعتماد على املنتجات يف حتقيق القيمة اليت
يتوقعها العمالء بشكل أفضل من املنافسني ،مبا يسهم يف حتقيق امليزة التنافسية املستدامة.
وألغراض هذه الدراسة ف قد مت قياس بُعد االستجابة حلاجات العمالء ،من خالل املؤشرات اآلتية:
 االستجابة حلاجات ورغبات العمالء املتغرية. -تقديم املنتجات للعمالء يف الوقت احملدد.

 مواكبة التغري املتسارع يف أذواق وتفضيالت العمالء. -إنتاج منتجات متنوعة تليب احتياجات العمالء.

 ختفيض وقت االستجابة للعمالء من خالل السرعة يف إنتاج املنتجات وتوصيلها للعمالء االهتمام بالبحوث التسويقية ملعرفة احتياجات العمالء ورغباتهم.مفهوم رأس املال الفكري:
تعرف منظمة التعاون والتطوير االقتصيييييييييادي رأس املال الفكري بأنه القيمة االقتصيييييييييادية لفئتني من
األصيييييول غري امللموسييييية ملنظمة معينة متمثلتني يف رأس املال اهليكلي ،ورأس املال البشيييييري (بابكر،
 ،)28 ،2018وعرفه  )272 ،2014( Shakinaبأنه جمموعة من األصييول املعرفية للمنظمة اليت تسييهم
يف حتسييييني وضييييعها التنافسييييي من خالل إضييييافة قيمة ،وتصييييفه مرسييييي ( )75 ،2013بأنه جمموعة
األصيييييول املعرفية املتفردة واملعتمدة على العقول البشيييييرية املبدعة ومتطلبات ونظم العمل ،والعالقة مع
العمالء اليت تؤدي إىل اإلنتاج املسيييييييييتمر لألفكار ،واألسييييييييياليب اجلديدة اليت حتقق قيمة مضيييييييييافة
للمنظمة ،وتدعم قدرتها التنافسية.
يف ضييوء التعاريف السييابقة لرأس املال الفكري يالحظ أن هناك من ركز على مكونات رأس
املال الفكري ،وهناك من ركز على القدره التنافسيييية والقيمة املضيييافة لرأس املال الفكري ،كما
أن هناك من ركزعلى املصيييادر أو املوارد لرأس املال الفكري ،وكلها تصيييب يف توضييييح مفهوم رأس
املال الفكري.
وبناء على ما سيييييبق فإن رأس املال الفكري يعرف بأنه جمموعة األصيييييول غري امللموسييييية املعتمدة على
املوارد البشيييييييرية املبدعة ،ونظم وإجراءات العمل اليت متتلكها املنظمة وهياكلها واسيييييييرتاتيجياتها،
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وعالقاتها مع العمالء ،مما يكسيييبها القدرة على أداء وظائفها ،وتسيييهم يف حتسيييني قدرتها التنافسيييية
وزيادة حصتها السوقية.
و ميثل رأس املال الفكري أهمية كبرية يف جناح املنظمات ومتيزها على املنافسيييني ،ويعترب أهم املوارد
االقتصيادية اليت تسيهم يف العملية اإلنتاجية؛ وذلك لألدوار اليت يقوم بها ،أهمها :تنظيم تلك العملية من
جهة ،واإلسيييها م بشيييكل مباشييير يف العملية من جهة أخرى (الكسييياسيييبة ،)29 ،2011 ،كما تشيييري
بعض الدراسات إىل أن املعرفة العلمية والتكنولوجية أصبحت تشكل ( )%80من اقتصاديات العامل،
بينما متثل الييي ي ( )%20املتبقية حصة رأس املال والعمالة واملوارد الطبيعية (احلبيب واجليالني،2013 ،
.)138
أبعاد رأس املال الفكري:
لقد مت اعتماد أبعاد رأس املال الفكري هلذه الدراسيية اسييتناداً إىل األبعاد اليت حددها منوذج
 )1997( Stewartاملتمثلة يف( :رأس املال البشيييييييييري  ،ورأس املال اهليكلي  ،ورأس املال العالقاتي)،
وفيما يأتي عرض هلذه األبعاد ،وكذلك مؤشرات قياسها على النحو اآلتي:
 .1رأس املال البشا ا ااري :ميثل رأس املال البشييييري أهم أبعاد رأس املال الفكري ،وأهم األصييييول اليت
متتلكها املنظمة ،وهو عبارة عن جمموعة املهارات واخلربات واملعارف الضييييييييييمنية والصيييييييييير ة
وا لصييفات واخلصييائد املختلفة والكامنة يف العاملني باملنظمات ،مع القدرة على اسييتخدام كل
ما تعلموه وما ميتلكونه لتوليد معرفة جديدة وابتكارات تسيييييييياعد يف حل املشييييييييكالت وتطوير
املنظمات (الراشيييييييييييدي ،)42 ،2017 ،وينظر إليه  )111 ،2018( Durrah, et alبأنه جمموعة
اخلربات واملعارف اليت ميتلكها العاملني ويسييتخدمها لتحسييني أداء املنظمة واحلصييول على امليزة
التنافسية،
وبناء على ما سيييييييييبق :فإ ن رأس املال البشيييييييييري :هو جمموع املعارف واملهارات واخلربات اليت ميتلكها
العيياملون يف املنظميية ،واليت تبقى يف املنظميية مييا دام العيياملون موجودين فيهييا ،وال ميكن للمنظميية
امتالكه بل االستفادة منه ،لتحسني أداء املنظمة واحلصول على امليزة التنافسية املستدامة.
وألغراض هذه الدراسة فقد مت قياس رأس املال البشري من خالل املؤشرات اآلتية:
 املعارف واملهارات واخلربات املتنوعة اليت ميتلكها العاملون. التدريب املستمر للعاملني. املقرتحات اليت يقدمها العاملون لتطوير األداء. قدرة العاملني على حل املشكالت اليت تواجههم أثناء العمل. استقطاب الشركة للعاملني ذوي اخلربات العالية. .2رأس املااال اهليكلي :و قد عر فه ( ) Stewartبأ نه ميثل قدرات املنظمة التنظيم ية اليت تنظم وتليب
متطلبات العمالء وتسهم يف نقل املعرفة وتعزيزها من خالل املوجودات الفكرية اهليكلية املتمثلة:
للعلوم والتقنية
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يف نظم املعلومات ،وبراءات االخرتاع ،وحقوق النشييييييييييييير والتأليف ،ومدى

اية العالمة التجارية

اليت متثل شخصية املنظمة وهويتها ،واليت ترجع بالفائدة للعمالء واملنظمة (زملاط،)62 ،2017 ،
وميثل رأس املال اهليكلي :املعرفة اليت تبقى داخل املنظمة بعد أن يغادر العاملون املنظمة يف نهاية
كل يوم عمل ،كما يوصف بأنه العمود الفقري للمنظمة (.)Manzari et al , 2012, 2265
وألغراض هذه الدراسة فقد مت قياس رأس املال اهليكلي من خالل املؤشرات اآلتية:
-

توفر نظم املعلومات تسهم يف اختاذ القرار ،وحتسني األداء يف املنظمة.

-

توفر قواعد البيانات يف املنظمة.

-

توفر السياسات واإلجراءات يف املنظمة ووضوحها للعاملني.

-

توفر لوائح وأنظمة العمل وتطويرها باستمرار.

-

توفر اهليكل التنظيمي الذي يوضيييييييح العالقة بني املسيييييييتويات اإلدارية املختلفة ويسيييييييهل انتقال
املعلومات.
 .3رأس املال العالقاتي :ويشيييييييييييييييييييييييري إىل العالقات اليت تربط املنظمة بزبائنها ومورديها وحتالفاتها
االسييييرتاتيجية ،ويعرفه  )2001( Johansenبأنه ميثل قيمة العالقات املتميزة واملسييييتمرة للمنظمة
مع املنظمات واألفراد الذي تقدم هلم املنظمة منتجاتها اليت حتصييييييل عليها نتيجة كسييييييب رضييييييا
العمالء وتعميق والئهم هلا (شييييييييييييكشييييييييييييك ،)193 ،2018 ،ويرى ( )Edvinssonأن رأس املال
العالقاتي يتضييمن إقامة عالقات مع العمالء ،واملوردين واملنافسييني ،ومجيع األطراف ذات العالقة
مع املنظمة ،والعمل على تلبية احتياجات العمالء وحتقيق رضياهم وكسيب عمالء جدد واحملافظة
على والء العمالء احلاليني ،إضييييافة إىل العالقة مع املوردين ومسعة املنظمة يف السييييوق (عبد ا ،
والياس،)158 ،2018 ،
يتضييييييييييح مما سييييييييييبق أن رأس املال العالقاتي :يتمثل يف عالقة املنظمة مع العمالء واملوردين ومجيع

األ طراف ذات العالقة من املسييتفيدين من منتجات املنظمة والعمل على اسييتمرار هذه العالقة وتطويرها
من خالل تلبية احتيا جاتهم ورغباتهم وحل مشكالتهم مبا

قق رضاهم ويعمل على إسعادهم.

وألغراض هذه الدراسة فقد مت قياس ر أس املال العالقاتي من خالل املؤشرات اآلتية:
 رضا العمالء عن منتجات املنظمة ووالئهم هلا. تلبية متطلبات ورغبات العمالء واالحتفاظ بهم. االهتمام بشكاوى العمالء واملوردين. مشاركة العمالء يف أنشطة املنظمة. العالقة مع العمالء واملوردين وتطويرها باستمرار. -عقد شراكات مع شركات أخرى.
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مفهوم اسرتاتيجيات الريادة:
يرى الفرا ( )2005أن اسييييرتاتيجيات الريادة عبارة عن "عملية مسييييتمرة غري منتهية تهدف إىل
احلفاظ على املنظمة من مجيع جوانبها بشييييييييييكل مالئم ،وذلك من أجل تعزيز قدرتها على التعامل مع
التغريات البيئية احمليطة بها" (النصييييييييريي ،وأبوحسييييييييني ،)183 ،2017 ،ووصييييييييفها & Karlsson,

 )11 ،2017( Wibergبأنها " عملية اعتماد األنشيييطة الريادية باسيييتخدام املنظور االسيييرتاتيجي إلجياد
الفرص يف البيئة اخلارجية والقدرة على اسيييتغالهلا بطرق إبداعية" ،فيما يرى )2005( Histrich et al
بأن ا سرتاتيجيات الريادة هي تلك اال سرتاتيجيات اليت تساعد املنظمة على االبتكار واإلبداع ،والتميز
وأخذ املخاطرة ،واملبادأة ،وكذلك تشييييييجيع األ فراد العاملني على اختاذ القرارات ،وحتمل مسييييييؤولية
قراراتهم ،وهي ترتبط بعدد من املفاهيم ،منها( :السكارنة)88 ،2008 ،
يف ضييييييوء ماسييييييبق تعرف اسييييييرتاتيجيات الريادة بأنها :عملية إجياد شيييييييء جديد ذي قيمة،
واإلبداع والتجديد يف وسائل وأساليب العمل املختلفة ،من خالل توظيف موارد املنظمة املتاحة ،وحتفيز
العاملني ،الغتنام الفرص املتاحة واالسييييييييييييييييتفادة منها ،ومواجهة املخاطر املرتبطة حبالة عدم التأكد
ألنشطة املنظمة املستقبلية بطرق إبداعية.
إن الريادة متثل عنصيييييييير ًا حيوي ًا لكل املنظمات احلديثة والقدمية ،والصييييييييغرية والكبرية ،واخلدمية
والصييييناعية ،كما أنها تسيييياعد املنظمات على تكوين أعمال جديدة من خالل إبداعها يف منت ما أو
عملية إنتاجية أو من خالل تبين اسرتاتيجيات ريادية جديدة (سعيد ،علي.)103 ،2018 ،
أبعاد اسرتاتيجيات الريادة:
اسييتناداً إىل النماذج والدراسييات السييابقة فقد مت اعتماد بعدين السييرتاتيجيات الريادة يف هذه
الدراسيييييييية وهما (املخاطرة ،واملبادأة)؛ وذلك كونهما األكثر تكراراً من جهة واألكثر تناسييييييييباً مع
جمتمع الدراسة من جهة أخرى ،وفيما يأتي عرض هلذين البعدين ومؤشرات قياسهما:
 -1املخاطرة:
يقصييييييييييد باملخاطرة القدرة على حسيييييييييياب املخاطر املمكن حدوثها ،واملواجهة النفسييييييييييية
واالقتصيييييييييادية ،ومن ثم اختاذ القرار املالئم للتغلب عليها ،وهي تعتمد على املغامرة (الطائي،2016 ،
 ،)144ويعرف  )13 ،2016( Njagiاملخاطرة بأنها جاهزية املنظمة الغتنام الفرص رغم عدم التأكد
من النجاح النهائي ،وهذا يشييييييييييمل إجناز العمل عرأة دون معرفة النتائ  ،واالسييييييييييتعداد لتحمل عدم
التأكد والتعقيد البيئي واختاذ عبء املسؤولية للتنبؤ مبتغريات املستقبل ( احلواجرة.)417 ،2018 ،
ويضييييييييف  )2008( Damodranبأن املخاطرة هي عملية مزج بني اخلطر والفرصييييييية ،وهي
عملية الرتكيز على جتنب أو تقليل املخاطر وعمل االحتياطات الالزمة هلا عند البحث عن الفرص،
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وذلك من خالل :فهم املخاطرة ،وكيفية التعامل معها ،وتوفري اخليارات والبدائل الصيييييييحيحة يف حالة
عدم التأكد البيئي (حميالن.)72 ،2016 ،
وا ستناداً ملا سبق ميكن تعريف املخاطرة بأنها قدرة املنظمة على اختاذ قرارات جريئة تعتمد
على املغامرة يف ظل عدم التأكد والتعقيد البيئي ،وتتمثل يف دخول أسيييييييييييواق جديدة أو إنتاج منتجات
جديدة دون معرفة النتائ  ،واالستعداد لتحمل مسؤوليتها.
وألغراض هذه الدراسة فقد مت قياس املخاطرة من خالل املؤشرات اآلتية:
 فتح أسواق جديدة. القيام بأعمال جديدة وغري مألوفة. تبين مشاريع عالية املخاطر. تبين حاالت الغموض وعدم التأكد البيئي. استخدام تكنولوجيا جديدة وغري جمربة. انفاق نفقات كبرية على املشاريع عالية املخاطر. -2املبادأة:
مت استخدام مصطلح املبادأة لوصف املنظمة األسرع يف االبتكار ،والسبق إىل طرح منتجات
جديدة ،كما أن املنظمة املبادئة تكون هي القائدة وليسييييت تابعة؛ ألن لديها اإلرادة والبصييييرية الغتنام
الفرص اجليدييدة حتى لو مل تكن دائميا أول من يفعيل ذليك (أبوهيدييب ،)75 ،2017 ،وإمنيا يكون
لديها القدرة على اختاذ زمام املبادرة متى تطلب املوقف ذلك؛ لذلك فإن املبادأة ليسييت يف الدفاع فقط،
وإمنا يف اهلجوم كذلك ،وتساعد املبادأة املنظمة على تقديم عروض جديدة لألسواق تتفوق من خالهلا
على املنافسني ( اللوزي.)54 ،2016 ،
كما ينظر إىل املبادأ ة بأنها قدرة املنظمة على االسييييييييييتمرار وحتقيق الفوائد يف ظل التغريات
البيئية اليت تطرأ ،واغتنام الفرص اليت تتعلق بتقديم منتجات جديدة ونادرة وخمتلفة عن بقية املنافسني
يف الزمان واملكان املناسبني (النصريي ،وأبوحسني.)184 ،2017 ،
واسيييتناداً ملا سيييبق ميكن تعريف املبا دأة بأنها قدرة املنظمة على اغتنام الفرص املتاحة من خالل تقديم
منتجات وخدمات جديدة ودخول أسواق جديدة لتلبية احتياجات ورغبات العمالء قبل املنافسني والتقدم
عليهم خبطوة.
وألغراض هذه الدراسة فقد مت قياس املبادأة من خالل املؤشرات اآلتية:
 وضع خطط طارئة للتعامل مع املشكالت قبل حدوثها. التقدم على املنافسني يف تلبية احتياجات السوق والعمالء. اغتنام الفرص اجلديدة قبل املنافسنيللعلوم والتقنية
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 حتقيق الريادة يف تقديم منتجات جديدة. بناء روح املبادأة بني العاملني.منهج الدراسة:
اعتمدت هذه الدراسيية املنه الوصييفيت التحليلي؛ كونه يناسييب الظاهرة موضييوع الدراسيية،
حيث مت الرجوع إىل الدراسييييييييات السييييييييابقة واألدبيات ذات العالقة ،كما مت مجع املعلومات من خالل
استبانة مت تطويرها لقياس أهداف هذه الدراسة واختبار فرضياتها.
جمتمع الدراسة وعينتها:
يتكون جمتمع الدراسيييييييية من مجيع العاملني يف الشييييييييركات اليمنية للصييييييييناعات الغذائية
الكبرية جدا يف الوظائف اآلتية (مدراء العموم ،مدراء اإلدارات ،رؤسيييييييياء األقسييييييييام ،واملختصيييييي يون
اإلداريون) ،واليت تنتمي للقطاع الصييييييييييييييناعي ،وعدد العمال فيها ( 200عامل فأكثر) والبالغ عددها
( )16شييركة يف ( )6حمافظات ،بواقع ( )5416عامالً (اجلهاز املركزي لإلحصيياء ،)2012 ،وقد مت
حتديد حجم العينة بناء على جدول حجم العينات لـ  Krejcieو )1970( Morganالذي أورده العريقي
( ،)2016حبجم ( )359مفردة ،مت اختيارها بطريقة العينة العشوائية الطبقية غري التناسبية ،واجلدول
( ،)1يوضح جمتمع وعينة الدراسة حبسب احملافظات.
جدول ( :)1جمتمع وعينة الدراسة حبسب احملافظات
جمتمع الدراسة

عينة الدراسة

النسبة

م

احملافظة

% 28

1

أمانة العاصمة

5

2

احلديدة

1

290

3

حضرموت

4

920

61

4

تعز

3

1904

125

% 35

5

عدن

2

510

34

% 10

6

ذمار

1

265

18

%5

اإلمجالي

16

5416

359

%100

عدد الشركات

عدد األفراد
1527

102
19

%5
% 17

املصدر :اجلهاز املركزي لإلحصاء والشركات حمل الدراسة.

للعلوم والتقنية

49

صنعاء  21 - 20 /أكتوبر  2020م

( املؤتمر العلمي الثاني للعلوم اإلدارية )
التنمية املستدامة ركيزة لألمن واالستقرار والسالم  /أكتوبر  2020م

وحدة التحليل:
متثلت وحدة التحليل للدراسيييية بالشييييركة (الشييييركات اليمنية للصييييناعات الغذائية) ،وعددها ()16
شركة.
مصادر مجع املعلومات:
مت مجع بيانات هذه الدراسيية من مصييادر أسيياسييية متثلت يف البيانات واملعلومات اليت مت مجعها من قبل
عينة الدراسة ،عن طريق االستبانة اليت مت توزيعها على عينة الدراسة ،إضافة إىل مصادر ثانوية متثلت
يف ،البيانات واملعلومات اليت مت مجعها من خالل الدراسييييييييييييييييييييييييات العلمية ،والدوريات ،واملؤمترات،
والرسييائل اجلامعية ،وامللتقيات العلمية ،والكتب املتخصييصيية ،والتقارير السيينوية والدوريات اخلاصيية
باملسح الصناعي والصناعات الغذائية ،إضافة إىل مواقع االنرتنت ذات العالقة مبجال الدراسة.
أداة الدراسة:
لقد متت عملية بناء االسيييييييييييييييتبانة من خالل الرجوع إىل اإلطار النظري واألدبيات العلمية املختلفة ذات
العالقة اليت تناولت موضيييييوعات رأس املال الفكري ،وامليزة التنافسيييييية املسيييييتدامة ،واسيييييرتاتيجيات
الريادة ،ومت االستعانة بها لتحديد مؤشرات متغريات الدراسة وأبعادها املتضمنة يف حمتوى االستبانة،
وقد سييياعد على ذلك االسيييتفادة من بعض النماذج والدراسيييات السيييابقة ،كما هو موضيييح يف اجلدول
(:)2
جدول ( :) 2النماذج والدراسة السابقة اليت مت األعتماد عليها لتحديد مؤشرات متغريات الدراسة وأبعادها
املتغريات

األبعاد

النماذج والدراسات السابقة

رأس املال

،)2001( Sullivan ،)1997( Edvinson ،)1997( Stewart
 ،)2003(Malhortaلويزة ( ،)2016جرادات ،وجاد ا (،)2012

البشري
رأس املال
الفكري

رأس املال
اهليكلي
رأس املال
العالقاتي

اسرتاتيجيات اسرتاتيجية
الريادة
للعلوم والتقنية

املخاطرة

الدوري وبوسامل ()2012( Jardon & Martos ،)2011
 ،)1997( Edvinson ،)1997( Stewartلويزة ( ،)2016جرادات،
وجاد ا

( ،)2012الدوري وبوسامل (Jardon & Martos ،)2011

()2012
،)2003(Malhorta ،)1997( Edvinson ،)1997( Stewart
احلدراوي( ،)2013جرادات ،وجاد ا ( ،)2012الدوري وبوسامل
()2012( Jardon & Martos ،)2011
Covin & Slevin ،)1999( Mintzberg ،)1983( Miller
( ،)2009( Ferreira ،)1991السكارنة ( ،)2008والطائي (،)2016
أبوهديب ()2017
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اسرتاتيجية
املبادأة
الكفاءة

اجلودة

امليزة
التنافسية
املستدامة

اإلبداع

Covin & Slevin ،)1999( Mintzberg ،)1983( Miller
( ،)2009( Ferreira ،)1991السكارنة ( ،)2008والطائي (،)2016
أبوهديب ()2017
 ،)2011( Hill & Jonesزعالن ( ،)2017العبادي والعتيب (،)2014
لويزة ()2016
Krajewski & ،)2011( Hill & Jones ،)1997( Evans
 ،)2005(Ritzmanزعالن ( ،)2017العبادي والعتيب ( ،)2014بين
امساعيل ( ،)2018النعيمي( )2018

أوالتجديد

،)1993(Kay ،)2011( Hill & Jones ،)1997( Evans
زعالن ( ،)2017عبد ا والياس ( ،)2018لويزة ()2016

االستجابة

 ،)2005(Krajewski & Ritzman ،)2011( Hill & Jonesزعالن

للعميل

( ،)2017النعيمي(  ،)2018لويزة ( ،)2016العنزي ()2014

وقد مت تقسيم االستبانة إىل قسمني أساسيني ،متثل األول يف البيانات العامة ،وقد مشلت املتغريات
الشيييييييخصيييييييية والدميغرافية ،وعددها ( )5وهي( :العمر ،النوع االجتماعي ،املؤهل العلمي ،املسيييييييمى
الوظيفي ،سنوات اخلدمة ،احملافظة) ،بينما متثل القسم الثاني يف متغريات الدراسة وأبعادها املتمثلة
يف املتغري التابع ،واملتغري املسييييييتقل ،واملتغري الوسيييييييط ،ومشلت البيانات األسيييييياسييييييية ( )72فقرة بعد
التحكيم.
وقد مت توزيع ( )424اسييتبانة على عينة الدراسيية ،حيث مت زيادة عدد االسييتبانات املوزعة عن
حجم العينة؛ وذلك لزيادة فرصيية االسييتعادة لالسييتبانات بعدد متسيياوٍ مع حجم العينة أو ما يقرتب منها،
حيث مت اسييييتعادة ( )391اسييييتبانة ،بنسييييبة ( ،)%92.2منها ( )377اسييييتبانة صيييياحلة للتحليل بنسييييبة
( )%96.4من إمجالي االستبانات املسرتجعة ،وهو ما يعادل ( )%88.9من إمجالي االستبانات املوزعة،
وهذه نسبة عالية جداً وكافية لتعميم نتائ هذه العينة على جمتمع الدراسة.
وقد اسي يتُخدم مقياس ليكرت اخلماسيييي ،مل نح اإلجابات الدرجات اآلتية :موافق بشيييدة ()5
درجات ،وموافق ( )4درجات ،وحمايد ( )3درجات ،وغري موافق درجتان ،وغري موافق بشييييييييييييدة درجة
واحدة ،واجلدول ( )3يوضييييييح كيفية تفسييييييري القيم اليت سييييييرتد يف اجلداول املتعلقة بنتائ مسييييييتوى
متغريات الدراسة:
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جدول ( :)3كيفية تفسري قيم املتوسط احلسابي والنسب املوجودة يف جداول النتائج
إذا كان املتوسط

املعنى أو التقدير

إذا كانت النسبة

مستوى التحقق /التوفر /التطبيق

أقل من 1.8

غري موافق بشدة

أقل من %36

منخفض جداً

من  1.8وأقل من 2.6

غري موافق

من  %36وأقل من %52

منخفض

من  2.6وأقل من 3.4

حمايد

من  %52وأقل من %68

متوسط

من  3.4وأقل من 4.2

موافق

من  %68وأقل من %84

عالٍ

من  4.2حتى 5

موافق بشدة

من  %84حتى %100

عالٍ جداً

اللفظي

اختبارات الصدق والثبات اإلحصائي ألداة الدراسة:
 -1الصدق الظاهري وصدق احملتوى:
للتحقق من الصيدق الظاهري ألداة الدراسية فقد مت عرضيها بصييغتها األولية ( )74فقرة على
عدد من احملكمني من أعضيياء هيئة التدريس يف ختصييد إدارة األعمال يف عدد من اجلامعات احمللية
والعربية ،وبعض املسيييييييؤولني يف شيييييييركات الصيييييييناعات الغذائية حمل الدراسييييييية ممن

ملون درجة

الدكتوراه؛ لتحكيم االسييتبانة واالسييتفادة من خرباتهم يف اختصيياصيياتهم لتطوير األداة وعددهم ()17
حمكماً ،وقد أخذت آراؤهم ومقرتحاتهم بعني االعتبار ،ومت إجراء :احلذف والتعديل واإلضييييييييييييييافة،
وأصبح عدد فقراتها بصورتها النهائية ( )72فقرة.
 -2اختبار الصدق البنائي ألداة الدراسة:
للتأكد من عدم وجود فقرات أو أبعاد يف أداة الدراسيية ميكن أن تضييعف القدرة التفسييريية
للنتائ مت اسيييييييييييييييييتخدام طريقة قياس معامل االرتباط ) (Rبني كل فقرة والبُعد الذي تنتمي إليه هذه
الفقرة ،وعلى مسيييييتوى مجيع فقرات االسيييييتبانة ،وقد تبني أن مجيع فقرات االسيييييتبانة جاءت مرتبطة
بأبعادها بدرجات ارتباط موجبة وقوية وذات داللة إحصيييييائية ترتاوح بني ( )0.525و ( )0.841بشيييييكل
عام ،مما يشري إىل عدم وجود فقرات قد تضعف من املصداقية البنائية لالستبانة ،كما تبني أن مجيع
األبعاد لالسيييتبانة جاءت مرتبطة مبتغرياتها بدرجات ارتباط موجبة وقوية ،وذات داللة إحصيييائية ترتاوح
بني ( )0.689و ( ) 0.881بشكل عام ،مما يشري إىل عدم وجود أبعاد قد تضعف من املصداقية البنائية
لالستبانة.
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 -3ختبار الثبات ملتغريات االستبانة:
ملعرفة درجة ثبات متغريات االسييتبانة ومصييداقية إجابات عينة الدراسيية على فقرات االسييتبانة
مت إجراء اختبار كرونباخ (ألفا)  ،)Cronbach's (alpha -وذلك للتأكد من نسيييييبة ثبات االسيييييتبانة
وصدق آراء العينة ،كما يف اجلدول (.)4
جدول ( :)4نتائج اختبار كرونباخ (ألفا) ملتغريات االستبانة
درجة املصداقية

متغريات االستبانة

عدد الفقرات

درجة الثبات 𝐚𝐡𝐩𝐥𝐚

رأس املال الفكري

24

0.919

0.959

اسرتاتيجيات الريادة

16

0.875

0.936

امليزة التنافسية املستدامة

32

0.928

0.964

𝐚𝐡𝐩𝐥𝐚√

يتضييييييح من اجلدول ( )4بأن متغريات االسييييييتبانة جاءت بدرجات ثبات ترتاوح بني ( )0.875و
( ،)0.928وبدرجات مصيييييييداقية ترتاوح بني ( )0.936و ( ،)0.964وهذا يعين أنها جاءت بنسيييييييبة ثبات
مرتفعة جداً ،ودرجة مصيييداقية مرتفعة جداً أيضي ياً ،وهذا يعين أن العينة متجانسييية يف االسيييتجابة على
االسيييييييتبانة وميكن االعتماد على النتائ يف تعميمها على جمتمع الدراسييييييية ،واجلدول ( )5يبني نتائ
اختبار كرونباخ (ألفا) على مستوى مجيع األبعاد يف االستبانة.
جدول ( :)5نتائج اختبار كرونباخ (ألفا) ألبعاد االستبانة
املتغريات

درجة الثبات

درجة املصداقية

𝐚𝐡𝐩𝐥𝐚
0.814

𝐚𝐡𝐩𝐥𝐚√
0.902
0.931

األبعاد

عدد الفقرات

رأس املال البشري

8

رأس املال اهليكلي

8

0.867

رأس املال العالقاتي

8

0.838

0.915

اسرتاتيجية املخاطرة

8

0.792

0.890

اسرتاتيجية املبادأة

8

0.867

0.931

الكفاءة

8

0.799

0.894

امليزة التنافسية

اجلودة

8

0.845

0.919

املستدامة

اإلبداع أو التجديد

8

0.898

0.948

االستجابة للعميل

8

0.842

0.917

رأس املال الفكري

اسرتاتيجيات الريادة

يتضح من اجلدول ( ) 5أن قيمة درجة الثبات جلميع األبعاد لالستبانة تراوحت بني ( )0.792و
( ،)0.898وتراوحت درجة املصييييييييييييداقية إلجابات العينة بني ( )0.890و ( .)0.948وهذا يعين أن العينة
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متجانسييية يف االسيييتجابة على مجيع أبعاد االسيييتبانة ،وميكن االعتماد على نتائجها أيضي ياً يف تعميمها
على جمتمع الدراسة.
األساليب اإلحصائية:
مت اسييييتخدام الربنام اإلحصييييائي ()SPSS؛ لتحليل بيانات الدراسيييية ،كما مت اسييييتخدام
العديد من األساليب اإلحصائية املناسبة لقياس أهداف الدراسة واختبار فرضياتها.
نتائج الدراسة ومناقشتها:
مستوى حتقق متغريات الدراسة:
ملعرفة مسييييتوى حتقق امليزة التنافسييييية املسييييتدامة ،مسييييتوى توفر رأس املال الفكري ،مسييييتوى
تطبيق اسييرتاتيجيات الريادة يف الشييركات اليمنية للصييناعات الغذائية ،ومعرفة نقاط القوة والضييعف
لكل بعد من أبعاد امليزة التنافسيييية املسيييتدامة  ،اسيييتخدمت الدراسييية التحليل اإلحصيييائي ( )Tلعينة
واحدة ( ،)One Sample T-testوذلك على النحو اآلتي:
مستوى حتقق امليزة التنافسية املستدامة يف الشركات اليمنية للصناعات الغذائية:
اجلدول ( )6بوضييييح مسييييتوى حتقق امليزة التنافسييييية املسييييتدامة ،يف الشييييركات اليمنية للصييييناعات
الغذائية.
جدول ( :)6نتائج مستوى حتقق أبعاد امليزة التنافسية املستدامة:
الرتبة

البُعد

املتوسط

االحنراف

النسبة

احلسابي

املعياري

املئوية

تقدير مدى التحقق لدى جمتمع
الدراسة بدرجة ثقة %95

مستوى
التحقق

الدرجة العليا

الدرجة الدنيا

3

الكفاءة

3.919

0.530

%78.4

%79.5

%77.3

عالٍ

1

اجلودة

4.176

0.530

%83.5

%84.6

%82.5

عالٍ

3.870

0.711

%77.4

%78.8

%76.0

عالٍ

3.996

0.557

%79.9

%81.0

%78.8

عالٍ

3.990

0.465

%79.8

%80.7

%78.9

عالٍ

4
2

اإلبداع أو
التجديد
االستجابة
للعميل

متوسط امليزة التنافسية
املستدامة

يتضح من اجلدول ( ) 6أن مستوى حتقق امليزة التنافسية املستدامة بكافة أبعادها يف الشركات
حمل الدراسيييييية ،كان عالياً ،حيث بلغ املتوسييييييط احلسييييييابي ( )3.990وباحنراف معياري ()0.465
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وبنسييبة مئوية بلغت ( ،)%79.8وهذا يعين موافقة أفراد عينة الدراسيية مبسييتوى عالٍ على حتقق متغري
امليزة التنافسية املستدامة  ،وهذا يدل على أن هذه الشركات تهتم بتحقيق امليزة التنافسية املستدامة
بشيييكل كلي وعلى مسيييتوى األبعاد ،وقد يعود ذلك إىل إدراك قيادة هذه الشيييركات بأهمية حتقيق
امليزة التنافسييية املسييتدامة يف بقاء واسييتمرار الشييركات ،كما تفسيير هذه النتيجة قدرة الشييركات
على استدامة ميزتها التنافسية يف الظروف املختلفة .وقد اتفقت نتائ هذه الدراسة مع ما توصلت إليه
العديد من الدراسييات السييابقة ومنها :دراسيية املخاليف ( )2016اليت توصييلت إىل أن مجيع أبعاد امليزة
التنافسية يف املنظمات الصناعية اليمنية ،جاءت بدرجة مرتفعة ،ودرا سة احلنيطي ،والقعيد ()2019
اليت توصلت إىل أن األهمية النسبية للمتوسط العام ألبعاد امليزة التنافسية جاءت مرتفعة ،ودراسة بين
امساعيل ( )146 ،2018اليت أكدت على أن"مسييييتوى قياس امليزة التنافسييييية يف املناطق الصييييناعية
املؤهلة يف األردن كان مرتفعاً".
كما يتضييح من اجلدول ( )6أن مسييتوى حتقق امليزة التنافسييية املسييتدامة حبسييب بُعد اجلودة
جاء يف املرتبة األوىل ومبسييييييييتوى عالٍ ،حيث بلغ املتوسييييييييط احلسييييييييابي ( )4.176وبإحنراف معياري
( )0.530وبنسيييييبة مئوية بلغت ( ،)%83.5وقد يعزى ذلك إىل شيييييدة املنافسييييية بني هذه الشيييييركات،
وحرص كل شيييييييركة على املنافسييييييية من خالل جودة املنتجات اليت تقدمها ،كما أن املنتجات اليت
تقدمها هذه الشييييركات تتعلق بغذاء اإلنسييييان ،وتعترب اجلودة من الضييييروريات هلذه املنتجات ،ألن أي
عيوب يف هذه املنتجات قد تؤثر على صيييييييحة اإل نسيييييييان .وهذه النتيجة تتفق مع دراسييييييية (النشيييييييمي،
والدعيس ) 195 ،2017 ،اليت توصييييييلت إىل أن "بُعد اجلودة جاء يف متغري امليزة التنافسييييييية يف املرتبة
األوىل ،وهذا يعين أن بُعد اجلودة هو أكثر األبعاد أهمية يف امليزة التنافسييييية يف اجلامعات اخلاصيييية
اليمنية" ،و دراسيية (احلنيطي ،والقعيد )11 ،2019 ،اليت توصييلت إىل أن " بُعد اجلودة جاء يف املرتبة
األوىل ضيييييمن أبعاد امليزة التنافسيييييية ،وأن األهمية النسيييييبية للمتوسيييييط العام لفقرات اجلودة جاءت
مرتفعة" ،كما تتفق نتائ هذه الدراسييييية مع نتائ دراسييييية املخاليف ( )118 ،2016اليت توصيييييلت أن
" مجيع فقرات بُعد اجلودة يف املنظمات الصناعية اليمنية داءت بدرجة مرتفعة".
فيما حل يف املرتبة الرابعة واألخرية بُعد اإلبداع أو التجديد ،حيث بلغ املتوسيييييييط احلسيييييييابي
( )3.870وبإحنراف معياري ( )0.711وبنسييييييييبة مئوية بلغت ( ،)%77.4ورغم ذلك فإن اإلبداع مقارنة
باألبعاد األخرى جاء يف املرتبة األخرية ،وقد يعود ذلك إىل إعطاء هذه الشييييييييييييييييركات أولوية متأخرة
لإلبداع مقارنة ببقية األبعاد؛ نظرا لنمطية بعض منتجات هذه الشركات وطرق العمل لديها ،ويؤكد
ذلك االهتمام املتوسييييط لدى الشييييركات يف اسييييتثمار الطاقات اإلبداعية وتوفري املناخ الذي يسيييياعد
ويشييييييييجع العاملني على اإلبداع والتجديد ،وميكن العودة إىل اجلدول ملعرفة مسييييييييتوى حتقق بعدي
الكفاءة واالسييييييتجابة للعميل .وهذه النتيجة تتفق مع نتائ دراسيييييية احلنيطي ،والقعيد ()11 ،2019
اليت توصلت إىل أن "األهمية النسبية للمتوسط العام لفقرات اإلبداع جاءت مرتفعة" ،ودراسة املخاليف
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( )2016اليت توصييييييلت إىل أن مجيع فقرات بُعد اإلبداع يف املنظمات الصييييييناعية اليمنية جاءت بدرجة
مرتفعة.
مستوى توفر رأس املال الفكري يف الشركات اليمنية للصناعات الغذائية:
اجلدول ( )7بوضح مستوى توفر رأس املال الفكري ،يف الشركات اليمنية للصناعات الغذائية.
جدول ( :)7نتائج مستوى توفر أبعاد رأس املال الفكري
تقدير مدى التوفر لدى
الرتبة

البُعد

املتوسط االحنراف النسبة

جمتمع الدراسة بدرجة ثقة
%95

احلسابي املعياري املئوية

الدرجة العليا

الدرجة

مستوى
التوفر

الدنيا

1

رأس املال البشري

3.971

%79.4 0.548

%80.5

%78.3

عالٍ

3

رأس املال اهليكلي

3.911

%78.2 0.611

%79.5

%77.0

عالٍ

2

رأس املال العالقاتي

3.962

%79.2 0.589

%80.4

%78.0

عالٍ

3.948

%79.0 0.501

%80.0

%78.0

عالٍ

متوسط توفر رأس املال الفكري

يتضح من اجلدول ( )7أن مستوى توفر رأس املال الفكري بكافة أبعاده( :رأس املال البشري،
رأس املال اهليكلي ،رأس املال العالقاتي) يف الشركات حمل الدراسة ،كان عالياً ،حيث بلغ
املتوسط احلسابي ( )3.948وباحنراف معياري ( )0.501وبنسبة مئوية بلغت ( ،)%79.0وهذا يدل على
أن هذه الشركات تهتم بتوفر رأس املال الفكري بشكل كلي وعلى مستوى األبعاد ،وحرصها على
امتالك رأس مال فكري قوي ،وقد يعزى ذلك إىل إدراك هذه الشركات إىل أن رأس املال الفكري
هو رأس املال احلقيقي للشركات ،كما أنه يس هم يف حتسني األداء ،وزيادة القيمة السوقية هلذه
الشركات ،كما قد تعزى هذه النتيجة إىل إدراك هذه الشركات أن امتالك رأس املال الفكري
ميثل هلا ميزة تنافسية مستدامة .وقد اتفقت نتائ هذه الدراسة مع دراسة الطويل ( )230 ،2018اليت
توصلت إىل أن "مستوى توفر رأس املال الفكري يف الشركات املدرجة يف بورصة فلسطني ،قطاع
اخلدمات ،جاء مبستوى عالٍ" ،كما تقاربت نتائ هذه الدراسة مع نتائ دراسة املنسي (،2018
 ) 200اليت توصلت إىل أن "مستوى توفر رأس املال الفكري يف الشركات الصناعية العاملة يف مدينة
العاشر من رمضان مبصر ،جاء مبستوى متوسط"،
كما يتضح من اجلدول ( ) 7أن مستوى توفر رأس املال الفكري حبسب بُعد رأس املال البشري
جاء يف املرتبة األوىل ومبستوى عالٍ ،حيث بلغ املتوسط احلسابي ( )3.971وباحنراف معياري ()0.548

وبنسبة مئوية بلغت ( ،)%79.4وقد يعود ذلك إىل توفر اخلربات واملهارات واملعارف لدى رأس املال

للعلوم والتقنية

56

صنعاء  21 - 20 /أكتوبر  2020م

( املؤتمر العلمي الثاني للعلوم اإلدارية )
التنمية املستدامة ركيزة لألمن واالستقرار والسالم  /أكتوبر  2020م

البشري يف هذه الشركات ،وهذه النتيجة تتفق مع نتائ دراسة الطويل ( )230 ،2018اليت توصلت
إىل أن "مستوى توفر رأس املال البشري يف الشركات املدرجة يف بورصة فلسطني ،قطاع اخلدمات،
جاء مبستوى عالٍ".
فيما حل يف املرتبة الثالثة واألخرية بُعد رأس املال اهليكلي ومبستوى عالٍ ،حيث بلغ املتوسط
احلسابي ( )3.911وباحنراف معياري ( )0.611وبنسبة مئوية بلغت ( ،)%78.2وقد يعود ذلك إىل توفر
نظم وقواعد البيانات ،وإ جراءات العمل واهلياكل ،وتفعيلها مبا يسهم يف حتسني األداء ،ورغم ذلك
فإن رأس املال اهليكلي مقارنة باألبعاد األخرى جاء يف املرتبة األخرية ،وقد يعود ذلك إىل عدم انسجام
أفراد عينة الدراسة مع بعض القيود اليت تفرضها لوائح وإجراءات العمل اليت تلزم بها هذه الشركات
العاملني لديها  ،وهذه النتيجة تتفق مع نتائ ودراسة الطويل ( )230 ،2018اليت توصلت إىل أن
"مستوى تو فر رأس املال اهليكلي يف الشركات املدرجة يف بورصة فلسطني ،قطاع اخلدمات ،جاء
مبستوى عالٍ".
مستوى تطبيق اسرتاتيجيات الريادة يف الشركات اليمنية للصناعات الغذائية:
اجلدول ( )8بوضح مستوى تطبيق اسرتاتيجيات الريادة ،يف الشركات اليمنية للصناعات الغذائية.
جدول ( :)8نتائج مستوى تطبيق أبعاد اسرتاتيجيات الريادة
تقدير مدى التطبيق لدى
الرتبة

البُعد

املتوسط االحنراف النسبة
احلسابي املعياري

املئوية

جمتمع الدراسة بدرجة
ثقة %95

مستوى
التطبيق

الدرجة

الدرجة

العليا

الدنيا

2

اسرتاتيجية املخاطرة

%66.7 0.644 3.333

%68.0

%65.4

متوسط

1

اسرتاتيجية املبادأة

%75.9 0.654 3.797

%77.3

%74.6

عالٍ

متوسط تطبيق اسرتاتيجيات الريادة %71.3 0.567 3.565

%72.4

%70.2

عالٍ

يتضييييح من اجلدول ( ) 8أن مسييييتوى تطبيق اسييييرتاتيجيات الريادة بكافة أبعادها( :اسييييرتاتيجية
املخاطرة ،اسييييييرتاتيجية املبادأة) يف الشييييييركات حمل الدراسيييييية ،كان عالياً ،حيث بلغ املتوسييييييط
احلسابي ( )3.565وباحنراف معياري ( )0.567وبنسبة مئوية بلغت ( ،)%71.3وهذا يدل على أن هذه
الشييركات تهتم بتطبيق اسييرتاتيجيات الريادة بشييكل كلي وعلى مسييتوى األبعاد مع حتفظ يف بُعد
املخاطرة ،كما أن اهتمام الشيييركات بتطبيق اسيييرتاتيجيات الريادة جاء مبسيييتوى أقل من اهتمامها
باملتغريات األخرى املتمثلة يف امليزة التنافسييية املسييتدامة ورأس املال الفكري ،وهذه النتيجة قد تعزى
إىل ختوف الشيييركات حمل الدراسييية من الفشيييل يف حال تطبيق اسيييرتاتيجيات الريادة واختاذ قرارات
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طموحة تقوم على املخاطرة واملغامرة ،بسبب الظروف السياسية واالقتصادية املضطربة وغري مشجعة
على تبين اسيييرتاتيجيات الريادة .وقد اتفقت نتائ هذه الدراسييية مع نتائ دراسييية حممد ( )2013اليت
توصيييييلت إىل أن مسيييييتوى تطبيق اسيييييرتاتيجيات الريادة يف الشيييييركة العامة لصيييييناعة االدوية ،جاءت
مبسيييتوى عالٍ ،ودراسييية الطائي ( )152 ،2016اليت توصيييلت إىل أن "مسيييتوى تطبيق االسيييرتاتيجيات
الريادية يف شييييركة بغداد للمشييييروبات الغازية ،جاء بدرجة كبرية ،ومبتوسييييط حسييييابي (،")4.26

ودراسة السكارنة ( )99 ،2008اليت توصلت إىل أن "اسرتاتيجيات الريادة حققت متوسطاً".
كما يتضييح من اجلدول ( )8أن مسييتوى تطبيق اسييرتاتيجيات الريادة حبسييب بُعد اسييرتاتيجية
املبادأة جاء يف املرتبة األوىل ومبسييتوى عالٍ ،حيث بلغ املتوسييط احلسييابي ( )3.797وباحنراف معياري
( )0.654وبنسيييبة مئوية بلغت ( ،)%75.9وقد يعزى ذلك إىل حرص هذه الشيييركات على التميز على
املنافسييني مبا

قق اسييتمرارها يف األسييوق ،واغتنام أكرب قدر ممكن من الفرص املتاحة والوصييول

إلي ها قبل املنافسييييني .وهذه النتيجة تتفق مع نتائ دراسيييية الطائي ( )152 ،2016اليت توصييييلت إىل أن
"مسييييتوى تطبيق اسييييرتاتيجية املبادأة يف شييييركة بغداد للمشييييروبات الغازية ،جاءت بدرجة كبرية"،
ودراسيية السييكارنة ( ) 100 ،2008اليت توصييلت إىل أن "اسييرتاتيجية املبادأة حققت متوسييطاً حسييابياً
بلغ ( ،)4.13واحنرافاً معيارياً بلغ (.")0.69
وقد جاء يف املرتبة الثانية واأل خرية من حيث مسييييتوى التطبيق بُعد اسييييرتاتيجية املخاطرة ومبسييييتوى
متوسيييييط ،حيث بلغ املتوسيييييط احلسيييييابي ( )3.333وباحنراف معياري ( )0.644وبنسيييييبة مئوية بلغت
( ، )%66.7وقد يعزى ذلك إىل الظروف السياسية واالقتصادية املضطربة وغري املستقرة اليت متر بها
اليمن ،واليت انعكست سلباً على اخنفاض مستوى املخاطرة لدى هذه الشركات بسبب التخوفا من
فشييييل املشيييياريع اجلديدة  ،كما قد يعزى ذلك إىل أن البيئة اليمنية يف الظروف احلالية غري مشييييجعة
على املخاطرة ،كما قد تفسييييير تلك النتائ قلة اخلربة لدى القيادات اإلدارية يف هذه الشيييييركات يف
اسرتاتيجة املخاطرة اليت حتتاج إىل حنكة إدارية وثقة بالنفس وقدرة على حتمل املسؤولية .وتتفق هذه
النتيجة مع نتيجة دراسيييية عسييييكر ( )170 ،2016اليت توصييييلت إىل أن"مسييييتوى تطبيق املخاطرة جاء
بدرجة متوسيييييييطة" ،وتتقارب مع نتيجة دراسييييييية السيييييييكارنة ( )100 ،2008اليت توصيييييييلت إىل أن "
اسرتاتيجية املخاطرة حققت متوسطاً حسابياً بلغ ( ،)4.17واحنرافا معيارياً بلغ (.")0.72
نتائج اختبار فرضية الدراسة:
نصييت فرضييية الدراسيية على أنه "يوجد أثر ذو داللة إحصييائية لرأس املال الفكري يف حتقيق
امليزة التنافسية املستدامة من خالل اسرتاتيجيات الريادة ،يف الشركات حمل الدراسة" ،والختبار هذه
الفرضيييييية مت اسيييييتخدام حتليل االحندار املتعدد حبسيييييب طريقة ( ،)Baron & Kenny, 1986اللذين
اقرتحا منهجية مكونة من أربع خطوات الختبار أثر املتغري الوسيييييط باسييييتخدام عدة اختبارات متتابعة
للعلوم والتقنية
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باسيييتخدام حتليل االحندار ،حيث يتم فحد معامالت االحندار (قيمة البيتا  )Betaومسيييتويات الداللة
اليت ختصها ،وميكن توضيح هذه املنهجية من خالل الشكل (:)2

M
b

a
X

Y

c

شكل رقم ( ) 2منهجية اختبار أثر املتغري الوسيط باستخدام حتليل االحندار املتعدد
حيث إن:
 = Xرأس املال الفكري ،وميثل املتغري املستقل.
 = Mاسرتاتيجيات الريادة ،ومتثل املتغري الوسيط.
 = Yامليزة التنافسية املستدامة ،ومتثل املتغري التابع.
 = aتأثري ) (Xيف ) ،)Mوميثل أثر رأس املال الفكري يف اسرتاتيجيات الريادة.
 = bتأثري ) )Mيف ) ،(Yوميثل أثر اسرتاتيجيات الريادة يف حتقيق امليزة التنافسية املستدامة.
 = cتأثري ) )Xيف ( ،(Yوميثل أثر رأس املال الفكري يف حتقيق امليزة التنافسية املستدامة.
إن خطي املسيييييار ( )aو ( )bميثالن أثرين مباشيييييرين ،وميكن اعتبار املسيييييار ( )cكذلك مؤثراً تأثري ًا
مباشيير ًا  ،أما مسييار أثر املتغري الوسيييط الذي يذهب من رأس املال الفكري إىل حتقيق امليزة التنافسييية
املسيييتدامة من خالل اسيييرتاتيجيات الريادة فيمثل أثراً غري مباشييير ،حيث ميثل األثر غري املباشييير ذلك
اجلزء من األثر بني رأس املال الفكري وحتقيق امليزة التنافسييييييييية املسييييييييتدامة اليت يتوسييييييييطها متغري
اسرتاتيجيات الريادة.
وتتمثل خطوات حتليل أثر املتغري الوسيط باستخدام حتليل االحندار املتعدد يف اآلتي:
 .1اسييييييتخدم االحندار البسيييييييط الختبار أثر رأس املال الفكري ) (Xالذي ميثل املتغري املسييييييتقل يف
اسييرتاتيجيات الريادة ) (Mالذي ميثل املتغري التابع السييتخراج قيمة املسييار ( )aفقط ،ويفرتض هنا
أن يكون هناك أثر ذو داللة إحصائية للمتغري املستقل يف املتغري الوسيط.
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 .2اسيييييتخدم حتليل االحندار البسييييييط الختبار أثر اسيييييرتاتيجيات الريادة ) )Mالذي ميثل هنا املتغري
املسييتقل يف حتقيق امليزة التنافسييية املسييتدامة ) (Yالذي ميثل املتغري التابع السييتخراج قيمة املسييار
( ) bفقط ،ويفرتض هنا أن يكون هناك أثر ذو داللة إحصائية للمتغري الوسيط يف املتغري التابع.
 .3اسيييتخدم حتليل االحندار البسييييط الختبار أثر رأس املال الفكري ) (Xالذي ميثل املتغري املسيييتقل
يف حتقيق امليزة التنافسية املستدامة ) (Yالذي ميثل املتغري التابع الستخراج قيمة املسار ( )cفقط،
ويفرتض هنا أيضاً أن يكون هناك أثر ذو داللة إحصائية للمتغري املستقل يف املتغري التابع.
 .4اسييييتخدم حتليل االحندار املتعدد الختبار األثر لكلٍ من رأس املال الفكري ) (Xواسييييرتاتيجيات
الريادة ) )Mكمتغريين مستقلني يؤثران يف حتقيق امليزة التنافسية املستدامة ( )Yكمتغري تابع،
باإلضييييافة إىل التأكد يف نفس الوقت من عدم وجود مشييييكلة تضييييخم التباين املشييييرتك املتعدد
( )Multi collinearityبني املتغريين :املستقل والوسيط ،حيث جيب أال تصل قيمة معامل تضخم
التباين ( )VIFإىل الي( ،)10ويف نفس الوقت يفرتض أن تكون درجة األثر ) (Betaللمتغري املستقل
رأس املال الفكري ) (Xيف هذه اخلطوة أقل من أثر املتغري املسييتقل يف املتغري الوسيييط احملسييوب
يف اخلطوة األوىل.
إن الغرض من اخلطوات من ( )1حتى ( )3هو التأكد من وجود األثر ذو الداللة اإلحصيييييييييييييييييييييائية بني
املتغريات ،فإذا جاءت قيمة معامل االحندار يف أحدها غري دالٍ إحصيييييائياً (قيمة مسيييييتوى الداللة أكرب
من ( ،)0.05نعرف مباشيييرةً أنه ال يوجد أثر للمتغري الوسييييط اسيييرتاتيجيات الريادة ) ،)Mوبافرتاض أن
مجيع معامالت االحندار يف هذه اخلطوات الثالث األوىل جاءت ذات داللة إحصييييائية؛ فنسييييتطيع بعدها
االستمرار إلجراء اخلطوة الرابعة.
ويف اخلطوة الرابعة ،ميكن التأكد من وجود أثر للمتغري الوسيييييييييط اسييييييييرتاتيجيات الريادة ( (Mيف
حتقيق امليزة التنافسيييية املسيييتدامة ) (Yإذا خال املتغريان املسيييتقل والوسييييط يف النموذج من مشيييكلة
التباين املشرتك بقيمة ) (VIFأقل من ( )10من جهة ،وبقى أثره ذو داللة إحصائية بعد دخوله مع املتغري
املستقل رأس املال الفكري ) .)Xبعدها ستكون لدينا حالتان:
احلالة األوىل :إذا فقد املتغري املسييييتقل رأس املال الفكري ) (Xأثره وأصييييبح غري دال إحصييييائياً (قيمة
مسييتوى الداللة أكرب من ( )0.05ميكن القول :إننا حصييلنا على أثر كلي للمتغري الوسيييط ،ويقصييد
باألثر الكلي هنا هو أنه بالرغم من جود أثر ذو داللة إحصييائية للمتغري املسييتقل على املتغري التابع؛ فإن
املتغري املسييتقل يفقد أثره إذا دخل امل تغري الوسيييط معه يف األثر على املتغري التابع ،أي أن املتغري املسييتقل
يفقد قدرته على التنبؤ باملتغري التابع يف ظل وجود املتغري الوسيط ،وبالتالي يصبح املتغري الوسيط بديالً
عن املتغري املسييييتقل يف األثر على املتغري التابع؛ وهذا ميثل الدليل املثالي لوجود األثر الوسيييييط حبسييييب
طريقة (.)Baron & Kenny
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احلالة الثانية :إذا مل يفقد املتغري املسييتقل رأس املال الفكري ) (Xأثره ذو الداللة اإلحصييائية ،حبيث
يظل داالً إحصيييائياً مع املتغري الوسييييط اسيييرتاتيجيات الريادة ()M؛ ميكن القول :إننا حصيييلنا على أثر
جزئي للمتغري الو سيط ،ويقصد باألثر اجلزئي للمتغري الو سيط ،هو أن أثر املتغري املستقل قد يتأثر يف
حالة دخول املتغري الوسييييط ،لكنه ال يفقد قدرته على التنبؤ باملتغري التابع ،حيث يبقى له أثر ذو داللة
إحصييائية عانب أثر املتغري الوسيييط؛ أي أن املتغري املسييتقل

تفظ بقدرته على التنبؤ باملتغري التابع مع

وجود مسياهمة يف ذلك األثر للمتغري الوسييط ،وبالتالي يصيبح املتغري الوسييط مُكملالً للمتغري املسيتقل
يف األثر على املتغري التابع.
وبناءً على التوضيح السابق مت تطبيق طريقة ( )Baron & Kennyلتحديد أثر رأس املال الفكري يف
حتقيق امليزة التنافسية املستدامة من خالل اسرتاتيجيات الريادة كما يوضح ذلك اجلدول (.)9
جدول ( :)9اخلطوات التأكيدية الختبار أثر رأس املال الفكري يف حتقيق امليزة التنافسية املستدامة من خالل
اسرتاتيجيات الريادة

الفرضية

اخلطوة

R

R2

F.
**Test

Sig.

Sig. T. Test Beta

أثر (رأس املال الفكري )X
1

يف (اسرتاتيجيات الريادة *0.000 15.717 0.630 *0.000 247.025 0.397 0.630
)M
أثر (اسرتاتيجيات الريادة
 )Mيف حتقيق (امليزة

2

*0.000 19.085 0.702 *0.000 364.218 0.493 0.702

التنافسية املستدامة )Y
أثر (رأس املال الفكري )X
3

يف حتقيق (امليزة التنافسية *0.000 24.112 0.780 *0.000 581.382 0.608 0.780
املستدامة )Y

* أثر ذو داللة إحصائية عن مستوى ( )0.05فأقل.
** قيمة  Fاجلدولية عند مستوى داللة ( )0.05درجة حرية ( )376ومتغري مستقل واحد تساوي
= (.)3.866
يتضييح من اجلدول ( )9أن مجيع قيم معامالت ) (Betaجاءت ذات داللة إحصييائية عند مسييتوى ()0.05

يف مجيع اخلطوات الثالث األوىل؛ وهو ما يعين وجود أثر ذو داللة إحصييييائية للمتغري املسييييتقل يف املتغري
التابع حبسب اآلتي:
 -1هناك أثر ذو داللة إحصييائية للمتغري املسييتقل رأس املال الفكري يف املتغري الوسيييط اسييرتاتيجيات
الريادة ،باعتباره متغرياً تابعاً يف هذه احلالة.
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ال يف هذه
 -2هناك أثر ذو داللة إحصائية للمتغري الو سيط ا سرتاتيجيات الريادة باعتباره متغري ًا مستق ً
احلالة يف املتغري التابع امليزة التنافسية املستدامة.
 -3هناك أثر ذو داللة إحصيييائية للمتغري املسيييتقل ر أس املال الفكري يف املتغري التابع امليزة التنافسيييية
املستدامة.
وهو ما يؤكد على حتقق اخلطوات التأكيدية لوجود األثر للمتغري الوسيييييط (اسييييرتاتيجيات الريادة)،
وبالتالي ميكن االنتقال للخطوة الرابعة لتحديد نوع األثر هل هو( :كلي) أم (جزئي) ،واجلدول ()10
يوضح حتليل االحندار املتعدد للخطوة الرابعة.
جدول ( :)10اخلطوة الرابعة الختبار أثر رأس املال الفكري يف حتقيق امليزة التنافسية املستدامة من خالل
اسرتاتيجيات الريادة
اخلطوة متغريات النموذج
مؤشيييييييييييييييرات جودة
النموذج

4

MR2 MR

F.
**Test

Sig.

Beta

T.
Test

Sig.

VIF

*0.000 400.054 0.681 0.826

رأس املييال الفكري
X

1.659 *0.000 14.887 0.560

اسييييييييييييييييييييرتاتيجيات

1.659 *0.000 9.294 0.349

الريادة M

* أثر ذو داللة إحصائية عن مستوى ( )0.05فأقل.
** قيمة  Fاجلدولية عند مستوى داللة ( )0.05درجة حرية ( )375ومتغريين مستقلني اثنني تساوي
= (.)3.020

يتضح من اجلدول ( )10خلو املتغريين املستقل والوسيط من مشكلة التباين املشرتك ،حيث جاءت
قيمة معامل تضيييخم التباين ) )VIFبينهما ()1.659؛ وهي أقل من الدرجة املعيارية ( ،)10كما يتضيييح
من اجلدول ( )10أن رأس املال الفكري كان له أثر مباشيييييييييير وذو داللة إحصييييييييييائية يف حتقيق امليزة
التنافسييييييية املسييييييتدامة ،حيث بلغ ( ،)0.608لكن عندما دخل متغري اسييييييرتاتيجيات الريادة كمتغري
وسيييييييييط قل أثره وأصييييييييبح ( ، )0.560كما حافظ على كون األثر داالً إحصييييييييائياً بعد دخول املتغري
الوسيط ،وهذا بال تالي يشري إىل وجود أثر جزئي للمتغري الوسيط اسرتاتيجيات الريادة يف حتقيق امليزة
التنافسية املستدامة مع وجود رأس املال الفكري كمتغري مستقل.
وبالنظر إىل مؤشيييييييرات جودة النموذج يتضيييييييح أن هناك عالقة ارتباط طردي قوي لكلٍ من رأس املال
الفكري واسيييرتاتيجيات الريادة يف حتقيق امليزة التنافسيييية املسيييتدامة يف الشيييركات حمل الدراسييية،
ويتضييييييييييييييييييييح ذلك من خالل قيمة معامل االرتباط املتعدد ) )MRاليت بلغت ( ،)0.826وهي ذات داللة
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إحصائية عند مستوى داللة ( ،)0.05أما معامل التحديد املتعدد ( (MR2فقد بلغ ()0.681؛ وهذا يعين
أن كالً من رأس املال الفكر ي واسيييرتاتيجيات الريادة معاً يفسيييران ما نسيييبته ( )0.681من التباين أو
التغريات يف حتقيق امليزة التنافسية املستدامة يف الشركات حمل الدراسة ،مما يشري إىل أن ()%68.1

تقريباً من امليزة التنافسييية املسييتدامة املتحققة يف هذه الشييركات ناجتة من اسييتخدام وممارسيية رأس
املال الفكري واسيييرتاتيجيات الريادة معاً؛ أي أن اسيييرتاتيجيات الريادة بشيييكل عام تكمل رأس املال
الفكري باألثر يف حتقيق امليزة التنافسيييية املسيييتدامة يف الشيييركات حمل الدراسييية ،كما تعين هذه
النتيجة أن ( )%31.9من التغريات اليت حتدث يف امليزة التنافسيييييييييييييييية املسيييييييييييييييتدامة املتحققة يف هذه
الشيييركات ،تعود ل عوامل أخرى غري رأس املال الفكري واسيييرتاتيجيات الريادة ،وهذه النتيجة تفسييير
أهمية تكامل رأس املال الفكري واسرتاتيجيات الريادة يف حتقيق امليزة التنافسية املستدامة ،ملا هلما
من أثر اجيابي يف حتقيق امليزة التنافسية املستدامة ،ألن أثرهما معاً زاد عما كان عليه أثر كل متغري
منهما على حده ،كما تفسيير هذه النتيجة أنه كلما زاد اهتمام الشييركات حمل الدراسيية برأس املال
الفكري واسرتاتيجيات الريادة زاد حتقيق امليزة التنافسية املستدامة.
ويؤكد معنوية هذه النتيجة قيمة ( (Fاحملسييييييييييييييييييوبة ملؤشييييييييييييييييييرات مالئمة النموذج اليت بلغت
( ،)400.054وهي دالة عند مسييتوى داللة ( ،)0.05وهذا يثبت وجود أثر ذو داللة إحصييائية لرأس املال
الفكري يف حتقيق امليزة التنافسيييية املسيييتدامة من خالل اسيييرتاتيجيات الريادة ،يف الشيييركات حمل
الدراسة ،وأن نوع األثر هنا جزئي؛ وهذا يعين إثبات صحة فرضية الدراسة.
ومن خالل املسح املكتيب للدراسات السابقة فقد أشارت نتائ املسح لعدم وجود دراسات علمية
سابقة أثبتت وجود أثر ذو داللة إحصائية لرأس املال الفكري يف حتقيق امليزة التناف سية امل ستدامة من
خالل اسييييييرتاتيجيات الريادة ،عدا بعض الدراسييييييات اليت تناولت متغري ًا واحد ًا أو متغريين من متغريات
هذه الدراسيييية ،ومنها دراسيييية  )2015( Chahal & Bakshiاليت توصييييلت إىل أن رأس املال الفكري
يؤثر بشكل مباشر على امليزة التنافسية يف القطاع املصريف يف اهلند ،كما يؤثر بشكل غري مباشر
على امليزة التنافسييييييييييييييية من خالل االبت كار الذي يتوسييييييييييييييط العالقة بني رأس املال الفكري وامليزة
التنافسيييييييية ،حيث إ ن تأثري املتغري الوسييييييييط االبتكار جزئي ويزيد من تأثري رأس املال الفكري على
امليزة التنافسييييية ،كما توصييييلت الدراسيييية إىل أن التعلم التنظيمي له تأثري معدل على العالقة بني رأس
املال الفكري وامليزة التنافسيييية ،حيث إنه خيفف من العالقة بينهما ،ودراسييية الديراوي ()95 ،2017
اليت توصييييلت إىل أن متغري ريادة املنظمات كوسيييييط أثر بشييييكل إجيابي وعزز العالقة بني التخطيط
االسرتاتيجي (املتغري مستقل) وأداء املنظمات (املتغري التابع).
كما أن دراسييييييييييية الذيابات ( )173 ،2017توصيييييييييييلت إىل أنه "وجود أثر ذو داللة إحصيييييييييييائية
السييييييييييرتاتيجيات إدارة املعرفة يف األداء التنظيمي بوجود الريادة كمتغري وسيييييييييييط يف الشييييييييييركات
الصيناعية" ،وهو ما يؤكد وجود أثر غري مباشير السيرتاتيجيات إدارة املعرفة يف األداء التنظيمي بوجود
للعلوم والتقنية
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الريادة كمتغري وسيط ،ودراسة شيخ ،ورفاعي ( )219 ،2015اليت توصلت إىل أن "هناك عالقة تأثري
وتأثر عالية جداً ،حيث تتأثر الثقافة التنظيمية بشييييييييكل كبري برأس املال الفكري ،كما تؤثر تلك
الثقافة بدورها على امليزة التنافسييييييييييية"؛ أي أن الثقافة التنظيمية تعترب متغرياً وسيييييييييييط ًا بني رأس املال
الفكري وامليزة التنافسية يف قطاع املستشفيات اليمنية".
االستنتاجات والتوصيات:
االستنتاجات:
بناءً على النتائ اليت توصلت إليها الدراسة ميكن استخالص االستنتاجات اآلتية:
 .1تهتم ال شركات حمل الدرا سة اهتماماً كبريا بتحقق امليزة التنافسية املستدامة بكافة أبعادها،
لكن اهتمامها بتحقق بعدي( :اجلودة ،االسيييييييييييييتجابة للعميل) ،كان أكرب من اهتمامها بتحقق
بعدي( :الكفاءة ،اإلبداع أو التجديد) حيث كانا األقل حتققاً.
 .2تبدي الشييييركات حمل الدراسيييية اهتماماً كبرياً بتوفر رأس املال الفكري بكافة أبعاده ،لكن
اهتمامها بتوفر بُعد رأس املال البشيييييييييييييييييييييييييري كان أكرب من اهتمامها بتوفر بعدي( :رأس املال
العالقاتي ،رأس املال اهليكلي).
 .3تطبق الشييركات حمل الدراسيية اسييرتاتيجيات الريادة ،لكن تطبيقها السييرتاتيجية املبادأة كان
أكرب من تطبيقها السرتاتيجية املخاطرة.
 .4يؤثر رأس املال الفكري يف حتقق امليزة التنافسية املستدامة يف الشركات حمل الدراسة.
 .5يؤثر رأس املال الفكري يف تطبيق اسرتاتيجيات الريادة يف الشركات حمل الدراسة.
 .6يؤثر تطبيق اسرتاتيجيات الريادة يف حتقق امليزة التنافسية املستدامة يف الشركات حمل الدراسة.
 .7يؤثر رأس املال الفكري يف حتقق امليزة التنافسييييييية املسييييييتدامة بشييييييكل غري مباشيييييير من خالل
اسرتاتيجيات الريادة يف الشركات حمل الدراسة  ،حيث كان التأثري غري املباشر أقل من التأثري
املباشر.
التوصيات:
 .1ضييرورة تعزيز مسييتوى حتقيق امليزة التنافسييية املسييتدامة عميع أبعادها ،السيييماء بُعد الكفاءة؛
كونه األ قل حتققاً على مستوى أبعاد امليزة التنافسية املستدامة.
 .2االسييييييتمرار يف االهتمام من قبل الشييييييركات اليمنية للصييييييناعات الغذائية برأس املال الفكري؛
كونه أصيييبح اليوم رأس املال احلقيقي؛ ألنه العنصييير الفعال يف جناح الشيييركات ،حيث يؤثر يف
مستوى تطبيق اسرتاتيجيات الريادة ،ويعد مصدر ًا أساسي ًا من مصادر امليزة التنافسية املستدامة
يف ظل التطور التكنولوجي اهلائل والتحديات والتغريات املستمرة يف بيئة االعمال. ،
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 .3ضييييرورة زيادة االهتمام بتطبيق اسييييرتاتيجيات الريادة،ملا لذلك من أثر يف حتقيق امليزة التنافسييييية
املسيييتدامة عميع أبعادها ،السييييما بُعد اسيييرتاتيجية املخاطرة؛ كونه األقل حتققاُ على مسيييتوى
مجيع أبعاد متغريات الدراسة.
 .4ضييرورة زيادة االهتمام برأس املال البشييري؛ كونه ميثل مورد ًا أسيياسييي ًا ومهم ًا لشييركات صييناعة
األغذية ملا ميتلكه من معارف ومهارات وخربات تسيييييهم يف التميز على املنافسيييييني ،وحتقيق امليزة
التنافسية املستدامة ،وتوفري املناخ املالئم واحملفز للعاملني على اإلبداع والتميز.
 .5ضييييييييييييييييرورة زيادة االهتمام برأس املال اهليكلي من خالل توفري نظم املعلومات وقواعد البيانات،
وأنظمة وإجراءات العمل واللوائح واالسييرتاتيجيات ومراجعتها وحتديثها وتطويرها باسييتمرار ملا هلا
من دور يف دعم رأس املال البشري وتسهيل مهامه.
 .6ضيييييييرورة زيادة اهتمام الشيييييييركات اليمنية للصيييييييناعات الغذائية برأس املال العالقاتي من خالل
حتقيق رضيييييييييياعمالئها ،واالحتفاظ بهم وإقامة عالقات متينة معهم وحتسييييييييييينها باسييييييييييتمرار،
وإشراكهم يف تطوير املنتجات.
 .7على الشييييير كات اليمنية للصيييييناعات الغذائية تقديم حزمة من املزايا التنافسيييييية اليت تضيييييمن هلا
احلفاظ على عمالئها احلاليني وجذب عمالء جدد.
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املراجع:
(أوالً) :املراجع العربية:
أ) الكحب
 .1الراشييدي ،حامد هاشييم حممد ( ،)2017إدارة رأس املال الفكري باملؤسييسييات التعليمية ،الطبعة
األوىل ،دار طيبة اخلضراء للنشر والتوزيع ،مكة املكرمة ،السعودية.
 .2عايض ،عبد اللطيف مصييييييييييلح حممد ،)2018( ،إدارة اإلنتاج والعمليات املتقدمة ،الطبعة األوىل،
مركز األمني للنشر والتوزيع ،صنعاء ،اليمن.
 .3العريقي ،منصييييييييور حممد إمساعيل ( ،)2016طرق البحث ،الطبعة اخلامسيييييييية ،األمني للنشيييييييير
والتوزيع ،صنعاء ،اليمن.
 .4العنزي ،سعد علي ،وصاحل ،أ د علي ( ،)2009إدارة رأس املال الفكري يف منظمات األعمال،
الطبعة العربية ،دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن
 .5النجار ،صيييباح جميد ،وحمسييين ،عبد الكريم ( ،)2012إدارة اإلنتاج والعمليات ،الطبعة الرابعة،
الذاكرة للنشر والتوزيع  ،بغداد ،العراق.
ب) اجملالت والدوريات العلمية:
 .1إسيييييييحق ،أثري حسيييييييو ( ،)2013دور إدارة املعرفة يف تعزيز فاعلية إدارة عالقات الزبائن لضييييييمأن
امتالك مزايا تنافسية  ،جملة كلية احلدباء اجلامعة ،حبوث مستقبلية.)41( ،
 .2البكري ،ثامر ،وبين

دان ،خالد ( ،)2013االطار املفاهيمي لالسيييييييتدامة وامليزة التنافسيييييييية

املسييتدامة حماكاة لشييركة  HPيف اعتمادها السييرتاتيجية االسييتدامة ،جملة االكادميية
للدراسات االجتماعية واإلنسانية.11 – 3 ،)9( ،
 .3احلدراوي ،حامد كريم ( ،)2013الريادة كمدخل ملنظمات األعمال املعاصييرة يف ظل تبين مفهوم
رأس املال الفكري ،دراسيييييييية ميدانية يف مسييييييييتشييييييييفى بغداد التعليمي ،جملة الغري للعلوم
االقتصييييادية واإلدارية ،كلية اإلدارة واالقتصيييياد ،جامعة الكوفة ،العراق-85 ،)27( ،9 ،
.128
 .4احلنيطي ،أ د يوسيييف ،والقعيد ،مرزوق عايد ( ،)2019أثر اهلياكل التنظيمية يف حتقيق امليزة
التنافسييية ،دراسيية ميدانية يف املؤسييسييات الصييناعية واخلدمية يف األردن ،اجمللة األردنية يف
إدارة األعمال ،اجلامعة األردنية ،األردن.20-1 ،)1( ،15 ،
 .5احلواجرة ،كامل حممد ( ،)2018الدور الوسيييييييييط لقدرات ذكاء األعمال بني الريادة التنظيمية
والنجاح االسييييييييرتاتيجي يف اجلامعات احلكومية األردنية ،اجمللة األردنية يف إدارة األعمال،
األردن.444 – 413 ،)3( ،14 ،
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 .6الديراوي ،أمين حسييييين ( ،)2017أثر التخطيط االسييييرتاتيجي على أداء املنظمات ،ريادة املنظمات
كمتغري وسييييييييط ،دراسييييييية تطبيقية على املنظمات األهلية العاملة يف قطاع غزة ،جملة اجلامعة
اإلسالمية للدراسات االقتصادية واإلدارية ،فلسطني.98-76 ،)3( ،25 ،
 .7الذيابات ،بسييييام فتحي ( ،)2017أثر اسييييرتاتيجيات إدارة املعرفة يف األداء التنظيمي الختبار الدور
الوسيط للريادة ،دراسة تطبيقية يف مدينة احلسن الصناعية ،جملة اجلامعة اإلسالمية للدراسات
االقتصادية واإلدارية ،فلسطني.176-157 ،)2( ،25 ،
 .8زعالن ،عبد الفتاح جاسم ( ،)2017أستخدام الذكاء التسويقي لتحقيق امليزة التنافسية املستدامة
للمنظمة من خالل الرصيييييييييد البيئي ،دراسيييييييييية حتليلية ألراء عينة من مدراء شييييييييييركة زين
لالتصاالت يف العراق ،جملة جامعة كربالء العلمية ،العراق.199 – 170 ،)3( ،15 ،
 .9سييعيد ،سييناء عبد الرحيم ،وعلي ،فرح حسييني ( ،)2018دور السييمات الشيخصيية للقائد يف ريادية
منظمات األعمال ،حبث ميداني ،جملة العلوم االقتصيييادية واإلدارية ،جامعة بغداد ،العراق،
.117 – 92 ،)109( ،24
 .10السكارنة ،بالل خلف ( ،)2008اسرتاتيجيات الريادة ودورها يف حتقيق امليزة التنافسية ،دراسة
ميدانية على شركات االتصاالت يف األردن ،جملة العلوم االقتصادية ،كلية العلوم اإلدارية
واملالية ،جامعة اإلسراء اخلاصة ،األردن.112 - 77 ،)17( ،
 .11شييكشييك ،أسييامة حسييني فرج ( )2018رأس املال الفكري وأثره يف حتقيق اجلودة الشيياملة ،يف
املنظمات الليبية ،دراسيييييية ميدانية على اجلامعة األمسرية اإلسييييييالمية ،جملة األندلس للعلوم
اإلنسانية واالجتماعية ،جامعة األندلس للعلوم والتقنية ،اليمن.203-186 ،)17( ،16 ،
 .12شيييخ ،نبيل حممد ،ورفاعي ،ممدوح عبد العزيز ( ،)2015الثقافة التنظيمية كمتغري وسيييط يف
العالقة بني رأس املال الفكري وحتقيق امليزة التنافسيية يف قطاع املسيتشيفيات يف اجلمهورية
اليمنية ،اجمللة العلمية لالقتصياد والتجارة ،كلية التجارة ،جامعة عني مشس ،مصير،)1( ،
.230 – 199
 .13الطائي ،أ د هادي طالب ( ،)2016دور تبين االسييييرتاتيجيات الريادية وتأثريها يف حتقيق امليزة
التنافسييية املسييتدامة (دراسيية اسييتطالعية علي شييركة بغداد للمشييروبات الغازية املسيياهمة
املختلطة) ،جملة كلية اإلدارة واالقتصييياد للدراسيييات االقتصيييادية واإلدارية واملالية،)4( ،8 ،

.162 -136
 .14الطائي ،بسييام منيب ،والسييبعاوي ،إسييراء وعد ا

قاسييم ( ،)2013األثر التتابعي ملتطلبات إدارة

اجلودة الشيياملة والتغيري التنظيمي يف حتقيق امليزة التنافسييية ،دراسييية اسيييتطالعية يف كلية
احلدباء اجلامعة ،جملة دراسات إدارية.282 – 243 ،)10( ،5 ،
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 .15الطويل ،عصييييام حممد ( ،)2018أثر القياس واإلفصييياح احملاسييييب عن رأس املال الفكري على
حتسييني جودة املعلومات احملاسييبية ،دراسيية ميدانية على بورصيية فلسييطني ،قطاع اخلدمات،
جملة جامعة األقصى ،سلسلة العلوم اإلنسانية ،فلسطني.245-210 ،)1( ،22 ،
 .16العبادي ،سييييناء عبد الرحيم سييييعيد والعتيب ،تاغي زيدان حممد ناصيييير )2014( ،تأثري عناصييير
النجاح احلرجة يف حتقيق امليزة التنافسييييييييية املسييييييييتدامة (دراسيييييييية ميدانية) ،جملة العلوم
االقتصادية واإلدارية ،جامعة بغداد ،العراق.235 – 204 ،)80( ،20 ،
 .17عبد ا  ،كسيييييييرا عنرت ،والياس ،انتصيييييييار ابراهيم ( ،)2018دور رأس املال الفكري يف دعم
املزايا التنافسيييييييية ،دراسيييييييية حتليلة آلراء عينة من العاملني يف املصييييييييارف التجارية يف إقليم
كردسييييييتان ،جملة تكريت للعلوم اإلدارية واالقتصييييييادية ،العراق ،)42( ،2 ،ج– 147 ،2
.172
 .18عبيد ،شييييييييياهر ( ،)2017تأثري أبعاد إدارة املعرفة يف امليزة التنافسييييييييية يف البنوك ،جملة جامعة
النجاح (العلوم اإلنسانية) ،فلسطني.1782 – 1745 ،)10( ،31،
 .19حمسيييين ،السيييييد ليث شيييياكر ( ،)2012دور ادارة اجلودة الشيييياملة يف حتقيق امليزة التنافسييييية
املستدامة ،حبث استطالعي يف شركات التامني العراقية العامة ،جملة دراسات حماسبية،
.70 – 35 ،)21( ،7
 .20حممد ،سيييييييعيد عبد ا

( ،)2013إمكانية تعزيز اسييييييرتاتيجيات الريادة من منظور العالقة مع

التوجه اال سرتاتيجي ،درا سة ا ستطالعية آلراء عينة من املديرين يف ال شركة العامة لصناعة
األ دوية واملستلزمات الطبية يف نينوى ،جملة الرافدين ،العراق.285 - 257 ،)112( ،35 ،
 .21مرسييييييييي ،شييييييييريين عيد ( ،)2013تفعيل دور التعليم اجلامعي يف تلبية متطلبات تنمية رأس املال
الفكري (دراسييية مسيييتقبلية) ،جملة كلية الرتبية ،جامعة بنها ،مصييير- 69 ،)95( ،24 ،
.114
 .22املنسييييييي ،حممود عبد العزيز ( ،)2018رأس املال الفكري وأثره يف الرباعة التنظيمية ،دراسيييييية
تطبيقية على الشركات الصناعية مبدينة العاشر من رمضان يف مصر ،اجمللة العربية للعلوم
اإلدارية ،جامعة الكويت ،الكويت.210-161 ،)2( ،25 ،
 .23نذير ،نصيييييير الدين ،وبداوي ،مصييييييطفى ( ،)2010رأس املال الفكري كمدخل لتعزيز اإلبداع
وحتقيق ميزة تنافسية مستدامة ،جملة االقتصاد والتنمية البشرية.188 -167 ،)1( ،
 .24النشيييييييمي ،مراد حممد ،والدعيس ،هدى ا د ( ،)2017اإلبداع اإلداري وعالقتة بتحقيق امليزة
التنافسيييييية يف اجلامعات اخلاصييييية يف اليمن ،اجمللة العربية لضيييييمان جودة التعليم اجلامعي
جامعة العلوم والتكنولوجيا ،اليمن.199 – 181 ،)29( ،10 ،
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 .25النصييريي ،بكر ،وأبوحسييني ،احلارث ( ،)2017أثر إدارة املواهب على إسييرتاتيجيات الريادة يف
شييييييييركات صييييييييناعة األمسدة والكيماويات األردنية ،جملة جامعة عمان العربية للبحوث،
سلسلة البحوث اإلدارية ،األردن.197 – 176 ،)1( ،1 ،
 .26النفيعي ،مزنة بنت عوض ( ،)2015واقع اسيييرتاتيجيات الريادة يف اجلامعات السيييعودية ،دراسيييية
ميدانية على جامعة امللك سعود ،جملة اإلدارة العامة ،السعودية.718 – 663 ،)4( ،15 ،
ج) املؤمترات العلمية:
 .1عبد احلميد ،عفاف السيييد بدوي ( ،)2013رؤية اسيرتاتيجية لرأس املال الفكري ودوره يف حتقيق
امليزة التنافسية (دراسة ميدانية) ،املؤمتر العربي األول :رأس املال الفكري العربي حنو رؤية
اسييرتاتيجية جديدة لالسييتثمار والتطوير ،املنظمة العربية للتنمية اإلدارية ومعهد اإلدارة العامة
بسلطنة عمان ،مسقط ،سلطنة عمان 30 – 28 ،ابريل .2013
د) حبوث ورسائل علمية:
 .1أبوهديب ،إميان كمال عبد اجمليد ( ،)2017أثر اسيييتخدام نظم دعم القرار على ريادة األعمال يف
مجعية شييييييييييركات تقنية املعلومات واالتصيييييييييياالت (إنتاج) األردن ،أطروحة دكتوراه (غري
منشورة)  ،كلية الدراسات العليا ،جامعة العلوم اإلسالمية العاملية ،األردن.
 .2اصييييبيح ،موسييييى ا د ( ،)2013اسيييرتاتيجية مقرتحة للتسيييويق األخضييير لتحقيق ميزة تنافسيييية
للشركات الصناعية ،أطروحة دكتوراه (غري منشورة)  ،جامعة عمان العربية  ،األردن.
 .3بابكر ،طالل حممداألمني ( ،)2018أثر القياس واإفصيييياح احملاسيييييب لرأس املال الفكري على
قرارات االسيييييتثماريف األوراق املالية ،دراسيييييية ميدانية على سييييييوق اخلرطوم لألوراق املالية،
أطروحة دكتوراه (غري منشورة) ،جامعة أم درمان اإلسالمية ،السودان.
 .4بين إمساعيل ،ا د حممود عقله ( ،)2018أثر تبين نظام اإلنتاج الرشييييييييييييييييييييييق يف حتقيق امليزة
التنافسيييييية ،دراسييييية تطبيقية على الشيييييركات اإلنتاجية يف املناطق الصيييييناعية املؤهله يف
األردن،أطروحة دكتوراه (غري منشورة)  ،جامعة العلوم اإلسالمية العاملية ،األردن.
 .5مجيل ،هادية النور حممد نور اهلدى ( ،)2018دور القياس واإلفصيييييييياح احملاسيييييييييب عن معلومات
التنمية املسيييتدامة يف حتقيق امليزة التنافسيييية ملنظمات األعمال السيييودانية ،دراسييية ميدانية،
أطروحة دكتوراه (غري منشورة)  ،جامعة النيلني ،السودان.
 .6خليفة ،حسيييييين منصييييييور ( )2013منوذج خاليا التكلفة :منه مقرتح لتعزيز املزايا التنافسيييييية يف
املنشأت النسيجية السورية ،أطروحة دكتوراه (غري منشورة) ،قسم الدراسات العليا ،املعهد
العالي للتنمية اإلدارية ،جامعة دمشق ،سوريا.
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 .7زملاط ،مريم ( ،)2017دور رأس املال الفكري يف اسيييييتمرارية املؤسيييييسييييية ،دراسييييية حالة ببعض
املؤسسات بوالية سيدي بلعباس ،أطروحة دكتوراه (غري منشورة) ،كلية العلوم االقتصادية
والتسيري ،جامعة أبوبكر بلقايد ،اجلزائر.
 .8عسييييييكر ،جنيب مصييييييلح حممد ( )2016درجة ممارسييييية القيادة الريادية وعالقتها بتحقيق امليزة
التنافسييية يف اجلامعات األهلية يف اليمن ،أطروحة دكتوراه (غري منشيييورة) ،إدارة وختطيط
تربوي ،جامعة صنعاء ،اليمن.
 .9علي ،مجال عبد املاجد ،)2009( ،أثر تطبيقات إدارة املوارد البشيييرية يف حتقيق امليزة التنافسيييية"
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الملخص:
يهدف هذا البحث إىل دراسة اثر االستثمار

املتغري الصوري عالقته بالناتج احمللي اإلمجالي عالقة

على الناتج احمللي اإلمجالي يف اجلمهورية اليمنية

طردية وذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية

دراسة حتليلية قياسية حيث مت الرتكيز دراسة

%5أي انه بزيادة املتغري الصوري بنسبة  %1يؤدي اىل

احلاجة إىل االستثمار وأهميته وأيضا دراسة واقع

زيادة الناتج احمللي االمجالي بنسبة  ، %25.13كما

االستثمار وما اثر االستثمار على الناتج احمللي

أن سعر الفائدة كان على عالقة عكسية وذو داللة

اإلمجالي وما اثر املتغري الصوري (الوهمي) املعرب عن

إحصائية عند مستوى معنوية )  ،) %10وهذا يعين

إحداث يف اليمن على الناتج احمللي اإلمجالي واثر

انه بزيادة اسعار الفائدة بنسبة  %1يؤدي اىل

بعض املتغريات األخرى على الناتج احمللي اإلمجالي

اخنفاض اسعار الناتج احمللي االمجالي بنسبة

حيث توصلت الدراسة إىل أن هناك أهمية كبرية

 ،%19.54فضال عن ذلك هناك عالقة طردية بني

لالستثمار احلقيقي واالستثمار يف البنية التحتية

الصادرات والناتج احمللي اإلمجالي ذات داللة إحصائية

كما تبني أن هناك بعض املعوقات لالستثمار منها

عند مستوى معنوي ( ،)% 5وهذا يعين انه بزيادة

معوقات سياسية واقتصادية وتشريعية وأظهرت نتائج

الصادرات بنسبة  %1يؤدي اىل زيادة الناتج احمللي

التحليل القياسي من خالل استخدام برنامج ( E-

االمجالي بنسبة  ،%69.76وقد أوصت الدراسة بان

 )VIEWSأن هناك عالقة طردية ذات داللة

االستثمار ممكن أن يتضاعف بشكل اكرب مما أظهرته

إحصائية عند مستوى معنوية  %5بني االستثمار

النتائج يف حالة توفر االستقرار السياسي واالقتصادي،

والناتج احمللي اإلمجالي مبعين اذا زاد االستثمار

وأيضا حتسني التشريعات ،كما أوصت الدراسة

بنسبة  %1سوف يؤدى اىل زيادة الناتج احمللي

بأهمية الرتكيز على االستثمار يف البنية التحتية ،و

االمجالي بنسبة  ،%28.63وأيضا أظهرت النتيجة أن

أوصت الدراسة بضرورة زيادة الصادرات للبلد ألنها

يف البنوك حيث أن زيادة أسعار الفائدة تؤدي إىل

 وأخريا توصي،سوف تزيد من الناتج احمللي اإلمجالي

.ختفيض الناتج احمللي اإلمجالي

الدراسة باالستثمار احلقيقي بدال من وضع رأس املال

This research aims to study the impact of
investment on the gross domestic
product in the Republic of Yemen, a
standard analytical study, where the
focus was on studying the need for
investment and its importance, as well as
studying the reality of investment and
the impact of investment on the gross
domestic product and the effect of the
dummy variable that expresses an effect
in Yemen on the output The gross
domestic product and the impact of
some other variables on the gross
domestic product, as the study found that
there is great importance for real
investment
and
investment
in
infrastructure, as it was found that there
are some obstacles to investment,
including political, economic and
legislative obstacles. The results of the
standard analysis through the use of the
(E-VIEWS) program showed that There
is a direct statistically significant
relationship at a level of 5% between
investment and gross domestic product,
meaning that if investment increases by
1%, it will lead to an increase in GDP by
28.63%, and the result also showed that
the dummy variable its relationship to
the GDP is a direct and statistically

significant relationship at The level of
significance is 5%, that is, by increasing
the dummy variable by 1%, it leads to an
increase in GDP by 25.13%. As long as
the interest rate was on an inverse
relationship and statistically significant
at a significant level (10%), this means
that an increase in interest rates by 1%
would lead to a decrease in GDP prices
by 19.54%, in addition to that there is a
positive relationship between exports
and GDP Statistical significance at a
significant level (5%), and this means
that an increase in exports by 1% leads
to an increase in GDP by 69.76%, and
the study recommended that investment
could double more than the results
showed in the case of political and
economic
stability.
Improving
legislation, the study also recommended
the importance of focusing on
investment in infrastructure, and the
study recommended the need to increase
exports to the country because it will
increase the gross domestic product, and
finally the study recommends real
investment instead of placing capital in
banks as increasing interest rates lead to
lower output. Gross domestic.
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املقدمة:
ميثل االستثمار بالعديد من األساليب أهمية كبرية يف أي اقتصاد وكون أسلوب االستثمار
احلقيقي وأسلوب االستثمار املالي واالستثمار بأسلوب البناء والتشغيل ثم التحويل (  ) BOTيف تطوير
البنية التحتية للدولة واجملتمع الركيزة األساسية حيث يقاس حتضر الدول ومدى تقدمها باهتمامها يف
االستثمار يف مجيع القطاعات ويف تطوير البنية التحتية ،كونها تعترب العمود الفقري والعامل األساسي
الذي تعتمد عليه االستثمارات واملشاريع الكربى اليت تساهم يف تنمية اجملتمع وتوفري مناخ صحي وآمن
للفرد واجملتمع ،و كون االستثمار يف رأس املال الوطين بأسلوب البناء والتشغيل ثم التحويل ( ) BOT
يعترب من أهم االستثمارات اليت تلعب دوراً كبرياً يف عملية التنمية االقتصادية وخاصة عند الرتكيز
على تطوير البنية التحتية حيث يؤكد العديد من االقتصاديني على أهميتها ،فضال عن ذلك فان
االستثمار يف البنية التحتية يعترب عامل رئيس جلذب رؤوس األموال لالستثمارات يف القطاعات األخرى،
وعلى الرغم من وجود مقومات لالستثمار يف اليمن متثلت بتمتع اليمن مبميزات عديدة جاذبة لالستثمار
إال أن هناك العديد من املعوقات سواء السياسية او االقتصادية أو البنيوية أو التشريعية ،فضال عن ذلك
فقد قام بع ض االقتصاديني بقياس العائد من تطوير البنية التحتية واتضح بأنها تساهم بشكل أو بأخر
يف النمو االقتصادي ،وقد أكدت الدراسات إىل أن تطوير البنية التحتية يساعد على منو باقي القطاعات
ولذلك يعترب االهتمام باالستثمار يف البنية التحتية كقطاع قائد يؤدى إىل تسهيل االستثمارات يف
القطاعات األخرى وأيضا له مساهمة مباشرة يف زيادة الدخل القومي الوطين ،وذلك عن طريق رفع
كفاءة اخلدمات سواء منها املباشرة أو غري املباشرة ،ومن هذا املنطلق فان هذه الدراسة حتاول التعرف
على اثر االستثمار وبعض املتغريات على الناتج احمللي اإلمجالي ،ونظرا إىل أن االستثمار يف الوقت
احلاضر يواجه العديد من التحديات أو املعوقات سواء منها السياسية و االقتصادية و االجتماعية لذلك
يتطلب األمر الرتكيز على السياسات واإلجراءات اليت تعمل على حتسني السياسات اليت تعمل على
جذب االستثمار وجذب رؤوس األموال لذلك ،وخاصة بان رأس املال جبان يبحث على األمان بهدف
حتقيق أقصى ما ميكن من أرباح.
مشكلة الدراسة :نظرا ألهمية االستثمار يف خلق التطورات يف كل اجملاالت فانه يف ظل الظروف الواقعية
ويف ظل العدوان على اليمن من قبل التحالف بقيادة السعودية يستلزم دراسة اثر االستثمار على الناتج
احمللي االمجالي يف اجلمهورية اليمنية حيث انه معروف بان رأس املال جبان ويبحث عن املنطقة اآلمنة
بهدف استثمار وحتقيق أقصى ما ميكن من اإلرباح وعليه حتاول الدراسة اإلجابة على التساؤالت اآلتية::
 هل هناك حاجة إىل االستثمار وما أهميته ؟ ما هو واقع االستثمار وما هي متطلباته؟ ما هو اثر االستثمار على الناتج احمللي اإلمجالي ؟ ما اثر املتغري الصوري على الناتج احمللي اإلمجالي ؟للعلوم والتقنية
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 أهمية الدراسة  :تنبع أهميتها من أهمية االستثمار يف ظل األوضاع غري املستقرة يف اليمن وكوناالستثمار ميثل الركيزة األساسية القتصاد أي بلد.
 أهداف الدراسة  :تهدف إىل دراسة ما يلي : دراسة احلاجة إىل االستثمار وأهميته. دراسة واقع االستثمار من حيث املقومات واملعوقات. دراسة متطلبات االستثمار. دراسة اثر االستثمار وبعض املتغريات على الناتج احمللي اإلمجالي. فرضيات الدراسة :تفرتض الدراسة ما يلي : ال يوج حاجة إىل االستثمارات يف اليمن. ال يوجد معوقات لالستثمار يف اليمن. ال يوجد مقومات لالستثمار يف اليمن. ال يوجد عالقة طردية ذات داللة إحصائية بني إمجالي االستثمار والناتج احمللي اإلمجالي . ال يوجد عالقة طردية بني املتغري الصوري ( املعرب عن األحداث) وبني الناتج احمللي اإلمجالي. منهجية الدراسة :سوف ت ستخدم الدراسة اسلوب املنهجية الوصفية واملنهجية التحليلية القياسيية حيثسيتم الرتكيز على اربعة حماور للدراسة يتمثل االول يف احلاجة اىل االستثمار واهميته والثاني يتمثل يف
واقع االستثمار من حيث املقومات واملعوقات والثالث يتمثل يف متطلبات االستثمار بينما احملور االخري
يهتم باثر االستثمار وبعض املتغريات على الناتج احمللي االمجالي من ناحية قياسية باستخدام برنامج E-
 ، VIEWSواخريا استعراض االستنتاجات والتوصيات اليت توصلت اليها الدراسة.
 الدراسات السابقة : دراسة ( العايب ,عبد العزيز ;كاشري ,عبد القادر .مقررا  1) 2009 ،يعترب النظام اإلنفاقي يف جمالاالستثمار أسلوبا جديدا من أساليب حتسني العالقات االقتصادية الدولية .يسمح خبلق مناخ مالئم
لالستثمارات عرف هذا النظام انتشارا واسعا خاصة بعد انتهاء احلرب الباردة .يعود سبب هذا االنتشار
إىل امل زايا اليت مينحها هذا النظام و اليت ختدم كل الدول سواء املضيفة أو املصدرة لالستثمار .انتهجت
 1العايب ,عبد العزيز ;كاشير ,عبد القادر .مقر ار (

 : ) 2009النظام االتفاقي في مجال االستثمار ،جامعة عبد

الرحمان ميرة بجاية  -أبوداو
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اجلزائر هذا الطريق بإبرامها الكثري من االتفاقيات ' األمر الذي أنتج تنشيطا يف حركية االستثمارات
بها.كما نتج عنه كذلك فتح العديد من القطاعات اليت كانت حمتكرة من طرف الدولة كقطاع
االتصاالت السلكية و الالسلكية موضوع الدراسة.
 -دراسة (أيت علواش ,جناة ;عبيدات ,علي ;معيفي ,لعزيز .مشرفا) ،

2

متثل عملية االستثمار أحد أهم الوسائل القانونية لضمان التنمية املستدامة وحقوق األجيال
واملستقبلية  ،ويتضح ذلك من خالل الدور البارز الذي يلعبه يف حتقيق التنمية الشاملة و الدائمة وذلك
يف كل مرة حياول فيها مواكبة كل تغيري ميس أو ميكن أن ميس املناخ االقتصادي .لكن وإن
كان كل من االستثمار والتنمية املستدامة مكرسان قانونيا إالّ أن فعاليتهما ليست مضمونة يف ظل
احلدود املرسومة هلما على أرض الوا قع ،لذا يسعى املشرع جاهدا إىل محايتهما بكافة الوسائل
القانونية سواء املوضوعية منها أو اإلجرائية لتضمن يف آن واحد محاية البيئة وحتقيق التنمية املستدامة
 دراسة ( االفندي  : 3)2006 ،هدفت الدراسة اىل دراسة مناخ االستثمار يف اليمن تقييم جتربة مخسةعشر سنة للفرتة  2005 - 1990حيث مت استهداف حتليل الوضع ملناخ االستثمار يف اليمن للفرتة
املذكورة وايضا عرض وحتليل العوائع املختلفة لالستثمار واقرتاح مصفوفة سياسات وبرامج لتحسني
مناخ االستثمار وقد مت وضع تلك املصفوفة من اجل استغالل مقومات االستثمار يف اليمن والعمل على
تطبيقها يف مجيع القطاعات االقتصادية .
 دراسة الرفيق (  : 4) 2010تهدف الدراسة إىل تتبع األوضاع السائدة يف اليمن من خالل البحث يفمعرفة العالقة بني الدخل واالستثمار يف التعليم واثر ذلك االستثمار على النمو االقتصادي من خالل
دراسة االستثمار وأهميته ودراسة االستثمار يف التعليم بكافة أنواعه ،وأيضا دراسة حتليلية قياسية
ملعرف ة اثر االستثمار يف التعليم على النمو االقتصادي يف اليمن ،كما تهدف الدراسة إىل التعرف على
بعض احملددات اليت حتول مابني منو الدخل احلقيقي وزيادة التعليم ،وخاصة أن اليمن تعاني من اخنفاض
كبري يف مستوى البنية التحتية اليت عن طريقها تتسهل أمور عديدة من أبرزها إيصال كافة متطلبات
التعليم بسهوله إىل كل املناطق البعيدة والقريبة بدون أي عائق.

 2أيت علواش ,نجاة ;عبيدات ,علي ;معيفي ,لعزيز .مشرررفا ( )  :االسررتثمار في ر ار التنمية الماررتدامة وفقا للقانون
رقم 09-16المتعلق بترقية االستثمار.
 3االفندي،محمد احمد  :مناخ االسر ر ر ر ررتثمار في اليمر تقييم تجررة نمار ر ر ر ررة عشر ر ر ر ررر سر ر ر ر ررنة ( ، )2005-1990المؤتمر
االقتصادي اليمني ،المركز اليمني للدراسات االستراتيجية ،ص .791 -731
 4الرفيق ،محمد يحيى (  ) 2010اثر االس ر ررتثمار في التعليم على النمو االقتص ر ررادي في الجمةورية اليمنية د ارس ر ررة
تحليلية قياسية  ،مجلة شئون العصر العدد
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وقد أظهرت نتائج التحليل القياسي أن العالقة بني الناتج احمللي اإلمجالي احلقيقي وخمرجات
التعليم اجلامعي احلكومي واألهلي ذات اثر اجيابي على الناتج احمللي اإلمجالي احلقيقي ،بينما تبني
من خالل ذلك التحليل أن اإلنفاق االستثماري على التعليم له اثر سليب على الناتج احمللي اإلمجالي ويعزى
ذلك إىل أن األسلوب االستثماري يف التعليم ال يركز على املستلزمات اهلامة للتعليم ،كما أظهرت نتائج
التحليل القياسي أيضا أن العالقة بني عدد امللتحقني بالتعليم اجلامعي احلكومي واألهلي عالقة طردية،
يف حني أن العالقة بني الناتج احمللي اإلمجالي احلقيقي وعدد الطالب امللتحقني بالتعليم األساسي
والثانوي واملهين عالقة سلبية وذات داللة إحصائية ،وفيما يتعلق بعالقة الناتج مع عدد السكان فقد
كانت عالقة اجيابية ولكنها ليست ذات داللة معنوية
 -1احلاجة إىل االستثمار وأهميته االقتصادية:
يعترب االستثمار أحد الركائز األساسية يف منو الناتج احمللي اإلمجالي احلقيقي (الدخل
احلقيقي) ،ونظراً لذلك فسوف تركز الدراسة على االستثمار وأهميته يف مجيع القطاعات االقتصادية
باإلض افة إىل ذلك معرفة أهمية تلك القطاعات وعالقتها بالدخل ،ولكن أوال يتم التعرف على مفهوم
االستثمار وأهميته.
1- 1- 1

 1-1مفهوم االستثمار :تشري إحدى الدراسات 5إىل أن االستثمار ميثل تشغيل األموال بغية احلصول

على عوائد أو أرباح وذلك ال يتم إال من خالل التضحية بشيْ مقابل شيْ يتم احلصول عليه فيما بعد
كقيمة حالية مقابل قيمة مستقبلية ،وحيث أن االستثمار يف الواقع يشمل كل من االستثمار
احلقيقي أو اإلنتاجي ،كما أن ذلك الشيْ الذي يتم بتداول أصول اإلنتاج بهدف زيادة الثروات ،ومن
أمثلة ذلك استثمار األراضي واملصانع واملؤسسات اإلنتاجية ،وفيما خيص االستثمار املالي فهو الذي
يتم بتداول األوراق املالية املختلفة ،وتشري الدارسة أيضا إىل أن الفرق بني االستثمارين هو أن االستثمار
املالي ال يتبعه أي زيادة حقيقية يف الناتج احمللي اإلمجالي لالقتصاد ويرجع السبب يف ذلك أن هذا
النوع من االستثمار ميثل انتقال ملكية وسائل اإلنتاج من طرف إىل آخر مما قد ال يرتتب عليه زيادة يف
القدرة اإلنتاجية لالقتصاد ،يف حني أن االستثمار احلقيقي أو اإلنتاجي هو الذي يؤدي إىل زيادة الناتج
اإلمجالي لالقتصاد.
وهناك من يعرف االستثمار على انه "إنفاق رجال األعمال يف شراء السلع الرأمسالية ( تتضمن
املكائن واآلالت واألبنية سواء كانت ملشاريع إنتاجية أو سكنية املستخدمة يف إنتاج السلع واخلدمات
األخرى إضافة إىل التغري يف املخزون السلعي( ميثل الفرق بني جمموع قيم السلع التامة الصنع واليت ما

 5فارس أبو معمر :دور البنوك في االستثمار في فلاطير للفترة  ،2000- 1990مجلة الجامعة اإلسالمية ،المجلد
العاشر – العدد األول ،غزة ،ص  ( .306 – 245الجزء المقتبس منه ص .)249
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زالت غري مصنعة واملواد األولية يف أول املدة وأخ رها أي التغري الذي حيدث على ما هو خمزون من سلع
ومواد أولية خالل فرتة معينة يف العادة تكون سنة .6
وكون االستثمار له عوائد وأرباح يتم احلصول عليها نتيجة تشغيل تلك ألموال يف مشاريع جتارية
أو صناعية أو عقارية أو زراعية إال أن هناك خماطر ودرجة تلك املخاطر ختتلف من مشروع إىل آخر
وحسب الظروف ،كما أن أصحاب رؤوس األموال يفضلون االستثمار يف املشاريع اليت فيها اقل درجة
من املخاطرة وعلى الرغم من وجود بعض املستثمرين اللذين يتقبلون وجود بعض املخاطر وذلك مقابل
احلصول على أرباح مرتفعة.
 2-1أهمية االستثمار االقتصادية :يب دو إن بروز الصورة الكلية ألي اقتصاد وطين يف أي بلد ال تظهر
إال من خالل دراسة سلوك املدخرات الكلية وتغرياتها عرب الزمن وتوضيح الفجوة بني االدخار
واالستثمار ،وهذا ما يشري إليه اخلرباء االقتصاديون ولذلك فهناك مؤشرات ذات أهمية من أبرزها:
أ -االدخار :ذكرت إحدى الدراسات 7أن بول باران توصل يف اخلمسينات إىل حقيقية مفادها إن هناك
مشكلة يف البلدان النامية ليست نتيجة نقص الفائض االقتصادي فيها وإمنا تعود إىل تبديد ذلك الفائض
يف اجتاهات خمتلفة من جوانب االقتصاد الوطين لتلك البلدان وأشار إىل أن جوهر املشكلة لالدخار يف
ت لك البلدان ينحصر يف حتويل االدخار املمكن إىل ادخار فعلي عن طريق إحداث تغيري جذري يف اهليكل
االقتصادي بغية تعبئة الفائض املمكن ولذلك نوه إىل إن مسألة االدخار يف البلدان النامية ليست قضية
مالية وإمنا مشكلة اجتماعية وسياسية.
ويذكر بعض االقتصاديني 8كهارود أهمية العالقة بني املدخرات ومستلزمات تكوين رأس املال
يف إحداث النمو املطرد ،حيث انه يتم استقطاع جزء من الدخل صوب االدخار ومن ثم إىل االستثمار
واجلزء األخر يستهلك يف شراء السلع واخلدمات ،وأما نركسة فقد أشار إىل أن السبب يف وجود الفقر
لبعض البلدان هو عدم قدرة اإلفراد على االدخار وهذا يعين اخنفاض عرض رأس املال ،ويرجع ذلك إىل
اخنفاض دخل الفرد يف الدول النامية ،ونتيجة لذلك يظهر االخنفاض يف اإلنتاجية ،ويف هذه احلالة
يكون هناك قلة يف الرتاكم الرأمسالي الذي يتحقق من خالل االستثمار ،ويذكر آخرون إىل أن االدخار
يعترب ضروريا لتوفري رؤوس أموال كبرية لتنفيذ أي برنامج استثماري متكامل.
ب  -االستثمار :يعترب احد مكونات اإلنفاق القومي وهو من أكثر أنواع اإلنفاق تغرياً وحساسية للتقلبات
االقتصادية ولذلك فان دراسته يعد غاية يف األهمية وذلك بغية السيطرة على الدورات االقتصادية وحتقيق
 6عبد الاالم ياسير اإلدرياي :التحليل االقتصادي الكلي  ،جامعة البصرة ،1986 ،ص .247
 7عبد المعطي رضا ررشيد :االدنار بير مفةوم ديناميكي ودور فعال للتنمية ،بحوث اقتصادية عررية مجلة محكمة
تصدرها الجمعية العررية للبحوث االقتصادية  ،الانة الثامنة  ،العدد  ،15رريع ،1999،ص .86
 8عبدالمعطي رضا ررشيد :االدنار بير مفةوم ديناميكي ودور فعال للتنمية  ،بحوث اقتصادية عررية  ،مجلة محكمة
تصدرها الجمعية العررية للبحوث االقتصادية  ،الانة الثامنة  ،العدد  ،15رريع ،1999 ،ص .85
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التوظف الكامل بدون تضخم نقدي ،وكون االستثمار ميثل إنفاق فانه يالحظ أن له تأثري على االقتصاد
من ناحيتني األولي أنه يزيد يف الرتاكم الرأمسالي املتمثل يف السلع اإلنتاجية وبالتالي يؤدي إىل زيادة
قدرة االقتصاد يف اإلنتاج الكلي ،والثانية تتمثل يف أنه يزيد من الطلب الكلي ألنه من مكوناته

9

ونظرا ألهمية االستثمار فانه ميثل االجتاه التابع لالدخار حيث انه كلما زاد االدخار أدى ذلك إىل زيادة
االستثمار.
 -2واقع االستثمار :يعترب وجود نقص أو تصدر املدخرات احمللية واألجنبية قيدين ماليني نوعيني حيث
أنهما يتحكمان يف قدرة أي بلد على تراكم رأس املال الالزم ملواجهة متطلبات التنمية االقتصادية اليت
ال ميك ن توفريها من اإلنتاج الوطين ،فضال عن ذلك ال ميكن التمويل من خالل املوارد األجنبية ولذلك
جند أن أهم حمددات ومعوقات االستثمار تتمثل فيما يلي:
 1 - 2مقومات االستثمار :تتمتع اجلمهورية اليمنية مبقومات استثمارية متعددة جعل منها حمطة جذب
لالستثمارات احمللية والعربية واألجنبية  ،فمنها ما يلي

10

:

 املوقع االسرتاتيجي الذي يطل مباشرة على خطوط املالحة البحرية الدولية بني أوروبا واسيا ( تبعد
مسافة ساعات وليست أيام من خط املالحة الدولية) ويعترب املدخل الرئيسي إىل شرق القارة
األفريقية.وامتالكها لشريط ساحلي ميتد مبسافة أكثر من 2500كم مبحاذاة سواحل البحر
األمحر وخليج عدن والبحر العربي،تزخر مياه بثروة مسكية هائلة تستقطب الكثري من االهتمام
العاملي.
 املياه اإلقليمية لليمن حتتوى على الكثري من اجلزر منها ما يزيد عن  183جزيرة مينية موزعة على
البحر األمحر وخليج عدن والبحر العربي واحمليط اهلندي.مؤهلة لالستثمارات السياحية العربية
والدولية واليت مت تقسيمها إىل عدة قطاعات كما مت حتديد جزيرة من كل قطاع كنقطة ارتكاز
جلذب واستقطاب االستثمارات.
 اجلمهورية اليمنية تعد بلداً بكراً يف العديد من اجملاالت االستثمارية فيها العديد من الفرص
االستثمارية املرحبة  ،هذا إىل جانب املزايا واحلوافز اليت كفلها قانون االستثمار اليمين للمستثمرين
احملليني والعرب واألجانب ومن أهم مميزات االستثمار يف اليمن ما يلي :
أ -تتوافر يف اليمن العديد من املقومات األساسية جتعلها حمط جذب وتدفق لالستثمارات بأنواعها
املختلفة ومن أبرز هذه املقومات مايلي  :املوقع املمتاز :تتمتع اليمن مبوقع اسرتاتيجي يطل مباشرة على
خطوط املـــــــــــــــالحة البحرية الدولية بني أوروبا واسيا ( تبعد مسافة ساعات وليست أيام من خط
املالحة الدولية) ويعترب املدخـــــــــــــــ ـل الرئيسي إىل شرق القارة األفريقية.
 9عبد الاالم ياسير اإلدرياي :التحليل االقتصادي الكلي  ،جامعة البصرة ،1986 ،ص .248
 10و ازرة الصناعة والتجارة  ،الجمةورية اليمنية https://www.moit.gov.ye/moit/ar،
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ب -األيدي العاملة  :تتوافر يف اليمن األيدي العاملة املتميزة بتدني كلفتها وقدرتها التنافسية ومهارتها
العالية
ج -الشريط الساحلي :ميتد الشريط الساحلي يف اليمن مبسافة أكثر من 2500كم مبحاذاة سواحل
البحر األمحر وخليج عدن والبحر العربي ،وتزخر املياه اإلقليمية اليمنية بثروة مسكية هائلة تستقطب
الكثري من االهتمام العاملي.كما حتتوي املياه اإلقليمية لليمن على الكثري من اجلزر منها ما يزيد عن
 183جزيرة مينية موزعة على البحر األمحر وخليج عدن والبحر العربي واحمليط اهلندي.مؤهلة
لالستثمارات السياحية العربية والدولية مت تقسيمها إىل عدة قطاعات كما مت حتديد جزيرة من كل
قطاع كنقطة ارتكاز جلذب واستقطاب االستثمارات .
د -اهليئة العامة لالستثمار :أنشئت اهليئة العامة لالستثمار يف مارس  1992وفقاً لقانون االستثمار رقم
( )22لعام 1991م كجهة مسئولة عن تنظيم وترويج االستثمارات تعمل كنافذة واحدة حيث توجد
مكاتب للجهات احلكومية ذات العالقة باالستثمار يف مبنى اهليئة.وقد حصلت اهليئة على جائزة
أفضل أداء تروجيي يف الشرق األوسط ومشال أفريقيا عام  1998من الوكالة الدولية لرتويج
لالستثمار(Corporate Location ).

ه -االتفاقيات الدولية  :وقعت اليمن العديد من االتفاقيات اخلاصة بتشجيع ومحاية االستثمار مع
عدد من الدول الشقيقة والصديقة واليت تعترب إطار قانوني حلماية وتشجيع االستثمارات بني بالدنا
وهذه الدول .ومت التوقيع على هذه االتفاقيات مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة.
 2 - 2معوقات االستثمار  :تتمثل معوقات االستثمار فيما يلي:11

 هناك صعوبة أثناء عملية التبديل ،واإلحالل املالي بني موارد االدخار احمللي وبني موارد االدخاراألجنيب ،وهلذا فانه كلما تراكم التكوين الرأمسالي أدى ذلك إىل حتقيق تنمية اقتصادية.
 بروز فجوة االدخار احمللي يف اجلمهورية اليمنية الذي كان أكثر حدة خالل النصف األول من عقدالتسعينات وما تالها حيث عربت تلك الفجوة عن منظومة من االختالالت االقتصادية اهليكلية يف
املتغريات االقتصادية الكلية.
 من ظواهر تلك االختالالت ضعف الناتج احمللي اإلمجالي وتدني معدالت النمو ومتوسط نصيب الفردمن ذلك الناتج واستفحال اختالل التوازن بني العرض الكلي والطلب الكلي واندالع موجات عاصفة
من التضخم والبطالة والفقر العميق وانعكاسا لذلك برز وضع اقتصادي مرتدي ونتيجة لذلك فقد اشتد
ضعف امليل احلدي العام واخلاص لالدخار ،وانعكس ذلك سلبا حقيقيا على فرص معدالت االستثمار
والنمو.
 11الدهي ،أحمد سعيد :قيود االستثمار ،القيود المالية مع التطبيق على اليمر ،دراسات اقتصادية ،مجلة فصلية تصدر
عر المؤتمر الشعبي العام  ،ابريل -يوليو ،العدد  ،11صيف ،2004 ،ص .196-195
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ونظرا ألهمية االستثمار وأهمية جذب رؤوس األموال من اجل حتقيق عوائد وأرباح عالية فانه من
األهمية أن تكون البيئة احلاضنة لالستثمارات مستقرة وجاذبة لرؤوس األموال وهذا األمر يتطلب العديد
من اإلجراءات والتشريعات واالستقرار السياسي داخل البلد وعليه فان االعتداء على اليمن من قبل
التحالف قد أدى إىل هروب رؤوس األموال من البلد وخلق عدم وجود االستقرار السياسي واالقتصادي
واالجتماعي والثقايف وعليه فان واقع االستثما ر يف اليمن يعاني من العديد من املعوقات تتمثل فيما يلي:
 - 1املعوقات السياسية :
خلقت التباينات السياسية داخل الوطن عوائق كبرية أمام رؤوس األموال على الرغم من وجود
دستور يفرتض أن يتم االحتكام إليه إال أن العديد من التنظيمات السياسية ال متتلك القرار بذاتها وإمنا
تتبع ما ميلى عليها من اخلارج األمر الذي أدى إىل وجود ما يسمى الفساد السياسي وكون السياسة
متثل األكثر سيطرة على اجلانب االقتصادي واالجتماعي والثقايف فقد أثبتت العديد من الدراسات أن
السياسة اذا مل تكن بأيدلوجية داخلية وطنية فليس للدنيا أي سالم وهذا ما هو واقع يف اليمن فمنذ
إحداث 2011م وما أدى إليه الربيع العربي يف العديد من البلدان ومنها اليمن حيث انهارت احلكومات
ومعظم زعماء الدول العربية وكلنا يعرف ما حدث يف مصر وليبيا والعراق وسوريا واليمن ولذلك فان
تلك الدول إىل اليوم وهي ال تزال تعاني من عدم وجود أي استقرار سياسي وميا أن رأس املال جبان يبحث
عن املنطقة اآلمنة بهدف حتقيق أقصى ما ميكن من األرباح فانه بالتالي أصبحت تلك الدول ومنها
اليمن بلدان طاردة لرؤوس األموال .لذلك سبب التباين السياسي بني تلك التنظيمات إىل االعتداء على
اليمن من قبل التحالف بقيادة السعودية وأدى ذلك إىل زيادة معدالت الفقر وزيادة معدالت البطالة وزيادة
األسعار والتضخم واخنفاض متوسط دخل الفرد .
 - 2املعوقات االقتصادية :
يظهر بان هناك معوقات اقتصادية لالستثمار متثلت يف اخنفاض الصادرات لكل الفائض من
السلع واخلدمات ،وأيضا اخنفاض صادرات النفط بكميات كبرية  ،كما أن االعتداء على اليمن من
قبل التحالف بقيادة السعودية قد أدى إىل خروج رؤوس األموال وزيادة معدالت البطالة ومعدالت التضخم
يف أن واحد األمر الذي أدى إىل الركود التضخمي باإلضافة إىل ذلك زيادة معدالت الفقر لدى
اجملتمع  ،ومبا أن زيادة عرض النقود أدى إىل زيادة األسعار لكل السلع واخلدمات  ،وبالتالي اخنفاض
القوة الشرائية حيث اخنفضت قيمة الريال اليمين مقابل الدوالر مبا نسبته  250%أي ارتفع قيمة
الدوالر من  215ريال للدوالر إىل  660ريال ،ونتيجة احلرب على اليمن فقد أدى إىل وجود تباينات يف
السياسات سواء منها السياسة املالية أو السياسة النقدية أو السياسة الضريبية ولذلك تزايدات األعباء
على املستهلك ،باإلضافة إىل ذلك هناك معظم موظفي الدولة مل يستلموا مرتباتهم منذ مخس سنوات .
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 - 3املعوقات البنيوية  :ويتلخص أهمها يف اآلتي:12
 -1نقص يف البنية التحتية يف بعض الدول العربية ،من طرق ومواصالت واتصاالت سلكية والسلكية،
موانئ ومطارات والطاقة واملياه .هذه متطلبات هامة للمستثمر العربي واألجنيب وخاصة يف املناطق
الصاحلة لالستثمار التجاري والزراعي واالستخراجي.
 -2ضعف السوق احمللي يف بعض الدول العربية ،ويرجع السبب يف ذلك إىل اخنفاض مستوى الدخل
الفردي أو قلة عدد السكان أو كليهما معا مما يؤدي إىل ضيق الطاقة االستيعابية للسوق مما يؤثر
على املستثمر يف تسويق منتجاته وعدم رغبته يف التوسع يف مشاريع استثمارية حالية ومستقبلية.
 -3ضعف أسواق رأس املال يف معظم الدول العربية وحداثة تنظيمها وصغر حجمها تعترب عقبة يف وجه
االستثمارات العربية وعدم توفر وتبادل وتسجيل األوراق املالية بني أسواق األوراق املالية العربية.
 - 4املعوقات القانونية  :وممكن تلخيصها كما يلي:13
 -1عدم وجود قانون واحد ينظم االستثمارات يف بعض الدول العربية مما يشتت املستثمر بني أكثر من
تشريع مع االعتماد الكبري على االجتهادات من مسئول آلخر ومن وقت آلخر.
 -2انعدام االستقرار يف التشريعات الناظمة لالستثمار يف بعض الدول العربية مما يولد لدى املستثمر
بعدم ا لثقة أو االطمئنان على استثماراته بسبب كثرة التعديالت التشريعية واالجتهادات وعدم ثباتها
األمر الذي جيعل املستثمر يف قلق وعدم اطمئنان باستمرار.
 -3غياب الوضوح يف نصوص قوانني وتشريعات االستثمار يف بعض الدول العربية وعدم وجود لوائح
وتفسريات للمضمون يف القوانني.
 -4القيود اليت تفرض على املشروعات أي اقتصار أوجه االستثمارات ملواطين الدول املضيفة دون غريهم
من املستثمرين الوافدين أي متلك املواطنني أكثر من  %51وحرمان الوافدين من مزايا كثرية.
 - 3متطلبات االستثمار يف املرحلة الراهنة :تتطلب املرحلة الراهنة اوال االستقرار السياسي واالستقرار
االقتصاد وتطوير اهليكل البنوي وتطبيق القوانني والتشريعات وحتسينها باالضافة اىل ذلك حتديد
أساليب االستثمار املناسبة يف اجلمهورية اليمنية واليت اليمن يف أمس احلاجة إليها من اجل إعادة تأهيل
كل ما مت تدمريه من قبل التحالف بقيادة السعودية وخاصة يف البنية التحتية ويف كل القطاعات

 12حرري محمد موسى عريقات (  : ) 2007مناخ االستثمار في الو ر العرري الواقع والعقبات واآلفاق الماتقبلية،
المؤتمر العلمي الخامس لكلية العلوم اإلدارية والمالية  /جامعة فيالدلفيا

نحو مناخ استثماري وأعمال مصرفية

الكترونية نالل الفترة  2007/7/5-4في جامعة فيالدلفيا ص .
 13المرجع الاابق.
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االقتصادية وعليه فان هذه الدراسة سوف تستعرض بعض األساليب وتوضيح تلك األساليب املناسبة
لليمن
1 -3

أسلوب االستثمار احلقيقي يف األسواق 14

:

يعترب هذا األسلوب االستثمار حقيقيا عندما يكون للمستثمر احلق يف حيازة أصل حقيقي
كالعقاّر ,السلع ,الذهب...اخل .وهو مناسب لليمن األصل احلقيقي يقصد به كل أصل له قيمة اقتصادية
يف حدّ ذاته ,و يرتتب على استخدامه منفعة اقتصادية إضافية تظهر على شكل سلعة أو على شكل
خدمة مثل العقار.أمّا السهم ,فهو أصل مالي ,وال ميكن اعتباره أصل حقيقي ألنه ال يرتتب حلامله حق
احليازة يف أصل حقيقي ,و إمنا ملالكه حق املطالبة باحلصول على عائد.
وعموما فإنّ مجيع االستثمارات املتعارف عليها عدا األوراق املالية ,هي استثمارات حقيقية ,لذا
يطلق عليها البعض مصطلح االستثمار يف غري األوراق املالية ,كما يطلق عليها آخرون مصطلح استثمارات
األعمال و املشروعات .و إذا كان عامل األمان من أهم مزايا االستثمار يف األصول احلقيقية ,فإن املستثمر
فيها يواجه عدة مشاكل أهمها:
* اختالف درجة املخاطرة لالستثمار بني أصل و آخر ,ألن هذه األصول غري متجانسة.
* بسبب عدم توافر سوق ثانوي فعّال لتداول هذه األصول.
* يرتتب على املستثمر فيها نفقات غري مباشرة مرتفعة نسبيا (تكاليف النقل ,التخزين)...
* يرتتب االستثمار فيها خربة متخصصة و ذات دراية بطبيعة األصل حمل االستثمار.
خصائص األصول احلقيقية:

من أهم اخلصائص نذكر ما يلي:

 غري متجانسة و هي بذلك حتتاج إىل اخلربة و املهارة و التخصص للتعامل بها.


هلا قيمة ذاتية ,و هلا كيان مادي ملموس.

 تتمتع بدرجة عالية من األمان.
 حتصل املنفعة فيها من خالل استخدامها.
 االستثمار يؤدي اىل استثمار حقيقي وبالتالي يؤدي اىل زيادة الدخل الوطين ,ويساهم يف تكوين
رأس مال البلد.
 قابليتها للتسويق منخفضة ,و لذلك فسيولتها منخفضة.
 يرتتب عليها نفقات النقل و التخزين يف حالة السلع ,و الصيانة يف حالة العقار.
 2-3أسلوب ( ) BOTلالستثمار يف البنية التحتية :يعترب هذا األسلوب االستثمار يف البنية التحتية
( )Infrastructureمناسبا لليمن حيث سيتم استعراض مفهوم البنية التحتية وأهمية االستثمار فيها
على النحو األتي:
 14زياد رمضان؛ مبادئ اإلستثمار المالي و الحقيقي؛ -1997-
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 - 1البنية التحتية :تعرف بأنها عبارة عدة وسائل تستخدم يف توفري اخلدمات األساسية اليت يعتمد
عليها أفراد اجملتمع يف حياتهم ،حيث يتم تصميم وبناء املرافق واألماكن اليت تتكون منها القرى
واألحياء من طرق وكباري ،وحدائق عامة،وشبكات املياه والصرف الصحي ،واجلسور ،واألنفاق،
ومولدات الطاقة والكهرباء ومزارع الطاقة الشمسية وغريها من البين التحتية األخرى اليت تساهم يف
بناء ونهضة اجملتمع وتوفري حياة أفضل لألفراد من خالل تقدميها الكثري من املساعدات ،و اى تقصري
يف هذه العمليات يؤدى إىل الكثري من اخلسائر واألضرار تؤثر على األفراد .
وهناك من أشار إىل انه يف عام 1887م استخدم مصطلح البنية التحتية ليشري إىل األعمال
اإلنشائية ألول مرة ،حيث كانت الفكرة يف اجلمع بني املواد الصناعية والطبيعية وإنشاء بنيات جديدة
تعمل على مساعدة األفراد يف تسهيل حياتهم ،فظهر مصطلح البنايات التحتية يف الواليات املتحدة
األمريكية لتخدم أهدافها العسكرية من خالل إنشاء األماكن واملباني اليت تدعم القوات العسكرية
وجتهيزها ألي حرب يف عامي  1970 -1940م ،ثم أصبح املصطلح يستخدم بعمومية أكثر فأطلق
لإلشارة إىل األشغال العامة ودورها يف بناء البيئات السكنية وحسن استغالل املساحات اجلغرافية غري
املستخدمة وإعادة ختطيط وبناء املدن والقرى جمددا ،استخدم املصطلح بهذا املعنى حتى يومنا هذا.
 -2أهمية البنية التحتية :من املعلوم بان البنية التحتية تؤثر يف اقتصاد الدول بشكل ملحوظ وتعترب
مفتاح أساسي لتحقيق مزيد من النجاحات واإلجنازات وتتمثل أهميتها االقتصادية فيما يلي:
 أنها مل تعد فقط مقياس لنجاح الدول وإمنا أصبحت عامل أساسي وقوي يف جذب االستثماراتاألجنبية ،من خالل إنشائها للعديد من املشاريع التنفيذية والتشغيلية واليت تدعم بدورها اإلنتاج الصناعي
والفردي من خالل إقامتهم ملشاريع صغرية احلجم .
 هلا مساهمة يف القضاء على البطالة من خالل توفري فرص عمل للشباب ،وإتاحة البيئة املناسبة هلملكي يقيموا عليها مشاريعهم ومساعدتهم بإقامة الطرق اليت سهلت احلصول على وسائل املواصالت
وإنشاء سكك حديدية اليت تربط املدن بعضها البعض فعملت على توفري املزيد من الوقت واجلهد واملال
من خالل تقصري املسافات وتوفري نفقات املواصالت مما خيلق بيئة مالئمة للنمو االقتصادي.
 للبنية التحتية أهمية اقتصادية حيث أنها تعد من أهم املقومات جلميع مساعي احلياة السياسةواالقتصادية واالجتماعية ويف غيابها ال ميكن حتقيق رفاهية أو تطور يف اجملتمع واقتصاده إال بدونها.
 تثبت البنية التحتية أهميتها الكبرية عند حدوث األزمات واملشكالت املالية اليت تقع فيها البالد ،ودورها يف اخلروج من هذه العوائق وحتفيز عمليات النمو االقتصادي  ،باإلضافة إىل خدماتها املتعددة
اليت تقوم على دعم وتكامل بني مجيع مقومات النواحي االقتصادية.
 ال يوجد أي سبيل للتنمية االقتصادية إال من خالل االهتمام بالبنية التحتية وخاصة بدعمها هلا يفحاالت األزمات والعوائق اليت تواجه املشروعات  ،كما أن األرباح اليت تنتجها البنية تساهم يف املزيد
من التنمية االقتصادية
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 املشروعات االستثمارية حباجة إىل بنية حتتية متينة قادرة على حتمل ضغط العمل ما مل فان املشروعميكن أن ينتهي قبل والدته يف األساس وحتى قبل أن ينزل السوق ويتعرف عليه العمالء.
 البنية التحتية مهمة يف تسهيل سري العمل وتوسيع عمليات التوزيع والنقل يف جهات عديدة ،فهي ضروريةلضمان استمرار املشروع وجناحه.
 متثل البنية التحتية اللبنة األوىل يف مسرية جناح وتقدم أي جمتمع يسعى لنهضة  ،وحتسني حياةأفراده وتأمني مستقبل أفضل هلم.
ومن هذا املنطلق نقول بان هناك حاجة ماسة الستثمار رأس املال يف البنية التحتية كونها متثل احد
العوامل اجلاذبة لرؤوس األموال سواء احمللية أم األجنبية  ،فضال عن ذلك يالحظ بان هناك أهمية
اقتصادية لتطوير البنية التح تية للدولة واجملتمع ملا له من آثار اجيابية على كل القطاعات بشكل عام
وعلى االقتصاد الوطين بشكل خاص.
ولذلك يربز دور أسلوب  BOTاالقتصادي يف تطوير البنية التحتية فيما يلي:
 -1إن االستثمار بـهذا األسلوب يف مشاريع البنية التحتية يقلل من العبء امللقى على عاتق احلكومات
وخاصة البلدان النامية اليت تواجه زيادة مطردة يف اإلنفاق احلكومي وأيضا يف ظل الظروف احلالية
حيث وان البنية التحتية ضعيفة جدا.
 -2إن االستثمار بـهذا األسلوب يؤدي على الزيادة يف كفاءة استخدام موارد اجملتمع فكما هو معروف
أن القطاع اخلاص أكثر كفاءة يف اإلنتاج والتسويق من القطاع العام أو احلكومي.
 -3حيقق االستثمار بـهذا األسلوب أرباحاً مرتفعة للقطاع اخلاص ،فقد أوضحت عدّة دراسات تطبيقية
أن االستثمار يف مشاريع البنية التحتية حيقق عوائد مرتفعة قد تصل يف بعض احلاالت إىل  .%96ويعرض
اجلدول معدل العائد لالستثمار يف مشاريع البنية التحتية وفقاً لعدد من الدراسات .
جدول ( ) 1
جدول يوضح معدّل العائد الضمين لالستثمار يف مشاريع البنية التحتية
عينة الدراسة

الواليات المتحدة األمريكية
مناطق اليابان
مناطق فرنسا
تايوان  ،الصني
كوريا
بلدان متعددة  ،نامية

للعلوم والتقنية

معدل العائد الضمين
%
%60
%96
%12
%77
%51
%95
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سنة الدراسة
1990
1993
1993
1993
1993
1993

مؤلف الدراسة

مونيل
مريا
برودوم
أوشيمور ،وغالو
أوشيمور ،وغالو

كاننغ ،وفاي
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املصدر :امحد بن حسن بن امحد احلسين ،مرجع سابق ص  ،15نقال عن البنك الدولي ،تقرير عن التنمية
يف العامل 1994م ،البنية األساسية من أجل التنمية،ص.26

يظهر من خالل اجلدول أعاله أن العديد من احلكومات أخذت يف ختصيص مشاريع البنية
التحتية من خالل استخدام أسلوب االستثمار يف البنية التحتية حيث اتضح بان مناطق اليابان حققت
عائد ضمين ما نسبته  %96فضال عن ذلك هناك بلدان متعددة ونامية حققت عائد ضمين من
االستثمار يف البنية التحتية ما نسبته .%95
 - 4اثر االستثمار وبعض املتغريات على الناتج احمللي اإلمجالي:
 1 - 4حتديد متغريات النموذج ودراسة استقرارها:

هناك العديد من املتغريات اليت تؤثر يف الناتج احمللي اإلمجالي (  )GDPوعليه فان هذه الدراسة سوف
تضع بعض املتغريات اليت تؤثر على الناتج احمللي اإلمجالي ومن أهمها امجالي االستثمار (  ) Iو أسعار
الفائدة (  )Rو الصادرات (  ) Xوسوف يتم إضافة املتغري الصوري ( الوهمي ) والذي يعرب عن حدوث
أحداثا مهمة خالل الدراسة ويرمز له بالرمز ( .) D
وسيكون النموذج لالحندار اخلطي املتعدد على النحو األتي :
 -1حتديد املتغريات
)GDPt = F( I,X,R,Dummy

) (1
حيث أن :
 : Iميثل إمجالي االستثمار .
 : Rميثل معدل أسعار الفائدة.

 : GDPالناتج احمللي اإلمجالي باألسعار اجلارية.
 : Xالصادرات .

 : α0املقدار الثابت.

 : α3 ، α2 ،α1معامالت املتغريات املستقلة.
وقد مت مجع بيانات السالسل الزمنية السنوية للمتغريات الداخلة يف النموذج باإلضافة لبقية
املؤشرات اليت ميكن أن تؤثر على الناتج احمللي اإلمجالي للفرتة (  ) 2015 -2000من التقارير
اإلحصائية السنوية الصادرة من اجلهاز املركزي لإلحصاء ومن البنك املركزي اليمين وامللحق رقم
(  ) 1يوضح تلك البيانات اخلام واليت مت تقسيمها إىل بيانات ربع سنوية باستخدام معادالت خمصصة،
ومت ذلك بناء على دراسات علمية سابقة كدراسة الرفيق ودراسة البازعي

15

وكانت البيانات الربعية

على الصورة املوضحة يف امللحق رقم ( .) 2

15

 - 1الرفيق ،محمد يحيى ،اثر االستثمار على النمو االقتصادي في الجمةورية اليمنية  ،دراسة تحليلية قياسية  ،مجلة
شئون العضر العدد (
للعلوم والتقنية

)،ص
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 -2دراسة استقرار املتغريات :
لكي يتم إجراء دراسة مدى استقرارية املتغريات اليت تستخدم يف النموذج سوف يتم اختبار
تلك املتغريات ألن السالسل الزمنية للعديد من املؤشرات االقتصادية الكلية غري مستقرة ،ولذلك يفضل
اختبار املتغريات أوال من اجل جذور الوحدة  ، unit rootويشمل النموذج على تقدير االحندار لسلسلة
غري مستقرة ،و تكون السالسل الزمنية مستقرة إذا كان كال من املتوسط والتباين ثابتني عرب الزمن،
ويف الوقت نفسه يعتمد معامل االختالف الذاتي على الفجوة بني تلك الفرتتني ،وليس على الوقت الفعلي
الذي يكون فيه معامل االختالف بارزاً ،أمَّا من الناحية األخرى فتحتاج السلسة الزمنية إىل الفرق لكي
يكون هناك استقرار ،وعليه ميكن القول :إنَّ التكامل ألرتيب ( )dميكن أن يرمز له بالرمز )،I(d

وعندما يكون هناك سلسلتان أو أكثر متكاملتان يف الرتبة ،إذا ميكن انتقال أي جزء من كليهما
عرب األجل الطويل ،و لكي يتم دراسة وضع املتغريات يف األجل الطويل ،أي :قبل حتليلهم الَّبد أن تكون
رتب تلك املتغريات متكاملة ،وهناك إجراءات خمتلفة ومتوفرة من أجل إجراء ذلك االختبار ،وعادة مَّا
يستخدم فيلبس بريون (  ) Phillips-Personأو اختبار"  " Dickey Fullerأي اختبار ديكي فولر
( ،)DFأو اختبار ديكي فولر املوسع وهذا االختبار يشتمل على تقدير املعادلة املصاغة على النحو
األتي

16

:

GDPt  a  b1GDPt 1  u t

()2

Hammed s. AL- BAZAI,"The Role of Money in Saudi Arabia , ",j.kau:Econ .& Adm
2- .(1999).VOL.13.No. 1, pp37.
1st quarter = 0.05469X t-1 + 0.2347X t – 0.03906X t + 1
2nd quarter = 0.00781X t – 1 + 0.26563X t – 0.02344X t + 1
3rd quarter = - 0.02344X t- 1+ 0.26563X t +0.00871X t + 1
4th quarter = - 0.03906X t- 1 +0.23437X t+ 0.05469X t+1
16

(2003): - James H. Stock ‘Harvard University’ & Mark W. Watson ‘Princeton University’,
Introduction to Econometrics, Copyright 2003 Pearso n Education, Inc, United States of
America,PP.552-560.
- Fuller, W.A. (1996): Introduction to Statistical Time Series (2nd Ed.). New York: John
Wiley
Said, S.E. and D.A.Dickey (1984): Testing for Unit Roots in Autoregressive Moving
Average of Unknown Order. Biometrika 71,pp. 599-607.
Said, S.E. (1991): Unit Root Test for Time Series Data with a Linear Time Trend . Journal
of Econometrics 47,pp. 285-303.
للعلوم والتقنية
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كما أن اختبار ديكي فولر ( )ADFاملوسع يأخذ الصيغة التالية :
GDPt  a  b1GDPt 1   bi GDPt i  u t

()3

حيث إن  :ترمز إىل الفروق األوىل : a ،متثل القاطع.
يظهر من اجلدول رقم (  ) 2بعد إجراء دراسة استقرارية املتغريات الداخلة يف النموذج عن
طريق خمرجات برنــــــــــــــــــــامج  E-VIWESبطريقة فيلبس بريسون (  ) Phillips-Personبان هناك
استقرارية للمتغريات عند الفرق األول سواء يف حالة وجود الثابت أو يف حالة وجود الثابت واالجتاه
الزمين أو يف حالة عدم وجود الثابت واالجتاه الزمين.
كما يظهر من اجلدول ايضا بان كال من الناتج احمللي االمجالي و امجالي االستثمار
والصادرات واسعار ال فائدة كانت غري مستقرة يف املستوى للحاالت الثالث أي يف حالة وجود الثابت
ويف حالة وجود الثابت واالجتاه الزمين ويف حالة عدم وجود الثابت واالجتاه الزمين ،يف حني انه عند
الفرق األول من خالل طريقة فيلبس بريسون ( )Phillips-Personاتضح بان هناك استقرار السالسل
الز منية لكل من الناتج احمللي اإلمجالي و إمجالي االستثمار والصادرات وأسعار الفائدة واملتغري
الصوري.
جدول رقم ( ) 2
نتائج اختبار)(Phillips-Personالستقرار السالسل الزمنية ملتغريات النموذج
يف املستوى

مع الثابت
مع الثابت واالجتاه
الزمين
بدون ثابت وبدون
اجتاه زمين

)UNIT ROOT TEST TABLE (PP
R

DUMMY

-1.3082 t-Statistic

-1.6534 -1.4390

-1.9693

-0.6088

0.6196 P- Value
-0.2279 t-Statistic

0.5566
-1.2315

0.4490
0.2494

0.2992
-2.2314

0.8599
-1.9338

P- Value

0.9908

0.8938

0.9979

0.4632

0.6234

t-Statistic

1.9615

0.7005

0.1796

-0.2091

0.0000

P- Value

0.9872

0.8638

0.7345

0.6064

0.6784

املتغريات

I

GDP

X

عند الفرق األول
مع الثابت
مع الثابت واالجتاه
الزمين
للعلوم والتقنية

-3.4346 t-Statistic
0.0139 P- Value
-3.8186 t-Statistic

-2.9938 -4.6308
0.0418 0.0004
-3.2842 -4.6943

-4.4279
0.0008
-4.3918

-7.3485
0.0000
-7.3556

0.0230

0.0798

0.0049

0.0000

P- Value

0.0020
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بدون ثابت وبدون
اجتاه زمين

-2.8978 t-Statistic

-3.0484 -4.5120

-4.4629

-7.2801

0.0045

0.0029

0.0000

0.0000

P- Value

0.0000

املصدر :إعداد الباحث باالعتماد على البيانات يف امللحق رقم (  ) 2من خمرجات برنامج E-Views
 2 - 4بناء منوذج االحندار الذاتي ذي الفجوا ت الزمين ة املبطأةAuto Regressive Distributed :
Lags

) : (ARDLيعترب هذا األسلوب من األساليب املتطورة ملعاجلة النماذج القائمة على دراسة وحتليل
بيانات السالسل الزمنية .ونستطيع من خالل منوذج  ARDLحتديد العالقة التكاملية بني املتغري التابع
واملتغريات املستقلة باإلضافة إىل حتديد حجم تأثري كل املتغريات املستقلة على املتغري التابع يف األجلني
القصري والطويل.
ميتاز منوذج  ARDLبأنه ميكنه أن جيمع بني متغريات ذات أكثر من مستوى استقرار مثل
) I(0و ) I(1وال يشرتط أن تكون كلها مستقرة عند نفس املستوى  ،كما انها تعتمد على معيار
 ) Schwarz Bayesian Criteria ( SBCاليت تستخدم لتحديد عدد االبطاءت املثلى ويعطي نتيجة
تصحيح اخلطأ الذي يقيس قدرة النموذج على التوازن بعد حدوث خلل أو اضطراب لطارئ ما.
m

(GDPt )  c   (GDPt 1 )  1 ( I t 1 )   2 ( X t 1 )   3 ( Rt 1 )   4 ( Dummyt 1 )   1,i  (GDPt  i ) 
i 1

k

k

k

i 1

i 1

i 1

 ( I t 1 )   3,i  ( X t 1 )    4,i  ( Rt 1 )   5,i  ( Dummyt 1 )  ut

))4

k

2,i


i 1

حيث أن :
 : GDPالناتج احمللي : I .إمجالي االستثمار :R .أسعار الفائدة  :X .الصادرات. .
 :Dummyاملتغري الصوري : Ut .اخلطأ العشوائي
ونالحظ بان املعادلة (  ) 4تتكون من ثالثة أجزاء هي على النحو االتي :
 اجلزء األول :)(5

) c   (GDPt 1 )  1 ( I t 1 )   2 ( X t 1 )   3 ( Rt 1 )   4 ( Dummyt 1

ومنها حنصل على معلومات األجل الطويل أو العالقة طويلة األجل ومتثل سالسل املتغريات اخلمسة
يف املستوى بابطأ لسنة واحدة ومن خالل املعلومات اليت حنصل عليها من هذا اجلزء نتوصل إىل معادلة
التكامل املشرتك ( معادلة العالقة طويلة األجل بني الناتج احمللي اإلمجالي وبني املتغريات املستقلة )
وحبسب أسلوب  ARDLفان
 معلمات املتغريات املستقلة (  ) α4 ، α3 ، α2 ، α1ليس هلا معنى اقتصادي وإمنا معنى إحصائي،وميكن استخدامها من اجل احلصول على امليل احلدي أو املرونة ( يف حال استخدام اللوغاريتم للسالسل
للعلوم والتقنية
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الزمنية ) للمتغريات املستقلة (  ) Dummy ، X ، R ، Iيف منوذج العالقة طويلة األجل اذا كانت لدينا
معادلة االحندار التالية:
GDPt = ß + b1( I ) + b2( X )+ b3( R )+b4(Dummy)+Ut

)(6

 4



)(7

 3

, b4 



, b3 

 2



, b2 

 1



, b1 

c





ويشرتط أن تكون معلمة גּ سالبة لتكون لدينا عالقة األجل الطويل وإمكانية العودة إىل
الوضع التوازني ،وهي يف احلقيقة متثل النسبة املئوية من اخطأ األجل القصري اليت ميكن تصحيحها
يف وحدة الزمن واليت متثل جزء بسيط من السنة يف هذا النموذج.
 -اجلزء الثاني  :يتمثل يف ابطاءات املتغري التابع.

)  (GDPt i

)(8

m



1, i

i 1

 اجلزء الثالث :يتمثل يف ابطاءات املتغريات املستقلة.) (9

k

k

k

k

i 1

i 1

i 1

i 1

)  2,i  ( It 1 )   3,i  ( X t 1 )   4,i  ( Rt 1 )   5,i  ( Dummyt 1

حيث ان اجلزء الثاني والثالث للمعادلة ميثل معلومات األجل القصري
 3 - 4اختبارات النموذج املقدر وحتليل النتائج :
 يتم تقدير النموذج باستخدام بطريقة (  ) OLSضمن برجمة خاصة بنموذج (  ) ARDLوحنصلبعد هذه اخلطوة من التقدير باستخدام برنامج  E-VIEWSعلى النتائج املوضحة يف امللحق رقم ( ) 4

ومت تنظيمها يف اجلدول األتي:
جدول رقم ( ) 3
نتائج أفضل اختيار لعدد االبطاءات من اإلمجالي باستخدام
البيان

GDP

I

عدد مناذج االبطاءات املقيمة
أفضل عدد ابطأءات مت اختيارها

X
2500

4

1

عدد املشاهدات

2

4

4

52

املصدر :من إعداد الباحث باالعتماد على البيانات يف امللحق رقم ( ) 2
للعلوم والتقنية

R

Dummy
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يظهر من خالل اجلدول رقم (  ) 3أن عدد مناذج االبطاءات املقيمة اليت متت من خالل برنامج
 E-VIEWSبلغت  2500منوذج وكون منوذج  ARDLيتميز بأنه خيتار أفضل فرتات اإلبطاء لكل
متغري حبسب امللحق رقم (  ) 4حيث عمل على اختيار فرتة أبطأ واحدة ملتغري الناتج احمللي اإلمجالي
واختيار  4فرتات أبطأ ملتغري إمجالي االستثمار وفرتتني أبطأ ملتغري أسعار الفائدة و 4فرتات أبطأ ملتغري
الصادرات و  4فرتات أبطأ للمتغري الصوري حيث مت االختيار بناء على نتائج اختيار (Akike ) AIC

 ، Info Criterionونالحظ من امللحق عدد املشاهدات كانت  52مشاهدة لكل متغري.
 اختبار إمكانية تصحيح األخطاء يف األجل الطويل والشروط اخلاصة بإشارة ومعنوية معلمةتصحيح اخلطأ גּ :
جدول رقم ( ) 4
نتائج اختبار معنوية وإشارة معامل التصحيح גּ
معلمة تصحيح

اخلطأ املعياري

اختبار t- test

0.019565

-13.738011

اخلطأ املعياري

اختبار t- test

0.286312

0.079287

3.611062

0.0010

0.697582

0.131185

5.317528

0.0000

اسعار الفائدة ( ) Ln R

-0.195372

0.111341

-1.754722

0.0889

املتغري الصوري ( ) Dummy

0.251320

0.047359

5.306693

0.0000

اخلطأ

גּ

-0.268782

املتغريات املستقلة
امجالي االستثمار ( ) Ln I
الصادرات

قيمة املعلمة

قيمة P-

( ) Ln X

قيمة املعلمة

Value
0.0000
قيمة P-
Value

( ) C
احلد الثابت
0.0789
-1.815215
1.582788
-2.873099
Ln(GDPt )= ß + b1( Ln I ) + b2( LnX ) +b3(Ln R )+b4(Dummy) +Ut
Ln(GDPt) = -2.873099 + 0.286312 (Ln I )+ 0.697582(LnX ) - 0.195372 ( LnR
) )+ 0.251320 (Dummy) ( 10
املصدر :من إعداد الباحث باالعتماد على البيانات يف امللحق رقم (  ) 2باستخدام منوذج ARDL

يظهر من النتائج املوجودة يف اجلدول رقم (  ) 4أن التحليل سيأخذ اجتاهني هما :
 التحليل األول يتمثل يف قيمة גּ اليت هي قيمة سالبة (  ) -0.268782وهي معنوية حيث أن قيمة t- test =-13.738011وقيمة

 P- Value =0.000وهي اصغر من  ، %1وهذا يعين حتقيق

شروط معلمة تصحيح اخلطأ اليت مت ذكرها سابقا ،وبالتالي هناك إمكانية تصحيح اخطأ األجل
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القصري خالل األجل الطويل والعودة للوضع التوازني  ،أي أن نسبة  13.74من اخطأ األجل القصري يتم
معاجلته خالل األجل الطويل.
 التحليل الثاني  :يتمثل يف قيمة  t- testلكل من إمجالي االستثمار والصادرات واملتغري الصوري اليتكانت بنحو (  3.61و  5.32و  )5.31على التوالي وهي ذات داللة إحصائية ومعنوية ألن قيمة P-

 valueكانت اقل من  %5واجلدول يبني ذلك لذلك كلما زاد كال من إمجالي االستثمار والصادرات
واملتغري الصوري بنسبة  %1فان ذلك سوف يؤدي اىل زيادة الناتج احمللي اإلمجالي بنحو (  %28.63و

 %69.76و  ) %25.13على التوالي وعلى الرغم بان املتغري الصوري يعرب عن حدوث أحداث يف الفرتة
(  ( 2015 -2011ويفترض بان تكون اشارة معامل املتغري الصوري سالبة أي تأثريه على الناتج احمللي
اإلمجالي سليب لكن الذي يظهر بأن تأثري املتغري الصوري كان موجب ويرجع ذلك إىل عدة أسباب
منها لوجود عدم االستقرار زاد غسيل األموال وزادت االستثمارات يف العديد من املشروعات كشركات
الصرافة وحمطات البرتول وقد يكون هناك بعض أصحاب رؤوس األموال مل يستطيعوا إخراج أمواهلم
فعملوا على استثمارها يف العقارات واملستشفيات اخلاصة واملدارس اخلاصة واجلامعات اخلاصة ،ولذلك
فان كل معامالت املتغريات املستقلة تعرب عن مرونات الناتج بالنسبة لكل من إمجالي االستثمار
والصادرات واملتغري الصوري مبعنى أن تأثري كل متغري اجيابي  ،أما املتغري اخلاص بأسعار الفائدة فقد
كانت قيمة  t-test = -0.195372وهي ذات داللة إحصائية ومعنوية عند  %10ألن قيمة = P-value

 ،.0.0889وعليه فان زيادة معدل أسعار الفائدة  %1سيؤدي إىل اخنفاض الناتج احمللي اإلمجالي بنسبة
 %19.54وهي تعرب عن مرونة الناتج بالنسبة لسعر الفائدة ،طبعا وقد اتضح بان كل املتغريات املستقلة
تتفق مع النظرية االقتصادية.
 اختبار  WALD TESTلبحث وجود عالقة طويلة األجل:بعد ان توصلت الدراسة ملعادلة اثر االستثمار وبعض املتغريات على الناتج احمللي اإلمجالي خالل
األجل الطويل ومت قبول نتيجة اختبار إشارة ومعنوية معامل التصحيح גּ تقوم الدراسة باختبار مهم جدا
تقرر من خالله قبول النموذج الذي توصلت إليه أو عدم قبوله  ،وذلك من خالل اختبار وجود عالقة
طويلة األجل تتجه من املتغريات املستقلة الداخلة يف النموذج (  ) Dummy ،R ، X ، Iإىل املتغري التابع
(  ) GDPويستخدم لذلك اختبار احلدود  BONDS TESTضمن برنامج  E-VIEWSوالذي يعتمد
على توزيع  Fويقوم على القاعدة االختيارية اآلتية :
وفروض االختبار هي
 -ال يوجد عالقة طويلة األجل تتجه من املتغريات املستقلة إىل املتغري التابع H0 :

 -يوجد عالقة طويلة األجل تتجه من املتغريات املستقلة إىل املتغري التابع :

H1

ويتم املقارنة هلذا االختبار من خالل القيم اجلدولية اليت طورها العامل  Pesaranحيث أن هناك حد
أعلى I1
للعلوم والتقنية
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فاذا كانت قيمة  Fاكرب من  I1نرفض  H0ونقبل  H1أي انه يوجد عالقة طويلة االجل تتجه
من املتغريات املستقلة اىل املتغري التابع.
واذا كانت قيمة  Fاصغر من  I0نقبل  H0ونرفض  H1أي انه ال يوجد عالقة طويلة االجل تتجه
من املتغريات املستقلة اىل املتغري التابع .
اما اذا كانت  Fما بني  I1و  I0ففي هذه احلالة القرار غري حمدد ( أي ال نستطيع اختاذ القرار).
وبعد تطبيق االختبار على برنامج  E-VIEWSحنصل على النتائج املوضحة يف امللحق رقم (  ) 7ومت
ترتيبها يف اجلدول رقم (  ) 5والذي يظهر فيه وجود عالقة طويلة االجل تتجه من املتغريات املستقلة اىل
املتغرب التابع وكذلك احلكم على القدرة التفسريية للنموذج املقدر يف االجلني القصري والطويل
وبالتالي احلكم على جودة النموذذج املقدر ككل.
جدول رقم ( ) 5
نتائج اختبار  WALD TESTلبحث وجود عالقة طويلة االجل
نتائج اختبار BONDS TEST

عدد املتغريات املستقلة
K
4

القيمة اجلندولية عند مستوى %5

اختبار
F-Statistic
27.20475

نتائج إختبار
قيمة F-Statistic

H1
3.49

 F-Statisticو R2
قيمة P-value

H0
2.56

و Adjusted R-squared
R2

Adjusted R-square

0.906900
0.941585
0.000000
27.14737
املصدر :من اعداد الباحث باالعتماد على البيانات يف امللحق رقم (  ) 2باستخدام منوذج ARDL

يظهر من اجلدول اعاله ان قيمة  F = 27.20وهي اكرب من اعلى قيمة جدولية أي اعال من
 3.49وهذا يعين وجود عالقة طويلة االجل تتجه من املتغريات املستقلة اىل املتغري التابع وعليه نرفض
الفرضية  H0ونقبل الفرضية  H1أي ان هناك عالقة طويلة االجل تتجه من املتغريات املستقلة (  Iو

 Xو  Rو  ) Dummyاىل املتغري التابع ( .) GDP
كما ان  R2ا اليت تبني القدرة التفسريية للنموذج املقدر خالل االجل الطويل والذي توصلنا اليه
من خالل املعادلة (  )10يؤكد لنا ان  %94من التغري يف الناتج احمللي االمجالي تأتي من املتغريات
املستقلة وهي نسبة عالية تعكس حسن اختيار النموذج املمثل للعالقة حمل الدراسة ،فضال عن ذلك
فان قيمة معامل التحديد املعدل (  ) Adjusted R-squaredالذي يأخذ بعني االعتبار عدد
للعلوم والتقنية
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املشاهدات وعدد املقدرات فقد كانت مدعمة للنموذج املقدر والقدرة التفسريية حيث بلغت ما نسبته
.%91

يف حني ان قيمة  F= 27.15وقيمة  P- Value =0.000وهذا يعين نرفض فرضية العدم ونقبل
الفرضية البديلة اليت تنص على ان املعلمات املقدرة ختتلف عن الصفر أي ان معادلة االحندار املقدرة
الثر االستثمار و بعض املتغريات على الناتج احمللي االمجالي معنوية احصائيا يف شرح وتفسري اثر
االستثمار وبعض املتغريات على الناتج احمللي االمجالي  ،كما ان قيمة  R2 ، Fو Adjusted R-

 squaredتعكس املعنوية الكلية للنموذج يف االجل القصري والذي يظهر يف امللحق رقم ( . ) 7
 اختبار مشكلة االرتباط الذاتي التسلسلي : Serial Correlation LM Testحبسب منهجية  ARDLفان اكتشاف مشكلة االرتباط الذاتي التسلسلي تتم من خالل اختبار
Breusch–Godfrey test

الذي يعتمد على فكرة مضاعف الغرانج  LM Testلالرتباط املتسلسل ،وينبه الكثري من
اإلقتصاديني من إستخدام إختبار داربن واتسون (  ) DWيف هذا النموذج.
ويعتمد هذا اإلختبار على إحصائية إختبار  F-statisticوإحصائية  Chi-Squareويكون هيكل
اإلختبار كالتالي:
الفرضيات
 ال يوجد ارتباط ذاتي تسلسلي لألخطاء H0: -يوجد ارتباط ذاتي تسلسلي لألخطاء H1 :

ثم يتم مقارنة القيم احملسوبة لكل من Chi-Squareأو F-statisticأو االعتماد على إحتمالياتها
اليت تظهر يف اإلختبار ،حيث تتم املقارنة كالتالي:
عندما  0.05 < P_valueنقبل فرض العدم  ( H0:عدم وجود ارتباط ذاتي تسلسلي لألخطاء(
عندما  0.05 > P_valueنقبل فرض العدم ( H1:وجود ارتباط ذاتي تسلسلي لألخطاء(
وبعد تطبيق االختبار على برنامج  E-VIEWSحنصل على النتائج املوضحة بامللحق رقم (  ) 6ومت
اختصارها يف اجلدول التالي: -
من اجلدول (  ) 6السابق نالحظ أن االحتمالية اخلاصة بإحصائية  Fو  Chiهي معنوية بداللة
إحتمالياتها اليت كانت أكرب من مستوى  %5وبذلك نقبل فرض العدم الذي يقول بأنه ال يوجد
ارتباط ذاتي تسلسلي لألخطاء يف منوذج اثر االستثمار وبعض املتغريات على الناتج احمللي اإلمجالي
اليت مت تقديرها ،أي أن تباين األخطاء متجانساً .
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جدول ( ) 6
نتائج اختبار Serial Correlation LM Test
البيان

قيمة P-Value

قيمة االختبار

0.302197
F-statistic
0.882712
Chi-Square
املصدر :من إعداد الباحث باالعتماد على البيانات يف امللحق رقم ( ) 2

0.7411
0.6432
باستخدام منوذج ARDL

 االستنتاجات والتوصيات :بعد ان مت دراسة اثر االستثمار وبعض املتغريات على الناتج احمللي اإلمجالييف اجلمهورية اليمنية دراسة حتليلية قياسية سوف يتم استعراض االستنتاجات والتوصيات على النحو
االتي:
 االستنتاجات  :توصلت الدراسة اىل العديد من االستنتاجات اليت من ابرزها ما يلي: تبني من الدراسة ان اليمن بامس احلاجة اىل االستثمارات يف مجيع القطاعات وخاصة يف البنية
التحتية.
 اظهرت الدراسة بعض معوقات االستثمار واليت من اهمها معوقات اقتصادية وسياسية وبنيوية
وتشريعية .
 اتضح من خالل الدراسة ان متطلبات االستثمار تكمن يف االستثمار احلقيقي واالستثمار يف النبية
التحتية.
 تبني من الدراسة ان هناك عالقة طردية ذات داللة احصائية ومعنوية بني امجالي االستثمار والناتج
احمللي االمجالي عند مستوى معنوية  %5حيث انه كلما زاد االستثمار بنسبة  %1ادى ذلك اىل
زيادة الناتج احمللي االمجالي بنحو .%28.63

 أشارت نتائج اثر الصادرات على الناتج احمللي اإلمجالي بأنها ذات عالقة طردية معنوية مع الناتج
احمللي اإلمجالي عند مستوى دالله  ،%5مبعنى كلما زادت الصادرات بنسبة  %1أدى ذلك إىل زيادة
الناتج احمللى اإلمجالي بنسبة .%69.76

 اتضح من خالل التقدير للنموذج بان املتغري املستقل املتمثل يف أسعار الفائدة كان تأثرية سليب على
الناتج احمللي االمجالي وهو معنوى وذات داللة احصائية عند مستوى  ،%10أي انه بزيادة اسعار
الفائدة  %1ادى ذلك اىل اخنفاض الناتج احمللي اإلمجالي بنحو .%19.54

 أظهرت نتائج التحليل القياسي بان املتغري الصوري ( الذي يعرب عن االحداث يف اليمن ) كان ذو
عالقة طردية ذات داللة احصائية ومعنوية عند مستوى  ،%5وهلذا كلما زادت االحداث يزيد الناتج
احمللي اإلمجالي وهذا خمالف للنظرية وقد مت توضيح أسباب ذلك يف منت الدراسة.
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 التوصيات  :بعد ان مت استعراض اهم االستنتاجات اليت توصلت اليها الدراسة فقد قدمت الدراسةاهم التوصيات املتثلة يف ان الدراسة توصي ب:
بضرورة االهت مام باالستثمارات وتقديم التسهيالت لكل املستثمرين سواء احملليني او من اخلارج.
تشخيص املعوقات االقتصادية والسياسية والبنيوية والقانونية والعمل على ازالة تلك املعوقات.
االهتمام باالستثمار يف كل القطاعات وخاصة البنية التحتية .
تكاتف اجلهود بني كل املؤسسات وال وزارات من ازالة معوقات االستثمار امام رأس املال الوطين
واالجنيب.
املزيد من االهتمام باالستثمارات وخلق معايري تتطابق مع املعايري الدولية يف االستثمارات.
االهتمام بالصادرات كونها تساهم بنسبة عالية يف زيادة الناتج احمللي االمجالي.
تشجيع االستثمارات احلقيقية و التقليل من االستثمارات يف املشتقات املالية ..
معاجلة اخللل يف الواقع للقضاء على غسيل االموال او احلصول على االموال بطريقة غري قانونية.

للعلوم والتقنية
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بأسلوب البناء والتشغيل ثم اإلعادة " ،"BOTاملؤمتر العاملي الثالث لالقتصاد اإلسالمي،جامعة أم
القرى.
 - 7اهليئة العامة لالستثمار  ،اجلمهورية اليمنية  ،بيانات منشورة عن اهم املؤشرات االستثمارية يف
اجلمهورية اليمنية.
 - 8بشري بن عشي وآخرون :دور رأس املال الفكري يف حتقيق اجلودة الشاملة باملؤسسات الصناعية،
رسالة ماجستري ،جامعة حممد خضري ،بسكرة ،اجلزائر.2011،
 - 9روابح عبدالباقي وآخرون :مداخلة بعنوان رأس املال الفكري وحتديات العوملة ،بدون.
 - 10عبد القادر بريش :رأس املال الفكري :امليزة التنافسية اجلديدة يف منظمات االعمال املعاصرة
يف ظل التوجه حنو منظمات التعلم ،املدرسة العليا للتجارة ،اجلزائر ،بدون.
 -11الرفيق  ،حممد حييى (  : ) 2010اثر االسثتمار يف التعليم على النمو االقتصادي يف اجلمهورية
اليمنية  ،دراسة حتليلية قياسية ،جملة شئون العصر ـ العدد. ،
 -12االفندي،حممد امحد :مناخ االستثمار يف اليمن تقييم جتربة مخسة عشر سنة ( )2005-1990
املؤمتر االقتصادي اليمين ،املركز اليمين للدراسات االسرتاتيجية.
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2. - Fuller, W.A. (1996): Introduction to Statistical Time Series (2nd Ed.). New
York: John Wiley>
3. - Said, S.E. and D.A.Dickey (1984): Testing for Unit Roots in Autoregressive
Moving Average of Unknown Order. Biometrika 71,pp. 599-607.
4. - Said, S.E. (1991): Unit Root Test for Time Series Data with a Linear Time
Trend. Journal of Econometrics 47,pp. 285-303.
5. -Liew Khim Sen & Mahnendran Shitan ( January 2002 ),’ The Performance of
AICC as an Order Selection Criterion in ARMA Time Series Models’ ,Pertanika
J. Sci. & Technol. 10(1): 25 -33 , p.2.
6. Copyright © 1994-2002 Quantitative Micro Software. All rights reserved. Help
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التنمية املستدامة ركيزة لألمن واالستقرار والسالم  /أكتوبر  2020م

املالحق
امللحق رقم ( ) 1
إمجالي االستثمار والناتج احمللي اإلمجالي ومعدل الفائدة والصادرات يف اجلمهورية اليمنية للفرتة
( )2015 -2000
إمجالي

الناتج احمللي

معدل

السنة

االستثمار

اإلمجالي

الفائدة

2000
2001

باملاليني
266481
286940

باملاليني
1560926
1684554

الصادرات
باأللف ريال

( املتغري الصوري )

%
13
13

613,937,112
521,629,032

0
0

2002

297,754

1878007

13

540,732,149

0

2003
2004

411,755
493,537

2005

806,119

2160608
2563490
3208501

13
13

659,476,436
731,781,051

0
0

13

1,040,657,905

0

2006

1,121,344

13

1,270,866,272

0

2007

1,378,156

4,845,838

13

1,214,516,246

0

2008

1,534,091

5,711,289

13

1,438,333,210

0

2009

1,239,261

5,772,915

10

1,225,847,862

0

2010
2011
2012
2013
2014
2015

1,299,867
1,168,212
1,326,845
1,145,868
1,506,048
600,636

6,786,814
6,644,660
6,875,253
7,468,564
7,139,534
5,729,031

20
20
18
15
15
15

1,361,809,897
1,482,141,374
1,471,754,070
1,539,178,595
1,334,893,400
168,227,913

0
1
1
1
1
1

4,265,586

املصدر  )1 :وزارة التخطيط والتعاون الدولي  ،كتاب اإلحصاء السنوي أعداد خمتلفة .
 )2البنك املركزي اليمين  ،التقرير السنوي اعد خمتلفة .
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امللحق رقم ( ) 2
إمجالي االستثمار والناتج احمللي اإلمجالي ومعدل الفائدة والصادرات يف اجلمهورية اليمنية للفرتة
مقسمة اىل ربع سنوية
الناتج

السنوات
مقسمة

احمللي

ربعيه

اإلمجالي
GDP

االستثمار
I

2001:1
2001:2
2001:3
2001:4
2002:1
2002:2
2002:3
2002:4
2003:1
2003:2
2003:3
2003:4
2004:1
2004:2
2004:3
2004:4
2005:1
2005:2
2005:3
2005:4
2006:1
2006:2
2006:3
2006:4
2007:1
2007:2
2007:3
2007:4

407376.91
415638.43
427237.41
436547.35
448503.15
461366.71
478187.95
492513.47
509672.98
528501.33
552229.82
573224.01
594490.71
622606.93
658241.24
691884.72
726618.66
772309.64
829339.17
885131.36
987327.52
1044539.56
1100067.59
1139420.22
1147520.13
1186641.56
1236959.94
1281455.66

70288.39
71321.74
72566.99
73125.55
69492.46
71681.86
75952.91
81095.61
93645.51
100131.43
106693.83
111864.29
106865.01
115418.61
128467.99
143673.76
172387.97
191699.61
212327.79
230978.86
253435.31
271854.42
290970.92
306693.74
324857.92
338878.18
353157.21
363098.16

للعلوم والتقنية

إمجالي

الصادرات
X
134881556.73
130680407.04
128879410.88
127846453.86
129678577.54
132250475.82
137151735.99
142423330.06
155768392.91
162246895.94
168875777.08
173461600.24
167167681.19
175140490.25
187989003.27
202661956.16
234623479.40
252356063.90
270346256.70
284819301.76
307746890.29
317239485.26
323765623.04
323626723.89
298369344.17
298822885.57
305350727.27
313668579.25

100
100

أسعار
الفائدة
R
3.25
3.25
3.26
3.25
3.25
3.25
3.26
3.25
3.25
3.25
3.26
3.25
3.25
3.25
3.26
3.25
3.25
3.25
3.26
3.25
3.25
3.25
3.26
3.25
3.25
3.25
3.26
3.25

املتغري الوهمي
DUMMY

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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2008:1
2008:2
2008:3
2008:4
2009:1
2009:2
2009:3
2009:4
2010:1
2010:2
2010:3
2010:4
2011:1
2011:2
2011:3
2011:4
2012:1
2012:2
2012:3
2012:4
2013:1
2013:2
2013:3
2013:4
2014:1
2014:2
2014:3
2014:4

1379968.35
1419618.56
1453785.34
1464997.09
1402160.59
1418981.66
1458699.95
1501086.00
1649045.55
1692117.04
1725339.26
1728531.99
1662125.18
1656870.12
1665821.57
1668223.60
1685296.22
1703105.11
1735573.82
1760268.39
1850009.36
1870219.70
1884904.07
1872321.08
1860328.44
1820515.41
1771311.14
1694891.18

387016.97
389215.71
385990.58
373489.32
323981.19
310697.27
304547.65
301613.73
327223.61
327579.41
326410.52
320133.81
293442.52
289362.87
291400.09
295586.19
330542.43
334714.43
335047.46
328009.82
282674.14
279437.81
286393.35
299096.28
392676.14
394921.85
378423.92
341063.65

356117080.39
362815948.57
364273324.64
356704769.43
313176641.89
304934525.97
303768801.34
305598051.50
328765960.33
336570040.94
345913140.42
352344079.81
364849249.77
369839033.07
374599367.14
374667409.34
366358676.05
366439211.48
369606885.37
371220236.68
389594510.13
389056508.18
385981016.30
376255893.38
390906176.06
362665456.39
319974652.70
261939034.80

3.37
3.32
3.24
3.09
2.28
2.29
2.53
2.93
4.46
4.92
5.25
5.39
5.08
5.05
5.00
4.89
4.73
4.59
4.44
4.26
3.92
3.77
3.69
3.63
3.75
3.75
3.76
3.75

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

املصدر  :مت عملية تقسيم البيانات إىل ربعية باالعتماد على البيانات يف امللحق رقم ( ) 1
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 دراست تتة،  اثر االست تتتثمار على النمو االقتصت تتادي يف اجلمهورية اليمنية،  حممد حييى، الرفيق-1
.  جملة شئون العضر، حتليلية قياسية
2- Hammed s. AL- BAZAI,"The Role of Money in Saudi Arabia ,
",j.kau:Econ .& Adm .(1999).VOL.13.No. 1, pp37.
1st quarter = 0.05469X t-1 + 0.2347X t – 0.03906X t + 1
2nd quarter = 0.00781X t – 1 + 0.26563X t – 0.02344X t + 1
3rd quarter = - 0.02344X t- 1+ 0.26563X t +0.00871X t + 1
4th quarter = - 0.03906X t- 1 +0.23437X t+ 0.05469X t+1
) 3 ( امللحق
Dependent Variable: LNGDP
Method: ARDL
Date: 08/20/20 Time: 21:38
Sample (adjusted): 2002Q1 2014Q4
Included observations: 52 after adjustments
Maximum dependent lags: 4 (Automatic selection)
Model selection method: Akaike info criterion (AIC)
Dynamic regressors (4 lags, automatic): LNI LNX LNR DUMMY
Fixed regressors: C
Number of models evalulated: 2500
Selected Model: ARDL(1, 4, 2, 4, 4)

Prob.*
0.0000
0.0042
0.1545
0.4788
0.7031
0.1592
0.0000
0.0010
0.2655
0.0000
0.0028
0.9878
0.9823
0.0928
0.4958
0.0199

t-Statistic
15.90009
-3.081999
1.458342
0.716553
0.384519
1.441283
9.080056
-3.616531
1.133380
5.758264
-3.240024
-0.015424
-0.022342
-1.732516
-0.689030
2.451025
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Std. Error Coefficient
0.045988
0.031189
0.046307
0.044499
0.042936
0.039654
0.044125
0.075818
0.053856
0.028094
0.041008
0.039970
0.039530
0.046130
0.019634
0.014784

102
102

0.731218
-0.096124
0.067531
0.031886
0.016510
0.057153
0.400658
-0.274199
0.061039
0.161773
-0.132866
-0.000616
-0.000883
-0.079920
-0.013528
0.036236

Variable
LNGDP(-1)
LNI
LNI(-1)
LNI(-2)
LNI(-3)
LNI(-4)
LNX
LNX(-1)
LNX(-2)
LNR
LNR(-1)
LNR(-2)
LNR(-3)
LNR(-4)
DUMMY
DUMMY(-1)
للعلوم والتقنية
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0.1980
0.8624
0.0693
0.0480
13.94904
0.472765
-6.102120
-5.351642
-5.814405
1.916359

1.314522
0.174745
1.879752
-2.055913

0.014752
0.014502
0.012191
0.375618

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat

0.019392
0.002534
0.022916
-0.772238

DUMMY(-2)
DUMMY(-3)
DUMMY(-4)
C

0.999723R-squared
0.999559Adjusted R-squared
0.009933S.E. of regression
0.003157Sum squared resid
178.6551Log likelihood
6078.523F-statistic
0.000000Prob(F-statistic)

*Note: p-values and any subsequent tests do not account for model
selection.
) 4 ( امللحق
ARDL Cointegrating And Long Run Form
Original dep. variable: LNGDP
Selected Model: ARDL(1, 4, 2, 4, 4)
Date: 08/23/20 Time: 15:08
Sample: 2001Q1 2014Q4
Included observations: 52
Cointegrating Form

Prob.
0.0006
0.0007
0.0113
0.0509
0.0000
0.1539
0.0000
0.0020
0.0013
0.0017
0.1815
0.0001
0.0159
0.0266

t-Statistic
-3.802434
-3.756924
-2.687526
-2.028644
11.442884
-1.460603
7.772428
3.357527
3.526693
3.428962
-1.365845
-4.378135
-2.545311
-2.323847

 م2020  أكتوبر21 - 20 / صنعاء

Std. Error Coefficient
0.025280
0.028094
0.027409
0.028173
0.035014
0.041790
0.020814
0.024250
0.022912
0.023307
0.009905
0.010242
0.009999
0.009861

103
103

-0.096124
-0.105548
-0.073663
-0.057153
0.400658
-0.061039
0.161773
0.081420
0.080803
0.079920
-0.013528
-0.044842
-0.025450
-0.022916

Variable
D(LNI)
D(LNI(-1))
D(LNI(-2))
D(LNI(-3))
D(LNX)
D(LNX(-1))
D(LNR)
D(LNR(-1))
D(LNR(-2))
D(LNR(-3))
D(DUMMY)
D(DUMMY(-1))
D(DUMMY(-2))
D(DUMMY(-3))
للعلوم والتقنية
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0.0000

-13.738011

0.019565

-0.268782

CointEq(-1)

Cointeq = LNGDP - (0.2863*LNI + 0.6976*LNX -0.1954*LNR + 0.2513
*DUMMY -2.8731 )

Long Run Coefficients
Prob.
0.0010
0.0000
0.0889
0.0000
0.0789

t-Statistic
3.611062
5.317528
-1.754722
5.306693
-1.815215

Std. Error Coefficient
0.079287
0.131185
0.111341
0.047359
1.582788

0.286312
0.697582
-0.195372
0.251320
-2.873099

Variable
LNI
LNX
LNR
DUMMY
C

) 5 ( امللحق
Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey
0.9562
0.9105
0.9318

Prob. F(19,32)
Prob. Chi-Square(19)
Prob. Chi-Square(19)

0.471666
11.37664
10.75416

F-statistic
Obs*R-squared
Scaled explained SS

Test Equation:
Dependent Variable: RESID^2
Method: Least Squares
Date: 08/18/20 Time: 20:18
Sample: 2002Q1 2014Q4
Included observations: 52
Prob.

t-Statistic

Std. Error

Coefficient

Variable

0.6775
0.0477
0.4471
0.5768
0.7043
0.8658

-0.419660
-2.059590
-0.769700
0.563868
-0.382887
-0.170366

0.005780
0.000708
0.000480
0.000713
0.000685
0.000661

-0.002426
-0.001458
-0.000369
0.000402
-0.000262
-0.000113

C
LNGDP(-1)
LNI
LNI(-1)
LNI(-2)
LNI(-3)
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0.2266
0.5795
0.9498
0.5580
0.8515
0.6864
0.9533
0.6892
0.1875
0.2864
0.8928
0.9299
0.8391
0.6644

1.232948
0.559759
0.063426
0.592027
-0.188787
0.407415
-0.059050
0.403548
-1.346688
1.084124
0.135850
0.088615
0.204664
0.437885

6.07E-05
0.000137
-14.45036
-13.69988
-14.16264
2.162286

0.000610
0.000679
0.001167
0.000829
0.000432
0.000631
0.000615
0.000608
0.000710
0.000302
0.000228
0.000227
0.000223
0.000188

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat

0.000752
0.000380
7.40E-05
0.000491
-8.16E-05
0.000257
-3.63E-05
0.000245
-0.000956
0.000328
3.09E-05
2.01E-05
4.57E-05
8.21E-05

LNI(-4)
LNX
LNX(-1)
LNX(-2)
LNR
LNR(-1)
LNR(-2)
LNR(-3)
LNR(-4)
DUMMY
DUMMY(-1)
DUMMY(-2)
DUMMY(-3)
DUMMY(-4)

0.218782
-0.245067
0.000153
7.48E-07
395.7093
0.471666
0.956209

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
F-statistic
Prob(F-statistic)

) 6 ( امللحق
Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:
0.9721
0.9521

Prob. F(2,30)
Prob. Chi-Square(2)

0.028354F-statistic
0.098110Obs*R-squared

Test Equation:
Dependent Variable: RESID
Method: ARDL
Date: 08/23/20 Time: 15:07
Sample: 2002Q1 2014Q4
Included observations: 52
Presample missing value lagged residuals set to zero.
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Prob.

t-Statistic

Std. Error

Coefficient

Variable

0.9582
0.9837
0.9889
0.9991
0.9925
0.9618
0.9817
0.9779
0.9885
0.9659
0.9671
0.9998
0.9921
0.9659
0.9710
0.9918
0.9940
0.9966
0.9953
0.9773
0.8182
0.9997

0.052903
-0.020629
0.013986
0.001181
0.009469
-0.048320
0.023133
-0.027972
0.014476
0.043089
-0.041575
0.000254
-0.009938
0.043090
-0.036677
-0.010326
-0.007621
-0.004357
-0.005989
-0.028745
-0.231931
-0.000327

0.049837
0.032461
0.047864
0.045987
0.044462
0.043403
0.047404
0.080071
0.055840
0.029983
0.042979
0.042242
0.040824
0.049601
0.020783
0.015271
0.015286
0.014967
0.012583
0.402199
0.201326
0.219811

0.002637
-0.000670
0.000669
5.43E-05
0.000421
-0.002097
0.001097
-0.002240
0.000808
0.001292
-0.001787
1.08E-05
-0.000406
0.002137
-0.000762
-0.000158
-0.000116
-6.52E-05
-7.54E-05
-0.011561
-0.046694
-7.20E-05

LNGDP(-1)
LNI
LNI(-1)
LNI(-2)
LNI(-3)
LNI(-4)
LNX
LNX(-1)
LNX(-2)
LNR
LNR(-1)
LNR(-2)
LNR(-3)
LNR(-4)
DUMMY
DUMMY(-1)
DUMMY(-2)
DUMMY(-3)
DUMMY(-4)
C
RESID(-1)
RESID(-2)

-5.86E-15
0.007868
-6.027086
-5.201560
-5.710599
1.843421

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat
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0.001887R-squared
-0.696793Adjusted R-squared
0.010249S.E. of regression
0.003152Sum squared resid
178.7042Log likelihood
0.002700F-statistic
1.000000Prob(F-statistic)
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) 7 ( امللحق
ARDL Bounds Test
Date: 08/22/20 Time: 17:06
Sample: 2002Q1 2014Q4
Included observations: 52
Null Hypothesis: No long-run relationships exist
k

Value

4

27.20475

Test Statistic
F-statistic

Critical Value Bounds
I1 Bound

I0 Bound

3.09
3.49
3.87
4.37

2.2
2.56
2.88
3.29

Significance
10%
5%
2.5%
1%

Test Equation:
Dependent Variable: D(LNGDP)
Method: Least Squares
Date: 08/22/20 Time: 17:06
Sample: 2002Q1 2014Q4
Included observations: 52

Prob.

t-Statistic

Std. Error

Coefficient

Variable

0.0042
0.0093
0.0538
0.1592
0.0000
0.2655
0.0000
0.0349

-3.081999
-2.766927
-2.001969
-1.441283
9.080056
-1.133380
5.758264
2.203464

0.031189
0.038146
0.036795
0.039654
0.044125
0.053856
0.028094
0.036951

-0.096124
-0.105548
-0.073663
-0.057153
0.400658
-0.061039
0.161773
0.081420

D(LNI)
D(LNI(-1))
D(LNI(-2))
D(LNI(-3))
D(LNX)
D(LNX(-1))
D(LNR)
D(LNR(-1))
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0.0397
0.0928
0.4958
0.0014
0.0475
0.0693
0.0480
0.0150
0.0000
0.1212
0.0033
0.0000
0.025962
0.032555
-6.102120
-5.351642
-5.814405
1.916359

2.144709
1.732516
-0.689030
-3.495282
-2.061500
-1.879752
-2.055913
2.571303
5.531147
-1.592035
3.174412
-5.844577

0.037676
0.046130
0.019634
0.012829
0.012345
0.012191
0.375618
0.029929
0.033898
0.032984
0.021280
0.045988

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat
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0.080803
D(LNR(-2))
0.079920
D(LNR(-3))
-0.013528
D(DUMMY)
-0.044842 D(DUMMY(-1))
-0.025450 D(DUMMY(-2))
-0.022916 D(DUMMY(-3))
-0.772238
C
0.076956
LNI(-1)
0.187498
LNX(-1)
-0.052512
LNR(-1)
0.067550
DUMMY(-1)
-0.268782
LNGDP(-1)
0.941585R-squared
0.906900Adjusted R-squared
0.009933S.E. of regression
0.003157Sum squared resid
178.6551Log likelihood
27.14737F-statistic
0.000000Prob(F-statistic)
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واقع التنمية املستدامة يف الجمهورية اليمنية يف ضوء بعض مؤشراتها
العاملية أثناء الصراع
The reality of sustainable development in the Republic of Yemen in light of some of
its global indicators during the conflict
()1

د  /أحمد محمد المنجدي

(1)Assistant Professor,
Department of Administration
Community College - Amran
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Abstract:
The study aimed to identify the reality
of sustainable development in the
Republic of Yemen in the light of some
of its indicators, by knowing progress
in sustainable development in human
needs (poverty, hunger, food security,
health- education), and used the
descriptive method based on the
description of humanitarian needs
identified in the EXECUTIVE
Summary of ESCWA in Yemen
entitled: Priorities for Sustainable
Development beyond 2015, and to
analyze some international and local
reports on achieving the Global
Sustainable Development Goals 2030
for humanitarian needs in Yemen. In
light of its indicators. These are the top
four of the 17 Sustainable Development
Goals, and the reports under analysis
are:

UNDP: Assessing the impact of war on
yemen's development 2019
UNDP: Assessing the impact of conflict
on sustainable development in the
Republic of Yemen 2019.
Ministry of Planning and International
Cooperation, Studies Sector (2019):
Yemen in international reports.
Digital indicators for sustainable
development in the Arab countries
(2019.)
An overview of humanitarian needs in
Yemen 2019.
-Ministry of Planning and International
Cooperation, Statistical Book 2017
The study found:

1- The poverty rate in Yemen has
increased from year to year and has
increased since the beginning of the
conflict, which means that Yemen has
not achieved any progress in the first
goal of the 17 Sustainable Development
Goals 2030.
2- The rate of famine in Yemen is
increasing, as the proportion of the
population suffering from malnutrition
in 2019 was 36.1%, while in 2014 it
was (25.2%), and 20 million people
suffered from food insecurity (76%). In
2019, achieving the second sustainable
development goal of hunger and food
security is far from being achieved.
3- The health situation in Yemen is
catastrophic according to international
reports, and according to one indicator,
the infant mortality rate per 1,000 live
births in 2014 was 46.3 deaths, while in
2016 it was 54.3 deaths. It rose to 70

deaths in 2019, and if the war continues
until 2030 it will reach 140. As a result,
the third goal of the Sustainable
Development Goals has not progressed.
4- The education situation is not
different from that of the other sectors
mentioned above, and some indicators
can be pointed out to illustrate the result
as the rate of enrolment in basic
education decreased by a small
percentage from 2015 to 2017, where it
was in 2015 (87.81%). And (82.81%)
In 2016, 83.03% In 2017, girls'
enrolment in basic education also
declined (79.68%), (75.69%), and
(74.71) for the same period.However,
the United Nations report, 2019: 102,
confirmed that the primary enrolment
rate (83.1%), but still faces challenges.
Keywords: Sustainable development,
poverty, hunger, health, education.
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لقد عاش العامل يف العقود الثالثة من القرن العشرين العديد من االزمات متخضت عنها بروز
مشكالت فرضة نفسها على الواقع االقتصادي واالجتماعي  ،واليت بدورها أفرزت تنبيهات لرواد نظرية
التنمية الذين كانت أفكارهم تتمحور حول التنمية االقتصادية  Economic Developmentالقائمة
على االستغالل املفرط للموارد الغري متجددة اليت أدت إىل التلوث البيئي واستنزاف املوارد الطبيعية ،
بتوأمة مع الزيادة السكانية املطردة .
لذا فإن تلك التنبيهات عملت على إدراك أهمية دراسة اإلمكانيات واملوارد الطبيعية وكيف
ستليب االحتياجات املتزايدة يف املستقبل .1وهذا ما يقصد به بالتنمية املستدامة مبعنى؛ أنها تليب
احتياجات األجيال احلاضرة دون املساس بقدرات األجيال املقبلة على تلبية احتياجاتها .
ولذلك فإن األمم املتحدة سعت إىل إقامة مؤمتر معين بالبيئة والتنمية املنعقد يف ريودجيانريو يف
الربازيل عام 1992م ( مؤمتر قمة األرض ) وكان مهتماً بنشر الوعي الدولي حول العالقات بني السكان
والبيئة والتنمية املستدامة  ،وأعدت أجندة هذه القمة كخطة عمل عاملية للتنمية املستدامة.2وعرفت
التنمية املستدامة يف هذا املؤمتر بأنها ضرورة اجناز احلق يف التنمية على حنو متساوي يف كل من
احلاجات التنموية والبيئية لألجيال احلاضرة واملستقبلية  ،كما أقر املؤمتر آنف الذكر بأنه لكي
تتحقق التنمية املستدامة ينبغي أن متثل البيئة جزء من عملية التنمية وال ميكن التفكري بالتنمية مبعزل
عنها . 3ويف شهر 2015 /9م عقدت األمم املتحدة يف مقرها نيويورك مؤمترا حول التنمية املستدامة
وأقرت خطة التنمية املستدامة لعام 2030م ,املتضمنة 17هدفا ,و 169غاية ,بينما كانت أهداف االلفية 8

اهداف و 21غاية.4
وعلى املستوى العربي فقد عقد املنتدى العربي للتنمية املستدامة دوراته اخلمس  :يف عمان ، 2014
 2016ويف املنامة  2015ويف الرباط  2017ويف بريوت 2018م  ،واستندت هذه الدورات على أسس
مرجعية تتمثل بقرارات صادرة عن االسكوا  ،ووفقاً إلعالن الدوحة بشأن تنفيذ خطة التنمية املستدامة
لعام 2030م  ،الصادر عن االسكوا يف دورتها التاسعة و العشرين 2016م أكدت على أن املنتدى هو
لقاء سنوي جتتمع فيه حكومات الدول العربية واجلهات املعنية للتنمية املستدامة لالطالع على التجارب
الوطنية واإلقليمية  ،ومدى التقدم لتنفيذ اخلطة والبحث عن آليات التنفيذ والرفع بالنتائج إىل املنتدى
 1عبدهللا عبدالخالق ( :)1993التنمية المستدامة ,والعالقة بين البيئة والتنمية ,ص
 2احمد ياسر عبدالكريم ( :)2016دراسة وصفية لتطوير التنظيم اإلداريفي ضوء أبعاد التنمية المستدامة ,ص 320
 3سيرج التوش( :)2007تحديات التنمية من وهم التحرر االقتصادي,ص51
4 http://www.unic-eg.org/16131
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السياسي الرفيع املستوى املعين بالتنمية املستدامة الذي يعقد يف نيويورك يف شهر يوليو من كل
عام ,5كما أن القادة العرب اكدوا غي القمم العربية املنعقدة (شرم الشيخ2015 ,م ,نواكشوط2016 ,م,
عمَان2017 ,م ) العزم على املضي قدما لتحقيق التنمية املستدامة وتسخري كأفة اجلهود اليت متكن من
حتقيقها ,والقضاء على الفقر مبختلف أبعاده ,وحتقيق التمية للمواطن العربي يف اطار من العدالة
االجتماعية .6
ومبا أن اليمن هي إحدى دول األعضاء يف املنتدى العربي للتنمية املستدامة  ،فكان لزاماً أن تبدأ
مبواكبة التوجهات والعمل بتوصيات املنتديات العربية للتنمية املستدامة  .ويف ضل ذلك فقد سعت الدولة
واحلكومات املتعاقبة إىل وضع أسس التنمية املستدامة من الناحية النظرية ألن االسرتاتيجيات
والتشريعات اليت أصدرتها وكذلك التطوير يف البناء املؤسسي أدت إىل حتسن بعض املؤشرات فقط ،
دون حتقيق أهداف االلفية للتنمية.7
ي يفلر الدراسر:
أدى االستغالل الغري مدروس للموارد الطبيعية من قبل الدول املتقدمة والنامية إىل زيادة نتاجاتها
احمللية وانعكس اجيابيًا على عيش اجملتمعات احلالية للبعض منها فنعمت بالرفاه االجتماعي؛ اال أن
ذلك كان من حساب رصيد األجيال الالحقة ,ولذا برز مصطلح التنمية املستدامة الداعي اىل االستفادة
من املوارد الطبيعية(الثروات) د ون االضرار باستحقاق األجيال القادمة من هذه املوارد ,وحظيت هذه
املناشدة باهتمام كبري على كل املستويات العاملية والعربية واإلقليمية واحمللية ,وأقيمت هلا العديد من
املؤمترات والقمم العاملية ,ومتخض عنها أهداف وغايات مطلوب حتقيقها يف نهاية عام 2030م ووضعت
مؤشرا ت لقياس تقدم الدول يف حتقيق تلك األهداف .ومبا أن اليمن إحدى الدول العربية املشاركة يف
املؤمترات العربية والعاملية للتنمية املستدامة ,وقابعة حالياً حتت وطأة الصراع؛ وقد أجريت دراسة تقييمية
ألولويات التنمية املستدامة يف اليمن ملا بعد 2015م من قبل منظمة االسكوا وغطت أربعة حماور:
االحتياجات اإلنسانية (الفقر -البطالة – التعليم – الصحة ),البيئة واملوارد الطبيعية (البيئة واملوارد
املائية) ,البنية التحتية (الكهرباء) ,واألداء املؤسساتي (احلكم الرشيد ,الشراكة التنموية) ,والدراسة
احلالية ستبحث من خالل بعض التقارير الدولية واحمللية مدى التقدم يف حتقيق األهداف القاصرة على
االحتياجات اإلنسانية (الفقر ,اجلوع واألمن الغذائي ,الصحة ,التعليم) فقط ,وميكن تلخيص مشكلة
الدراسة بالسؤال الرئيسي:
ما واقع التنمية املستدامة باجلمهورية اليمنية يف ضوء مؤشراتها ؟
 5االسكوا ,تقرير المنتدى العربي للتنمية المستدامة ( :)2018الموارد الطبيعية واالجيال المقبلة الصالح العام ,ص2
 6المرجع نفسه
 7االسكوا ,ملخص تنفيذي( :)2015الجمهورية اليمنية لما بعد  ,2015ص 9
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وميكن اإلجابة على هذا السؤال من خالل اإلجابة على األسئلة الفرعية التالية:
هل يوجد تقدم يف التنمية املستدامة مبا خيص الفقر يف اجلمهورية اليمنية؟
هل يوجد تقدم يف التنمية املستدامة مبا خيص اجلوع واألمن الغذائي يف اجلمهورية اليمنية؟
هل يوجد تقدم يف التنمية املستدامة مبا خيص الصحة يف اجلمهورية اليمنية؟
هل يوجد تقدم يف التنمية املستدامة مبا خيص التعليم يف اجلمهورية اليمنية؟
أهداع الدراسر:
تهدف الدراسة احلالية إىل التعرف على:
مدى التقدم يف التنمية املستدامة مبا خيص الفقر يف اجلمهورية اليمنية.
مدى التقدم يف التنمية املستدامة مبا خيص اجلوع واألمن الغذائي يف اجلمهورية اليمنية.
مدى التقدم يف التنمية املستدامة مبا خيص الصحة يف اجلمهورية اليمنية.
مدى التقدم يف التنمية املستدامة مبا خيص التعليم يف اجلمهورية اليمنية.
أه ر الدراسر:
تنبع أهمية الدراسة من أهمية املوضوع ذاته املتمثل بالتنمية بصفة عامة والتنمية املستدامة بصفة
خاصة ,كما أنها ستعمل على التأكيد او نفي التوقعات املسبقة لبعص التقارير الدولية اليت اشارت اىل
أن اليمن بعيدة كل البعد عن حتقيق ما تيسر من أهداف التنمية املستدامة ,وتتزايد أهميتها يف إيضاح
واقع التنمية املستدامة يف اليمن للمعنيني واطراف الصراع وما وصلت اليه من حالة الفقر واجلوع وتدهور
الوضع الصحي والتعليمي.
دمد الدراسر:
اقتصرت الدراسة على دراسة وحتليل بعض التقارير الدولية واحمللية املهتمة بالتنمية املستدامة يف
اليمن يف ظل الصراع بصورة رئيسة ,واستفادت من بعض املراجع والدراسات واملواقع االلكرتونية,
وميكن عرض التقارير الرئيسة اليت استخدمت يف الدراسة كما يلي:
برنامج األمم املتحدة االمنائي  : UNDPتقييم تأثري احلرب على التنمية يف اليمن2019م

برنامج األمم املتحدة االمنائي  : UNDPتقييم تأثري الصراع على التنمية املستدامة يف اجلمهورية
اليمنية 2019م.
وزارة التخطيط والتعاون الدولي ,قطاع الدراسات ( :)2019اليمن يف التقارير الدولية.
مؤشرات رقمية للتنمية املستدامة يف الدول العربية (.)2019
نظرة عامة عن االحتياجات اإلنسانية يف اليمن .2019
وزارة التخطيط والتعاون الدولي ,الكتاب االحصائي 2017م
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كما اقتصرت الدراسة على دراسة وحتليل االحتياجات اإلنسانية فقط (الفقر – اجلوع واألمن
الغذائي – الصحة – التعليم) وفقًا ملا ورد بامللخص التنفيذي ملنظمة االسكوا يف اليمن بعنوان:
أولويات التنمية املستدامة ملا بعد 2015م.
ي ج ر الدراسر:
حتقيقاً ألهداف هذه الدراسة استخدم الباحث املنهج الوصفي التحليلي القائم على وصف واقع
االحتياجات اإلنسانية احملددة بامللخص التنفيذي ملنظمة االسكوا يف اليمن بعنوان :أولويات التنمية
املستدامة ملا بعد 2015م ,وهي (الفقر – اجلوع واألمن الغذائي – الصحة – التعليم ) أولًا ,والقيام بتحليل
ما ورد يف بعض التقارير الدولية واحمللية حول حتقيق اهداف التنمية املستدامة العاملية 2030م اخلاصة
باالحتياجات اإلنسانية يف اجلمهورية اليمنية ,يف ضوء مؤشراتها العاملية ثانيًا .واختذت منهجية الدراسة
على النحو التالي:
مفهوم التنمية املستدامة وابعادها
مؤشرات التنمية املستدامة.
واقع التنمية املستدامة يف اجلمهورية اليمنية.
امل ح األمع :الو

ر املسوداير ( املف ض – األياةد)

من املعلوم أن التنمية املستدامة حظيت باهتمام كبري منذ أول ظهور هلا كمصطلح يف تقرير
جلنة (برودتالند  , )1987يف كافة اجملاالت ,وادى هذا االهتمام اىل توسعة املفهوم حنو منهج معين
بصورة شاملة باألهداف االقتصادية والبيئية واالجتماعية .8وعرفت 9بانها تنمية احتياجات اجليل
احلاضر دون اإلضرار بقدرة األجيال القادمة على تلبية احتياجاتهم .كما عرفتها مسيسم10بانها
عملية جمتمعية موجهة من اجل حياة كرمية من خالل احداث تغيريات صحية ,وبيئية ,وثقافية,
واجتماعية .بينما عرفتها املرساوي ,11فوزيه )4 :2015,بأنها تصور تنموي شامل يعتمد على تقوية
مبختلف اجملاالت اجملتمعية ,االقتصادية ,والبيئية ,واستثمار لكل املوارد من اجل االنسان .ويعرفها
املدير التنفيذي لربنامج األمم املتحدة للتنمية املستدامة ,بانها التنمية اليت ال تكتفي بتوليد النمو

 8األمم المتحدة ,منظمة األغذية والزراعة ( :)2009تقرير التنمية الزراعية والريفية المستدامة ,ص 6
W. Kate, and others(2005):Editorial –what is sustainable development ,Goals ,Indicator
Values , and practice, Environment Science and policy for sustainable. P3
9

 10نبأ عبدالرؤوف سميسم ( :)2019تحليل محتوى كتابي علم األحياء للصف الخامس والسادس العلمي ,ص312
11
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االقتصادي فقط ,بل بالتوزيع العادل لعائداته ,وجتدد البيئة وحتافظ عليها ومتكن الناس وتوسع
خياراتهم وتؤهلهم للمشاركة يف القرارات اليت تؤثر يف حياتهم.12
ونتيجة ملا سبق ميكن القول أن التنمية املستدامة مفهوم حديث ,حظى باهتمام يف العقدين
االخرين من القرن املاضي ومطلع األلفية اجلديدة ,واضحت تأخذ بالتوسع واالنتشار يف أغلب دول
العامل املتقدمة منها والن امية على حد سواء ,ونالت نصيبها يف عقد الندوات واملؤمترات كقمم عاملية
أو إقليمية متخض عنها ضوابط وقيود ملزمة للجميع .وتزايدت اجلهود واألنشطة إجيابية األثر على
عناصر التنمية املستدامة الثالثة :االقتصاد – االنسان – البيئة ,مبا يضمن حتقيق أهداف التنمية
املستدامة السبعة عشر يف عام 2030م  .أما ابعاد التنمية املستدامة تتمثل بثالثةِ أبعادٍ هي :االقتصادي
– االجتماعي – البيئي ,وقام الباحث بعرضها متضمنًا املفهوم ,وكيف تتم االستدامة يف كل بعد,
وعالقتها بالتنمية املستدامة ,كما يلي:
ال اد ا ةوصةدي:
يقصد به عملية اختيار الوسائل واألدوات املناسبة الفاعلة اليت بواسطتها ميكن تلبية
االحتياجات االقتصادية ألفراد اجملتمع دون اإلضرار بالبيئة الطبيعية واالجتماعية .13والنظام املستدام
اقتصاديًا هو الذي يتمكن من انتاج السلع واخلدمات بشكل مستمر وان حيافظ على مستوى معني
قابل لإلدارة من التوازن االقتصادي ما بني الناتج العام والدين العام ,وان مينع حدوث اختالالت
اجتماعية ناجتة عن السياسات االقتصادية .14كما أن الرفاهية االجتماعية وتلبية االحتياجات
األساسية للبشر ,وزيادة اإلنتاج احمللي ,وارتفاع متوسط الدخل للفرد ال ميكن حتقيقها دومنا اقتصاد
قوي ،كما أنه ال ميكن احلفاظ على موارد البيئة من االستنزاف يف ظل الفقر املدقع ،فالفقر والعوز
من أوىل مسببات استنزاف املوارد الطبيعية وتدهور البيئة .15ومع ذلك سعت اغلب الدول املتقدمة منذ
نهاية احلرب العاملية الثانية وحتى منتصف العقد السادس من القرن العشرين باالعتماد على
اسرتاتيجية التصنيع كوسيلة لزيادة الدخل القومي .وهذا ما أطلق عليه النمو االقتصادي أي منوا
كميًا بينما تشمل التنمية لدى مجيع االقتصاديني النمو الكمي والنوعي .16وبالتالي ،فإن كالً من
 12لورنس صالح ( : )2000التنمية االقتصادية ومشكلة التلوث بالبلدان النامية ,ص 35

 13نبأ عبدالرؤوف سميسم ( :)2019تحليل محتوى كتابي علم األحياء للصف الخامس والسادس العلمي ,ص317
 14العايب عبدالرحمن ( :) 2011التحكم في األداء الشا ااامل للم س ا اسا ااة االقتصا ااادية في الجزاار في ةل تحديات التنمية
المستدامة ,ص25
15أحمد محمود الزنفلي( :(2012التخطيط االسااتراتيجي للتعليم الجامعي دوري في تلبية متطلبات التنمية المسااتدامة ,ص
200
 16عبداللطيف مصطيفي ,وعبدالرحمن سانية ( :)2014دراسات في التنمية االقتصادية ,ص16
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التنمية والنمو االقتصادي يتضمن الزيادة يف الناتج القومي أو زيادة العناصر املستخدمة وزيادة
كفاءتها اإلنتاجية (أبو جودة .)52 :2011 ,لذلك فالتنمية تتضمن باإلضافة إىل زيادة الناتج وزيادة
عناصر اإلنتاج وكفاءة هذه العناصر؛ إجراء تغيريات جذرية يف تنظيمات اإلنتاج وفنونه ،وغالبًا ما
يكون أيضاً يف هيكل الناتج ويف توزيع عناصر اإلنتاج بني قطاعات االقتصاد املختلفة.17ولتحقيق
التنمية املستدامة يف البعد االقتصادي ينبغي القيام مبا يلي:18
حتسني مستوى معيشة الفرد والتقليل من مستوى الفقر.
تنمية رأس مال بشري ومادي كفوء.
انعاش االقتصاد باستغالل املوارد دون اإلضرار بالبيئة لتحقيق االستدامة.
ال اد ا

و ةا :

هو احقية أن يعيش الفرد يف بيئة نظيفة تكفل له ممارسة نشاطاته بصورة طبيعية ,مع وجود
ضمانات تكفل له احلق بنصيب عادل من الثروات الطبيعية واخلدمات البيئية واالجتماعية .19وهذا
يتطلب احلفاظ على التنوع االجتماعي والرفاهية بشكل عام ,ولن يتأتى ذلك اال من خالل توفر العدالة,
واملساوة ,والشفافية ( .)Mark. Herbert &Rorairus,2009:105وهدف التنمية االجتماعية يتمثل
بتحسني نوعية احلياة جبميع النشاطات البشرية من خالل إحداث التغريات االجتماعية اليت تساهم يف
حتيق التوازن بني اجلانب املادي واجلانب البشري مبا حيق للمجتمع بقاؤه ومنوه .ويتضمن البعد
االجتماعي 20العمل على استقرار السكان واحلد من هجرة السكان من املناطق الريفية إىل احلضر
(املدينة) ,والعمل على تدريب األفراد وتزويدهم باخلربة ليصبح عنصرًا فاعلًا يف التنمية املستدامة.
وأضاف هاشم 21معدل البطالة ,ومعدل النمو السكاني ,معدل البالغني الذين هلم إملام بالقراءة
والكتابة ,نسبة االلتحاق باملدارس الثانوية ,مؤشر الفقر البشري ,السكان الذين يعيشون حتت خط
الف قر ,متوسط العمر املتوقع عند الوالدة ,السكان الذين ال سبيل هلم للوصوإلىل املياه املأمونة,
السكان الذين مل تتوفر لديهم اخلدمات الصحية .وتأتي االستدامة يف البعد االجتماعي يف حتيق
العدالة بالتوزيع ,وايصال اخلدمات االجتماعية كالتعليم والصحة اىل حمتاجها واملساواة يف النوع

 17محمد عبدالقادر( :)1999مفهوم التنمية االقتصادية ,ص17

 18عبدهللا حسون محمد واخرون( :)2015التنمية المستدامة المفهوم والعناصر واألبعاد,ص348,349
 19ريدة ديب و مهنا سليمان ( : )2009التخطيط من أجل التنمية المستدامة،ص491
 20رواء زكي يونس الطويل ( :)2009األمن االقتصادي العربي و التنمية المستدامة,ص24
 21حنان عبدالخضر هاشم ( : )2011واقع التنمية المستدامة في العراق,ص251
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االجتماعي واحملاسبة السياسية واملشاركة الشعبية.22ويرى ميخائيل 23أن االستدامة يف اجلانب
االجتماعي ميكن حتقيقها إذا مت التماس النهج امليداني ,كما يلي:
توطيد أواصر التسامح كحجر أساس يف املعامالت االجتماعية.
ضمان الدمج والدميوقراطية يف احلكم.
ضمان وصول منصف للموارد اليت تسمو باحلياة.
التعاون املشرتك كأساس إلدارة قضايا عاملية.
حظر احلرب واالجتار بالوسائل القتالية.
رفع الوعي والتثقيف مبوضوع االستدامة من خالل التعليم.
ال اد ال ئ :
ويقصد به االستغالل األمثل ملوارد البيئة الطبيعية والبشرية دون االضرار بها .وتتحقق االستدامة
يف هذا البعد من خالل احملافظة على قاعدة ثابتة من املوارد الطبيعية ,جتنب االستنزاف الزائد للموارد
املتجددة وغري املتجددة .24استخدام تكنولوجيا صديقة للبيئة ,تدوير خملفات عمليات اإلنتاج
واستخدامها ,ترشيد استهالك املياه وحتسني كفاءة شبكات املياه ,25احلفاظ على الغابات واألشجار,
جتنب استخدام املواد الكيميائية اليت تسبب تلف للرتبة ,محاية البيئة ومواردها من زيادة عدد
السكان ,محاية الكائنات احلية من االنقراض.26
امل ح ال ةن  :يؤشقا الو

ر املسوداير:

يف عام 2015م عقدت األمم املتحدة مؤمترًا للتنمية املستدامة وأقرت اخلطة التنفيذية للعام
2030م ,واليت تضمنت  17هدفًا للتنمية املستدامة 169 ,غاية جيب تنفيذها حبلول 2030م ,وشكلت
جلنة من اخلرباء لتدارس مؤشرات كل األهداف وإقرارها ,وعمد الباحث يف هذه الدراسة اىل عرض
األربعة األهداف األوىل املتعلقة باالحتياجات اإلنسانية ( الفقر  -اجلوع واألمن الغذائي  -الصحة -
التعليم) مع غاياتها ومؤشراتها ,واليت يف ضوئها فقط أجريت هذه الدراسة ,وعلى النحو التالي:

 22العايب عبدالرحمن ( :) 2011التحكم في األداء الشا ااامل للم س ا اسا ااة االقتصا ااادية في الجزاار في ةل تحديات التنمية
المستدامة ,ص25
 23ما ايا اخا ا ااااا ايا ا اال ايا الاااي(با ا اادون):االسا ا ا ا ا ا ا اتا ا ااداما ا ااة الا اما ابا ا اااد

األسا ا ا ا ا ا ا ا اااسا ا ا ا ا ا ا ايا ا ااة الا اخااامسا ا ا ا ا ا ا ا ااة ,ص 7م اان الا ا ارب ااط

http://www.sustainabilitylabs.org/the-five-core 24العايب عبدالرحمن ( :)2011مرجع سابق ,ص25
 25بشير محمد عربيات ,ايمن سليمان زاهري ( :)2004التربية البيئية,ص129
 26بادعا شور الطااي ومحسن عبدي علي ( : )2010التربية البيئية ,ص220
للعلوم والتقنية

118
118

صنعاء  21 - 20 /أكتوبر  2020م

( املؤتمر العلمي الثاني للعلوم اإلدارية )
التنمية املستدامة ركيزة لألمن واالستقرار والسالم  /أكتوبر  2020م

| د  /أحمد محمد المنجدي

ا دع األمع :القضاء على الفقر جبميع اشكاله وانواعه
املؤشقا

ال ةءة
القضاء على الفقر املدقع لكل الناس

نسبة السكان الذين يعيشون دون خط الفقر الدولي ,مصنفني

أينما كانوا حبلول 2030م

حبسب اجلنس والعمر والوضع الوظيفي واملوقع اجلغرايف
(حضر ,ريف)

ختفي نسبة الرجال والنساء واألطفال من

نسبة السكان الذين يعيشون دون خط الفقر الوطين ,مصنفني

مجيع األعمار الني يعانون الفقر حبلول
2030م

حسب اجلنس والعمر
نسبة الرجال والنساء واألطفال من مجيع األعمار الذين يعانون
الفقر من مجيع ابعاده وفقًا للتعاريف الوطنية

استحداث نظم وتدابري محاية اجتماعية

النسبة املئوية من السكان الذين تشملهم احلدود الدنيا

على املستوى الوطين ,ووضع حدود دنيا

باحلماية االجتماعية ,مصنفني حبسب اجلنس مع التمييز بني

هلا ,وتغطية واسعة للضعفاء والفقراء

األطفال والعاطلني عن العمل واملسنني واألشخاص ذوي اإلعاقة

حبلول 2030م

واحلوامل واألطفال حديثي الوالدة وضحايا إصابات العمل
والفقراء والضعفاء

ضمان متتع مجيع الرجال والنساء وال
سيماء الفقراء والضعفاء منهم باحلقوق

نسبة السكان الذين يعيشون يف اسر معيشية ميكنها احلصول

االقتصادية واالجتماعية واخلدمية

على اخلدمات األساسية.

واملالية وحقوق امللكية
بناء قدرات الفقراء والفئات الضعيفة
على الصمود واحلد من تعرضها وتأثرها

عدد الوفيات واملفقودين واملصابني الذين يتم اجالئهم ونقلهم

بالظواهر املتطرفة املتصلة باملناخ

بسبب الكوارث من كل  100000شخص

وغريها.
كفالة حشد موارد كبرية من مصادر

النسبة املئوية من املوارد اليت ختصصها احلكومة مباشرة

متنوعة عن طريق التعاون اإلمنائي املعزز

لربامج احلد من الفقر

من اجل تزويد الدول النامية ال سيما

االنفاق على اخلدمات األساسية (التعليم – الصحة -احلماية

الدول األقل منواً

االجتماعية) من امجالي االنفاق احلكومي

وضع اطر سياسية سليمة على كل من

عدد خطط العمل الوطنية ذات الصلة باالتفاقات البيئية املتعددة

الصعيد الوطين واإلقليمي والدولي,

األطراف اليت تدعم تسريع وترية االستثمار يف اإلجراءات الرامية

استنادًا اىل اسرتاتيجيات إمنائية مراعية

اىل القضاء على الفقر

ملصاحل الفقراء

للعلوم والتقنية
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ا دع ال ةن  :القضاء على اجلوع وتوفري األمن الغذائي والتغذية احملسنة وتعزيز الزراعة املستدامة

املؤشقا

ال ةءة

معدل اتشار نقص التغذية

القضاء على اجلوع وضمان حصول
اجلميع ,والسيما الفقراء والفئات
الضعيفة ,مبن فيهم الرضع ,على ما

معدل انتشار انعدام األمن الغذائي املتوسط أو الشديد وسط

يكفيهم من الغذاء املأمون واملغذي

السكان ,استنادا اىل مقياس املعاناة من انعدام األمن الغذائي

طوال العام حبلول 2030م
وضع نهاية جلميع أشكال سوء التغذية,
حبلول عام 2030م ,ومعاجلة
االحتياجات التغذوية للمراهقات

معدل اتشار توقف النمو بني األطفال دون سن اخلامسة
معدل اتشار سوء التغذية بني األطفال دون سن اخلامسة ,مصنفني
حسب النوع (اهلزال ,وزيادة الوزن).

واحلوامل واملراضع وكبار السن حبلول
2025م
مضاعفة اإلنتاجية الزراعية ودخل صغار

حجم اإلنتاجية لكل وحدة عمل حسب فئات حجم املؤسسة

منتجي األغذية ال سيما النساء وافراد

الزراعية الرعوية

الشعوب األصلية واملزارعون األسريون
والرعاة والصيادون ,وحصوهلم على

اإلنتاجية االمجالية لعوامل اإلنتاج

فرص عمل غري زراعية ,حبلول 2030م
ضمان وجود نظم انتاج غذائي

النسبة املئوية للمساحات الزراعية اخلاضعة للممارسات الزراعية

مستدامة ,وتنفيذ ممارسات زراعية

املستدامة.

متينة تؤدي اىل زيادة اإلنتاجية

النسبة املئوية لألسر املعيشية الزراعية اليت تستخدم نظام الري,

واحملاصيل ,وتعزز القدرة على التكيف

مقارنة جبميع األسر املعيشية.

مع تغري املناخ وعلى مواجهة أحوال

النسبة املئوية لألسر املعيشية اليت تستخدم امسدة مراعية للبيئة

الطقس الشديدة ,وحتسن تدرجييًا

مقارنة لألسر املعيشية اليت تستخدم امسدة

نوعية األراضي والرتبة2030 ,م
احلفاظ على التنوع اجليين للبذور
والنباتات املزروعة ,واحليوانات املدجنة
واالليفة وما يتصل بها من احليوانات

مؤشر ختصيب احملاصيل خارج مواقعها
النسبة املئوية للمحاصيل والسالالت احمللية ,وما يتصل بها األنواع
الربية

الربية
زيادة االستثمار عن طريق التعاون
الدولي املعزز ,يف البنى التحتية الريفية,

مؤشر التوجه الزراعي للنفقات احلكومية

ويف البحوث الزراعية.
النسبة املئوية للتغري يف تعريفات االسترياد والتصدير املفروضة
على املنتجات الزراعية.
للعلوم والتقنية
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منع القيود املفروضة على التجارة

اعانات الصادرات الزراعية

الزراعية وتصحيح التشوهات يف
األسواق الزراعية العاملية
اعتماد تدابري لسالمة أداء أسواق السلع
األساسية ومشتقاتها وتيسري احلصول

مؤشر مفارقات أسعار الغذاء

على املعلومات عن األسواق يف الوقت
املناسب ,مبا يف ذلك عن االحتياطات
من األغذية.

ا دع ال ةل  :ضمان متتع اجلميع بأمناط عيش صحية وبالرفاهية يف مجيع األعمار

املؤشقا

ال ةءة
خفض النسبة العاملية للوفيات النفاسية

الوفيات النفاسية لكل 100000مولود حي

اىل اقل من  70حالة وفاة لكل

نسبة الوالدات اليت يشرف عليها أخصائيون صحيون مهرة

 100000مولود حي حبلول 2030م
وضع نهاية لوفيات املواليد واألطفال

معدل وفيات األطفال دون سن اخلامسة

دون سن اخلامسة اليت ميكن تفاديها

(عدد الوفيات لكل  1000مولود حي)

حبلول عام 2030م

معدل وفيات املواليد (عدد الوفيات لكل  1000مولود حي)

وضع نهاية ألوبئة االيدز والسل واملالريا

عدد اإلصابات اجلديدة بفريوس نقص املناعة لكل 1000

واالمراض املدارية املهلة ومكافحة

شخص غري مصاب من السكان حبسب اجلنس والعمر والفئات

التهاب الكبد الوبائي واالمراض

الرئيسية من السكان.

املنقولة باملياه واالمراض املعدية األخرى

معدل انتشار داء السل لكل  1000شخص بالسنة

حبلول 2030م

عدد حاالت اإلصابة باملالريا لكل  1000شخص بالسنة
عدد اإلصابات اجلديدة بأمراض التهاب الكبد الوبائي ب لكل
 100000من السكان بالسنة
عدد األشخاص الذين حيتاجون تدخالت ملكافحة االمراض
املدارية املهملة.

ختفيض الوفيات املبكرة الناجتة عن

الوفيات النامجة عن امراض القلب واالوعية الدموية والسكري,

االمراض الغري معدية مبقدار الثلث من

والسرطان ,واالمراض التنفسية املزمنة.

خالل الوقاية والعالج وتعزيز الصحة

معدل الوفيات النامجة عن االنتحار

والسالمة حبلول 2030م

نطاق تغطية التدخالت العالجية ملعاجلة االضطرابات الناشئة عن
تعاطي املخدرات
للعلوم والتقنية
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تعزيز الوقاية من إساءة استعمال املواد,

االستعمال الضار للكحول ,حمددا وفق السياق الوطين يف اطار

مبا يشمل تعاطي مواد اإلدمان وتناول

استهالك الفرد الوحد (15سنة فأكثر) يف سنة تقوميية من

الكحول.

اللرتات

خفض عدد اإلصابات والوفيات النامجة

عدد الوفيات النامجة عن احلوادث املميتة بسبب حوادث املرور

عن حوادث املرور اىل النصف حبلول
2030م
ضمان حصول اجلميع على خدمات

على الطرق يف فرتة  30يوم لكل  100000نسمة
النسب املئوية للنساء يف سن االجناب (49-15سنة) الالتي لُبيت

الرعاية اجلنسية واالجنابية ,وادماج

حاجاتهن اىل تنظيم االسرة بطرق حديثة

الصحة اإلجنابية يف االسرتاتيجيات

معدل الوالدات لدى املراهقات (14-10و من 19 -15سنة) لكل

والربامج الوطنية حبلول 2030م

 1000امرأة يف تلك العمر

حتقيق التغطية الصحية الشاملة ,مبا يف

نطاق تغطية التدخالت الكاشفة ( التحصني الكامل لألطفال,

ذلك احلماية من املخاطر واحلصول

والعالج املضاد للفريوسات ,العالج من داء السل ,ارتفاع ضغط

على الرعاية الصحية املتكاملة,

الدم) توفر القابالت املاهرة عند الوالدة

وإمكانية حصول اجلميع على

مقدار اجلزء من السكان الذي جترى محايته من سداد النفقات

اللقاحات واألدوية االمنة والفعالة

الصحية ملواجهة الكوارث.

واجليدة
احلد بدرجة كبرية من عدد الوفيات
واالمراض النامجة عن التعرض للمواد
الكيميائية اخلطرة وتلوث اهلواء واملياه

معدل الوفيات املنسوب لألسر املعيشية وتلوث اهلواء احمليط
معدل الوفيات املنسوب للمواد الكيميائية اخلطرة وتلوث املياه
والرتبة

حبلول 2030م
تعزيز تنفيذ االتفاقية االطارية ملنظمة

معدل االنتشار املوحد لسن استعمال التبغ حاليا لدى األشخاص

الصحة العاملية ملكافحة التبغ يف مجيع

الذين تبلغ أعمارهم  15سنة فأكثر

البلدان
دعم البحث والتطوير يف جمال

نسبة السكان الذين ميكنهم احلصول بشكل دائم على األدوية

اللقاحات واألدوية لألمراض املعدية

واللقاحات بأسعار ميسورة

وغري املعدية اليت ترتض هلا البلدان

جمموع صايف املساعدة اإلمنائية الرمسية املقدمة اىل البحوث

النامية يف املقام األول

الطبية والقطاعات الصحية

زيادة التمويل يف قطاع الصحة وتوظيف
القوى العاملة يف هذا الطاع وتطويرها

معدل كثافة االخصائيني الصحيني وتوزيعهم

وتدريبها واستبقائها يف البلدان النامية
تعزيزات قدرات مجيع البلدان وال سيما
البلدان النامية يف اإلنذار املبكر واحلد

النسبة املئوية خلصائص القدرات األساسية الثالث عشرة اليت
حتققت عند نقطة زمنية حمددة

من املخاطر وادارتها
للعلوم والتقنية
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ا دع القاي  :ضمان التعليم اجليد املنصف الشامل للجميع وتعزيز فرص التعليم مدى احلياة

ال ةءة

للجميع 27

املؤشقا

ضمان أن يتمتع مجيع البنات والبنني

النسب يف األطفال /الشباب :أ يف الصف الثاني /الثالث؛ ب يف

بتعليم ابتدائي وثانوي جماني ومنصف

نهاية املرحلة االبتدائية؛ ج يف نهاية املرحلة األوىل من التعليم

وجيدًا يؤدي اىل حتقيق نتائج تعليمية

الثانوي الذين حيققون على األقل احلد األدنى من مستوى

مالئمة وفعالة حبلول 2030

الكفاءة يف القراءة والرياضيات .حبسب اجلنس واملوقع والثروة.

ضمان ان تتاح للبنني والبنات فرص

النسبة املئوية لألطفال دون اخلامسة الذين يسريون على املسار

احلصول على نوعية جيدة من النماء

الصحيح من حيث النمو يف جماالت الصحة والتعليم والرفاه

والرعاية يف مرحلة الطفولة املبكرة

النفسي ,حبسب اجلنس واملوقع والثروة.

والتعليم قبل االبتدائي حتى يكونوا

معدل املشاركة يف التعليم املنظم ( قبل سنة واحدة من عمر

جاهزين للتعليم االبتدائي حبلول
2030م
ضمان تكافؤ فرص مجيع النساء

االلتحاق الرمسي بالتعليم االبتدائي).

والرجال يف احلصول على التعليم
التقين واملهين والتعليم العالي اجليد
وميسور التكلفة ,مبا يف ذلك التعليم

معدل مشاركة الشباب والكبار يف التعليم الرمسي والغري
الرمسي والتدريب خالل االثين عشر شهرًا املاضية.

اجلامعي 2030م
الزيادة بنسبة كبرية يف عدد الشباب و
الكبار الذين تتوافر لديهم املهارات
املناسبة ,مبا يف ذلك املهارات التقنية
واملهنية ,للعمل وشغل وظائف الئقة

النسبة املئوية للشباب والبالغني الذين تتوفر لديهم مهارات
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت حبسب نوع املهارة.

وملباشرة األعمال احلرة حبلول 2030م
القضاء على التفاوت ينب اجلنسني يف
التعليم وضمان تكافؤ فرص الوصول
اىل مجيع مستويات التعليم والتدريب
املهين للفئات الضعيفة ,مبا يف ذلك
لألشخاص ذوي اإلعاقة والشعوب

بيانات املساواة حسب ا جلنس واملوقع والثروة من القاع اىل القمة
مثل حالة اإلعاقة ,والشعوب األصلية ,واملتضررين من النزاع.

االصلية واألطفال الذين يعيشون يف ظل
أوضاع هشة ,حبلول 2030م
ضمان أن يلم مجيع الشباب وجمموعة

النسبة املئوية للسكان يف فئة عمرية معينة الذين حيقون على

كبرية من الكبار ,رجاالً ونساء على

األقل مستوى ثابت من الكفاءة يف تصنيفات وظيفية تتناول
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حد سواء ,بالقراءة والكتابة واحلساب,

األمية واملهارات احلسابية ,حسب اجلنس ,واملوقع والثروة ومهارات

حبلول 2030م

أخرى.

ضمان ان يكتسب مجيع املتعلمني

النسبة املئوية للطالب البالغني  15عاما ,واملقيدين يف املدارس

املعارف واملهارات الالزمة لدعم التنمية

الثانوية ويربهنون على أنهم ملمون مبستوى ثابت على األقل من

املستدامة

املعارف يف علم البيئة وعلوم األرض ,حسب اجلنس واملوقع.

بناء املرافق التعليمية اليت تراعي

النسبة املئوية للمدارس اليت حتصل على :الطاقة الكهربائية,

الفروق بني اجلنسني ,واالعاقة,

شبكة االنرتنت ,أجهزة حاسوب ,هياكل أساسية ,مرافق صحية,

واألطفال ,ورفع مستوى املرافق

مرافق أساسية لغسل األيدي

التعليمية ,وتهيئة بيئة تعليمية فعالة
ومأمونة وخالية من العنف للجميع
الزيادة بنسبة كبرية للمنح الدراسية
املتاحة للبلدان النامية على الصعيد

حجم تدفقات املساعدة اإلمنائية الرمسية لتقديم املنح حبسب
القطاع ونوع الدراسة

العاملي ,وخباصة البلدان األقل منوًا
لاللتحاق بالتعليم العالي ,حبلول
2020م
الزيادة بنسب كبرية يف عدد املعلمني

النسبة املئوية للمعلمني يف مرحلة ما قبل التعليم ,والتعليم

املؤهلني ,من خالل التعاون الدولي يف

االبتدائي ,والتعليم اإلعدادي ,التعليم الثانوي ,الذين حصلوا على

تدريب املعلمني يف الدول النامية,

األقل احلد الدنى من التدريب املنظم للمعلمني ,قبل اخلدمة أو

وخباصة يف البلدان األقل منوًا ,حبلول
2030م

اثناء اخلدمة.

امل ح ال ةل  :ماة الو

ر املسوداير

ال ال:

املة :الف ق:
احتل الفقر اهلدف األول من اهداف التنمية املستدامة السبعة عشر العاملية اليت يسعى اجملتمع
الدولي اىل حتقيقها يف عام 2030م ,وقد مت وضع سبع غايات هلذا اهلدف واثنى عشر مؤشرًا ,وملعرفة
مدى تقدم اليمن يف حتقيق هذا اهلدف قام الباحث باالطالع على بعض التقارير الدولية وعرض
البيانات اخلاصة باليمن  ,ومن ثم مناقشتها كما يلي:
شهد الفقر يف اليمن تزايداً منذ عام1998م ,بسبب تباطؤ منو االقتصاد وقلة فرص العمل,
وارتفعت نسبة السكان الذين يعيشون حتت خط الفقر احمللي من ( )%35يف عام 2005م إىل ()%42

يف عام 2009م ,ثم اىل ( )%54يف عام 2011م .ويف عام 2014م بلغ ما يقدر بـ  12.9مليون نسمة ميين
يعيشون يف الفقر منهم  4.9مليون يف فقر مدقع ,وكما ورد يف تقرير األمم املتحدة28أن اليمن أحتلت
28األمم المتحدة ( : ) 2019تقييم تأثير الصراع في اليمن على تحقيق أهداف التنمية المستدامة ,ص.22
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ما يقارب نصف الفقراء يف الشرق األوسط  ,ومشال افريقيا ( .)%49.6ومع ذلك فإن اليمن كانت
وستظل تواجه حتديات كبرية حيت وان مل تدخل يف احلرب الدائرة منذ 2015م .
وجاء يف نفس التقرير ارقام مفجعة حيث أن األشخاص الذين يعيشون على اقل من  1.9دوالر
يوميا بلغ إىل  17.3مليون يف 2019م ,وبنسبة ( )%58.3من السكان ,كما ان الزيادة مستمرة وسيبلغ
عدد السكان إىل  20.7مليون نسمة ,و 30.1مليون نسمة يف عامي 2022م2030 ,م على التوالي بزيادة
النسبة ( )%77.6( ,)%64.8لنفس الفرتة.
ويف تقرير أخر لألمم املتحدة 29اكد أن يف عام 2018م بلغ معدل الفقر لدى ذوي الدخل
املتوسط األدنى – أقل من  3.20دوالر يف اليوم (.)%95.1بينما الكتاب االحصائي السنوي 30أظهر
ان معدل الفقر بلغ ( )76.9يف عام 2016م .واخذ الريف النصيب األكرب حيث بلغ عدد السكان حتت
خط الفقر 10.8مليون نسمة بنسبة( ,)%59.2بينما يف احلضر فإن عدد السكان حتت خط الفقر
1.9مليون نسمة بنسبة (.)23.9%

ويتضح من خالل ما مت عرضه من أرقام ونسب مئوية ملستوى الفقر يف اليمن كما ورد يف بعض
التقارير الدولية واحمل لية أن مؤشرات حتقيق اهلدف األول من أهداف التنمية املستدامة السبعة عشر
العاملية يف اليمن مل يتحقق ,وبالفعل أن هذه النتيجة كانت متوقعة من خالل دراسات دولية يف حالة
سيناريو (ال حرب) وهذا التوقع ناجتًا الستقراء عوامل عديدة؛ ليس احلرب والصراع احلالي سببًا
رئيسً ا للفقر ,وميكن ابراز بعض تلك العوامل ومن ثم التطرق للجهود احمللية املبذولة للتخفيف من
مستوى الفقر يف اليمن .ومن العوامل املؤثرة ,العوامل السياسية :املتمثلة باألعباء املالية النامجة عن
وحدة الشطرين الشمالي واجلنوبي 1990م وحتمل ديون الشطر اجلنوبي ,وعودة  800الف مغرتب أثر
حرب اخلليج الثانية1991م إضافة اىل ذلك تكاليف احلرب لعام 1994م واليت قدرت ب  13مليار
آنذاك .العوامل االقتصادية :عدم وجود رؤية اقتصادية واضحة ,ضعف الناتج احمللي ,عدم وجود بيئة
استثمارية مشجعة .العوامل السكانية :منها زيادة عدد السكان مع قلة املوارد ,التوزيع السكاني
حيث تزيد نسبة الفقر يف الريف عنها يف احلضر .جممل هذه العوامل وغريها عملت على تفاقم مستوى
الفقر يف اليمن ,وزاد الوضع أسوى عند قيام احلرب بني أطراف الصراع منذ 2015م ,وانقطاع رواتب
املوظفني.

 29األمم المتحدة ( : )2019تقييم تأثير الحرب في اليمن على تحقيق أهداف التنمية المستدامة ,ص.37
 30و ازرة التخطيط والتعاون الدولي ,الكتاب اإلحصااي السنوي 2017م
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وبالنسبة للجهود املبذولة من قبل احلكومات املتعاقبة يف اليمن للتخفيف من الفقر منها دراسة
الصعوبات املعيشية 1992م ,التعداد السكاني 1994م ,مسح ميزانية االسرة 1998م ,مسح ظاهرة
الفقر 1999م ,مسح القوى العاملة 1999م ,إقرار اسرتاتيجية التخفيف من الفقر 2015 -2003م ,الرؤية
االسرتاتيجية 2025م .وللباحث وجهة نظر هنا حيث تتمثل هذه اجلهود بكتابتها على الورق
الستجالب املنح املالية الدولية وافتقارها اىل برامج واقعية فعلية ملموسة بل تذهب تلك املنح يف
اجتماعات ونفقات تشغيلية وغيبية!.
ثةن ة :ا ضع ماأليال ال ا :
تسعى الدول العاملية املتقدمة منها والنامية إىل حتقيق أهداف التنمية املستدامة يف عام 2030م,
املقر يف مؤمتر قمة األمم املتحدة واحملددة بـ ( ) 17هدفاً ,وينص اهلدف الثاني منها على" القضاء على
اجلوع وتوفري األمن الغذائي والتغذية احملسنة وتعزيز الزراعة املستدامة" .31ووضع لتحيق هذا اهلدف
( )14مؤشراً ,يتم بواسطتها قياس مدى تقدم أو تراجع أي دولة يف حتقيق هذه األهداف.
لذا فان الدراسة احلالية عملت على حتليل بعض املؤشرات وفقًا ملا توفر للباحث من دراسات
واحصائيات؛ للقيام بتحليلها وفقا لواقع التنمية املستدامة يف اليمن كما ورد يف االحصائيات والتقارير
احمللية منها والعاملية .حيث أنه و بسبب الصراع يف البالد فقد حدث تطورً ملشكلة اجلوع  ,وانتقلت اىل
طوراً اعلى ميثل أزمة ,وهي يف طريقها حالياً اىل الكارثة ملم يتم إيقاف الصراع .وما يؤكد ما ذكره
الباحث أنفاً أورد (تقرير برنامج األمم املتحدة اإلمنائي 32أن نسبة السكان الذين يعانون من سوء
التغذية بلغت  %36.1يف عام 2019م ,بينما كانت يف عام 2014م  , %25.2 ,ويف حالة استمرار
الصراعات يف البالد ستصل اىل  %48.2حبلول عام 2022م ,وستتصدر الرقم القياسي ما نسبته
 %95.5يف عام 2030م ,وأشارت وثيقة األمم املتحدة 33أن حالة اجلوع يف اليمن مثرية للقلق ,حيث تشري
التقديرات بأن  7.4مليون شخص حباجة اىل خدمات تعاجل سوء التغذية ,أو الوقاية منها ,منهم 4.4
مليون شخص األشد احتياجاً وتتمركز األغلبية عند الذكور بنسبة ( .)%64وذكر تقرير34أن 3.2

مليون طفل ما بني  59 -6شهر بأمس احلاجة اىل مساعدة للوقاية من سوء التغذية ,ومليون من النساء
احلوامل واملرضعات .ويف املسح الذي أجري على  42مديرية من مديريات حمافظات ( تعز – أبني –

 31األمم المتحدة ,المجلس االقتص ا ا ااادي واالجتماعي( :)2016تقرير فريق الخبراء المش ا ا ااتري المعني بم شا ا ا ارات التنمية
المستدامة ,ص
 32برنامج األمم المتحدة اإلنمااي ( :)2019تقييم تأثير الصراع في اليمن ,ص.28
 33األمم المتحدة :)2019(,االحتياجات اإلنسانية في اليمن ,ص 39
4 global report on food crisis,2020,p 19
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حجة – حلج) تبني أن نسبة ( )%25من بني األطفال اليت ترتاوح أعمارهم بني  29 -6شهراً يعانون من
اهلزال ,و (  )%70.4من النساء احلوامل واملرضعات ال يوجد لديها أي تنوع غذائي وال يتجاوز نوعان.35
ومبا أن اجلوع هو نتيجة النعدام األمن الغذائي ,فإنه وبسبب الصراع الذي مازال قائماً أدى اىل
تدمري البنية التحتية العامة منها واخلاصة ,واغالق املواني ,وانقطاع الرواتب ,وتوقف شبكات األمان
االجتماعي ,والنزوح  ,كل هذه العوامل أفضت إىل زعزعة استقرار السوق واألسعار مما أثر سلباً على
العمالة بإجياد فرص للدخل وتدمري سبل العيش للسكان يف الريف أو احلضر على حد سواء ,وعمل
ذلك على احلد من قدرة األسر على شراء الغذاء.
ومبقارنة نسبة السكان الذين يعانون من انعدام األمن الغذائي قبل سنة البدء بالصراع املسلح
وبعدها جند أن نسبة السكان الذين يعانون من انعدام األمن الغذائي ( ,36 )%41ويف عام 2016م

زادت النسبة بفارق ( )%17.4أي بلغ عدد السكان الذين يعانون من األمن الغذائي  14.4مليون نسمة,
من بينهم 7.6مليون نسمة انعدام امن غذائي شديد  ,37ويف 2019م أشار

تقرير 38

أن  20مليون نسمة,

بنسبة ( )%76من السكان يعانون من انعدام األمن الغذائي موزعة بني ( )%51ذكور )%49( ,إناث,
من بينهم  9.9مليون نسمة على بعد خطوة واحدة من اجملاعة ( املرحلة الرابعة من التصنيف املرحلي
املتكامل لألمن الغذائي -الطوارئ) ,وأكد التقرير على أن ما يقرب من ربع مليون نسمة يواجهون
مستويات كارثية من اجلوع (املرحلة اخلامسة من التصنيف املرحلي املتكامل لألمن الغذائي-
الطوارئ) .وميكن إدراك حجم الفجوة من خالل اإلنتاج احمللي السنوي للحبوب مقابل االستهالك,
حيث ورد يف الكتاب االحصائي2017,م أن اإلنتاج احمللي من احلبوب بلغ ( )358355طن ,وهو ما
يقابل استهالك أكثر من 3مليون طن سنوياً من القمح ,مبعنى أن الفجوة بني اإلنتاج واالستهالك
السنوي تقدر بـ (.)%89

من خالل ما تقدم من عرض األرقام والتقد يرات لفئات السكان الذين يتعرضون للجوع وانعدام
األمن الغذائي ,الواردة يف بعض التقارير احمللية والدولية؛ جيد الباحث انعدام التنمية املستدامة فيما
خيص مؤشرات اجلوع واألمن الغذائي وهذا االستنتاج ليس مستبعدًا نتيجة لوقوع البالد حتت وطأة
الصراع واحلرب وعدم االست قرار .وشركاء التنمية املستدامة الدولية يزعمون بأنهم يساهمون يف
احداث التنمية املستدامة يف اليمن فيما خيص القضاء على اجلوع وذلك من خالل تقديم املساعدات
 35ااألمم المتحدة :)2019(,مرجع سابق ,ص 23
 36برنامج األمم المتحدة اإلنمااي ( :)2019مرجع سابق ,ص 26

 37و ازرة التخطيط والتعاون الدولي ( :)2016نظام معلومات االمن الغذااي باليمن
 38وثيقة األمم المتحدة :)2019(,االحتياجات اإلنسانية في اليمن ,ص 33
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اإلنسانية ,وهنا البد من التنبه على أن ما يقدم من مساعدات هي عبارة عن استجابة إنسانية تقدم
لبعض الفئات امل ستهدفة لتغطية جزء من االحتياجات األساسية للحفاظ على الباء من مأكل ومشرب
ومأوى؛ وهذا بالطبع ال ميت لالستدامة بصلة .ومن املخيف ما ورد يف تقرير األمم املتحدة ,39بعنوان
االستجابة اإلنسانية أن ثلثي اليمنيني يعانون من اجلوع ونصفهم تقريبًا ال يعرفون ميت سيتناولون
الوجبة القادمة ,وهذا إن كان صحيحًا يعد مؤشرًا خطريًا ينبئ عن كارثة حمققة .اال أن الشك يساور
الباحث يف ذلك حيث أن عمل التقارير اهلدف منه استعطاف اجملتمع الدولي لزيادة املساهمة يف
املساعدات وما يصل للمستفيدين ال يتجاوز  %20من املساعدات ,ومعظمها تستغل يف النفقات
التشغيلية .وتقدر املساعدات اإلنسانية من غذاء ودواء اليت تقدم لليمن سنويًا مبقدار ()8مليار دوالر
أمريكي ,هذا وفقًا ملدير برنامج الغذاء العاملي التابع لألمم املتحدة .40وهنا ميكن القول اليس من
األحرى أن خيصص جزء من املبلغ لتغطية رواتب املوظفني املنقطعة منذ  3سنوات ,وسيكون هلا األثر
اإلجيابي على اسر املوظفني .وإضافة اىل ذلك ومن أجل املساهمة يف احداث تنمية مستدامة يف هذا
اجملال كان من املفرتض تقديم الدعم للقطاعني الزراعي والسمكي يف املناطق البعيدة عن الصراع
وذلك من خالل توفري األدوات الزراعية ونفقات تشغيلها وتشجيع املزارعني على الزراعة وباألخص
زراعة القمح واحلبوب ,وكذلك القطاع السمكي والعمل على زيادة اإلنتاج وبهذا ستكون االستفادة
أفضل من تقديم سلة غذائية يعرتيها شللًا نصفيًا ,واليت سرعان ما جند حمتوياتها معروضةً على ارصفة
األسواق بعد ساعات من توزيعها.
ثةل ًة :الصحر:
ينص اهلدف الثالث من اهداف التنمية املستدامة على" ضمان متتع اجلميع بأمناط عيش صحية
وبالرفاهية جبميع االعمار" . 41ويتفرع عن هذا اهلدف ( )13غاية وضع لتحقيق هذه الغايات ()26
مؤشرًا ,وملعرفة مدى تقدم اليمن يف حتقيق هذا اهلدف قام الباحث باالطالع على بعض التقارير
الدولية وعرض البيانات اخلاصة باليمن  ,وسيتم عرضها ومناقشتها كما يلي:
يتسم النظام الصحي يف اليمن بالضعف من قبل الصراع؛ حيث كانت اخلدمات تقدم من خالل
املنشآت الصحية الثابتة والغري قادرة على الوصول اىل مجيع السكان ,بينما ثلثي السكان يعيشون يف
الريف املتسم بتضاريس جبلية وصحراوية وساحلية يتطلب وصول اخلدمة اليها وجود فرق صحية
 39األمم المتحدة ( ,)2020االستجابة اإلنسانية في اليمن ,ص14
40 https://www.aa.com.tr/ar/
 41األمم المتحدة ,المجلس االقتص ا ا ااادي واالجتماعي( :)2016تقرير فريق الخبراء المش ا ا ااتري المعني بم شا ا ا ارات التنمية
المستدامة ,ص 55
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متنقلة .42كما أن الوضع الصحي أزداد تدهورا أكثر منذ بداية الصراع وما زال .بالنسبة لعدد
الوفيات دون اخلامسة لكل 1000مولود حي؛ جاء يف تقرير تقييم احلرب يف اليمن2019,م ,أن معدل
وفيات الرضع يف 2014م بلغ ( )46.3حالة وفاة ,وارتفع اىل ( )70حالة وفاة يف عام 2019م ,ويف حالة
استمرار احلرب إىل عام 2030م سيبلغ اىل ( )140حالة ,43بينما بلغ يف عام  2016إىل ( )54.3حالة
وفاة .44وبالنسبة لوفيات األمهات بلغ 100000 /385مولود حي يف 2015م45وما خيص أمراض السل
جاء يف التقرير االحصائي لعام 2017م 46أن املصابني بأمراض السل بلغ ( )9532حالة ,نسبة الذكور
منها ( ,)%49.20واالناث ( .)%50.80وورد يف احصائيات منظمة الصحة العاملية يف موقعها 47أن عدد
املصابون مبرض السرطان باليمن يف عام 2018م يلغ (  10000 /76.1نسمة)  ,وهذا يعد أقل مما كان
عليه يف العامني السابقني 2016م و2017م ( 10000/80.4نسمة) .اال أنه من املالحظ ارتفاع معدل
اإلصابة باإليدز باليمن حسب نفس اإلحصائيات العاملية حيث بلغ اىل ( 100000/408نسمة) يف
2017م ,بينما كان املعدل (100000/261نسمة) يف كل من عامي 2016 ,2015م .ويف النظر اىل
وضع بعض املتطلبات الصحية لتقديم الرعاية الصحية باليمن جند تدني حمزن هلكذا وضع,

فنجد 48

أن معدل عدد االسرة ( 7.1سرير 10000/نسمة) منذ 2007م حتى 2017م ,بينما معدل عدد األطباء
للسكان (10000/1.8نسمة ) يف 2017م  ,يف حني كان ( 10000/3نسمة) يف كل من عامي 2015م,
2016م.
من خالل ما تقدم من عرض لبيانات بعض املؤشرات يتضح أن التنمية املستدامة مل تتحقق
مؤشراتها فيما خيص اهلدف الثالث من اهداف التنمية املستدامة ,حيث يالحظ أن عدد الوفيات من
األطفال دون اخلامسة لكل 1000نسمة بتصاعد من عام اىل عام تالي وهذا ال يتماشى مع املتوسط
العاملي ,و تعد هذه نتيجة حتمية يف بلد يعرتيه الفقر وانعدام األمن الغذائي فإصابة األطفال باجملاعة
 42األمم المتحدة ( : )2019تقييم تأثير الحرب في اليمن على تحقيق أهداف التنمية المستدامة ,ص.112
 43المرجع نفسه,
 44األمم المتحدة ( :)2015التقرير العربي للتنمية المستدامة ,ص31
ملف تعريف م شرات التنمية المستدامة في الوطن العربي ,ص 86على الرابط 45

https://sdsna.github.io/2019ArabRegionIndex/arabic/EDA%20SDSN_2019%20Ar
ab%20Region%20Indicator%20Profiles_AR.pdf
 46و ازرة التخطيط والتعاون الدولي ,الكتاب االحصااي 2017م
47 https://www.who.int/ar
48و ازرة التخطيط .الكتاب االحصااي 2017
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سيؤدي حتمًا إىل سوء التغذية ومن ثم إىل الوفاة .اال أن حتسنا طرى على اإلصابات بالسرطان حيث
اخنفض معدل اإلصابة يف عام 2018م عما كان عليه يف عامي 2016 -2017م .وبشكل عام ان
القطاع الصحي يعاني من قصور وتدهور ,وقد أجريت دراسات 49لتقدير االحتياجات للعام 2019م وورد
فيها أن  19.7مليون شخص حيتاج إىل مساعدة صحية ,وان ما بني  333مديرية يوجد  203مديريات
وصلت اىل ظروف حرجة ماسة بسبب ضعف الوصول اىل اخلدمات الصحية ,والنزوح ,وتدهور الظروف
االجتماعية واالقتصادية ,كما أن الصراع أدى اىل تدمري الرعاية الصحية ,حيث توقفت  %49من
املرافق الصحية عن العمل أو انها تعمل بشكل جزئي؛ بسبب نقص املوظفني واالمدادات وعدم القدرة
على حتمل التكاليف التشغيلية ,ومنذ 2015م مت تسجيل  120حادث هلجمات على مرافق الرعاية
الصحية .ويف تقديرات البنك الدولي 50حلجم األضرار اليت حلقت بالقطاع الصحي بلغت ( )532مليون
دوالر امريكي.
راياة :الوال م:
يعد التعليم يف أي بلد هو أساس التمية وأداتها ,ونظراً ألهميته أحتل على اهلدف الرابع من
أهداف التنمية املستدامة العاملية السبعة عشر املطلوب حتقيقها يف عام 2030م ,ووضع العديد من
املؤشرات هلذا اهلدف ,وسيتم مناقشة بعضها؛ إسقاطها على الوضع التعليمي يف اليمن ,كما يلي:
كما هو معلوم أن التعليم األساسي يف اليمن هو حق الزامي وجماني وفقًا لتأكيد الدستور
وقانون التعليم ,وأن هذه االحقية املنصوص عليها يف الورق ويف دولة نامية ال تكون هلا أهمية إذا مل
ترتجم اىل واقع ملموس يدرك من خالله جودة التعليم ,وتوفري الفرص املتساوية للجنسني ,وقد أشار
تقرير التنمية البشرية احمللي الثالث بضعف الكفاءة الداخلية للتعليم51زادة نسبة االلتحاق بالتعليم
األساسي من (  )%73يف عام 1999م إىل ( )%101يف عام 2013م .كما ارتفعت نسبة التحاق االناث
بالتعليم االبتدائي من ( )%52إىل ( )%92بنفس الفرتة الزمنية .52ووفقا للكتاب االحصائي 2017م,
يتضح أن معدل االلتحاق بالتعليم األساسي اخنفض بنسب بسيطة من 2015م إىل 2017م ,حيث كان
يف 2015م ( )%87.81و ( )%82.81يف عام 2016م ,و( )%83.03يف عام 2017م ,كما أن نسبة
التحاق الفتيات بالتعليم األساسي اخنفضت أيضاً ( )74.71( ,)%75.69( ,)%79.68لنفس الفرتة .اال

 49االوتشاء :)2019( ,نظرة عامة عن االحتياجات اإلنسانية في اليمن ,ص37
 50البنك الدولي (:) 2017اليمن األولويات العاجلة لتعافي قطاع التعليم بعد الصراع ,ص8
 51نبيل عبدالحفيظ ماجد ( :)2012الحد من الفقر الحضري في اليمن ,ص7
 52البنك الدولي ( :)2017مرجع سابق ,ص6
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أن تقرير األمم املتحدة 53أكد أن معدل االلتحاق بالتعليم االبتدائي ()%83.1؛ اال أنه مازال يواجه
حتديات .وما خيص مدارس التعليم العام فقد توق ف التوسع منذ بداية الصراع حيث بلغت عدد مدارس
التعليم العام يف األعوام 2015م2017 ,2016 ,م هي ( )17831( ,)17831( ,)18311على
التوالي.54كما أ ن عدد املدارس ليس بعيداً عن االضرار اليت حلقت بالتعليم عموماً ,فقد ورد يف دراسة
األمم املتحدة2017 ,م)6 :خروج  1604مدرسة عن اجلاهزية للتدريس منها ( )1412مدرسة لتلف
جزئي وكلي ,و ( ) 192مدرسة اختذتها اجلماعات املسلحة مقرات هلا .ويف دراسة بعنوان" نظرة عامة
لالحتياجات اإلنسانية قامت بها األمم املتحدة 55أكدت أن عدد املدارس املتضررة بلغت ()2000
مدرسة ,ونفس التقرير ذكر أن نسبة االمية بلغت يف اليمن ( .)%77ومن خالل ما مت ذكره أنفًا
يتضح أن حتسنًا طرى على نسبة االلتحاق يف التعليم قبل دخول اليمن بالصراع أي ما قبل 2015م,
ورمبا ان التنمية املستدامة قد كانت بدأت بتلقي بصيص أمل يف هذا اجلانب ,اال ان التدهور بدأ
نتيجة للحرب واستغالل املدارس للنازحني والثكنات العسكرية من قبل طريف الصراع ,وبإضافة اىل
ذلك انقطاع رواتب املعلمني ؛تدمري العديد املدارس اليت بلغت  2000مدرسة وكذلك بعض كليات
اجملتمع واملعاهد املهنية ,كل هذا عمل على توقف بعض املدارس عن التعليم ,وكذلك مؤسسات
التعليم الفين والعالي ,وبهذا طريف الصراع استغل ذلك وعمل على حتشيد املعلمني وبعض الطالب اىل
جبهات القتال.
مع أن العالقة بني التعليم والتنمية املستدامة عالقة وطيدة ,إذ ال ميكن حتقيق التنمية املستدامة
مبعزل عن التعليم ,ألن التعليم ميكن ومن خالله تغيري طرق املعيشة للمجتمع وغرس بعض املفاهيم
التنموية لدى املتعلمني ,56وتعليمهم مناذج حياتية مستدامة يف كل مراحلهم العمرية والتعليمية.57

 53األمم المتحدة ( :)2019مرجع سابق ,ص102
 54و ازرة التخطيط واتعاون الدولي ,الكتاب االحصااي 2017م
 55األمم المتحدة ( :)2019نظرة عامة لالحتياجات اإلنسانية في اليمن,ص47
56 EngjellushZenelaj(2013);Education for Sustainable development.P231
 57ايمان مصطفي كفافي ( , )2016دراسة مقارنة للتعليم من اجل االستدامة ,ص303
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سيضل الوضع االنساني يف اليمن بتدهور مامل يتم إيقاف احلرب والصراع بني كافة األطراف.
عدم حتقق األهداف األربعة األوىل للتنمية املستدامة يف اليمن ولو حتى جزء بسيط يف ظل الصراع.
الفقر يف اليمن مل يعد مشكلة أو أزمة فحسب بل كارثة ,تضرر منها هذا اجليل وسيكون هلا تأثرًا
سلبيًا أكثر على األجيال الالحقة.
شركاء التنمية املستدامة الدوليني يركزون على االحتياجات اإلنسانية الضرورية لنسبة ال تتجاوز
 %20من السكان ويقومون بتوفريها كالدقيق والزيت والسكر ,وال يوجد لديهم مشروع او برنامج
متكني اقتصادي او استصالح األراضي الزراعية والقيام بالزراعة ,أو صيادة األمساك.
التعليم الذي يعد أداة التنمية املستدامة؛ أضحى يعاني من تدهور بل قد تكون مؤامرة على هدم
التعليم يف اليمن داخلياً وخارجياً ,مؤسسات تعليم مدمرة والبعض منها مستغلة ,مدرسون وأكادمييون
دون رواتب ,وهالة كورونا أكملت ما بقى.
معظم املنح اليت تقدم كمساعدة لليمن يقتطع اجلزء الكرب منها للدراسات والتقارير ونفقات
تشغيلية ملنظمات ومؤسسات خارجية وداخلية.
وما خيص بتوص يات الدراسة فإنه ومن خالل النتائج اليت توصلت اليها الدراسة ,توصي باالتي:
تدخل شركاء التنمية املستدامة الدولية يف وقف احلرب بني اطراف الصراع يف اليمن عرب القنوات
الدولية.
يف حال حتسن أحوال البالد وسيادة االستقرار ينبغي على احلكومة القيام بعمل دراسات تقديرية
الحتياجات التنمية املستدامة يف كل اجلوانب يشرتك فيها خرباء وباحثون مينيون يتسمون بالنزاهة
والوطنية وخرباء دوليون ,ووضع برامج تنفيذية مزمنة ,لسد الفجوة بني الواقع وأهداف التنمية املستدامة
وفقًا لألولويات ,تنبثق عن اسرتاتيجية متكاملة وبشفافية لتحقيق أهداف التنمية املستدامة ,وان ختصص
نسب فاعلة من موازناتها لتحقيق ذلك.
عقد مؤمتر حملي ودعوة املستثمرين ورؤساء األموال احملليني لدعم االحتياجات الصحية والتعليمية
املتمثلة بربامج تنفيذية املنبثقة عن االسرتاتيجية املتكاملة.
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أبو جودة ,الياس (:) 2011التنمية املستدامة وأبعادها االقتصادية واالجتماعية والبيئية ,جملة الدفاع
املدني ,العدد (/https://www.lebarmy.gov.lb/ar/content.)78

االسكوا ( :)2015ملخص تنفيذي  :أولويات التنمية املستدامة يف اجلمهورية اليمنية ملا بعد 2015م.
االسكوا ( :)2018تقرير املنتدى العربي للتنمية املستدامة 2018م – املوارد الطبيعية واالجيال املقبلة
الصاحل العام – بريوت  26 – 24أبريل 2018م ) .
األمم املتحدة ( : ) 2016تقرير فريق اخلرباء املشرتك بني الوكاالت املعين مبؤشرات أهداف التنمية
املستدامة .
األمم املتحدة ( : )2019تقييم تأثري احلرب على التنمية يف اليمن.
األمم املتحدة ( : ) 2019تقييم تأثري الصراع على التنمية املستدامة يف اجلمهورية اليمنية .
األمم املتحدة ,االسكوا ( :)2018التقرير العربي للتمية املستدامة.
األمم املتحدة ,منظمة األغذية العاملية ( :)2016حتقيق هدف القضاء على اجلوع.
البنك الدولي ( :)2017األولويات العاجلة لتعايف قطاع التعليم يف اليمن.
ديب ،ريدة وسليمان ،مهنا  .التخطيط من أجل التنمية املستدامة ،جملة جامعة
دمشق للعلوم اهلندسية ,اجمللد ( )25العدد ( ,)1جامعة دمشق ,سوريا.
الزنفلي ،أمحد حممود( :)2012التخطيط االسرتاتيجي للتعليم اجلامعي دوره يف تلبية
متطلبات التنمية املستدامة الطبعة األوىل ,مكتبة االجنلو املصرية.
مسيسم ،نبأ عبدالرؤوف عمار( : ) 2019حتليل حمتوى كتابي علم األحياء للصف اخلامس والسادس
العلمي الفرع األحيائي للمرحلة اإلعدادية وفقاً البعاد التنمية املستدامة ,جملة كلية الرتبية األساسية ,
اجمللد ( ,)25العدد ( ,)103جامعة الكوفة.
صاحل ,لورنس حيي(:)2000التنمية االقتصادية ومشكلة التلوث بالبلدان النامية ,رسالة ماجستري (غري
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ABSTRACT
This research aims to clarify the impact
of practical training for the students of
the Accounting Department at the
National Institute of Administrative
Sciences on professional performance
and shed light on the importance of
qualifying and empowering students of
the accounting department at the
Institute
and
preparing
them
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for officials of the institute in
particular، and higher education،
vocational education، labor market in
general، to take care of the practical
side of students during the study، and
continue qualify the academic staff in
order to serve the educational process
to supply the labor market with
qualified competencies and able to
meet the needs of the labor market.
Key words: Labor Market، Practical
Training، Accounting Department،
Accounting
Profession،
Accounting
Qualification.

conclusions، the most important of
which was:
 The lack of cooperation between the
institute and the accounting offices
and institutions concerned with the
accounting profession، to train
students during the study، and the
curriculum was restricted to the
theoretical side ، while neglecting the
applied side despite its importance.
 The weak labor market contribution to
improving and developing the quality
of accounting education، and we can
consider this research as an indicator

ة
تعتمد اجملتمعات يف تقدمها وتطورها على العلم واملعرفة ،وما تقدمه ألبنائها يف جمال التعليم .ومع
كرب حجم اجملتمعات وما رافقها من اتساع سوق العمل ،وتنوع احتياجاته ،من املتخصصني يف خمتلف
العلوم واجملاالت ،ومنها علم احملاسبة واملراجعة ،فقد أصبح جمرد التأهيل النظري خلرجيي املعاهد
غري كايف ملواجهة متطلبات سوق العمل ،حيث جيد اخلريج نفسه أمام حتديات كبرية ،تتمثل يف تطبيق
ما متت دراسته .كما أن األعداد الكبرية من اخلرجيني جعلت الشركات واملؤسسات الصناعية
والتجارية واخلدمية وغريها تشرتط وجود خربة عملية لدى املتخرج .وحيث أن العالقة بني خمرجات
التعليم وسوق العمل هي عالقة طردية ،كماً وكيفاً ،مبعنى أن أي تغَري وتطور يف احتياجات السوق
يقتضي بالضرورة تغَري وتطور مستمر يف خمرجات التعليم .1ومبا أن أقسام احملاسبة يف املعاهد
واجلامعات اليمنية بشكل عام مازالت تكتفي بالتدريس النظري ،مهملة اجلانب التطبيقي ،فإننا
نواجه مشكلة فعلية ،وهي عدم متكني طالب قسم احملاسبة أثناء الدراسة ،من اكتساب املهارات
التطبيقية ,مما يؤدي إىل ضعف يف املخرجات وقصور يف التأهيل احملاسيب للخرجيني.

1

سعيد ,عمر أحمد ,جودة المخرجات األكاديمية ومالءمتها لسوق العمل ,المؤتمر السنوي الرابع للمنظمة العربية لضمان

الجودة في التعليم ,القاهرة ,ص  ,3-2سبتمبر 2012م.
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خك ة البحىل
أصبحت للمحاسبة أهمية وضرورة يف سوق املال واألعمال ،فهي الوسيلة اليت تستخدم ملعرفة
وتصويب اجتاه اعمال املنشآت املالية واالقتصادية يف أي جمتمع من اجملتمعات.
ويف سبيل حتقيق ذلك ،أصبح االهتمام جبودة خمرجات التعليم ضرورة ال خيار فيها .لذا نالحظ
أن " املؤسسات التعليمية يف البلدان املتقدمة قد جتاوزت مرحلة التفكري يف مواءمة خمرجاتها لسوق
العمل الراهن ،إىل التفكري يف إعداد املخرجات ،لتواكب ما يتوقع من التغريات يف مستقبل السوق".2
" وبهذا يكون التفكري األوربي قد جتاوز جودة املخرجات األكادميية ومواءمتها لسوق العمل ،إىل
مواصفات أخرى ،تسمى ( .3")Soft Skillsوترمجتها احلرفية إىل اللغة العربية هي (املهارات الليِّنة),
وترتجم كمصطلح إىل (املهارات الشخصية) .وهي املهارات الغري قابلة للقياس ,ويقصد بها السمات
الشخصية ،اليت متكن شخص ما من التفاعل بإجيابية وبانسجام مع اآلخرين.
إال أننا يف مؤسسات التعليم يف اليمن ،بوجه خاص ،ويف الوطن العربي ،بوجه عام ،مازلنا نواجه
ضعف ًا يف التخطيط األكادميي ،الذي يستهدف تلبية احتياجات جمتمعاتنا 4من املهارات العملية ،مما
جنم عنه ما يعرف ب (الفجوة املهارية) يف سوق العمل (.5)Skill Gab
هلذا فان مشكلة البحث تتمثل يف ضعف التطبيق العملي لطلبة قسم احملاسبة مبا يتواءم ويليب
احتياجات سوق العمل ،ومبا يضمن ردم الفجوة املهارية بني التحصيل النظري والتطبيق العملي.
ه

البحىل
يهدف البحث إىل بيان أثر التطبيق العملي لطلبة قسم احملاسبة على األداء املهين ،وذلك من خالل

دراسة ميدانية على عينة من أعضاء هيئة التدريس باملعهد ,ومن مزاولي مهنة احملاسبة واملراجعة ،من
ناحية ,وعينة من طلبة وطالبات قسم احملاسبة باملعهد ،من ناحية أخرى.

2

سعيد ,عمر أحمد ,ص  107مرجع سابق.

 Daily mail 3البريطانية ,الثالثاء ,أكتوبر .2011
4

أبو حمص ,نعيم ,واقع التعليم وس و و وووق العمل العربي والعالمي ,مؤلو و و ورات حوا المي و و ووهد ابجتماعي في الدوا العربية,

2011/11/19م.www.arabthought.org/content ,
5

Quid to using labor Market Information, Ministry of Training, Toronto Ontario, Canada,
2005,P:3-5
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ته ة البحىل
تكمن أهمية البحث يف تسليط الضوء على عمل احملاسب املؤهل تأهيالً علمياً وعملياً وأداء دوره
بشكل يتناسب مع متطلبات سوق العمل بعد التخرج مباشرة ،وذلك من خالل:
 -1جعل التطبيق العملي لطلبة قسم احملاسبة شرط ًا أساسي ًا من شروط التخرج ،كما هو معمول به يف
كليات العلوم التطبيقية والطبية.
 -2تطوير قدرات الطلبة العلمية والعملية من خالل إدماجهم يف بيئة عمل حقيقية ،يتعرفون من خالهلا
على ا حتياجات سوق العمل ،وأخالقيات املهنة ،والتحديات ،اليت ستواجههم بعد التخرج.
 -3رفد سوق العمل بكفاءات قادرة على مواجهة حتدياته ومتطلباته.
 -4خلق عالقة تعاون مشرتك بني املعاهد واجلامعات ،من جهة ،وجمتمع األعمال ،من جهة أخرى ،مبا
خيدم العملية التعليمية ويوفر ا حتياجات سوق العمل من الكوادر املؤهلة ،القادرة على االلتزام بقيم
العمل واليت تتناسب مع إحتياجات السوق.
كما تأتي أهمية البحث من كونه أول حبث ميداني يتناول طالب وطالبات قسم احملاسبة يف
املعهد الوطين للعلوم اإلدارية ،يف هذا اجملال ،وبالتالي املساهمة يف تلمس املشاكل واملعوقات اليت يعاني
منها طالب وطالبات الدبلوم املتوسط ،وكيفية التعامل معها واختاذ اإلجراءات املالئمة من قبل اجلهات
املعنية.
بض

البحىل

قام الباحث بوضع الفرضيتني التاليتني:
 -1عدم التطبيق العملي أثناء الدراسة يؤثر سلباً على مستوى االستيعاب لطلبة قسم احملاسبة.
 -2عدم التطبيق العملي لطلبة قسم احملاسبة أثناء الدراسة يؤدي إىل ضعف أدائهم املهين بعد التخرج.
يهج ة البحىل
اعتمد الباحث يف إعداد هذا البحث على املنهج الوصفي التحليلي يف مجع البيانات واملعلومات،
ومن ثم تبويبها وتلخيصها وحتليلها ،بغرض اختبار فرضييت الدراسة.
وا ل ال راسة
يتكون جمتمع الدراسة من عينة من األكادمييني واملزاولني املتخصصني يف احملاسبة واملراجعة،
وطلبة قسم احملاسبة يف املعهد الوطين للعلوم اإلدارية.
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ر در البحىل
إلمتام هذا البحث ،قام الباحث باستخدام نوعني من مصادر املعلومات :مصادر أولية ومصادر ثانوية.
متثلت املصادر األولية يف نتائج االستبيان ،الذي وضعه الباحث .أما املصادر الثانوية ،فقد كانت
جمموعة من الكتب والنشرات والدوريات املتخصصة يف جمال احملاسبة واملراجعة.
ال راس الس ن ة:
 دراسة (

اد تمح اجل

 ,وأتء عب الوات ذ وا)" ,استخدام معاير التعليم الدولية للمحاسبني

املهنيني يف تطوير املناهج احملاسبية ملرحلة البكالوريوس يف العراق" ،جملة تنمية الرافدين ،العدد
 ،99جملد  ،32لسنة 2010م ،كلية اإلدارة واالقتصاد ،جامعة املوصل.6
هدفت هذه الدراسة إىل تطوير مناهج التعليم احملاسيب للدراسات األولية وحتديثها مبا يتالءم
ومتطلبات مهنة احملاسبة و إ ستخدام معايري التعليم الدولية واملنهج العاملي للتعليم املهين للمحاسبني
املهنيني يف تطوير املناهج التعليمية احملاسبية يف العراق ،حيث إعتمد الباحثان يف دراستهما على املنهج
الوصفي لبيان أثر معايري التعليم الدولية يف تطوير املناهج احملاسبية ملرحلة البكالوريوس يف العراق،
وتوصل الباحثان من خالل هذه الدراسة إىل جمموعة من اإلستنتاجات والتوصيات كان من أهمها:
أن معاير التعليم الدولية هي واحدة من املعايري اليت متثل قواعد أساسية ميكن اإلستعانة بها يف تطوير
املنهج احملاسيب لتقليل درجة التفاوت بني ما درس نظرياً واملمارسة املهنية .كما إن من أهم عوامل
بناء املهارات املهنية لدى متعلمي احملاسبة ،اإل هتمام باملناهج العلمية احملاسبية وربط املهنة باملنهاج
احملاسيب .كما أوصى الباحثان بإضافة منهج التدريب العملي إىل املناهج الدراسية يف السنة الرابعة،
ليطبق الطالب عملياً ما درسه نظرياً خالل السنوات السابقة ،وبإشراف ومتابعة من القسم ،على أن
يكون التدريب متالزماً مع التعليم النظري ،حتى يستوعب الطالب هيكل املعرفة املهنية ،وحيصل
على املهارات واخلربات ،ملمارسة املهنة بكفاءة بعد التخرج.
 دراسة ( ل قلي

و

ل عويس 2009م)" ,مدى مالءمة مناهج التعليم احملاسيب يف اجلامعات

العمانية ملتطلبات سوق العمل يف ظل تداعيات األزمة املالية" ،كلية الزهراء للبنات ،مسقط ،سلطنة
عمان

6

.7

الجليلي ,مقداد أحمد و ذنون ,آبء عبدالواحد ,إستخدام معاير التعليم الدولية للمحاسبين المهنيين في تطوير المناهج

المحاسبية لمرحلة البكالوريوس في العراق ,مجلة تنمية الرافدين ,العدد  ,99مجلد  ,32لسنة 2010م ,كلية اإلدارة وابقتصاد,
جامعة الموصل.
7

قطناني ,خالد و عويس ,خالد ,مدى مالئمة مناهج التعليم المحاسبي في الجامعات العمانية لمتطلبات سوق العمل في

ظل تداعيات األزمة المالية ,كلية الزهراء للبنات ,مسقط ,سلطنة عمان2009,م.
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هدفت هذه الدراسة إىل استكشاف مدى مالء مة الربامج التعليمية املطبقة حالياً يف أقسام
احملاسبة يف اجلامعات العمانية ملتطلبات سوق العمل ،ومن ثم حتديد الوسائل املناسبة لتطوير هذه
الربامج بشكل جيعلها قادرة على مواجهة التحديات اليت تواجهها مهنة احملاسبة يف ظل تداعيات األزمة
املالية العاملية .وقد توصل الباحثان إىل أن نظام التعليم احملاسيب يف سلطنة عمان من شأنه أن حيقق
أهدافه بصورة أكثر فاعلية ،إذا ما روعيت فيه جمموعة من املستلزمات واملتطلبات ،اليت من أهمها:
االهتمام بنوعية الطلبة املقبولني وإخضاعهم للمفاضلة ،من حيث التخصص يف الثانوية العامة (جتاري،
علمي ،أدبي) ،حبي ث يأتي يف املرتبة األوىل خرجيو الثانوية التجارية ،ومن ثم الثانوية العلمي ،وأخرياً
الثانوية األدبي .على أن تُخصص الفرتة املسائية خلرجيي السنوات السابقة واملوظفني ،إلعطائهم فرصة
أكرب لتطوير مهنة احملاسبة يف دوائرهم ،اليت يعملون بها .كما تطرق الباحثان إىل أهمية تهيئة الكوادر
احملاسبية ،من خالل إعداد برامج التدريب املستمر ،وزيادة االجتاه حنو استخدام احلاسبات
اإللكرتونية.
 دراسة (عب اهلل ن ص حل ,و حم

راتول) "أهمية تطبيق االجتاهات احلديثة للتعليم والتأهيل احملاسيب

وفق معايري التعليم احملاسيب الدولية يف تعزيز جودة املخرجات احملاسبية ،دراسة حالة اجلزائر ،تونس
املغرب"  ،كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري ،جامعة الشلف ،اجلزائر ،دراسات ،جملة
دولية علمية حمكمة ،عدد اقتصادي ،العدد  27أ ،سبتمرب 2016م ،جامعة األغواط.8
هدفت هذه الدراسة إىل حتقيق فهم أمشل لتحسني مفهوم التدريس اجلامعي لتحقيق غاياته ،وهي
تنمية مهارات الطالب وقدراته ،ليشارك ويتفاعل يف احلياة العملية ،وتقليل الفجوة بني الواقع واملأمول
من طالب احملاسبة ،وتقديم أفكار وتوصيات علمية و تعليمية لتطوير تدريس احملاسبة يف اجلامعة،
وا قرتاح كيفية تطبيق معايري التعليم احملاسيب الدولية يف حتسني جودة التعليم احملاسيب ،وبالتالي
حتسني حمتوى املقررات احملاسبية اجلامعية .وخلصت الدراسة إىل أن النهوض باملهنة ورفع مستواها
يقع على عاتق املعاهد واجلامعات املتخصصة بتدريس احملاسبة واجلمعيات املهنية .كما ركز
الباحثان على ضرورة حتقيق التوازن بني التوسع والعمق يف املادة العلمية واالهتمام باملفاهيم واملبادئ،
من ناحية ،واجلوانب العملية والتطبيقية ،من ناحية أخرى ،وما يتطلبه ذلك من زيادة الساعات
املخصصة للتدريب والتطبيق العملي.

8

بن صالح ,عبدهللا و راتوا ,محمد أهمية تطبيق ابتجاهات الحديثة للتعليم والتأهيل المحاسبي وفق معايير التعليم

المحاسبي الدولية في تعزيز جودة المخرجات المحاسبية ,دراسة حالة الجزائر ,تونس المغرب ,كلية العلوم ابقتصادية
والتجارية وعلوم التسيير ,جامعة اليلف ,الجزائر ,دراسات ,مجلة دولية علمية محكمة ,العدد ابقتصادي ,العدد  27أ,
سبتمبر 2016م ,جامعة األغواط
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توتو :اجل ب اليعبإ:
يعد املعهد الوطين للعلوم اإلدارية من أهم وأقدم املؤسسات العلمية اليت أنشئت يف اليمن وعلى
مستوى اجلزيرة العربية ،حيث أُنشئ مبوجب القرار اجلمهوري لسنة 1963م حتت مسمى (معهد اإلدارة
العامة والسكرتارية) ،ومقره العاصمة صنعاء.9
ثم صدر قرار جملس القيادة رقم ( )138لسنة 1974م ،ومبوجبه مت تغيري اسم املعهد إىل (املعهد
القومي لإلدارة العامة) ،وتوسيع اختصاصاته وإمكانية فتح فروع له يف احملافظات .ومت فعالً مبوجب
هذا القرار فتح فرع للمعهد يف حمافظة تعز .ثم تلى ذلك فتح فرعني ،يف كلٍ من حمافظيت إب واحلديدة.
وبعد قيام الوحدة اليمنية املباركة بني شطري اليمن ،صدر القرار اجلمهوري رقم ( )95لسنة 1991م،
ومت مبوجبه دمج املعهد القومي لإلدارة العامة ،يف الشطر الشمالي ،ومعهد العلوم اإلدارية ،يف الشطر
اجلنوبي من اليمن ،حتت مسمى (املعهد الوطين للعلوم اإلدارية) .وأصبح للمعهد مخسة فروع ،يف كلٍ
من عدن 10وحضرموت وتعز وإب واحلديدة ،إضافة املقر الرئيسي يف صنعاء .ويعد املعهد الوطين للعلوم
اإلدارية بفروعه املذكورة ،أحد روافد التعليم احملاسيب يف اليمن ،ويعمل جنب ًا إىل جنب مع اجلامعات
وكليات اجملتمع.
وتعترب الشهادات ،اليت متنح خلرجيي هذه املؤسسات التعليمية شرط من شروط ممارسة مهنة
احملاسبة .ولكنها ال متنح اخلريج حق العمل كمحاسب قانوني .فالقانون اليمين رقم ( )26لسنة
1999م ،بشأن مزاولة مهنة تدقيق ومراجعة احلسابات ،قد حصر حق مزاولة هذه املهنة يف محلة
البكالوريوس واملاجستري والدكتوراه .فحددت املادة ( )5يف الفصل الثاني من هذا القانون شروط العمل
كمحاسب قانوني 11باآلتي:
 -1أن يكون شخصاً طبيعياً متمتعاً باجلنسية اليمنية.
 -2أن ال يقل عمره عن ست وعشرين سنة ميالدية .
 -3أن يكون حاصالً على مؤهل جامعي ختصص حماسبة ال يقل مستواه عن درجة البكالوريوس .
 -4أن تكون لديه خربة عملية الحقة للمؤهل يف جمال املراجعة وتدقيق احلسابات ،أو التدريس لدى
إحدى الكليات واجلامعات أو املعاهد العليا ،يف جمال احملاسبة واملراجعة ،وعلى النحو التالي:ـ
أ -أربع سنوات الحقة ملؤهل البكالوريوس.
ب -سنتان الحقتان ملؤهل املاجستري.
9

إنجووازات المعهوود الولني للعلوم اإلداريووة للرترة من  1963إلى 2015م  ,تقرير صو و و و و و ووادر عن المعهوود الولني للعلوم

اإلدارية.
10

تميز فرع عدن بتسميته ( الررع الرئيسي).

 11القانون رقم  26لسنة 1999م بيأن مهنة التدقيق ومراجعة الحسابات ,و ازرة اليؤون القانونية ولؤون مجلس النواب.
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ج -سنة الحقة واحدة ملؤهل الدكتوراه.
 -5أن جيتاز االمتحان املقرر لذلك ،ويستثنى من هذا الشرط محلة مؤهل الدكتوراه ختصص حماسبة.
 -6أن يكون متمتعاً باألهلية املدنية وأن ال يكون قد سبق أن حكم عليه جبرمية جنائية خملة بالشرف
أو األمانة ،ما مل يكن قد رد إليه اعتباره.
املالحظ ،أن القانون قد حدد يف الفقرة ( )4منه شرط اخلربة العملية الالحقة للمؤهل ،وتبدأ بأربع
سنوات للبكالوريوس وتنتهي بسنة واحدة حلملة الدكتوراه .وهذه إشارة إىل أهمية اخلربة احملاسبية
للخريج إىل جانب الشهادة العلمية .كما نالحظ يف الفقرة( )3أنه مت استبعاد خرجيي الدبلوم املتوسط
من احلصول على إجازة حماسب قانوني ،ولو توفرت لديهم سنوات اخلربة الالزمة.
واقل الا

م احمل س :

جاء يف تعريف احملاسبة ،بأنها جمموعة املبادئ واإلجراءات املتعلقة بتسجيل وتبويب وحتليل
وتفسري البيانات ذات الطابع املالي ،بغرض معرفه نتيجة نشاط املنشأة ،من ربح أو خسارة ،وتصوير
مركزها املالي ،12بصورة متكن اجلهات الداخلية واجلهات اخلارجية ،العاملة يف اليمن وخارج اليمن،
كاملستثمرين األجانب والشركات األجنبية ،والشركات واملنظمات الدولية املهتمة باالقتصاد العاملي،
متكنها من االستفادة من ذلك.
كما عرفت احملاسبة ,بانها نظام للمعلومات يقوم بتحديد وتسجيل وتوصيل األحداث االقتصادية
اخلاصة بالتنظيم املعني إىل أصحاب املصلحة فيه ,13وملا كانت النظم احملاسبية املعمول بها ختتلف من
بلد إىل آخر ،فقد تطلب األمر وجود منظمات حماسبية مهنية دولية تنظم العمل احملاسيب وحتدد شروطه
ومعايريه العامة.
ومن أوائل تلك املنظمات املهنية اليت أهتمت من وقت مبكر بتنظيم العمل احملاسيب ،معهد
احملاسبني املعتمدين يف اسكوتلندا ) ،(ICASوالذي تأسس عام 1854م ،ومعهد احملاسبني املعتمدين
يف إجنلرتا وولز ) ،(ICAEWالذي تأسس عام 1880م ،واملعهد األمريكي للمحاسبني العموميني
املعتمدين ،والذي تأسس عام 1887م ،وغريها من املؤسسات واملنظمات املهنية.

12

ميجس ,فالتر و ميجس ,روبيرت ,المحاسو ووبة المالية ,ترجمة أبو المكارم ,وصو ووري عبدالرتان و السو وولطان ,سو وولطان بن

محمد و البدوي ,محمد هال و و ووم ,كلية ابقتص و و وواد واإلدارة ,جامعة الملق س و و ووعود ,فرع القص و و وويم ,دار المري للني و و وور ,لبعة
1995م ,ص .27,28
13

لو ووحاتة ,السو وويد لو ووحاتة وفرل ,هاني خليل وسو ووليمان ,معنز حسو ووين وخميس ,عمرو محمد وعبدالرحيم ,رضو ووا مجمود,

"مبادي المحاس و ووبة المالية وفقا لمعاير المحاس و ووبة الدولية" ,قس و ووم المحاس و ووبة والمراجعة ,كلية التجارة  ,جامعة اإلس و ووكندرية,

2019م
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ومع تزايد االهتمام بوضع املعاي ري والقوانني املنظمة ملهنة احملاسبة واملراجعة ،بدأ االهتمام بالكادر
البشري ،الذي يُعترب الركيزة األساسية يف مهنة احملاسبة .فتم االهتمام بنوعية وجودة التعليم ،الذي
يتلقاه طالب احملاسبة ،وحتسني وتطوير املناهج احملاسبية ووضع معايري دولية للتعليم والتدريس
احملاسيب .وكذا اال هتمام بالتدريب والتطبيق العملي للطلبة أثناء دراستهم.
يتضح مما سبق أن احملاسبة تعتمد على ركنني أساسيني :أوهلما التعليم النظري ،الذي يُكسِب
الطلبة أسس ومفاهيم وقواعد علم احملاسبة .و األساس الثاني ،يتمثل باملهارة التطبيقية ملا مت تعلمه
بشكل نظري .وبالتالي ميكن النظر إىل التعليم احملاسيب ،كنظام متكامل ،بأنه يتكون من
جمموعة من العناصر املرتابطة لتحقيق أهدافه ،واليت تتضمن اآلتي:14
 املدخالت :وتتمثل ب األشخاص الذين ميكن تهيئتهم ملمارسة العمل احملاسيب مبختلف أشكاله
وأنواعه.
 العمليات التشغيلية :وتتمثل بوسائل التعليم اليت ميكن استخدامها يف التزويد باملهارات احملاسبية.
 املخرجات :وتتمثل باألشخاص املؤهلني والقادرين على ممارسة العمل احملاسيب بشقيه األكادميي
واملهين ،مبا حيقق اهلدف من نظام التعليم احملاسيب بصورة عامة.
 التغذية العكسية :تتم من خالل رقابة العناصر السابقة وتقيمها وتطويرها وحماولة تصحيح أي
احنرافات حتدث يف أي منها.
يتضح من العنصر الثاني (العمليات التشغيلية) أنه من املهم ،بل من الضروري ،أن تواكب عملية
التعليم ،عملية تزويد الطلبة باملهارات احملاسبية ،اليت ميكن احلصول عليها من خالل التطبيق
(التدريب) العملي أثناء الدراسة .فالتدريب واملهارات هي اخلطوة األوىل لردم اهلوة بني النظرية والتطبيق.
فالتعليم احملاسيب حباجة إىل املواءمة بني النظرية والتطبيق ،ألن معظم خرجيي املعاهد و اجلامعات
ميتلكون املعرفة النظرية ،ولكنهم حباجة إىل تعزيز مهاراتهم يف جمال التطبيق العملي.
لذلك على املعاهد واجلامعات ،بشكل عام ،تطوير خططها دورياً ،وبشكل يساهم يف تعزيز
اجلانب التطبيقي واملهاري لدى الطلبة .كما أن الشراكة بني مراكز التعليم املختلفة ومكاتب
احملاسبة واملراجعة مطلوبة ،إلنتاج كادر متمكن علمياً وعملياً ،يليب احتياجات سوق العمل .ولتحقيق
هذه الغاية جيب على املعاهد ومراكز التعليم احملاسيب املختلفة أن تتحول من اجلانب النظري البحت

14

قطناني خالد ,عويس خالد ,مرجع سابق.
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إىل اجلانب النظري التطبيقي ،لتلبية احتياجات ومتطلبات سوق العمل ،15ولالهتمام بالتطوير املستمر
للمهنة ،على أن مير التطوير مبراحل ثالث ،هي:16
 إنشاء مراكز التطوير احملاسيب.
 تشخيص املشاكل احملاسبية ووصف اإلجراءات الالزمة ،من خالل حتسني التعليم والتدريب
احملاسيب.
 حتسني نوعية اخلدمات احملاسبية املهنية.
ومبا أن أغلب مراكز التعليم احملاسيب يف اليمن ،مبختلف مكوناتها ،مازالت تتبع الطريقة
التقليدية يف تدريس احملاسبة ،وذلك من خالل التلقني النظري البعيد عن التطبيق العملي ،فقد قام
الباحث يف اجلزء الثاني من هذه الدراسة باستخدام املنهج الوصفي ،من خالل توزيع االستبيان على
أفراد عينة الدراسة ،للكشف عن مدى املواءمة بني خمرجات التعليم وسوق العمل.
ط و :اجل ب اإلتر ئ امل ا :
مجل الب
مت تصميم منوذجني الستمارة االستبيان ملوضوع الدراسة ،واالستعانة بهما يف مجع
البيانات ،كمصدر من املصادر األولية .حيث خُصص النموذج األول لطلبة وطالبات قسم احملاسبة يف
املعهد الوطين للعلوم اإلدارية .وخُ صص النموذج الثاني ألكادمييي قسم احملاسبة يف املعهد ،ولعينة من
مزاولي مهنة احملاسبة واملراجعة .وقد تكون النموذجا ن من قسمني ،القسم األول يف كال النموذجني
مشل بيانات دميغرافية عن األشخاص اجمليبني ،مثل :املؤهل العلمي ،التخصص ،سنوات اخلربة ،طبيعة
العمل ،جهة الدراسة ،املستوى الدراسي .بينما مشل القسم الثاني يف كال النموذجني جمموعة من
األسئلة ،اليت هدفت إىل قياس فرضيات البحث .حيث مت توزيع عدد من استمارات االستبيان ،منها
 120استمارة على طلبة قسم احملاسبة يف املعهد ،و  14استمارة على األكادمييني يف قسم احملاسبة،
باملعهد أيضاً ،وعدد  10استمارات على املزاولني ملهنة احملاسبة واملراجعة .وقد مت اسرتداد عدد 100

استمارة ،من االستمارات اليت وزعت على الطلبة والطالبات ،وعدد  10استمارات من استمارات
األكادمييني و عدد  7استمارات من املزاولني ملهنة احملاسبة واملراجعة .ومت إخضاعها مجيعاً للتحليل.
ويوضح اجلدول التالي رقم ( )1نتائج توزيع االستمارات على أفراد عينة البحث.

15
16

https://www.ammonnews.net/article/334201
راتوا محمد ,بن صالح ,عبدهللا مرجع سابق.
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جدول رقم ()1
ا ئى توزيل اتسا را ع ى ت باد ع ية البحىل
تعى ء ه ئة

ك تب احمل سبة

ط بة قسم

الا ريس

واملباإ ة

احمل سبة

ال د د د د د دبد د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د ا

االستمارات املوزعة
االستمارات املسرتدة والقابلة
للتحليل
االستمارات غري املسرتدة

ال د

اليسبة

ال د

اليسبة

ال د

اليسبة

14

%100

10

%100

120

%100

10

%71.4

7

%70

100

%83.3

4

%28.6

3

%30

20

%16.7

املر ر (بع اد الب تىل2020 ,م)

وقد مت االعتماد على مقياس ليكرت ،بدرجاته اخلمس ،والذي أخذ املدى من  1إىل  .5وعلى هذا
النحو تكون الدراسة مقبولة إذا حازت على نسبة أعلى من  ،%60مبعنى أن يزيد الوسط احلسابي عن
ثالث درجات من مساحة مقياس ليكرت .واجلدول التالي ( )2يوضح املدى ملقياس ليكرت:
جدول رقم ()2
س ل كب ودرإ ته

ساو
ساو ال س

وا ل نخ ة

وا ل

حم ي

غري وا ل

غري وا ل نخ ة

الدرجة

5

4

3

2

1

املر ر (بع اد الب تىل2020 ,م)

ومن أجل قياس مدى إمكانية اال عتماد على البيانات وثباتها ،فقد قام الباحث باستخدام مقياس
معامل االرتباط  ،Alphaحيث تكون نتائجه مقبولة إذا كانت مساوية أو أكرب من ،)%75( 0.75

حيث أظهر معامل ارتباط  Alphaنتيجة  .%76وهي قيمة ميكن أن يستدل من خالهلا على إمكانية
اال عتماد على إجابات أفراد العينة ،وبالتالي نتائج التحليل اإلحصائي.
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جدول رقم ()3
ل اخلر ئص ال
ال د د دب د د د د د د ا

وغبا ة أل باد ع ية البحىل:
تعى ء ه ئة الا ريس

طالب امل ه خترص

واحمل سبني

حم سبة

م
املاغري

1

اجلنس

2

العمر

الاري ا

ال د

ذكر
أنثى
من  30إىل 39
من  40إىل 55

 56وما فوق

اليسبة
املئوية

ال د

اليسبة
املئوية

11
3

%78.6
%21.4

61
39

%61
%39

11
3

%0
%78.6
%21.4

-

-

أكادميي
أكادميي ومراجع
3

املهنة

5
5
4
-

حسابات
مراجع حسابات
طالب

%35.7
%35.7
%28.6
-

64
36

%64
%36

طالب/ـة  +موظف/ـة
بكالوريوس
4

3
3
2
6

دبلوم عالي

املؤهل

ماجستري
دكتوراه

%21.4
%21.4
%14.3
%42.9

-

-

من عام إىل مخسة
 5سنوات اخلربة

3
11

أعوام
ستة إىل عشرة أعوام

%0
%21.4
%78.6

-

-

أكثر من عشرة اعوام
6

املستوى

سنة أوىل

الدراسي

سنة ثانية

-

-

46
54

%46
%54

املر ر (بع اد الب تىل2020 ,م)

للعلوم والتقنية

147
147

صنعاء  21 - 20 /أكتوبر  2020م

( املؤتمر العلمي الثاني للعلوم اإلدارية )
التنمية املستدامة ركيزة لألمن واالستقرار والسالم  /أكتوبر  2020م

من خالل اجلدول السابق نالحظ مايلي:
 -1بلغ عدد أعضاء هيئة التدريس واحملاسبني من الذكور  11بنسبة  ،%78.6ومن اإلناث  3بنسبة
 ،%21.4يف حني بلغ عدد الطلبة والطالبات  61للذكور بنسبة  %61و 39لإلناث بنسبة .%39

 -2تراوحت أعمار أعضاء هيئة التدريس واحملاسبني ،بني فئة  40إىل  55عام ،وفئة أكرب من  56عام.
حيث جند أن  11عضو يقع يف الفئة بني  40إىل  55عام وبنسبة  ،%78.6وعدد  3أعضاء يف الفئة
أكرب من  56عام بنسبة .%21.4

 -3فيما خيص املهن ،جند أن عدد  5أعضاء فقط ميتهنون العمل األكادميي ،بنسبة  ،%35.7بينما
جيمع  5أعضاء بني العمل األكادميي و احملاسيب املهين ،بنسبة  ،%35.7ويعمل  4أعضاء
كمراجعي حسابات فقط ،وبنسبة .%28.6

واقتصر االستبيان على بيان حالة الطالب ،من حيث العمل أو عدمه .فقد أظهر اجلدول أن عدد
 64طالب ًا وطالبة ،بنسبة  ،%64ال يعملون .فيما  36طالب ًا وطالبة ،بنسبة  ،%36يعملون إىل جانب
دراستهم.
 -4احلاصلون على شهادة بكالوريوس عدد  ،3بنسبة  .%21.4واحلاصلون على الدبلوم العالي ،3
بنسبة  ،%21.4واحلاصلون على املاجستري  ،2بنسبة  .%14.3واحلاصلون على الدكتوراه 6،
بنسبة .%42.9

 -5مت جتاهل سنوات اخلربة بالنسبة للطلبة والطالبات ،الذين يعملون جبانب دراستهم ،والرتكيز على
أعضاء هيئة التدريس واحملاسبني .حيث جند أن  3أعضاء يقعون يف الفئة بني ستة إىل عشرة أعوام
خربة ،وبنسبة  .%21.4بينما  11عضو يف فئة األكثر من  10أعوام خربة ،وبنسبة .%78.6

أما فيما خيص عدد الذكور إىل عدد اإلناث العاملني يف اجملال األكادميي واجملال احملاسيب،
فيمكن لنا إيضاحه من خالل اجلدول رقم (:)4
اجلدول رقم ()4
ع د الذكور بي ع د اإل ث ال

ني يف اجمل ل اتك د

اجليس

واجمل ل احمل س

ذكب

ت ثى

أكادميي

2

3

أكادميي  +مراجع حسابات

5

0

مراجع حسابات

4

0

املهية

املر ر (بع اد الب تىل2020 ,م)
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ا اب ر المبض

:

قام الباحث يف حتليل البيانات باالستعانة بالربنامج اإلحصائي ( ،)SPSS 25أو ما يعرف باحلزمة
اإلحصائية للعلوم االجتماعية .حيث مت اختبار الفرضيات عن طريق الـ ) ،(T-testوذلك ملعرفة إمكانية
قبول الفرضيات من عدمه.
لقد تضمن االستبيان اخلاص بفئة الطلبة اثنى عشر سؤاالً فرعياً ،لقياس الفرضية األوىل ،واليت تنص
على أن عدم التطبيق العملي أثناء الدراسة يؤثر سلباً على مستوى االستيعاب للطلبة يف قسم احملاسبة.
ويوضح اجلدول التالي رقم ( )5الوسط احلسابي واالحنراف املعياري وقيمة  Tاحملسوبة ملتغريات
الفرضية األوىل:
جدول رقم ()5
ا ئى ا اب ر المبض ة األوي
املاغري

السؤال

توجد فجوة بني ما يدرسه الطالب يف قسم احملاسبة

األول

واحتياجات سوق العمل.

السؤال

ال توفر املعاهد واجلامعات دورات تدريبية عملية للطلبة

الثاني

أثناء الدراسة.

السؤال
الثالث

على مواجهة احتياجات سوق العمل ،دون احلاجة إىل

احلس ن

امل رإ

Mean

St.Dev

T-test

4.10

0.577

19.053

3.92

0.598

15.394

4.01

0.559

18.052

تدريب عملي أثناء الدراسة.

السؤال
الرابع

هذا التخصص ،وإمنا معدله يف الثانوية العامة.

السؤال

ال يقوم املعهد بتهيئة طالب قسم احملاسبة بشكل جيد

اخلامس من الناحية التطبيقية ملواجهة متطلبات سوق العمل.
عدم التطبيق العملي لطلبة قسم احملاسبة أثناء دراستهم

السادس يؤثر بشكل سليب على مستوى أدائهم يف سوق العمل.
السؤال

توجد فروق واضحة يف التحصيل العلمي بني الطلبة الذين

السابع

يعملون يف جمال احملاسبة واملراجعة أثناء الدراسة عن

للعلوم والتقنية

الوسء

اتحنبا

احملسونة

ال يكتسب الطالب مهارات وقدرات كبرية جتعله قادر

ليست رغبة الطالب يف دراسة احملاسبة هي من أدخلته

السؤال

ق ةT

149
149

3.26

0.917

2.835

3.27

0.723

3.736

4.19

0.443

26.889

4.23

0.633

19.421
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الطلبة املتفرغني للتحصيل العلمي فقط ،وذلك لصاحل
الطلبة العاملني.
السؤال

ال يفضل الرتكيز على اجلانب النظري ،وإهمال اجلانب

الثامن

العملي التطبيقي أثناء الدراسة.

السؤال
التاسع
السؤال
العاشر
السؤال
احلادي
عشر

4.31

0.465

28.183

عدم وجود تطبيق عملي يؤثر سلباً يف التعرف على نقاط
القوة والضعف لدى الطالب أثناء دراسته النظرية ،وطرق

4.18

0.575

20.513

تعزيزها أو معاجلتها.
عدم التطبيق العملي يسبب ضعف يف اجلانب التطبيقي
مما يؤدي إىل صعوبة حصول الطالب على وظيفة بعد

3.87

0.734

11.856

التخرج لعدم وجود خربة عملية حماسبية.
ال تتضمن مناهج الدراسة اخلاصة بقسم احملاسبة ،مواد
تطبيقية حتاكي سوق العمل.

3.64

0.823

7.777

عدم حصول الطالب أثناء دراسته النظرية على مهارات
السؤال

إضافية مثل ،مهارات االتصال والتواصل ،مهارات اللغة

الثاني

اإلجنليزية ،مهارات التعامل مع احلاسوب واألنظمة

عشر

املختلفة فيه وغريها من املهارات تزيد من صعوبة الطالب

3.61

0.567

10.765

عند خترجه والتحاقه بسوق العمل.
املتوسط

3.88

العام

0.635

15.372

املر ر (بع اد الب تىل2020 ,م)

يتبني من اجلدول رقم ( ،)5أن املتوسط العام للوسط احلسابي ( )Meanبلغ  3.88وهو بذلك قد
زاد عن ثالث درجات من مساحة مقياس ليكرت ذي اخلمس درجات ،وبلغ متوسط قيمة  Tاحملسوبة
 ،15.372وهي أكرب من قيمتها اجلدولية مبستوى داللة  ،0.05مما يشري إىل أن أفراد عينة البحث
من الطلبة والطالبات يرون أن عدم التطبيق العملي أثناء الدراسة يؤثر سلباً على مستوى االستيعاب لطلبة
قسم احملاسبة.
وتضمن االستبيان اخلاص بفئة األكادمييني وبعض مكاتب املراجعني القانونيني ،الذين مشلتهم
الدراسة ،أربعة عشر سؤاالً فرعياً ،لقياس الفرضية الثانية ،واليت تنص على أن عدم التطبيق العملي
لطلبة قسم احملاسبة ،أثناء الدراسة ،يؤدي إىل ضعف األداء املهين بعد التخرج .ويوضح اجلدول رقم ()6
الوسط احلسابي و االحنراف املعياري وقيمة  Tاحملسوبة ملتغريات الفرضية الثانية:
للعلوم والتقنية
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جدول رقم ()6
ا ئى ا اب ر المبض ة الث ة

املاغري

السؤال

عدم التطبيق العملي لطلبة قسم احملاسبة أثناء دراستهم

األول

يؤثر بشكل سليب على مستوى أدائهم يف سوق العمل.

السؤال

يف ظل املنهج املعتمد حالياً من قبل املعهد لطلبة قسم

الثاني

احملاسبة ،فإنه توجد حاجة إىل تطبيق عملي قبل التخرج.

السؤال

ال يوجد تعاون بني مكاتب احملاسبة واملراجعة واملعهد يف

الثالث

جمال تدريب طلبة قسم احملاسبة قبل التخرج.

السؤال

ال يتم إلزام الطلبة أثناء دراستهم النظرية يف املعهد

الرابع
السؤال

بساعات تدريبية لدى مكاتب احملاسبة واملراجعة

السادس
السؤال
السابع
السؤال
الثامن

للعلوم والتقنية

الوسء

اتحنبا

احلس ن
Mean

امل رإ
St.Dev

احملسونة
T-test

0.363

19.135

4.86
4.64

4.79

4.29

0.497

0.426

0.469

12.362

15.691

10.262

لتكون جزء من متطلبات التخرج.
ال يليب منهج قسم احملاسبة يف املعهد متطلبات و

اخلامس احتياجات سوق العمل.
السؤال

ق ةT

توجد فجوة بني الواقع النظري الذي يتلقاه الطالب يف
املعهد وبني الواقع العملي الذي يتطلبه سوق العمل.
ال يكتفي املعهد باألحباث النظرية ،بل يوجه طلبته إىل
إعداد أحباث ميدانية تعاجل قضايا واقعية.
ال يطور املعهد من منهجه الدراسي بشكل مستمر ،مبا
يتالئم مع متطلبات سوق العمل.
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3.50

3.71

4.14

3.93

0.519

0.726

0.864

0.730

3.606

3.680

4.947

4.759
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السؤال

ال يهتم املعهد باجلانب التطبيقي لطلبة قسم احملاسبة

التاسع

بقدر اهتمامه باجلانب النظري.

السؤال

ال يقوم املعهد بإجراء دورات تدريبية بشكل دوري ومنظم

العاشر

لتطوير أداء وكفاءة أعضاء هيئة التدريس يف اجلانب

3.29

3.57

0.611

0.646

749.1

3.309

العلمي والعملي.

السؤال
احلادي
عشر

عدم وجود خربة عملية لعضو هيئة التدريس يف اجملال
التطبيقي للمحاسبة واملراجعة قد يؤثر على أداءه املهين.

4.43

0.756

7.071

السؤال
الثاني
عشر
السؤال

ال يعتمد املعهد على مناهج متطورة يف تعليم مهنة
احملاسبة واملراجعة.

ال يقوم املعهد باستخدام تكنلوجيا احلاسب اآللي مثل

الثالث

الربوجكرت وبرامج البوربوينت واإلكسل وغريها من

عشر

برامج احلاسب اآللي يف عرض وتقديم احملاضرات.

السؤال

3.93

0.730

4.759

4.07

0.829

4.837

ال توجد معايري تعليم حماسبة يف اجلمهورية اليمنية،

الرابع

تعنى بتنظيم التحصيل العلمي النظري واجلوانب العملية

عشر

التطبيقية.

3.57

0.514

4.163

املتوسط
4.05

العام

0.620

7.166

املر ر (بع اد الب تىل2020 ,م)
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يتبني من اجلدول رقم ( ،)6أن املتوسط العام للوسط احلسابي ( )Meanبلغ  .4.05وهو بذلك قد زاد
عن ثالث درجات من مساحة مقياس ليكرت ذي اخلمس درجات .وبلغ متوسط قيمة  Tاحملسوبة
 ،7.166وهي أكرب من قيمتها اجلدولية مبستوى داللة  .0.05مما يشري إىل أن أفراد عينة البحث من
األكادمييني وأصحاب مكاتب احملاسبة واملراجعة ،الذين مشلتهم الدراسة ،يرون أن عدم التطبيق
العملي لطلبة قسم احملاسبة ،أثناء الدراسة ،يؤدي إىل ضعف األداء املهين بعد التخرج.
اتسايا إ :
من خالل ما سبق من عرض وحتليل ملوضوع البحث ،فقد توصل الباحث إىل االستنتاجات التالية:
 -1وجود قصور لدى أعضاء هيئة التدريس يف التعامل مع األنظمة احملاسبية اإللكرتونية.
 -2اقتصار املنهج على اجلانب النظري ،وعدم الرتكيز على اجلانب التطبيقي املرافق للجانب النظري،
مما يؤدي إىل ضعف يف اجلانب العملي بعد التخرج.
 -3عدم وجود اتفاقيات تعاون بني املعهد ومكاتب احملاسبة واملراجعة واملؤسسات العاملة يف هذا
اجملال ،سواءً احلكومية منها أو اخلاصة ،لتدريب الطلبة ورفع تقارير مبستوى إجنازهم ،كشرط
من شروط التخرج.
 -4عدم تطوير املنهج الدراسي واقتصاره على املنهج التقليدي.
 -5تشبع سوق العمل مبخرجات تعليم ،تفتقر إىل مواصفات وخربات ومهارات حماسبية ،يتطلبها سوق
العمل.
 -6ضعف مساهمة سوق العمل يف حتسني وتطوير جودة التعليم احملاسيب.

للعلوم والتقنية
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الاوص

:

 -1ضرورة االهتمام بتطوير الكادر األكادميي علمياً وعملياً ،بصورة دائمة ،ومبا يتواكب مع
احتياجات ومتطلبات السوق والتعليم احملاسيب.
 -2ضرورة االهتمام بتطوير منهج التعليم احملاسيب وإدخال اجلانب التطبيقي فيه ،بصورة تفيد الطلبة
عند التحاقهم بسوق العمل ،ومبا يتوافق مع متطلبات سوق العمل.
 -3االهتمام بتطوير ودعم املؤمترات والندوات العلمية بني خمتلف اجلهات ذات الصلة مبهنة احملاسبة،
مثل املعاهد واجلامعات ومكاتب احملاسبة واملراجعة واجلهاز املركزي للرقابة واحملاسبة ومجعية
احملاسبني القانونيني اليمنيني والوحدات االقتصادية ،ذات الصلة مبهنة احملاسبة واملراجعة.
 -4ضرورة تضمني منهج التعليم احملاسيب لسلوكيات و مهارات وأخالقيات مهنة احملاسبة و املراجعة.
 -5ضرورة االهتمام مبتطلبات معايري اجلودة يف التعليم احملاسيب ،مثل املعايري الصادرة عن االحتاد
الدولي للمحاسبني ،وغريها من املنظمات واجلهات املهنية املهتمة مبهنة احملاسبة.
 -6ضرورة إدخال األنظمة احملاسبية املستخدمة يف سوق العمل كمادة من مواد املنهج احملاسيب املعتمد
يف املعهد.
 -7ضرورة إلزام الطلبة بسنة امتياز ،تكون سنة تطبيقية ،كما هو احلال يف كليات الطب ،حبيث
تصبح شرطاً من شروط التخرج.
 -8ضر ورة فرض شروط قبول على الطالب الراغبني يف االلتحاق بربنامج احملاسبة ،وذلك للحد من
األعداد الكبرية امللتحقة بهذا القسم ،من ناحية ،ولضمان نوعية املخرجات لسوق العمل ،من
ناحية أخرى.
 -9ضرورة تطوير أساليب التدريس واالنتقال من أسلوب التلقني النمطي إىل أسلوب التكنلوجيا
احلديثة ،يف عرض وتقديم احملاضرات.
 -10ضرورة إشراك القطاع العام واخلاص والوحدات االقتصادية يف وضع خطط التعليم املستقبلية ،مبا
يسهم يف حتديد احتياجات سوق العمل من الكوادر املؤهلة.
 -11ضرورة التنسيق وعقد اتفاقيات تعاون مشرتك بني املعهد ومكاتب احملاسبة واملراجعة واملؤسسات
العاملة يف هذا اجملال ،بغرض تطوير اجلانب التطبيقي العملي لدى الطلبة أثناء الدراسة ،واعتبار
التقارير الصادرة عن هذه املكاتب واجلهات شرطاً من شروط التخرج.
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املباإل:
 -1سعيد ،عمر أمحد ,جودة املخرجات األكادميية ومالءمتها لسوق العمل ،املؤمتر السنوي الرابع
للمنظمة العربية لضمان اجلودة يف التعليم ،القاهرة ،ص  ،3-2سبتمرب 2012م.
 -2أبو محص ،نعيم ,واقع التعليم وسوق العمل العربي والعاملي ،مؤشرات حول املشهد االجتماعي يف
الدول العربية2011/11/19 ،م.www.arabthought.org/content ،

 -3إجنازات املعهد الوطين للعلوم اإلدارية للفرتة من  1963إىل 2015م ،تقرير صادر عن املعهد الوطين
للعلوم اإلدارية.
 -4القانون رقم  26لسنة 1999م بشأن مهنة التدقيق ومراجعة احلسابات ،وزارة الشؤون القانونية
وشؤون جملس النواب.
 -5ميجس ،فالرت و ميجس ،روبريت ,احملاسبة املالية ،ترمجة أبو املكارم ،وصفي عبدالفتاح و
السلطان ،سلطان بن حممد و البدوي ،محد هاشم ,كلية االقتصاد واإلدارة ،جامعة امللك سعود،
فرع القصيم ،دار املريخ للنشر ،طبعة 1995م ،ص .27،28

 -6اجلليلي ،مقداد أمحد و ذنون ،آالء عبدالواحد ,استخدام معاير التعليم الدولية للمحاسبني املهنيني
يف تطوير املناهج احملاسبية ملرحلة البكالوريوس يف العراق ،جملة تنمية الرافدين ،العدد ،99
جملد  ،32لسنة 2010م ،كلية اإلدارة واالقتصاد ،جامعة املوصل.
 -7قطناني ،خالد و عويس ،خالد ,مدى مالئمة مناهج التعليم احملاسيب يف اجلامعات املهنية ملتطلبات
سوق العمل يف ظل تداعيات األزمة املالية ،كلية الزهراء ،جامعة مسقط ،سلطنة عمان2009 ,م.
 -8راتول حممد و بن صاحل ،عبد اهلل ,أهمية تطبيق االجتاهات احلديثة للتعليم والتأهيل احملاسيب
وفق معايري التعليم احملاسيب الدولية يف تعزيز جودة املخرجات احملاسبية ،دراسة حالة اجلزائر،
تونس ،املغرب ،دراسات ،جملة علمية دولية حمكمة ،العدد االقتصادي ،العدد  27أ ،سبتمرب
2016م ،جامعة األغواط ،ص .186
 Daily mail -9الربيطانية ،الثالثاء ،أكتوبر .2011
Toronto ، Ministry of Training،Quid to using labour Market Information -10
P:3-5.، 2005، Canada،Ontario
https://www.ammonnews.net/article/334201 -11

 -12شحاتة ,السيد شحاتة وفرج ,هاني خليل وسليمان ,معنز حسني ومخيس ,عمرو حممد وعبدالرحيم,
رضا جممود" ,مبادي احملاسبة املالية وفقاً ملعاير احملاسبة الدولية" ,قسم احملاسبة واملراجعة ,كلية
التجارة  ,جامعة اإلسكندرية2019 ,م
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الفساد األكاديمي وأثره يف السمعة التنظيمية كما يدركها طلبة الدراسات
العليا بكلية التربية جامعة صنعاء
د  /عبد السالم أحمد حسين قاسم العروسي
()2
د  /نبيلة حسن عبده الصرابي

()1

()1أستاذ اإلدارة والتخطيط التربوي املساعد
املعهد العالي للتدريب والتأهيل أثناء الخدمة (الشوكاني)
( )2أستاذ اإلدارة والتخطيط التربوي املساعد
مركز التطوير األكاديمي وضمان الجودة جامعة صنعاء
ملخص الدراسة:
هدفت الدراسة ىل

واقع الفسةد

شخةص

األكد ميي ،والس ة ة ةةنظ ال ،و ن  ،والأخة ة ةة

 واقع الس ة ة ة ة ةةنظ ال ،و ن لأل المل جبد ظصة ةة ظد كند يدركهد طلب الدراس ة ةةدا الظل د قد

الفس ة ة ة ة ةةد األكد ميي ت الس ة ة ة ة ةةنظ ال ،و ن كند
د ظ

يدركهد طلب الدراس ة ة ةةدا الظل د لأل المل
ص ة ظد  ،والأخ ة

الف وح ائيةةةدم ت  ،س ة

شقدي اا ف ا الظ

أل الفس ة ة ة ة ة ة ة ة ةةد األكد ميي ت

د ا لدعل لفو ع ،د ).
-

الدراسة ة ة ة ة ة ة ة ةةدا الظل د) ت السة ة ة ة ة ة ة ة ةةنظ ال ،و ن

د

عاملسة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ول اع ،ند

طبق

مت اخ ،در

خ ة ة ة ة ة ام  ،للغت ع )71طدلب

وطدلب  ،ووز ت لى
ع )32فق ة

ز

ع

د ظ صة ة ة ظد ،

الدراس ة اسةة،بد

أ

لى ،غرياا الدراس ة ة ة ولدعشهد،

وش صلت الدراس ىل ال ،دم اآلش :
 -واقع الفس ة ة ة ة ة ة ةةد األكد ميي لأل المل

لأل المل
-

دا و

د ظ ص ظد .

ف وح ذاا عل ىليةة ةةدم ت  ،س ة ة

شقدي اا ف ا الظ

أل الفسة ة ةةد األكد ميي ت

السنظ ال ،و ن كند يدركهد طلب الدراسدا
الظل د لأل المل

د ظ ص ة ظد شظزى مل،غرياا

الدراس ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة عال ت اع ،ند ي ،الظن  ،ال

د

األكد ميي).
د ظ

ص ة ة ة ظد كند يدرك طلب الدراسة ة ةةدا الظل د قد
د ل اقع ع  ،س ).

،و

ة اخلد

ال،ظل ن ) ،كند يدركهد طلب الدراسة ةةدا الظل د

ول،حق ق ذلك اسة ة ة ةة،صدا البديجد امل ه
طلب الدراس ة ةةدا الظل د لأل المل

ة ة ة ةةد

ه ئ ال،دريس ،الفس ة ة ة ة ة ة ةةد األكد ميي لدى طلب

األكد ميي).
ال ص ةةفي املس ةةحي ،وشأ ل،نع الدراسة ة

دا و

األكد ميي :عالفسة ة ة ةةد األكد ميي لدى

الس ة ة ة ة ة ة ة ةةنظ ال ،و ن كند يدركهد الطلب ا شظزى
مل،غرياا الدراسة ة ة عال ت اع ،ند ي ،الظن  ،ال

ذو عل ىلية ة ة ة ةةدم أل الفس ة ة ة ةةد

الكلمات المفتاحية :الفسة ة ة ة ةةد األكد ميي ،السة ة ة ة ةةنظ
ال ،و ن .
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قد :
يعترب الفساد األكادميي من أخطر املشكالت اليت تواجه اجملتمعات برمتها ،والذي بدوره يؤدي
إىل املشكالت االقتصادية واالجتماعية ،بل ينعكس بشكل خطري على وضع الوطن بشكل عام،
وعلى خطط التنمية وجودة التعليم وخمرجاته.
ولذا كانت وما زالت التنمية املستدامة والتطور واالزدهار واالستقرار بكافة أنواعه يف الدول
واجملتمعات تعتمد وبشكل جوهري على الشباب ،فهم قادة املستقبل لكن الوعي والذهنية اجلمعية
للشباب هي نتيجة صانعي السياسات العامة والتعليمية وال سيما اجلامعية يف الدول؛ لذلك فإن املسؤولية
األساسية تقع على الدولة يف توفري الفرص للشباب لكي يصبحوا عونا هلا يف تنفيذ أهدافها الوطنية،
واحلد من الوقاية من الفساد؛ أل ن الوقاية دائما أفضل بكثري من العالج (مبادرة املعهد األمريكي،
.)1 ،2018
إال أن صور الفساد األكادميي تظهر يف وظائف اجلامعة بشكل عام واملتمثلة بشكل خاص يف
اجلانب التعليمي واإلداري كالتعيني يف الوظائف األكادميية ،أو وجود أحزاب داخل اجلامعة تؤثر سلبا
يف القرا رات واجملامالت يف تقييم األداء الوظيفي ،أو قد يستغل بعض القيادات األكادميية العاملني
معهم ملصاحلهم ،كما أنه قد ال توجد آليات حمددة الختيار املناصب يف اجلامعة ،وفيما يتعلق بوظيفة
اجلامعة يف جانب البحث العلمي فتتمثل يف بعض املظاهر كغياب سياسة االفصاح املالية يف الكراسي
البحثية ،ومراكز البحوث ،واستغالل بعض املتعاقدين يف عمل األحباث ،وحجب بعض املعلومات
واإلحصاءات ،والبعد عن النزاهة العلمية ،وشراء أمساء الباحثني العامليني (اخلشمي وشلهوب،2016 ،
)3
كما يصعب قياس الفساد كميا ،إال أن إدراكه قابل للقياس ،بل إن الدول ميكن ترتيبها يف
تسلسل هرمي حسب درجة تصورها وإدراك الفساد فيها ،ويف أي قطاع من القطاعات ،ومنها القطاع
التعليمي ،حيث يسود الفساد يف عدد كبري من الدول يف مجيع مستويات مؤسسات التعليم املختلفة،
من املدارس االبتدائية وحتى املؤسسات اجلامعية ،وميكن أن حيدث الفساد يف أي مرحلة وبني أي
جمموعة من العاملني من صناع السياسة على املستوى الوزاري وصوال لفئة املستفيدين منها (Temple
)& Transparency International, 2005املشار إليه يف (األمحدي.)292 ،2016 ،
يف حني تعد السمعة واحدة من املعايري املعتمدة يف تقييم اجلامعات ،كما هلا دور حاسم يف رؤية
إجيابية للمؤسسات التعليمية يف ضوء االهتمام الكبري يف املستوى العام للتعليم العالي يف العصر احلالي
).(Sontaite, 2009, 51
كما أن تقييم اخلدمات التعليمية الذي جيرى سنويا قلما جتد جامعة عربية متضي على مستوى
متقدم ،وعملية التقييم تلك تتم وفقا للمعلومات واخلدمات املتاحة يف املواقع اإللكرتونية للجامعات،
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وهذا يعين أهمية تلك املواقع اإللكرتونية ملصدر جوهري وأساسي للجامعات مما يتوقع أن تؤثر ذلك يف
مسعة تلك اجلامعات إجيابا أو سلبا (عودة.)3 ،2012 ،
ويف ضوء نتائج الدراسات السابقة اليت قام بها فروست وزمياله (Frost, Hamlin and

) Barczyk, 2007عن خيانة األمانة األكادميية لدى جمموعة من الطلبة يف جامعتني أمريكيتني،
توصلت الدراسة إىل أن هناك ( )%68من أعضاء هيئة التدريس يف اجلامعتني يعتقدون وجود خيانة
لألمانة األكادميية ،أما ما يتعلق باملناهج األكادميية فريى ( )%90من أعضاء هيئة التدريس يف تلك
اجلامعتني أنها ال تشمل حتذيرا كافيا عن عواقب اخليانة لألمانة األكادميية ،كما تبني أن ()%92

من أعضاء هيئة التدريس يتساحمون مع الطلبة املنتهكني للنزاهة األكادميية.
يف حني توصلت دراسة (محيد )2009 ،أن مظاهر الفساد يف اجلامعات املصرية متثلت يف
التجاوزات يف مستوى اإلدارة :تعيني بدء من عمداء الكليات الذين يعينون على أساس سياسي ال
أكادميي ،ومن ثم يدينون بالوالء لإلدارة العليا ولرئيس اجلامعة ونوابه ،حيث ال يهتمون مبصلحة
كلياتهم األكادميية والعلمية ،أما التجاوزات يف قطاع األساتذة اجلامعيني فتمثلت يف :عدم وفاء أعضاء
هيئة التدريس بالتزاماتهم واالنشغال باألعمال اإلضافية خارج اجلامعة لتحسني املستوى املعيشي،
والفساد يف االمتحانات الشفوية والتطبيقية ،ومشكالت بنشر األوراق العلمية والتجاوزات يف الرتقيات،
أما التجاوزات يف قطاع الطلبة فتمثلت يف :ظاهرة الغش ،وعدم وجود رادع قوي ضد املفسدين ،وعدم
اجلدية يف تطبيق القانون.
أما دراسة أوسيبني ) (Osipain, 2009فتوصلت إىل أن ( )%52من منسوبي اجلامعات األوكرانية
تنظر إىل الفساد باعتباره ا لطريق األسهل واألكثر موثوقية يف حل العديد من املشاكل األكادميية،
كما يرى الغالبية من منسوبي هذه اجلامعات أن الطلبة يسهمون يف شيوع الفساد يف اجلامعات من خالل
اختيارهم للفساد كوسيلة أسهل لتلقي درجات جيدة وإن كانت غري مشروعة.
يف حني أظهرت دراسة (السليم )2012 ،أن الفساد يف اجلامعات األردنية جاء بدرجة كبرية وبنسبة
( ، )%69حيث أتت العوامل االجتماعية يف أسباب الفساد ،ثم األسباب اإلدارية تليها السياسية والذاتية
ويف املرتبة األخرية كانت االقتصادية ،كما أشارت نتائج الدراسة إىل أن أكثر مظاهر الفساد
األكادميي يف اجلامعات هي احملاباة أو التحيز يليها إساءة استخدام السلطة.
أما أكورودودو ) (Okorodudu, 2013فريى بأن صور الفساد األكثر انتشارا يف اجلامعات
النيجريية تتمثل يف غش الطلبة يف االختبارات بعدة صور ومنها :القصاصات الورقية ،مد العنق اللتقاط
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اإلجابات من زمالئهم اجملاورين هل م باملقعد ،واستبدال أوراق اإلجابة ،واستبدال شخص متفوق لدخول
االختبارات بدال من الطالب ،وشراء األسئلة.
كما تشري نتائج دراسة (محادات2013 ،؛ والعجمي )2008 ،إىل أن أكثر العوامل وراء انتشار
الفساد األكادميي هي العوامل االقتصادية مثل الفقر واخنفاض املرتبات  ،واألعباء املعيشية...اخل.
يف حني توصلت دراسة (األمحدي )2016 ،إىل صور الفساد األكادميي يف اجلامعات السعودية
تنتشر بصورة متوسطة ،وأن أكثر صور الفساد شيوعا بني الطلبة قيامهم بسرقة احباث مكتوبة على
االنرتنت وتقدميها على أساس أنها من إعدادهم ،كما أن فساد أعضاء هيئة التدريس من وجهة نظر
الطلبة جاءت بدرجة متوسطة يتصدرها أكثر شيوعا الفساد يف تقويم أعضاء هيئة التدريس لطلبتهم ثم
الفساد يف النشاط التدريسي.
أما دراسة (اخلشمي وشلهوب )2016 ،فقد حددت مظاهر الفساد األكادميي يف اجلامعات
السعودية يف جانب البحث العلمي متثلت يف دفع مبالغ مالية للنشر العلمي دون حتكيم ،ويف جانب
خدمة اجمل تمع الظهور اإلعالمي خلدمة أغراض شخصية واالرتباط بعمل يف مؤسسات أخرى دون موافقة
اجلامعة ،أما يف اجلانب التعليمي متثلت مظاهر الفساد يف احتكار بعض أعضاء هيئة التدريس
مبقررات معينة لتدريسها.
وهنا العديد من الدراسات اليت تناولت السمعة التنظيمية منها دراسة (عودة )2012 ،اليت هدفت
إىل إجياد العالقة التأثريية بني جودة اخلدمات اإللكرتونية ومسعة اجلامعات االردنية اخلاصة ،وتوصلت
الدراسة إىل ان اجلامعات األردنية تتمتع بسمعة حسنة ،فالطلبة يشعرون باألعجاب واالحرتام بشكل
عالي اجتاه جامعاتهم ،وأن جودة املعلومات واخلدمات اليت تقدمها مواقع اجلامعات اٌلكرتونية مل تكن
باملستوى الذي يطمح إليه الطلبة ،بينما كانت جودة التصميم مبستوى جيد ،وبينت الدراسة وجود أثر
جلودة املواقع اإللكرتونية للجامعات يف مسعه تلك اجلامعات.
واما دراسة (النجار )2019،هدفت إىل توضيح أهمية النشر الدولي والسمعة األكادميية على
ترتيب اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة يف التصنيفات العاملية ،وتوصلت الدراسة إىل أهم النتائج وهي:
تواجد اجلامعة االسالمية باملدينة املنورة التصنيف العاملي ( )Webometricsللمواقع اجلامعية
والتعليمية ،حيث دخلت اجلامعة االسالمية التصنيف (ويب ماتريكس) حيث التصنيف العاملي ()5119
وعلى مستوى التصنيف القاري ( )180وعلى مستوى ترتيب البلد ( ،)21عدم تواجدها يف تصنيف ()QS
للجامعات ( ،) 2018تواجد اجلامعة حيث السمعة األكادميية وفق جملة تاميز ومقارنة باجلامعات
األخرى ووفق التصنيف العاملي حظيت على املرتبة (.)5119
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ودراسة (مطر )2018 ،هدفت هذه الدراسة إىل الكشف عن دور الذكاء االسرتاتيجي يف تعزيز
مسعة املنظمة يف وزارة الرتبية والتعليم بقطاع غزة من وجهة نظر مديري املدارس ،وأظهرت نتائج الدراسة
اهتمام املنظمة املبحوثة بالذكاء االسرتاتيجي وعناصره ،مع وجود عالقة ذات داللة إحصائية طردية
قوية بني الذكاء االسرتاتيجي ومسعة املنظمة ،كما بينت النتائج وجود تأثري معنوي للذكاء
االسرتاتيجي على مسعة املنظمة.
ومن استعراض الدراسات السابقة يتبني أن ضعف األخالقيات العلمية تعد هي السبب الرئيس يف
تفشي ظاهرة الفساد األكادميي ،إضافة إىل غياب قوة القانون والردع لكل من تسول له نفسه يف
ممارسة الفساد األكادميي.
بناء على ما سبق أرتأى الباحثان أن جيريا دراسة الفساد األكادميي وأثره على السمعة التنظيمية
كما يدركها طلبة الدراسات العليا يف كلية الرتبية جبامعة صنعاء.
خأل الدراس :
تأسيسا على ما سبق حتاول الدراسة احلالية اإلجابة عن السؤال الرئيس اآلتي:
كيفففف ميكفففن أن يفففؤثر الفسفففاد األكفففادميي يف السفففمعة التنظيميفففة كمفففا يفففدركها طلبفففة
الدراسات العليا بكلية الرتبية جامعة صنعاء؟
ولإلجابة عن السؤال الرئيس ينبثق منه األسئلة الفرعية اآلتية:
 -1ما واقع الفساد األكادميي كما يدركه طلبة الدراسات العليا بكلية الرتبية جامعة صنعاء؟
 -2ما واقع السمعة التنظيمية لكلية الرتبية جامعة صنعاء كما يدركها طلبة الدراسات العليا ؟
 -3ما أثر الفساد األكادميي يف السمعة التنظيمية كما يدركها طلبة الدراسات العليا بكلية الرتبية
جامعة صنعاء؟
 -4هل توجد فروق دالة احصائيا عند مستوى داللة ) ( ≤ 0.05يف متوسط تقديرات أفراد العينة ألثر
الفساد األكادميي يف السمعة التنظيمية كما يدركها طلبة الدراسات العليا بكلية الرتبية جامعة
صنعاء تعزى ملتغريات الدراسة (النوع االجتماعي ،العمر ،الربنامج األكادميي)؟
هداف الدراس :
تسعى الدراسة احلالية إىل حتقيق اهلدف الرئيس اآلتي:
التعفففرف علفففى كيفيفففة تفففأثري الفسفففاد األكفففادميي يف السفففمعة التنظيميفففة كمفففا يفففدركها طلبفففة
الدراسات العليا بكلية الرتبية جامعة صنعاء؟
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ولتحقيق اهلدف الرئيس يتفرع منه األهداف الفرعية اآلتية:
 -1تشخيص واقع الفساد األكادميي كما يدركه طلبة الدراسات العليا بكلية الرتبية جامعة صنعاء.
 -2تشخيص واقع السمعة التنظيمية لكلية الرتبية جامعة صنعاء كما يدركها طلبة الدراسات العليا.
 -3الكشف عن أثر الفساد األكادميي يف السمعة التنظيمية كما يدركها طلبة الدراسات العليا
بكلية الرتبية جامعة صنعاء.
 -4الكشف عن الفروق اإلحصائية يف متوسط تقديرات أفراد العينة ألثر الفساد األكادميي يف السمعة
التنظيمية كما يدركها طلبة الدراسات العليا بكلية الرتبية جامعة صنعاء تعزى ملتغريات الدراسة
(النوع االجتماعي ،العمر ،الربنامج األكادميي).
هن الدراس :
تتمثل أبرز جوانب أهمية الدراسة احلالية يف اآلتي:

 -األهن ال و ي :

 -1املساهمة يف إثراء املكتبة العليمة مبراجع تساعد الباحثني القادمني يف دراستهم عرب االطالع على
نتائج الدراسة وتوصياتها ،ولسد النقص يف املكتبة اليمنية لصور الفساد األكادميي واثره يف
السمعة التنظيمية.
 -2تسليط الضوء على مدى إدراك طلبة الدراسات العليا بكلية الرتبية جلامعة صنعاء ملظاهر الفساد
األكادميي وأثره على السمعة التنظيمية للجامعة.

 -األهن الظنل :

 -3تعد الدراسة أحد اسرتاتيجيات مكافحة الفساد األكادميي باملؤسسات اجلامعية.
 -4يؤمل أن تثري نتائج هذه الدراسة اهتمام شرحية كبرية من املسؤولني يف جامعة صنعاء عامة ،وكلية
الرتبية خاصة مبحاربة الفساد األكادميي
يدو الدراس :
تقتصر الدراسة على اآلتي:
 احلد امل ض ي :الفساد األكادميي (مظاهر الفساد األكادميي عن أعضاء هيئة التدريس ،مظاهرالفساد األ كادميي عند طلبة الدراسات العليا) واثره يف السمعة التنظيمية (املسؤولية االجتماعية،
جودة اخلدمة التعليمية).
 احلد املأد ي :كلية الرتبية جبامعة صنعاء. احلد البخ ي :طلبة الدراسات العليا. -احلد الز د ي :الفصل الثاني من العام األكادميي 2020 /2019م.
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ةطلحدا الدراس :
الفسد األكد ميي :يعرف الفساد األكادميي لغة بأنه :نقيض الصالح ،فسد ويفسد ،وفسد فسادا
وفسودا .خالف املصلحة ،واالستفساد خالف االستصالح (ابن منظور.)336 ،1979 ،
ويعرف الفريوز أبادي ( ) 444 ،2009الفساد بأنه" :فسد كعصر ،والفساد أخذ املال ظلما،
واملفسدة ضد املصلحة ،وتفاسد القوم يعين تقاطعوا األرحام".
ويعرف الفساد يف االصطالح بأنه" :سلوك منحرف وخمالفة لألنظمة والقوانني النافذة يف الوسط
اجلامعي واجلهاز اإلداري للجامعة ،وذلك لصاحل أهداف شخصية أو مجاعية مما يسبب عدم حتقيق
األهداف لتقديم اخلدمات بكفاءة وفاعلية يف اجلامعة" (العجمي.)8 ،2008 ،
كما يعرف بأنه" :خروج عن األنظمة وخمالفة للقرارات والتعاميم املعتمدة يف اجلامعات واملتعلقة
باجلانب التعليمي واإلداري والبحث العلمي وخبدمة اجملتمع ،وذلك لتحقيق مصاحل شخصية مما
ينعكس سلبا على خمرجات اجلامعة" (اخلشمي وشلهوب.)6 ،2016 ،
ويعرف الباحثان الفساد األكادميي إجرائيا بأنه :اخلروج عن األنظمة األكادميية واللوائح املنظمة
للعمل األكادميي لتحقيق أهداف شخصية من خالل استجابات طلبة الدراسات العليا بكلية الرتبية
جامعة صنعاء الستبيان الفساد األكادميي لدى( :أعضاء هيئة التدريس ،وطلبة الدراسات العليا)،
والذي مت بناءه هلذا الغرض.
السنظ ال ،و ن  :تعرف بأنها" :تصورات حيملها العمالء حول مؤسسة معينة سواء كانت سلبية أم
إجيابية ،وتعتمد السمعة على تقييم اجلمهور اخلارجي على معايري كثرية منها اخلدمة واملعلومات
والعنصر البشري واجلودة وغريها" ).(Lange, 2011, 155
كما تعرف بأنها" :االنطباع اجلماعي املشرتك يف األذهان حول اجلامعة" (Alessandri, Yang
).and Kinsey, 2006, 261

يف حني يعرف مطر ( ) 25 ،2018بأن السمعة التنظيمية هي" :قدرة املؤسسة على تنفيذ
االسرتاتيجيات واخلطط والعمل على توطيد العالقات مع كافة األطراف املؤثرة يف اجملتمع عن طريق
تلبية حاجاتهم وتقديم اخلدمة ذات جودة عالية بشكل حيسن من مسعتها وخيلق قيمة تنافسية من أجل
بقائها".
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وتعرف أيضا بأنها" :حتقيق األهداف الواضحة لتقييم األداء الداخلي واخلارجي للجامعة حبيث
ترك االنطباع والصورة الذهنية اإلجيابية يف الداخل واخلارج بتميز األداء وجودة املخرجات" (النجار،
.)195 ،2019
ويعرف الباحثان السمعة التنظيمية إجرائيا بأنها :التصور الذي يتشكل لدى طلبة الدراسات العليا
بكلية الرتبية جامعة صنعاء من خالل املسؤولية االجتماعية وجودة اخلدمة اليت تقدمها اجلامعة هلؤالء
الطلبة خالل فرتة زمنية حمددة.
هج الدراس وىل ا اشهد:
ولًد :ه الدراس :
يف ضوء طبيعة الدراسة ،واألهداف اليت تسعى لتحقيقها ،واألسئلة اليت حتاول الدراسة اإلجابة
عليها ،والبيانات املراد احلصول عليها ،فإن هذه الدراسة استخدمت املنهج الوصفي املسحي حيث
يذكر عبيدات ( )247 ،2003بأن املنهج الوصفي املسحي يتناسب مع هذا النوع من البحوث املستندة
على مجع البيانات واملعلومات وحتليلها؛ بهدف حل املشكالت يف الواقع أو التعرف على حقيقة تلك
املشكالت  ،والوصول إىل نتائج علمية مقبولة ،األمر الذي بدوره يؤدي إىل التحسني .كما أن املنهج
الوصفي املسحي هو ذلك النوع من البحوث الذي يتم بواسطة استجواب مجيع أفراد اجملتمع ،أو عينة
كبرية منهم ،وذلك بهدف وصف الظاهرة املدروسة من حيث طبيعتها ودرجة وجودها فقط ،دون أن
يتجاوز ذلك على دراسة العالقة أو استنتاج األسباب مثال (العساف.)179 ،2012 ،
د ًد :ل،نع الدراس :
تكون جمتمع الدراسة األصل ،والذي ميثل اجملتمع االحصائي ألداة الدراسة املتعلقة بالفساد
األكادميي وأثره على السمعة التنظيمية كما يدركها طلبة الدراسات العليا بكلية الرتبية جامعة
صنعاء من مجيع طلبة الدراسات العليا بكلية الرتبية جامعة صنعاء ،والبالغ عددهم ( )204طالب وطالبة
(إدارة الدراسات العليا بكلية الرتبية.)2019 ،
الدراس :

دلجًد:

نظراً لطبيعة الدراسة احلالية ،ولغاية حتقيق أهدافها ،وما يتطلبه من إجراءات ،قام الباحثان
باختيار عينة عشوائية طبقية من جمتمع البحث بلغت ( )71طالب وطالبة ،متثل ما نسبته من جمتمع
البحث (.)%35
اخلةدم

الدمي غ اف لظ

الدراس :

تتصف عينة الدراسة بعدد من اخلصائص الدميوغرافية ألفرادها ،وفيما يأتي تفصل ذلك:
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ولًد :حبسب ،غري ال ت اع ،ند ي:
جدول رقم ()1
وص

ف ا الظ

حبسب ،غري ال ت اع ،ند ي

ال ت اع ،ند ي

الظد

ال سب %

ذكور

38

53.5

إناث

33

46.5

اجملن ت

71

100.0

يتبني من اجلدول رقم ( ) 1أن أفراد العينة من الذكور بلغ عددهم ( )38طالب ،وبنسبة
( )%53.5من عينة الدراسة ,وأن نسبة اإلناث بلغت ( )33طالبة ،وبنسبة بلغت ( ،)%46.5من أصل ()71

مشارك ومشاركة استجابوا لتعبئة أداة الدراسة ،ونسبة الذكور إىل اإلناث متقاربة ما يدل علي الوعي
لدى اإلناث بأهمية مواصلة الدراسات العليا.
د د :حبسب ،غري الظن :
جدول رقم ()2
وص

حبسب ،غري الظن

ف ا الظ

الظن

الظد

ال سب %

أقل من  30سنة

8

11.3

 39-30سنة

33

46.5

 40سنة فأكثر

30

42.3

اجملن ت

71

100.0

يالحظ من اجلدول رقم ( )2أن عدد أفراد العينة أعمارهم أقل من ( )30سنة بلغ ( )8مشارك
ومشاركة ،وبنسبة ( ، )%11.3وهي نسبة ضعيفة؛ نظرا لعدم مواصلة خرجيي البكالوريوس للدراسات
العليا ،يف حني بلغ عدد أفراد العينة الذين أعمارهم بني ( )39-30سنة بلغ ( )33مشارك ومشاركة،
وبنسبة بلغت ( ،)%46.5أما الذين األشخاص الذين أعمارهم ( 40سنة فأكثر) فقد بلغ ( )30مشارك
ومشاركة ،وبنسبة مئوية بلغت (.)%42.3

للعلوم والتقنية

164
164

صنعاء  21 - 20 /أكتوبر  2020م

( املؤتمر العلمي الثاني للعلوم اإلدارية )
التنمية املستدامة ركيزة لألمن واالستقرار والسالم  /أكتوبر  2020م

دلجد :حبسب ،غري ال

د

األكد ميي:

وص

ف ا الظ

جدول رقم ()3
ال

د

حبسب ،غري ال

األكد ميي

د

األكد ميي

الظد

ال سب %

ماجستري

21

29.6

دكتوراه

50

70.4

اجملن ت

71

100.0

يالحظ من اجلدول رقم ( )3أن عدد أفراد العينة يف برنامج املاجستري بلغ ( )21مشارك
ومشاركة ،وبنسبة ( ،)%29.6يف حني بلغ عدد أفراد العينة يف برنامج الدكتوراه ( )50مشارك
ومشاركة ،وبنسبة بلغت ( ،)%70.4ونسبة امللتحقني بالدكتوراه أعلى نظرا ألنهم خمرجات برنامج
املاجستري وعليه طموحهم أعلى يف مواصلة الدراسة.
رالظًد :اة الدراس :
للحصففففول علففففى بيانففففات الدراسففففة احلاليففففة مت اسففففتخدام االسففففتبانة كففففأداة جلمففففع البيانففففات،
وقد اتبع الباحثان اخلطوات اآلتية يف إعداده:
 -1حتديفففففد اهلفففففدف مفففففن االسفففففتبيان :تشفففففخيص واقفففففع الفسفففففاد األكفففففادميي وأثفففففره يف السفففففمعة
التنظيمية كما يدركها طلبة الدراسات العليا بكلية الرتبية جبامعة صنعاء.
 -2حتديد حمتوى االستبيان :تكون االستبيان من جمالني رئيسني هما( :الفساد األكادميي ،والسمعة
التنظيمية)؛ ومت صياغة فقرات األداة وفقًا لألدبيات املتوافرة من خالل االعتماد على جمموعة من
الدراسات والبحوث أمثال (األمحدي2016 ،؛ محادات2013 ،؛ اخلشمي وشلهوب ،2016 ،عودة،
2012؛ النجار2019 ،؛ مطر ،)2018 ،ومشل االستبيان على ( )32فقرة على منط مقياس ليكرت
) (Likert Scaleمخاسي التدريج وفق اآلتي 5:عالية جدا 4 ،عالية 3 ،متوسطة 2 ،متدنية1 ،

متدنية جدا.
صدح األ اة بدشهد:
 صدق احملكمني :للتحقق من صدق االستبيان قام الباحثان بعرضه على ثالثة حمكمني ختصص
إدارة وختطيط تربوي ،ولغة عربية ،وقياس وتقويم؛ بغرض التأكد من أن الفقرات تعرب عن اجملال
الذي اندرجت حتته بهدف إدراك طلبة الدراسات العليا للفساد األكادميي وأثره على السمعة
التنظيمية بكلية الرتبية جامعة صنعاء ،ومدى الصحة اللغوية للفقرات ،ومت أخذ مجيع آراء
احملكمني من حذف وإضافة وتعديل ،ويف ضوء آراء احملكمني أصبح االستبيان مكون من ()32
فقرة ،وقد كانت قبل التحكيم ( )36فقرة.
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 الصدق البنائي :يعترب الصدق البنائي أحد مقاييس صدق األداة الذي يقيس حتقق األهداف اليت تريد
األداة الوصول إليها ،ويبني مدى ارتباط كل جمال من جماالت أداة الدراسة بالدرجة الكلية لفقرات
األداة ،وللتحقق من الصدق البنائي مت حساب معامالت االرتباط بني درجة كل جمال من جماالت
أداة الدراسة والدرجة الكلية لالستبيان كما يف اجلدول رقم (.)4
 ثبا ت األداة :حلساب ثبات استبيان الفساد األكادميي وأثره يف السمعة التنظيمية كما يدركها طلبة
الدراسات العليا بكلية الرتبية جامعة صنعاء استخدم الباحثان طريقة ألفا كرونباخ Cronbach's

 ، Alphaلكل جمال من جماالت االستبيان للتحقق من ثبات هذا اجملاالت ،واجلدول رقم ( )4يوضح
ذلك.
جدول رقم ()4
ظد ل اعرشبدط لني ر

كل لدل

لدعا اة الدراس والدر

ك و بدخ لأل لدل

الأل لأل اة ،و ر

لدعا اة الدراس  ،والدر
د

بدا ظد ل لفد

الأل لأل اة

الفق اا

ظد ل اعرشبدط

ظد ل لفد

)(R

Alpha

**.500

0.92
0.91

ا

اجملدل

1

مظاهر الفساد لدى أعضاء هيئة التدريس

11

2

مظاهر الفساد لدى طلبة الدراسات العليا

10

**.693

الفساد األكادميي ككل

21

**.703

0.93

املسؤولية االجتماعية

6

**.582

0.87

جودة اخلدمة التعليمية

5

**.537

0.87

السمعة التنظيمية ككل

11

**.648

0.90

إمجالي األداة ككل

32

1.00

0.90

3

** ال

د س ،ى عل ع.)0.01

يتضح من اجلدول رقم ( )4أن مجيع معامالت االرتباط يف مجيع جماالت االستبيان دالة
إحصائيًا ،وبدرجة قوية عند مستوى داللة ( ،)0.01وبذلك تعترب مجيع جماالت االستبيان صادقة وتقيس
ما وضعت لقياسه.
كما يتبني من اجلدول رقم ( )4أن درجة ثبات اجملاالت تراوحت بني ( ،)0.92 -0.87كما
أظهرت نتائج التحليل أن ثبات األداة ككل وصل إىل ( ،)0.90األمر الذي يعكس درجة عالية من
الثبات.
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،دم الدراس و دقخ،هد:
قام الباحثان باإلجابة عن أسئلة الدراسة من خالل حتليل البيانات ،والرتكيز على أعلى فقرة،
وأدنى فقرة ،وتفسري نتائجهما.
الس ال األول:

ائ دل

د واقع الفسد األكد ميي كند يدرك طلب الدراسدا الظل د لأل المل

د ظ ص ظد ؟

لإلجابة عن ذلك مت استخدام املتوسطات احلسابية ،واالحنرافات املعيارية اليت تقيس واقع
الفساد األكادميي كما يدركه طلبة الدراسات العليا بكلية الرتبية جامعة صنعاء ،ومت عرض النتائج
على النحو اآلتي:
جفففدول رقم ()5
امل ،سطدا احلسدل واعحن افدا املظ دري ل،قدي اا ف ا الظ
الدراسدا الظل د لأل المل

ل اقع الفسد األكد ميي كند يدرك طلب
د ظ ص ظد
امل ،س

اعحن اف

واقع

احلسدلي

املظ دري

الفسد

.855

عال
متوسط
متوسط

ا

الفسد األكد ميي

ال شب

1

مظاهر الفساد األكادميي لدى أعضاء هيئة التدريس

1

3.63

2

مظاهر الفساد األكادميي لدى طلبة الدراسات العليا

2

2.98

.861

3.31

.728

 ،س الفسد األكد ميي كأل

يتضح من اجلدول رقم ( )5اآلتفي :أن الفساد األكادميي كما يدركه طلبة الدراسات العليا
بكلية الرتبية جامعة صنعاء قد جاء بواقع (متوسط) ،حيث بلغ املتوسط احلسابي ملظاهر الفساد
األكادميي ككل ( ،)3.31وباحنراف معياري ( ،)0.73ويعزو الباحثان ذلك إىل اآلتي :الفساد
األكادميي ظاهرة عاملية وكلية الرتبية أحد املؤسسات األكادميية اليت تعاني من الفساد األكادميي
واليت ينبغي أن يكون لديها مدونة أخالقية حملاربة هذه الظاهرة.
كما يتضح من اجلدول رقم ( ) 5أن واقع الفساد األكادميي كما يدركه طلبة الدراسات العليا
بك لية الرتبية جامعة صنعاء على مستوى اجملاالت مت ترتيبها تنازلياً حسب املتوسط احلسابي ،ثم
االحنراف املعياري لكل جمال كما يلي:
 .1حصل جمال مظاهر الفساد األكادميي لدى أعضاء هيئة التدريس على املرتبة األوىل ،وبداللة لفظية
(عال) ،حيث بلغ املتوسط احلسابي ( ،)3.63وباحنراف معياري (.)0.86

 .2حصل جمال مظاهر الفساد األكادميي لدى طلبة الدراسات العليا على املرتبة الثانية ،وبداللة لفظية
(متوسط) ،حيث بلغ املتوسط احلسابي ( ،)2.98وباحنراف معياري (.)0.86
للعلوم والتقنية
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ال ،دم ال،فة ل لأل لدل
وده الفسد األكد ميي لدى

لدعا الفسد األكد ميي.
د ه ئ ال،دريس:
جفففدول رقم ()6

امل ،سطدا احلسدل واعحن افدا املظ دري ل،قدي اا ف ا الظ

ل اقع الفسد األكد ميي لدى

ال،دريس كند يدرك طلب الدراسدا الظل د لأل المل
وده الفسد األكد ميي لدى

د ظ ص ظد
امل ،س

اعحن اف

واقع

احلسدلي

املظ دري

الفسد

1

إساءة استعمال السلطة يف اجلامعة.

6

3.63

1.186

عال

2

اخرتاق األنظمة والقوانني اجلامعية.

8

3.52

1.252

عال

3

الواسطة واحملسوبية.

1

4.27

1.108

عال جدا

4

التحيز واحملاباة لبعض الطلبة.

3

3.85

1.179

عال

5

االحنياز بدافع فكري أو عقائدي أو مناطقي.

5

3.79

1.145

عال

6

اجملامالت على حساب مصلحة العمل األكادميي.

7

3.61

1.213

عال

9

3.41

1.190

عال

2

3.99

1.127

عال

4

3.80

1.142

عال

10

إجبار الطلبة على شراء مقررات معينة.

10

3.21

1.253

متوسط

11

استغالل الطلبة يف البحث العلمي.

11

2.90

1.244

متوسط

د ه ئ ال،دريس كأل

3.63

.855

عال

ا

د هئ

د هئ

ال،دريس

انتقاص الوقت احملدد للمحاضرات سواء باحلضور

7

املتأخر أو اإلنهاء املبكر.
التقاعس يف االلتزام بالساعات املكتبية.

8

االحتكار يف تدريس مقررات معينة كل فصل

9

دراسي.

 ،س لدل الفسد األكد ميي لدى

ال شب

يتضففح من اجلدول رقم ( )6اآلتي :حصفففل جمال الفسفففاد األكادميي لدى أعضفففاء هيئة التدريس
على واقع فسففففففاد أكادميي بداللة لفظية (عال) ،حيث بلغ املتوسففففففط احلسففففففابي ( ،)3.63وباحنراف
معياري بلغ ( ،)0.86ويعزو الباحثان هذه النتيجة إىل اآلتي :أن الفسففففاد األكادميي ظاهرة عاملية ،وأن
كلية الرتبية جبامعة صنعاء ليست حمصنة ضد الفساد األكادميي.
أما مظاهر الفساد األكادميي لدى أعضاء هيئة التدريس كما يدركه طلبة الدراسات العليا
بكلية الرتبية جبامعة صنعاء على مستوى فقرات هذا اجملال فإنه يتضح أيضا من اجلدول رقم ()6

اآلتي:

للعلوم والتقنية
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 حصول الفقرة رقم ( )3واليت تنص على أن "الواسطة واحملسوبية" على أعلى واقع فساد مبتوسطحسابي بلغ ( ,)4.27ولكن يتضح من االحنراف املعياري البالغ ( )1.11أن هناك تشتتاً وتبايناً يف
استجابات أفراد عينة الدراسة ،ويعزو الباحثان هذه النتيجة إىل :أن ذلك أصبح من الثقافة السائدة
يف الوسط األكادميي.
 حصلت الفقرة رقم ( )11واليت تنص على "استغالل الطلبة يف البحث العلمي" على أدنى واقع فسادمبتوسط حسابي بلغ ( ، )2.90إضافة إىل تباين واضح يف استجابات أفراد العينة حول هذه الفقرة من
خالل درجة االحنراف املعياري البالغة ( ،)1.24ويعزو الباحثان هذه النتيجة إىل اآلتي :أغلب أعضاء
هيئة التدريس بكلية الرتبية جامعة صنعاء يف برامج الدراسات العليا هم من الرتبة األكادميية أستاذ
ا ,أستاذ مشارك وهلم مسعتهم األكادميية يف اجملتمع البحثي.
 حصلت الفقرة رقم )3( :على واقع فساد بداللة لفظية (عال جدا) ،ومتثل ما نسبته ( )%9من إمجاليفقرات جمال الفساد األكادميي لدى أعضاء هيئة التدريس ،يف حني حصلت الفقرات رقم:
( )1،2،4،5،6،7،8،9على واقع فساد بداللة لفظية (عال) ،إضافة إىل تشتت واضح يف استجابات
أفراد العينة من خالل احنرافها املعياري ،ومتثل ما نسبته ( )%73من إمجالي فقرات جمال الفساد
األكادميي لدى أعضاء هيئة التدريس ،كما حصلت الفقرتان رقم )11 ،10( :على واقع فساد بداللة
لفظية (متوسط) ،إضافة إىل تشتت واضح يف استجابات أفراد العينة من خالل احنرافها املعياري،
ومتثل ما نسبته ( )%18من إمجالي فقرات جمال الفساد األكادميي لدى أعضاء هيئة التدريس،
واملدى بني الفقرة اليت حصلت على أعلى واقع فساد أكادميي ( ،)4.27والفقرة اليت حصلت على
أدنى واقع فساد أكادميي ( )2.90يساوي ( ،)1.37األمر الذي يعين أن استجابات أفراد العينة لواقع
الفساد األكادميي لدى أعضاء هيئة التدريس كان كبريًا.
وده الفسد األكد ميي لدى طلب الدراسدا الظل د:
جفففدول رقم ()7
امل ،سطدا احلسدل واعحن افدا املظ دري ل،قدي اا ف ا الظ
الظل د كند يدرك الطلب

1
2

فسهم لأل المل

وده الفسد األكد ميي لدى طلب الدراسدا

ا

الظل د
سرقة األحباث املكتوبة من االنرتنت وتقدميها على
أنها من إعدادهم.
تضمني مراجع علمية يف التكليفات مل يتم االطالع
عليها بغية الزيادة يف عدد املراجع.

للعلوم والتقنية
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اعحن اف

واقع

احلسدلي

املظ دري

الفسد

4

3.08

1.216

متوسط

1

3.48

1.169

عال
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امل ،س

اعحن اف

واقع

وده الفسد األكد ميي لدى طلب الدراسدا

احلسدلي

املظ دري

الفسد

2

3.31

1.190

متوسط

8

2.72

1.416

موسط

5

2.96

1.247

متوسط

7

2.83

1.253

متوسط

3

3.18

1.268

متوسط

6

2.94

1.107

متوسط

10

2.62

1.246

متوسط

9

2.65

1.160

متوسط

 ،س لدل الفسد األكد ميي لدى طلب الدراسدا الظل د كأل

2.98

.861

متوسط

ا

الظل د
االستشهاد مبراجع مل يتم الرجوع هلا فعليا ،وإمنا

3

مضمنة داخل مراجع أخرى دون ذكر ذلك.
االستعانة مبكاتب جتارية لكتابة الرسائل العلمية أو

4

التكاليف البحثية.
دعوة أعضاء هيئة التدريس ملناسبات اجتماعية أثناء

5

الدراسة فقط.
الوشاية بني أعضاء هيئة تدريس خلالف ما بينهم.

6

االتكال على بعض الزمالء يف إجناز التكاليف

7

اجلماعية.
املزاح الكثري أثناء احملاضرات ،واخلروج عن املسار

8

األكادميي.
إزعاج الطلبة أثناء احملاضرة وبالتحديد إزعاج

9

الطالبات أو العكس.

10

السخرية من إجابات بعض الطلبة أثناء احملاضرة.

ال شب

يتضح من اجلدول رقم ( )7اآلتي :حصل جمال الفساد األكادميي لدى طلبة الدراسات العليا على
واقع فساد أكادميي بداللة لفظية (متوسط) ،حيث بلغ املتوسط احلسابي ( ،)2.98وباحنراف معياري
بلغ ( ،)0.86ويعزو الباحثان هذه النتيجة إىل اآلتي :تدني متابعة أعضاء هيئة التدريس لربامج الدراسات
العليا لل طلبة ،والعمل على صقل مهاراتهم األكادميية ،وغرس قيم النزاهة واألمانة العلمية لديهم.
أما مظاهر الفساد األكادميي لدى طلبة الدراسات العليا كما يدركه الطلبة أنفسهم بكلية
الرتبية جبامعة صنعاء على مستوى فقرات هذا اجملال فإنه يتضح أيضا من اجلدول رقم ( )7اآلتي:
 حصول الفقرة رقم ( )2واليت تنص على أن " تضمني مراجع علمية يف التكليفات مل يتم االطالععليها بغية الزيادة يف عدد املراجع" على أعلى واقع فساد مبتوسط حسابي بلغ ( ,)3.48ولكن يتضح
من االحنراف املعياري البالغ ( )1.17أن هناك تشتتاً وتبايناً يف استجابات أفراد عينة الدراسة ،ويعزو
الباحثان هذه النتيجة إىل :ندرة املراجع العلمية وحداثتها يف مكتبات اجلامعة.
 حصلت الفقرة رقم ( )9واليت تنص على " إزعاج الطلبة أثناء احملاضرة وبالتحديد إزعاج الطالباتأو العكس" على أدنى واقع فساد مبتوسط حسابي بلغ ( ،)2.62إضافة إىل تباين واضح يف
ا ستجابات أفراد العينة حول هذه الفقرة من خالل درجة االحنراف املعياري البالغة ( ،)1.25ويعزو
للعلوم والتقنية

170
170

صنعاء  21 - 20 /أكتوبر  2020م

( املؤتمر العلمي الثاني للعلوم اإلدارية )
التنمية املستدامة ركيزة لألمن واالستقرار والسالم  /أكتوبر  2020م

الباحثان هذه النتيجة إىل اآلتي :عدم نضج بعض طلبة الدراسات العليا ،األمر الذي يدفعهم إىل
إزعاج اآلخرين
 حصلت الفقرة رقم )2( :على واقع فساد بداللة لفظية (عال) ،ومتثل ما نسبته ( )%10من إمجاليفقرات جمال الفساد األكادميي لدى طلبة الدراسات العليا ،يف حني حصلت الفقرات رقم:
( )1،3،4،5،6،7،8،9،10على واقع فساد بداللة لفظية (متوسط) ،إضافة إىل تشتت واضح يف
استجابات أفراد العينة من خالل احنرافها املعياري ،ومتثل ما نسبته ( )%90من إمجالي فقرات
جمال الفساد األكادميي لدى طلبة الدراسات العليا ،واملدى بني الفقرة اليت حصلت على أعلى
واقع فساد أكادميي ( ،)3.48والفقرة اليت حصلت على أدنى واقع فساد أكادميي ()2.62

يساوي ( ، )0.86األمر الذي يعين أن استجابات أفراد العينة لواقع الفساد األكادميي لدى طلبة
الدراسات العليا مل يكن كبريًا.
اإلجابة عن السؤال الثاني:
ما واقع السمعة التنظيمية لكلية الرتبية جبامعة صنعاء كما يدركها طلبة الدراسات العليا؟
لإلجابة عن ذلك مت استخدام املتوسطات احلسابية ،واالحنرافات املعيارية اليت تقيس واقع السمعة
التنظيمية لكلية الرتبية جبامعة صنعاء كما يدركها طلبة الدراسات العليا ،ومت عرض النتائج على
النحو اآلتي:
جفففدول رقم ()8
امل ،سطدا احلسدل واعحن افدا املظ دري ل،قدي اا ف ا الظ

ل اقع السنظ ال ،و ن لأل المل

جبد ظ ص ظد كند يدركهد طلب الدراسدا الظل د
امل ،س

اعحن اف

واقع

احلسدلي

املظ دري

السنظ

1

املسؤولية االجتماعية

1

2.42

.787

متدنية

2

جودة اخلدمة التعليمية

2

1.99

.788

متدنية

2.20

.680

متدنية

ا

ال شب

السنظ ال ،و ن

 ،س السنظ ال ،و ن كأل

يتضح من اجلدول رقم ( )8اآلتفي :أن واقع السمعة التنظيمية لكلية الرتبية جبامعة صنعاء
كما يدركها طلبة الدراسات العليا قد جاءت بداللة لفظية (متدنية) ،حيث بلغ املتوسط احلسابي
للسمعة التنظيمية ككل ( ،)2.20وباحنراف معياري ( ،)0.68ويعزو الباحثان ذلك إىل اآلتي :ضعف
ممارسة كلية الرتبية جبامعة صنعاء لتفعيل مسؤوليتها االجتماعية ،وتدني جودة اخلدمة التعليمية فيها.
للعلوم والتقنية
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كما يتضح من اجلدول رقم ( )8أن واقع السمعة التنظيمية لكلية الرتبية جبامعة صنعاء كما
يدركها طلبة الدراسات العليا على مستوى اجملاالت مت ترتيبها تنازلياً حسب املتوسط احلسابي ،ثم
االحنراف املعياري لكل جمال كما يلي:
 .1حصل جمال املسؤولية االجتماعية على املرتبة األوىل ،وبداللة لفظية مسعة تنظيمية (متدنية) ،حيث
بلغ املتوسط احلسابي ( ،)2.42وباحنراف معياري (.)0.79

 .2حصل جمال جودة اخلدمة التعليمية على املرتبة الثانية ،وبداللة لفظية مسعة تنظيمية (متدنية)،
حيث بلغ املتوسط احلسابي ( ،)1.99وباحنراف معياري (.)0.79

ال ،دم ال،فة ل لأل لدل
وع املس ول اع ،ند

لدعا السنظ ال ،و ن .

:
جفففدول رقم ()9

امل ،سطدا احلسدل واعحن افدا املظ دري ل،قدي اا ف ا الظ
اع ،ند
ا
1
2
3
4
5
6

ل اقع السنظ ال ،و ن للنس ول

لأل المل جبد ظ ص ظد كند يدركهد طلب الدراسدا الظل د
املس ول اع ،ند

احلسدلي

املظ دري

السنظ

2

2.41

1.008

متدنية

5

2.28

1.098

متدنية

1

3.23

1.311

متوسطة

4

2.35

1.070

متدنية

3

2.38

1.033

متدنية

6

1.87

1.146

متدنية

2.42

.787

متدنية

ال شب

حترص اجلفففامعفففة على بنفففاء عالقفففات إجيفففابيفففة مع
مؤسسات اجملتمع املدني.
حترص اجلفففامعفففة على بنفففاء عالقفففات إجيفففابيفففة مع
النقابات واالحتادات العمالية.
متتنع اجلامعة عن القيام بأي عمل أو نشاط يتعارض
مع قيم وعادات اجملتمع اليمين.
حتتضن اجلامعة املشاريع اليت تتبناها منظمات
اجملتمع املدني.
تشارك اجلامعة يف األنشطة اليت تقيمها منظمات
اجملتمع املدني.
متتاز عالقات اجلامعة بالشفافية مع مجيع األطراف.
 ،س لدل املس ول اع ،ند

اعحن اف

واقع

كأل

امل ،س

يتضح من اجلدول رقم ( )9اآلتي :حصل جمال املسؤولية االجتماعية على مسعة تنظيمية بداللة
لفظية (متدنية) ،حيث بلغ املتوسط احلسابي ( ،)2.42وباحنراف معياري بلغ ( ،)0.79ويعزو الباحثان
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هذه النتيجة إىل اآلتي :ضعف حتمل كلية الرتبية ملسؤوليتها االجتماعية ،وغياب برامج املسؤولية
االجتماعية يف الكلية.
أما واقع السمعة التنظيمية للمسؤولية االجتماعية بكلية الرتبية جبامعة صنعاء كما يدركها
طلبة الدراسات العليا على مستوى فقرات هذا اجملال فإنه يتضح أيضا من اجلدول رقم ( )9اآلتي:
 حصول الفقرة رقم ( )3واليت تنص على أن " متتنع اجلامعة عن القيام بأي عمل أو نشاط يتعارض معقيم وعادات اجملتمع اليمين" على أعلى مسعة تنظيمية مبتوسط حسابي بلغ ( ,)3.23ولكن يتضح من
االحنراف املعياري البالغ ( )1.31أن هناك تشتتاً وتبايناً يف استجابات أفراد عينة الدراسة ،ويعزو
الباحثان هذه النتيجة إىل :أن الكلية تعمل يف بيئة حمافظة ومن الطبيعي أن متتنع عن أي يعمل
يتعارض مع قيم وعادات اجملتمع اليمين املسلم واحملافظ.
 حصلت الفقرة رقم ( )6واليت تنص على "متتاز عالقات اجلامعة بالشفافية مع مجيع األطراف" علىأدنى مسعة تنظيمية مبتوسط حسابي بلغ ( ،)1.87إضافة إىل تباين واضح يف استجابات أفراد العينة
حول هذه الفقرة من خالل درجة االحنراف املعياري البالغة ( ،)1.15ويعزو الباحثان هذه النتيجة إىل
اآلتي :الغموض يف املمارسات األكادميية واإلدارية داخل الكلية.
 حصلت الفقرة رقم )3( :على مسعة تنظيمية بداللة لفظية (متوسطة) ،ومتثل ما نسبته ( )%17منإمجالي فقرات جمال املسؤولية االجتماعية ،يف حني حصلت الفقرات رقم )1،2،4،5،6( :على مسعة
تنظيمية بداللة لفظية (متدنية ) ،إضافة إىل تشتت واضح يف استجابات أفراد العينة من خالل احنرافها
املعياري ،ومتثل ما نسبته ( )%83من إمجالي فقرات جمال املسؤولية االجتماعية ،واملدى بني الفقرة
اليت حصلت على أعلى مسعة تنظيمية ( ،)3.23والفقرة اليت حصلت على أدنى مسعة تنظيمية ()1.87

يساوي ( ،) 1.36األمر الذي يعين أن استجابات أفراد العينة للسمعة التنظيمية لكيلة الرتبية جبامعة
صنعاء للمسؤولية االجتماعية كان كبريًا.

للعلوم والتقنية
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د د:

ة اخلد ال،ظل ن :
جفففدول رقم ()10

امل ،سطدا احلسدل واعحن افدا املظ دري ل،قدي اا ف ا الظ

ل اقع السنظ ال ،و ن جل ة اخلد

ال،ظل ن لأل المل جبد ظ ص ظد كند يدركهد طلب الدراسدا الظل د
ا
1
2
3
4
5

ة اخلد ال،ظل ن

احلسدلي

املظ دري

السنظ

2

2.17

1.014

متدنية

1

2.21

1.041

متدنية

3

1.92

.952

متدنية

4

1.90

1.071

متدنية

5

1.73

1.133

جدا

1.99

.788

متدنية

ال شب

حترص اجلامعة على تقديم خدمات أكادميية ذات
جودة عالية.
تتمتع اجلامعة مبسففففففففتوى عال من الكفاءة يف تقديم
اخلدمات األكادميية.
توفر اجلففففامعففففة متطلبففففات البحففففث العلمي لتطوير
خدماتها.
تسففففففهم سففففففياسففففففات االختيار والتعيني يف اجلامعة يف
اختيار أفضل الكفاءات األكادميية.
خيضففع املعينون يف اجلامعة لفرتة جتريبية حتدد مدى
صالحيتهم إلشغال تلك الوظائف.
 ،س لدل

امل ،س

اعحن اف

واقع

ة اخلد ال،ظل ن كأل

متففففدنيففففة

يتضح من اجلدول رقم ( )10اآلتي :حصل جمال جودة اخلدمة التعليمية على مسعة تنظيمية بداللة
لفظية (متدنية) ،حيث بلغ املتوسط احلسابي ( ،)1.99وباحنراف معياري بلغ ( ،)0.79ويعزو الباحثان
هذه النتيجة إىل اآلتي :غياب معايري التميز يف العمل األكادميي وتقديم اخلدمات التعليمية.
أما واقع السمعة التنظيمية جلودة اخلدمة التعليمية بكلية الرتبية جبامعة صنعاء كما
يدركها طلبة الدراسات العليا على مستوى فقرات هذا اجملال فإنه يتضح أيضا من اجلدول رقم ()10

اآلتي:
 حصول الفقرة رقم ( )2واليت تنص على أن " تتمتع اجلامعة مبستوى عال من الكفاءة يف تقديماخلدمات األكادميية" على أعلى مسعة تنظيمية مبتوسط حسابي بلغ ( ,)2.21ولكن يتضح من
االحنراف املعياري البالغ ( )1.04أن هناك تشتتاً وتبايناً يف استجابات أفراد عينة الدراسة ،ويعزو
الباحثان هذه النتيجة إىل :تعترب الكلية هي النواة األوىل للتعليم اجلامعي يف اليمن ،وعليه تبقى
الرائدة يف تقديم اخلدمات األكادميية.
 حصلت الفقرة رقم ( )5واليت تنص على " خيضع املعينون يف اجلامعة لفرتة جتريبية حتدد مدىصالحيتهم إلشغال تلك الوظائف" على أدنى مسعة تنظيمية مبتوسط حسابي بلغ ( ،)1.73إضافة إىل
للعلوم والتقنية
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تباين واضح يف استجابات أفراد العينة حول هذه الفقرة من خالل درجة االحنراف املعياري البالغة
( ،)1.13ويعزو الباحثان هذه النتيجة إىل اآلتي :عدم تطبيق معايري التعيني واالستقطاب يف العمل
األكادميي.
 حصلت الفقرة رقم )5( :على مسعة تنظيمية بداللة لفظية (متدنية جدا) ،ومتثل ما نسبته ( )%20منإمجالي فقرات جمال جودة اخلدمة التعليمية ،يف حني حصلت الفقرات رقم )1،2،3،4( :على مسعة
تنظيمية بداللة لفظية (متدنية ) ،إضافة إىل تشتت واضح يف استجابات أفراد العينة من خالل احنرافها
املعياري ،ومتثل ما نسبته ( )%80من إمجالي فقرات جمال جودة اخلدمة التعليمية ،واملدى بني الفقرة
اليت حصلت على أعلى مسعة تنظيمية ( ،)2.21والفقرة اليت حصلت على أدنى مسعة تنظيمية ()1.73
يساوي ( ، )0.48األمر الذي يعين أن استجابات أفراد العينة للسمعة التنظيمية لكيلة الرتبية جبامعة
صنعاء جلودة اخلدمة التعليمية مل يكن كبريًا.
اإلجابة عن السؤال الثالث:
ما أثر الفساد األكادميي يف السمعة التنظيمية كما يدركها طلبة الدراسات العليا بكلية الرتبية
جامعة صنعاء؟
لإلجابة عن هذا السؤال مت استخدام حتليل االحندار املتعدد (Multiple Regression

) Analysisبطريقة االدخال ) : (Enterوهي عبارة عن إدخال كافة املتغريات املستقلة إىل منوذج
االحندار ،واليت تستخدم للتحقق من أثر الفساد األكادميي يف السمعة التنظيمية (املسؤولية
االجتماعية ،جودة اخلدمة التعليمية) كما يدركها طلبة الدراسات العليا بكلية الرتبية جامعة صنعاء،
وكما هو موضح يف اآلتي
وع امل،غري ال،دلع املس ول اع ،ند

:
جدول رقم ()11

،دم اخ،بدر حتل ل اعحندار امل،ظد أل الفسد األكد ميي ت السنظ ال ،و ن عاملس ول اع ،ند
كند يدركهد طلب الدراسدا الظل د لأل المل
امل،غري
ال،دلع

)(R
اعرشبدط

)(R2
ظد ل ال،حديد

F
احملس ل

DF
ر دا احل ي

Sig
س ،ى الدعل

B
ظد ل ال،حديد
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البواقي

68

اجملموع

70

175
175

PR

T
احملس ل

االجتماعية

د ظ ص ظد
Sig
س ،ى الدعل

املسؤولية

.24

.058

2.078

بين
المجاميع

2

)

.062 1.900- .249-

0.133
SU
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1.500
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) : (PRالفسفففففاد األكفففففادميي لفففففدى أعضفففففاء هيئفففففة التفففففدريس :(SU) ،الفسفففففاد األكفففففادميي لفففففدى
طلبة الدراسات العليا.
يتضح من اجلدول رقم ( )11اآلتي:
 عدم وجود أثر ذو داللة إحصائية ألثر الفساد األكادميي( :الفساد األكادميي لدى أعضاء هيئةالتدريس ،الفساد األكادميي لدى طلبة الدراسات العليا) يف السمعة التنظيمية (املسؤولية
االجتماعية) ،كما يدركها طلبة الدراسات العليا بكلية الرتبية جامعة صنعاء ،حيفففث بلغ معامل
االرتباط ) ،)0.24( (Rأما معامل التحديد ) (R2فقد بلغ ( )0.058ويؤكد عدم وجود األثر قيمة
) (Fاحملسوبة واليت بلغت ( ،)2.078وهي غري دالة عند املستوى ).( ≤ 0.05
 مبا أن منوذج االحندار غري دال عند مستوى املعنوية الكلية قيمة ) (Fاحملسوبة ،فهذا يعنى أنه اليوجد هناك متغري مستقل واحد على األقل دال عند مستوى ) ،( ≤ 0.05عند مستوى املعنوية
اجلزئية قيمة ) ، (Tحيث كانت غري دالة ،إذ يتبني أن الفساد األكادميي لدى أعضاء هيئة التدريس
وطلبة الدراسات العليا ليس هلما أثر يف السمعة التنظيمية (املسؤولية االجتماعية) كما يدركها
طلبة الدراسات العليا بكلية الرتبية جامعة صنعاء حيث كانت مستوى الداللة هلما (0.062؛

 ،)0.138وهي أكرب من مستوى الداللة ) ،( ≤ 0.05ما يعين أن ليس هلما أثر ،ويعزو الباحثان ذلك
إىل غياب برامج املسؤولية االجتماعية يف نطاق عمل كلية الرتبية واحمليط االجتماعي واألكادميي
احمليط بها.
ة اخلد ال،ظل ن :

د د امل،غري ال،دلع

جدول رقم ()12
،دم اخ،بدر حتل ل اعحندار امل،ظد أل الفسد األكد ميي ت السنظ ال ،و ن ع
امل،غري ال،دلع

)(R2
ظد ل
ال،حديد
)(R
اعرشبدط

F
احملس ل

اخلدمة

DF
ر دا احل ي

Sig
س ،ى
الدعل

B
ظد ل
ال،حديد

جودة
.226

التعليمية

.051

1.835

اجملاميع
البواقي

68

اجملموع

70

T
احملس ل

بني

2

PR

.251-

Sig
س ،ى
الدعل

كند يدركهد طلب الدراسدا الظل د لأل المل

د ظ ص ظد

ة اخلد ال،ظل ن )

1.910-

.060

0.167
SU

.128

.975

.333

) : (PRالفسفففففاد األكفففففادميي لفففففدى أعضفففففاء هيئفففففة التفففففدريس :(SU) ،الفسفففففاد األكفففففادميي لفففففدى
طلبة الدراسات العليا.
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يتضح من اجلدول رقم ( )12اآلتي:
 عدم وجود أثر ذو داللة إحصائية ألثر الفساد األكادميي( :الفساد األكادميي لدى أعضاء هيئةالتدريس ،الفساد األكادميي لدى طلبة الدراسات العليا) يف السمعة التنظيمية (جودة اخلدمة
التعليمية) ،كما يدركها طلبة الدراسات العليا بكلية الرتبية جامعة صنعاء ،حيفففث بلغ معامل
االرتباط ) ،)0.226( (Rأما معامل التحديد ) (R2فقد بلغ ( )0.051ويؤكد عدم وجود األثر قيمة
) (Fاحملسوبة واليت بلغت ( ،)2.078وهي غري دالة عند املستوى ).( ≤ 0.05
 مبا أن منوذج االحندار غري دال عند مستوى املعنوية الكلية قيمة ) (Fاحملسوبة ،فهذا يعنى أنه اليوجد هناك متغري مستقل واحد على األقل دال عند مستوى ) ،( ≤ 0.05عند مستوى املعنوية اجلزئية
قيمة ) ، (Tحيث كانت غري دالة ،إذ يتبني أن الفساد األكادميي لدى أعضاء هيئة التدريس وطلبة
الدراسات العليا ليس هلما أثر يف السمعة التنظيمية (جودة اخلدمة التعليمية) كما يدركها طلبة
الدراسات العليا بكلية الرتبية جامعة صنعاء حيث كانت مستوى الداللة هلما (0.060؛ ،)0.333
وهي أكرب من مستوى الداللة ) ،( ≤ 0.05ما يعين أن ليس هلما أثر ،ويعزو الباحثان ذلك إىل حتيز
طلبة الدراسات العليا يف استجاباتهم.
اإلجابة عن السؤال الرابع:
هل توجد فروق دالة احصائيا عند مستوى داللة ) ( ≤ 0.05يف متوسط تقديرات أفراد العينة ألثر
الفساد األكادميي يف السمعة التنظيمية كما يدركها طلبة الدراسات العليا بكلية الرتبية جامعة
صنعاء تعزى ملتغريات الدراسة (النوع االجتماعي ،العمر ،الربنامج األكادميي)؟
ولًد :حبسب ،غري ال ت اع ،ند ي:
لفحفففص دالالت الففففروق بفففني متوسفففطي تقفففديرات أففففراد العينفففة ألثفففر الفسفففاد األكفففادميي
يف السففمعة التنظيميفففة كمفففا يفففدركها طلبفففة الدراسفففات العليففا بكليفففة الرتبيفففة جامعفففة صفففنعاء تعفففزى
ملتغري النوع االجتماعي ،مت استخدام اختبار  . t – testلعينتني مستقلتني انظر اجلدول ()13

للعلوم والتقنية
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جدول ()13
،دم فح

عل الف ح لني  ،سطي شقدي اا ف ا الظ

كند يدركهد طلب الدراسدا الظل د لأل المل

د ظ ص ظد شظزى مل،غري ال ت اع ،ند ي

امل ،س

اعحن اف

احلسدلي

املظ دري

ذكور

38

3.50

.980

إناث

33

3.79

.666

ذكور

38

2.95

.791

إناث

33

3.01

.946

الفساد األكادميي

ذكور

38

3.23

.776

ككل

إناث

33

3.40

.668

املسؤولية

ذكور

38

2.39

.751

االجتماعية

إناث

33

2.46

.835

جودة اخلدمة

ذكور

38

1.96

.722

التعليمية

إناث

33

2.02

.868

السمعة التنظيمية

ذكور

38

2.17

.656

ككل

إناث

33

2.24

.714

اجملدعا

ال ت

أل الفسد األكد ميي ت السنظ ال ،و ن

اع ،ند ي

الفساد األكادميي
لدى أعضاء هيئة
التدريس
الفساد األكادميي
لدى طلبة الدراسات
العليا

الظد

قن t

احملس ل
-1.399

-.287

د

ال


.166

.775

الدعل
اللفو
غري دالة

غري دالة

-.986

.327

غري دالة

-.391

.697

غري دالة

-.319

.750

غري دالة

-.412

.682

غري دالة

يتضح من اجلدول ( )13بأنه:

 ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة (  ) 0,05بني متوسطي تقديرات أفراد العينةألثر الفساد األكادميي يف السمعة التنظيمية كما يدركها طلبة الدراسات العليا بكلية الرتبية
جامعة صنعاء تعزى ملتغري النوع االجتماعي ،ويعزو الباحثان ذلك إىل أن كال النوعني يدرسون يف
نفس الكلية ،ونفس املناهج األكادميية ،ويأخذون من نفس اهليئة التدريسية.
د د حبسب ،غري الظن :
لفحص دالالت الفروق بني متوسطي تقديرات أفراد العينة لفحص دالالت الفروق بني متوسطي
تقديرات أفراد العينة ألثر الفساد األكادميي يف السمعة التنظيمية كما يدركها طلبة الدراسات العليا
بكلية الرتبية جامعة صنعاء تعزى ملتغري العمر  ،مت استخدام حتليل التباين األحادي (ONE WAY

) ،ANOVAواجلدول رقم ( )14يوضح ذلك:

للعلوم والتقنية
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جدول رقم ()14
،دم حتل ل ال،بدي األيد ي لفح

عل الف وح لني شقدي اا

السنظ ال ،و ن كند يدركهد طلب الدراسدا الظل د لأل المل
لن ت

ر

،س

امل لظدا

احل ي

امل لظدا

.520

2

.260

50.653

68

.745

التباين الكلي

51.173

70

الفساد

بني اجملموعات

.009

2

األكادميي

داخل

اجملال
الفساد

بني اجملموعات

األكادميي

داخل

لدى أعضاء

اجملموعات

هيئة
التدريس

لدى طلبة
الدراسات
العليا
الفساد
األكادميي

اجملموعات

51.855

التباين الكلي

51.864

70

بني اجملموعات

.122

2

داخل

68

.763

اجملموعات
التباين الكلي

37.107

70

بني اجملموعات

.279

2

.139

املسؤولية

داخل

االجتماعية

اجملموعات

43.047

68

.633

التباين الكلي

43.326

70

بني اجملموعات

1.423

2

جودة
اخلدمة
التعليمية
السمعة
التنظيمية
ككل
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اجملموعات

42.043

68
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70
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32.165

68

التباين الكلي

32.341

70
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F
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س ،ى
الدعل

.706

الدعل
اللفو

غري دالة
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غري دالة

.061

36.985

داخل

د ظ ص ظد شظزى مل،غري الظن

.004

68

ككل

الدراس أل الفسد األكد ميي ت

.544

.112

.220

.894

.803

غري دالة

غري دالة

.711
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1.151

.323

غري دالة
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يتبني من اجلدول ( )14اآلتي:
 ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة (  ) 0,05بني متوسطي تقديرات أفراد العينةألثر الفساد األكادميي يف السمعة التنظيمية كما يدركها طلبة الدراسات العليا بكلية الرتبية
جامعة صنعاء تعزى ملتغري العمر ،ويعزو الباحثان ذلك إىل أن طلبة الدراسات العليا يعيشون نفس
الواقع ،ويتحلون بنفس اجلرأة يف تشخيص هذا الواقع املعاش.
دلجد حبسب ،غري ال

د

األكد ميي:

لفحص دالالت الفروق بني متوسطي تقديرات أفراد العينة ألثر الفساد األكادميي يف السمعة
التنظيمية كما يدركها طلبة الدراسات العليا بكلية الرتبية جامعة صنعاء تعزى ملتغري الربنامج
األكادميي ،مت استخدام اختبار  . t – testلعينتني مستقلتني انظر اجلدول ()15

جدول ()15
،دم فح
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دكتوراه

50

3.69
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يتضح من اجلدول ( )15بأنه:
 ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة (  ) 0.05بني متوسطي تقديرات أفراد العينةألثر الفساد األكادميي يف السمعة التنظيمية كما يدركها طلبة الدراسات العليا بكلية الرتبية
جامعة صنعاء تعزى ملتغري الربنامج األكادميي ،ويعزو الباحثان ذلك إىل أن الطلبة يدرسون مع نفس
أعضاء هيئة التدريس وبنفس الكلية ،ورمبا تشابه كبري لنفس املقررات األكادميية.
اعس، ،د دا:

 الفساد األكادميي ظاهرة عاملية وكلية الرتبية جامعة صنعاء أحد املؤسسات األكادميية اليت تعانيمن الفساد األكادميي واليت ينبغي أن يكون لديها مدونة أخالقية حملاربة هذه الظاهرة.

 أغلب أعضاء هيئة التدريس بكلية الرتبية جامعة صنعاء يف برامج الدراسات العليا هم من الرتبةاألكادميية أستاذ ,أستاذ مشارك وهلم مسعتهم األكادميية يف اجملتمع البحثي.

 تدني متابعة أعضاء هيئة التدريس لربامج الدراسات العليا للطلبة ،والعمل على صقل مهاراتهماألكادميية ،وغرس قيم النزاهة واألمانة العلمية لديهم.

 ضعف ممارسة كلية الرتبية جبامعة صنعاء لتفعيل مسؤوليتها االجتماعية ،وتدني جودة اخلدمةالتعليمية فيها.

 أن الكلية تعمل يف بيئة حمافظة ومن الطبيعي أن متتنع عن أي يعمل يتعارض مع قيم وعاداتاجملتمع اليمين املسلم واحملافظ.

 -هناك غموض يف املمارسات األكادميية واإلدارية داخل كلية الرتبية جامعة صنعاء.

 تعترب الكلية هي النواة األوىل للتعليم اجلامعي يف اليمن ،وعليه تبقى الرائدة يف تقديم اخلدماتاألكادميية.

 عدم تطبيق معايري التعيني واالستقطاب يف العمل األكادميي.ال ،ص دا:
بالرغم من أن الدراسة احلالية قد حققت مجع أهدافها ،وانطالقا مما أسفرت عنه الدراسة
من نتائج ،يوصي الباحثان باآلتي:

 عمل مدونة أخالقية ملمارسة األعمال األكادميية ،ومبا يعمل على حماربة الفساد األكادميي. -تفعيل برامج املسؤولية االجتماعية ،والسعي احلثيث لتجويد اخلدمات التعليمية.

 -حتديد مسارات أعضاء هيئة التدريس يف أخذ املقررات األكادميية لكل برنامج.

 إجراء املزيد من البحوث عن الفساد األكادميي سواء يف القطاع العام أو اخلاص مع تضمني ذلكمن وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس.
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امل ا ع:
ابن منظور ،مجال الدين أبي الفضل 1979(.م) .لسان العرب .القاهرة ،الناشر :دار املعارف.
األمحدي ،عائشة بنت سيف .) 2016( .صور الفساد األكادميي يف اجلامعات السعودية آراء عينة من
طلبة الدراسات العليا .اجمللة الرتبوية ،)118(30 .اجلزء األول ،ص ص.346-291
محادات ،حممد حسن .) 2013( .مظاهر الفساد األكادميي اسبابه وسبل عالجه كما يدركها أعضاء
هيئة التدريس .جملة العلوم الرتبوية والنفسية.575-545 ،)4(14 ،

محيد ،كامل زكي .)2013( .اجلامعة يف خطر ،التجاوزات والفساد ،املؤمتر العلمي لقسم أصول
الرتبية ،كلية الرتبية جامعة الزقازيق ،مصر.
اخلشمي ،ساره بنت صاحل عبادة وشلهوب ،هيفاء بنت عبد الرمحن صاحل .)2016( .مظاهر الفساد
األكادميي يف اجلامعات واملؤشرات التخطيطية للحد منها ،مركز أحباث كلية اخلدمة
االجتماعية  ،جامعة األمرية نورة بنت عبد الرمحن ،الرياض ،السعودية.
السليم ،نوفة فضل اهلل .) 2012( .الفساد يف اجلامعات األردنية اسبابه ومظاهره وسبل التغلب عليه،
أطروحة دكتوراه غري منشورة ،كلية الرتبية ،جامعة الريموك ،إربد ،األردن.
عبيدات ،ذوقان  .)2003(.البحث العلمي :مفهومه وأدوته وأساليبه ،اشراقات للنشر والتوزيع ،األردن.
العجمي ،سعد حممد .) 2008( .تصورات أعضاء هيئة التدريس ألسباب ومظاهر الفساد يف الوسط
األكادميي يف جامعات دولة الكويت .أطروحة دكتوراه غري منشورة ،جامعة الريموك،
إربد ،األردن.
العساف ،صاحل بن حممدفف2012( .م) .املدخل إىل البحث يف العلوم السلوكية .ط .2الرياض .الناشر:
دار الزهراء للنشر والتوزيع.
عودة ،إميان مسري .) 2012( .العالقة بني جودة اخلدمات اإللكرتونية ومسعة اجلامعات دراسة على عينة
من اجلامعات اخلاصة األردنية .رسالة ماجستري غري منشورة ،كلية األعمال ،جامعة الشرق
األوسط ،األردن.
الفريوز آبادي ،جمد الدين حممد بن يعقوب الشريازي .)2009( .القاموس احمليط ،بريوت ،الناشر:
مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر
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مطر ،حممد عبد اهلادي إبراهيم .)2018( .دور الذكاء االسرتاتيجي يف تعزيز مسعة املنظمات التعليمية
دراسة تطبيقية على وزارة الرتبية والتعليم العالي بقطاع غزة .رسالة ماجستري غري منشورة،
كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية ،اجلامعة اإلسالمية بغزة ،فلسطني.
املعهد األمريكي .)2018( .مبادرة املعهد األمريكي ملكافحة الفساد للجامعات يف الشرق األوسط
وأفريقيا تأهيل الطلبة مهنيا للوقاية من الفساد .املعهد األمريكي ملكافحة الفساد يف الشرق
األوسط وأفريقيا.
النجار ،خمالد محد حممود .) 2019( .تأثري النشر الدولي والسمعة األكادميية على ترتيب اجلامعة
اإلسالمية باملدينة املنورة يف التصنيفات العاملية .اجمللة الدولية للبحوث يف العلوم الرتبوية،
.232-171 ،)2(2
امل ا ع األ ب
Alessandri,S.W., Yang S., Kinsey D.F., (2006),An Integrative Approach to
University, Journal of Management Vol. 37 No. 1,pp. 153-184.
Frost. J., Hamlin, A., and Barczyk, C. (2007). A survey of professor
reactions to scenarios of academic dishonesty in American
universities, Journal of Business Inquiry: Research, Education
and Application, 6(1), 11-19.
Lange. D., Lee. P.M. and Dai. Y.,(2011), Organizational Reputation: A
Review, Visual Identity and Reputation, Corporate Reputation
Review Vol. 9 No. 4, pp. 258-270.
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International Journal of Education, 5(1), 36-51.
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Ukraine.
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comedienne et international, 38(2), 104-122.
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دور إدارة الجودة الشاملة يف تعزيز التنمية املستدامة لبيئة املنظمات
التعليمية اليمنية
أ .م .د .جمال ناصر الكميم
أ .علي أحمد االدريسي

ملخص الدراسة
هدفت الدراسة إىل معرفة دور إدارة اجلودة

الفرعية يف تعزيز التنمية املستدامة لبيئة املنظمات

الشاملة يف تعزيز التنمية املستدامة لبيئة املنظمات

التعليمية اليمنية تعزى لنوع املنظمة التعليمية,

التعليمية اليمنية ,ومستوى مساهمة كل بعد من

ولصاحل املنظمات التعليمية األهلية اليمنية.

أبعاد إدارة اجلودة الشاملة يف تعزيز التنمية املستدامة,
وحتديد أيها أكثر تأثرياً يف تعزيز التنمية املستدامة,
ومعرفة ما إذا كانت هناك فروق معنوية يف مستوى
مساهمة إدارة اجلودة الشاملة يف تعزيز التنمية
املستدامة تعزى لنوع املنظمة التعليمية حكومية أو
أهلية.

ويف ضوء النتائج اليت مت التوصُل إليها قدمت الدراسة
جمموعة من التوصيات أهمها ضرورة رفع مستوى
اهتمام إدارات املنظمات التعليمية اليمنية بتطبيق
أبعاد إدارة اجلودة الشاملة لرفع مستوى املساهمة يف
تعزيز التنمية املستدامة ,وتفعيل عالقات واتفاقيات
شراكة حقيقية فاعلة مع منظمات اجملتمع احمللي

وكشفت النتائج عن وجود دور ذي داللة إحصائية

بغرض تنويع مصادر متويل الربامج واألنشطة اليت

إلدارة اجلودة الشاملة وأبعادها الفرعية يف تعزيز

تقيمها ,وضرورة إنشاء منظمات تعليم ثانوي مستقلة,

التنمية املستدامة لبيئة املنظمات التعليمية اليمنية,

باإلضافة إىل ضرورة قيام اجلهاز التعليمي اليمين

وكانت األبعاد اليت هلا الدور البارز واألهم يف تعزيز

مبنح إدارات املنظمات التعليمية مزيداً من الصالحيات

التنمية املستدامة لبيئة املنظمات التعليمية اليمنية

اإلدارية اليت متكنها من تنويع املوارد؛ لتتمكن من

هي ( اختاذ القرارات يف ضوء املعلومات واحلقائق,

تطوير وحتديث براجمها وأنشطتها وفق متطلبات

واملشاركة اجلماعية) يف كل من منظمات التعليم

مدخل إدارة اجلودة الشاملة ,ومبا يتوافق مع مفاهيم

احلكومية واألهلية ,فيما أضافت منظمات التعليم

التنمية املستدامة.

األهلية بعد (التزام ودعم اإلدارة العليا).كما أظهرت
النتائج وجود فروق معنوية ذات داللة إحصائية يف
مستوى مساهمة إدارة اجلودة الشاملة بأبعادها

الكلمات المفتاحية :إدارة اجلودة الشاملة ,التنمية
املستدامة ,املنظمات التعليمية اليمنية.

Abstract:
The study aimed to know the role of
total quality management in promoting
sustainable development of the
environment of Yemeni educational
organizations, and the level of
contribution of each dimension of total
quality management in promoting
sustainable development, and to
determine which of them is more
influential in promoting sustainable
development, and to know whether
there are significant differences in the
level of The contribution of Total
Quality Management in promoting
sustainable development is attributed to
the type of educational organization,
governmental or private.
The results revealed a statistically
significant role for Total Quality
Management and its sub-dimensions in
promoting sustainable development of
the environment of Yemeni educational
organizations Both governmental and
private education organizations, while
non-governmental education
organizations added a dimension
(commitment and support of senior
management). The results also showed
that there are significant differences of
statistical significance in the level of
TQM's contribution in its subdimensions in promoting sustainable
development of the environment of
Yemeni educational organizations due
to the type of educational organization,
and in favor of Yemeni non-

governmental educational
organizations.
In light of the results reached, the study
presented a set of recommendations, the
most important of which is the need to
raise the level of interest of the
administrations of Yemeni educational
organizations in applying the
dimensions of comprehensive quality
management to raise the level of
contribution to promoting sustainable
development, and to activate real
effective partnership relations and
agreements with local community
organizations with the aim of
diversifying the sources of financing
programs and activities Provided by
educational organizations, and the need
to establish independent secondary
education organizations, in addition to
the need for the Yemeni educational
system to grant the administrations of
educational organizations more
administrative powers that enable them
to diversify resources; To be able to
develop and update its programs and
activities in accordance with the
requirements of the approach to Total
Quality Management, and in line with
the concepts of sustainable
development.
Key words: total quality management,
sustainable development, Yemeni
educational organizations.
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امل ــقدمة:
إن مدخل إدارة اجلودة الشاملة يف جوهره ميثل توجهاً إدارياً للنجاح بعيد املدى عرب مشاركة مجيع
أفراد املنظمة يف حتسني عمليات وإجراءات املنظمة ,سعياً إىل إرضاء العمالء ,من خالل اختاذ قرارات
صائبة مستندة إىل قاعدة صحيحة من املعلومات واحلقائق ,وأتت طرق تطبيق هذا التوجه من تعاليم
ومساهمات الرواد األوائل إلدارة اجلودة الشاملة.
فيما يعد مفهوم التنمية املستدامة من املفاهيم احلديثة اليت شاعت مؤخراً يف األدب التنموي
املعاصر ،إذ أصبحت االستدامة مدرسةً فكريةً عاملية ًتنتشر يف معظم دول العامل الصناعي والنامي
على حد سواء ,وللمجتمع املدني دور حموري يف عملية التنمية املستدامة ،بل إن تلك األهمية تعاظمت يف
العقود األخرية نتيجة للمتغريات

االقتصادية و االجتماعية والسياسية؛ وتتجسد أهمية اجملتمع يف

منظماته اليت تستطيع أن تساهم يف التنمية املستدامة إسهاماً حقيقياً؛ إذا جنحت يف بناء الوعي التنموي
واستقراره وتوظيفه من خالل مشاركة حقيقة وفاعلة يف العملية التنموية ,فاجملتمع املدني هو الذراع
األمين للحكومات ؛ ليس فقط يف عملية التنمية ,ولكن أيضا يف السعي إىل رفد وحتفيز موارد وطاقات
معطلة سواء اقتصادية أو بشرية ،وإشراك خمتلف فئات اجملتمع يف هذه العملية وعدم ترك أحد خارجها
عرضة للعوز واحلرمان ،وذلك مبا يسهم به من دور فاعل باجملتمع يف امليادين املختلفة ,وحتقيقا للعدالة
االجتماعية ,ومكافحة الفقر ،والعمل اخلريي و الثقايف والبيئي واالجتماعي والتعليمي وحمو األمية.
ونظراً ملا أحدثه نظام إدارة اجلودة الشاملة من جناح وفاعلية يف معاجلة الكثري من املشكالت
اإلدارية واالقتصادية يف املنظمات والبلدان اليت قامت بتطبيقه كربيطانيا وأسرتاليا ونيوزيلندا باعتباره
من أحدث املداخل اإلدارية اليت تساعد على ضمان حتقيق وتعزيز التنمية املستدامة لبيئة املنظمات اليت
تتبنى هذا املدخل كأسلوب من أساليبها اإلدارية.
مشكلة الدراسة:
ورد يف وثيقة التقييم الوطين للتنمية املستدامة الصادر عن وزارة التخطيط والتعاون الدولي
( ,) 2015أن اليمن ما يزال حيتل مرتبة متأخرة جداً يف مؤشر التنمية املستدامة لعام  ,2014إذ احتل
املرتبة ( )154من بني ( ) 187دولة ,وفق التقارير الدولية اليت يصدرها الربنامج اإلمنائي لألمم املتحدة,
وأن ظاهرة الفقر قد اتسعت من  %46.6وفق مسح ميزانية األسرة  2006 -2005إىل  %54.5يف العام
(2012االسكوا.)5,2015,
وألن املنظمات التعليمية اليمنية تعد أحد مكونات البيئة اليمينة ,فقد تكون ضمن املنظمات
املتأخرة يف مؤشر التنمية املستدامة ,مع أنه يفرتض بها أن تكون من أهم روافد التنمية املستدامة
للمجتمعات ,إذ يشري التقرير املقدم ملؤمتر احلوار الوطين( )2013إىل تدني مستوى التدريب والتأهيل
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ملديري املدارس واملراكز التعليمية ,ومعظم العاملني بالتدريس ,والتدريب الفين واملهين(مؤمتر احلوار
الوطين.)18-11 ,2013,

يُمكن إبراز املشكلة البحثية من خالل السؤال الرئيس اآلتي :ما دور إدارة اجلودة الشاملة يف تعزيز
التنمية املستدامة لبيئة املنظمات التعليمية اليمنية؟
وينبثق عن هذا السؤال التساؤالت اآلتية:
 ما مستوى مساهمة كل بعد من أبعاد إدارة اجلودة الشاملة يف تعزيز التنمية املستدامة لبيئة املنظماتالتعليمية اليمنية؟
 أي أبعاد إدارة اجلودة الشاملة املعتمدة يف هذه الدراسة؛ كمتغريات مستقلة؛ أكثر تأثرياً يف املتغريالتابع واملتمثل يف التنمية املستدامة؟
 هل هناك فر وق ذات داللة إحصائية يف مستوى املشاركة اليت تقدمها املنظمات التعليمية ــــ حملالدراسة ـــ لتعزيز التنمية املستدامة يف بيئة املنظمات التعليمية اليمنية تُعزى لنوع املنظمة التعليمية
(حكومية وأهلية)؟
أهداف الدراسة:
سعت الدراسة إىل حتقيق مجلة من األهداف تتمثل يف ,معرفة دور إدارة اجلودة الشاملة يف تعزيز
التنمية املستدامة لبيئة املنظمات التعليمية اليمنية ,ومعرفة أي أبعاد إدارة اجلودة املعتمدة يف الدراسة هلا
الدور األكرب يف تعزيز التنمية املستدامة ,باإلضافة إىل حماولة الكشف عن ما إذا كان هناك فروق
معنوية ذات داللة إحصائية يف مستوى مساهمة أبعاد إدارة اجلودة الشاملة يف تعزيز التنمية املستدامة
لبيئة املنظمات التعليمية اليمنية تعزى لنوع املنظمة التعليمية.
أهمية الدراسة :
تكتسب هذه الدراسة أهميتها من أهمية املوضوع الذي تتناوله واليت تتمثل يف؛ حماولة التوصل
إىل نتائج حبثية ميكن من خالهلا تقديم التوصيات واملقرتحات اليت تساعد القائمني على املنظمات
التعليمية اليمنية يف حتسني وتطوير األداء اإلداري والتعليمي مبا يتوافق وأبعاد إدارة اجلودة الشاملة
وصوالً إىل تعزيز التنمية املستدامة للبيئة احمليطة بها .باإلضافة إىل حماولة جذب أنظار القائمني على
إدارة النظام التعليمي اليمين مبستوياته املختلفة إىل أهمية االضطالع بواجباتهم حنو حتقيق وتعزيز
التنمية املستدامة للمجتمع اليمين بشكل عام ,واحمللي بشكل خاص.
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فرضيات الدراسة:
استناداً إىل أهداف ,ومشكلة ,وأمنوذج الدراسة؛ ولإلجابة عن تساؤالت الدراسة فقد اعتمدت
الدراسة فرضيتني رئيسيتني؛ ينبثق عن كل فرضية رئيسة مخس فرضيات فرعية متت صياغتها يف
ضوء الفرضية العدمية؛ وذلك على النحو اآلتي:
 الفرضية الرئيسة األوىل والفرضيات املتفرعة منها:
تهدف الفرضية الرئيسة األوىل إىل قياس وحتديد مستوى تطبيق أبعاد إدارة اجلودة الشاملة إمجاالً.
ونص هذه الفرضية أنه" :ال يوجد دور ذي داللة إحصائية معنوية عند مستوى( )0.05إلدارة اجلودة
الشاملة يف تعزيز التنمية املستدامة لبيئة املنظمات التعليمية اليمنية".
وينبثق عنها مخس فرضيات فرعية؛ تهدف إىل قياس مستوى دور كل بعد من أبعاد إدارة اجلودة الشاملة
املعتمدة يف الدراسة كمتغريات مستقلة يف تعزيز التنمية املستدامة لبيئة املنظمات التعليمية اليمنية
كمتغري تابع؛ بغية حتقيق أهداف وتساؤالت الدراسة ,واليت تنص على أنه:
 .1ال يوجد دور معنوي ذي داللة إحصائية عند مستوى( )0.05لبعد التزام ودعم اإلدارة العليا يف تعزيز
التنمية املستدامة لبيئة املنظمات التعليمية اليمنية.
 .2ال يوجد دور معنوي ذي داللة إحصائية عند مستوى( )0.05لبعد الرتكيز على العمالء يف تعزيز
التنمية املستدامة لبيئة املنظمات التعليمية اليمنية.
 .3ال يوجد دور معنوي ذي داللة إحصائية عند مستوى( )0.05لبعد املشاركة اجلماعية يف تعزيز التنمية
املستدامة لبيئة املنظمات التعليمية اليمنية.
 .4ال يوجد دور معنوي ذي داللة إحصائية عند مستوى( )0.05لبعد التحسني املستمر يف تعزيز التنمية
املستدامة لبيئة املنظمات التعليمية اليمنية.
 .5ال يوجد دور معنوي ذي داللة إحصائية عند مستوى( )0.05لبعد اختاذ القرارات يف ضوء املعلومات
واحلقائق يف تعزيز التنمية املستدامة لبيئة املنظمات التعليمية اليمنية.
 الفرضية الرئيسة الثانية والفرضيات املتفرعة منها
تهدف الفرضية الرئيسة الثانية إىل معرفة الفروق املتعلقة بتطبيق أبعاد إدارة اجلودة الشاملة إمجاالً
كمتغري مستقل ,ودورها يف تعزيز التنمية املستدامة لبيئة املنظمات التعليمية اليمينة تبعاً لنوع املنظمة
التعليمية (حكومية وأهلية).
ونص هذه الفرضية أنه" :ال توجد فروق معنوية ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية ( )0.05يف
مستوى الدور الذي تقدمه إدارة اجلودة الشاملة لتعزيز التنمية املستدامة تُعزى لنوع املنظمة
التعليمية(حكومية ,وأهلية).
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وينبثق عنها مخس فرضيات فرعية؛ تهدف إىل معرفة الفروق املتعلقة بدور كل بعد من أبعاد إدارة
اجلودة الشاملة املعتمدة يف الدراسة كمتغريات مستقلة يف تعزيز التنمية املستدامة تبعاً لنوع املنظمة
التعليمية ـــــــ حكومية وأهلية ــــــــ وتنص على أنه:
 .1ال توجد فروق معنوية ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية ( )0.05يف لدور بعد التزام ودعم اإلدارة
العليا يف تعزيز التنمية املستدامة تُعزى لنوع املنظمة التعليمة(حكومية ,وأهلية).
 .2ال توجد فروق معنوية ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية ( )0.05يف لدور بعد الرتكيز على
العمالء يف تعزيز التنمية املستدامة تُعزى لنوع املنظمة التعليمة(حكومية ,وأهلية).
 .3ال توجد فروق معنوية ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية ( )0.05لدور بعد املشاركة اجلماعية
يف تعزيز التنمية املستدامة تُعزى لنوع املنظمة التعليمة(حكومية ,وأهلية).
 .4ال توجد فروق معنوية ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية ( )0.05لدور بعد التحسني املستمر يف
تعزيز التنمية املستدامة تُعزى لنوع املنظمة التعليمة (حكومية ,وأهلية).
 .5ال توجد فروق معنوية ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية ( )0.05لدور بعد اختاذ القرارات يف
ضوء املعلومات واحلقائق يف تعزيز التنمية املستدامة تُعزى لنوع املنظمة التعليمة (حكومية ,وأهلية).
مصطلحات الدراسة :
 .1إدارة اجلودة الشاملة:
عرفها (اهلوش )16 ,2011 ,بأنها " املنتج التطبيقي ,واألنشطة اليت يبذهلا جمموعة األفراد
املسؤولون عن تسيري شؤون املنظمة بغرض التغلب على ما فيها من مشكالت ,واملساهمة بشكل مباشر
يف حتقيق النتائج املرجوة ,وحتقيق حاجات وتوقعات العميل ,وبالتالي فهي عملية مستمرة لتحسني اجلودة
واحملافظة عليها"
وعرفها (حممد ) 2014 ,بأنها فلسفة إدارية تكاملية تتضمن جمموعة من املتطلبات واملبادئ تعنى
بتوجيه كافة املستويات يف منظومة التعليم بتقديم خمرجات ذات كفاءة عالية تليب رغبات الطلبة
وسوق العمل.
وحسب ما تهدف إليه الدراسة احلالية فريى الباحثان أن إدارة اجلودة الشاملة هي عبارة عن " توجه
والتزام منهجي واسرتاتيجي من قبل اإلدارة العليا لتطوير عالقات طويلة األمد ومستدامة مع أصحاب
املصلحة ,واستخدام أمثل للموارد املتاحة ,عرب تعليم وتدريب عناصر املنظمة ,والتحسني املستمر للعمليات
والربامج؛ لضمان بقاء املنظمة واستدامتها ,وحتقيق تنمية مستدامة داخل املنظمة ويف اجملتمع احمليط
بها".
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 .2التنمية املستدامة:
عرف كل من ( ,)Varm& Scott,2007التنمية املستدامة بأنها “عملية صنع املستقبل السليم
بيئياً ,واإلنسانية الصاحلة للسُكنى ،من خالل التعلم املستمر املتجاوب واألوقاف األكثر متيزا بني
األنواع البشرية ,وهي عملية تعلم اجتماعي لتحسني حالة اإلنسان ,وعملية ميكن أن تستمر إىل األبد
دون تقويض نفسها.
فيما عرفها كل من (الطويل وآغا ,)2010,بأنها "االستخدام األمثل جلميع املوارد املتاحة؛ سواءً
البشرية ,أو املالية املادية واملعنوية ,وغريها للمستقبل البعيد؛ مع الرتكيز على حياة أفضل ذات قيمة
عالية لألجيال القادمة يف احلاضر واملستقبل".
وألغراض هذه الدراسة فريى الباحثان أن التنمية املستدامة هي "عملية حتسني مستمرة لكل ما
حييط باإلنسان؛ تستهدف سالمة الكون حاضراً ومستقبالً؛ عرب إدارة رشيدة وشفافة ,تضمن العدالة,
والسالم ,والتسامح ,واستخدام أمثل للموارد؛ البشرية ,واملادية ,واملعنوية".
 .3املنظمات التعليمية اليمنية
يقصد بها يف هذه الدراسة منظمات التعليم العام ـــ احلكومية واألهلية ـــ اخلاضعة إلشراف وزارة
الرتبية والتعليم اليمنية ومكاتبها باحملافظات مبرحلتيها األساسية والثانوية.
حدود الدراسة:
اقتصرت الدراسة يف جانبها املوضوعي على دور إدارة اجلودة الشاملة يف تعزيز التنمية املستدامة
لبيئة املنظمات التعليمية اليمنية ,ومن الناحية املكانية فقد تناولت الدراسة منظمات التعليم العام,
احلكومية واألهلية يف أمانة العاصمة صنعاء ,أما احلدود البشرية فهي اإلدارة العليا للمدرسة ( مدير
املدرسة أو وكيل املدرسة).
الدراسات السابقة:
بغية إمتام أي دراسة حبثية يتوجب الرجوع إىل الدراسات السابقة للوقوف على النقاط األساسية
ورسم الطريق الصحيح للوصول اىل حتقيق اهداف الدراسة ,لذا سيتم استعراض جمموعة من الدراسات
السابقة ذاتا لصلة باملوضوع ,و على النحو التالي:
أوالً :الدراسات اليت تناولت متغريي إدارة اجلودة الشاملة والتنمية املستدامة.
 .1تناولت دراسة  ,) 2016( Gomisekإدارة اجلودة الشاملة وممارسات االبتكار املوجهة ومساهمتها
يف األداء التنظيمي ,وسعت إىل إجراء حتليل جترييب ملساهمة ممارسات االبتكار املوجهة حنو
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االستدامة حتت مظلة إدارة اجلودة الشاملة على األداء التنظيمي وأبعاده و حتسني فهم ممارسات
االستدامة فيما يتعلق بأبعاد األداء التنظيمي.
وتوصلت الدراسة إىل وجود عالقات ارتباط إجيابية بني ممارسات االبتكار املوجهة حنو االستدامة
ومجيع أبعاد األداء التنظيمي ,وأن هناك ارتباط بعالقة كبرية بني أبعاد االبتكار املوجهة حنو
االستدامة باألداء التنظيمي بشكل عام وأداء االبتكار كأداء اجتماعي وأن هناك أثر إلدارة اجلودة
الشاملة على األداء االقتصادي واالداء البيئي.
 .2بينما تطرقت دراسة راوغ ( ,)2015إىل دور إدارة اجلودة الشاملة يف حتقيق التنمية االقتصادية يف
اجلزائر ,و هدفت إىل إبراز كيفية حتقيق تنمية اقتصادية باالعتماد على أسلوب إدارة اجلودة
الشاملة وتسليط الضوء على موضوع اجلودة الشاملة كفلسفة اسرتاتيجية تعتمدها املؤسسة من
أجل حتقيق التنمية االقتصادية وحماولة بيان قدرة إدارة اجلودة الشاملة على إكساب املؤسسة
االقتصادية مكانة ملواجهة كافة التحديات االقتصادية واالجتماعية والبيئية ,وتوصلت إىل أن إلدارة
اجلودة الشاملة دور مهم يف حتقيق التنمية االقتصادية ,وأن إدارة اجلودة الشاملة تعمل على خلق قيمة
مضافة للمنظمات من خالل الزيادة يف االنتاجية.
 .3يف حني تشري دراسة شيلي ( ,)2014حول دور اسرتاتيجية اجلودة الشاملة يف تعزيز التنمية املستدامة
يف املؤسسة االقتصادية.
هدفت الدراسة إىل إبراز كيفية حتقيق استدامة للمؤسسات االقتصادية باالعتماد على أسلوب
اسرتاتيجية اجلودة الشاملة وإبراز املفاهيم املتعلقة بالتنمية املستدامة وبيان قدرتها على إكساب
املنظمات مكانة ملواجهة التحديات االقتصادية واالجتماعية والبيئية.
وتوصلت إىل وجود مستوى متوسط لتطبيق اسرتاتيجية اجلودة الشاملة يف املؤسسة املينائية
(بسكيكدة) و وجود مستوى متوسط لتطبيق أبعاد التنمية املستدامة يف املؤسسة حمل الدراسة ,وأن
هناك دور ذو داللة إحصائية السرتاتيجية اجلودة الشاملة يف حتقيق أبعاد التنمية املستدامة ولو بنسبة
بسيطة.
 .4كما تناولت دراسة  ,) 2014( Ghani&Pourrajabالتعليم املستدام من خالل تنفيذ إدارة اجلودة
الشاملة ,وذلك ب هدف إظهار أهمية رفع مستوى اجلودة يف التعليم ،وإيضاح أهمية زيادة مستوى
اجلودة يف نظام التعليم واملدرسة من أجل احلصول على االستدامة يف التعليم ,وإظهار كيفية الوصول
إىل التعليم املستدام من خالل تنفيذ فلسفة إدارة اجلودة الشاملة؛ وتوصلت الدراسة إىل أن تطبيق
إدارة اجلودة الشاملة يف املدرسة ميكن مدراء التعليم وصانعي السياسات من زيادة جودة املدارس
والبقاء على مستوى عال ،وختفيض التكاليف ،وزيادة مستوى معارف ومهارات اخلرجيني.
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 .5يف حني تناولت دراسة ) ,Idris(2011إدارة اجلودة الشاملة وأداء الشركة املستدامة يف الشركات
املاليزية ,من خالل دراسة األبعاد اهلامة إلدارة اجلودة الشاملة املتمثلة يف القيادة واالسرتاتيجية
واألهداف وأفضل املمارسات والرتكيز على العمالء واملوظفني واجملتمع واإلنتاجية ,وطريقة تأثريها
على أداء الشركة يف ماليزيا ,وتوصلت إىل إثبات وجود عالقة إجيابية بني عناصر إدارة اجلودة
الشاملة واملتمثلة يف التزام اإلد ارة العليا الرتكيز على العمالء واملشاركة اجلماعية.
 .6ويف االجتاه نفسه قام الطويل وأغا( ,)2010بدراسة متطلبات إدارة اجلودة الشاملة يف التعليم العالي
وأثرها يف تعزيز التنمية املستدامة– كدراسة حتليلية آلراء القيادات اإلدارية يف جامعة املوصل,
وتوصلت الدراسة إىل اىل ان هناك عالقة ارتباط وأثر معنوي بني كل من إدارة اجلودة الشاملة
والتنمية املستدامة.
ثانياً :الدراسات اليت تناولت متغري إدارة اجلودة الشاملة:
 .7حيث قام الكميم ( ,)2015بدراسة تقييم إمكانية تطبيق إدارة اجلودة الشاملة باجلامعات
احلكومية اليمنية ,وذلك بهدف تق ييم مستوى إمكانية تطبيق إدارة اجلودة الشاملة باجلامعات
احلكومية اليمنية -دراسة حالة جامعة احلديدة ,وحتديد مستوى إدراك وفهم اإلدارة العليا باجلامعة
وأعضاء هيئة التدريس ملفهوم إدارة اجلودة الشاملة ,معتمدة على املنهج االستقرائي؛ باستخدام
األسلوب الوصفي التحليلي ,وتوصلت الدراسة إىل جمموعة من النتائج أبرزها؛ وجود ضعف يف درجة
الوعي مبفهوم إدارة اجلودة الشاملة لدى عينة الدراسة ,إىل جانب الضعف يف التزام ودعم اإلدارة
العليا للجامعة املبحوثة.
 .8يف حني توصلت دراسة حممد ( )2014اىل أن هناك ضعف يف تطبيق إدارة اجلودة الشاملة يف جامعة
صنعاء وتطبيقها مبستوى عالِ يف جامعة العلوم والتكنولوجيا ,إضافة إىل وجود عالقات ارتباط
إجيابية وذات داللة إحصائية بني مجيع مبادئ إدارة اجلودة الشاملة يف اجلامعتني.
 .9كما تشري نتائج دراسة احلنحنة ( ,)2014إىل أن تنفيذ إدارة اجلودة الشاملة يف جامعة ذمار ،كان
فوق املتوسط ،وأن قبول إدارة اجلودة الشاملة يعتمد على أعضاء هيئة التدريس والوظائف ،و أن
مستوى استجابة أعضاء هيئة التدريس يتأثر بعاملي العمر وسنوات اخلدمة.
 .10يف حني أظهرت دراسة ,)2014( Sadikoglu&Olcayأن التحسني املستمر ,واملشاركة اجلماعية
مبدآن رئيسان لتطبيق إدارة اجلودة الشاملة ,وأن أثر التزام ودعم اإلدارة العليا كان ضعيفاً يف
املؤسسات الرتكية.
 .11أما محادات وصديق ) )2012فقد تناوال دراسة " إدارة اجلودة االسرتاتيجية يف مؤسسات التعليم
العالي العربية" دراسة وصفية وحتليلية ,بهدف تسليط الضوء على إدارة اجلودة الشاملة كأداة
ميكن أن تساعد يف حتقيق أهداف املؤسسات التعليمية يف املؤسسات التعليمية العربية ,وخلصت
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النتائج اليت توصلت إليها الدراسة إىل وجود احلاجة املاسة والعملية لتطبيق إدارة اجلودة الشاملة يف
املؤسسات التعليمية يف العامل العربي.
 .12فيم اسعت دراسة العمري وبن بون (" ,)2012اىل قياس ممارسات إدارة اجلودة الشاملة يف اجلامعات
اليمنية ,قد توصلت إىل أن هناك ضعف يف تطبيق إدارة اجلودة الشاملة يف اجلامعات اليمنية.
الدراسات اليت تناولت التنمية املستدامة:
 .13تناولت دراسة حممد وآخرون (,)2015التنمية املستدامة من حيث املفهوم والعناصر واألبعاد,
و تطبيق مفاهيم التنمية املستدامة على القطاعات االقتصادية وتنميتها ,وخلصت اىل أن هناك أربعة
أبعاد للتنمية املستدامة هي :البعد االقتصادي ,البعد البيئي ,البعد االجتماعي ,والبعد التكنولوجي.
 .14أما دراسة إبراهيمي ( ,)2013حول دور اجلامعة يف تنمية رأس املال البشري لتعزيز التنمية
املستدامة ,فقد توصلت إىل أن التعليم يعد من أهم وسائل تنمية رأس املال البشري ,وأن وظائف
اجلامعة جيب أن ال تنحصر عند التعليم اجلامعي والبحث العلمي فحسب بل جيب أن تتعداه إىل
الوظيفة الثالثة واملتمثلة يف خدمة اجملتمع وتنميته من خالل حتقيق الشراكة مع مؤسسات اجملتمع
وإمداد سوق العمل بالكفاءات اليت حيتاجها ,من خالل تفعيل االنشطة التعليمية املصاحبة والتدريب
املستمر.
 .15ويف ذات اإلجتاه تناولت دراسة بو لصباع ( ,)2013التنمية البشرية املستدامة واالقتصاد املعريف يف
الدول العربية :الواقع والتحديات ,وذلك بهدف الوقوف على واقع التنمية البشرية املستدامة واقتصاد
املعرفة يف دولة اإلمارات العربية املتحدة ,واجلزائر ,وخلصت الدراسة اىل أن النمو االقتصادي يف
الدول حمل الدراسة يعتمد بشكل كبري على صادرات النفط واملواد األولية ,وهو مصدر غري
مستدام للنمو ,وأن تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت تساهم يف توسيع خيارات البشر وبناء قدراتهم
من خالل املساهمة يف حتسني مستوى الدخل والصحة واملعارف لديهم؛ وبالتالي حتسن مستويات
التنمية البشرية املستدامة.
عالقة الدراسة بالدراسات السابقة:
تتكامل هذه الدراسة مع الدراسات السابقة يف أن بعضها تناول دور إدارة اجلودة الشاملة يف
حتقيق وتعزيز التنمية املستدامة يف منظمات التعليم العالي(راوغ ,2015 ,و,Idris,2011 ,Ghani,2014
الطويل وآغا ,)2010,وهناك من تناول موضوع إدارة اجلودة الشاملة منفرداً من ناحية مستوى إمكانية
التطبيق ومستوى التطبيق (غومسك,2016,الكميم ,2015 ,حممد,2014,

Sadikoglu and

 ,Olcay,2014محادات وصديق ,2012 ,احلنحنة ,2012 ,العمري وبن بون)2012 ,؛ بينما تناول البعض
اآلخر التنمية املستدامة من الناحية املفاهيمية يف القطاعات االقتصادية (حسون وآخرون,Raja ,2015 ,
 ,2014أبو زنط وغنيم.)2005 ,
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ومتت االستفادة من هذه الدراسات يف أسلوب صياغة الفرضيات ,وحتديد األبعاد اليت ستجري
دراستها ,واختيار املنهج املناسب للدراسة ,ومتيزت هذه الدراسة عن سابقاتها يف أنها تناولت دور إدارة
اجلودة الشاملة يف تعزيز التنمية املستدامة لبيئة منظمات التعليم ما قبل اجلامعي ـــ احلكومية واألهلية
ــــ باليمن ,وهو مامل تتناوله أي دراسة سابقة على حسب علم الباحثني ألن أغلب الدراسات السابقة إمًا
أنها تناو لت منظمات التعليم العالي ,أو أنها تناولت القطاعات اإلنتاجية والصناعية.
 - .1اخللفية النظرية للدراسة:
اوالَ :ادارة اجلودة الشاملة :
وفيها سيتم تناول التالي:
أ -مفهوم إدارة اجلودة الشاملة
وفق ما تظهره األطر البحثية واألكادميية فإنه ال يوجد اتفاق حول مفهوم معني إلدارة اجلودة
الشاملة ,فهناك مفهوم يقتصر على اجلودة الشاملة ,ومفهوم آخر يتعرض هلا بالعمومية ,ومفهوم حيصرها
يف جمال اخلدمات ,إذ قدم العديد من الكُتاب والباحثني واملهتمني جمموعة من التعريفات املرتبطة
مبفهوم إدارة اجلودة الشاملة (الكميم.)106 ,2015,
فمنهم من عرفها بأنها " شكل تعاوني ألداء األعمال يعتمد على القدرات املشرتكة لكل من
اإلدارة والعاملني ,بهدف حتسني اإلنتاجية بصفة مستمرة من خالل فريق للعمل ,مما يؤدي إىل تقليل
العمليات اإلدارية واملكتبية ,وتقليل شكاوي العمالء ,واالهتمام بقضايا أخرى بالغة األهمية كااللتزام
اإلداري ,وتفادي مقاومة التغيري ,وتقليل تكاليف إحداث هذا التغيري"(جابلونسكي)1993 ,؛ فيما عرفها
كل من (الطويل وآغا ,)2010,بأنها عبارة عن "مدخل فكري وثقايف وإداري وتنظيمي ينبغي تطبيقه يف
املنظمات عامة لتحقيق التكامل والتنسيق بني جهود منتسيب املنظمة يف كلياتها وأقسامها املختلفة؛
ومشاركتهم يف عملية التحسني املستمر للمخرجات اليت تقدمها املنظمة لتلبية حاجات ورغبات العمالء
لتحقيق األهداف اليت تصبو إليها إدارة املنظمة يف البقاء واالستمرار والنمو"
وحسب ما تهدف إليه الدراسة احلالية فأن إدارة اجلودة الشاملة هي عبارة عن " توجه والتزام
منهجي واسرتاتيجي من قبل اإلدارة العليا لتطوير عالقات طويلة األمد ومستدامة مع أصحاب املصلحة,
واستخدام أمثل للموارد املتاحة ,عرب تعليم وتدريب عناصر املنظمة ,والتحسني املستمر للعمليات والربامج؛
لضمان بقاء املنظمة واستدامتها ,وحتقيق تنمية مستدامة داخل املنظمة ويف اجملتمع احمليط بها".
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ب -أهمية وأهداف إدارة اجلودة الشاملة:
تتمثل أهمية نظام إدارة اجلودة الشاملة يف أنه يساعد املنظمات على حتيق كافة األهداف املرجوة,
واليت من أهمه ا البقاء يف سوق املنافسة ,ومنو احلصة السوقية للمنظمة ,واالستمرار يف السوق العاملي
اجلديد ,وتقليل التكاليف ,واالحتفاظ بعمالئها الداخليني واخلارجيني ,وبالتالي حتسني رحبية املنظمة,
كما أن التطبيق السليم لنظام إدارة اجلودة الشاملة ,وربط مبادئها باألساليب اإلدارية احلديثة يؤدي إىل
أن تصبح املنظمة بكاملها بيئة تنظيمية خصبة تضمن حرية االبتكار واإلبداع اللذان يقودان إىل التفوق
والتميز (احلكيم( ,)2011,الببالوي( ,)2006,هالل.)2005 ,
ج -أبعاد إدارة اجلودة الشاملة:
بالنظر إىل إسهامات رواد اجلودة األوائل؛ ميكن أن خنلص إىل أن هناك تباينات يف آراء رواد إدارة
اجلودة الشاملة حول عدد املبادئ واألبعاد اليت تدعم وجود إدارة اجلودة الشاملة يف أي منظمة صناعية
أو خدمية ,أال أن هناك اتفاق ًا بينهم على جمموعة من املبادئ واألبعاد ترتاوح ما بني ستة إىل مثانية أبعاد
رئيسية؛ تشكل مرتكزات يُبنى ويُ ؤسس عليها منطق إدارة اجلودة الشاملة؛ بغض النظر عن جمال
التطبيق؛ إذ يشري كل من (الكميم ,)108 ,2015,و)الطويل وآغا ,)3 ,2010 ,إىل اتفاق أغلب الكتاب
على أن أهم مبادئ إدارة اجلودة الشاملة تتمثل يف (التزام اإلدارة العليا ,والرتكيز على العمالء ,والتحسني
املستمر ,واملشاركة اجلماعية ,واختاذ القرارات بناءً على احلقائق , ,والتعلم والتدريب ,وتوافر نظام فعال
للتغذية الراجعة ,والثقافة ال تنظيمية الداعمة للجودة ,ونظم املعلومات املتطورة) ,وسوف تكتفي الدراسة
احلالية باإلشارة لألبعاد املعتمدة فيها وهي /1:التزام ودعم اإلدارة العليا /2 .الرتكيز على العمالء.
/3املشاركة اجلماعية.
 /4التحسني املستمر /5 .اختاذ القرارات يف ضوء املعلومات واحلقائق.
ثانياً :التنمية املستدامة
وسيتم تناول مفهوم التنمية املستدامة وأهدافها وأبعادها وعالقتها بالتعليم وذلك كما يلي:
أ -مفهوم التنمية املستدامة:
إن مفهوم التنمية املستدامة ميثل واحداً من أهم التطورات يف الفكر التنموي احلديث وأبرز إضافة
إىل أدبيات التنمية خالل العقود األخرية (بولصباع ,)9 ,2013 ,وقد فرض مصطلح التنمية املستدامة نفسه
يف اخلطاب السياسي و االقتصادي واالجتماعي على مستوى العامل بأسره منذ بداية التسعينيات ,ولفت
أنظار صناع القرار واحلكومات واملنشغلني بأمور اجملتمع املدني والقضايا احمللية.
وقد ورد يف أدبيات برنامج األمم املتحدة اإلمنائي بأن التنمية املستدامة تعين " التخفيف من وطأة
الفقر على فقراء العامل من خالل تقديم حياة كرمية آمنة ومستدمية ,واحلد من تالشي املوارد الطبيعية
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وتدهور البيئة واخللل الثقايف واالستقرار االجتماعي" ,أما جامعة امللك عبد العزيز ( )40 ,2005فتُعرف
التنمية املستدامة بأنها "النهوض باملستوى املعيشي للمجتمع بأسلوب حضاري يضمن طيب العيش للناس
ويشمل :التنمية املضطردة للثروة البشرية ,والشراكة على أسس املعرفة واالبتكار والتطوير ,واستغالل
القدرات احمللية واالستثمار ,والقصد يف استخدام الثروات الطبيعية ,باإلضافة إىل ترشيد االستهالك
وحفظ التوازن بني التعمري والبيئة ,وبني الكم والكيف" ,بينما يرى كل من الطويل وآغا ( ,)2010أن
التنمية املستدامة تعين "االستخدام األمثل جلميع املوارد املتاحة؛ سواءً البشرية ,أو املالية املادية واملعنوية,
وغريها للمستقبل الب عيد؛ مع الرتكيز على حياة أفضل ذات قيمة عالية لألجيال القادمة يف احلاضر
واملستقبل".
والناتج أن املثل واملفاهيم اليت تكمن وراء االستدامة تشمل مفاهيم واسعة مثل :املساواة بني
األجيال ,والعدالة بني اجلنسني ,والسالم ,والتسامح ,واحلد من الفقر ,ومحاية وصيانة البيئة ,وحفظ املوارد
الطبيعية ,والعدالة االجتماعية (يونسكو.)2012 ,
وحبسب ما تهدف إليه هذه الدراسة فريى الباحثان أن التنمية املستدامة هي؛ "عملية حتسني
مستمرة لكل ما حييط باإلنسان؛ تستهدف سالمة الكون حاضراً ومستقبالً؛ عرب إدارة رشيدة وشفافة,
تضمن العدالة ,والسالم ,والتسامح ,واستخدام أمثل للموارد؛ البشرية ,واملادية ,واملعنوية".
ب -أهداف التنمية املستدامة:
تبنت منظمة األمم املتحدة خطة التنمية املستدامة2030حتت عنوان" حتويل عاملنا" ,جاءت هذه
اخلطة كنقلة نوعية من األهداف اإلمنائية للتنمية  2015 –2000إىل جمموعة جديدة من أهداف التنمية
املستدامة المتكاملة ,2030–2015وتضم هذه اخلطة سبعة عشر هدفاً ومائة وتسع وستون غاية (يونسكو,
 2015ــ  ,)37 ,2030وتعترب هذه األهداف والغايات كما جاء يف إعالن اجلمعية العامة لألمم املتحدة
خلطة التنمية المستدامة ,2030-2015مواصلة ملسرية األهداف اإلمنائية لأللفية بغرض إجناز مامل يتحقق
منها.
وأهم ما يف تلك األهداف أن اهلدف الرابع من أهداف التنمية املستدامة قد خُصص لقضايا التعليم؛
وتضع أهداف التنمية املستدامة أولويات التنمية خالل هذه املرحلة حتى عام .2030
ج  -أبعاد التنمية املستدامة:
إن من يتتبع مفاهيم التنمية املستدامة جيد أن أبعاد التنمية املستدامة تتعد وتتشعب بتعدد
مفاهيمها ,واختالف وجهات نظر الذين تناولوها يف األدبيات البحثية والتنموية ,ميكن ابراز ذلك من
خالل اجلدول رقم ( )1الذي يوضح أبعاد التنمية املستدامة اليت تناولتها بعض األدبيات البحثية السابقة
وكما يلي:
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جدول ( ) 1أبعاد التنمية املستدامة وفق بعض األدبيات البحثية السابقة.
الباحث

األبــعـــاد

شيلي

احلسن

عزيز

مريبعي

فريقي

اليونسكو

2014

2014

2014

2013

2008

2012

االقتصادي

االقتصادي االقتصادي االقتصادي

االقتصادي

البيئي

االجتماعي

القانوني

السياسي

االجتماعي

االجتماعي

االقتصادي

البيئي

األخالقي

الثقايف

اإلداري

السياسي

االجتماعي

اإلداري

الثقايف

التكنولوجي اإلنساني
السياسي

االجتماعي السياسي
الرتبوي

البشري

الثقايف

االستدامة
املصدر :من إعداد الباحث باالعتماد على جمموعة من الدراسات السابقة

وعند النظر يف األدبيات والدراسات البحثية ,وأدبيات األمم املتحدة وأدلة التنمية الصادرة عن
هيئاتها املختلفة؛ نلحظ أن اجلميع متفقون على ثالثة أبعاد رئيسية هي(البعد االقتصادي ,والبعد
االجتماعي ,والبعد البيئي) ,وتشمل يف جمملها األبعاد األخرى اليت أشار إليها العديد من الكتاب
والباحثني ,وسوف تكتفي الدراسة احلالية باإلشارة لألبعاد املتفق عليها واليت اعتمدتها خطة حتويل
عاملنا .2030 – 2015
د -عالقة التعليم بالتنمية املستدامة:
لقد تأكد مبا اليدع جماالً للشك أن التعليم هو مفتاح التنمية ,وقاعدة التنمية املستدامة والنهضة
احلضارية القادمة ,ألن التعليم والتنمية البشرية ,واالقتصادية ,عمليات جمتمعة متداخلة مرتابطة يؤثر
بعضها باآلخر ويتأثر به (حممد.)288 ,2010 ,
أما على مستوى الوحدة فالفرد حيدد خياراته االقتصادية بناءً على مستواه التعليمي وهلذه
االختيارات أثر اقتصادي واضح؛ فقد غدت معظم وظائف قطاع اخلدمات تعتمد على املهنيني والتقنيني
الذين يأتون من ميادين العلوم ,واحلاسبات ,واهلندسة ,واإلدارة ,واإلعالم ,وألعاب التسلية وغريها (حممد,
 ,)288 ,2010ويف هذا السياق أورد كل من) )Yaseen&AL_Dulaim, 2016أنه ينظر إىل التعليم
بوصفه العامل الرئيس للتنمية االقتصادية واالجتماعية والبشرية املستدامة.
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لذا فإن العمليات داخل املنظمة التعليمية جيب أن ال تقتصر على عملية التعليم ,أو الرتبية فقط ,بل تعتمد
أساساً على اكتشاف املواهب داخل املنظمة التعليمية وخارجها للقيام بتنميتها ,ورعايتها وتقدميها إىل
اجلهات اليت تصقلها وترعاها (عبادي.)2014 ,
إن التنمية املستدامة يف املنظمات التعليمية ليست مادة مستقلة يتم تدريسها يف كتاب؛ إمنا جيب
أن تكون موجودة بالفعل يف كل من يشارك يف العملية التعليمية واجملتمع اخلارجي؛ والنظر اىل التنمية
كعملية تؤدي اىل تطوير القدرات ال عملية تعظيم املنفعة أو الرفاهية االقتصادية كما ينظر إليها اليوم؛
فاألساس يف التنمية البشرية املستدامة ليس الرفاهية املادية فحسب ،بل االرتفاع باملستوى الثقايف للناس
مبا يسمح هلم أن يع يشوا حياة أكثر امتالء ،وميارسوا مواهبهم ،ويرتقوا بقدراتهم (محداوي.)2013 ,
منهج الدارسة:
اتبعت الدراسة املنهجية البحثية املناسبة ملوضوع الدراسة مستخدمة املنهج الوصفي التحليلي املقارن
حملاولة وصف وتقييم " دور إدارة اجلودة الشاملة يف تعزيز التنمية املستدامة لبيئة املنظمات التعليمية
اليمنية " عرب حتليل البيانات وإظهار العالقة ما بني متغريا الدراسة ,ومعرفة االختالفات والفروق بالتطبيق
على املنظمات التعليمية اليمنية ــــ ـ احلكومية واألهلية ـــــــ اليت تقع يف نطاق أمانة العاصمة – صنعاء.
 .2تصميم واختبار أداة الدراسة:

استخدمت الدراسة االستبانة كأداة جلمع البيانات ,واليت مت تصميمها وبناؤها بالرجوع إىل
جمموعة من الدراسات السابقة اليت تناولت موضوعات مشابهة ملوضوع هذه الدراسة ,لالستفادة منها يف
كيفية بلورة فقرات االستبانة وصياغتها ,ثم جرى إعادة صياغة وتعديل ما هو أقرب منها مبا يتناسب
وخيدم موضوع هذه الدراسة ,ومعرفة املقاييس واألوزان املستخدمة.
أوالُ :جمتمع وعينة الدراسة:
متثل جمتمع الدراسة يف مجيع املنظمات التعليمية احلكومية واألهلية الواقعة يف نطاق أمانة
العاصمة صنعاء واليت بلغ عددها ( ) 856منظمةً تعليميةً حكوميةً وأهليةً ,حسب كشوفات إدارة
اخلارطة املدرسية بديوان وزارة الرتبية والتعليم بصنعاء للعام  ,2016 -2105وكشوفات إدارة اإلحصاء
مبكتب الرتبية بأمانة العاصمة للعام الدراسي .2017 –2016
واستناداً جلدول (كرجييسي ومورجان) ,بلغت عينة الدراسة ( ,)267منظمةً تعليميةً حكوميةً
وأهليةً(فهمي) 125 ,2005,؛ مت اختيارها بطريقة العينة العشوائية املنتظمة ,وباستخدام املدى الثالثي,
وألن الدراسة تستهدف استطالع آراء اإلدارات العليا -املديرين والوكالء -للمنظمات التعليمية اليمنية
دون غريهم من عناصر وأفراد املنظمة فقد كانت وحدة املعاينة هي املنظمة التعليمية.
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ثانياً :عينة الدراسة.
تناولت الدراسة جمموعة من اخلصائص الدميغرافية متثلت يف (النوع االجتماعي  ,واملؤهل العلمي,
وسنوات اخلربة  ,واملسمى الوظيفي ,والقطاع التعليمي ,واملرحلة التعليمية).
ثالثاً :حماور وأبعاد الدراسة.
متثل القسم الثاني من الدراسة يف حمورين ,وتسعة أبعاد كما يوضحها اجلدول رقم ()2
جدول ( )2حماور وأبعاد متغريات الدراسة وعدد عبارات كل بعد
املتغري املستقل :إدارة اجلودة الشاملة

املتغري التابع :التنمية املستدامة

األبعاد

عدد الفقرات

األبعاد

عدد الفقرات

التزام اإلدارة العليا

5

البعد االقتصادي

8

الرتكيز على العمالء

5

البعد االجتماعي

9

املشاركة اجلماعية

7

البعد البيئي

4

التحسني املستمر

5

البعد األخالقي

6

اختاذ القرارات

4

إمجالي عدد الفقرات

26

27

املصدر :من إعداد الباحث بناءً على االستبانة

مت اعتماد األبعاد املتعلقة بإدارة اجلودة الشاملة استناد إىل عدد من الدراسات السابقة ومنها( :الكميم,
 ,2015شيلي ,2014 ,احلسن ,2014 ,مزغيشوحشماوي ,2012 ,أبوزيادة2011, Idris 2014, ,2011 ,

 ,saikoglu&olcayالطويل وآغا ,2010 ,الصرايرة والعساف2008 ,عايش ,2008 ,بربري وبكحيل ,د.ت,
حاوي وحسني ,د.ت.),
أما أبعاد التنمية املستدامة فقد مت اعتمادها استناداً إىل دراسات كل من( :حممد وآخرون,2015 ,
احلسن ,2014 ,شيلي ,2014 ,عزيز ,2014 ,مربيعي ,2013 ,فريقي,Isaksson,2006 ,2008:أبو زنط
وغنيم,)2005 ,باإلضافة إىل جمموعة من التقارير والوثائق واألدبيات ذات العالقة بالتنمية املستدامة
الصادرة عن هيئات األمم املتحدة.
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رابعاً :قياس ثبات أداة الدراسة:
للتأكد من ثبات أداة الدراسة فقد مت استخدام اختبار (ألفا كرونباخ)Cronbach Alpha

الختبار ثبات عبارات املقياس ،حيث يركز هذا األسلوب على اختبار درجة االتساق الداخلي بني عبارات
أداة الدراسة اخلاضعة للتحليل ،ويوضح اجلدول رقم ( )3قيم معامالت الثبات ملتغريات الدراسة كما
يأتي:
جدول رقم ( )3قيم معامالت الثبات ألفا كرونباخ حملاور وأبعاد الدراسة
األبعاد

عدد العبارات

معامل الثبات

احملاور الرئيسية

التزام اإلدارة العليا

5

.785

الرتكيز على العمالء

5

.747

املشاركة اجلماعية

7

.873

التحسني املستمر

5

.891

اختاذ القرارات

4

.809

إمجاالً

26

.945

البعد االقتصادي

8

.810

البعد االجتماعي

9

.833

البعد البيئي

4

.842

البعد األخالقي

6

.813

إمجاالً

27

.930

مجيع عبارات أداة الدراسة (االستبيان)

53

.964

إدارة اجلودة الشاملة

التنمية املستدامة

املصدر :من إعداد الباحث باالعتماد على خمرجات التحليل اإلحصائي.

تشري البيانات الواردة يف اجلدول رقم ( )3إىل أن معامالت الثبات ألداة الدراسة تراوحت بني
مرتفعة ومرتفعة جداً يف أبعاد الدراسة سواءً أبعاد حمور إدارة اجلودة الشاملة ,أو أبعاد حمور التنمية
املستدامة ،يف املنظمات التعليمية اليمنية احلكومية واألهلية اليمنية؛ حيث تراوحت تلك القيم بني
( )0.891و(.)0.747
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خامساً :األساليب اإلحصائية املستخدمة يف حتليل بيانات الدراسة:
بغية حتقيق أهداف الدراسة مت اعتماد برنامج احلزم اإلحصائية( ,)SPSSمبستوى داللة 0.05

لتحليل البيانات ,واختبار الفرضيات ,واستخدمت لذلك األساليب اإلحصائية املناسبة مثل :األسلوب
اإلحصائي الوصفي ,واالُسلوب اإلحصائي االستداللي ,وبيان ذلك كاآلتي:
 .16اختبار كرونباخ الفا ,لقياس ثبات أداة الدراسة ,واختبار معامالت االرتباط( ,)Correlationلألبعاد
الفرعية ملتغريات الدراسة ,لتوضيح مدى التوافق بني املتغريات ,واختبار  One- Sample T Testألبعاد
ومتغريات الدراسة ,واملؤشرات الفرعية هلا بغية استيضاح مستوى داللة تلك األبعاد واملؤشرات ,ومعرفة
أهمية كالً منها.
وكذلك اختبار حتليل االحندار اخلطي البسيط( ,)Simple Linear Regressionلتقدير دور
إدارة اجلودة الشاملة بأبعادها الفرعية باعتبارها متغريات مستقلة يف تعزيز التنمية املستدامة باعتبارها
متغري تابع عند مستوى الداللة  ,0.05من خالل معرفة قوة العالقة اخلطية عرب معامل االرتباط
بريسون( ,) Rومعرفة مساهمة كل متغري فرعي مستقل وتأثريه على املتغري التابع من خالل معامل
التحديد( ,)R2باإلضافة إىل اختبار االحندار اخلطي املتعدد التدرجيي Multiple Linear Regression

ملعرفة أي أبعاد إدارة اجلودة الشاملة كمتغريات فرعية مستقلة أكثر تأثرياً يف التنمية املستدامة
كمتغري تابع ,وذلك عند مستوى داللة  ,.0.05وأخرياً اختبار Independent Sample T. Testلعينتني
مستقلت ني ملعرفة الفروق اإلحصائية يف مستوى مساهمة إدارة اجلودة الشاملة مبتغرياتها الفرعية يف تعزيز
التنمية املستدامة حبسب نوع املنظمة التعليمية عند مستوى داللة .0.05

 .3نتائج حتليل البيانات واختبار الفرضيات
أوالً :وصف خصائص عينة الدراسة:
يوضح اجلدول رقم ( )4بيانات التحليل اإلحصائي املتعلقة باخلصائص الدميغرافية لعينة الدراسة.
جدول رقم (  )4اخلصائص الدميوغرافية لعينة الدراسة
املعلومات االجتماعية واإلدارية

اجلنس
املؤهل العلمي
للعلوم والتقنية

احلكومية
العدد

النسبة

األهلية
العدد

النسبة

اإلمجالي
العدد

النسبة

ذكر

54

57.4%

54

48.6%

108

52.7%

أنثى

40

42.6%

57

51.4%

97

47.3%

اإلمجالي

94

%100

111

%100

205

%100

ثانوي

1

1.1%

1

.9%

2

1%

دبلوم بعد الثانوية

7

7.4%

6

5.4%

13

6.3%

جامعي

77

81.9%

85

76.6%

162

79%
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الوظيفي

املسمى

سنوات اخلربة
التعليمية

املرحلة

فوق اجلامعي

9

9.6%

19

17.1%

28

13.7%

اإلمجالي

94

%100

111

%100

205

%100

اخصائي

6

6.4%

4

3.6%

10

4.9%

مشرف

6

6.4%

14

12.6%

20

9.8%

وكيل

25

26.6%

23

20.7%

48

23.4%

مدير

57

60.6%

70

63.1%

127

62%

اإلمجالي

94

%100

111

%100

205

%100

> 5سنوات

10

10.6%

22

19.8%

32

15.6%

 10 – 6سنوات

11

11.7%

25

22.5%

36

17.6%

 15 – 11سنة

14

14.9%

30

27%

44

21.5%

 16سنة فأكثر

59

62.8%

34

30.6%

93

45.4%

اإلمجالي

94

%100

111

%100

205

%100

أساسي

52

55.3%

60

54.1%

112

54.6%

ثانوي

4

4.3%

0

0%

4

2%

أساسي ثانوي

38

40.4%

51

45.9%

89

43.4%

اإلمجالي

94

%100

111

%100

205

%100

املصدر  :من إعداد الباحث باالعتماد على خمرجات التحليل االحصائي

أوالً :متغري اجلنس :تشري بيانات اجلدول رقم( ) 4أعاله واملتعلقة مبتغري اجلنس االجتماعي إىل وجود
تقارب يف نسب الذكور واإلناث الذين يعملون يف قطاع التعليم العام – التعليم ما قبل اجلامعي – حيث
بلغت نسبة عينة املستجيبني الذكور يف املنظمات التعليمية اليمنية  ,%52.7وبلغت نسبة اإلناث ,%47.3

وكانت نسبة اإلناث يف املنظمات التعليمية األهلية أعلى من املنظمات التعليمية احلكومية حيث بلغت
 %20مقابل %28على املستوى الكلي لعينة الدراسة.
ويدل هذا على وجود توجه لدى قيادات املنظمات التعليمية األهلية لتفضيل استقطاب اإلناث للعمل
لديها؛ وميكن أن يعزى ذلك إىل أن اإلناث أكثر متسكاً بالوظيفة ,واألرخص أجوراً من الذكور ,ويعود
ذلك إىل ضعف فرص حصوهلن على وظائف حكومية ,فضالً عن الثقافة اجملتمعية احملافظة اليت بدأت
تسمح ــــ على استحياء ــــ لإلناث بالعمل يف جمالي التعليم واخلدمات الصحية.
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ثانياً :متغري املؤهل العلمي:تشري بيانات اجلدول( ,) 4املتعلقة مبتغري املؤهل العلمي أن محلة الثانوية بلغت
نسبتهم يف املنظمات التعليمية احلكومية واألهلية اليمنية ( ,)%0.98وبلغت نسبة محلة مؤهل الدبلوم
بعد الثانوية يف املنظمات التعليمية األهلية( ,)%6.3فيما نسبة محلة املؤهل اجلامعي( ,)%79كما بلغت
نسبة من حيملون املؤهالت فوق اجلامعية(.)%13.7

ثالثاً :متغري املسمى الوظيفي :تشري البيانات املتعلقة مبتغري املسمى الوظيفي يف اجلدول رقم( )4أن نسبة
املستجيبني من شاغلي وظيفة مدير يف املنظمات التعليمية احلكومية بلغت( ,)%67.03وبلغت نسبة
شاغلي وظيفة وكيل -نائب املدير -إذ بلغت نسبتهم ( ,)%32.97وأن نسبة املستجيبني من شاغلي وظيفة
مدير يف املنظمات التعليمية األهلية بلغت( ,)%75.68وبلغت نسبة شاغلي وظيفة وكيل -نائب املدير-
إذ بلغت نسبتهم ( ,)%24.32وأن نسبة املستجيبني من شاغلي وظيفة مدير بلغت( ,)%71.71وبلغت نسبة
شاغلي وظيفة وكيل -نائب املدير -إذ بلغت نسبتهم ( )%28.29على املستوى اإلمجالي يف املنظمات
التعليمية احلكومية واألهلية معاً.
رابعاً :متغري سنوات اخلدمة :تظهر بيانات اجلدول( ,) 4واملتعلقة مبتغري سنوات اخلدمة أن نسبة
املستجيبني من الذين ترتاوح خدمتهم بني ( )5 -1سنوات كانت ( ,)%15.6ونسبة من تراوحت خدمتهم
بني( )10 – 6فقد بلغت (.)%17.6

وبلغت نسبة من كانت خدمتهم بني ( )15 -11سنة ( ,)%21.5فيما كانت نسبة من جتاوزت خدمتهم
العملية ( 16سنة) يف املنظمات التعليمية اليمنية ( ,)%45.4وهذه النسب تدل على أن من جتاوزت خدمتهم
( )5سنوات قد بلغت نسبتهم( ,)%84وهي سنوات تدل على أن املستجيبني يتمتعون باخلربة واملعرفة
الكافية بالعمل اإلداري والتنموي ,يف املنظمات التعليمية ,خصوصاً عندما نرى أن أكرب نسبة من
املستجيبني جتاوزت خدمتهم العملية ( )16عاماً ,إذ بلغت ( ,)%45.4و يدل هذا أيضاً على أن من يشغلون
قيادة املنظمات التعليمية اليمنية جيب أن يكونوا قد مارسوا القيادة بشكل تدرجيي ومن أهل اخلربة
والدراية.
خامساً :متغري املرحلة التعليمية :يشري اجلدول( )4إىل أن نسبة منظمات التعليم األساسي احلكومية
بلغت( ,)%55.3وبلغت نسبة منظمات التعليم األساسي األهلية( )%54.1على مستوى منظمات قطاع
التعليم األهلي.
أما على املستوى العام للمنظمات التعليمية اليمنية ـ ـ احلكومية واألهلية ـــ فقد بلغت نسبة
منظمات التعليم األساسي( ,)%54.6ويبني اجلدول رقم( )4أن منظمات التعليم الثانوي املستقلة بلغت
نسبتها( ,)%0.97من إمجالي عينة الدراسة؛ أي أنها أقل من ( )0.01وأنها كانت يف قطاع التعليم
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احلكومي فقط ,أما يف قطاع التعليم األهلي فلم تظهر بيانات الدراسة أي وجود ملنظمات التعليم الثانوي
املستقلة ,كما تظهر البيانات أن نسبة منظمات التعليم األساسي الثانوي احلكومية واألهلية بلغت44.4

 %تقريباً من أمجالي عينة الدراسة.
ثانياً :معامالت االرتباط اخلطي ملتغريات الدراسة:
تتطلب عملية الوصف اإلحصائي توضيح العالقة بني متغريين ,أو أكثر ,وبني حماور املتغري ,والذي
يوضح مدى توافق االرتباط الواحد ,ومن هذه األساليب اإلحصائية؛ أسلوب االرتباط بني املتغريين حتى
وإن مل توجد سببية بينهما ,ويعترب معامل ارتباط بريسون هو األكثر شيوعاً وهو ما اعتمدت عليه هذه
الدراسة.
أوالً :معامالت االرتباط ب ني أبعاد إدارة اجلودة الشاملة يف املنظمات التعليمية اليمنية.
يعرض اجلدول رقم ( ) 5معامالت االرتباط بني أبعاد إدارة اجلودة الشاملة يف املنظمات التعليمية وكما
يلي:
جدول رقم ( )5معامالت االرتباط بني أبعاد إدارة اجلودة الشاملة.
املتغريات/األبعاد
التزام اإلدارة العليا

التزام اإلدارة الرتكيز
العليا

على العمالء

املشاركة

التحسني

اختاذ

اجلماعية

املستمر

القرارات

1

الرتكيز على العمالء **0.697

1

املشاركة اجلماعية

**0.650

**0.656

1

التحسني املستمر

**0.652

**0.623

**0.689

1

اختاذ القرارات

**0.597

**0.579

**0.658

**0.636

1

**ذو داللة إحصائية  .املصدر  :اجلدول من إعداد الباحث بناءً على خمرجات التخليل اإلحصائي

تشري بيانات اجلدول رقم ( )5إىل أن هناك ارتباطاً إجيابياً معنوياً بني أبعاد إدارة اجلودة الشاملة
يف املنظمات التعليمية اليمنية ـــ احلكومية أو األهلية ـــ وتراوحت معامالت االرتباط بني ,0.579

و ,0.697ومجيعها دالة إحصائياً عند مستوى معنوية ( ،)0.05أي أن هناك عالقات ارتباط طردية بني
مج يع أبعاد إدارة اجلودة الشاملة يف املنظمات التعليمية اليمنية احلكومية واألهلية ،وكما تلمسها
إدارات املنظمات التعليمية اليمنية املستهدفة بالدراسة.
وتؤكد هذه العالقة االرتباطية على صدق العبارات يف قياس إدارة اجلودة الشاملة يف هذه
املنظمات التعليمية ،وأنها مر تبطة بإدارة اجلودة الشاملة ارتباطاً حقيقياً غري راجع للصدفة ،وأن هذه
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العبارات متسقة مع األبعاد وأساسية يف متثيلها ,وميكن أن يعزى ذلك إىل اإلجراءات املتخذة يف بناء
االستبيان عرب مراحله املختلفة.
ثانياً :معامالت االرتباط بني أبعاد التنمية املستدامة يف املنظمات التعليمية اليمنية.
يعرض اجلدول رقم ( ) 6معامالت االرتباط بني أبعاد التنمية املستدامة يف املنظمات التعليمية اليمنية.
جدول رقم ( )6معامالت االرتباط بني أبعاد التنمية املستدامة.
املتغريات/احملاور

البعد

البعد االقتصادي

االجتماعي

البعد البيئي

البعد االقتصادي

1

البعد االجتماعي

**0.712

1

البعد البيئي

**0.554

**0.687

1

البعد األخالقي

**0.495

**0.622

**0.627

البعد األخالقي

1

**ذو داللة إحصائية  .املصدر  :اجلدول من إعداد الباحث بناءً على خمرجات التخليل اإلحصائي

تشري بيانات اجلدول رقم( , )6إىل أن هناك ارتباطاً إجيابياً معنوياً بني أبعاد التنمية املستدامة يف
املنظمات التعليمية اليمنية ،وتراوحت معامالت االرتباط بني ( ,0.712و ،)0.495ومجيعها دالة إحصائياً
عند مستوى معنوية ( ، )0.05وتدل هذه املعامالت والقيم أن هناك عالقات ارتباط طردية بني مجيع أبعاد
التنمية املستدامة يف املنظمات التعليمية احلكومية واألهلية ،وكما تلمسها إدارات املنظمات التعليمية,
ومن جهة أخرى تؤكد هذه العالقة االرتباطية على صدق العبارات يف قياس التنمية املستدامة يف تلك
املنظمات ،وأنها مرتبطة بالتنمية املستدامة ارتباطاً حقيقياً غري راجع للصدفة ،وأن هذه العبارات متسقة
مع األبعاد وأساسية يف متثيلها؛ ويعزى ذلك كما مت اإلشارة سابقاً إىل اإلجراءات املتخذة يف بناء
االستبانة.
نتائج اختبار الفرضية الرئيسة األوىل:
بناءً على أهداف ومشكلة وتساؤالت الدراسة فإن هذه الفرضية تسعى إىل معرفة دور إدارة اجلودة
الشاملة كمتغري مستقل يف تعزيز التنمية املستدامة لبيئة املنظمات التعليمية اليمنية ــــ احلكومية
واألهلية ــــــ كمتغري تابع ,واليت تنص على أنه"ال يوجد دور ذي داللة إحصائية معنوية إلدارة اجلودة
الشاملة يف تعزيز التنمية املستدامة لبيئة املنظمات التعليمية اليمنية" ,وينبثق عن الفرضية الرئيسة األوىل
مخس فرضيات فرعية؛ تهدف إىل قياس مدى مساهمة كل بعد من أبعاد إدارة اجلودة الشاملة املعتمدة
يف الدراسة كمتغريات مستقلة يف تعزيز التنمية املستدامة لبيئة املنظمات التعليمية اليمنية كمتغري تابع؛
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وذلك حتقيقاً ألهداف وتساؤالت الدراسة ,والختبار هذه الفرضية مت استخدام أسلوب حتليل العالقات
الختبار معنوية االحندار البسيط ,ويوضح اجلدول رقم ( )7تلك النتائج كالتالي :
جدول رقم ( ) 7عالقات االرتباط ومعنوية االحندار البسيط لدور أبعاد إدارة اجلودة الشاملة إمجاالً يف تعزيز
التنمية املستدامة.

إدارة اجلودة الشاملة

B
0.707

قيمة T
14.010

R
0.748

R2

قيمة F

الداللة α

0.559

196.288

*0.000

*دالة إحصائياً عند مستوى( )0.05فأقل .املصدر  :اجلدول من إعداد الباحث بناءً على خمرجات التخليل
اإلحصائي

تشري بيانات اجلدول رقم ( )7إىل أن قيمة معامل االرتباط  Rبلغت  0.748وهي تدل على وجود
ارتباط معنويي موجب بني أبعاد إدارة اجلودة الشاملة إمجاالً؛ كمتغري مستقل من جهة والتنمية املستدامة
كمتغري تابع من جهة أخرى.
كما تشري قيمة معامل التحديد  R2إىل أن ما نسبته  %56من التغري احلاصل يف التنمية املستدامة
يعزي ألبعاد إدارة اجلودة الشاملة ,ومتمم النسبة يعود إىل متغريات أخرى؛ فيما تشري قيمة  Fإىل صالحية
النموذج ,كما تشري قيمة مستوى الداللة ( )αاملعنوية هذه النتائج عند مستوى داللة أقل من 0.05

وتظهر نتائج التحليل اإلحصائي الختبار الفرضية الرئيسة األوىل ,واليت يوضحها اجلدول أعاله أن قيمة
 tاحملسوبة بلغت  14.010وهي أكرب من قيمة  tاجلدولية والبالغة .1.973
وبناءً على النتائج السابقة فقد أسفر اختبار هذه الفرضية عن رفض الفرضية العدمية ,وقبول
الفرضية ا لبديلة واليت تنص على أنه" :يوجد دور ذي داللة إحصائية معنوية إلدارة اجلودة الشاملة يف
تعزيز التنمية املستدامة لبيئة املنظمات التعليمية اليمنية" ,وتتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسة كل من
(الطويل وآغا ,)2010 ,ودراسة (أوجلو ,)2014 ,ودراسة(:إدريس ,)2011,ودراسة(:شيلي ,)2014 ,ودراسة
(راوغ ,)2015 ,ودراسة ( ,)2006 ,Isakssonودراسة كل من (غين وأجاب )2014 ,ودراسة (احلنحنة,
.)2014
وتأسيساً على نتائج اختبار الفرضية الرئيسة األوىل فقد جاء دور إدارة اجلودة الشاملة يف املساهمة
يف تعزيز التنمية املستدامة لبيئة املنظمات التعليمية اليمنية مبستوى متوسط ,ويعزى السبب يف هذا
املستوى من املساهمة يف تعزيز التنمية املستدامة إىل عدم تبوؤ إدارة اجلودة الشاملة مكانتها يف اهليكل
التنظيمي لإلدارات التعليمية العليا ,فضالً عن بدائية ممارسة إدارة اجلودة الشاملة على مستوى اإلدارات
التعليمية امل شرفة على املنظمات التعليمية اليمنية ,ويؤكد هذا ما ذهبت إليه دراسة (حممد,2010 ,
) 283؛ بأن نظم التعليم يف اليمن تسري يف اجتاهات مضادة للتنمية املستدامة؛ نتيجةً لوجود عوائق,
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ومشكالت تربز يف خمتلف مكونات وعمليات نظم التعليم ,وما ذهبت إليه دراسة (سباعي)2005 ,؛ بأن
التعليم احلكومي يعاني من العديد من املشكالت اليت تؤدي إىل اخنفاض جودته ,واليت من أهمها
القيود اإلدارية اليت حتد من القدرة على التطوير ,واالبداع.
نتائج اختبار الفرضية الفرعية األوىل من الفرضية الرئيسة األوىل:
تسعى هذه الفرضية إىل اختبار الدور الذي يقدمه بعد التزام ودعم اإلدارة العليا كمتغري مستقل
يف تعزيز التنمية املستدامة لبيئة املنظمات التعليمية اليمنية ـــــــ احلكومية واألهلية ـــــ كمتغري تابع,
وتنص على أنه" ال يوجد دور ذي داللة معنوية لبعد التزام ودعم اإلدارة العليا يف تعزيز التنمية املستدامة
لبيئة املنظمات التعليمية اليمنية" ,والختبار هذه الفرضية مت استخدام أسلوب حتليل العالقات؛ الختبار
معنوية االحندار البسيط ,ويوضح اجلدول رقم ( )8تلك النتائج كما يأتي :
جدول رقم ( )8نتائج اختبار الفرضية الفرعية األوىل من الفرضية الرئيسة األوىل
عالقات االرتباط ومعنوية االحندار البسيط لدور بعد التزام اإلدارة العليا يف تعزيز التنمية املستدامة.
التزام ودعم اإلدارة
العليا

B
0.503

قيمة T
9.398

R
0.593

R2
0.351

قيمة F
88.324

الداللةa
*0.000

*دالة إحصائياً عند مستوى( )0.05فأقل .املصدر  :اجلدول من إعداد الباحث بناءً على خمرجات التخليل
اإلحصائي

تشري بيانات اجلدول ( )8أعاله إىل أن قيمة معامل االرتباط  Rالبالغة  0.593إىل وجود ارتباط
معنويي موجب بني بعد التزام ودعم اإلدارة العليا كمتغري مستقل ,والتنمية املستدامة كمتغري تابع,
وتشري قيمة معامل التحديد  R2إىل أن ما نسبته  %35من التغري احلاصل يف التنمية املستدامة يعزي
لبعد التزام ودعم اإلدارة العليا ,ومتمم النسبة يعود إىل متغريات أخرى؛ فيما تشري قيمة  Fإىل صالحية
النموذج ,كما تشري قيمة مستوى الداللة ( )αاملعنوية هذه النتائج عند مستوى داللة اقل من ,%5

كما أن نتائج التحليل اإلحصائي الختبار الفرضية الفرعية األوىل من الفرضية الرئيسة األوىل ,واليت
يظهرها اجلدول السابق تشري إىل أن قيمة  tاحملسوبة بلغت  9.398وهي أكرب من قيمة  tاجلدولية
والبالغة .1.973
وبناءً عل ى النتائج السابقة فقد أسفر اختبار هذه الفرضية عن رفض الفرضية العدمية ,وقبول
الفرضية البديلة واليت تنص على أنه" :يوجد دور لبعد التزام ودعم اإلدارة العليا يف تعزيز التنمية املستدامة
لبيئة املنظمات التعليمية اليمنية "وتتفق هذه النتيجة مع دراسة كل من (الطويل وآغا ,)2010 ,ودراسة
(إدريس ,)2006 ,Isaksson( ,)2011 ,ودراسة (بن غين وأجاب ,)2014 ,ودراسة (أوجلو ,)2014 ,ودراسة
(غومسك.)2016 ,
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وتأسيساً على نتائج اختبار الفرضية الفرعية األوىل من الرئيسة األوىل فقد جاء مستوى دور بعد التزام
ودعم اإلدارة العليا ضعيفاً دون املتوسط ,ويعزى ذلك إىل القيود اإلدارية املفروضة من قبل النظام التعليمي
واإلدارة التعليمية العليا على إدارات املنظمات التعليمية اليمنية ,وألن النظامني اإلداري والتعليمي ال يزاالن
أسريي البنى التقليدية اجلامدة وغري املرنة.
نتائج اختبار الفرضية الفرعية الثانية من الفرضية الرئيسة األوىل:
تسعى هذه الفرضية إىل اختبار دور بعد الرتكيز على العمالء كمتغري مستقل يف تعزيز التنمية
املستدامة لبيئة املنظمات التعليمية اليمنية ــــــ احلكومية واألهلية ــــــ كمتغري تابع ,وتنص على أنه "ال
يوجد دور ذي داللة معنوية لبعد الرتكيز على العمالء يف تعزيز التنمية املستدامة لبيئة املنظمات
التعليمية اليمنية" ,والختبار هذه الفرضية مت استخدام أسلوب حتليل العالقات؛ الختبار معنوية االحندار
البسيط ,وكانت النتائج كما يوضحها اجلدول رقم ( )9كما يأتي:
جدول رقم ( )9عالقات االرتباط ومعنوية االحندار لدور بعد الرتكيز على العمالء يف تعزيز التنمية املستدامة.

الرتكيز على العمالء

B
0.470

قيمة T
9.247

R

R2

0.582

0.339

قيمة F

الداللة α

85.513

*0.000

*دالة إحصائياً عند مستوى( )0.05فأقل .املصدر  :اجلدول من إعداد الباحث بناءً على خمرجات التخليل
اإلحصائي

تشري قيمة معامل االرتباط  Rيف اجلدول ( )9إىل وجود ارتباط معنويي موجب بني بعد الرتكيز
على العمالء كمتغري مستقل ,والتنمية املستدامة كمتغري تابع؛ كما تشري قيمة معامل التحديد R2
إىل أن ما نسبته  %34فقط من التغري احلاصل يف التنمية املستدامة يعزي لعبد الرتكيز على العمالء,
ومتمم النسبة يعود إىل متغريات أخرى ,فيما تشري قيمة  Fإىل صالحية النموذج؛ كما تشري قيمة
مستوى الداللة ( )αاملعنوية النتائج عند مستوى داللة أقل من %5

كما أن نتائج التحليل اإلحصائي الختبار الفرضية الفرعية الثانية من الفرضية الرئيسة األوىل,
واليت يوضحها اجلدول اعاله تظهر أن قيمة  tاحملسوبة بلغت  9.247وهي أكرب من قيمة  tاجلدولية
والبالغة .1.973

وبناءً على النتائج السابقة فقد أسفر اختبار هذه الفرضية عن رفض الفرضية العدمية ,وقبول
الفرضية البديلة ,واليت تنص على أنه" :يوجد دور لبعد الرتكيز على العمالء يف تعزيز التنمية
املستدامة لبيئة املنظمات التعليمية اليمنية"
وتتفق هذه النتيجة مع دراسة كل من (الطويل وآغا ,)2010 ,ودراسة (إدريس ,)2011 ,ودراسة
(أوجلو ,)2014 ,ودراسة (شيلي ,)2014 ,ودراسة (راوغ.)2015 ,
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جاء مستوى دور بعد الرتكيز على العمالء يف املساهمة يف تعزيز التنمية املستدامة ضعيفاً ,ودون
املتوسط ,ويعزى هذا الضعف إىل العوائق اإلدارية املفروضة على إدارات املنظمات التعليمية اليمنية؛
وخصوصاً احلكومية منها ,واملركزية احلادة يف اختاذ القرارات من قبل اإلدارات التعليمية العليا,
باإلضافة إىل ذلك زيادة أعداد الدارسني امللتحقني باملنظمات التعليمية اليمينية سواء احلكومية ,أو
األهلية مع شحة اإلمكانات واملوارد املتاحة حصوصاً يف املنظمات التعليمية احلكومية.
نتائج اختبار الفرضية الفرعية الثالثة من الفرضية الرئيسة األوىل:
تسعى هذه الفرضية إىل اختبار دور بعد املشاركة اجلماعية كمتغري مستقل يف تعزيز التنمية
املستدامة لبيئة املنظمات التعليمية اليمنية ـــ ـ احلكومية واألهلية ــــــ كمتغري تابع ,وتنص على أنه"ال
يوجد دور ذي داللة معنوية لبعد املشاركة اجلماعية يف تعزيز التنمية املستدامة لبيئة املنظمات التعليمية
اليمنية" ,والختبار هذه الفرضية مت استخدام أسلوب حتليل العالقات ,الختبار معنوية االحندار البسيط,
وكانت النتائج كما يوضحها اجلدول رقم ()10
جدول رقم ( )10عالق ات االرتباط ومعنوية االحندار البسيط لدور بعد املشاركة اجلماعية يف تعزيز التنمية
املستدامة

املشاركة اجلماعية

B

قيمة T

R

R2

قيمة F

الداللة

0.565

11.236

0.656

0.431

126.251

*0.000

*دالة إحصائياً عند مستوى( )0.05فأقل .املصدر  :اجلدول من إعداد الباحث بناءً على خمرجات التخليل
اإلحصائي

تشري بيانات اجلدول ( )10أعاله إىل أن قيمة معامل االرتباط  Rبلغت  0.656وهي تدل على وجود
ارتباط معنويي موجب بني بعد املشاركة اجلماعية كمتغري مستقل ,والتنمية املستدامة كمتغري تابع,
كما تشري قيمة معامل التحديد  R2واملفسرة للتباين إىل أن ما نسبته  %43فقط من التغري احلاصل يف
التنمية املستدامة يعزي لبعد املشاركة اجلماعية ,ومتمم النسبة يعود إىل متغريات أخرى؛ كما أن قيمة
 Fتشري إىل صالحية النموذج؛ فيما تشري قيمة مستوى الداللة املعنوية ( )αهذه النتائج عند مستوى داللة
أقل من %5

وتظهر نتائج التحليل اإلحصائي الختبار الفرضية الفرعية الثالثة من الفرضية الرئيسة األوىل ,يف
اجلدول السابق أن قيمة  tاحملسوبة بلغت  11.236وهي أكرب من قيمة  tاجلدولية والبالغة .1.973

وبناءً على النتائج السابقة فقد أسفر اختبار هذه الفرضية عن رفض الفرضية العدمية ,وقبول
الفرضية البديلة ,واليت تنص على أنه" :يوجد دور لبعد املشاركة اجلماعية يف تعزيز التنمية املستدامة
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لبيئة املنظمات التعليمية اليمنية" ,وتتفق هذه النتيجة مع دراسة كل من (أوجلو( ,)2014 ,إدريس,)2011 ,
(الطويل وآغا ,)2010 ,ودراسة (راوغ.)2015 ,
جاء دور بعد املشاركة اجلماعية يف املساهمة يف تعزيز التنمية املستدامة يف بيئة املنظمات التعليمية
اليمنية ضعيفاً دون املتوسط ,ويعزى ذلك الضعف إىل طغيان االجتاهات اإلدارية التقليدية على اجتاهات
ومبادئ ومتطلبات إدارة اجلودة الشاملة؛ يف املنظمات التعليمية اليمنية ,بل ويف اإلدارات التعليمية األعلى
منها واملشرفة على عملها.
نتائج اختبار الفرضية الفرعية الرابعة من الفرضية الرئيسة األوىل:
ختترب هذه الفرضية دور بعد التحسني املستمر كمتغري مستقل يف تعزيز التنمية املستدامة لبيئة
املنظمات التعليمية اليمنية ـــــ احلكومية واألهلية ـــــ كمتغري تابع ,وتنص على أنه " ال يوجد دور ذي داللة
معنوية لبعد التحسني املستمر يف تعزيز التنمية املستدامة لبيئة املنظمات التعليمية اليمنية" ,والختبار هذه
الفرضية مت استخدام أسلوب حتليل العالقات ,واختبار التباين األحادي  ANOVAالختبار معنوية
االحندار البسيط ,ويوضح اجلدول رقم ( )11تلك النتائج كالتالي:
جدول رقم ( )11عالقات االرتباط ومعنوية االحندار البسيط لدور التحسني املستمر يف تعزيز التنمية املستدامة

التحسني املستمر

B
0.430

قيمة T
9.129

R
0.577

R2

قيمة F

الداللة

0.333

83.342

*0.000

*دالة إحصائياً عند مستوى( )0.05فأقل .املصدر  :اجلدول من إعداد الباحث بناءً على خمرجات التخليل
اإلحصائي

تشري بيانات اجلدول رقم ( )11إىل أن قيمة معامل االرتباط  Rبلغت 0.577؛ وهي تدل على وجود
ارتباط معنويي بني بعد التحسني املستمر كمتغري مستقل ,والتنمية املستدامة كمتغري تابع؛ كما تشري
قيمة معامل التحديد  R2املفسرة للتباين إىل أن ما نسبته  %33فقط من التغري احلاصل يف التنمية
املستدامة ي عزي لبعد التحسني املستمر ,ومتمم النسبة يعود إىل متغريات أخرى ,فيما تشري قيمة  Fإىل
صالحية النموذج ,فيما تشري قيمة مستوى الداللة املعنوية ( )αهذه النتائج عند مستوى داللة أقل من %5

وتظهر نتائج التحليل اإلحصائي الختبار الفرضية الفرعية الرابعة من الفرضية الرئيسة األوىل ,واليت
يوضحها اجلدول ( )32أن قيمة  tاحملسوبة بلغت  9.129وهي أكرب من قيمة  tاجلدولية والبالغة .1.973

وبناءً على النتائج السابقة فقد أسفر اختبار هذه الفرضية عن رفض الفرضية العدمية ,وقبول
الفرضية البديلة ,واليت تنص على أنه " :يوجد دور لبعد التحسني املستمر يف تعزيز التنمية املستدامة لبيئة
املنظمات التعليمية اليمنية" ,ونرفض البديلة؛ وتتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسة كل من ودراسة (الطويل
وآغا ,)2010 ,ودراسة (ادريس ,)2011 ,ودراسة (أوجلو ,)2014 ,ودراسة (شيلي ,)2014 ,ودراسة (راوغ,
.)2015
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وقد جاء دور بعد التحسني املستمر يف املساهمة يف تعزيز التنمية املستدامة ضعيفاً ودون املتوسط,
ويعزى هذا الضعف إىل العديد من العوامل أهمها :شحة املوارد ,قلة االمكانيات ,باإلضافة إىل ضعف
إدراك القيادات اإلدارية ألهمية ومبادئ ومتطلبات إدارة اجلودة الشاملة ,سواء على مستوى إدارات
املنظمات التعليمية ,أو على مستوى اإلدارات التعليمية املشرفة عليها واليت ينعكس أسلوب عملها على
املنظمات التعليمية الواقعة حتت إشرافها.
نتائج اختبار الفرضية الفرعية اخلامسة من الفرضية الرئيسة األوىل:
تسعى هذه الفرضية إىل اختبار دور بعد اختاذ القرارات يف ضوء املعلومات واحلقائق كمتغري
مستقل يف تعزيز التنمية املستدامة لبيئة املنظمات التعليمية اليمنية ـــــــ احلكومية واألهلية ــــــ كمتغري
تابع ,وتنص على أنه؛ " ال يوجد دور ذي داللة معنوية لبعد اختاذ القرارات يف ضوء املعلومات واحلقائق يف
تعزيز التنمية املستدامة لبيئة املنظمات التعليمية اليمنية" ,والختبار هذه الفرضية مت استخدام أسلوب
حتليل العالقات ,الختبار معنوية االحندار البسيط ,وكانت النتائج كما يوضحها اجلدول رقم (:)12
جدول رقم ( )12عالقات االرتباط ومعنوية االحندار البسيط لدور اختاذ القرارات يف ضوء املعلومات واحلقائق
يف تعزيز التنمية املستدامة
اختاذ القرارات يف ضوء B

املعلومات واحلقائق

0.543

قيمة T

R

R2

قيمة F

الداللة

13.578

0.724

0.525

184.354

*0.000
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تشري بيانات اجلدول ( )12إىل أن قيمة معامل االرتباط  Rبلغت 0.724؛ وهي قيمة تدل على وجود
ارتباط معنويي موجب بني بعد اختاذ القرارات يف ضوء املعلومات واحلقائق كمتغري مستقل ,والتنمية
املستدامة لبيئة املنظمات التعليمية اليمنية ـــــــ احلكومة واألهلية ـــــــ كمتغري تابع.
كما تشري قيمة معامل التحديد  R2املفسر للتباين إىل أن ما نسبته  %52.5من التغري احلاصل يف
التنمية املستدامة يعزي لبعد احتاذ القرارات يف ضوء املعلومات واحلقائق ,ومتمم النسبة يعود إىل متغريات
أخرى.
وتشري قيمة  Fإىل صالحية النموذج ,فيما تشري قيمة مستوى الداللة املعنوية ( )αإىل أن النتائج
جاءت أقل من  .%5كما تظهر نتائج التحليل اإلحصائي الختبار الفرضية الفرعية الرابعة من الفرضية
الرئيسة األوىل ,واليت يوضحها اجلدول ( )33أن قيمة  tاحملسوبة بلغت  13.578وهي أكرب من قيمة t
اجلدولية والبالغة .1.973

وبناءً على النتائج السابقة فقد أسفر اختبار هذه الفرضية عن رفض الفرضية العدمية ,وقبول
الفرضية البديلة ,واليت تنص على أنه " :يوجد دور لبعد اختاذ القرارات يف ضوء املعلومات واحلقائق يف
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تعزيز التنمية املستدامة لبيئة املنظمات التعليمية اليمنية" ,وتتفق هذه النتيجة مع دراسة (الطويل وآغا,
 ,)2010وقد جاء مستوى دور بعد اختاذ القرارات يف ضوء املعلومات واحلقائق يف املساهمة يف تعزيز
التنمية املستدامة لبيئة املنظمات التعليمية اليمنية فوق املتوسط قليالً.
نتائج حتليل االحندار التدرجيي املتعدد ألبعاد إدارة اجلودة الشاملة:
لإلجابة عن السؤال الثاني املنبثق من السؤال الرئيس؛ والذي يهدف اىل معرفة أي أبعاد إدارة
اجلودة الشاملة املعتمدة يف هذه الدراسة؛ كمتغريات مستقلة؛ أكثر تأثرياً يف املتغري التابع واملتمثل يف
التنمية املستدامة ,ولغرض املقارنة بني املنظمات التعليمية احلكومية واألهلية ,وكذلك اختبار الفرضية
الرئيسة األوىل؛ مت استخدام أسلوب االحندار املتعدد املتدرج ,الذي يتيح مقارنة األهمية النسبية للمتغريات
املستقلة يف حتديد قيم املتغري التابع؛ إذ يتم استيعاب وإثبات املتغريات املستقلة األكثر تأثريا يف املتغري
التابع ,واستبعاد املتغريات أو األبعاد الضعيفة جداً واليت ليس هلا قوة تفسريية على النموذج ,ويساعد هذا
األسلوب اإلحصائي أيضاً؛ على التخلص من مشكلة االزدواج اخلطي بني املتغريات املستقلة مع بعضها
البعض ,وتتحدد أهمية املتغري املستقل يف تفسري التباين يف املتغري التابع؛ تبعاً ملعامل التحديد ,وقد كانت
النتائج كما يوضحها اجلدول رقم ( )13على النحو التالي:
جدول رقم ( )13حتليل االحندار املتعدد التدرجيي
ألبعاد إدارة اجلودة الشاملة إمجاال ,ودورها يف تعزيز التنمية املستدامة لبيئة املنظمات التعليمية
اليمنية.
Model

القطاع التعليمي

اجملال  /النموذج

Adjusted R Square

تربيع االرتباط املعدل

Std. Error of the
Estimate

اخلطأ املعياري

R Square
Change

االرتباط املربع

التغري يف حجم

F-Test

التغري يف قيمة

df1

درجة احلرية1

df2

درجة احلرية2

Sig Change

التغري يف الداللة
.F

R2 R

التغريات االحصائية Change Statistics

حكومي
أهلي

a

.563 .569 .754

.420

.569

97.497

1

74

*.000

b

.603 .613 .783

.400

.045

8.430

1

73

*.005

a

.453 .460 .678

.380

.460

67.202

1

79

*.000

B

.528 .540 .735

.353

.080

13.633

1

78

*.000

C

.553 .570 .755

.344

.030

5.310

1

77

*.024

*دالة إحصائياً عند مستوى( )0.05فأقل .املصدر  :اجلدول من إعداد الباحث بناءً على خمرجات التخليل
اإلحصائي
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 aبعد اختاذا لقرارات يف ضوء املعلومات واحلقائق.
 bبعد اختاذ القرارات يف ضوء املعلومات واحلقائق ،بعد املشاركة اجلماعية.
 cبعد اختاذ القرارات يف ضوء املعلومات واحلقائق ،بعد املشاركة اجلماعية ،بعد التزام ودعم اإلدارة
العليا.
*دالة إحصائياً عند مستوى( )0.05فأقل.
يتضح من بيانات اجلدول رقم ( )13أن هناك عالقة ارتباط معنوية بني بُعد اختاذ القرار يف ضوء
املعلومات واحلقائق ,والتنمية املستدامة يف بيئة املنظمات التعليمية احلكومية اليمنية بلغت ،0.754وأن
معامل التحديد  R2يشري إىل مقدار التباين يف التنمية املستدامة ,والذي ميكن تفسريه من خالل اختاذ
القرارات يف ضوء املعلومات واحلقائق ،أي أن بعد اختاذ القرارات يف ضوء املعلومات واحلقائق أستطاع
أن يسهم حبوالي  %57من تفسري حجم التباين يف التنمية املستدامة لبيئة املنظمات التعليمية احلكومية
اليمنية.
وإذا ما أضيف دور بُعد املشاركة اجلماعية إىل بُعد اختاذ القرارات يف ضوء املعلومات واحلقائق
فإن هذين البُعدين يستطيعان تفسري  %61من التباينات يف حتقيق التنمية املستدامة.
كما تشري بيانات اجلدول أعاله واملتعلقة بنتائج التحليل اخلاصة باملنظمات التعليمية األهلية إىل أن
قيمة معامل االرتباط  Rبلغت  0.678وهي تدل على وجود عالقة ارتباط معنوية موجبة نسبياً بني بُعد
اختاذ القرار يف ضوء املعلومات واحلقائق كمتغري مستقل ,والتنمية املستدامة لبيئة املنظمات التعليمية
األهلية كمتغري تابع ,وأن تربيع االرتباط  R2املفسر للتباين يشري إىل مقدار التباين يف التنمية املستدامة,
والعائد لدور وأثر بعد اختاذ القرارات يف ضوء املعلومات واحلقائق بلغ  ,0.678وهي تدل على أن بعد
اخت اذ القرارات يف ضوء املعلومات واحلقائق هنا استطاع أن يسهم حبوالي  %46من حجم التباين يف
التنمية املستدامة يف بيئة املنظمات التعليمية األهلية.
وإذا ما أضيف دور بُعد املشاركة اجلماعية إىل بُعد اختاذ القرارات يف ضوء املعلومات واحلقائق
فإن هذين البُعدين يستطيعان تفسري  %54من التباينات يف حتقيق التنمية املستدامة.
وتستطيع األبعاد الثالثة (اختاذ القرارات يف ضوء املعلومات واحلقائق ,املشاركة اجلماعية ,وبعد
التزام ودعم اإلدارة العليا) أن ترفع نسبة التفسري إىل %57من التباينات يف التنمية املستدامة لبيئة
املنظمات التعليمية األهلية اليمنية.
وبناءً على ما سبق نستنتج أن:
 .1بعدي (اختاذ القرارات يف ضوء املعلومات واحلقائق ،واملشاركة اجلماعية) هما أهم األبعاد املفسرة
للتباين يف التنمية املستدامة لبيئة املنظمات التعليمية اليمنية؛ إذ ساهما معاً يف تفسري %61من التباين
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يف التنمية املستدامة لبيئة املنظمات التعليمية احلكومية ,وتفسري %54من التباين يف التنمية املستدامة
لبيئة املنظمات التعليمية األهلية.
 .2أظهر منوذج حتليل االحندار املتعدد املتدرج دور لثالثة من أبعاد إدارة اجلودة الشاملة يف تعزيز
التنمية املستدامة لبيئة املنظمات التعليمية األهلية هي (اختاذ القرارات يف ضوء املعلومات واحلقائق,
واملشاركة اجلماعية ,والتزام ودعم اإلدارة العليا).
 .3دور بعد التزام ودعم اإلدارة العليا يف تعزيز التنمية املستدامة لبيئة املنظمات التعليمية اليمنية كان
ضعيفاً والذي بلغت مساهمته فقط  %3يف قطاع املنظمات التعليمية األهلية ,بينما اختفى دوره يف قطاع
املنظمات التعليمية احلكومية؛ فيما تبني أن بعد اختاذ القرارات يف ضوء املعلومات واحلقائق هو أهم
أبعاد إدارة اجلودة الشاملة تفسري ًا للتباين احلاصل يف بيئة املنظمات التعليمية اليمنية.
 .4مل يظهر بعد الرتكيز على العمالء يف منوذج حتليل االحندار املتعدد املتدرج يف املنظمات التعليمية
اليمنية ــــ احلكومية واألهلية ـــــــــ وهذا يدل على ضعف اهتمام اإلدارة العليا بالعمالء يف املنظمات
التعليمية اليمنية احلكومية واألهلية على حد سواء.
وتُعزى هذه النتيجة إىل ز يادة الطلب على التعليم بقطاعية ـــ احلكومي واألهلي ـــــ لدرجة استنفاذ الطاقة
االستيعابية يف املنظمات التعليمية اليمنية ,بل وصل األمر ـــــ من خالل املالحظة ــــــ إىل ازدحام أعداد
كبرية من الدراسني يف الفصول الدراسة احلكومية تصل إىل أضعاف طاقتها االستيعابية ,مما دفع
بالكثري من العمالء إىل االجتاه صوب املنظمات التعليمية األهلية واليت وجدت أن طاقتها االستيعابية قد
استنفذت أيضاً وبالتالي فال حاجة هلا بأن تتجه إىل حتمل تكاليف إضافية جلذب عمالء جدد.
نتائج اختبار الفرضية الرئيسة الثانية:

تسعى هذه الفرضية إىل اختبار الفروق يف مستوى مساهمة إدارة اجلودة الشاملة كمتغري مستقل
من جهة يف تعزيز التنمية املستدامة لبيئة املنظمات التعليمية اليمنية كمتغري تابع من جهة أخرى؛ تبعاً
لنوع املنظمة التعليمية حكومية أو أهلية ,وتنص هذه الفرضية على أنه" :ال توجد فروق معنوية ذات داللة
إحصائية يف مستوى مساهمة إدارة اجلودة الشاملة يف تعزيز التنمية املستدامة تعزى لنوع املنظمة التعليمية
(حكومية ,أهلية).
وينبثق عن الفرضية الرئيسة الثانية مخس فرضيات فرعية؛ تهدف إىل معرفة الفروق املتعلقة
مبساهمة كل بعد من أبعاد إدارة اجلودة الشاملة املعتمدة يف الدراسة كمتغريات مستقلة يف تعزيز
التنمية املستدامة تبعاً لنوع املنظمة التعليمية حكومية وأهلية؛ والختبار هذه الفرضية مت استخدام
اختبار  Independent samples t testللعينات املستقلة ,وكانت النتائج كما يوضحها اجلدول
رقم( ,)14وكما يأتي:
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جدول رقم ( )14مستوى مساهمة أبعاد إدارة اجلودة الشاملة إمجاالً يف تعزيز التنمية املستدامة حسب نوع
املنظمة التعليمية
القطاع
إدارة اجلودة الشاملة

التعليمي

املتوسط

االحنراف
املعياري

حكومي

3.69

.637

أهلي

4.07

.491

قيمة T

4.473

الداللة
α

*0.000

*دالة إحصائياً عند مستوى( )0.05فأقل .املصدر  :اجلدول من إعداد الباحث بناءً على خمرجات التخليل
اإلحصائي

تشري بيانات اجلدول ( )14إىل أن قيمة  tاملتعلقة بأبعاد حمور إدارة اجلودة الشاملة إمجاالً بلغت
 4.473عند مستوى داللة () 0.001 ≤0.05؛ وهذه النتيجة تدل على وجود فروقات ذات داللة إحصائية
معنوية عالية على مستوى أبعاد إدارة اجلودة الشاملة إمجاالً ,كما تشري نتيجة املتوسطات احلسابية
واالحنرافات املعيارية إىل أن املتوسط احلسابي يف املنظمات التعليمة احلكومية بلغ  ,3.69وباحنراف
معياري قدره .0.637
ويف قطاع املنظمات التعليمية األهلية بلغ املتوسط احلسابي  4.07وباحنراف معياري قدره.0491.

وبناءً على النتائج السابقة فقد أسفر اختبار هذه الفرضية عن رفض الفرضية العدمية ,وقبول
الفرضية البديلة واليت تنص على أنه" :توجد فروق معنوية ذات داللة إحصائية يف مستوى مساهمة إدارة
اجلودة الشاملة يف تعزيز التنمية املستدامة تعزى لنوع املنظمة التعليمية؛ وذلك لصاحل املنظمات التعليمية
األهلية".
وميكن أن تعزى تلك الفروق إىل متتع إدارات املنظمات التعليمية األهلية بصالحيات إدارية اوسع
متكنها من ممارسة التخطيط والتطوير ,وعلى العكس من ذلك فإن إدارات املنظمات التعليمية
احلكومية تواجه قيوداً إدارية على عملها من قبل اإلدارات التعليمية املشرفة عليها ,واليت التزال تعاني
من طغيان االجتاهات اإلدارية التقليدية اجلامدة وغري املرنة ,واليت ال تتماشى مع اجتاهات إلدارة اجلودة
الشاملة والتنمية املستدامة.
نتائج اختبار الفرضية الفرعية األوىل من الفرضية الرئيسة الثانية:
إن الغاية من هذه الفرضية هي اختبار الفروق يف مستوى مساهمة بعد التزام ودعم اإلدارة العليا
ضمن حمور إدارة اجلودة الشاملة كمتغري فرعي مستقل يف تعزيز التنمية املستدامة كمتغري تابع؛ حسب
نوع املنظمة التعليميةـــــ احلكومي واألهلي ـــــــ وتنص هذه الفرضية على أنه" :ال توجد فروق معنوية ذات
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داللة إحصائية يف مستوى مساهمة بعد التزام ودعم اإلدارة العليا يف تعزيز التنمية املستدامة لبيئة
املنظمات التعليمية اليمنية؛ تعزى لنوع املنظمة التعليمة(حكومية ,أهلية)".
وال اختبار هذه الفرضية مت استخدام اختبار  TestT Independent samplesللعينات املستقلة؛
وكانت النتائج كما يوضحها اجلدول رقم ( ,)15وعلى النحو التالي:
جدول رقم ( ) 15نتائج اختبار الفرضية الفرعية األوىل من الفرضية الرئيسة الثانية
املتعلقة بالفروق يف مستوى مساهمة بعد التزام ودعم اإلدارة العليا يف تعزيز التنمية املستدامة حسب نوع
املنظمة التعليمية
القطاع
التعليمي
التزام ودعم اإلدارة العليا

املتوسط االحنراف املعياري قيمة T

حكومي

3.77

.731

أهلي

4.14

.573

3.959

مستوى
الداللة α
*0.000

*دالة إحصائياً عند مستوى( )0.05فأقل .املصدر  :اجلدول من إعداد الباحث بناءً على خمرجات التخليل
اإلحصائي
تشري بيانات اجلدول رقم( ,)15إىل أن قيمة  Tاملتعلقة ببعد التزام ودعم اإلدارة العليا؛ بلغت 3.959

عند مستوى داللة ()0.000 ≥0.05؛وهذه النتيجة تدل على وجود فروق ذات داللة إحصائية معنوية عالية
على مستوى بعد التزام ودعم اإلدارة العليا ,ومبقارنة قيم املتوسطات احلسابية اليت يظهرها اجلدول
اعاله جند أن املتوسط احلسابي لقطاع املنظمات التعليمية احلكومية بلغ  ,3.77وباحنراف معياري
قدره0.731؛ فيما بلغ املتوسط احلسابي لقطاع املنظمات األهلية  4.14وباحنراف معياري قدره.0573.

وبناءً على النتائج السابقة فقد أسفر اختبار هذه الفرضية عن رفض الفرضية العدمية ,وقبول
الفرضية البديلة واليت تنص على أنه؛ " توجد فروق معنوية ذات داللة إحصائية يف مستوى مساهمة بعد
التزام ودعم اإلدارة العليا يف تعزيز التنمية املستدامة لبيئة املنظمات التعليمية اليمنية تعزى لنوع املنظمة
التعليمية ـــــ حكومية وأهلية" ,لصاحل املنظمات التعليمية األهلية ,وميكن أن تعزى تلك الفروق إىل
مقدار الصالحيات اإلدارية املمنوحة إلدارات املنظمات التعليمية األهلية لعدة اعتبارات منها أن هذه
القادات؛ إما مالكة لتلك املنظمات أو مساهمة يف ملكيتها ,وألنها منظمات رحبية تسعى للتطور
واملنافسة والتميز ,باإلضافة إىل ارتفاع نسبة محلة املؤهالت العليا ـــــ فوق اجلامعية ـــــ يف إدارات املنظمات
التعليمية األهلية؛ مما يعين امتالكها لف هم وإدراك ألهمية إدارة اجلودة الشاملة؛ أكثر من إدارات
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املنظمات التعليمية احلكومية ,وقد وجد من خالل املالحظة أن هناك منظمات تعليمية أهلية تلتزم بتفعيل
إدارة اجلودة الشاملة .
نتائج اختبار الفرضية الفرعية الثانية من الفرضية الرئيسة الثانية:
ختترب هذه الفرضية الفروق يف مستوى مساهمة بعد الرتكيز على العمالء ضمن حمور إدارة اجلودة
الشاملة كمتغري فرعي مستقل يف تعزيز التنمية املستدامة كمتغري تابع؛ تبعاً لنوع املنظمة التعليمية
(حكومية ,أهلية) ,وتنص هذه الفرضية على أنه" :ال توجد فروق معنوية ذات داللة إحصائية يف مستوى
مساهمة بعد الرتكيز على العمالء يف تعزيز التنمية املستدامة لبيئة املنظمات التعليمية اليمنية؛ تعزى
لنوع املنظمة التعليمة (حكومية ,أهلية)" ,والختبار هذه الفرضية مت استخدام اختبار Independent

 Samples T Testللعينات املستقلة؛ وكانت النتائج كما يوضحها اجلدول رقم ( ,)16كما يأتي :
جدول رقم ( )16نتائج اختبار الفرضية الفرعية الثانية من الفرضية الرئيسة الثانية املتعلقة
بالفروق يف مستوى مساهمة بعد الرتكيز على العمالء يف تعزيز التنمية املستدامة حسب نوع املنظمة
التعليمية.

الرتكيز على العمالء

القطاع التعليمي

املتوسط

االحنراف املعياري

حكومي

3.60

.705

أهلي

3.85

.638

قيمة T

2.675

مستوى الداللة
Α

*0.008

*دالة إحصائياً عند مستوى( )0.05فأقل .املصدر  :اجلدول من إعداد الباحث بناءً على خمرجات التخليل
اإلحصائي

تشــري بيانات اجلدول ( )16أعاله وحســب نتائج اختبار  Test - Tإىل أن قيمة  tاحملســوبة املتعلقة
ببعــــــد الرتكيز على العمالء بلغــــــت  ,2.675عنــــــد مســــــــــــــــــــــــــتوى داللــــــة ),)0.008 ≥ 0.05

وهيتدلعلىوجودفروقمعنويةذاتداللةإحصـــائيةفيبعدالرتكيزعلىالعمالءضـــمنمحورإدارةاجلودةالشـــاملة,
كما أن قيم املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية يف اجلدول اعاله ,تشري إىل تلك الفروق أيضاً؛
إذ جند أن املتوســـــط احلســـــابي لقطاع املنظمات التعليمية احلكومية بلغ  3.60باحنراف معياري قدره
 ,0.705وبلغ املتوســط احلســابي لقطاع املنظمات التعليمية األهلية  3.85باحنراف معياري قدره ,0.638
ومبقارنة قيمة  tاحملســــــــوبة  2.675مع قيمة  tاجلدولية  1.973يتضــــــــح أن  tاحملســــــــوبة أكرب من t
اجلدولية.
وبناءً على النتائج السابقة فقد أسفر اختبار هذه الفرضية عن رفض الفرضية العدمية؛ وقبول
الفرضية البديلة واليت تنص على أنه ":توجد فروق معنوية ذات داللة إحصائية يف مستوى مساهمة بعد
للعلوم والتقنية
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الرتكيز على العمالء يف تعزيز التنمية املستدامة لبيئة املنظمات التعليمية اليمنية تعزى لنوع املنظمة
التعليمية" وذلك لصاحل املنظمات التعليمية األهلية.
وهذه النتيجة ميكن أن تعزى إىل أن املنظمات التعليمية األهلية منظمات استثمارية حترص على
إرضاء عمالئها؛ انطالقاً من حاجتها للمحافظة عليهم ,وعلى حصتها السوقية والتوسع فيها ,وعلى
العكس من ذلك فإن املنظمات التعليمية احلكومية وحبكم جمانية اخلدمات اليت تقدمها وإلزامية
ذلك عليها؛ فإنها تعاني من زيادة أعداد الطلبة املنتسبني إليها ,واليت وجد من خالل املالحظة اكتظاظ
مفرط ألعداد الطلبة يف غرفها الصف ية ,وبالتالي فهي تعترب نفسها يف غري احلاجة للرتكيز على العمالء,
فضالً عن شحة إمكانياتها املادية.
نتائج اختبار الفرضية الفرعية الثالثة من الفرضية الرئيسة الثانية:
إن الغاية من هذه الفرضية هي اختبار الفروق يف مستوى مساهمة بعد املشاركة اجلماعية ضمن
حمور إدار ة اجلودة الشاملة كمتغري فرعي مستقل يف تعزيز التنمية املستدامة كمتغري تابع؛ تبعاً لنوع
املنظمة التعليمة ــــــ حكومية وأهلية ــــــ وتنص هذه الفرضية على أنه "ال توجد فروق معنوية ذات داللة
إحصائية يف مستوى مساهمة بعد املشاركة اجلماعية يف تعزيز التنمية املستدامة لبيئة املنظمات التعليمية
اليمنية؛ تعزى لنوع املنظمة التعليمة (حكومية ,أهلية)".
وبغرض اختبار هذه الفرضية مت استخدام اختبار  Independent Samples T Testللعينات
املستقلة؛ وكانت النتائج كما يوضحها اجلدول رقم ( )17كما يأتي :
جدول رقم ( )17نتائج اختبار الفرضية الفرعية الثالثة من الفرضية الرئيسة الثانية املتعلقة
بالفروق يف مستوى مساهمة بعد املشاركة اجلماعية يف تعزيز التنمية املستدامة حسب نوع املنظمة التعليمية.
القطاع
املشاركة اجلماعية

املتوسط

االحنراف املعياري

حكومي

3.92

.705

أهلي

4.16

.574

التعليمي

قيمة T

2.680

مستوى الداللة
Α

*0.008

*دالة إحصائياً عند مستوى( )0.05فأقل .املصدر  :اجلدول من إعداد الباحث بناءً على خمرجات التخليل
اإلحصائي

تشــــــــــــري بيانات اجلدول ( )17أعاله إىل أن وجود فروقات معنوية ذات داللة إحصــــــــــــائية يف بعد
املشــاركة اجلماعية ضــمن حمور إدارة اجلودة الشــاملة ,ويؤيد ذلك قيمة  tاحملســوبة اليت بلغت ,2.680
وهي اكرب من قيمتها اجلدولية والبالغة  1.973عند مســــتوى داللة ()0.008 ≥ 0.05؛كما تشــــري قيم
املتوســـــطات احلســـــابية واالحنرافات املعيارية يف اجلدول رقم ( )17إىل تلك الفروق أيضـــ ـاً؛ إذ جند أن
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املتوسط احلسابي لقطاع املنظمات التعليمية احلكومية بلغ  3.92باحنراف معياري قدره  ,0.705وبلغ
املتوسط احلسابي لقطاع املنظمات التعليمية األهلية  4.16باحنراف معياري قدره .0.574

ومبقارنة قيمة  tاحملسوبة  2.680مع قيمة  tاجلدولية  1.973يتضح أن  tاحملسوبة أكرب من
اجلدولية.
وبناءً على النتائج السابقة فقد أسفر اختبار هذه الفرضية عن رفض الفرضية العدمية ,وقبول
الفرضية البديلة واليت تنص على أنه "توجد فروق معنوية ذات داللة إحصائية يف مستوى مساهمة بعد
املشاركة اجلماعية يف تعزيز التنمية املستدامة لبيئة املنظمات التعليمية اليمنية تعزى لنوع املنظمة
التعليمية" ولصاحل املنظمات التعليمية األهلية.
وتعزى هذه النتيجة إىل ارتفاع مستوى إدراك إدارات املنظمات التعليمية األهلية ألهمية بعد
املشاركة اجلماعي ة ,ودوره يف خفض تكاليف عمليات املنظمة ,والسرعة يف حل املشكالت اليت قد
تواجهها؛ وذلك حبكم أن نسبة من حيملون املؤهالت فوق اجلامعية يف إدارات املنظمات التعليمية األهلية
أكرب من أولئك الذين يف إدارات املنظمات التعليمية احلكومية ,األمر الذي يدل على أن إدارات املنظمات
التعليمية األهلية أكثر دراية وإملاماً مبتطلبات إدارة اجلودة الشاملة.
نتائج اختبار الفرضية الفرعية الرابعة من الفرضية الرئيسة الثانية:
تسعى هذه الفرضية إىل اختبار الفروق يف مستوى مساهمة بعد التحسني املستمر ضمن حمور إدارة
اجلودة الشاملة كمتغري فرعي م ستقل يف تعزيز التنمية املستدامة كمتغري تابع ؛ تبعاً لنوع املنظمة
التعليمية ــــــ حكومية ,أهلية ـــــــ وتنص هذه الفرضية على أنه "ال توجد فروق معنوية ذات داللة إحصائية
يف مستوى مساهمة بعد التحسني املستمر يف تعزيز التنمية املستدامة لبيئة املنظمات التعليمية اليمنية
؛تعزى لنوع املنظمة التعليمة ,وال اختبار هذه الفرضية مت استخدام اختبار Independent Samples T

 Testللعينات املستقلة؛ وكانت النتائج كما يوضحها اجلدول رقم ( ,)18وهي كما يأتي :
جدول رقم ( )18نتائج اختبار الفرضية الفرعية الرابعة من الفرضية الرئيسة الثانية املتعلقة
بالفروق يف مستوى مساهمة بعد التحسني املستمر يف تعزيز التنمية املستدامة حسب نوع املنظمة التعليمية.

التحسني املستمر

القطاع التعليمي

املتوسط

االحنراف املعياري

حكومي

3.70

.769

أهلي

4.23

.653

قيمة T

5.292

مستوى الداللة
Α

*0.000

*دالة إحصائياً عند مستوى( )0.05فأقل .املصدر  :اجلدول من إعداد الباحث بناءً على خمرجات التخليل
اإلحصائي
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تشري بيانات اجلدول ( )18أعاله إىل وجود فروقات معنوية ذات داللة إحصائية يف بعد املشاركة
اجلماعية ضمن حمور إدارة اجلودة الشاملة ,ويؤيد ذلك قيمة  Tاليت بلغت ,5.292وهي أقل من قيمتها
اجلدولية والبالغة  1.973عند مستوى داللة ()0.000 ≥ 0.05؛كما تشري قيم املتوسطات احلسابية
واالحنرافات املعيارية يف اجلدول اعاله إىل تلك الفروق أيضاً؛ إذ جند أن املتوسط احلسابي لقطاع
املنظمات التعليمية احلكومية بلغ  3.70باحنراف معياري قدره  ,0.769وبلغ املتوسط احلسابي لقطاع
املنظمات التعليمية األهلية  4.23باحنراف معياري قدره  ,0.653ومبقارنة قيمة  tاحملسوبة  5.292مع
قيمة  tاجلدولية  1.973يتضح أن  tاحملسوبة أكرب من اجلدولية.
وبناءً على النتائج السابقة فقد أسفر اختبار هذه الفرضية عن رفض الفرضية العدمية ,وقبول
الفرضية البديلة واليت تنص على أنه " توجد فروق معنوية ذات داللة إحصائية يف مستوى مساهمة بعد
التحسني املستمر يف تعزيز التنمية املستدامة لبيئة املنظمات التعليمية اليمنية تعزى لنوع املنظمة التعليمية"؛
لصاحل املنظمات التعليمية األهلية .وتُعزى هذه الفروق إىل قدرة إدارات املنظمات التعليمية األهلية على
ممارسة صالحيات إدارية أوسع متكنها من التخطيط للتحسني املستمر ,واختاذ قرارات التحسسني
بغرض تطوير منظماتهم لتتمكن من احملافظة على عمالئها ,والبقاء يف سوق املنافسة ,والتوسع يف
حصتها السوقية.
نتائج اختبار الفرضية الفرعية اخلامسة من الفرضية الرئيسة الثانية:
تهدف هذه الفرضية إىل اختبار الفروق يف مستوى مساهمة بعد اختاذ القرارات يف ضوء املعلومات
واحلقائق ضمن حمور إدارة اجلودة الشاملة كمتغري فرعي مستقل يف تعزيز التنمية املستدامة كمتغري
تابع ؛ تبعاً لنوع املنظمة التعليمة ـــــ حكومية ,أهلية ـــــ وتنص هذه الفرضية على أنه "ال توجد فروق معنوية
ذات داللة إحصائية يف مستوى مساهمة بعد اختاذ القرارات يف ضوء املعلومات واحلقائق يف تعزيز التنمية
املستدام ة لبيئة املنظمات التعليمية اليمنية؛ تعزى لنوع املنظمة التعليمة (حكومية ,أهلية)" ,وال اختبار هذه
الفرضية مت استخدام اختبار  Independent Samples T Testللعينات املستقلة؛ وكانت النتائج كما
يوضحها اجلدول رقم ( ,)19وهي كما يأتي :
جدول رقم ( )19نتائج اختبار الفرضية الفرعية اخلامسة من الفرضية الرئيسة الثانية املتعلقة
بالفروق يف مستوى مساهمة بعد اختاذ القرارات يف ضوء املعلومات واحلقائق يف تعزيز التنمية املستدامة.
القطاع
اختاذ القرارات يف ضوء
املعلومات واحلقائق

للعلوم والتقنية

التعليمي

املتوسط

االحنراف
املعياري

حكومي

3.56

0.786

أهلي

3.84

0.689

220
220

قيمة T

2.684

مستوى الداللة
Α

*0.008
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*دالة إحصائياً عند مستوى( )0.05فأقل .املصدر  :اجلدول من إعداد الباحث بناءً على خمرجات التخليل
اإلحصائي

تشري بيانات اجلدول رقم ( ,)19إىل وجود فروقات معنوية ذات داللة إحصائية يف بعد اختاذ القرارات
يف ضوء املعلومات واحلقائق ضمن حمور إدارة اجلودة الشاملة ,ويؤيد ذلك قيمة  Tاليت بلغت  2.684وهي
أقل من قيمتها اجلدولية والبالغة  1.973عند مستوى داللة ( ,)0.998≥ 0.05كما تشري قيم املتوسطات
احلسا بية واالحنرافات املعيارية يف اجلدول اعاله إىل تلك الفروق أيضاً؛ إذ جند أن املتوسط احلسابي
لقطاع املنظمات التعليمية احلكومية بلغ  3.56باحنراف معياري قدره  ,0.786وبلغ املتوسط احلسابي
لقطاع املنظمات التعليمية األهلية  3.84باحنراف معياري قدره  , 0.689ومبقارنة قيمة  tاحملسوبة 2.684

مع قيمة  tاجلدولية  1.973يتضح أن  tاحملسوبة أكرب من اجلدولية.
وبناءً على النتائج السابقة فقد أسفر اختبار هذه الفرضية عن رفض الفرضية العدمية ,وقبول
الفرضية البديلة واليت تنص على أنه "توجد فروق معنوية ذات داللة إحصائية يف مستوى مساهمة بعد
اختاذ القرارات يف ضوء املعلومات واحلقائق يف تعزيز التنمية املستدامة لبيئة املنظمات التعليمية اليمنية
تعزى لنوع املنظمة التعليمية"؛ وذلك لصاحل املنظمات التعليمية األهلية؛ وميكن أن تعزى هذه الفروق إىل
امتالك املنظمات التعليمية اليمنية األهلية للسجالت املالية ,وبعض األنظمة احملاسبية ,وذلك نظراً حلاجة
املنظمات التعليمية األهلية إلطالع أصحاب املصلحة لديها؛ خصوصاً املالك واملساهمني ,وأولياء األمور
على ما تقوم به من أنشطة ,وما تقدمه من برامج وفعاليات ,وما تنفقه من مواردها املالية على تلك األنشطة
والفعاليات.
االستنتاجات
يف ضوء نتائج الدراسة مت التوصل اىل االستنتاجات اآلتية:
 .1أن املنظمات التعليمية األهلية اليمنية تركز على استقطاب العنصر النسائي للعمل لديها أكثر من
العنصر الرجالي.
 .2أن هناك توجه لدى قيادة اجلهاز التعليمي اليمين حنو الرتكيز على محلة املؤهالت اجلامعية وما
فوقها إلدارة املنظمات التعليمية اليمنية ,وأن يكونوا قد تدرجوا يف السلم اإلداري الكتساب
اخلربات الكافية.
 .3أن هناك ضعف شديد يف عدد املنظمات التعليمية احلكومية الثانوية املستقلة ,وانعدامها يف املنظمات
التعليمية األهلية اليمنية.
 .4وجود توجه جاد لدى إدارات املنظمات التعليمية اليمنية  -احلكومية واألهلية – للعمل على نشر
ثقافة التسامح والسالم ونبذ العنف والكراهية ,ونشر ثقافة قبول الرأي والرأي اآلخر يف البيئة
احمليطة بها.
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 .5ضعف جهود إدارات املنظمات التعليمية احلكومية اليمنية يف تنويع مصادر التمويل لديها.
 .6ضعف الشراكة بني املنظمات التعليمية اليمنية مع منظمات اجملتمع األخرى يف البيئة احمليطة ,األمر
الذي أدى إىل غياب املشاركة يف وضع خطط التنمية املستدامة ,وبالتالي انعدام الدعم الالزم لتعزيز
التنمية املستدامة.
 .7وجود دور إلدارة اجلودة الشاملة يف تعزيز التنمية املستدامة لبيئة املنظمات التعليمية اليمنية ,ويقع هذا
الدور حسب ما تدركه إدارات املنظمات التعليمية عند املستوى متوسط.
 .8أن أهم أبعاد إدارة اجلودة الشاملة تأثرياً يف تعزيز التنمية املستدامة لبيئة املنظمات التعليمية
احلكومية هي على التوالي( اختاذ القرارات يف ضوء املعلومات واحلقائق ,واملشاركة اجلماعية),
وأن أهم أبعاد إدارة اجلودة الشاملة تأثرياً يف تعزيز التنمية املستدامة لبيئة املنظمات التعليمية
األهلية هي على التوالي( اختاذ القرارات يف ضوء املعلومات واحلقائق ,واملشاركة اجلماعية ,والتزام
ودعم اإلدارة العليا).
 .9وجود فروق معنوية ذات داللة إحصائية يف مستوى مساهمة أبعاد إدارة اجلودة الشاملة إمجاالً يف
تعزيز التنمية املستدامة تعزى لنوع املنظمة التعليمية لصاحل املنظمات التعليمية األهلية ,ووجود فروق
معنوية ذات داللة إحصائية يف مستوى مساهمة كل بعد من أبعاد إدارة اجلودة الشاملة يف تعزيز
التنمية املستدامة لبيئة املنظمات التعليمية اليمنية تعزى لنوع املنظمة التعليمية؛ وكانت تلك الفروق
لصاحل املنظمات التعليمية األهلية.
التوصيات:
من خالل االستنتاجات اليت مت التوصل اليها بناء على حتليل البيانات ميكن تقديم توصيات
ملنظمات التعليم اليمنية ووحدات اجلهاز التعليمي اليمين وهي كاآلتي:
 رفع مستوى اهتمام إدارات املنظمات التعليمية اليمنية ـ ـ احلكومية واألهلية ــــ بتطبيق أبعاد إدارةاجلودة الشاملة؛ سعياً لتفعيل دورها يف تعزيز التنمية املستدامة للبيئة احمليطة بها.
 ضرورة سعي املنظمات التعليمية اليمنية إىل تنويع مصادر متويل الربامج واألنشطة اليت تقيمها؛وتفعيل عالقات واتفاقي ات شراكة حقيقية فاعلة مع منظمات اجملتمع احمللي ,وإنشاء نظم إدارية
وحماسبية شفافة تسمح لشركاء التنمية باالطالع على أسلوب إدارة تلك املوارد وعائداتها التنموية.
 ضرورة أن ترفع إدارات املنظمات التعليمية اليمنية من مستوى مساهمة منظماتهم يف تعزيز التنميةاملستدام ة؛ عرب تفعيل دور منظمات اجملتمع احمللي ,والشخصيات الفاعلة يف وضع خطط التنمية
املستدامة ,وإدارة املوارد لتعزيز الشراكة فيما بينها ,على سبيل تعزيز وحتقيق تنمية مستدامة فعلية
لبيئة املنظمات التعليمية اليمنية؛ من خالل تبين مدخل إدارة اجلودة الشاملة.
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 ضرورة منح إدارات املنظمات التعليمية مزيداً من الصالحيات اإلدارية اليت متكنها من جذب مصادرمتويل خارجي ,وتنويع املوارد لديها؛ لتطوير وحتديث منظماتهم التعليمية ,ورفع مستوى مساهمتها يف
تعزيز التنمية املستدامة عرب تطبيق مدخل إدارة اجلودة الشاملة بأبعادها ومتطلباتها.
 سر عة تفعيل خطط ومشاريع تطوير التعليم اليت تستهدف جعل إدارة اجلودة الشاملة مدخالً فعلياًلتعزيز التنمية املستدامة يف اجملتمع اليمين ,مبا يف ذلك إنشاء وحدة اعتماد أكادميي تعمل على
إعداد دليل إرشادي لنشر ثقافة إدارة اجلودة الشاملة يف املنظمات التعليمية والوحدات اإلدارية
املشرفة عليها ,واإلشراف على تطبيق مدخل إدارة اجلودة الشاملة يف املنظمات التعليمية اليمنية,
وتُعنى بإصدار تراخيص ممارسة النشاط التعليمي ,وممارسة املهنة ملن يستكمل معايري االعتماد من
منظمات أو أفراد..
 ضرورة التوسع يف إنشاء منظمات تعليم ثانوية مستقلة خصوصاً ثانويات البنات. تشجيع املستثمرين يف قطاع التعليم األهلي على إنشاء منظمات تعليم ثانوي مستقلة ,عرب منح املزيدمن االمتيازات ,واإلعفاءات املالية ,ملن يتجهون حنو االستثمار يف التعليم الثانوي املستقل؛ سعياً لتعزيز
التنمية املستدامة يف اجملتمع اليمين.
 ضرورة حترر وحدات ومكاتب اجلهاز التعليمي اليمين من قيود املركزية الصارمة اليت متارسهاعلى موظفيها ,وعلى املنظمات التعليمية اليت تقع حتت إشرافها ,ومتكني إدارات املنظمات التعليمية
من ممارسة دورها يف مواكبة التطورات واملستجدات العلمية والتقنية اليت متكنها من تطوير
منظماتنا التعليمية وفق معايري مدخل إدارة اجلودة الشاملة.
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 اطار مفاهيمي- دور رأس املال املخاطر يف تحقيق التنمية املستدامة
The Role of Venture Capital in achieving Sustainable Development A conceptual framework
)1 (

 عبدهللا علي القرشي.د.أ
) أستاذ إدارة األعمال املشارك1(
جامعة ذمار/ كلية العلوم اإلدارية
الملخص

الذي يلعبه رأس املال املخاطر يف حتقيق التنمية

يلعب رأس املال املخاطر دوراً رائداً يف التنمية

املستدامة ومتويل االبتكار يف املشروعات الصغرية يف

للمشروعات

ظل النمو املتزايد يف القطاع الصناعي والتجاري

الصغرية اليت تسهم يف خلق االبتكار وترمجته إىل

األمر الذي،القائم على االبتكار وخلق امليزة التنافسية

 يعد االبتكار أمر حيوي لدفع،تطبيقات مفيدة للسوق

.ينعكس إجياباً على دعم التنمية املستدامة

 إن اهلدف من هذه الدراسة.عجلة التنمية وخلق الثروة

 رأس املال،  التنمية املستدامة:الكلمات االفتتاحية
. جتارب خمتارة،املخاطر

املستدامة من خالل توفري التمويل

 كما، هو توضيح مفهوم ونشأة التنمية املستدامة
تهدف إىل إبراز الدور الذي يلعبه رأس املال املخاطر يف
حتقيق التنمية املستدامة من خالل متويل االبتكار يف
 وخلصت الدراسة إىل أهمية الدور.املشروعات الصغرية

Abstract
Venture capital plays a pioneering
role in sustainable development by
providing financing for small projects
that contribute to creating innovation
and translating it into beneficial
applications for the market. Innovation
is vital to advancing development and
creating wealth. The aim of this study is
to clarify the concept and origins of
sustainable development. It also aims to
highlight the role that venture capital
plays in achieving sustainable
development through financing
innovation in small enterprises. The

study concluded the importance of the
role that venture capital plays in
achieving sustainable development and
financing innovation in small
enterprises in light of the increasing
growth in the industrial and commercial
sector based on innovation and creating
a competitive advantage, which is
positively reflected in supporting
sustainable development.
Key words: Sustainable Development,
Venture capital,Selected experiences
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مقدمة
متثل التنمية بشكل عام حتديا كبريا لشعوب العامل ،ألنها عملية مستمرة و مستدمية ال تنقطع
من جيل آلخر ،حيث تعمل على حماربة مظاهر التخلف وتسعى حنو التقدم يف شتى جماالت احلياة،
وتواجه املشكالت االقتصادية من خالل حماربة التضخم وحتقيق االستقرار االقتصادي بشكل عام.
باإلضافة اىل السعي لتحقيق التوازن االجتماعي للمجتمع ،ناهيك عن اجلانب البيئي الذي هو أساس
احلياة البشرية.
لقد اعتربت مشكلة التمويل من أصعب واعقد املشاكل اليت تواجه التنمية االقتصادية يف كل
دول العامل مما استوجب تدخل املؤسسات املالية للتقليل من هذه املخاطر واملشاكل  ،وذلك عن طريق
تطويرها لتقنياتها التمويلية لتسهيل حركة التبادالت الدولية ملواكبة التحوالت اجلديدة وحتقيق التنمية
(.نبيلة و مجال الدين.)2015،49،
ويعد التمويل شرطاً أساسياً للمشروعات للبدء أو النمو أو للقيام بأنشطة املختلفة  .وبقدر ما
يتعلق األمر بكل الشركات إال أن املشروعات الصغرية دائماً ما تعاني من صعوبة حصوهلا على
احتياجاتها التمويلية باملقارنة بالشركات الكبرية.(Xie et.al,2013,271).

وفقاً لدليل أوسلو ( ، )OECD ،2005يعد التمويل هو العامل احلاسم يف املشروعات الصغرية،
واليت نا دراً ما يكون لديها أمواهلا اخلاصة لتنفيذ أنشطتها  ،باإلضافة إىل مواجهة املزيد من الصعوبات
يف احلصول على التمويل اخلارجي باملقارنة مع الشركات الكبرية(Neto andTeixeira,2014,6).

ولقد أصبح موضوع دور رأس املال املخاطر يف متويل املشروعات اليت تعد ركيزة أساسية للوصول اىل
التنمية املستدامة موضع اهتمام العديد من الباحثني ،وتشري األدبيات األكادميية إىل أن رأس املال
املخاطر ميثل احلل األمثل لإلسهام يف متويل املشروعات خاصة املشروعات الصغرية يف ظل صعوبة
حصول املشاريع الصغرية على احتياجاتها التمويلية من املصادر التقليدية.
لذا سيتم تناول املوضوع ضمن احملاور اآلتية:
 اإلطار العام للدراسة.
 التنمية املستدامة :املفهوم والنشأة
 رأس املال املخاطر :املفهوم والنشأة
 دور رأس املال املخاطر يف حتقيق التنمية املستدامة.
 جتارب خمتارة يف استخدام رأس املال املخاطر يف متويل املشروعات يف البلدان العربية
 اخلامتة
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أوالً  -اإلطار العام للدراسة:
 .1مشكلة الدراسة:
لتحقيق أهداف التنمية املستدامة اليت أقرتها األمم املتحدة ،التزمت بنوك التنمية املتعددة األطراف
يف العالَم وفروعها التابعة للقطاع اخلاص ،مؤسسات متويل التنمية ،بزيادة متويل القطاع اخلاص بنسبة
تصل إىل  %35خالل السنوات الثالث املقبلة(.جاستني ،وآخرون )2018،1،
ولدعم االستثمار يف البنية األساسية ،قامت بنوك التنمية املتعددة األطراف بتوسيع عروضها من
أدوات ختفيف املخاطر للمستثمرين من القطاع اخلاص ،فضالً عن تدابري أخرى مهمة .ومع ذلك ،كانت
استثماراتها حمدودة يف أسهم البنية األساسية ،من هنا ظهرت احلاجة اىل تطبيقات مفيدة للسوق خاصة
يف بيئة اليوم املعوملة والتنافسية .وميثل رأس املال املخاطر احلل األمثل لتمويل املؤسسات يف ظل واقع
التمويل اليت تواجهه املؤسسات  ،باعتبار خمتلف الظروف احمليطة مبا فيها التحوالت العميقة اليت
تشهدها الظروف االقتصادية يف العديد من البلدان نتيجة خمتلف الضغوطات الداخلية واخلارجية.
ويف ضوء ذلك تتجلى مشكلة الدراسة يف اإلجابة على التساؤالت التالية:
 ما هو مفهوم وأهمية رأس املال املخاطر ؟ ما الدور الذي يلعبه رأس املال املخاطر يف حتقيق التنمية املستدامة؟ .2هدف الدراسة:
تهدف هذه الدراسة إىل توضيح مفهوم وأهمية التنمية املستدامة ،كما تهدف إىل إبراز الدور الذي
يلعبه رأس املال املخاطر يف حتقيق التنمية املستدامة ،وكذا استخالص عددًا من النتائج والتوصيات
يف هذا الشأن.
 .3أهمية الدراسة:
تساهم هذه الدراسة يف تناول احد املوضوعات املهمة على مستوى الدول واملتمثل يف التنمية
املستدامة ودور رأس املال املخاطر يف حل صعوبات التمويل وحتقيق التنمية املستدامة.
 .4منهج الدراسة:
مت االعتماد يف هذه الدراسة على املنهج الوصفي االستطالعي .حيث أنه من أكثر املناهج العلمية
املناسبة لدراسة هذه املوضوعات.
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ثانياً– التنمية املستدامة املفهوم والنشأة:
 .1جذور مفهوما التنمية املستدامة:
ان مفهوم التنمية املستدامة برز من خالل مؤمتر ستوكهومل (السويد) سنة  1972حول البيئة
اإلنسانية ،الذي نظمته األمم املتحدة مبثابة خطوة حنو توجيه االهتمام العاملي بالبيئة ولقد ناقش هذا
املؤمتر للمرة األوىل القضايا البيئية وعالقاتها مبواقع الفقر وغياب التنمية يف العامل ومت اإلعالن عن أن
الفقر وغياب التنمية(.حامد.)2019،148،
 .2مفهوم التنمية املستدامة:
عانت ال تنمية املستدامة من التزاحم الشديد يف التعريفات واملعاني فأصبحت املشكلة ليست غياب
التعريف وإمنا تعدد وتنوع التعريفات حيث ظهر العديد من التعريفات اليت تضمنت عناصر وشروط هذه
التنمية ،لذلك فقد تضمن التقرير الصادر عن معهد املوارد العاملية حصر عشرين تعريفا واسعة التداول
للتنمية املستدامة وقد قسم التقرير هذه التعريفات إىل أربعة جمموعات اقتصادية وبيئية واجتماعية
وتكنولوجية وهي(:حامد)2019،150،
 فاقتصاديا تعين التنمية املستدامة للدول املتقدمة إجراء خفض يف استهالك الطاقة واملوارد أما بالنسبةللدول املتخلفة فهي تعين توظيف املوارد من أجل رفع مستوى املعيشة واحلد من الفقر.
 و على الصعيد االجتماعي واإلنساني فإنها تعين السعي من اجل استقرار النمو السكاني ورفع مستوىاخلدمات الصحية والتعليمية خاصة يف الريف.
 أما على الصعيد البيئي فهي تعين محاية املوارد الطبيعية واالستخدام األمثل لألراضي الزراعية واملوارداملائية.
 أخريا فهي تعين على الصعيد التكنولوجي نقل اجملتمع إىل عصر الصناعات النظيفة اليت تستخدمتكنولوجيا منظفة للبيئة وتنتج احلد األدنى من الغازات امللوثة واحلابسة للحرارة والضارة باألوزون.
ان التنمية املستدامة هي التنم ية اليت تأخذ بعني االعتبار ،ليس فقط رفاهية األجيال احلالية،
ولكن رفاهية اجيال املستقبل أيضا ،حيث حتدد بوضوح  ،وتؤخذ بعني االعتبار كافة إمكانيات
اإلحالل التكنولوجي بني السلع الرأمسالية ،وكافة العوائق اليت تطرحها حمدودية املوارد والتكاليف
البيئية لإلنتاج واالستهالك( .زاوي.)2017،107،
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ثالثاً  -رأس املال املخاطر املفهوم والنشأة:
 -1مفهوم رأس املال املخاطر
هناك العديد من التعاريف لرأس املال المخاطر (Venture Capitalيطلق على رأس املال املخاطر
عدة تسميات ،مثل رأس املال املغامر ،رأس املال اجلريء ،رأس املال املبادر وغريها) ومن هذه التعاريف
ما يعترب رأس املال املخاطر ذلك النشاط الذي يدعم فيه املستثمرون املواهب الريادية بالتمويل وتقديم
اخلربات الستغالل الفرص املتاحة يف السوق ،وبالتالي احلصول على املكاسب الرأمسالية على املدى
الطويل.
ان جوهر راس املال املخاطر هو متويل املشاااريع ( عادة مشاااريع جديدة وتاو تقنيات) اليت تتصااف
بالنمو العالي ،واملخاطر العالية .ويتصااااااااااااااااااااااااااف هذا النوع من التمويل باخلصااااااااااااااااااااااااااائ
)(Durrani and Boocock,2006,37

التالية:

 التمويل عرب امتالك حصة أسهم يف املشروع. التمويل مرتبط باملساعدات اإلدارية. العوائد حتقق من خالل املكاسب الرأمسالية بدالً عن توزيعات االرباح الدورية. االستثمار يف املشروعات الصغرية واجلديدة وبالتالي هو: استثمار طويل األجل.ويشري مفهوم رأس املال املخاطر إىل االستثمارات طويلة األجل (لكل من املستثمرين األفراد
واملؤسس ات) يف القطاع اخلاص ،املشروعات الصغرية  ،اليت تتمتع بإمكانات منو عالية وارتفاع يف
معدل العائد املتوقع .أيضاً ،فإن مصطلح رأس املخاطر ال يُحدد الطبيعة املؤسسية ألصحاب رأس املال
املخاطر  ،أي أن مصدر األموال تتكون من صناديق رأس املال (خاصة أو عامة ،أو خمتلطة) حيث
يشرتك اصحاب رأس املال يف تكوين صناديق رأٍس املال املخاطر من عدة جهات دون أن ينعكس ذلك
على الطبيعة املؤسسيية لتلك الصناديق .)Venckuviene and Snieska,2014,55).

 -2نشأة رأس املال املخاطر:
استثمار رأس املال املخاطر يف مشاريع حمفوفة باملخاطر قديم قدم التجارة نفسها .بينما الشكل
التنظيمي احلديث لرأس املال املخاطر يعود فقط إىل العام  .1946حيث قام جورج دوريو بتأسيس أول
شركة رأس مال خماطر :األمريكية للبحث والتطوير American Research and Development

)Corporation (ARDومنذ ذلك احلني والتمويل برأس املال املخاطر يتضاعف يف أمريكا حتى
أصبحت استثمارات رأس املال املخاطر متثل  %21من إمجالي الناتج احمللي األمريكي .وانتشر هذا
األسلوب بعد ذلك إىل دول أخرى أدركت احلاجة إىل دعم األفكار اإلبداعية واملشاريع االبتكارية،
للعلوم والتقنية
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وفتح اجملال لدعم االبتكار يف املشروعات الصغرية واملتوسطة لإلسهام يف حتقيق امليزة التنافسية( .
).Metrickand Yasuda,2011,9

إن قواعد اإلقراض املصريف تقوم على تقديم املقرتضني لضمانات بسداد أصل الدين وفوائده يف
الوقت احملدد ،معظم الشركات الريادية ال تنطبق عليها هذه املعايري ،لذا حيتاجون إىل رأس املال
املخاطر يف شكل التمويل املمتلك ،ومل يكن هناك مصدر منظم ملثل هكذا رأس مال ،معنى ذلك أن
رجال األعمال الذين ليس لديهم أصدقاء أثرياء أو عوائل غنية فرصهم ضئيلة يف متويل مشاريعهم .من
هنا ظهر رأس املال املخاطر كبديل للتمويل التقليدي السائد الذي يرفض متويل مثل هذه املشاريع نظراً
الرتفاع مستوى املخاطر املرتبطة بها.(Metrickand Yasuda,2011,10).
رابعاً  -دور رأس املال املخاطر يف حتقيق التنمية املستدامة:
تعترب مشكلة التمويل من أبرز ما يعيق تطور املؤسسات املنتجة كونها تسعى لتقديم منتجات
جديدة تعتمد على تكنولوجيا عالية مما جيعلها ذات خماطرة مرتفعة  ،وأيضا املؤسسات اليت تكون
يف مرحلة االنطالق أو التوسع ،وحيث أن اعتماد املؤسسة على أمواهلا اخلاصة والذاتية كمصدر متويلي
داخلي غالبا ما تكون غري كافية لتغطية خمتلف االحتياجات عرب مراحل نشاطها خاصة املتعلقة
باملشاريع االستثمارية التجديدية و التوسعية ،فانه ال يكون أمامها إال خيار اللجوء إىل التمويل اخلارجي
املتضمن متويالً مالياًعن طريق السوق املالية الذي ال حيظى بأية ثقة رغم وجود مؤسساته املتخصصة
اليت يبقى نشاطها التمويلي ضعيفا ،أو متويال بنكيا عن طريق الوساطة البنكية الذي ال يزال شكل
املصدر األكثر أهمية يف اجلزائر دون أن تتمكن املؤسسات اليت تتقدم بطلب القروض البنكية من
احلصول عليها بالشروط املالئمة ،نظرا لعدة عوامل متداخلة جتعل االستفادة من التمويل املصريف تتميز
باحملدودية ،منها ما خي

البنوك فيما يتعلق بثقل عنصر الضمانات املطلوبة مبختلف أنواعها وارتفاع

تكلفة القروض اليت ال تشجع على االستثمار( .نصرية و عبدالقادر)2017،211،
يف نهاية احلرب العاملية الثانية( )1946أعلن عضو جملس الشيوخ األمريكي رالف فالندرز أن
ازدهار ما بعد احلرب يف أمريكا يعتمد إىل حد كبري على إجياد الدعم املالي لتلك النسبة الصغرية
نسبياً من األفكار اجلديدة واملتطورة اليت حتمل معها فرص اإلنتاج والتوظيف وزيادة مستوى الدخل
للشعب األمريكي .يف الواقع تعد الشركات املبتكرة حمفزات حقيقية للنمو االقتصادي كما أنها يف
إحداث وتراكم ونشر املعرفة .ويظهر الدور الكبري لإلبتكارات من خالل الشركات الصغرية
واملتوسطة.)Trabelsiz and Shiri,2010,2).

ال ميتلك أصحاب املشاريع الصغرية دائماً التمويل الضروري لتجسيد أفكارهم على ارض الواقع
بشكل فعال .حيث يرتبط االبتكار بالتكلفة العالية واملستوى العالي من املخاطر.الكثري من
الشركات ال تستطيع متويل أنشطتها باالعتماد على مواردها الداخلية فهي حتتاج إىل مستثمرين من
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اخلارج لتمويل مشاريعها االبتكارية .يبدوا أن رأس املال املخاطر بديالً مناسباً للتمويل وخاصة لالبتكار
يف املشروعا ت صغرية ،ما يسمح هلا باقرتاض رأس املال الكايف لتطبيق االبتكار ،والرتويج والتسويق
له على حنو فعال.
ومن احملتمل أن يثري احلصول على التمويل لنشاط ابتكاري قدرًا أكرب من املشاكل للشركات
الناشئة املبتكِرة  .فتمويل املشاريع الصغرية واملتوسطة احلجم و البالغة الصغر يشكل عمومًا حتديًا
أكرب من متويل الشركات الكربى يف معظم البلدان ،وإن كانت حدة املشكلة قد تزيد يف عالقة
عكسية مع مستوى التنمية أو الدخل الوطين .وتعاني الشركات الناشئة املبتكِرة مساوئ عدم
استنادها إىل تاريخ راسخ (سجل األداء السابق ،واخلربة ،والضمانات) وصغر احلجم ،باإلضافة إىل
وجود درجة كبرية نسبيًا من املخاطر وعدم اليقني فيما يتعلق بتطويرالتكنولوجيا أو االضطالع بنشاط
ابتكاري(.األونكتاد.)5،2013،
ويستخدم رأس املال املخاطر لتمويل املشروعات ذات املخاطر العالية املرتكزة على أفكار
وابتكارات.حيث يعد االبتكار مصدر العديد من املخاطر اليت ترتاوح من التمويل إىل العمليات.
وتربز أهمية رأس املال املخاطر يف متويل االبتكار يف املشروعات الصغرية ،نظراً لصعوبة حصول
هذه املشاريع على التمويل الالزم لتمويل كونها مبنية على أفكار جديدة ابتكاريه علمية أو تقنية ذات
خماطر عالي ة .وهذه املشاريع يف الغالب يصعب متويلها بطرق التمويل اخلارجي التقليدية ،مثل التمويل
بالدين من خالل اإلقرتاض أو التمويل بامللكية من خالل طرح أسهم لالكتتاب العام .فشروط االئتمان
املشددة ومتطلبات الضمانات العالية جتعالن من الصعب على املبادرين من أصحاب األفكار احلصول
على قروض مصرفية ،أو الوفاء بها ،كما أن اغلب املصارف واملؤسسات املالية تتجنب إقراض تلك
املشاريع املبنية على أفكار جديدة إبداعية ،كذلك يصعب على أصحاب تلك املشاريع الناشئة احلصول
على التمويل اخلارجي عن طريق طرح أسهم لالكتتاب العام بسبب تكلفة االكتتاب العام العالية،
وطبيعة هذه املشروعات الناشئة اليت مازال اغلبها عبارة عن أفكار جديدة على الورق ،ذات خماطر
عالية).الناصر.)35،2012،
وقد وضعت بعض البلدان أدوات للتخفيف من مشكلة التمويل األولي لألنشطة االبتكارية
الواعدة .ومن األمثلة على ذلك برنامج حبوث االبتكار اخلاص باملنشآت الصغرية Small Business

 Innovation Researchيف الواليات املتحدة األمريكية ،والصندوق الوطين للبحث والتطوير يف
فنلندا ،صندوق االستثمار املشرتك  Co-investment Fundيف اململكة املتحدة ،جمموعة العمل
لريادة األعمال الناشئة  Action Community for Entrepreneurship Start-upsيف سنغافورة.
(األونكتاد.)4،2013،
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خامساً -جتارب خمتارة يف استخدام رأس املال املخاطر يف حتقيق التنمية املستدامة:
إن رأس املال املخاطر لعب دوراً مهم ًا يف الدول املتقدمة يف جمال حتقيق التنمية املستدامة من
خالل متويل االبتكار يف املشاريع الصغرية وميكن أن يلعب نفس الدور يف الدول العربية أو النامية .لقد
أستطاع هذا النوع من التمويل أن يسد الفراغ املوجود يف األنظمة املالية احلديثة أو ما ميكن تسميته
بفراغ التمويل بطرق التمويل اخلارجي عرب االقرتاض او االكتتاب العام.لقد شهدت فكرة التمويل عرب
راس املال املخاطر انتشاراً سريعاً يف بعض البلدان العربية.
ويف االردن هناك قطاع ناشئ لالستثمار يف راس املال املخاطر .وكان عام  2011مرحلة حتول
على خمتلف األصعدة ،اذ شهد نشاطاً غري مسبوق يف هذا القطاع .وادت عوامل عدة اىل زيادة االستثمار
يف راس املال املخاطر .فعلى املستوى املؤسسي ،دخلت مؤسسات حملية واقليمية عدة السوق ،لتطلق
استثماراتها من االردن .وشهد التمويل من مصادر غري مؤسسية زيادة غري مسبوقة يف ظل ظهور اهتمام
املستثمرين باالستثمارات املمولة من راس املال املخاطر .وقد ابدى املستثمرون الدوليون أيضاً اهتماماً
باالستثمار يف املشاريع األردنية( .اإلسكوا.)56 ،2013،
ومن االمثلة على شركات وصناديق رأس املال املخاطر اليت تأسست يف األردن خالل الفرتة بني
 2010و  2012واليت تقوم بتمويل املشاريع املبتكرة عرب راس املال املخاطر شركة
أويسس ،Dash Ventures ،Interactive Venture Holdings ، Oasis500
Appsوغيرها(MENA Private Equity Association,2013,25).

MENA

ويف السعودية قامت جمموعة االتصاالت السعودية بالتعاون مع شركة ايرسكابيتال (Iris

) Capitalاملتخصصة يف إدارة صناديق رأس املال املخاطر ) (Venture Capital Fundبتأسيس
صندوق اس تي سي فينشرز ) (STC Ventures Fundوهو صندوق استثماري يعمل حسب أنظمة
صناديق رأس املال املخاطر ) (Venture Capital Fundوذلك لالستثمار يف الشركات الناشئة
والصغرية واملتوسطة احلجم اليت تعمل يف جماالت تقنية املعلومات ،واالنرتنت ،واالتصاالت .ويستهدف
الصندوق السوق السعودي وأسواق املنطقة واالستثمار بوجه خاص بالكفاءات الوطنية واألفكار
اجلريئة يف جمال االبتكار التقين على وجه اخلصوص( .اإلسكوا.)56 ،2013،
أما يف لبنان ،فشهد قطاع اإلستثمار يف رأس املال املخاطر منواً خالل العام  ،2011اذ خصصت
جمموعة أبراج كابيتال  Abraaj Capitalاستمارات قدرها  50مليون دوالر للشركات اللبنانية الصغرية
واملتوسطة .واغلقت هذه اجملموعة استثمارها األول يف شركة  Nymgoللصوت عرب بروتوكول
االنرتنت ،ومقرها خارج بريوت .ومن صناديق راس املال املخاطر األكثر نشاطاً نذكر صندوق MEVP

و  Berytechاللذين بلغت حمفظة كل منهما عشر ومثان شركات على الرتتيب.
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سادساً -اخلامتة:
حاجة الدول العربية املاسة اىل املشاريع الصغرية وتشجيع ريادة األعمال حلل مشكالت البطالة
القائمة يف العديد من الدول كثيفة العمالة جيعل االجتاه األمثل اىل التنمية املستدامة املرتكزة على
توفري التمويل الالزم لقيام املشاريع املختلفة وعلى وجه اخلصوص املشاريع الصغرية  .يعد رأس املال
املخاطر أحد احللول املثلى ملشاكل التمويل اليت تواجهها تلك املشاريع مثل ارتفاع املخاطرة وعدم امتالك
الضمانات الالزمة للحصول على التمويل من املصادر التقليدية ،األمر الذي سيمكنها من خلق الوظائف
بصوره أسرع  ،لذا فان تبنى الدول هلا وتنمية قدرتها على االبتكار خيلق معدالت منو متسارعة و توزيع
أكثر عدالة وتنمية شاملة مستدامة.
ويف ضوء ما سبق ميكن اخلروج بالنتائج التالية:
 تواجه املشروعات الصغرية والناشئة مشكالت يف التمويل نظراً حملدودية الضمانات وارتفاع املخاطر. إن رأس املال املخاطر لعب دوراً مهماً يف عدد من الدول العربية و النامية من جمال حتقيق التنميةاملستدامة من خالل متويل االبتكار يف املشاريع الصغرية وميكن أن يلعب نفس الدور يف اليمن.
 ان اخلصاص اليت يتسم بها رأٍس املال املخاطر تؤهله ليلعب دوراً يف دعم التنمية املستدامة من خاللمتويل املشاريع الصغرية والناشئة يف اليمن خاصة يف ظل تراجع دور البنوك بسبب الظروف اليت
تشهدها اليمن.
لذا يوصي الباحث اجلهات ذات العالقة باالستفادة من التجارب الناجحة يف عدد من الدول العربية
يف جمال التمويل عرب رأس املال املخاطر ،والقيام بإصدار التشريعات املنظمة لعملية التمويل عرب رأٍس
املال املخاطر ،وتشجيع إنشاء صناديق رأس املال املخاطر لكي تقوم بدورها يف املساهمة يف حتقيق
التنمية املستدامة يف اليمن عرب متويلها للمشاريع الصغرية والناشئة.
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تطوير برامج تدريب املعلمين أثناء الخدمة بالجمهورية اليمنية يف ضوء
االتجاهات العاملية املعاصرة لتنمية االتجاه نحو املهنة
() 1

د  /عبد السالم أحمد حسين قاسم العروسي
()2
أ  /سماح محمد صالح الحياسي
()1أستاذ اإلدارة والتخطيط التربوي املساعد
املعهد العالي للتدريب والتأهيل أثناء الخدمة (الشوكاني)
()2باحثة دكتوراه ومدرس مادة نظم املعلومات اإلدارية املساعد
املعهد العالي للتدريب والتأهيل أثناء الخدمة (الشوكاني)
الملخص:
هدفت الدراسة إىل تطوير برامج تدريب

باجلمهورية اليمنية يف ضوء االجتاهات العاملية

املعلمني أثناء اخلدمة باجلمهورية اليمنية يف ضوء

املعاصرة لتنمية االجتاه حنو املهنة كانت بدرجة

االجتاهات العاملية املعاصرة لتنمية االجتاه حنو املهنة،

حتقق متدنية ،حيث حصل جمالي (أهداف الربنامج

وذلك من خالل معرفة واقع برامج تدريب املعلمني

التدرييب ،وحمتوى املادة التدريبية) على درجة حتقق

أثناء اخلدمة باجلمهورية اليمنية من وجهة نظر

متوسطة ،يف حني حصلت بقية اجملاالت على درجة

املعلمني والدربني باملعهد العالي للتدريب والتأهيل

حتقق متدنية ،توجد فروق ذات داللة إحصائية تعزى

أثناء اخلدمة (الشوكاني) والبالغ عددهم ()169

ملتغري النوع االجتماعي ،وذلك لصاحل اإلناث،

معلم ومعلمة ،ويشكلون ما نسبته ( )%40من جمتمع

باستثناء جمال حمتوى املادة التدريبية فال توجد

الدراسة البالغ ( )425معلم ومعلمة ،و ( )20مدرب

فروق ،كما توجد فروق ذات داللة إحصائية تعزى

ومدربة ،ويشكلون ما نسبته ( )%31من جمتمع

ملت غري نوع املشارك ،وذلك لصاحل املدربني ،وال توجد

الدراسة والبالغ عددهم ( )65مدرب ومدربة ،وعليه

فروق ذات داللة إحصائية تعزى ملتغري التخصص،

بلغت عينة الدراسة ( )189فردا ،مت اختيارهم

وتوصلت الدراسة إىل وضع تصور مقرتح لتطوير برامج

بالطريقة الطبقية العشوائية.

تدريب املعلمني أثناء اخلدمة باجلمهورية اليمنية يف

ولتحقيق

أهداف

الدراسة

استخدم

ضوء االجتاهات العاملية املعاصرة لتنمية االجتاه حنو

الباحثان املنهج الوصفي بنوعيه املسحي ،والتطويري،

املهنة.

وقاما ببناء استبيان مكون من ستة جماالت (أهداف

الكلمااااااا

الربنامج التدرييب ،حمتوى املادة التدريبية ،املدرب،

املعلم ررني أثن رراء اخلدم ررة ،تنمي ررة االجت رراه حن ررو مهن ررة

األساليب واألنشطة ،بيئة التدريب ،القياس والتقويم)
تكون من ( )41فقرة ،وتوصلت الدراسة إىل النتائج
اآلتية :إن واقع برامج تدريب املعلمني أثناء اخلدمة

المفت حيااااااا ب ر ر رررامج الت ر ر رردريب ،ت ر ر رردريب

التعليم ،االجتاهات العاملية املعاصرة.

( املؤتمر العلمي الثاني للعلوم اإلدارية )
التنمية املستدامة ركيزة لألمن واالستقرار والسالم  /أكتوبر  2020م

مقدمة:
يشهد العامل اليوم تطورًا معرفيًا وتقنيًا متسارعًا يف كافة اجملاالت والتخصصات؛ وملواكبة هذا
التطور البد من إعداد املعلم مبا ميكنه من التفاعل مع معطيات العصر ،حيث أن عملييت التعليم والتعلم
تشكالن عنصرين أساسيني يف إحداث هذا التطور خاصة مع ظهور االجتاهات العاملية املعاصرة يف
التدريب.
فأصبحت كافة املؤسسات واجلهات احلكومية واخلاصة تركز على استثمار رأس املال
البشري ،وذلك لألهمية البالغة له ،فرأس املال البشري هو الوسيلة األساسية لتطور الدول اقتصاديًا
واجتماعيًا وتعليميًا ،ويعد التعليم أحد األسس اليت تعتمد عليها األمم يف تطوير جماالت احلياة املختلفة
هلا (احلاج ،واألمشوري.)5 ،2018 ،
واملعلم يعد من أهم الع ناصر الفاعلة يف النظام التعليمي ،فاملعلم الكفء املعد إعدادًا تربويًا وعلميًا
وثقافيًا ومهنيًا هو أساس جناح العملية الرتبوية ،وعليه فإن إعداد املعلم وتنميته مهنيًا مل تعد قضية
ثانوية ،ولكنها قضية مصريية متليها تطورات احلياة ،وعصر التحديات والتحوالت املهمة؛ وذلك من
أجل االرتقاء مبهنة التعليم ،ونوعية املعلمني (احلاج.)6 ،2018 ،
ومبا أن املعلم العربي يقضي يف املتوسط ساعات أو أيام يف التدريب أقل بكثري مما يقضيه نظراؤه
يف الدول املتقدمة ،ويتوقع من املعلم يف األنظمة الرتبوية املتطورة أن يقضي حدا أدنى من الساعات أو
عددا حمددا من األيام يف التدريب أثناء اخلدمة قد تصل إىل ( )24يوما كجزء من املتطلبات األساسية
للتثبيت أو الرتقية أو غري ذلك من احملفزات (الربنامج العربي لالرتقاء باملعلمني معرفيا ومهنيا،2015 ،
.)8
فإنه ينبغي تدريب املعلمني واملعلمات باجلمهورية اليمنية بصورة مستمرة وواعية ،خاصة يف ظل
متطلبات العصر وتغرياته املتالحقة اليت تطرأ على الواقع الرتبوي ،وما ينتج عنها من مفاهيم وتصورات
تربوية تصوغ سلوكيات املعلمني (وزارة الرتبية والتعليم.)41 ،2010 ،
وال غرو هنا أن املعلمني يف الوقت احلاضر بأمس احلاجة إىل متابعة املستجدات الرتبوية،
والتعليمية ،والتنمية املستمرة؛ إذ أن التنمية املهنية أثناء اخلدمة تعد من أهم العناصر يف رفع كفاءة
املعلمني ،وحتسني مستوى العملية الرتبوية (حيدر ،)3 ،2007 ،وهناك العديد من املؤمترات والدراسات
العلمية اليت عقدت على املستوى العربي واحمللي واليت أهتمت بالتنمية املهنية للمعلمني وذلك ألهمية هذا
املوضوع ومنها :املؤمتر السابع الذي عقد يف عام ( )2006بعنوان :اإلصالح املؤسسي للتعليم قبل اجلامعي
يف الوطن العربي ،واملؤمتر العلمي العاشر الذي عقد يف عام ( )2011بعنوان :مستقبل كليات الرتبية
يف مصر والعامل الع ربي ودورها يف إعداد برامج الرتخيص ملزاولة املهنة وبرامج التدريب املستمر للمعلم
أثناء اخلدمة ،ودراسة (الفقية )1990 ،االحتياجات الرتبوية للمعلمني غري املؤهلني تربويا يف التعليم
األساسي يف اجلمهورية اليمنية ،ودراسة (حيدر )2007 ،حتديد احلاجات التدريبية للمعلمني واملعلمات
للعلوم والتقنية
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أثناء اخلدمة يف مدارس املرحلة الثانوية يف حمافظة ذمار اجلمهورية اليمنية ،ودراسة (قحوان)2010 ،
التنمية املهنية ملعلمي التعليم الثانوي يف اليمن يف معايري اجلودة الشاملة.
ومن وسائل التنمية املهنية للمعلمني يف الوقت ا حلاضر هو التدريب ،والذي أصبح حيتل مكانة
الصدارة يف أولويات خطط التنمية املهنية لكثري من دول العامل املتقدم.
ويعد التدريب من أهم األمور اليت ينبغي أن تركز عليها اجلهات املسئولة عن التعليم ،وباعتباره جزءاً
أساسيًا من عملية متكاملة اهلدف مع عملية اإلعداد ،وا ليت تتمثل يف تنمية املعلم مهنيًا وعلميًا وتقنيًا،
وإكسابه مهارات جديدة ،حتى يتمكن من السيطرة على املواقف العديدة اليت يواجهها أثناء عمله،
ومبا يؤدي إىل زيادة إنتاجه (العاجز.)3 ،2010 ،
كما أن التنمية املهنية أثناء اخلدمة أحد أشكال التدريب اليت تأخذ العديد من الصور منها:
حمتوى املواد الدراسية والشبكات املعلوماتية املهنية وتوجيه الربامج حيث يتواصل املعلمون ذوي اخلربة
مع املعلمني اجلدد ،وذلك على مستوى املدارس واملناطق التعليمية املختلفة ،وقد سعت اجلمهورية اليمنية
يف السنوات املاضية إىل االهتمام بتمهني املعلمني أثناء اخلدمة من خالل الدورات التدريبية وورش العمل
وتقديم حوافز مالية أو غريها للمشاركة يف أنشطة التنمية املهنية حيث بلغ عدد امللتحقني يف برامج
تنمية القدرات البشرية للفرتة (2012 -2010م) ( )112.328متدرباً ومتدربة (وزارة الرتبية التعليم،
 ،)16 ،2013لكن مع االوضاع الراهنة اليت متر بها اجلمهورية اليمنية اختلف الوضع عما كان عليه
سابقًا ،وهنا بات من الضروري إجراء دراسة ميدانية لتطوير برامج تدريب املعلمني أثناء اخلدمة
باجلمهورية اليمنية يف ضوء االجتاهات العاملية املعاصرة لتنمية االجتاه حنو املهنة بغرض استخدام أفضل
السياسات التدريبية القادرة على تطوير مهارات املعلمني ،وذلك من خالل تبين أحد االجتاهات العاملية
املعاصرة ،ومبا تتضمنه من أنشطة تدريبية مفيدة؛ ومعارف ومهارات تدريبية ،وإضافات مستمرة البد
من الوقوف والتدريب عليها ممن ميارسها.
مشكلة الدراسة:
من خالل االطال ع على االسرتاتيجية الوطنية للتعليم الثانوي يف اليمن وجد أن هناك نقاط ضعف
ذات عالقة باملعلم ،أهمها :قصور برامج التأهيل يف كليات الرتبية وتركيزها على اجلوانب النظرية
دون العملية إىل جانب ضعف كفايات املعلمني يف طرق التدريس والتقويم ،وكذلك القصور يف برامج
التدريب أثناء اخلدمة (وزارة الرتبية والتعليم :مشروع اإلسرتاتيجية الوطنية للتعليم الثانوي العام،2007 ،
.)14
وكما يرى (حيدر )2007 ،أن التحديات واملشكالت اليت يواجهها معلمو التعليم العام يف اليمن
كثرية ،تتمثل أبرزها يف :كثرة احلصص وزيادة العبء الدراسي على املعلم  -وقلة الربامج التدريبية-
ومجود وضع املعلم لسنوات كثرية بدون أي تنمية مهنية؛ نتيجة الضعف والقصور يف عملية التدريب

للعلوم والتقنية

241
241

صنعاء  21 - 20 /أكتوبر  2020م

( املؤتمر العلمي الثاني للعلوم اإلدارية )
التنمية املستدامة ركيزة لألمن واالستقرار والسالم  /أكتوبر  2020م

والتأهيل وا لتنمية املهنية أثناء اخلدمة ،كما أن املعلمني غري ملمني بشروط ومواصفات العملية
التعليمية ،وكيفية التعامل معها ومع ما تتطلبه من تأهيل خاص -القصور يف املعارف واملعلومات
واخلربات والتطورات اجلديدة يف جمال التدريس -هذا كله باإلضافة إىل قلة الدافعية لدى املعلم لتطوير
نفسه مهنياً.
وتؤكد دراسة (قحوان )2010 ،أن املعلمني يف اليمن يواجهون العديد من املشكالت ،من أهمها:
ضعف امتالك املعلمني لطرائق ،وأساليب التدريس الرتبوية احلديثة ،ضعف متكن املعلمني من استخدام
الوسائل التعليمية ،قلة الدافعية لدى املعلم لتطوير نفسه مهنياً ،ندرة الدورات التدريبية ،والورش
التعليمية.
ويرجع ذلك كما تراه (احلاج )2018 ،إىل أن املدارس يف اليمن ال تنمي مهارات املعلمني بالشكل
املطلوب ،ومل تقدم دورات تدريبية يف اسرتاتيجيات التدريس احلديثة ،كما هو متبع وسائد يف غالبية
املؤسسات التعليمية ،وال سيما يف الدول العربية ،ومنها جامعات دول اخلليج العربية ،بل وتشرتط
الكثري من املدارس عدم قبول املعلمني ،إال بعد مروره بدورة تدريبية يف أصول التدريس ،فضالً عن
تنمية مهاراتهم التدريسية كل عامني أو أكثر الطالعهم على ما يستجد يف أصول التدريس فكرًا
وتطبيقًا.
وعلى الرغم من اجلهود اليت تبذهلا املؤسسات الرتبوية املعنية بالربامج التدريبية للمعلمني يف اليمن
فإن هناك أوجه قصور يف أداء املعلمني ،ويف الربامج اليت تستخدم يف هذه الربامج؛ إذ أنها ال تقوم علي
النوعية يف اختيارها ،وإمنا يشوبها قصور الرتكيز علي اجلوانب الرتبوية التقليدية ،األمر الذي يستلزم
حتديث وتطوير برامج تدريب املعلمني أثناء اخلدمة يف اجلمهورية اليمنية.
وعليه فإن مشكلة الدراسة حتدد يف السؤال الرئيس اآلتي:
كيف ميكن تطوير برامج تدريب املعلمني أثناء اخلدمة يف ضوء االجتاهات العاملية املعاصرة لتنمية
االجتاه حنو املهنة؟
ولإلجابة عن السؤال الرئيس ينبثق منه األسئلة الفرعية اآلتية:
 -1ما واقع برامج تدريب املعلمني أثناء اخلدمة باجلمهورية اليمنية يف ضوء االجتاهات العاملية املعاصرة
لتنمية االجتاه حنو املهنة؟
 -2هل توجد فروق ذات داللة إحصائية يف استجابات عينة الدراسة لواقع برامج تدريب املعلمني أثناء
اخلدمة باجلمهورية اليمنية يف ضوء االجتاهات العاملية املعاصرة لتنمية االجتاه حنو املهنة تعزى
ملتغريات الدراسة اآلتية( :النوع االجتماعي ،نوع املشارك ،التخصص)؟
 -3ما التصور املقرتح لتطوير برامج تدريب املعلمني أثناء اخلدمة باجلمهورية اليمنية يف ضوء االجتاهات
العاملية املعاصرة لتنمية االجتاه حنو املهنة؟
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أهداف الدراسة:
تسعى الدراسة احلالية إىل حتقيق اهلدف الرئيس اآلتي:
التعرف على كيفية تطوير برامج تدريب املعلمني أثناء اخلدمة يف ضوء االجتاهات العاملية املعاصرة
لتنمية االجتاه حنو املهنة.
ولتحقيق اهلدف الرئيس البد من حتقيق األهداف الفرعية اآلتية:
 -1التعرف على واقع برامج تدريب املعلمني أثناء اخلدمة باجلمهورية اليمنية يف ضوء االجتاهات العاملية
املعاصرة لتنمية االجتاه حنو املهنة.
 -2الكشف عن الفروق اإلحصائية يف استجابات عينة الدراسة لواقع برامج تدريب املعلمني أثناء اخلدمة
باجلمهورية اليمنية يف ضوء االجتاهات العاملية املعاصرة لتنمية االجتاه حنو املهنة تعزى ملتغريات
الدراسة اآلتية( :النوع االجتماعي ،نوع املستجيب ،التخصص ،املستوى الدراسي).
 -3بناء تصور مقرتح لتطوير برامج تدريب املعلمني أثناء اخلدمة باجلمهورية اليمنية يف ضوء االجتاهات
العاملية املعاصرة لتنمية االجتاه حنو املهنة.
أهمية الدراسة:
تتمثل أهمية الدراسة يف اآلتي:
تعد الدراسة مبثابة حماولة ملسايرة االجتاهات العاملية املعاصرة بتطوير برامج تدريب املعلمني أثناء
اخلدمة ،ومن ثم ميكن االستفادة من نتائج الدراسة كال مما يأتي:
 -1وزارة الرتبية والتعليم :تقديم واقع برامج تدريب املعملني أثناء اخلدمة كما هي عليه ،وفق خطوات
حبثية ،ومنهجية علمية ،ومب ميكن املسئولني بالوزارة االستفادة منها بأن تطور هذه الربامج
التدريبية.
 -2املدربون :تقديم تصور مقرتح يف ضوء أبرز االجتاهات العلمية املعاصرة حنو مهنة التعليم.
 -3املعلمون :من خالل تلقي تدريب وفق أبرز االجتاهات العاملية املعاصرة ،ومبا ينعكس بشكل إجيابي
على أدائهم التدريسي.
 -4معاهد التدريب والتأهيل التابعة لوزارة الرتبية والتعليم :من خالل اإلعداد اجليد للمدربني
واملتدربني ،ومبا ميكنهم من امتالك فنيات ومهارات مناسبة لتنفيذ الربامج التدريبية.
حدود الدراسة:
تقتصر حدود الدراسة على اآلتي:
 احلد املوضوعي :تطوير برامج تدريب املعلمني أثناء اخلدمة باجلمهورية اليمنية يف ضوء االجتاهاتالعاملية املعاصرة لتنمية االجتاه حنو املهنة.
 احلد املكاني :املعهد العالي لتدريب وتأهيل املعلمني أثناء اخلدمة مبحافظة صنعاء.للعلوم والتقنية
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 احلد البشري :املعلمون – املتدربون -واملدربون. احلد الزماني :الفصل الصيفي من العام التدرييب 2020 /2019م.مصطلحات الدراسة:
برامج تدريب املعلمني" :أي خربة منظمة يتعرض هلا املعلم تزيد من معلوماته ،أو تنمي مهاراته ،أو تؤثر
إجيابًا ،أو تصحح فهمه لعمله ،فيدخل ضمنها أي نشاط يقوم به املعلم لتحديث مهاراته"
((Duirareem, 1998المشار إليه يف (الناقة ،وأبور ورد.)6 ،2009 ،
ويعرفها الباحثان إجرائيًا بأنها :جمموعة األنشطة والفعاليات واخلربات اليت يتم بناؤها يف ضوء
االجتاهات العاملية املعاصرة ،ومن ثم يتم تدريب املعلمني عليها بعد مشاركة املعلمني يف تصميمها بعد
حتديد احتياجاتهم التدريبية ومبا يسهم يف حتسني أداء املعلمني يف مدارس التعليم العام باجلمهورية
اليمنية.
التدريب أثناء اخلدمة" :جمموعة النشاطات والربامج اليت يتلقاها املعلمون أثناء اخلدمة الفعلية بهدف
إكسابهم معلومات ومهارات واجتاهات جديدة تساعدهم يف أداء عملهم بكفاءة" (املطريي:2009 ،
.)18
ويعرف الباحثان التدريب أثناء اخلدمة إجرائيًا بأنها :برامج مساعدة يف تأهيل وتدريب املعلمني
املستجدين باجلمهورية اليمنية ،واملعلمني الذين حيملون مؤهالت غري تربوية على القيام مبهامهم بشكل
صحيح.
تنمية االجتاه حنو مهنة التعليم" :نشاط يركز على املعلم من أجل حتقيق تغيري هادف يف معارفه
ومهاراته وقدراته الفنية املقابلة احتياجات حمددة يف الوضع الراهن واملستقبلي يف ضوء متطلبات عمله
احلالية واملستقبلية لتطوير أداءه التدريسي يف املؤسسات التعليمية" (عبد احلليم.)27 ،2008 ،
ويعرف الباحثان تنمية االجتاه حنو املهنة إجرائيًا بأنها :جمموعة من األنشطة اليت يتم التخطيط
هلا مبعية املعلمني من أجل مساعدتهم على حتقيق األهداف التعليمية بأكثر الطرق كفاءة وفاعلية،
ومبا جيعل املعلم حمل اعتزاز مبهنته وأداء رسالته.
االجتاهات العاملية املعاصرة :إن حدثاً  Eventما ال يكون اجتاها عاملياً  ,Internationalإال إذا ظهر
وتبلور على يد عدد معقول من العلماء املتخصصني يف اجملال املعين ،ويف أكثر من مكان ,واالجتاه
(العاملي املعاصر) جيب أن تتحقق فيه – احلداثة ،والشيوع على مستوى العلماء واألمكنة بشكل جيعل
من (احلدث)  Eventظاهرة أو اجتاها بارزاً ويفضل أن يكون " االجتاه " قد جتاوز مرحلة (الفكر) إىل
مرحلة (التطبيق) أو حتى (التجريب) (عابدين.)34-33 ،2003 ،
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ويعرف الباحثان االجتاهات العاملية املعاصرة إجرائيًا بأنها :علم يبحث يف افضل الطرق واملواقف
التدريبية اليت حتقق األهداف بطريقة افضل ،ومبا يساعد على تطوير وحتسني أداء املعلمني باجلمهورية
اليمنية يف كافة اجملاالت العلمية والعملية.
منهجية الدراسة وإجراءاتها:
أولًا :منهج الدراسة:
يف ضوء أهداف الدراسة وأسئلتها ،استخدم الباحثان املنهج الوصفي بنوعيه املسحي والتطويري،
والذي يتناسب مع هذا النوع من البحوث املستندة على مجع البيانات واملعلومات وحتليلها؛ وصوالً إىل
التعرف على حقيقة تلك املشاكل ،والوصول إىل نتائج علمية مقبولة ،األمر الذي بدوره يؤدي إىل
التحسني والتطوير.
ثانيًا :جمتمع الدراسة:
تكون جمتمع الدراسة األصل ،والذي ميثل اجملتمع االحصائي ألداة الدراسة املتعلقة بتطوير
برامج تدريب املعلمني أثناء اخلدمة يف ضوء االجتاهات العاملية املعاصرة لتنمية االجتاه حنو املهنة من مجيع
املعلمني واملعلمات باملعهد العالي للتدريب والتأهيل أثناء اخلدمة مبحافظة صنعاء ،والبالغ عددهم ()420
معلم ومعلمة ،ومن مجيع املدربني واملدربات باملعهد والبالغ عددهم ( )65مدرب ومدربة( ،الشئون اإلدارية
باملعهد.)2018 ,
ثالثًا :عينة الدراسة:
نظراً لطبيعة الدراسة احلالية ،ولغاية حتقيق أهدافها ،وما يتطلبه من إجراءات ،قام الباحثان
باختيار عينة عشوائية طبقية من جمتمع الدراسة بلغت ( )189فردا ،منهم ( )169معلم ومعلمة ،متثل ما
نسبته من جمتمع الدراسة ( ،)%40يف حني بلغ عدد املدربني واملدربات ( )20مدرب ومدربة ،ومتثل ما
نسبته (.)%31

اخلصائص الدميوغرافية لعينة الدراسة:
تتصف عينة الدراسة بعدد من اخلصائص الدميوغرافية ألفرادها ،وفيما يأتي تفصل ذلك:
أولًا :حبسب متغري النوع االجتماعي:
جدول رقم ()1

وصف أفراد العينة حبسب متغري النوع االجتماعي

للعلوم والتقنية

النوع االجتم عي

العدد

النسب %

ذكور

59

31.2

إناث

130

68.8

اجملموع

189

100.0
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يتبني من اجلدول رقم ( )1أن أفراد العينة من الذكور بلغ عددهم ( )59مشارك ،وبنسبة
( )%31.2من عينة الدراسة ,وأن نسبة اإلناث بلغت ( )130مشاركة ،وبنسبة بلغت ( ،)%68.8من أصل
( )189مشارك ومشاركة استجابوا لتعبئة أداة الدراسة.
ثانيًا :حبسب متغري نوع املشارك:
جدول رقم ()2
وصف أفراد عينة العينة حبسب متغري نوع املشارك
نوع المش رك

العدد

النسب %

معلم

169

89.4

مدرب

20

10.6

اجملموع

189

100.0

يتبني من اجلدول رقم ( )2أن عدد املشاركني من املعلمني واملعلمات بلغ ( )169معلم ومعلمة،
وبنسبة ( ، )%89.4يف حني بلغ عدد املشاركني من املدربني واملدربات ( )20مدرب ومدربة ،وبنسبة
( ،)%10.6وهذه النسبة طبيعية نظرا لعدد أعداد املعلمني واملعلمات إىل أعداد املدربني واملدربات.
ثالثًا :حبسب متغري التخصص:
جدول رقم ()3
وصف أفراد العينة حبسب متغري التخصص
التخصص

العدد

النسب %

إنساني

100

52.9

تطبيقي

89

47.1

اجملموع

189

100.0

يالحظ من اجلدول رقم ( )3أن عدد أفراد العينة من التخصصات اإلنسانية بلغ ( )100مشارك
ومشاركة ،وبنسبة ( ، )%52.7يف حني بلغ عدد أفراد العينة من التخصصات التطبيقية ( )89مشارك
ومشاركة ،وبنسبة بلغت (.)%47.1

رابعًا :أداة الدراسة:
للحصول على بيانات الدراسة احلالية مت استخدام استبيان ،وقد اتبع الباحثان اخلطوات اآلتية يف
إعداده:
 -1حتديد اهلدف من االستبيان :رصد واقع برامج تدريب املعلمني أثناء اخلدمة باجلمهورية اليمنية يف
ضوء االجتاهات العاملية املعاصرة لتنمية االجتاه حنو املهنة.
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 -2حتديد حمتوى االستبيان :تكون االستبيان من ستة جماالت رئيسة هي( :أهداف الربنامج
التدرييب ،حمتوى املادة التدريبية ،املدرب ،األساليب واألنشطة ،بيئة التدريب ،القياس والتقويم)؛
ومت صياغة فقرات األداة وفقًا لألدبيات املتوافرة لتمثل برامج تدريب املعلمني أثناء اخلدمة ،من
خالل االعتماد على جمموعة من الدراسات والبحوث أمثال (سعد ،ومنصور ،ويوسف2017 ،؛
الشمريي2009 ،؛ عبده2009 ،؛ الفرا2013 ،؛ قحوان ،)2010 ،ومشل االستبيان على ( )52فقرة
على منط مقياس ليكرت ) (Likert Scaleمخاسي التدريج وفق اآلتي 5:عالية جدا 4 ،عالية3 ،

متوسطة 2 ،متدنية 1 ،متدنية جدا.
 -3تصميم االستبيان :بعد حتديد جماالت األداة ،مت صياغة الفقرات يف خطوات سلوكية مباشرة،
وقد راعى الباحثان اآلتي :أال حتتوي على مصطلحات غامضة ،وأال تكون منفية أو سلبية ،استخدام
فقرات قصرية ،وكل فقرة تصف أداء واحد فقط.
صدق األداة ثباتها:
 صدق احملكمني :للتحقق من صدق االستبيان قام الباحثان بعرضه على سبعة حمكمني؛ بغرض
التأكد من أن الفقرات تعرب عن اجملال الذي اندرجت حتته بهدف واقع برامج تدريب املعلمني أثناء
اخلدمة ،ومدى الصحة اللغوية للفقرات ،ومت أخذ مجيع آراء احملكمني من حذف وإضافة وتعديل،
ويف ضوء آراء احملكمني أصبح االستبيان مكون من ( )41فقرة ،وقد كانت قبل التحكيم ()52
فقرة.
 الصدق البنائي :يعترب الصدق البنائي أحد مقاييس صدق األداة الذي يقيس حتقق األهداف اليت
تريد األداة الوصول إليها ،ويبني مدى ارتباط كل جمال من جماالت أداة الدراسة بالدرجة الكلية
لفقرات األداة ،وللتحقق من الصدق البنائي مت حساب معامالت االرتباط بني درجة كل جمال من
جماالت أداة الدراسة والدرجة الكلية لالستبيان كما يف اجلدول رقم (.)4
 ثبات األداة :حلساب ثبات استبيان واقع برامج تدريب املعلمني أثناء اخلدمة استخدم الباحثان طريقة
ألفا كرونباخ  ،Cronbach's Alphaلكل جمال من جماالت االستبيان للتحقق من ثبات هذا
اجملاالت ،واجلدول رقم ( )4يوضح ذلك.

للعلوم والتقنية

247
247

صنعاء  21 - 20 /أكتوبر  2020م

( املؤتمر العلمي الثاني للعلوم اإلدارية )
التنمية املستدامة ركيزة لألمن واالستقرار والسالم  /أكتوبر  2020م

جدول رقم ()4
معامل االرتباط بني درجة كل جمال من جماالت أداة الدراسة والدرجة الكلية لألداة ،ودرجة ثبات معامل ألفا
كرونباخ لكل جمال من جماالت أداة الدراسة ،والدرجة الكلية لألداة
معامل االرتباط

معامل ألفا

)(R

Alpha

0.92

م

اجملال

عدد الفقرات

1

أهداف الربنامج التدرييب

6

**0.84

2

حمتوى املادة التدريبية

7

**0.85

0.89

3

املدرب

7

**0.92

0.95

4

األساليب واألنشطة

7

**0.94

0.92

5

بيئة التدريب

7

**0.89

0.95

6

القياس والتقويم

7

**0.88

0.94

41

1.00

0.98

إمجالي األداة ككل
** دالة عند مستوى داللة (.)0.01

يتضح من اجلدول رقم ( ) 4أن مجيع معامالت االرتباط يف مجيع جماالت االستبيان دالة
إحصائيًا ،وبدرجة قوية عند مستوى داللة ( ،)0.01وبذلك تعترب مجيع جماالت االستبيان صادقة وتقيس
ما وضعت لقياسه.
كما يتبني من اجلدول رقم ( )4أن درجات ثبات اجملاالت تراوحت بني ( ،)0.95 -0.89كما
أظهرت نتائج التحليل أن ثبات األداة ككل وصل إىل ( ،)0.98األمر الذي يعكس درجة عالية من
الثبات.
نتائج الدراسة ومناقشتها:
قام الباحثان باإلجابة عن أسئلة الدراسة من خالل حتليل البيانات ،والرتكيز على أعلى فقرتني،
وأدنى فقرتني ،وتفسري نتائجهما.
اإلجابة عن السؤال األول:
مر ررا واقر ررع بر رررامج تر رردريب املعلمر ررني أثنر رراء اخلدمر ررة باجلمهورير ررة اليمنير ررة يف ضر رروء االجتاهر ررات العاملير ررة
املعاصرة لتنمية االجتاه حنو املهنة؟
لإلجابة عن ذلك مت استخدام املتوسطات احلسابية ،واالحنرافات املعيارية اليت تقيس مستوى
تقدير عينة الدراسة لواقع برامج تدريب املعلمني أثناء اخلدمة باجلمهورية اليمنية يف ضوء االجتاهات
العاملية املعاصرة لتنمية االجتاه حنو املهنة ،ومت عرض النتائج على النحو اآلتي:
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النتائج اإلمجالية جملاالت األداة:
جدول رقم ()5
املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لتقديرات أفراد العينة لواقع برامج تدريب املعلمني أثناء اخلدمة
باجلمهورية اليمنية يف ضوء االجتاهات العاملية املعاصرة لتنمية االجتاه حنو املهنة
املتوسط

االحنراف

درجة

احلسابي

املعياري

التحقق

1

أهداف الربنامج التدرييب

2

2.71

.959

متوسطة

2

حمتوى املادة التدريبية

1

2.74

.842

متوسطة

3

املدرب

3

2.59

.907

متدنية

4

األساليب واألنشطة

4

2.41

.891

متدنية

5

بيئة التدريب

5

2.26

.996

متدنية

6

القياس والتقويم

6

2.16

.854

متدنية

2.51

.821

متدنية

م

الرتبة

جماالت األداة

األداة ككل

يتضح من اجلدول رقم ( )5اآلتـي :أن واقع برامج تدريب املعلمني أثناء اخلدمة باجلمهورية
اليمنية يف ضوء االجتاهات العاملية املعاصرة لتنمية االجتاه حنو املهنة قد جاءت بدرجة حتقق (متدنية)،
حيث بلغ املتوسط احلسابي إلمجالي األداة ككل ( ،)2.51وباحنراف معياري ( ،)0.82ويستدل
الباحثان من هذ ه النتيجة أن برامج تدريب املعلمني باجلمهورية اليمنية حباجة إىل التطوير والتحسني.
كما يتضح من اجلدول رقم ( )5أن درجة حتقق برامج تدريب املعلمني أثناء اخلدمة باجلمهورية اليمنية
على مستوى اجملاالت مت ترتيبها تنازلياً حسب املتوسط احلسابي ،ثم االحنراف املعياري لكل جمال
كما يلي:
 .1حصل حمتوى املادة التدريبية على املرتبة األوىل ،وبدرجة حتقق (متوسطة) ،حيث بلغ املتوسط
احلسابي ( ،)2.74وباحنراف معياري (.)0.82

 .2حصل جمال أهداف الربنامج التدرييب على املرتبة الثانية ،وبدرجة حتقق (متوسطة) ،وعلى متوسط
حسابي بلغ ( ،)2.71واحنراف معياري قدره (.)0.96

 .3حصل جمال املدرب على املرتبة الثالثة ،وبدرجة حتقق (متدنية) ،وعلى متوسط حسابي بلغ (،)2.59
واحنراف معياري (.)0.91

 .4حصل جمال األساليب واألنشطة على املرتبة الرابعة ،وبدرجة حتقق (متدنية) ،وعلى متوسط حسابي
بلغ ( ،)2.41واحنراف معياري (.)0.89
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 .5حصل جمال بيئة التدريب على املرتبة اخلامسة ،وبدرجة حتقق (متدنية) ،وعلى متوسط حسابي بلغ
( ،)2.26واحنراف معياري (.)1.00

 .6حصل جمال القياس والتقويم على املرتبة السادسة ،وبدرجة حتقق (متدنية) ،وعلى متوسط حسابي
بلغ ( ،)2.16واحنراف معياري (.)0.85

النتائج التفصيلية لكل جمال من جماالت األداة:
جمال حمتوى املادة التدريبية:
جـــدول رقم ()6
املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لتقديرات أفراد العينة لواقع حمتوى املادة التدريبية لربامج تدريب
املعلمني أثناء اخلدمة باجلمهورية اليمنية يف ضوء االجتاهات العاملية املعاصرة لتنمية االجتاه حنو املهنة
املتوسط

االحنراف

درجة

احلسابي

املعياري

التحقق

1

مناسب لالحتياجات املهنية.

3

2.86

1.137

متوسطة

2

مالئم مع األهداف.

2

2.93

1.097

متوسطة

3

مواكب مع االجتاهات املعاصرة يف الرتبية.

1

3.32

1.375

متوسطة

4

متنوع ومتكامل.

6

2.50

1.133

متدنية

5

يراعي الفروق الفردية بني املتدربني.

5

2.74

1.248

متوسطة

6

يدمج بني النظرية والتطبيق.

7

2.08

1.021

متدنية

7

يتناسب مع إمكانيات املعهد البشرية واملادية.

4

2.77

1.066

متوسطة

1

2.74

.842

متوسطة

فقرات جمال حمتوى املادة التدريبية

م

متوسط جمال حمتوى املادة التدريبية ككل

الرتبة

يتضح من اجلدول رقم ( )6اآلتي :حصل جمال حمتوى املادة التدريبية على درجة حتقق (متوسطة)،
حيث بلغ املتوسط احلسابي ( ،)2.74وباحنراف معياري بلغ ( ،)0.84ويعزو الباحثان هذه النتيجة إىل
اآلتي :أن برامج تدريب املعلمني أثناء اخلدمة تتمتع مبحتوى تدرييب جيد.
أما واقع حمتوى املادة التدريبية على مستوى فقرات هذا اجملال فإنه يتضح من اجلدول رقم ()6
اآلتي:
 حصول الفقرة رقم ( )3واليت تنص على أن حمتوى املادة التدريبية "مواكب مع االجتاهات املعاصرةيف الرتبية" على أعلى درجة حتقق مبتوسط حسابي بلغ ( ,)3.32واحنراف معيار بلغ ( ،)1.38ولكن
يتضح من االحنراف املعياري البالغ ( )1.38أن هناك تشتتاً وتبايناً يف استجابات أفراد عينة الدراسة،
ويعزو الباحث هذه النتيجة إىل :أن املستجيبني يف رمبا مل يكن لديهم االطالع التام على ماهية
االجتاهات املعاصرة يف التدريب أو تنمية االجتاه حنو مهنة التعليم.
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 حصلت الفقرة رقم ( )6واليت تنص على أن حمتوى املادة التدريبية "يدمج بني النظرية والتطبيق"على أدنى درجة حتقق مبتوسط حسابي بلغ ( ،)2.08إضافة إىل تباين واضح يف استجابات أفراد
العينة حول هذه الفقرة من خالل درجة االحنراف املعياري البالغة ( ،)1.02ويعزو الباحثان هذه
النتيجة إىل اآل تي :الرتكيز على اجلوانب النظرية يف حمتوى املواد التدريبية.
 حصلت الفقرات رقم )1،2،3،5،7( :على درجة حتقق (متوسطة) ،أيضاً احنرافاها املعياري كبري،إذ وصلت إىل أكرب من الواحد الصحيح مما يعين تشتت وتباين يف استجابات أفراد العينة ،ومتثل
ما نسبته ( )%71من إمجالي فقرات جمال حمتوى املادة التدريبية ،يف حني حصلت الفقرات رقم:
( )4،6على درجة حتقق (متدن) ،إضافة إىل تشتت واضح يف استجابات أفراد العينة من خالل
احنرافها املعياري ،ومتثل ما نسبته ( )%29من إمجالي فقرات جمال حمتوى املادة التدريبية،
واملدى بني الفقرة اليت حصلت على أعلى درجة حتقق ( ،)3.32والفقرة اليت حصلت على أدنى
درجة حتقق ( )2.08يساوي ( ، )1.24األمر الذي يعين أن استجابات أفراد العينة لدرجة حتقق
حمتوى املادة التدريبية كان كبريًا.
جمال أهداف الربنامج التدرييب:
جـــدول رقم ()7
املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لتقديرات أفراد العينة لواقع أهداف الربنامج التدرييب لربامج
تدريب املعلمني أثناء اخلدمة باجلمهورية اليمنية يف ضوء االجتاهات العاملية املعاصرة لتنمية االجتاه حنو
املهنة
املتوسط

االحنراف

درجة

احلسابي

املعياري

التحقق

1

واضحة للمتدربني.

3

2.80

1.277

متوسطة

2

مالئمة للمتدربني.

1

2.96

1.180

متوسطة

3

قابلة للتنفيذ والتحقيق.

2

2.90

1.195

متوسطة

4

واقعية وقابلة للقياس.

4

2.77

1.040

متوسطة

5

شاملة للجوانب املعرفية واملهارية.

5

2.50

1.295

متدنية

6

مشاركة املتدربني يف صياغتها.

6

2.32

1.262

متدنية

2

2.71

.959

متوسطة

فقرات جمال أهداف الربنامج التدرييب

م

متوسط جمال أهداف الربنامج التدرييب ككل

الرتبة

يتضح من اجلدول رقم ( ) 7اآلتي :حصل جمال أهداف الربنامج التدرييب على درجة حتقق
(متوسطة) ،حيث بلغ املتوسط احلسابي ( ،)2.71وباحنراف معياري بلغ ( ،)0.959ويعزو الباحث هذه
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النتيجة إىل اآلتي :األهداف موجودة لكنها ليست نابعة من احتياجات املتدربني ،وعليه فهي حباجة إىل
التطوير والتحديث.
أما واقع أهداف الربنامج التدرييب على مستوى فقرات هذا اجملال فإنه يتضح من اجلدول رقم
( )7اآلتي:
 حصول الفقرة رقم ( )2واليت تنص على أن األهداف "مالئمة للمتدربني" على أعلى درجة حتققمبتوسط حسابي بلغ ( ،)2.96ولكن يتضح من االحنراف املعياري البالغ ( )1.09أن هناك تشتتاً
وتبايناً يف استجابات أفراد عينة الدراسة ،ويعزو الباحثان هذه النتيجة إىل اآلتي :أن أهداف الربامج
التدريبية تستمد من األهداف العامة إلعداد املعلمني أثناء اخلدمة ومع ذلك أتت بدرجة حتقق متوسطة.
 حصلت الفقرة رقم ( )6واليت تنص على "مشاركة املتدربني يف صياغتها" على أدنى درجة حتققمبتوسط حسابي بلغ ( ،) 2.32إضافة إىل تباين واضح يف استجابات أفراد العينة حول هذه الفقرة من
خالل درجة االحنراف املعياري البالغة ( ،)1.26ويعزو الباحثان هذه النتيجة إىل اآلتي :هناك فجوة
واضحة عند صياغة األهداف حبيث ال تراعي االحتياجات التدريبية للمعلمني.
 حصلت الفقرات رقم )2،3،1،4( :على درجة حتقق (متوسطة) ،أيضاً احنرافاتها املعيارية كبرية ،إذوصلت إىل أكرب من الواحد الصحيح مما يعين تشتت وتباين يف استجابات أفراد العينة ،ومتثل ما
نسبته ( )%67من إمجالي فقرات اجملال ،يف حني حصلت الفقرات رقم )5،6( :على درجة حتقق
(متدنية) ،إضافة إىل تشتت و اضح يف استجابات أفراد العينة من خالل احنرافها املعياري ،ومتثل ما
نسبته ( )%33من إمجالي فقرات اجملال ،واملدى بني الفقرة اليت حصلت على أعلى درجة حتقق
( ،)2.96والفقرة اليت حصلت على أدنى درجة حتقق ( )2.32يساوي ( ،)0.64األمر الذي يعين أن
استجابات أفراد العينة لدرجة حتقق أهداف الربنامج التدرييب مل يكن كبريًا.
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جمال املدرب
جـــدول رقم ()8
املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لتقديرات أفراد العينة لدرجة حتقق جمال املدرب لربامج تدريب
املعلمني أثناء اخلدمة باجلمهورية اليمنية يف ضوء االجتاهات العاملية املعاصرة لتنمية االجتاه حنو املهنة
املتوسط

االحنراف

درجة

احلسابي

املعياري

التحقق

6

2.42

1.087

 2يبدي مرونة يف تقبل مالحظات املتدربني.

2

2.80

1.135

متوسطة

 3يتمتع بقدرة عالية يف توصيل املعلومات.

7

2.34

1.033

متدنية

 4يظهر متكنا من املادة التدريبية.

4

2.54

1.218

متدنية

 5يلتزم بوقت التدريب.

3

2.60

.999

متدنية

 6يركز على الربط بني النظرية والتطبيق.

1

2.89

1.038

متوسطة

 7يراعي الفروق الفردية بني املتدربني.

5

2.52

1.104

متدنية

3

2.59

.907

متدنية

م

الرتبة

فقرات جمال املدرب

 1يوضح أهداف الربنامج التدرييب قبل البدء
بالتدريب.

متوسط جمال املدرب ككل

متوسطة

يتضح من اجلدول رقم ( )8اآلتي :حصل جمال املدرب على درجة حتقق (متدنية) ،حيث بلغ
املتوسط احلسابي ( ،)2.59وباحنراف معياري بلغ ( ،)0.91ويعزو الباحثان هذه النتيجة إىل اآلتي:
العشوائية واحملسوبية يف اختيار وتعيني املدربني.
أما درجة التحقق على مستوى فقرات هذا اجملال فإنه يتضح من اجلدول رقم ( )8اآلتي:
 حصول الفقرة رقم ( )6واليت تنص على أن املدرب "يركز على الربط بني النظرية والتطبيق" علىأعلى درجة حتقق مبتوسط حسابي بلغ ( ،)2.89ولكن يتضح من االحنراف املعياري البالغ ()1.04

أن هناك تشتتاً وتبايناً يف استجابات أفراد عينة الدراسة ،ويعزو الباحثان هذه النتيجة إىل اآلتي :أن
الربط بني النظرية والتطبيق يف التدريب يساعد على استحضار املعلومات عند احلاجة إليها.
 حصلت الفقرة رقم ( )3واليت تنص على "يتمتع بقدرة عالية يف توصيل املعلومات" على أدنى درجةحتقق مبتوسط حسابي بلغ ( ، )2.34إضافة إىل تباين واضح يف استجابات أفراد العينة حول هذه
الفقرة من خالل درجة االحنراف املعياري البالغة ( ،)1.03ويعزو الباحثان هذه النتيجة إىل اآلتي:
غياب معايري اختيار املدربني عند التعيني واالختيار.
 حصلت الفقرتان رقم )6،2( :على درجة حتقق (متوسطة) ،أيضاً احنرافاتها املعيارية كبرية ،إذوصلت إىل أكرب من الواحد الصحيح مما يعين تشتت وتباين يف استجابات أفراد العينة ،ومتثل ما
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نسبته ( )%29من إمجالي فقرات اجملال ،يف حني حصلت الفقرات رقم )5،4،7،1،3( :على درجة
حتقق (متدنية) ،إضافة إىل تشتت واضح يف استجابات أفراد العينة من خالل احنرافها املعياري،
ومتثل ما نسبته ( )%71من إمجالي فقرات اجملال ،واملدى بني الفقرة اليت حصلت على أعلى درجة
حتقق ( ،)2.89والفقرة اليت حصلت على أدنى درجة حتقق ( )2.34يساوي ( ،)0.55األمر الذي يعين
أن استجابات أفراد العينة هلذا اجملال مل يكن كبريًا.
جمال األساليب واألنشطة:
جـــدول رقم ()9
املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لتقديرات أفراد العينة لدرجة حتقق جمال األساليب واألنشطة
لربامج تدريب املعلمني أثناء اخلدمة باجلمهورية اليمنية يف ضوء االجتاهات العاملية املعاصرة لتنمية االجتاه
حنو املهنة
املتوسط

االحنراف

درجة

احلسابي

املعياري

التحقق

 1ترتبط باألهداف.

2

2.68

1.104

متوسطة

 2تساعد يف إثارة دافعية املتدربني وتفكريهم.

1

2.70

1.095

متوسطة

 3تساعد على التعلم الذاتي.

4

2.47

1.227

متدنية

 4تساعد على بقاء أثر التدريب.

7

1.96

1.013

متدنية

 5تتناسب مع قدرة وخربة املتدربني.

6

2.26

1.132

متدنية

 6تساعد على مشاركة املتدربني يف التدريب.

3

2.48

1.196

متدنية

 7تتناسب مع الوقت.

5

2.30

1.300

متدنية

4

2.41

.891

متدنية

م

الرتبة

فقرات جمال األساليب واألنشطة

متوسط جمال األساليب واألنشطة ككل

يتضح من اجلدول رقم ( ) 9اآلتي :حصل جمال األساليب واألنشطة على درجة حتقق (متدنية)،
حيث بلغ املتوسط احلسابي ( ،)2.41وباحنراف معياري بلغ ( ،)0.89ويعزو الباحثان هذه النتيجة إىل
اآلتي :استخدام املدربون األساليب التقليدية يف العملية التدريبية.
أما درجة التحقق على مستوى فقرات هذا اجملال فإنه يتضح من اجلدول رقم ( )9اآلتي:
 حصول الفقرة رقم ( )2واليت تنص على "تساعد يف إثارة دافعية املتدربني وتفكريهم" على أعلىدرجة حتقق مبتوسط حسابي بلغ ( ،)2.70ولكن يتضح من االحنراف املعياري البالغ ( )1.1أن هناك
تشتتاً وتبايناً يف استجابات أفراد عينة الدراسة ،ويعزو الباحثان هذه النتيجة إىل اآلتي :أن أي أسلوب
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سواء كان معاصر أم تقليدي حيدث إثارة لكن االختالف يف درجة التأثري ،وهنا أتى بدرجة
متوسطة.
 حصلت الفقرة رقم ( )4واليت تنص على "تساعد على بقاء أثر التدريب" على أدنى درجة حتققمبتوسط حسابي بلغ ( ،)1.96إضافة إىل تباين واضح يف استجابات أفراد العينة حول هذه الفقرة
من خالل درجة االحنراف املعياري البالغة ( ، )1.01ويعزو الباحثان هذه النتيجة إىل اآلتي :أن أثر
التدريب سرعان ما يزول؛ نظرًا الستخدام أسلوب نظرية يف العملية التدريبية.
 حصلت الفقرتان رقم )2،1( :على درجة حتقق (متوسطة) ،أيضاً احنرافاتها املعيارية كبرية ،إذوصلت إىل أكرب من الواحد الصحيح مما يعين تشتت وتباين يف استجابات أفراد العينة ،ومتثل ما
نسبته ( )%29من إمجالي فقرات اجملال ،يف حني حصلت الفقرات رقم )6،3،7،5،4( :على درجة
حتقق (متدنية) ،إضافة إىل تشتت واضح يف استجابات أفراد العينة من خالل احنرافها املعياري،
ومتثل ما نسبته ( )%71من إمجالي فقرات اجملال ،واملدى بني الفقرة اليت حصلت على أعلى درجة
حتقق ( ،)2.70والفقرة اليت حصلت على أدنى درجة حتقق ( )1.96يساوي ( ،)0.74األمر الذي يعين
أن استجابات أفراد العينة هلذا اجملال مل يكن كبريًا.
جمال بيئة التدريب:
جـــدول رقم ()10
املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لتقديرات أفراد العينة لدرجة حتقق جمال بيئة التدريب لربامج
تدريب املعلمني أثناء اخلدمة باجلمهورية اليمنية يف ضوء االجتاهات العاملية املعاصرة لتنمية االجتاه حنو
املهنة

م

الرتبة

فقرات جمال بيئة التدريب

املتوسط االحنراف

درجة

احلسابي

املعياري

التحقق

 1تتوفر فيها التهوية واإلضاءة املناسبة.

6

2.14

1.099

متدنية

 2تبتعد عن الضوضاء.

2

2.40

1.245

متدنية

 3تتناسب قاعات التدريب مع عدد املتدربني.

3

2.28

1.259

متدنية

4

2.17

1.104

متدنية

 5تتناسب مع املادة التدريبية.

7

2.11

1.144

متدنية

 6تتوفر فيها تسهيالت مثل الكافترييا ،التصوير...اخل

1

2.59

1.157

متدنية

تتوفر فيها خدمات تربوية مثل املكتبة ،خمترب...اخل.

5

2.17

1.123

متدنية

5

2.26

.996

متدنية

4

7

حتقق الراحة النفسية للمتدربني.

متوسط جمال بيئة التدريب ككل

للعلوم والتقنية
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يتضح من اجلدول رقم ( )10اآلتي :حصل جمال األساليب واألنشطة على درجة حتقق (متدنية)،
حيث بلغ املتوسط احلسابي ( ،)2.26وباحنراف معياري بلغ ( ،)1.14ويعزو الباحثان هذه النتيجة إىل
اآلتي :تدني توفري بيئة تدريبية جاذبة للمعلمني.
أما درجة التحقق على مستوى فقرات هذا اجملال فإنه يتضح من اجلدول رقم ( )10اآلتي:
 حصول الفقرة رقم ( )6واليت تنص على أن يف بيئة التدريب "تتوفر فيها تسهيالت مثل الكافترييا،التصوير...اخل" على أعلى درجة حتقق مبتوسط حسابي بلغ ( ،)2.59ولكن يتضح من االحنراف
املعياري البالغ ( )1.16أن هناك تشتتاً وتبايناً يف استجابات أفراد عينة الدراسة ،ويعزو الباحثان هذه
النتيجة إىل اآلتي :أن هذه التسهيالت موجودة ألشخاص مستثمرين وال تتبع املعهد.
 حصلت الفقرة رقم ( )5واليت تنص على أن بيئة التدريب "تتناسب مع املادة التدريبية" على أدنى درجةحتقق مبتوسط حسابي بلغ ( ،)2.11إضافة إىل تباين واضح يف استجابات أفراد العينة حول هذه
الفقرة من خالل درجة االحنراف املعياري البالغة ( ، )1.14ويعزو الباحثان هذه النتيجة إىل اآلتي :أن
بيئة التدريب تقليدية ،تفتقر حتى ألبسط مصادر املعلومات.
 حصلت مجيع فقرات هذا اجملال على درجة حتقق (متدنية) ،أيضاً احنرافاتها املعيارية كبرية ،إذوصلت إىل أكرب من الواحد الصحيح مما يعين تشتت وتباين يف استجابات أفراد العينة ،ومتثل ما
نسبته ( )%100من إمجالي فقرات اجملال ،واملدى بني الفقرة اليت حصلت على أعلى درجة حتقق
( ،)2.59والفقرة اليت حصلت على أدنى درجة حتقق ( )2.11يساوي ( ،)0.48األمر الذي يعين أن
استجابات أفراد العينة هلذا اجملال مل يكن كبريًا.
جمال القياس والتقويم:
جـــدول رقم ()11
املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لتقديرات أفراد العينة لدرجة حتقق جمال القياس والتقويم لربامج
تدريب املعلمني أثناء اخلدمة باجلمهورية اليمنية يف ضوء االجتاهات العاملية املعاصرة لتنمية االجتاه حنو املهنة
املتوسط

االحنراف

درجة

احلسابي

املعياري

التحقق

 1وجود أساليب تقوميية تثري التفكري لدى املتدربني.

7

1.91

1.170

متدنية

 2تقويم املتدربني بعد االنتهاء من كل جلسة تدريبية.

5

2.00

1.072

متدنية

6

1.92

1.073

متدنية

2

2.38

1.001

متدنية

م

3

الرتبة

فقرات جمال القياس والتقويم

استطالع آراء املتدربني حول اجلوانب والفعاليات
املتعددة واملتضمنة يف الربنامج.

 4إحداث بعض التعديالت كتغذية راجعة نتيجة
لألساليب املستخدمة يف التدريب.
للعلوم والتقنية
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فقرات جمال القياس والتقويم

م

املتوسط

االحنراف

درجة

احلسابي

املعياري

التحقق

3

2.32

1.065

متدنية

1

2.46

1.008

متدنية

4

2.12

.929

متدنية

6

2.16

.854

متدنية

الرتبة

 5تتنوع أساليب التقويم املستخدمة بتنوع األهداف
واملواد التدريبية.
 6إجراء تقويم ختامي للتدريب.
 7وجود أســــــــــــــــــاليب ملتابعة املتدربني بعد االنتهاء من
التدريب.
متوسط جمال القياس والتقويم ككل

يتضح من اجلدول رقم ( )11اآلتي :حصل جمال القياس والتقويم على درجة حتقق (متدنية) ،حيث
بلغ املتوسط احلسابي ( ،)2.16وباحنراف معياري بلغ ( ،)0.85ويعزو الباحثان هذه النتيجة إىل :ندرة
استخدام املدربون األساليب القياس والتقويم يف العملية التدريبية.
أما درجة التحقق على مستوى فقرات هذا اجملال فإنه يتضح من اجلدول رقم ( )11اآلتي:
 حصول الفقرة رقم ( )6واليت تنص على "إجراء تقويم ختامي للتدريب" على أعلى درجة حتقق مبتوسطحسابي بلغ ( ،)2.46ولكن يتضح من االحنراف املعياري البالغ ( )1.01أن هناك تشتتاً وتبايناً يف
استجابات أفراد عينة الدراسة ،ويعزو الباحثان هذه النتيجة إىل اآلتي :أن هناك يف دليل املدرب
واملتدرب اختبار قبلي واختبار بعدي ويقوم املدربون بتنفيذ ما يف الدليل التدرييب.
 حصلت الفقرة رقم ( )1واليت تنص على "وجود أساليب تقوميية تثري التفكري لدى املتدربني" علىأدنى درجة حتقق مبتوسط حسابي بلغ ( ،)1.91إضافة إىل تباين واضح يف استجابات أفراد العينة
حول هذه الفقرة من خالل درجة االحنراف املعياري البالغة ( ،)1.17ويعزو الباحثان هذه النتيجة إىل
اآل تي :افتقار الربامج التدريبية لألساليب التقوميية اليت جتعل من املتدرب حمور العملية التدريبية.
 حصلت مجيع فقرات هذا اجملال على درجة حتقق (متدنية) ،أيضاً احنرافاتها املعيارية كبرية ،إذوصلت إىل أكرب من الواحد الصحيح مما يعين تشتت وتباين يف استجابات أفراد العينة ،ومتثل ما
نسبته ( )%100من إمجالي فقرات اجملال ،واملدى بني الفقرة اليت حصلت على أعلى درجة حتقق
( ،)2.46والفقرة اليت حصلت على أدنى درجة حتقق ( )1.91يساوي ( ،)0.55األمر الذي يعين أن
استجابات أفراد العينة هلذا اجملال مل يكن كبريًا.
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اإلجابة عن السؤال الثاني:
هل توجد فروق دالة احصائيا عند مستوى داللة ) ( ≤ 0.05يف متوسط تقديرات أفراد العينة لدرجة
حتقق برامج تدريب املعلمني أثناء اخلدمة باجلمهورية اليمنية يف ضوء االجتاهات العاملية املعاصرة لتنمية
االجتاه حنو املهنة تعزى ملتغريات الدراسة (النوع االجتماعي ،نوع املشارك ،التخصص)؟
أولًا :حبسب متغري النوع االجتماعي:
ل فحص دالالت الفروق بني متوسطي تقديرات أفراد العينة لدرجة حتقق برامج تدريب املعلمني
أثناء اخلدمة باجلمهورية اليمنية يف ضوء االجتاهات العاملية املعاصرة لتنمية االجتاه حنو املهنة تعزى ملتغري
النوع االجتماعي ،مت استخدام اختبار  . t – testلعينتني مستقلتني انظر اجلدول ()12

جدول ()12
نتائج فحص داللة الفرق بني متوسطي تقديرات أفراد العينة لدرجة حتقق برامج تدريب املعلمني أثناء اخلدمة
باجلمهورية اليمنية يف ضوء االجتاهات العاملية املعاصرة لتنمية االجتاه حنو املهنة تعزى ملتغري النوع
االجتماعي
املتوسط

االحنراف

قيمة t

احلسابي

املعياري

احملسوبية



أهداف الربنامج

ذكور

59

2.48

.880

التدرييب

إناث

-2.204

.029

130

2.81

.979

حمتوى املادة

ذكور

59

2.68

.778

التدريبية

إناث

130

2.77

.872

ذكور

59

2.21

.780

إناث

130

2.76

.912

األساليب

ذكور

59

2.05

.603

واألنشطة

إناث

130

2.57

.952

ذكور

59

1.83

.550

إناث

128

2.46

1.091

ذكور

59

1.83

.545

إناث

130

2.30

.928

ذكور

59

2.30

.619

إناث

130

2.61

.883

اجملاالت

املدرب

بيئة التدريب
القياس والتقويم
اجملاالت ككل

للعلوم والتقنية

النوع
االجتماعي

العدد
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258

دالة عند

الداللة
اللفظية
دالة

-.644

.520

غري دالة

-4.022

.000

دالة

-4.584

.000

دالة

-5.201

.000

دالة

-4.367

.000

دالة

-2.471

.014

دالة
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يتضح من اجلدول ( )12بأنه:
 ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة (  ) 0,05بني متوسطي تقديرات أفراد العينةلدرجة حتقق برامج تدريب املعلمني أثناء اخلدمة باجلمهورية اليمنية يف ضوء االجتاهات العاملية
املعاصرة لتنمية االجتاه حنو املهنة يف جمال حمتوى املادة التدريبية تعزى ملتغري النوع االجتماعي ،ويعزو
الباحثان ذلك إىل أن كال النوعني يتلقون نفس احملتوى التدرييب.
 توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة (  ) 0,05بني متوسطي تقديرات أفراد العينة لدرجةحتقق برامج تدريب املعلمني أثناء اخلدمة باجلمهورية اليمنية يف ضوء االجتاهات العاملية املعاصرة
لتنمية االجتاه حنو املهنة يف اجملاالت اآلتية( :أهداف الربنامج التدرييب ،املدرب ،األساليب واألنشطة،
البيئة التدريبية ،القياس والتقويم) إضافة إىل متوسط األداة ككل تعزى ملتغري النوع االجتماعي،
وذلك لصاحل اإلناث ،ويعزو الباحثان ذلك إىل أن املدربني يتفانون يف أداء أعماهلم مع املعلمات أكثر
من املعلمني خاصة وأن أغلب أعضاء هيئة املدربني من الذكور.
ثانيًا حبسب متغري نوع املشارك:
لفحص دالالت الفروق بني متوسطي تقديرات أفراد العينة لدرجة حتقق برامج تدريب املعلمني
أثناء اخلدمة باجلمهورية اليمنية يف ضوء االجتاهات العاملية املعاصرة لتنمية االجتاه حنو املهنة تعزى ملتغري
نوع املشارك ،مت استخدام اختبار  . t – testلعينتني مستقلتني انظر اجلدول ()13

جدول ()13
نتائج فحص داللة الفرق بني متوسطي تقديرات أفراد العينة لدرجة حتقق برامج تدريب املعلمني أثناء اخلدمة
باجلمهورية اليمنية يف ضوء االجتاهات العاملية املعاصرة لتنمية االجتاه حنو املهنة تعزى ملتغري نوع املشارك
املتوسط

االحنراف

قيمة t

اجملاالت

نوع

احلسابي

املعياري

احملسوبية

أهداف الربنامج

معلم

169

2.63

.902

التدرييب

مدرب

20

3.37

1.182

حمتوى املادة

معلم

169

2.67

.796

التدريبية

مدرب

20

3.36

.988

معلم

169

2.49

.848

مدرب

20

3.39

1.018

معلم

169

2.30

.795

املشارك

املدرب

للعلوم والتقنية

العدد

-2.692

-3.003

-4.356

259
259

-3.822

دالة عند

.013

الداللة
اللفظية

دالة

.007

دالة

.000

دالة

.001

دالة
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األساليب
واألنشطة
بيئة التدريب
القياس والتقويم
اجملاالت ككل

مدرب

20

3.31

1.145

معلم

168

2.14

.892

مدرب

19

3.37

1.194

معلم

169

2.06

.778

مدرب

20

3.01

1.000

معلم

169

2.42

.740

مدرب

20

3.30

1.050

-4.368

-5.043

-3.618

.000

دالة

.000

دالة

.002

دالة

يتضح من اجلدول ( )13بأنه:

 توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة (  ) 0,05بني متوسطي تقديرات أفراد العينةلدرجة حتقق برامج تدريب املعلمني أثناء اخلدمة باجلمهورية اليمنية يف ضوء االجتاهات العاملية
املعاصرة لتنمية االجتاه حنو املهنة يف مجيع جماالت األداة ،إضافة إىل إمجالي األداة ككل تعزى
ملتغري نوع املشارك ،وذلك لصاحل املدربني ،ويعزو الباحثان ذلك إىل أن املدربني كانوا متحيزين
ألنفسهم يف استجاباتهم.
ثالثًا حبسب متغري التخصص:
لفحص دالالت الفروق بني متوسطي تقديرات أفراد العينة لدرجة حتقق برامج تدريب املعلمني أثناء
اخلدمة باجلمهورية اليمنية يف ضوء االجتاهات العاملية املعاصرة لتنمية االجتاه حنو املهنة تعزى ملتغري
التخصص ،مت استخدام اختبار  . t – testلعينتني مستقلتني انظر اجلدول ()14

جدول ()14
نتائج فحص داللة الفرق بني متوسطي تقديرات أفراد العينة لدرجة حتقق برامج تدريب املعلمني أثناء اخلدمة
باجلمهورية اليمنية يف ضوء االجتاهات العاملية املعاصرة لتنمية االجتاه حنو املهنة تعزى ملتغري التخصص
اجملاالت

املتوسط

االحنراف

قيمة t

احلسابي

املعياري

احملسوبية



1.162

.250

.803

غري دالة

-.356

.722

غري دالة

التخصص

العدد

أهداف الربنامج

إنساني

100

2.73

التدرييب

تطبيقي

89

2.69

.669

حمتوى املادة

إنساني

100

2.72

1.016

التدريبية

تطبيقي

89

2.76

.595
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إنساني

100

2.54

1.000

تطبيقي

89

2.64

.793

األساليب

إنساني

100

2.42

1.029

واألنشطة

تطبيقي

89

2.40

.711

إنساني

100

2.23

1.118

تطبيقي

87

2.30

.840

إنساني

100

2.08

.955

تطبيقي

89

2.24

.721

إنساني

100

2.52

.981

تطبيقي

89

2.51

.597

املدرب

بيئة التدريب
القياس والتقويم
اجملاالت ككل

-.746

.457

غري دالة

.162

.871

غري دالة

-.478

.633

غري دالة

-1.341

.182

غري دالة

.124

.902

غري دالة

يتضح من اجلدول ( )14بأنه:
 ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة (  ) 0,05بني متوسطي تقديرات أفراد العينةلدرجة حتقق برامج تدريب املعلمني أثناء اخلدمة باجلمهورية اليمنية يف ضوء االجتاهات العاملية
املعاصرة لتنمية االجتاه حنو املهنة يف مجيع جماالت األداة ،إضافة إىل إمجالي األداة ككل تعزى
ملتغري التخصص ،ويعزو الباحثان ذلك إىل أن أفراد العينة يتدربون يف نفس املكان ومع نفس املدربني
ويف نفس البيئة التدريبية ،وبنفس األساليب التقليدية.
اإلجابة عن السؤال الثالث:
ما التصور املقرتح لتطوير برامج تدريب املعلمني أثناء اخلدمة باجلمهورية اليمنية يف ضوء االجتاهات
العاملية املعاصرة لتنمية االجتاه حنو املهنة؟
تقرتح الدراسة احلالية يف ضوء األدبيات الرتبوية ،والدراسات السابقة ،ونتائج الدراسة امليدانية التصور
املقرتح لتطوير برامج تدريب املعلمني أثناء اخلدمة باجلمهورية اليمنية يف ضوء االجتاهات العاملية
املعاصرة لتنمية االجتاه حنو املهنة ،ويوضح الرسم التخطيطي التالي اهليكل العام للتصور املقرتح:
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التصور املقرتح
تحديد االتج ه

مراع ة االحتي ج

الع لمي المع صرة

التدريبي للمعلمين

أسس بن ء البرامج التدريبي
فلسف بن ء البرامج التدريبي
أهداف البرامج التدريبي

األهداف
السلوكي
للبرن مج

اختي ر
المحتوى
التدريبي

اختي ر
المدربين

تحديد
األنشط
والوس ئل

تجهيز
بيئ
التدريب

تحديد
أدوا
التقييم

التجريب األولي ،وإع دة التطوير

التقويم ،والتغذي الراجع

شكل رقم ()1
الرسم التخطيطي للتصور املقرتح
وعليه ميكن النظر إىل تطوير برامج تطوير املعلمني أثناء اخلدمة باجلمهورية اليمنية يف ضوء
االجتاهات العاملية املعاصرة لتنمية االجتاه حنو املهنة على أنه تطوير متكامل وفقا ملا يلي:
-1حتديد االجتاهات العاملية املعاصرة :ميكن تبين أحد االجتاهات العاملية املعاصرة ومنها( :التدريب
املباشر باستخدام االنرتنت ،االجتاه القائم على الكفايات وتطوير أدوار املعلم ،االجتاه القائم على تفريد
برنامج تدريب املعلم أثناء اخلدمة ،االجتاه القائم على املمارسة التأملية ،اجتاه التدريب املوجه حنو
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العمل ،التدريب القائم يف املدارس ،ا لرتخيص ملمارسة مهنة التدريس ،اجتاه تدريب املعلمني القائم على
تقنيات التعليم).
 -2مراعاة حتديد االحتياجات التدريبية :من خالل قوائم املسح امليدانية ،وتوصيات الدراسات السابقة
ذات العالقة ،والكتابات املتخصصة يف االحتياجات التدريبية للمعلمني ،واالطالع على خطابات تبليغ
التوجيهات ،وبطاقات التقويم اخلاصة باملعلمني ،واالطالع على تقارير املشرفني السنوية.
-3أسس بناء الربامج التدريبية :ينبغي تصميم هذه الربامج بوضع أسس عامة هلا تتمثل يف( :أسس
فلسفية ،ونفسية ،واجتماعية ،ومعرفية ،وتقنية) حبيث تراعي ما يأتي( :طبيعة العصر وحتدياته،
الرتبية املستدامة ،قيادة التغيري ،تقنيات التعليم).
-4فلسفة بناء الربامج التدريبية :حبيث تنطلق هذه الربامج من فلسفة اساسية مفادها أن الشكل
التقليدي يف العملية التدريبية ستظل سائدة يف هذه الربامج ما مل يتم التدريب وفق االجتاهات العاملية
املعاصرة ،باعتبار هذه االجتاهات علم يبحث يف افضل الطرق واملواقف التدريبية اليت حتقق األهداف
بطريقة افضل ،ومبا يساعد على تطوير وحتسني أداء املعلمني يف كافة اجملاالت العلمية والعملية وهذا
ما تؤكده األدبيات( :األسطل2005 ،؛ برقي2008 ،؛ حسونة2005 ،؛ الطويل ،2003 ،عبيد2006 ،؛
العزب2004 ،؛ فرج2005 ،؛ لبيب1997 ،؛ املسهلي.)2008 ،
-5أهداف الربامج التدريبية :اهلدف الرئيس ملثل هذه الربامج هي املساعدة يف تأهيل وتدريب املعلمني
املستجدين ،واملعلمني الذين حيملون مؤهالت غري تربوية على القيام مبهامهم بشكل صحيح.
 -6التجريــب األولــي ،وإعــادة التطــوير :حبيــث يــتم بنــاء برنــامج تــدرييب يف ضــوء أحــد االجتاهــات
العاملية املعاصرة وتطبيقه على عينة من املعلمني ،ومن ثم تقييمه بغرض تطويره.
-7التقويم ،والتغذية الراجعة :التقويم اخلتامي للربامج التدريبية ،وتقديم تغذية راجعة للمتدربني ،ومن
ثم قياس أثر التدريب يف حياة املعلمني املدرسية ،ومعرفة نتائج أدائهم التدريسي.
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التوصيات:
لغرض تطوير وحتسني برامج تدريب املعلمني أثناء اخلدمة باجلمهورية اليمنية يف ضوء االجتاهات
العاملية املعاصرة لتنمية االجتاه حنو املهنة يوصي الباحثان بتقديم عدد من املقرتحات اليت من شأنها
تطوير برامج تدريب املعلمني أثناء اخلدمة ومن هذه املقرتحات:
 حتويل التصور املقرتح لتطوير برامج تدريب املعلمني أثناء اخلدمة إىل آلية عمل يقوم بها مسئولي وزارةالرتبية والتعليم ،وكذلك املعاهد العليا لتدريب وتأهيل املعلمني يف خمتلف حمافظات اجلمهورية
اليمنية ،وفقا لالجتاهات العاملية املعاصرة من ناحية ،ووفقا لإلمكانيات واالحتياجات املهنية احلالية
للمعلمني من ناحية أخرى.
 إعادة صياغة برامج تدريب املعلمني أثناء اخلدمة يف ضوء أحد االجتاهات العاملية املعاصرة. بناء كافة الربامج التدريبة يف ضوء االحتياجات املهنية للمعلمني ،كما جيب أن يشارك املعلمونواملعلمات يف حتديد احتياجاتهم التدريبية ،واملشاركة يف الربامج اليت تعقد هلم.
 العمل على إضافة برامج تدريب ما قبل اخلدمة ،واليت تستهدف املعلمني قبل تعيينهم كشرط اساسيللتعيني ،حيث إن برامج التدريب احلالية تستهدف فقط املعلمني املوظفني واملتعاقدين حاليا يف قطاع
التدريب والتأهيل.
 االهتمام بنشر وتوظيف تقنية املعلومات ،وتطبيقها يف خمتلف جماالت احلياة التدريبية ،وتوفري مصادرمعرفية متنوعة مثل املكتبات اإللكرتونية والورقية ،وتوفري قاعدة بيانات وإحصائيات ختدم اجملتمع.
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املراجع:
 .1األسطل ،إبراهيم حامد  .)2005(.مهنة التعليم وأدوار املعلم يف مدرسة املستقبل ،دار الكتاب
اجلامعي ،اإلمارات.
 .2برقي ،ناصر علي  .)2008(.تدريس التاريخ الفعال ،مكتبة األجنلو ،القاهرة ،مصر.
 .3الربنامج العربي لالرتقاء باملعلمني معرفيا ومهنيا  .)2015(.تطوير سياسات املعلمني يف الوطن
العربي ،منشورات األلكسو ،وأكادميية امللكة رانيا لتدريب املعلمني ،والربنامج العربي لتحسني
جودة التعليم.
 .4احلاج ،أمحد علي ،واألمشوري ،خالد علي  .)2018(.التنمية املهنية ألعضاء هيئات التدريس يف
اجلامعات اليمينة  ،مكتبة املتفوق للطباعة والنشر ،صنعاء ،اليمن.
 .5احلاج ،جنوى أمحد  .)2018(.تصور مقرتح للتنمية املهنية املستدمية ملعلمي التعليم العام يف
اجلمهورية اليمنية يف ضوء أبرز االجتاهات املعاصرة ،مكتبة املتفوق للطباعة والنشر ،صنعاء،
اليمن.
 .6حسونة ،حممد السيد ( .)2005رؤى مستقبلية لتدريب املعلمني يف ضوء املستويات القياسية العاملية،
املركز القومي للبحوث الرتبوية والتنمية ،القاهرة  ،مصر.
 .7حيدر ،أمحد سيف  .) 2007(.حتديد احلاجات التدريبية للمعلمني واملعلمات أثناء اخلدمة يف مدارس
املرحلة الثانوية يف حمافظة ذمار ،ورقة حبث مقدمة ملؤمتر القيادة الرتبوية ،جامعة عني مشس.
 .8سعد ،رائد نعمان ،ومنصور ،مسية ،ويوسف ،آصف  .)2017(.تقييم برامج تدريب املعلمني يف
أثناء اخلدمة من وجهة نظر معلمي احللقة األوىل من مرحلة التعليم األساسي يف مدينة دمشق ،جملة
جامعة البعث ،اجمللد ( ،)39العدد ( ،)54ص ص .90 -53
 .9الشمريي ،إصباح عبد القوي  .)2009(.تقويم برنامج اإلعداد املهين للمعلم يف الكلية العليا للقرآن
الكريم باجلمهورية اليمنية ،رسالة ماجستري غري منشورة ،كلية الرتبية ،جامعة صنعاء ،اليمن.
 .10الطويل ،عبد العزيز عبد اهلادي  .)2003(.التنمية املهنية املستمرة للمعلم (دراسة تقوميية)،
املركز القومي للبحوث الرتبوية والتنمية ،القاهرة ،مصر.
 .11عابدين ,حممود عباس  .)2003(.قضايا ختطيط التعليم و اقتصادياته بني العاملية و احمللية , ,الدار
املصرية اللبنانية ,القاهرة ،مصر.
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 .12العاجز ،فؤاد  .) 2004(.تقويم دورات تدريب معلمي املرحلة الثانوية أثناء اخلدمة من وجهة نظر
املعلمني واملشرفني الرتبويني مبحافظات غزة ،املؤمتر العلمي السادس عشر للجمعية املصرية
للمناهج وطرق التدريس (تكوين املعلم) يف الفرتة من  22 – 21يوليو.
 .13عبد احلليم ،طارق حسن  .)2008(.التنمية املهنية للمعلمني يف مصر يف ضوء اخلربة اليابانية
واألمريكية واإلجنليزية ،العلوم للنشر والتوزيع ،القاهرة ،مصر.
 .14عبده ،مساح عبد الوهاب  .)2009(.تقويم برنامج إعداد معلم اللغة العربية يف كلية الرتبية
جبامعة صنعاء يف ضوء معايري اجلودة الشاملة ،رسالة ماجستري غري منشورة ،كلية الرتبية ،جامعة
صنعاء ،اليمن.
 .15عبيد ،مجانة حممد  .)2006(.املعلم إعداده -تدريبه -كفاياته ،دار الصفاء للطباعة والنشر،
عمان ،األردن.
 .16العزب ،عزة ياقوت ( .) 2004تطوير التنمية املهنية ملعلم احللقة األولي من مرحلة التعليم األساسي
يف ضوء االجتاهات العاملية املعاصرة ،أطروحة دكتوراه غري منشورة  ،كليات البنات ،جامعة
عني مشس ،القاهرة ،مصر.
 .17الفرا ،غادة رفيق  .)2013(.تقويم برامج تدريب املعلمني أثناء اخلدمة يف التعليم األساسي
مبدارس وزارة الرتبية والتعليم ومدارس وكالة الغوث الدولية (دراسة مقارنة) ،رسالة ماجستري
غري منشورة ،اجلامعة اإلسالمية ،غزة ،فلسطني.
 .18فرج ،عبد اللطيف حسني ( .)2005طرق التدريس يف القرن الواحد والعشرين ،دار املسري،
عمان ،األردن.
 .19الفقيه ،حممد أمحد ( .) 1990االحتياجات الرتبوية للمعلمني غري املؤهلني تربوياً يف مرحلة التعليم
األساسي يف اجلمهورية اليمنية .رسالة ماجستري غري منشورة ،كلية الرتبية ،جامعة طنطا ،مصر.
 .20قحوان ،حممد قاسم  .) 2010(.أهداف التنمية املهنية ملعلمي التعليم الثانوي العام يف اليمن يف
ضوء معايري اجلودة الشاملة ،أطروحة دكتوراه غري منشورة ،كلية الرتبية ،جامعة عني مشس،
مصر.
 .21لبيب ،رشدي  .)1997(.معلم العلوم –مسئولياته إعداده – منوه العلمي واملهين ،مكتبة األجنلو
املصرية ،القاهرة ،مصر.
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 .22املسهلي ،أمة اهلل دحان  .) 2008(.تطوير نظام التنمية املهنية ملعلم مرحلة التعليم األساسي يف
اليمن ،رسالة ماجستري ،غري منشورة  ،معهد البحوث والدراسات العربية ،القاهرة ،مصر.
 .23املطريي ،ناجي  .)2009( .احلاجات التدريبية ملعلمي الرياضيات يف املرحلة املتوسطة يف توظيف
الوسائط التعليمية املتعددة يف التدريس الصفي يف دولة الكويت ،رسالة ماجستري غري منشورة،
جامعة عمان العربية للدراسات العليا ،عمان ،األردن.
 .24وزارة الرتبية والتعليم ( .)2007مشروع االسرتاتيجية الوطنية للتعليم الثانوي العام مشروع
االسرتاتيجية الوطنية للتعليم الثانوي العام2015-2007،م ،قطاع التدريب والتأهيل.
 .25ـــــــــــــ  .)2010(.تقرير االجناز السنوي الرابع لربامج التدريب والتأهيل والتنمية املهنية لعام
2009م ،قطاع التدريب والتأهيل.
 .26ـــــــــــــ .)2013(.االصدار السنوي اخلامس لربامج تنمية القدرات البشرية لألعوام -2010
2012م ،قطاع التدريب والتأهيل.
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التنمية البشرية والتعليم يف اليمن
( الواقع – العالقة  -تصور مقترح لتطوير التعليم من أجل تنمية بشرية شاملة )
()1

د .علي علي محمد عباس

()1أستاذ مساعد -كلية التربية والعلوم التطبيقية
أرحب /جامعة صنعاء
ملخص
هدفت الدراسة إىل التعرف على واقع التنمية

اليمن يف قيم أدلة ومؤشرات التنمية البشرية للفرتة

البشرية يف اليمن ،والكشف عن العالقة بني التنمية

من -2010إىل  2018كان منخفضا ويف الثلث

البشرية والتعليم ،كما هدفت إىل وضع تصور مقرتح

األكثر اخنفاضا يف جمموعة الدول منخفضة

لتطوير التعليم يف اليمن من أجل حتقيق تنمية

التنمية البشرية .وأن هناك عالقة تبادلية من الناحية

بشرية حقيقية ،ولتحقيق أهداف الدراسة استخدمت

النظرية بني التنمية البشرية والتعليم ،ترقى إىل

الدراسة املنهج الوصفي التحليلي ،واستعانت باملنهج

العالقة السببية ،ارتفاعا واخنفاضا ،وأن التعليم

التارخيي يف تتبع واقع التنمية البشرية يف اليمن يف

منطلق كل تنمية .وقد توجت الدراسة بتصور مقرتح

تقارير التنمية البشرية الصادرة عن الربنامج اإلمنائي

لتطوير التعليم من أجل حتقيق تنمية بشرية

لألمم املتحدة للفرتة من  ،2018-2010كما

حقيقية ،وهو ميثل اإلجابة عن السؤال الثالث ،تضمن

استعانت باملنهج املقارن يف مقارنة وضع التنمية

التصور املقرتح مربرات التصور ،ومرتكزاته ،ومتثلت

البشرية يف اليمن ببعض الدول واجملموعات الدولية.

احملاور اليت استهدفها التصور بالتطوير يف أحد عشر

تناول الباحث موضوع الدراسة يف أربعة أقسام :اشتمل

حمورا وهي :حمور الفلسفة الرتبوية ،حمور بنية

القسم األول مقدمة الدراسة ومشكلتها وأسئلتها

التعليم األساسي ،حمور مسارات التعليم الثانوي،

وأهدافها وأهميتها ،وحتديد املصطلحات واملنهج

حمور املعلمني ،حمور اإلدارة املدرسية ،حمور االشراف

املستخدم يف الدراسة ،وخصص القسم الثاني لإلطار

الرتبوي ،حمور البيئة املدرسية ،حمور األساليب

النظري والدراسات السابقة ،أما القسم الثالث

والعمليات التحويلية ،حمور املناهج التعليمية ،حمور

فخصص لنتائج الدراسة ومناقشتها وتفسريها ،ويف

التعليم املهين والفين وحمور التعليم اجلامعي :كما

القسم الرابع واألخري تناول فيه الباحث التصور

قدم الدراسة مقرتحات كموجهات عامة لعملية

املقرتح لتطوير التعليم يف اليمن .توصلت الدراسة إىل

تنفيذ التصور ،وانتهت الدراسة باالستنتاجات

عدد من النتائج أهمها :أن واقع التنمية البشرية يف

والتوصيات ،ثم قائمة املصار واملراجع.

( املؤتمر العلمي الثاني للعلوم اإلدارية )
التنمية املستدامة ركيزة لألمن واالستقرار والسالم  /أكتوبر  2020م

مقدمة.
ما من شك بأن ثروة اجملتمع ال ترتكز على ما ميتلكه من موارد طبيعية ومادية فقط ،وإمنا
تشمل موارده البشرية أيضا ،وأن العنصر البشري هو أساس النهضة والتطور املادي واحلضاري والقيمي
والثقايف ،لذلك فإن سياسات التنمية االقتصادية واالجتماعية الناجحة هي اليت تقوم على حسن استغالل
واستثمار ا لعنصر البشري يف اجملتمع باعتباره هدفا للتنمية ووسيلتها وقائدها ،حيث أشار ويف هذا
الصدد أشار (زقاوة  )2006 ،إىل أن الكثري من املدارس االقتصادية واالجتاهات السيوسيولوجية أرجعت
ظاهرة ختلف بعض اجملتمعات إىل عدم االهتمام بالفرد صحة وتعليما وتدريبا وتثقيفا ،وتنمية قدراته
ومهاراته وتوجيه طاقاته واستثمارها يف حل مشكالت ومعوقات اجملتمع ،وأن االستثمار يف العامل
البشري يعد من العوامل اهلامة يف تكوين رأس املال يف اجملتمع ،لذلك ما يدعو إىل "توسيع إطار مفهوم
رأس املال ليتضمن أيضا االستثمار يف الصحة والتعليم والتدريب يف العنصر البشري ،وأن االستثمار يقع
يف البشر أساسا من خال ل التعليم مولدا رأمسال لألفراد واالسر واجملتمعات على صورة اجتاهات
إجيابية ،ومعارف وقدرات ،ويف اآلونة األخرية تبلورت مفاهيم عديدة كلها تسعى إىل املساهمة يف
التنمية البشرية وفقا لرؤيتها اخلاصة ومن هذه املفاهيم على سبيل املثال ما يأتي:
أ -رأس املال االجتماعي( ) Social capitalالذي يهتم بالبحث يف أنساق العالقات االجتماعية.
ب -رأس املال الفكري( )intellectual Capitalوهو الذي يضع الفكر واالبداع مركز اهتمامه.
ج -رأس املال الثقايف(  )Cultural Capitalوهو أرقى أشكال رأس املال اإلنساني
((زقاوة .))333-311: 2006 ،

لذا أصبح االهتمام الكبري بالتعليم يف مجيع مراحله األساسية والثانوية والفنية واملهنية حتى
املرحلة اجلامعية ضرورة ملحة باعتبار التعليم هو منطلق لكل تنمية ،ومن هنا ندرك أهمية األمر اإلهلي
للنيب اخلامت حممد -صلى اهلل عليه وسلم -يف بداية الوحي بقوله تعاىل"اقرأ" (العلق ،اآلية )1:وهو أمر
للنيب وأمته ،باعتبار القراءة هي السبيل املوصل للمعرفة بكل أشكاهلا وأنواعها ،كون التعليم مصدر
املعرفة ومكونا فعاال لرأس املال االجتماعي والفكري والثقايف للفرد .لذلك اوىل االقتصاديون
واالجتماعيون وكبار املفكرين أهمية بالغة للفرد املتعلم كعنصر فاعل ومفعل لديناميكية التنمية
االجتماعية واالقتصادية ،بل أن "مالك بن نيب"( )1اعترب الفرد املتعلم العنصر املؤسس للحضارة
اإلنسانية ،كما قد يكون سببا يف انهيار احلضارة واحنطاطها(.نقال عن العمري.)57-56: 2011 ،

 )1هو عبد الرحمن بن محمد ابن خلدون أبو زيد ولي الدين الحضرمي األشبيلي عاش في الفترة (1406-1332م)

ولد في تونس وشب وترعرع فيها ،وتخرج من جامعة الزيتونة  ،وله العديد من المؤلفات ،ومنها مقدمة ابن خلدون المشهورة،
ويعتبر مؤسس علم األجتماع وله مؤلفات في االقتصاد ،والحضارة
للعلوم والتقنية
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لذلك ال يقاس غنى اجملتمعات بكمية ما متلك من أشياء وإمنا مبا متلك من أفكار ،وهذا التصور
رمبا خيالف التصور الذي كان سائدا يف التاريخ االجتماعي واالقتصادي(.العمري.)57 :2001،
لذا فالبحث احلالي يسعى إىل الكشف عن واقع التنمية البشرية يف اليمن وواقع التعليم،
والكشف عن العالقة بني التنمية البشرية والتعليم ،وصوال إىل وضع تصور مقرتح لتطوير التعليم من
أجل التنمية البشرية احلقيقية ،حيث يؤكد عدد من اخلرباء بأن هناك عالقة وثيقة بني التنمية والتعليم
بصفة عامة ،إذ ال تستطيع التنمية مهما كان نوعها أن حتقق أهدافها إال من خالل املوارد البشرية ذات
الكفاءة امل عرفية ،والصحة اجليدة ،وهذا مصدره التنمية البشرية ،مبا توفره من موار بشرية متخصصة
يف شتى جماالت ،والتعليم هو املنطلق الرئيسي للتنمية البشرية ،بل لكل تنمية من خالل اكساب
البشر املعارف واخلربات واملهارات الالزمة لصنع التنمية وقيادتها (املعهد العربيى للتخطيط،د-ت )3:
مشكلة الدراسة:
إن املشكلة اليت يعاني منها اليمن بل والعامل العربي والكثري من دول العامل هي اخنفاض
مؤشراتها يف دليل التنمية البشرية ،إال أن االخنفاض يزداد حدة يف واقع أبعاد وعناصر ومكونات التنمية
البشرية يف اليمن ،وهو ما لوحظ من خالل التقارير الوطنية كتقرير وزارة التخطيط والتعاون الدولي(
 ،)65 :2019والتقارير الدولية كتقرير البنك الدولي ( ،)168 :2010والتقارير االممية الصادرة عن
الربنامج اإلمنائي يف الفرتة من ( ،)2019-2010وتقرير وزارة التخطيط والتعاون الدولي)2-1 :2013(،
وغريها من التقارير اليت دفعت الباحث للقيام بهذه الدراسة اليت تشخص واقع التنمية البشرية يف اليمن
يف ضوء تلك التقارير واألدلة ،وعما إذا كانت هناك حاجة ملحة لوضع تصور مقرتح لتطوير التعليم يف
اليمن لتحقيق مؤشرات مرغوبة على دليل التنمية البشرية وصوال إىل حتقيق التنمية الشاملة ،وميكن
صيا غة مشكلة الدراسة يف السؤال الرئيس التالي:
ما واقع التنمية البشرية يف اليمن ومدى احلاجة إىل وضع تصور لتطوير التعليم من أجل حتقيق تنمية
بشرية حقيقية؟
ويتفرع عن هذا السؤال الرئيس األسئلة الفرعية اآلتية:
 -1ما واقع التنمية البشرية يف اليمن ؟:
 -2ما العالقة بني التنمية البشرية والتعليم يف اليمن؟
 -3ما التصور املقرتح لتطوير التعليم لرفع مؤشرات التنمية البشرية من أجل حتقيق التنمية البشرية
الشاملة؟
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أهداف الدراسة:
تهدف الدراسة احلالية إىل التعرف على واقع التنمية البشرية يف اليمن كما هي يف تقارير وأدلة
التنمية البشرية األممية والتقارير الوطنية ،كما هدفت إىل الكشف عن عالقة التنمية البشرية بالتعليم.
وتهدف بصورة أساسية إىل وضع تصور مقرتح لتطوير التعليم يف اليمن لكي يساهم يف رفع مؤشرات
دليل التنمية البشرية ،متهيدا لتنمية شاملة ومستدامة.
أهمية الدراسة واحلاجة إليها:
تنبع أهمية الدراسة من أهمية املوضوع الذي تتناوله ،لذلك فأهميتها من الناحية العلمية تكمن
فيما تتوصل إليه من نتائج تتعلق بواقع التنمية البشرية يف اليمن ،وفيما تكشفه عن العالقة بني هذا
الواقع وبني التعليم.
أما أهميتها من الناحية العملية فتكمن يف التصور املقرتح الذي ميثل إطارا عاما ميكن البناء
عليه يف املسرية التطويرية ،فيستفيد منه القائمون على التعليم يف وضع االسرتاتيجيات واخلطط العملية
لتطوير التعليم اليت ستنعكس بشكل إجيابي على التنمية البشرية ،وذلك يف ضوء حماور التصور
املقرتح لتطوير التعليم ،باإلضافة إىل ما تقدمه الدراسة من اقرتاحات لتنفيذ التصور ،وفيما تتوصل إليه
من استنتاجات،وما تقدمه من توصيات يف ضوء النتائج اليت تتوصل إليها  ،وال شك أن كل ذلك سيسهم
يف رفع قيم التنمية البشرية يف تقارير التنمية البشرية ،يضاف إىل ذلك أن الدراسة احلالية متثل رافدا
للمكتبة اليمنية والعربية يف جمالي التنمية البشرية والتعليم يستفيد منها الباحثون واملهتمون يف هذا
اجملال.
حتديد مصطلحات الدراسة:
يقصد بالتنمية البشرية يف هذه الدراسة القيم الرقمية اليت حصلت عليها اليمن يف قيم أدلة التنمية
البشرية ومؤشراتها واليت تصنف اليمن وغريها سنويا برتتيب عاملي يف تقارير وأدلت التنمية البشرية،
وهذه القيم السنوية العامة جممعة من قيم األبعاد واملؤشرات الفرعية للتنمية البشرية وفقا للمعايري والقيم
املعتمدة يف تقارير التنمية البشرية وأدلتها واليت ترتاوح ما بني (صفر وواحد صحيح)،فكلما اقرتبت
قيمة الدليل من الواحد الصحيح كانت الدولة أكثر تقدما يف جمال التنمية البشرية ،وكلما اقرتبت
القيمة من الصفر دل ذلك على اخنفاض التنمية البشرية.
حدود الدراسة:
احلدود الزمانية :اقتصرت الدراسة على متابعة قيم ومؤشرات التنمية البشرية يف اليمن يف تقارير وأدلة
التنمية البشرية ومؤشراتها يف إطار الفرتة الزمنية من2018 -2010م.
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احلدود املكانية :اقتصرت الدراسة على اليمن ،ومقارنتها بقيم بعض الدول واجملموعات الدولية يف دليل
التنمية البشرية.
احلدود املوضوعية :اقتصرت الدراسة على تتبع واقع التنمية البشرية يف اليمن ،الواردة يف تقارير التنمية
البشرية والوطنية واحلكم على واقع التنمية البشرية يف ضوى قيمها وترتيبها يف تلك التقارير حسب
التصنيف العاملي للدول يف التنمية البشرية.كما اقتصرت على حبث عالقة التنمية بالتعليم من الناحية
النظرية ،ووضع تصور مقرتح لتطوير التعليم يف اليمن.
املنهج املستخدم:
اعتمدت الدراسة على املنهج الوصفي التحليلي القائم على مجع املعلومات والبيانات عن موضوع
الدراسة من تقارير التنمية البشرية والتقارير الوطنية واالقليمية ذات العالقة ،وكذلك اإلحصاءات
الوطنية ،ونتائج الدراسات السابقة ،وحتليلها وتفسريها الستخالص داللتها العلمية ،املتعلقة مبوضوع
الدراسة ،واإلجابة عن أسئلتها ،ومن ثم وضع التصور املقرتح لتطوير التعليم من أجل حتقيق تنمية بشرية
حقيقية كمدخل إىل التنمية الشاملة،كما متت االستعانة باملنهج التارخيي يف تتبع بيانات التنمية
البشرية للفرتة الزمنية املستهدفة ،كما متت االستعانة أيضا باملنهج املقارن يف مقارنة قيم التنمية
البشرية يف اليمن بقيم التنمية البشرية يف بعض البلدان العربية واألجنبية حسب ما تفتضيه طبيعة
الدراسة .مبا يتناسب مع طبيعة الدراسة وحماورها.
اإلطار النظري
أوال :مفهوم التنمية البشرية:
أ -مفهوم التنمية لغة:
التنمية يف اللغة العربية يشتق من لفظ(منى ) مبعنى الزيادة واالنتشار ،أما لفظ "النمو" فهو مشتق
من "منا" ينمو مناء  ،ومنه ينمو منواً ،أما مفهوم التنمية باللغة االجنليزية للتنمية()Development
فيعين التغيري اجلذري للنظام القائم واستبداله بنظام آخر أكثر كفاءة وقدرة على حتقيق األهداف،
وفق رؤية املخطط االقتصادي
(اخلارجي غالبا) وليس وفق رؤية مجاهري الشعب وثقافتها ومصاحلها الوطنية

بالضرورة.)2(.

ب -مفهوم التنمية يف االصطالح:
لقد وردت العديد من التعريفات ،حول مفهوم التنمية ومنها تعريف هيئة األمم املتحدة ()1956اليت
عرفت التنمية بأنها "العمليات اليت توحد جهود األهالي وجهود السلطات احلكومية لتحسني األحوال

 ) 2مقال بعنوان مفهوم التنمية البشرية ،منشور على الرابط التاليhttps://M.facebook.com/hrdk/posts :
للعلوم والتقنية
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االجتماعية واالقتصادية والثقافية للمجتمعات احمللية حتقيقا لتكامل هذه اجملتمعات يف إدارة حياة األمة
ومساعدتها على املساهمة يف التقدم القومي" (تقرير التنمية البشرية ،عمان.)24-2012،22،

ج -مفهوم التنمية البشرية:
عرف هذا املفهوم املركب (التنمية البشرية) يف تقارير برنامج األمم املتحدة اإلمنائي بأن التنمية
البشرية " عملية توسيع اخليارات املتاحة أمام الناس ،ومن حيث املبدأ  ،فإن هذه اخليارات بال حدود
وتتغري مبرور الوقت  .أما من حيث التطبيق فإنه يشتمل على مجيع مستويات التنمية  ،وترتكز اخليارات
األساسية يف ثالثة أبعاد هي  :أن حييا الناس حياة طويلة خالية من العلل  ،وأن يكتسبوا املعرفة  ،وأن
حيصلوا على املوارد الالزمة لتحقيق مستوى حياة كرمية ،وما مل تكن هذه اخليارات األساسية
مكفولة  ،فإن الكثري من الفرص األخرى سيظل بعيد املنال(.تقرير التنمية البشرية يف عمان:2013،
 .)24كما أن هناك خيارات إضافية يهتم بها الكثري من الناس وهى متتد من احلريات السياسية
واالقتصادية واالجتماعية ،إىل فرص اخللق واإلبداع  ،واستمتاع األشخاص باالحرتام الذاتى  ،وضمان
حقوق اإلنسان " (الكفري.)3( )2003،
فإذا كانت التنمية البشرية هي عملية توسيع اخليارات املتاحة للناس فإن هذه اخليارات ال تقف
عند حد معني أو مستوى حمدد ،وإمنا تتطور مع تطور جماالت احلياة بني فرتة وأخرى.
لذا ميكن تعريف التنمية البشرية بأنها :عملية بناء البشر بناء متكامال بطرق علمية منظمة،
وإعدادهم جسميا وعلميا وثقافيا واجتماعيا وأخالقيا ومهنيا خلوض غمار احلياة االجتماعية
واالقتصادية والسياسية والثقافية بوعي وإدراك لفرتة أطول عمرا وخالية من األمراض والعلل مبعارف
متنوعة ومتجددة ،وعيش الرفاه الكريم يف إطار حرية مضبوطة غري منقوصة ،تتيح للبشر توسيع
خياراتهم املتجددة يف بيئة مستقرة وآمنة وعادلة.
ثانيا :أهداف التنمية البشرية:
تسعى التنمية البشرية إىل حتقيق األهداف اآلتية:
 -1زيادة نسبة التشغيل (فرص العمل) :وذلك من خالل التعليم والتدريب ،ليكون األفراد قادرين على
استخدام أساليب التقدم العلمي يف القطاعات احليوية املتطورة.
 -2االرتقاء باملستوى املعيشي للطبقات الدنيا :تهدف التنمية البشرية إىل ختفيض نسبة الفقراء عن
طريق إعادة النظر يف عملية توزيع الدخل ،فالتوزيع الطبيعي املتكافئ يقرتن عادة باالرتقاء باملستوى
املعيشي للطبقات الدنيا ،وال يتحقق هذا اهلدف مبعزل عن حتقيق اهلدف األول ،إذ أن توفري فرص العمل
املالئمة من شأنه أن يزيد الدخل ،مما جيسد ترابط األهداف.
 ) 3موض وووع منش ووور على

ووفحة الش ووب ة العنكبوتية (انترنت) بعنوان" التنمية البشو ورية والتنمية الما ووتدامة" على موق

الحوار المتمدن جامعة دمشق على الرابط التاليgasomfa@scs-net.org :
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 -3إشباع احلاجات األساسية :ال تهدف التنمية البشرية إىل زيادة الدخل النقدي وحسب ،بل تسعى إىل
حتقيق زيادة الدخل احلقيقي أي زيادة السلع واخلدمات (الغذاء والرعاية الصحية والتعليم وتوفري
السكن ،والنقل واملواصالت) ألن جناح هذه التنمية يتوقف على مقدار النمو املتحقق يف زيادة مستوى
االشباع لدى افراد اجملتمع .كما أن السعي إىل الوفاء باحلاجات األساسية يؤدي إىل توجه السياسة
االمنائية إىل الداخل وليس إىل اخلارج.
 -4توفري الوسائل الضرورية اليت تسهل على الناس يف اجملتمع الواحد احلصول على فرص التعليم
الصحيح
الصحيح ،والعمل املستمر من أجل حمو اجلهل واألمية يف اجملتمعات

كافة)4 (.

 -5العمل من أجل تطوير الرعاية الصحية ،وتقديم العون واملساعدات الصحية والطبية لألطفال
واحملتاجني واملسنني.
 -7حتسني أداء الفرد يف العمل ،وتدريبه على فن إتقان العمل ،عن طريق تنمية اخلربات العملية لديه
وصقلها.
 -8استبدال املعتقدات واألفكار املثبطة للعزائم كاالعتقاد بأن اإلنسان غري قادر على النجاح ،وأن
النجاح صعب مبعتقدات مفيدة وحمفزة وخلق الثقة يف النفس وأن اإلنسان قادر على جتاوز الصعاب مبا
ميتلك من قدرات ومواهب(.)5
ثالثا :مبادئ التنمية البشرية:
التنمية عملية جمتمعية حمورها اإلنسان ،لذا فهي تعنى باملبادئ التالية:
 .1التنمية عملية ارتقاء اإلنسان بها ومن أجله وتسعى الزدهار الكائن اإلنسان يف جمموعه .
 .2على اإلنسان أن يكون يف مركز التنمية ،ما يعين أن عملية التنمية تستهدف حتسني مصري األفراد.
 .3التنمية عملية مفتوحة تتفاعل مع الثقافات األخرى دون املساس بهويتها اخلاصة.
 .4التنمية جيب أن تكون مرتبطة خبصوصية الشعوب يف تطلعاتها وخياراتها وقيمها.
 .5إ التنمية ينبغي أن تتوازن يف منظومة العالقات بني الفرد والفرد ،وبني اإلنسان والبيئة واحلياة.
 .6التنمية ذات طابع عاملي تستهدف املصلحة املتبادلة لكل البالد والشعوب( .احلر)26-25 :2003

 )4موضو وووع منشو ووور على

و ووفحات االنترنت بعنوان" التنمية البش و ورية  :مفهومها أهدافها مقزماتها ومعوقاتها"على الرابط

التالي https://www.annajah.net:تاريخ التصفح في 2020/8/15م
 ) 5موض وووع منش ووور على

ووفحات االنترنت بعنوان" التنمية البشو ورية  :مفهومها أهدافها مقزماتها ومعوقاتها"على الرابط

التالي https://www.annajah.net :تاريخ التصفح في 2020/8/15م
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رابعا :أبعاد التنمية البشرية:
تتمثل أبعاد التنمية البشرية يف ثالثة أبعاد عامة وهي:
 -1البعد األول :حياة مديدة وصحية :ويتم قياسه وفقا ملتوسط العمر املتوقع عن الوالدة للذكور
واإلناث
 -2البعد الثاني :اكتساب املعرفة :ويتم قياسه وفقا ملعدل االملام بالقراءة والكتابة لدى البالغني،
وجمموع نسب االلتحاق باملدارس األساسية والثانوية والتعليم العالي.
 -3البعد الثالث :مستوى معيشة الئق :ويتم حسابه وفقا للناتج احمللي االمجال لألفراد (معدال بالقوة
الشرائية بالدوالر االمريكي) ،وقبل حساب قيمة دليل التنمية البشرية يتطلب األمر إعداد دليل لكل
من بعد من هذه األبعاد ولكل مؤشر من املؤشرات املتعلقة بهذه األبعاد ،كما يتم اختيار قيم دنيا وقيم
قصوى لكل بع د (كمعلمات أهداف) يتم يف ضوئها إجراء القياس املركب (املالحظة الفنية لدليل
التنمية البشرية.)6()343: 2008/2007،
الدراسات السابقة:
نظرا للحداثة النسبية ملوضوع التنمية البشرية ،هناك ندرة يف الدراسات السابقة حول موضوع
الدراسة يف اليمن ومن خالل البحث عرب الوسائل املتاحة ،عثر الباحث على عدد من الدراسات اليت هلا
عالقة ببعض متغريات الدراسة احلالية واليت أجريت يف اليمن ،ويف بعض البلدان العربية واألجنبية رتبت
حسب تارخيها ترتيبا تنازليا ومنها:
دراسة كل من حجيلة ورفيقة ( " )2019التنمية من مفهوم تنمية االقتصاد إىل مفهوم تنمية البشر"
هدفت الدراسة إىل التعرف على مراحل تطور مفهوم التنمية ،استخدمت الدراسة املنهج الوصفي
التحليلي .وقد توصلت الدراسة إىل مجلة من النتائج ،أهمها أن التنمية مبفهومها احلديث جتاوزت مفهوم
النمو االقتصادي أو التنمية االقتصادية لتأخذ منحى آخر يعرف باسم" التنمية البشرية" ويف ضوء ذلك
أوصت الدراسة بعدد من التوصيات ومنها :العمل على تصميم خطط تنموية هدفها الربط بني تنمية
املوارد البشرية والتنمية االقتصادية ورفع خربات ومهارات املوارد البشرية من خالل التدريب والتهيئة،
واالستفادة من استقطاب أصحاب الكفاءات واخلربة والطاقات اإلبداعية.
دراسة برنامج األمم املتحدة اإلمنائي ( " )2019تقييم آثار احلرب على التنمية يف اليمن" تناولت
الدراسة إىل انعكاسات الصراع يف اليمن على مسار حتقيق أولويات التنمية اليت مت التوافق حوهلا دوليا

 ( 6كتاب المالحظة الفنية( )1حاو ووا ب أدلة التنمية البش و ورية ،منشو ووور على االنترنت على ش و و

 pdfعلى الرابط التالي:

https://www.un.org
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يف خطة ( ) 2030للتنمية املستدامة وأهدافها السبعة عشر ،على االبعاد التالية للتنمية :الوضع
االقتصادي ،البنية التحتية ،الصحة ،والتعليم .ومن خالل مناذج كمية ،وقد توصلت إىل عدد من النتائج
أهمها :أن الصراع يف اليمن أدى إىل تراجع معدالت التنمية البشرية حبوالي ()21عاما ،وحذرت من
تعاظم اآلثار السلبية للصراع الدائر بأضعاف مضاعفة على مسار التنمية متوقعة أنه يف حالة انتهاء
احلرب عام ( )2022فسيبلغ معدل الرتاجع يف مكاسب التنمية حوالي( )26عاما  ،أما يف حالة استمرار
احلرب حتى عام( ) 2030فسيزداد معدل النكوص إىل أربعة عقود ،وإذا انتهى الصراع خالل
عام( )2019سيبلغ امجالي اخلسائر االقتصادية حوالي( )88.8مليار أمريكي ،وميثل اخنفاضا
قدره( )2000دوالر امريكي(مقوما بالقدرة الشرائية) من نصيب الفرد من إمجالي الناتج احمللي
االمجالي ،كما أن استمرار الصراع سيزيد من املعاناة اإلنسانية املزمنة ،ويؤخر التنمية البشرية يف
اليمن ،وقد يؤثر سلبا على االستقرار اإلقليمي( .األمم املتحدة الربنامج

اإلمنائي) 7 ( )2019،

وأجرت كل من عقون ،والشافعي( )2017دراسة بعنوان" التنمية البشرية وثالثية التعلم والتعليم
التعلمية يف ميدان اللغة العربية" وقد افرتضت الدراسة عددا من الفرضيات ،ومنها لن تكون هناك
تنمية إال بقيادة اإلنسان نفسه ،وأن هناك مؤشرات ومعايري حيتكم إليها لتنفيذ الثالثية (الواردة يف
العنوان) ،استخدمت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي مستعينة باملنهج التارخيي واملقارن ،وتوصلت
الدراسة إىل أنه ال تتحقق التنمية البشرية ،بدون االهتمام بالفرد وتأهيله وحتسني قدراته.
كما أجرى فرج ( )2017دراسة بعنوان" دور التعليم يف التنمية االقتصادية يف العراق للمدة من (-2004
 ")2015واليت هدفت إىل الكشف عن دور التعليم يف التنمية البشرية ،وتوصلت الدراسة إىل عدد من
النتائج من أهمها :وجود عالقة جدلية تبادلية بني التعليم والتنمية االقتصادية ،حيث إن التنمية
االقتصادية تتطلب توفري العمالة املاهرة ،والكوادر الفنية واإلدارية ،وتغيري العادات اليومية والقيم
واالجتاهات حنو التخطيط للمستقبل ،وهناك عالقة وثيقة وقوية بني الرتبية والتعليم والتنمية ،وأن
هناك عالقة وثيقة ما بني التعليم والبطالة ،والتعليم والفقر ،إذ أن ناتج التعليم يف العراق تغلب عليه ثالث
مسات هي :تدني التحصيل املعريف ،وضعف القدرات التحليلية واالبتكارية ،وإطراد التدهور فيه.
كما أجرى ( )ٍ Sven,2017دراسة بعنوان"عالقة الدراسات العليا بالتنمية البشرية يف باكستان يف
الفرتة من ( ،) 2014-1994هدفت إىل معرفة مردود الدراسات العليا على التنمية البشرية يف
باكستان ،وقد أظهرت نتائج الدراسة وجود عالقة ارتباطية قوية بني الدراسات العليا والتنمية
البشرية خالل الفرتة الزمنية املستهدفة.

 ) 7د ارسو و و و و و و ووة اج ارهو ووا برنو ووامن األمم المتحو وودة االنمو وواعي منشو و و و و ووورة على الشو و و و و ووب و ووة العنكبوتيو ووة على الرابط التو ووالي:
https;//www.arabstates.Undp.org/content/rbas/home/Pressreleases/2019/yemem-has
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ويف ذات السياق أجرت كوثر ناهي حممد( )2017دراسة بعنوان" دور التعليم يف حتقيق التنمية البشرية"
هدفت الدراسة إىل التأكد من فرضييت الدراسة ومنها :إن اجلامعات تعترب مصدر لإلشعاع الفكري
وهلا الدور الكبري يف تعليم الناس .خلصت الدراسة إىل جمموعة من النتائج من النتائج اهمها :إن دور
مؤسسات التعليم جبامعاته ومعاهده يف التنمية االقتصادية واالجتماعية يرتبطان بعالقة ذات خطني
باجتاهني متقابلني .
وأجرى"زقاوة" ( )2013دراسة بعنوان"جودة التعليم العالي ومتطلبات التنمية البشرية" هدفت إىل القاء
الضوء على واقع وأهمية جودة التعليم العالي يف اجلزائر ،وطبيعة العالقة بينها وبني التنمية االقتصادية
واالمنائية ،كما هدفت إىل اقرتاح منوذج لبناء املهارات لدى اخلريج اجلامعي لتحقيق متطلبات التنمية
الشاملة .ولتحقيق أهداف الدراسة واإلجابة عن أسئلتها استخدم الباحث املنهج الوصفي التحليلي،
وتوصلت الدراسة إىل أن التنمية تتأثر إجيابيا بنوعية التعليم ومدى قدرته على االستجابة ملتطلبات سوق
العمل ،واقرتحت الدراسة عددا من املهارات والكفاءات األساسية اليت يتطلبها سوق العمل واجملتمع
املهين أطلق عليها "املهارات احلياتية" وقسمها إىل نوعني من املهارات هما :مهارات قاعدية :كاالتصال
الفعال والعمل ضمن فريق ،والتفكري النقدي والتحكم يف التكنولوجيا اجلديدة وحل املشكالت،
ومهارات عرضية :كمهارة بناء املشروع املهين ،واختاذ القرار ،والتخطيط وحتديد األهداف
الشخصية  ،والتوجه حنو املستقبل وصوال إىل االندماج املهين.
كما أجرى رياض ( )2013دراسةبعنوان" التنمية البشرية املستدامة واقتصاد املعرفة يف الدول العربية
الواقع والتحديات" دراسة مقارنة :اإلمارات العربية املتحدة ،اجلزائر ،اليمن .هدفت الدراسة إىل تأكيد
دور العنصر البشري يف حتقي ق التنمية املستدامة ،كما هدفت إىل البحث يف سبيل حتقيق التنمية
البشرية املستدامة واالندماج يف اقتصاد املعرفة ،ولتحقيق أهداف الدراسة اعتمدت الدراسة على املنهج
التحليلي .توصلت الدراسة إىل أن هناك حمدودية يف انتقال الدول العربية من منوذج التنمية القائم على
ن صيب الفرد من الدخل احمللي اإلمجالي إىل منوذج التنمية القائم على توسيع خربات وقدرات األفراد،
وأن حتقيق التنمية البشرية املستدامة واقتصاد املعرفة يف دول "املقارنة" تقف أمامه جمموعة من التحديات
الداخلية واخلارجية ومنها :الفقر ،ضعف أنظمة التعليم ،الفساد ،وضعف املشاركة السياسية ،التدهور
البيئي ،وعدم استدامة الدخل .وأن حتسني التنمية البشرية املستدامة من شأنه أن يساهم يف مشروع
اندماج الدول يف اقتصاد املعرفة ،وقدمت الدراسة عددا من التوصيات اهلامة  ،ومنها :وجوب مواصلة
اإلصالحات يف انظمة التعليم يف الدول العربية ،وز يادة االنفاق على التعليم والبحث العلمي ،وأنه جيب
على كل من اجلزائر واليمن أن تضعا آليات فعالة حملاربة الفقر والفساد ،ومكافحة البطالة.
كما أجرى كل من الشمري ،واجلبوري ( ) 2015دراسة بعنوان" دور الرتبية والتعليم يف التنمية البشرية
يف حمافظة القادسية – العراق :دراسة حالة " هدفت إىل الكشف عن واقع مؤشرات التعليم يف حمافظة
القادسية ،استخدم الباحثان املنهج الوصفي .توصلت الدراسة إىل عدد من النتائج ومن أبرزها أن تأثري
للعلوم والتقنية
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املخرجات التعليمية احلالية يف التنمية البشرية حمدودة ،ويعزى ذلك إىل املشاكل الكبرية اليت يعاني
منها قطاع الرتبية والتعليم ،واليت جعلت خمرجاته غري قادرة على خلق تنمية بشرية حقيقية ،وأوصت
الدراسة بضرورة إجراء إصالحات شاملة يف قطاع الرتبية والتعليم ،والـتأكيد على أهمية اجلوانب
النوعية مثل االخرتاعات والبحوث التطبيقية وغريهما.
وأجر كل من عمر ومحيد ( )2013دراسة بعنوان" العالقة بني التعليم والتنمية وتقدم اجملتمع" هدفت
الدراسة إىل التحقق من صحة الفرضية القائلة بأن تفعيل النظام التعليمي واالرتقاء به إىل مستوى
يواكب تقنيات العصر وطرائق التدريس احلديثة مبا يعد اجليل للتفكري ذاتيا حلل مشكالته ،ويؤهله
للم نافسة يف سوق العمل ،استخدمت الدراسة منهجية تتبع نتائج والبحوث والدراسات ذات الصلة
مبوضوع البحث .وقد توصلت الدراسة إىل عدد من النتائج أهمها أن للتعليم دور يف التنمية وال ميكن
حتقق تنمية متكاملة اجلوانب يف ظل جمتمع تغلب على سكانه األمية ويسيطر اجلهل على مواطنيه،
ال يقتصر أثر التعليم على حتسني انتاجية العمل بل يتعدى ذلك إىل التأثري على نوعية احلياة مبفهومها
الشامل ،وأن التعليم من وجهة النظر االقتصادية يعد سلعة استثمارية واستهالكية خاصة وعامة يف ذات
الوقت وأن جمتمع املعلومة يبقى عاجزا عن االنتقال عمليا إىل مستوى جمتمعات املعرفة طاملا هناك
فجوة كبرية يف مستوى التعليم بني أبنائه من ناحية اجلنس(ذكور -إناث) وعلى مستو البيئة (الريف
واحلضر) والرتكز على النوع اكثر من الكم.
كما أجرى كواري(  )Cooray,2009دراسة بعنوان" دور التعليم يف النمو االقتصادي" هدفت الدراسة
إىل حبث تأثري كمية ونوعيه التعليم على النمو االقتصادي باستخدام عدد من املتغريات الكمية البديلة
ونوعية التعليم يف البلدان املنخفضة يف التنمية ,وخلصت الدراسة إىل أن كميه التعليم عند قياسها بنسب
االلتحاق ,تؤثر بشكل ال لبس فيه على النمو االقتصادي وأن لألنفاق احلكومي على النمو االقتصادي
تأثريه على حتسني جوده التعليم .
وأجرى هانوشك ( )Hanushek,2007دراسة بعنوان "دور جوده التعليم يف النمو االقتصادي" هدفت
الدراسة إىل حبث دور جودة التعليم يف تعزيز الرفاه االقتصادي املثري للجدل الن التوسع يف التحصيل
الدراسي مل يتضمن الظروف االقتصادية .وخلصت الدراسة اىل ان هناك أدلة قوية على ان املهارات
املعرفية للسكان – وليس جمرد التحصيل الدراسي – ترتبط ارتباطا وثيقا باألرباح الفردية  ,وتوزيع
الدخل  ,والنمو االقتصادي.
كما أجرى املزاح ( )2005دراسة بعنوان" تطوير مؤشر التنمية البشرية وطرق قياسه -اليمن أمنوذجا"
هدفت الدراسة إىل استعراض أدبيات التنمية البشرية احلالية ومكونات الدليل احلالي ،وتطوير
مؤشرات التنمية البشرية واستكماهلا مبؤشرات أخرى.ولتحقيق أهداف الدراسة استخدم الباحث املنهج
الوصفي التحليلي ،ومت االعتماد على حتليل بيانات املسح الوطين لظاهرة الفقر عام (1999م) باستخدام
اسلوب حتليل املكونات الرئيسية والنماذج (اللوغارتيم) اخلطية.وقد توصلت الدراسة إىل عدد من
للعلوم والتقنية
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النتائج ،أهمها :أن أهم املؤشرات على اجلانب الصحي إىل جانب العمر املتوقع عند الوالدة معدل وفيات
الرضع ،ومعدل التحصني ضد السل بغرض الوصول إىل معيار مركب لقياس الوضع الصحي للسكان،
وأضافت الدراسة مؤشر نسبة التسرب من التعليم إىل جانب معدالت االلتحاق بالتعليم ،ومعدل معرفة
القراءة والكتابة بني البالغني ( 15سنة -فأكثر) وذلك عند بناء دليل التحصيل العلمي ،وأن إدخال
املؤشرات اجلديدة أدى إىل ارتفاع دليل التنمية البشرية يف اليمن.
التعليق على الدراسات السابقة:
يتبني من خالل استعراض الدراسات السابقة بأن الدراسة احلالية تتفق مع بعضها يف بعض
املتغريات املدروسة وهما متغري التنمية ومتغري التعليم ،والعالقة بينهما كدراسة عمر ووحيد( )2013
ودراسة عقون والشافعي( )2017ودراسة هانوشيك ( )2007ولكنها ختتلف عنها من حيث بيئة الدراسة
واألهداف ،كما تتفق جزئيا مع دراسة كل من عقون والشافعي( )2017ودراسة فرج( )2017ودراسة
الشمري واجلبوري( ،)2015ودراسة حممد( )2017من حيث األهداف فتلك الدراسات تناولت دور
التعليم يف التنمية البشرية أو االقتصادية واالجتماعية ،بينما الدراسة احلالية هدفت التعرف على واقع
التنمية البشرية يف اليمن وعالقتها بالتعليم باإلضافة أنها هدفت إىل وضع تصور لتطوير التعليم يف اليمن
وهذا ما ميزها غريها ،مع اختالف بيئات أو جمتمع الدراسة .
أما الدراسات اليت أجريت يف اليمن كدراسة برنامج األمم املتحدة ( ،)2019فهي وإن اتفقت مع
الدراسة احلالية يف متغري التنمية وواقعها ،لكنها تناولتها من جانب تقييم آثار احلرب على التنمية يف
اليمن ،لذا ختتلف الدراسة احلالية عن تلك الدراسة من حيث األهداف واملدة الزمنية واملنهجية،كما
أن الدراسة احلالية تتفق جزئيا مع دراسة املزاح اليت أجريت يف اليمن( )2005واليت هدفت إىل تطوير
مؤشرات التنمية البشرية يف اليمن ،بينما الدراسة احلالية هدفت إىل التعرف على واقع التنمية البشرية
يف اليمن كما هو من واقع أدبيات وتقارير التنمية البشرية الصادرة عن الربنامج اإلمنائي ومن ضمن
أهدافها وضع تصور لتطوير التعليم من أجل التنمية البشرية وهذا من ضمن ماي مزها عن تلك الدراسة.
مما الشك فيه بأن الباحث استفاد من الدراسات السابقة ،سواء يف اإلطار النظري أو من النتائج
اليت توصلت إليها ،واليت دفعت الباحث للقيام بهذه الدراسة لكونها تسد ثغرة مل تتناوهلا الدراسات
السابقة وهي موضوع الدراسة احلالية لعدم تناول مثل هذا املوضوع يف اليمن من قبل-حسب علم
الباحث -لذلك كانت هناك حاجة إلجراء هذه الدراسة.
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نتائج الدراسة ومناقشتها وتفسرها:
نتيجة اإلجابة عن السؤال األول الذي ينص على :ما واقع التنمية البشرية يف اليمن؟
جدول ( )1قيم أدلة التنمية البشرية يف اليمن للفرتة من  2018-2010حسب قيم أدلة التنمية البشرية
ومقارنتها بعدد من دول مماثلة ومبتوسطات بعض اجملموعات الدولية.
2012
.505

2013
.458

2014
.505

2015
.483

2016
.462

2017
.452

2018
.463

متوسط
.478

الدولة/العام 2010
.498
اليمن
.470
السودان

.485

.414

.492

.497

.499

.502

.507

.532

سوريا

.644

.631

.648

.550

.538

.536

.536

.549

.577

العراق

.639

.659

.590

.668

.672

.685

.685

590

.659

م/مرتفعة

..873

.885

.905

.887

.890

.892

.894

.892

.889

جدا
مرتفعة

.718

.732

.758

.745

.750

.754

.757

.750

.748

م/متوسطة

.696

.613

.640

.627

.634

.641

.645

.634

.629

م/تنمية

.472

.486

.466

.495

.498

.501

.504

.507

.491

خمفضة
م/دول نامية .642
م/الدول .675

.657

.648

.669

.573

.678

.681

.686

.653

.686

.652

.690

.694

.697

.699

.753

.686

العربية
املصدر :تقارير التنمية البشرية2012،ص 2013 ،40ص ، 159-157احصائية التنمية البشرية يف الدول
العربية2014،ص ،3تقرير2015ص ، 261تقرير  2018 ،ص  ،39-36وتقرير .25-23 :2019

يالحظ من خالل الصف الثاني يف اجلدول( )1أن اليمن يف قيمة أدلة التنمية البشرية كانت
تنموا منوا متذبذبا من عام 2010إىل 2014م ،وكانت أعلى من السودان يف العامني  2012و ،2014ثم
بدأت القيم ترتاجع يف األدلة من األعوام 2015لتصل إىل أدنى قيمة هلا عام 2017م .وكما هو مالحظ
بأن قيمة دليل التنمية البشرية يف اليمن هي أقل قيمة من قيم الدول املقارن بها باستثناء السودان
لسنتني ،كما يالحظ أن أعلى قيمة لدليل التنمية يف اليمن كانت يف العامني 2014/2012م بقيمة
( ،).505كما يالحظ أن قيمة متوسط دليل التنمية البشرية يف اليمن أقل من قيم متوسطات مجيع دول
وجمموعات املقارنة.
ومن خالل مقارنة قيم التنمية البشرية يف اليمن بتصنيف األمم املتحدة للدول يف دليل التنمية
البشرية الذي يصنف الدول حسب قيمها يف أدلة التنمية البشرية إىل أربع جمموعات وهي:
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 -1تنمية بشرية مرتفعة جدا ( ) .894فما فوق  -2.تنمية بشرية مرتفعة ( -3 .).757تنمية بشرية متوسطة
( -4 .).645تنمية بشرية منخفضة ( ).504فأقل(.وزارة التخطيط والتنمية البشرية.)8()2019،
وعليه فإن التنمية البشرية يف اليمن بصفة عامة منخفضة لوقوعها ضمن الدول منخفضة التنمية
البشرية يف مجيع السنوات ،باستثناء العامني ( ،)2014 ،2012حيث كانت قيمتا دليل التنمية البشرية
يف تقريري العامني تساوي ( ).505وهي أكرب قليال من قيمة الدول منخفضة التنمية البالغة ( ).504أما
على مستوى قيمة املتوسط لفرتة الدراسة احلالية فكانت التنمية البشرية أقل من قيم الدول منخفضة
التنمية ،مبا فيها السودان ،بل وتقع يف الثلث األكثر اخنفاضا يف جمموعة الدول منخفضة التنمية،
ففي تقرير  2019لسنة 2018كان عدد الدول املشاركة يف التقرير الدليل التنمية ( )189دولة وبدأ
ترتيب الدول منخفضة التنمية من رقم ( ،)189-152وكان ترتيب اليمن يف هذا الدليل( ،)177وعند
قيام الباحث بتصنيف الدول منخفضة التنمية إىل ثالث جمموعات كانت اليمن من حيث الرتتيب يف
جمموعة الثلث األخري األكثر اخنفاضا ،مل يكن بعدها سوى 12دولة على املستوى العاملي وفقا
جلداول تقرير 2018م.
إن اخنفاض قيم التنمية البشرية يف األدلة السنوية نتيجة الخنفاض قيم األدلة الفرعية ومؤشراته،
املتمثلة يف األبعاد الثالثة للتنمية البشرية ومؤشراتها املتمثلة بـ (حياة مديدة وصحية ،اكتساب املعرفة،
املستوى املعيشي الالئق).
ويعزي الباحث هذه النتيجة املتمثلة يف اخنفاض قيم ومؤشرات التنمية البشرية يف اليمن ،إىل
عدة أسباب ويف مقدمتها النظام التعليمي ،حيث وأن معدل القراءة والكتابة لدى الفئة العمرية(-15
فأعلى) يف العام  2014مل يتجاوز ألـ ( ، )%66.4ويعد اليمن من بني أكثر البلدان النامية معاناة من
مظاهر األمية مع وجود ما يقرب من(مليوني) طفل خارج التعليم األساسي ،ميثل رافد رئيسيا لتنامي
أعداد االميني كما أن هناك نقص حاد يف أعداد املدرسني ،وتدني مستوى التأهيل ملعظم العاملني
بالتدريس ،وهيمنة الكليات اإلنسانية يف اجلامعات واليت تشكل( )%65.1من كليات
اجلامعات(وزارة التخطيط والتعاون الدولي .)13-12 :2013،ومن تلك األسباب احلرب على اليمن الذي
تسبب يف زيادة اخنفاض قيم التنمية البشرية ومؤشراتها ،حيث كانت معدالت االلتحاق االمجالي يف
التعليم األساسي عام  ،)%92( 2017ومعدل التسرب من مراحل التعليم ( ( %30.5تقرير التنمية
البشرية.)55 :2018،

 ) 8و ازرة التخطيط والتعو وواون الو وودولي -اليمن في التقو ووارير الو وودوليو ووة 4::2019،منشو و و و و ووور على االنترنو ووت على الرابط
 ، https://reliefweb.net/sites/relieweb.net.المصدر :و ازرة التخطيط والتعاون الدولي ،2013،الجلاة العلنية

لمناقشة تقرير التنمية البشرية لعام2012م.منشورة على الرابط التاليhttps://www.ndc.ye.ndcdos/deve:
للعلوم والتقنية

281
281

صنعاء  21 - 20 /أكتوبر  2020م

( املؤتمر العلمي الثاني للعلوم اإلدارية )
التنمية املستدامة ركيزة لألمن واالستقرار والسالم  /أكتوبر  2020م

وهذه النتيجة تتفق مع نتائج بعض الدراسات السابقة ،كدراسة الربنامج اإلمنائي لألمم املتحدة اليت
أجريت يف اليمن ( )2019واليت أظهرت بأن الصراع يف اليمن أدى إىل تراجع التنمية يف اليمن إىل ()21
عاما ،كما أنها تتفق مع نتائج دراسة الشمري واجلبوري( )2019اليت أجريت يف العراق واليت أظهرت
أن التعليم احلالي يف العراق مل يؤثر إجيابيا يف التنمية البشرية وعزي ذلك إىل ضعف النظام التعليمي.
نتيجة اإلجابة عن السؤال الثاني الذي ينص على :ما العالقة بني التنمية البشرية والتعليم ؟
ظهرت ثالثة تيارات رئيسة حول العالقة بني التنمية والرتبية أشار إليها ا(حلر )2003،تتلخص
أفكار ورؤى هذه التيارات يف اآلتي:
التيار األول :يرى بأن الرتبية مفتاح التنمية ،وال تنمية بدون تربية وتعليم ،وهذا التيار يؤمن بالقوة
املطلقة للتعليم وقدرته على حتقيق املعجزات ،ويعتربون التعلم الشرط األساس لتحقيق التنمية االقتصادية
والرفاه االجتماعي ودوران عجلة التنمية بشكل عام ،وحسب احلر يقول"لويرو ":إن جمتمع الغد أما
تصنعه املدرسة أو ال يكون ...وأن تغيري اإلنسان يسبق تغيري اجملتمع ،وأن العملية ال ميكن هلا أن تتم
إال من خالال إقامة شكل جديد من التعليم واملدرسة"(احلر.)2003:34،
التيار الثاني :يرى أصحاب هذا التيار بأن الرتبية والتعليم عاجزة عن إحداث التنمية ،وينظرون إىل أن
األنظمة التعليمية أنظمة تابعة وليست مستلقة ،فهي مقادة وليست قائدة ،وأنه ال ميكن النظر إليها
كمؤسسات تغيري أصيلة بل ويعتربها البعض مؤسسات مسيسة حتقق أهداف النظام احلاكم .
التيار الثالث :أما التيار الثالث فريى بوجود عالقة تفاعلية بني الرتبية والتنمية البشرية ،وأن الرتبية ال
تنشأ يف فراغ ،بل أنها نظا م فرعي يندرج حتت النسق االجتماعي يؤثر ويتأثر به ،ولكن أن إحداث
التغيريات يف اجملتمع يتطلب التغيري يف جمموعة من العوامل واملتغريات (احلر.)40-34 :2003،
ومن خالل آراء تلك التيارات الثالثة يتضح أن هناك أتفاق بوجود عالقة بني التنمية والرتبية ،إال
أن التيار األو ل اعترب بأن الرتبية هي الفاعل يف التنمية بصورة مطلقة ،ولذا فالباحث يتفق بتأثري التعليم
يف الرتبية ولكن ليست الرتبية هي الفاعلة الوحيدة يف التنمية ،لوجود عوامل أخرى ال ميكن اغفال
دورها .أما التيار الثاني فمن الواضح أن نظرته نظرة تشاؤمية ،ولكن ليست للرتبية ذاتها ،وإمنا
لألنظمة احلاكمة اليت ال توجه الرتبية حنو التنمية ،وإمنا توجهها لتحقيق أهدافها ،والباحث يتفق مع
هذا جزئيا ،فيما يتعلق بأن الرتبية حني تسيس تفقد القدرة على أداء دورها احلقيقي يف التنمية ،وهنا
ينبغي أن حتيد الرتبية عن السياسة باعتبارها مؤسسة تربوية اجتماعية تعليمية ثقافية مهمتها إحداث
تغيري يف السلوك البشري وفق أهداف التنمية اليت تصب يف األخري يف مصلحة اجلميع لتصل به إىل
التنمية املستدامة .كما يتفق الباحث مع الرأي الثالث القائل بوجود عالقة تفاعلية بني التنمية والرتبية،
ألن التنمية بصفة عامة حتتاج إىل عقول ناضجة متعلمة ومدربة ،تتمثل يف خمرجات النظام الرتبوي
والتعليمي ،وهذ النظام حباجة إىل بيئة آمنة ،وسياسة داعمة ،وحكم رشيد.
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ويرى (السعيد )1996،ب أن الطلب على التعليم أصبح اقتصاديا ،وليس طلبا اجتماعيا ،ملا له من
عوائد اقتصادية مباشرة تتمثل يف جمموع الدخل املالي الذي حيققه الفرد اخلريج واملرتتبة على مستوى
حتصيله أو سنوات الدراسة على مدار عمره الذي يقضيه يف العمل واالنتاج (السعيد.)123 :1996،
وحسب احلاج وأمحد( )1992أن التنمية تشمل جانبني وهما ،العنصر البشري والعنصر املادي ،وهذان
العنصران ميتزجان امتزاجا كامال يف سرية حياة اجملتمع ،ولكن العنصر البشري (عنصر العمل) يعد
احلاكم يف التنمية ،ألن ما يعترب موردا اقتصاديا يتوقف إىل حد كبري على املهارات واخلربات الفنية
واإلدارية ،وهو املسؤول عن حتويل املوارد املختلف من قود إىل فعل ،ومن امكان إىل وجود (احلاج
وأمحد .)86-85 :1992 ،ويف هذا الصدد أكدت دراسة "تيودور سولز -حسب املعهد العربي للتخطيط
 لقياس الرتابط بني التعليم وبني النمو يف الدخل القومي يف الواليات املتحدة األمريكية أن املوارداملخصصة للتعليم ارتفعت مبقدار( )3.5مرة عن االستثمار يف رأس املال املادي ،وأن االنفاق على التعليم
يف الدول املتقدمة أضعاف االنفاق عليه يف الدول النامية  ،وأن معدل العائد من التعليم إىل الدخول اليت
حيصل عليها األفراد يصل إىل ( )%12يف التعليم الثانوي ،وهكذا يزيد معدل العائد على التعليم مع
زيادة مستوى التعليم (املعهد العربي للتخطيط ،د-ت .)3 :كما اثبتت التجارب الدولية والدراسات
املقارنة أن مساهمة رأس املال البشري ال يقل عن ( )%64من األداء التنموي ،بينما ال تتجاوز مساهمة
راس املال املادي الـ ( )%16من النمو ،ومتثل مساهمة رأس املال الطبيعي الـ ( )%20املتبقية من ذلك
النمو(املعهد العربي للتخطيط ،د-ت.)3 :
أما بهاء الدين فريى بأن اإلنسان جزء أساسي من التنمية ،باعتباره أداتها وهدفها يف الوقت ذاته،
وأن التنمية ال ميكن أن تقتصر على جمرد التوسع العمراني أو الزراعي أو االقتصادي ،أو أن تكون
تنمية علمية أو تكنولوجية فحسب ،وإمنا هي باإلضافة إىل ذلك تنمية اجتماعية وثقافية واخالقية
وقيمية ،فتمتد إىل اإلنسان بتنمية قدراته أيا كانت هذه القدرات (بهاء الدين ( .) 79 :1997
إن أدبيات التنمية جتمع على أن التعليم هو قلب التنمية وصلبها ،وأن جناح التنمية يف أي جمتمع
يعتمد كثريا على جناح النظام التعليمي يف هذا اجملتمع ،فالتعليم مفتاح التقدم وأداة النهضة ومصدر
القوة يف اجملتمعات  ،ويعترب التعليم والتنمية وجهني لعملة واحدة ،حمورهما اإلنسان وغايتهما بناء
اإلنسان وتنمية قدراته وطاقاته من أجل حتقيق تنمية مستدامة بكفاءة وعدالة تتسع فيها خيارات احلياة
أمام الناس ،كما يعترب التعليم من أهم روافد التنمية وعناصرها املختلفة( )9وهذا الرأي يتفق مع الكثري
من اآلراء ومنهم العبادي( ) 2019حيث يرى ":لقد كان من أكرب دليل على العالقة القائمة بني تنمية
اجملتمعات والرتبية أو الثقافة ما جاءت به التوصية رقم ( )27من إعالن مكسيكو إثر املؤمتر الدولي

 ( 9موض وووع منش ووور على االنترنت بعنوان :العالقة بين التعليم والتنمية الما ووتدامة في المجتمعات العر ية .2019،على
الرابط التالي http://dti.ntu.iq/sus/2019:تاريخ التصفح في 2020-8-25
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للسياسات الثقافية الذي عقد بإشراف األمم اليونسكو يف املكسيك(1982م) واليت نصت على " إن
الثقافة تشكل جزءا جوهريا من حياة كل فرد وحياة كل مجاعة ،وأن التنمية اليت جيب أن يكون
هدفها األول نصبا على اإلنسان جيب أن يكون هلا بعد ثقايف" (.)10
ومن خالل اجلدول التالي تتضح الصورة أكثر عن واقع التعليم يف اليمن والعالقة بني التنمية والتعليم.
جدول( )4مقارنة اليمن ببعض الدول يف قيم دليل التنمية البشرية ومتوسطات املتغريات األخرى املتعلقة
بقيم الدليل حسب اجلنس .
الرتتيب

الدولة/
القيم

قيمة
الدليل

دليل التنمية

العدد املتوقع لسنوات

متوسط سنوات

البشرية

الدراسة

الدراسة

ث

ذ

ث

ذ

ث

ذ

اسرتاليا

3

.975

.926

.950

23.3

22.9

12.90

12.8

م/مرتفعة ج

-

.983

.884

.899

16.0

16.0

12.2

12.3

م/متوسطة

-

.878

.598

.680

12.2

11.8

5.6

7.9

م /منخفضة

-

.862

.645

.540

8.7

10.1

3.8

5.7

اليمن

178

.425

.223

.524

7.6

10.3

1.9

4.2

النيجر

189

.812

.317

.391

4.7

6.0

1.5

2.6

املصدر :دليل التمية البشرية( )39-32 :2018بتصرف.

يالحظ من خالل اجلدول( )4أن هناك عالقة من الناحية النظرية بني قيم التنمية البشرية وبني
سنوات الدراسة ،حيث تظهر قيم دليل التنمية البشرية مرتفعة عندما تكون عدد السنوات املتوقعة
للدراسة ،وكذلك متوسط سنوات الدراسة يف بلد ما مرتفعة ،فمثال يالحظ أن اسرتاليا اليت أخذت
املرتبة الثالثة يف دليل التنمية البشرية وهي من الدول املرتفعة جدا يف دليل التنمية البشرية كان عدد
سنوات الدراسة املتوقعة ،وكذلك متوسط سنوات الدراسة لألفراد مرتفعة ،مقارنة باليمن اليت جاء
ترتيبها( )178اليت حصلت على القيمة ( )0.425يف الدليل مقارنة بعدد السنوات املتوقعة للدراسة،
وكذلك متوسط سنوات الدراسة املنخفضة ،ومثلها النيجر ،وهذا يدل على أن هناك عالقة بني التنمية
البشرية والتعليم ،إذ ال تنمية بشرية بدون تعليم.
كما يالحظ بأن هناك عالقة من الناحية النظرية بني مؤشرات التعليم وبني قيمة دليل التنمية
البشرية ،فالدول اليت ارتفعت مؤشرات التعليم فيها ارتفعت قيمة دليل التنمية البشرية السنوية ،وباملقال

 ) 10موضو و و و و وووع منشو و و و و ووور على

و و و و و ووفحووة االنترنووت بعوان :الو و و و و و و و والفص و و و و و و و بين التر يووة والتنميووة ،على الرابط

التالي https://www.diwanalarab.col:تاريخ التصفح29-8-2020 .
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يوجد ترابط بني قيميت أدلة حياة مديدة وصحية ،وقيمة العيش الكريم الالئق ،فارتفاع قيمة أحدهما
يؤدي إىل ارتفاع قيمة اآلخر.
ومما سبق تتحد اإلجابة عن السؤال الثاني :الذي ينص على ما عالقة التنمية البشرية يف اليمن
بالتعليم؟
هناك عالقة تالزمية طردية ترتقي إىل العالقة السببية ،فكل منهما يؤثر يف اآلخر وهو تأثري
نسيب ،إال أن التعليم ميثل االنطالقة األوىل لتنمية بشرية ،فإذا كان اإلنسان أوال وأخريا هو هدف
التنمية ووسيلتها وقائدها وغايتها ،فال ميكن أن حتقق التنمية بدون معارف وخربات ومهارات اإلنسان،
وهذه ال تتوافر إال من خالل التعليم  ،كما أن التنمية متد التعليم مبتطلباته واحتياجاته املادية .وهذه
النتيجة تتفق مع نتائج عدد من الدراسات السابقة كدراسة فرج( ،)2017ودراسة عمر ومحيد(،)2013
ودراسة كوثر حممد( ،)2017ودراسة  )2007( Hanushekودراسة ( )Cooray,A.V.(2009وغريها
واليت أظهرت نتائجها جمتمعة إىل وجود عالقة طردية قوية بني التنمية البشرية والتعليم ،وبني التنمية
بصفة عامة وبني التعليم ،وأن ضعف التنمية البشرية يرجع بصورة أساسية إىل ضعف األنظمة التعليمية
وهو ما اظهرته نتائج دراسة الشمري واجلبوري( ،) 2019وأن أثر التعليم تعدى حتسني انتاجية العمل،
إىل التأثري يف نوعية احلياة وهو ما أظهرته نتائج دراسة(عمر ومحيد(.)2013
التصور املقرتح:
لإلجابة على السؤال الرابع الذي ينص على :ما التصور املقرتح لتطوير التعليم لرفع مؤشرات التنمية
البشرية من أجل تنمية بشرية حقيقية يف اليمن.
أهداف التصور املقرتح:
يهدف التصور املقرتح إىل حتقيق مجلة من األهداف أبززها:
 .1وضع إطار عام ميثل موجهات عامة لتطوير التعليم بكل أنواعه.
 .2حتديد احملاور األساسية اليت ينطلق منها التطوير باعتبار التعليم منظومة متكاملة.
 .3تقديم اقرتاحات عامة لتنفيذ املقرتح.
منطلقات التصور:
 -1ينطلق التصور استنادا إىل ما بدأ اهلل به من الوحي ،حيث إن أول آية نزلت من القرآن على النيب
حممد صلى اهلل عليه وسلم هي قوله تعاىل (اقرأ) باعتبار القراءة (التعليم والتعلم) هي املدخل
احلقيقي للتنمية البشرية ،وبل ولكل تنمية وصوال إىل جمتمع املعرفة ،ومن قول الرسول املؤمن
القوي خري وأحب إىل من املؤمن الضعيف.
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 -2إن تقدم االمم والشعوب ال يقاس مبا متتلكه من ثروات اقتصادية ومادية وإمنا مبا متتلكه من
عقول وأفكار ومعارف وخربات ومهارات ،واليت منطلقها من مؤسساتها التعليمية والبحثية باعتبار
اإلنسان هو الطاقة البشرية املتجددة.
 -3إنه وحنن يف بداية العقد الثالث من األلفية الثالثة نواجه كغرينا من شعوب الدول النامية العديد
من التحديات اليت فرضتها املتغريات واملستجدات على الساحة الدولية واليت ميكن اختزاهلا يف
العوملة والتقنيات املتقدمة واالنفتاح االعالمي واالنفجار املعريف واملعلوماتي والتكتالت االقتصادية
والثقافية ،وهذه املستجدات مبا تتضمنه من إجيابيات وسلبيات ال ميكن لدولة جتنبها ،بل ينبغي
التعامل معها بوعي ،والرتكيز على امليادين اليت ميكن أن تلعب دورا يف مواجهتها والرتبية
والتعليم هي الضمان األكيد ملواجهتها.
 -4اإلنسان هو هدف الت نمية ووسيلتها وغايتها ،بل والقائد لكل أنواع التنمية ،فإذا وجدت الثروات
املادية ،ومل تتوافر العقول املؤهلة واملدربة اليت تنميها وتقودها سوف تبدد تلك األموال دون
االستفادة منها .وجند أن القرآن الكريم قد اشرتط الرشد يف تسليم مال اليتيم بقوله تعاىل" فإن
آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أمواهلم" (النساء )6:ألن عدم الرشد يف إدارة الثروات املادية
سيؤدي إىل ضياعها وإهدارها.
 -5إن االخنفاض الشديد يف أدلة التنمية البشرية يف اليمن يستدعي القيام بتطوير التعليم.
 -6إن االستثمار يف الرأمسال البشري يعد من أفضل االستثمارات األخرى ،وهو ما تؤكده الدراسات
والبحوث يف هذه اجملال ،بل ودلت عليه جتارب العديد من الدول.
 -7إن وجود عالقة طردية بني التنمية البشرية والتعليم ،ووجود عالقة تبادلية بني التنمية بصفة عامة
والتعليم يتطلب ضرورة النهوض مبستوى التعليم ونوعيته من أجل التنمية البشرية خاصة والتنمية على
اختالفها بصفة عامة.
 -8إن القرن احلادي والعشرين حيتاج إىل قوى دافعة ،وهذه القوى الدافعة ال يوفرها إال التعليم فتطوير
التعليم بكل أنواعه يعترب ضرورة عصرية لبناء الكفاءات املطلوبة.
املرتكزات األساسية للتصور املقرتح:
 .1التعبري عن هوية وطموحات وأهداف اجملتمع ،مبا يتواكب مع حاجات اجملتمعات ومتطلبات املستقبل
تشكل االطار العام لتحديد الغايات واألهداف املنشودة من قبل اجملتمع
 .2ضمان التعليم للجميع كحق من حقوق اإلنسان :القراءة ،الكتابة ،العمليات احلسابية ،امتالك
القدرات األساسية للتعامل مع احلياة بكل متغرياتها املتجددة بطريقة تليق به كإنسان مكرم.
 .3متكني املتعلم من أدوات املعرفة (تقييم املعرفة ،وحيازتها وحتليلها وتفسريها وادارتها وانتاجها
واستثمارها االستثمار األمثل).

للعلوم والتقنية

286
286

صنعاء  21 - 20 /أكتوبر  2020م

( املؤتمر العلمي الثاني للعلوم اإلدارية )
التنمية املستدامة ركيزة لألمن واالستقرار والسالم  /أكتوبر  2020م

 .4فتح القنوات واألطر التنظيمية اجلديدة على مستوى املدارس واملعاهد واجلامعات لربط التعليم
باإلنتاج ،وباحلياة االجتماعية وإملام املتعلمني بألوان النشاط العلمي املختلفة اليت جتري خارج املدارس
واجلامعات.
 .5تنمية قدرات الفرد املتعلم ومقابلة حاجاته املختلفة البدنية منها والروحية والرتفيهية لتوسيع خيارات
اإلنسان من أجل حت قيق الذات ،وجعل املؤسسة التعليمية مفتوحة على حميطها.
 .6التنويع يف مسارات التعليم مبا خيدم التنمية البشرية وصوال إىل التنمية الشاملة واملستدامة.
 .7بناء القدرات لتقوية اجملتمع من خالل املواطنة اليت تشكل األساس للعقد االجتماعي ،واالرتقاء
مبستوى املسؤولية االجتما عية باإلضافة إىل ترسيخ معاني العدل والسلم والقيم اإلسالمية
واإلنسانية ،املستندة إىل تعاليم الدين اإلسالمي احلنيف ،واحرتام الرأي والرأي اآلخر وفق القناعة
حبق االختالف ،وذلك لتقوية االنتماء الوطين والقومي واإلسالمي واإلنساني ،وربط اهلوية الوطنية
باهلوية الكونية يف عامل حيكمه االعتماد املتبادل واملصاحل املشركة بادراك واع دون ذوبان.
 .8متكني النظام الرتبوي من تعميق الثقافة الوطنية والقومية واإلسالمية  ،وتعميق الوعي بالقضايا
القومية واإلسالمية الكربى.
مربرات التصور:
 -1إن املعطيات الراهنة املستقاة من التقارير الوطنية واألممية والدولية تشري يف جمملها إىل أن
واقع التنمية البشرية يف اليمن يف كل أبعادها وعناصرها يف مرحلة حرجة للغاية ،ويصنف اليمن
يف دليل التنمية البشرية منذ العام 1990م من ضمن الدول منخفضة التنمية ،بل يف مؤخرة تلك الدول.
 -2إن وجود عالقة بني التنمية البشرية والتعليم ،يستدعي بالضرورة تطوير التعليم.
 -3إن من أسباب اخنفاض قيم دليل التنمية البشرية يف اليمن اخنفاض معدالت االلتحاق بالتعليم وتدني
نوعيته ،وارتفاع فجوة النوع االجتماعي يف كل اجملاالت.
 -4توصيات املؤمترات العلمية الوطن ية والتقارير األممية ،وغريها واليت تفيد يف جمملها بأن التعليم يف
اليمن بكل مراحله وأنواعه حباجة إىل إصالح وتطوير ،لعدم قدرته بوضعه الراهن على إعداد
الناشئة إعدادا يليب حاجات اجملتمع احلالية فضال عن تطلعاته املستقبلية.
 -7تلبية احتياجات خطط التنمية االجتماعية واالقتصادية من العاملني املزودين باملعارف واملهارات
الالزمة من خالل اإلعداد يف التخصصات اليت حتتاجها التنمية بكل أشكاهلا واليت تليب حاجات
السوق احلالية واملتوقعة مستقبال.
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 -8التزام اليمن بالتنمية املستدامة يف تقريرها الوطين اليت شاركت به يف مؤمتر األمم املتحدة حول
التنمية املستدامة (ريودي جانريو) املنعقد يف الربازيل يف يونيو .)11(2012ما يستدعي ضرورة التطوير
يف التعليم كمقوم أساسي للتنمية البشرية وصوال للتنمية املستدامة.
مكونات التصور املقرتح:
يعترب التعليم من وجهة نظرية النظم نظام ،وهو ميثل منظومة متكاملة ومرتابطة ،مكونة من
أنظمة عامة وأخرى فرعية وكلها تندرج حتت النظام التعليمي ،ولذا فاملعاجلات أو التطوير اجلزئي قد
ال يؤتي مثاره ،األمر الذي يفرض التطوير يف كل مدخالته وعملياته لتحسني خمرجاته ،مع األخذ يف
االعتبار مراعات األولويات من خ الل تقديم األهم على املهم مبا يتوافق مع االمكانيات املتاحة والفرص
املتاحة.
لذا ارتأى الباحث أن تطوير التعليم من أجل االرتقاء بالتنمية البشرية وانتشاهلا من واقعها يتم من
خالل احملاور التالية:
أوال :حمور التطوير يف فلسفة الرتبية والتعليم :
الرتبية والتعليم يف اليمن ويف الوطن العربي عامة حباجة إىل أن يعاد النظر يف الفلسفة الرتبوية
والتعليمية واليت تنطلق يف األساس من فلسفة اجملتمع وتصوراته لإلنسان والكون واحلياة املستمدة من
عقيدته ودينه .ومبا أن اإلنسان خملوق مكرم على سائر املخلوقات يف اخللق والعقل والتفكري
والتكليف ،زوده اهلل بوسائل التعلم والقابلية الكتساب املعارف واخلربات واملهارات ،لتتناسب مع
مهمته يف هذه احلياة ،والكون كله مسخر هلذا اإلنسان ألنه مناط التكليف ،بدليل قوله تعاىل "وسخر
لكم ما يف السماوات وما يف األرض مجيعا منه ،إن يف ذلك آليات لقوم يتفكرون" (اجلاثية ،اآلية)13:
وأن اهلدف من خلق اإلنسان هو عبادة اهلل وحده بدليل قوله تعاىل" وما خلقت اجلن واإلنس إال
ليعبدون("...الذاريات ،اآلية ) 56:ومن عبادة اهلل عمارة األرض يف مجيع جماالت حياة اإلنسان بدليل قوله
تعاىل "...واستعمركم فيها(":هود ،اآلية.)61:
لذلك فتطوير التعليم يف بالدنا البد وأن ينطلق من فلسفة تربوية طموحة وواضحة تقود إىل اللحاق
بالتقدم العلمي ،مع احملافظة على اهلوية الوطنية واإلسالمية.

 ) 11ال و و وت و و وق و و وريو و وور مو و وونشو و و و و و و و ووور ع و و ولو و ووى االن و و وت و و ورنو و ووت ع و و ولو و ووى ال و و و اربو و ووط ال و و وتو و ووالو و ووي http://ue.chm-cbd.net
 /implementation/documents/Rio-20-final-report.doc/download/en/1/Rio.تم الصو و ووفح في -3-5
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ثانيا :التطوير يف حمور بنية التعليم األساسي :
إن أهداف التعليم األساسي -والذي مدته تسع سنوات من عمر الطالب -حتتاج إىل تطوير،كما
أن هذه املرحلة حتتاج إىل جتزئتها إىل أطوار أو مستويات جزئية يف إطار مرحلة التعليم األساسي تتناسب
مع النمو العقلي واجلسمي للتالميذ ،ووضع أهداف لكل طور أو مستوى ،وحتديد الكفايات واملهارات
اليت يتوقع أن يلم بها التلميذ يف كل طور .ولذا يقرتح الباحث تقسيم التعليم األساسي احلالي إىل ثالثة
أطوار وهي:
 .1طور التعليم التمهيدي :ويتمثل يف التعليم ما قبل املدرسي أو ما يسمى برياض األطفال ،وهذا النوع
من التعليم منصوص عليه يف قانون التعليم العام رقم ( )45لسنة 1992م

 .2طور التعليم يف الصفوف من ( )3-1وهذا الطور ينبغي أن حتدد أهدافه ،وأن يتوىل تدريس صفوفه
مربون ومربيات من ذوي اخلربة والكفاءة يف التعامل مع األطفال يف هذه الفئة العمرية (.)9-7

 .3طور التعليم يف الصفوف من ( )6-4من الفئة العمرية ( )12-10وهذا الطور من أهم اطوار التعليم
األساسي ،حيث يفرتض يف هذا الطور أن جييد التالميذ القراءة والكتابة الصحيحة بدون أخطاء
إمالئية ،كما جييدون العمليات احلسابية بكفاءة ،واألسس العامة ملبادئ اهلندسة وحساب مقياس
الرسم  ...باإلضافة إىل اتقان املواد األخرى املقررة عليهم ،ويسند تدريس هذه الصفوف من املعلمني
احلاصلني على شهادة الدبلوم نظام اخلمس سنوات بعد األساسية يف نظام معاهد العلمني واملعلمني بعد
تلقيهم دورات تدريبه يف اجلانب العملي واألكادميي.
 .4طور التعليم يف الصفوف من ( )9-7من الفئة العمرية )15-13(0وهذا الطور يعترب نهاية املرحلة
األساسية ،وبوابة التعليم الثانوي التخصصي ،ويسند تدريس هذه الصفوف من املعلمني احلاصلني على
الشهادة اجلامعية (التخصصية).
 .5إعادة النظر يف أهداف التعليم األساسي وفقا لألطوار املقرتحة ،وحتدد الكفايات اليت جيب أن
ميتلكها
 .6خرجيو هذه املرحلة ،وكذلك املهارات اليت ينبغي اكتسابها ،باعتبار أن البعض منهم يكتفي
باحلصول على شهادة التعليم األساسي ،والولوج إىل سوق العمل -سواء كان عمال حرا أو يف القطاع
احلكومي أو اخلاص.
 .7تنفيذ إلزامية التعليم األساسي املنصوص عليه يف قانون التعليم العام رقم( )45لسنة 1992م.
 .8الزام اإلدارة املدرسية يف القرى والعزل يف الريف ،ويف احلارات واألحياء السكنية يف املدن ،جبمع
معلومات عن األطفال الذين بلغوا السن القانوني لاللتحاق باملدرسة األساسية ،ومل يلتحقوا وتوجيه
النصح ألولياء األمور بضرورة تسجيل أبنائهم يف املدارس األساسية ،وحبث األسباب اليت حالت دون
التحاق األطفال باملدارس األساسية ومعاجلتها يف حال كونها مادية ،ويف حالة عدم استجابة االسرة
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للدفع بتسجيل أبنائها يف املدرسة األساسية بعد بذل املساعدة هلا يعرض رب األسرة أو ولي أمرها
للمسالة والعقاب باعتباره حرم اطفاله من حق التعليم .
 .9استعادة األطفال الذين تسربوا من التعليم األساسي حتى يكملوا التعليم األساسي بعد دراسة االسباب
ومعاجلتها ،وفق خطة تضعها وزارة الرتبية والتعليم بالتعاون مع اجملتمعات احمللية واملنظمات الداعمة.
 .10القضاء على األمية يف صفوف الكبار و جتفيف منابعها اجلديدة مثل (التسرب من التعليم األساسي).
ثالثا :التطوير يف حمور مسارات التعليم الثانوي:
يعد التعليم الثانوي البوابة الرئيسية للتعليم التخصصي اجلامعي والعالي وعليه يتحدد مستقبل
املتعلم وأسرته ،بل ومستقبل التنمية البشرية يف البلد ،وذلك ألن التخصص األكادميي وكذلك التقين
والصناعي وغريهما يبدأ من هذه املرحلة.
وحيث أن التعليم الثانوي العام يف اليمن اليزال منذ مخسينيات القرن املاضي يسري وفق مسارين هما:
القسم األدبي ،والقسم العلمي ،لذا يقرتح الباحث التنوع يف التعليم الثانوي ،وميكن تفريع القسم
األدبي إىل فرعني وهما:
 -1آداب ولغات .ب -إدارة واقتصاد.
وأن يتفرع القسم العلمي إىل:
 -1فرع علوم الطبيعة واحلياة- 2 .فرع العلوم الدقيقة ،حبيث يتفرع التعليم الثانوي العام إىل أربعة
مسارات أو فروع بدال من املسارين السابقني(أدبي -علمي) على أن يكون الصف األول (الصف العاشر)
جذعا مشرتكا.
رابعا :التطوير يف حمور املعلمني:
إذا كان الطالب هو حمور العملية التعليمية فإن املعلم هو حجر زاويتها إذ ال تعليم بدون معلم،
وال معلم إال إذا كان ميتلك املعارف واملهارات واخلربات األكادميية والتدريسية واإلدارية ،وحمبا
ملهنته ومعتزا بها .والتطوير يف هذا احملور يكون من خالل اآلتي:
 .1حسن االختيار ملن يلتحق بكليات الرتبية يف ضوء معايري حيددها فريق متخصص.
 .2أن يعطى املعلم مرتبا يفوق مرتبات نظرائه املساويني له يف املؤهل نظري جهده ووقته املسخر من أجل
تعليم الناشئة ،كون املوظفني يف اإلدارات األخرى حيصلون على بدالت ومكافآت نظري األعمال
اإلضافية أما املعلم فليس له إال املرتب.
 .3االهتمام بالنمو املهين واملعريف للمعلمني احلاليني من خرجيي معاهد املعلمني واملعلمات من خالل
دورات تدريبية تأهيلية وصوال بهم إىل مستوى البكالوريوس يف ضوء التطورات املستجدات يف عامل
الرتبية ،والتطورات اليت حتدث بني وقت وآخر يف جمال املنهاج املدرسي.

للعلوم والتقنية

290
290

صنعاء  21 - 20 /أكتوبر  2020م

( املؤتمر العلمي الثاني للعلوم اإلدارية )
التنمية املستدامة ركيزة لألمن واالستقرار والسالم  /أكتوبر  2020م

 .4أن يعاد النظر يف هيكل األجور احلالية ،ويف املستويات الوظيفية والسنوات الالزمة لالنتقال من
مستوى أدنى إىل املستوى األعلى ،حبيث تقسم سنوات اخلدمة الفعلية خلرجيي اجلامعات احملددة بـ
( ) 35عاما على مستويات التدرج الوظيفي حبيث أن املعلم امللتحق مبهنة الرتبية الذي قضى ( )35سنة
فعلية تصل درجته الوظيفية إىل درجة وزير وهو يزاول املهنة التدريسية أو اإلشرافية باعتبار التعليم
منظومة متكاملة الكل يعمل من أجل حتقيق أهدافها.
 .5استقطاب معلمني من خرجيي املاجستري والدكتوراه للمرحلة الثانوية وأن تكون مرتباتهم األساسية
مساوية ألعضاء اهليئة التدريسية يف اجلامعات احلكومية.
خامسا :التطوير يف حمور اإلدارة املدرسية:
 -1اختيار مديري املدارس يف كل مرحلة تعليمية وفق أسس ومعايري علمية تضعها الوزارة ،ومنها
مثال أن ال يقل مؤهل املرشح عن الشهادة اجلامعية -مع استثناء بعض املناطق النائية يف حالة عدم
توافر املؤهالت اجلامعية -يف مرحلة التعليم األساسي.
 -2إخضاع الوظائف القيادية املدرسية للمنافسة حسب الكفاءة واخلربة والسرية الذاتية ،ويقدم
أصحاب املؤهل األعلى واخلربة األطول.
 -3ا لزام اإلدارة املدرسة بتوفري قاعدة بيانات لكل من املوظفني والطلبة وفق استمارة تصمم هلذا
الغرض ،للرجوع إليها عند احلاجة.
سادسا :التطوير يف حمور اإلشراف الرتبوي(التوجيه الرتبوي):
اإلشراف الرتبوي يف كل دول العامل حيظى باهتمام كبري باعتباره مبثابة االستشاري يف مهنة
الطب ،فهو املعين باإلشراف العملي على سري العملية التعليمية ميدانيا ،ويصحح مسارات العمل ملا حيقق
أهداف التعليم يف كل صف ويف كل مرحلة  ،ويرفع االقرتاحات بالتطوير بالتشاور مع املعلمني ومديري
املدارس إىل قيادة الوزارة ،ويتوىل عملييت التقييم والتقويم للعاملني  ،ويقوم بتحديد االحتياجات
التدريبية للفريق الرتبوي ...إخل .
ومن التطوير املقرتح يف هذا احملور:
 -1اإلشراف الرتبوي عملية قيادية فنية انسانية تصحيحية تقييمية وتقوميية
 -2استبدال مفهوم التوجيه الرتبوي مبفهوم اإلشراف الرتبوي .علي عباس
 -3أن يتم اختيار املشرفني الرتبويني وفق مواصفات ومسات معينة (شخصية ،ومهنية ،وأكادميية)
باإلضافة إىل اخلربة يف جمال التدريس واإلدارة املدرسية ،على أن حتدد معايري شغل هذه الوظيفة اهلامة
من قبل خرباء يف وزارة الرتبية وخرباء من كليات الرتبية.
 -4وضع أدلة لألداء واالجناز املدرسي وفق معايري دقيقة لكل من :
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 الطلبة يف ضوء الكفايات املطلوبة خلرجيي الصفوف واملراحل. للمعلمني يف ضوء مهام وواجبات املعلم. ملديري املدارس واإلداريني كل وفق اختصاصه. للمشرفني أنفسهم يف ضوء مهامهم ووظائفهم. -5نشر هذه األدلة بني اجلميع ويكون التقييم والتقويم يف ضوئها.
 -6اعتماد ميزانية سنوية هلذا القطاع متكنه من القيام مبهامه املنوطة به على أكمل وجه.
 -7أن يرتبط تقييم املعلم املمتاز حبوافز تشجيعية كمنحه مرتبة إضافية هلا قيمة مالية تضاف إىل
راتبه.
سابعا :التطوير يف حمور البيئة املدرسية:
يقضي الطالب واملعلم واإلدارة وغريهم وقتا ليس بالقليل يف املدارس ،ولذا البد أن تكون البيئة
التعليمية املدرسية بيئة آمنة وجاذبة ال طاردة ،تتوافر فيها اخلدمات الطالبية ولو يف حدها األدنى.
والتطوير يف هذا احملور يشمل:
 .1توفري األجهزة والوسائل التعليمية الالزمة ( معامل ،اجهزة عرض ،وسائل تعليمية ورقية إخل) .
 .2ختصيص ميزانية تشغيلية للمدارس سنويا ،ومعاملة املدارس كاإلدارات العامة أو الفرعية بديوان
عام الوزارة ،على أن تورد املدارس ما تتحصله من رسوم إىل حسابات الوزارة ،وأن يتم حتديد أوجه
الصرف يف ضوء العمليات احملاسبية املعروفة ،على أن تكون هذه امليزانية حسب حجم املدارس.
 .3الزام املدارس حبصر الطلبة الفقراء الغري قادرين على دفع الرسوم الدراسية وفق ضوابط معينة،
وترفع بها إىل مكاتب الرتبية باحملافظات إلعفائها من الرسوم ،وتوفري الدعم واملساعدات من قبل
الدولة واجملتمع واملاحنني
 .4الدولة واجملتمع واملاحنني هلذه الشرحية.
 .5أن تكون أعداد الطلبة يف الفصول الدراسية مناسبة ويف ضوء اخلارطة املدرسية.
 .6توفري اخلدمات الطالبية يف املدارس ،ومنها اخلدمات الطبية واالرشادية ،والرياضية ،ودورات
الصرف الصحي وغريها ،وأن تتوافر أدوات السالمة.
 .7انفتاح املدرسة مع حميطها باعتبارها مركز تنويري ،وأن متد جسور العالقة التشاركية بينها وبني
األسرة من
 .8جهة ،وبني املدرسة واجملتمع احمليط من جهة أخرى.
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 .9تتكفل املدارس بتعليم حمو األمية وتعليم الكبار يف حميطها ،ومتنح مكافآت وفقا لألعداد
امللتحقني وفق آلية مناسبة.
 .10توافر قاعات ضمن املباني املدرسية خاصة باسرتاحة املعلمني.
 .11توفري املكتبات يف كل مدرسة ولو يف احلد األدنى.
ثامنا :التطوير يف حمور األساليب والعمليات التحويلية:
العمليات التدريسية تعترب قلب العملية التعليمة ألنه من خالهلا حتول املدخالت إىل خمرجات.
والتطوير يف هذا احملور يتمثل يف:
 .1التنويع يف أساليب واسرتاتيجيات التعليم والتعلم من قبل املعلمني.
 .2أن يصنف املعلمون الطالب يف مواد ختصصاتهم وفق مستوياتهم التحصيلية ،من خالل اختبار
يضعه املعلم بداية العام الدراسي ،ليكتشف مستوى الطالب وحتديد الطلبة الذين حيتاجون إىل
دعم إضايف يف املواد العلمية واللغات حتى يسهل عليهم جماراة زمالئهم يف متابعة الدروس.
 .3االهتمام بالطلبة امللتحقني باملدارس من ذوي االحتياجات اخلاصة .
 .4متابعة املعلم واملدرسة لنتائج االمتحانات الشهرية والنهائية ملعرفة مدى تقدم الطلبة ،واختاذ
املعاجلات الالزمة حيال الطلبة الضعاف يف حتصيلهم الدراسي وتوجيه الدعم هلم .
 .5االهتمام بالطلبة املتميزين والذين لديهم مواهب وقدرات خاصة تفوق اقرانهم وتشجيهم وتسجيلهم
يف سجل خاص مع تدوين جماالت اهتماماتهم وهذا ما تفعله الدول املتقدمة.
 .6تشجيع الطلبة املتفوقني واملوهوبني  ،وكذلك املعلمني املبادرين واملخلصني يف أعماهلم من خالل
الشهادات التقديرية ،واالعرتاف جبهودهم ومتيزهم أمام الفريق املدرسي ،ويف لوحة خاصة يف
املدرسة.
تاسعا :التطوير يف حمور املناهج الدراسية:
املناهج الدراسية :هي أساس الربامج التعليمية حيث المعنى لوجود املدرس واملدرسة إذامل تتوافر
املناهج الدراسية اجليدة ،كما أن املناهج التعليمية هي الرتبية وهي التعليم املربجمة حسب أهداف
حمددة نابعة من فلسفة اجملتمع واجتاهاته املستقبلية ،وخططه التنموية مستندة على أسس نفسية
ومعرف ية ومرتبطة باملتعلم ومرحلته العمرية ،وباجملتمع وهويته وقيمه ،تطبق يف مواقف تعليمية بطريقة
تفاعلية مع مكونات املواقف التعليمية داخل املدرسة وخارجها .،كما أن هذه املناهج التعليمية إن مل
تكن هي السياسة التعليمية فهي جوهرها وقطب رحاها ،والركيزة األساسية هلا ،فنجاح السياسة
التعليمية أو فشلها يتعلق بصفة رئيسية مبحتوى املناهج النابعة من األهداف الرتبوية ،وبفعالية تنفيذها.
وعليه فإن مصدر أي تنمية ينطلق من الرتبية والتعليم ،وأي تطوير يف الرتبية والتعليم ال بد أن ينطلق
من تطوير املناهج التعليمية وفق غايات وأهداف واضحة وحمددة نابعة من فلسفة اجملتمع ،ويف هذا
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الصدد أشار جنيب حمي

الدين() 12

إىل أن االحتاد السوفييت حقق إجنازا علميا رائعا بإطالقه القمر

الصناعي الذي حيمل "الكبة اليكا" إىل الفضاء اخلارجي عام 1957م مسجال بذلك تفوقا علميا يف
هذا اجملال ،وعلى إثر ذلك سارعت ا لواليات املتحدة االمريكية بكافة مؤسساتها التعليمية والعلمية
مدعومة من اإلدارة االمريكية إىل إعادة النظر يف كافة مناهجها التعليمية والعلمية فأخذت تولي
تدريس" الفيزيا والعلوم الرياضية" اهتماما مركزا يف مجيع معاهد التعليم وعلى اختالف مستوياتها،
باإلضافة إىل ا زدياد االهتمام مبعاهد البحث العلمية والتكنولوجية وتوجيه موضوعاتها حنو
الفضاء...ومل متضي -حسبه -إال أعواما قليلة حتى حققت التكنولوجيا األمريكية تفوقا فضائيا
باهلبوط على سطح القمر ،وكان ذلك بفضل التطوير الذي احدثته يف مناهجها التعليمية ،وكذلك
اليابان عملت على تطوير منهجها وغريت السياسة التعليمية لتكون مواكبة ملا جيري يف البلدان املتقدمة
فحققت جناحات كبرية (العيساوي.)2012،
والتطوير يف هذا احملور:
 .1أن يشتمل الكتاب املدرسي على األهداف العامة للمادة الدراسية ،وأن حتدد األهداف السلوكية
اليت متثل نواتج التعلم لكل وحدة من وحداته وفق معايري االعتماد واجلودة.
 .2أن يشار يف الكتاب املدرسي إىل طرائق التدريس املناسبة لتحقيق أهداف الوحدات واملواضيع
ليسرتشد بها املعلم أثناء التدريس.
 .3أن تتصف الكتب املدرسية بالتطوير والتجديد وعدم اجلمود ،وأن يتوازن فيها اجلانب النظري مع
اجلانب العملي -يف املواد اليت حتتاج إىل التطبيق املعملي
 .4كما ينبغي أن تضاف مقررات تكنولوجية كثقافة عامة للطلبة يف الصفوف ( )9 -6يف املرحلة
األساسية ،وكذلك يف املرحلة الثانوية وفقا حلاجات الطالب.
 .5تطوير الكتب املدرسية كل مخس سنوات مبا يواكب حاجات املتعلمني والتطورات املستقبلية يف
اجملال الرتبوي يف ضوء نتائج الدراسات واالحباث يف جمال علوم الرتبية وعلم النفس .
 .6إضافة مواد جديدة للطور االخري من التعليم األساسي.
 .7إعادة النظر يف عدد الساعات اليت يقضيها الطالب يف املدرسة ،واليت تفي بتنفيذ املواد واألنشطة
املدرسية
عاشرا :التطوير يف حمور التعليم املهين والفين:
يعد التعليم املهين والفين من أنواع التعليم النظامي يف دول العامل ،فهو يهدف باملقام األول اإلعداد
الرتبوي واملهين للطلبة وإكسابهم املهارات املعرف ية واملهنية الذي تقوم عدة مؤسسات تعليمية من أجل
إعداد جيل من املهنيني املهرة يف شتى التخصصات ،التجارية منها والصناعية والصحية والفنية
 ) 12مقال نشره في مجلة الثقافة الجديدة ،عدد ( )319بعنوان" خواطر في شؤون التعليم في العراق"
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والزراعية ملقابلة احتياجات سوق العمل مبا يساعد على مواجهة اخللل اهليكلي بني العرض والطلب
يف أسواق العمل.
اذا يعد التعليم املهين والتقين أحد عوامل نهضة وتطور الدول املتقدمة صناعيا وتكنولوجيا
كالواليات املتحدة األمريكية وأملانيا واليابان ودول شرق آسيا والصني وغريها ،باعتباره أهم دعامات
االقتصاد اليت تقوم على تطوير الدول وإعطاءه األهمية القصوى يف أنظمتها التعليمية السائدة ،وربطها
بشراكة فاعلة مع مؤسسات سوق العمل ،كما يعد أداة لتعزيز التنمية البشرية املستدامة للتخفيف
من وطأة الفقر والبطالة وتعزيز املواطنة الصاحلة.
والتطوير يف هذا احملور يتمثل يف:
 -1فتح مسارات وختصصات متعددة وسلم تعليمي نظامي يوصل الطالب إىل املستوى اجلامعي ،حبيث
يليب طموحات الطالب يف التخصصات املختلفة سواء يف الصناعة أو التقنيات والربجمة املتقدمة وغريها
من التخصصات اليت يتطلبها سوق العمل احلالي واملستقبلي ،حبيث تتاح أمام الطالب خيارات متعددة.
 -2منح حوافز للملتحقني بهذا النوع من التعليم لعزوف الطلبة عن االلتحاق به.
 -3افتتاح مدارس أو معاهد صناعية يف ضوء احتياجات الدولة اجملتمع.
 -4إدراج بعض املواضيع املتعلقة بهذا احملور يف مواد الصفوف العليا من التعليم األساسي مهنية وفنية
كثقافة عامة حتبب الطلبة لاللتحاق بهذا النوع من التعليم.
 -5الرجوع إىل املسوحات واالحباث اجليولوجية واجلغرافية ملعرفة املواد اخلام املتوفرة يف اليمن واليت
هلا قيم اقتصادية ويف ضوئها تنشأ معاهد عليا لتصنيع املواد اليت تتوفر موادها اخلام يف األراضي
اليمنية.
احلادي عشر :حمور التطوير يف التعليم اجلامعي:
إذا كان التعليم األساسي هو القاعدة الصلبة للتعليم ،كما يعد التعليم الثانوي هو القلب النابض
للتعليم ومفرتق طرق التعليم التخصصي ،فإن التعليم اجلامعي مبثابة الرأس جلسد التعليم فهو العقل
املدبر واملخطط جلميع مسارات التنمية ولذا فإن التطوير يف هذا احملور يتمثل يف:
 -1فتح برامج ختصصية تليب احتياجات سوق العمل من الكوادر املؤهلة.
 -2الزام مؤسسات التعليم العالي باعتماد نظام االعتماد األكادميي وضمان اجلودة يف التعليم.
 -3االهتمام باملراكز البحثية ودعهما حكوميا وحمليا.
 -4تشجيع الشراكة بني القطاع احلكومي واخلاص يف جمال البحث العلمي يف اجلامعات.
 -5ينبغي أن تقاس فعاليات اجلامعات من خالل كفاءة خمرجاتها ،ومن خالل املؤمترات العلمية اليت
تقوم بنشرها.
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 -6كما ينبغي أن تقاس فعاليات اجلامعات من خالل اسهاماتها يف بناء جمتمع املعرفة يف حميطها.
-7ختفيض املعدالت املطلوبة يف الث انوية العامة خلوض املنافسة على املقاعد املتاحة واعتماد امتحان
قبول لكل األقسام.
 -8زيادة الطاقة االستيعابية للقبول يف الكليات اجلامعية وخصوصا األقسام العلمية والتطبيقية.
 -9الغاء شرط مرور عام على الثانوية للقبول يف التنسيق ،ويتم قبول الطلبة لاللتحاق بالتعليم اجلامعي
اليت تنطبق عليهم الشروط يف ذات العام املتخرج يف من الثانوية حتى ال يفقد معارفه ومعلوماته.
 -10جناح التنمية الشاملة والنهوض باملستوى العلمي ملخرجات التعليم العالي من خالل تعزيز اآلتي:
أ -تعميم التعليم األساسي والثانوي واالهتمام جبودته ومضامينه ومعايريه باعتبار خمرجات التعليم
الثانوي متثل مدخالت التعليم اجلامعي.
ب -تنمية املؤسسات التعليمية يف كافة مراحل التعليم وخصوصا مؤسسات التعليم العالي وتأهيلها
مبا يلزم للقيام مبهامها خري قيام.
ج -قيام تنسيق فعال بني مؤسسات التعليم العالي ومؤسسات القطاع اخلاص للقيام باألحباث وتقديم
اخلدمات البحثية ملعاجلة وتطوير قطاعات القطاع اخلاص .
متطلبات تنفيذ التصور املقرتح:
مبا أن النظام التعليمي منظومة متكاملة فإن متطلبات تنفيذ التصور املقرتح تتمثل يف اآلتي:
 -1إرادة سياسية داعمة.
 -2قيام الوزارات القائمة على التعليم بتحليل الوضع القائم يف مؤسساتهم ،وحتديد نقاط القوة ونقاط
الضعف يف البيئة الداخلية ،وكذا حتديد الفرص والتهديدات يف البيئة اخلارجية.
 -3حتديد الرؤية العامة والر سالة العامة للنظام التعليمي مبشاركة الوزارات الثالث ومبشاركة خرباء
وأعضاء هيئة تدريس متخصصني يف هذا اجملال ،ومن ثم حتديد الرؤية والرسالة لكل قطاع يف
ضوء الرؤية العامة والرسالة العامة للنظام التعليمي.
 -4حتديد األهداف االسرتاتيجية العامة لقطاع التعليم ومن ثم حتديد األهداف العامة لكل قطاع من
قطاعات التعليم ،يف ضوء األهداف العامة لقطاع التعليم.
 -5إجراء تقييم داخلي شفاف ملعرفة مواطن القوة ومواطن الضعف فيها بالطريق املعروفة.
 -6قيام كل وزارة ببناء اسرتاتيجية لتطوير التعليم الواقع حتت إشرافها وإدارتها وفق رؤى ورسالة
الوزارة مبشاركة الوزارات األخرى والستعانة باخلرباء يف جماهلا ،واشراك القطاع اخلاص املستفيد
من خمرجات الوزارات وكذا منظمات اجملتمع املدني ،وأكادمييني من ذوي االختصاص .
 -7تناقش اسرتاتيجية كل وزارة يف إطار ق طاعاتها وفروعها حبضور الوزارات األخرى
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 -8توضع االسرتاتيجيات الثالث املعدة من قبل الوزارات يف مسودة واحدة تصنف إىل ثالثة أبواب لكل
وزارة باب يف هذه املسودة كاسرتاتيجية عامة لتطوير التعليم.
 -9مراجعة املسودة من مجيع الوزارات املعنية ،بإشراك اخلرباء ومندوبني من القطاع اخلاص ومن
منظمات اجملتمع املدني واملهتمني بشؤون التعليم .
 -10عقد مؤمتر وطين عام لعرض مسودة االسرتاتيجية العامة ملناقشتها واستقبال املالحظات
والتعديالت عليها.
 -11تشكيل جلنة لصياغة االسرتاتيجية العامة بشكلها النهائي يف ضوء املالحظات اهلامة.
 -12بعد صياغة االسرتاتيجية العامة بشكلها النهائي يتم طباعتها يف كتاب ،ومن ثم توزيعها على
الوزارات واجلامعات ،ويتم تسليمها بشكل رمسي.
 -13قيام كل وزارة من وزارات التعليم بعمل خطة تنفيذية مزمنة.
االستنتاجات العامة:
توصل الباحث إىل االستنتاجات اآلتية:
 .1التنمية البشرية بكل أبعادها وعناصرها يف اليمن منخفضة ،وهذا االخنفاض ليس وليد الوضع
الراهن وإمنا هو ضعفا مرتاكما ومركبا منذ عقود ،وازداد اخنفاضا يف السنوات األخرية بسبب
احلرب.
 .2االخنفاض املوجود يف قيم مؤشرات دليل التنمية البشرية يرجع بصورة أساسية إىل ضعف التعليم من
حيث الكمية والنوعية ،ومن حيث املسارات واإلدارة...إخل .
 .3العالقة بني التمية والتعليم عالقة تبادلية ال ميكن جناح أحدهما يف غياب اآلخر.
 .4التنمية البشرية عملية جمتمعية حتتاج إىل تظافر جهود اجملتمع.
 .5التعليم عمود التنمية البشرية ،بل وكل أنواع التنمية.
 .6اجلانب املادي (االقتصاد) شرط من شروط تطوير قيم التنمية البشرية.
 .7ليس للجا نب املادي أهمية إذا مل توجد كفاءات بشرية لتسيريه وتوجيهه خلدم التنمية البشرية.
 .8االنفاق على التعليم يعد استثمار يف الرأمسال البشري وعوائده مضمونه.
املقرتحات :
أ -إجراء دراسات أخرى تتناول العناصر واملؤشرات املتعلقة بالتنمية البشرية يف اليمن واليت مل تتناوهلا
الدراسةاحلالية.
ب -توفري الدعم احلكومي واخلاص والدولي لتنفيذ االسرتاتيجيات اليت تضعها الوزارات املعنية يف
ضوء الصور املقرتح واليت ستنبثق عن االسرتاتيجية العامة.
ج -االعتماد على التخطيط وجتنب الرتقيع باعتبار التعليم منظومة متكاملة.
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قائمة املصادر واملراجع:
 .1احصائيات التنمية البشرية يف الدول العربية -التنمية يف كل عمل.)2014(،
 .2برنامج األمم املتحدة االمنائي منشورة على الشبكة العنكبوتية على الرابط التالي:
https;//www.arabstates.Undp.org/content/rbas/home/Pressreleases/2019/yemem

 .3بعرية ،أبو بكر مصطفى ،بعرية ،أنس أبوبكر( د-ت) ،ال تنمية مستدامة بدون إدارة قوامة ،حبث
مقدم ملؤمتر التنمية املستدامة يف ليبيا.
 .4تقرير التنمية البشرية ( )2016برنامج األمم املتحدة االمنائي ،منشور على صفحة الشبكة
العنكبوتية (انرتنت)  pdfعلى الرابط التالي ،http://hdr.undp..org:طبع يف كن
 .5ــــــــــــــــــــ ( ،)2018،برنامج األمم املتحدة االمنائي -دليل التنمية البشرية -احلالة الصحية.
 .6ــــــــــــــــــــ ( )2019برنامج األمم املتحدة االمنائي ،منشور على صفحة الشبكة العنكبوتية
 .7ـــــــــــــــــــــ ( ) 2018برنامج األمم املتحدة االمنائي ،منشور على صفحة الشبكة العنكبوتية
 .8ـــــــــــــــــــــ ( )2015برنامج األمم املتحدة االمنائي.
 .9التقرير الوطين للجمهورية اليمنية(،)2012اة حول التنمية املستدامة املقدم إىل مؤمتر األمم
املتحدة(ريودي جانريو) الذي انعقد يف الربازيل ،يونيو )2012(،منشور على الرابط التالي:
/implementation/documents/Rio-20-finalreport.doc/download/en/1/Rio.
 .10تقرير التنمية البشرية ( )2012برنامج األمم املتحدة االمنائي ،عمان.

http://ue.chm-cbd.net

 .11احلر ،عبد العزيز حممد( ،)2003الرتبية والتنمية والنهضة ،ط "،1كتاب فائز جبائزة مكتبة
الشيخ علي بن عبداهلل أل ثاني العاملية.
 .12احلسن ،عبد الرمحن حممد ( ،)2011التنمية املستدامة ومتطلبات حتقيقها ،دراسة مقدمة مللتقى
اسرتاتيجية احلكومة يف القضاء على البطالة وحتقيق التنمية املستدامة ،املنعقد جبامعة املسيلة،
يف الفرتة 2011/ 16-15م.
 .13احلسني ،عمر حمجوب حممد( ،)2018جودة التعليم والتنمية البشرية) موضوع منشور على
الشبكة

العنكبوتية

بعوان

:

على

التاليhtt://dspace.univ-:

الرابط

 setif2.dz/xmlui/hadle/123456789تم تصفحه في 2019/12/25م

 .14احلمدان ،سهيل( ،)2002اقتصاديات التعليم :تكلفة التعليم وعائداته،ط ،1الدار السورية
اجلديدة ،مشق-سوريا.
 .15دليل التنمية البشرية ومؤشراتها ،برنامج األمم املتحدة االمنائي ،التحديث االحصائي لعام 2018م.
 .16رياض ،أبو لصباع ( ،)2013التنمية البشرية املستدامة واقتصاد املعرفة يف الدول العربية -الواقع
والتحديات" دراسة مقارنة :اإلمارات العربية املتحدة ،اجلزائر ،اليمن ،كلية العلوم االقتصادية
والعلوم التجارية وعلوم التسيري ،جامعة فرحات عباس،سطيف -اجلزائر.
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 .17زقاوة  ،امحد ( ،)2013جودة التعليم العالي ومتطلبات التنمية البشرية ،جملة علوم اإلنسان
واجملتمع ،العدد  7سبتمرب 2013م املركز اجلامعي ،غليزان -اجلزائر.
 .18زقون ،)2012(،تقرير عن التعليم يف اليمن موقع أصوات عربية لتحسني جودة التعليم يف اليمن
منشور على الشبكة العنكبوتية على الرابط التاليhttps://Mohamedansary.com :

 .19السعيد ،أنور ( ،)1996التنمية االقتصادية اخلاصة بالتعليم اجلامعي اخلاص يف األردن ،جملة
العلوم الرتبوية ،العدد ،2المجلد.23
 .20شرف الدين ،حسن أمحد( ،)2004تقرير عن جمتمع املعرفة يف اجلمهورية اليمنية ،ورقة مقدمة
للمؤمتر االقليمي التحضري الثاني للقمة العاملية جملتمع املعلومات -الشراكة يف بناء جمتمع
املعلومات العربي ،املنعقد يف دمشق  ،يف الفرتة  23-22نوفمرب.
 .21الشمريي ،رضا عبد اجلبار سلمان ،واجلبوري ،حسون عبود د بعون ( ،)2015درور الرتبية
والتعليم يف التنمية البشرية يف العراق ،جملة أوروك ،كلية الرتبية للعلوم اإلنسانية ،عدد( ،)3اجمللد
 15-8ص ص ، 322-289جامعة املثنى.
 .22العبد اهلل الكفري مصطفى )2019( ،مقال منشور على صفحة الشبكة العنكبوتية (انرتنت)
جامعة دمشق – كلية االقتصاد تاريخ -gasomfa@scs-net.org

 .23عقون ،كرمية ،الشافعي ،بديار ( ،)2017التنمية البشرية وثالثية التعلم والتعليم التعليمية،
مذكرة الستكمال شهادة
 .24العلواني ،نوري عباس (2014م) ،نظام التعليم يف اجلمهورية اليمنية،ط،1صنعاء.
 .25عمر ،مضر خليل ومحيد ،رقية مرشد ( ،)203العالقة اجلدلية بني التعليم والتنمية وتقدم
اجملتمع .دراسة منشورة على االنرتنت على الرابط

التاليhttps://www.muthar-:

.alomar.com/wpp-content/2013
 .26العمري ،مصطفى عبد الرزاق ( ،)2011طموح اخلرجيني السعوديني ،جملة التدريب التقنية،

العدد(.)153
 .27فرج ،سكنة جهية ( ،) 2017دور التعليم يف التنمية االقتصادية يف العراق ،جملة االقتصاد
اخلليجي ،العدد( ،)34كانول أول 2017،م

 .28فهمي ،حممد سيف الدين ( ،)1992سبيل التعاون بني اجلامعات واملؤسسات االنتاجية يف دول
اخلليج العربية :الواقع وسب ل املستقبل ،مكتب الرتبية العربي لدول اخلليج -الرياض.
 .29حممد،كوثر ناهي( ،)2017دور التعليم يف حتقيق التنمية البشرية ،ماجستري ،كلية االقتصاد،
جامعة القادسية .منشورة االنرتنت على الرابط التاليhttps//qu.edu.iq/repoitoty/wp :

 .30املزاح ،حممد حممد أمحد ( ،)2005تطوير مؤشر التنمية البشرية وطرق قياسه -اليمن أمنوذجا،
أطروحة دكتوراه ،كلية الرتبية جامعة اخلرطوم.
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 .31املعهد العربي للتخطيط(د-ت) ،دور التعليم يف حتقيق أهداف التنمية البشرية ،الكويت.
 .32املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم( ،)2012التعليم يف الوطن العربي ،تقرير املرصد العربي
للرتبية.
 .33وزارة التخطيط والتعاون الدولي ( ،) 2013وضع التنمية البشرية يف اليمن ،اجللسة العلنية
السادسة2013 ،م من الرابط التاليhttp://afedmag.com/web/ala/pdf:

 .34وزارة التخطيط والتعاون الدولي ( ،)2018اجلهاز املركزي لإلحصاء ،مؤشرات أهداف التنمية
املستدامة يف اجلمهورية اليمنية  ،2018-2016سلسلة مؤشرات أهداف التنمية املستدامة – اليمن-
صنعاء.)63 :2018،
 .35وزارة التخطيط والتعاون الدولي اجلهاز املركزي( ،)2019تقرير خاس بورشة االشهار اخلاصة
مبؤشرات أهداف التنمية املستدامة للجمهورية اليمنية يف  16مارس 2020م.
 .36وزارة التخطيط والتعاون الدولي – قطاع الدراســـات والتوقعات( )2019وضـــع التنمية البشـــرية يف
اليمن يف التقـــــــــــارير الـــــــــــدوليـــــــــــة ،العـــــــــــدد( )41مـــــــــــارس 2019م

من الرابط

التاليhttps://www.ye.undp.org/pdf:

 .37وزارة التخطيط والتعاون الدولي ،والبنك الدولي -تقرير مشرتك ( ،)2010تقرير التنمية البشرية.
 .38وزارة الرتبية والتعليم ( ،)2013املراجعة السنوية الثامنة لتنفيذ االسرتاتيجية الوطنية لتطوير التعليم
العام ،امللتقى الرتبوي يف الفرتة من ،28-27مايو -صنعاء .
 .39ــــــــــــــــــ ( )2016املؤشرات االحصائية التعليمية -،كتاب االحصاء السنوي..2016/2015 ،
 .40وزارة التعليم الفين والتدريب املهين ،نشرة إحصائية ،2005االسرتاتيجية الوطنية للتعليم الفين
والتدريب املهين(.)2014-2005
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واقع ريادة األعمال يف الجامعات الخاصة بالجهورية اليمنية
The reality of entrepreneurship in private universities in the Republic of
Yemen
()1

د .عامر سعد أحمد جبران
د .خالد صالح يحي أحمد المساجدي

()2

()1أستاذ اإلدارة املساعد بكلية املجتمع
عمران  -اليمن
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Abstract:
The research aimed to know the reality
of entrepreneurship in private universiti
es in the Republic of Yemen from the st
udents' point of view, and to achieve the
goal, a descriptive survey approach was
used, and a questionnaire consisting of (
39) items distributed into five areas (ent
repreneurship culture, creativity and inn
ovation, calculated risk, independence, a
nd competitiveness) ,After confirming t
he validity and reliability of the tool, it
was distributed to the research’ sample c
onsisting of (121) male and female stud
ents. It was chosen by a simple random
method from fourth-level students in pri
vate universities in the first half of the a
cademic year 2019/2020 AD, and the da
ta were analyzed using the statistical pa
ckages program (SPSS), and the results
of the research were concluded. That the
reality of entrepreneurship in private un
iversities from the students ’point of vie
w as a whole was" medium "at the level

of the tool as a whole and its fields, The
results showed that there are no statistic
ally significant differences attributed to
the gender variable at the level of the to
ol as a whole and its fields, and there ar
e no statistically significant differences a
t the level of the tool as a whole and its f
ields due to the variable of specializatio
n, except for the field of "calculated risk
". The existence of statistically significa
nt differences on a whole level and their
fields due to the variable of the universi
ty, where the differences were in favor o
f Al-Razi University, except for the fiel
d of "calculated risk", the differences w
ere in favor of the University of Science
and Technology.
Key words: entrepreneurship, private u
niversities.
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مق م :
تكتسب ريادة األعمال يف السنوات األخرية أهمية بارزة يف احلياة العامة واخلاصة ،نظراً لدورها
احليوي يف التنمية املستدامة ،وكذا لدورها يف التنمية االقتصادية واالجتماعية ،إضافة لدورها املتميز
الستقطاب أصحاب األفكار اإلبداعية وإشراك فئات السكان املختلفة يف األنشطة االقتصادية،
وخباصة فئات الشباب ،من خالل تبين مشاريع األعمال اخلاصة بهم.
ونظراً للدور احليوي للريادة ،فإن غالبية الدول واحلكومات تعمل على سن القوانني والتشريعات
الداعمة لقطاع املشاريع الصغرية واملتوسطة ،باعتبارها متثل التجسيد احلقيقي للعمل الريادي ،وقد
قطعت العديد من اجلول شوطاً ملحوظاً يف هذا اجملال ،وأصبحت لديها جتارب مميزة يف الريادية من
خالل دعمها وتشجيعها لقطاع األعمال الصغرية واملتوسطة (أبو قرن.)2 ،2015 ،
ومع تنامي ظاهرة البطالة بني الشباب من خرجيي مؤسسات التعليم بشكل عام واجلامعات بوجه
خاص ،ويف ظل احنسار قدرة املؤسسات احلكومية والقطاعني العام واخلاص على استيعاب املزيد من
العاملني والقوة العاملة من الشباب -خرجيي املؤسسات التعليمية املختلفة -فلقد قامت العديد من الدول
بإعادة النظر يف أنظمتها التعليمية والتدريبية مبا يوفر بعداً جديداً يستهدف إثارة اهتمام الطلبة واملتدربني
الشباب وتنمية اجتاهاتهم ،وتوجيههم حنو خيار العمل حلسابهم اخلاص من خالل تأسيس مشروعاتهم
اخلاصة كبديل للعمل بأجر لدى الغري ،وهذا البعد اجلديد حيمل يف مضمونه توظيف أساليب وخطط
تشمل وتتوافر يف كل املراحل التعليمية اليت مير بها الشباب ،ومن ثم توفري بيئة اقتصادية مواتية لتطبيق
مشروعاتهم الريادية (معهد أحباث السياسات االقتصادية الفلسطيين "ماس".)1 ،2007 ،
وهذا ما أكدته دراسة (احلمالي ،والعربي )2016 ،بضرورة وضع سياسات وأهداف حمددة وخطط
تنفيذية فيما خيص ريادة األعمال يف اجلامعات.
كما أوصت دراسة (موسى )2018 ،بضرورة أن يهدف املنهاج اجلامعي إىل تزويد الطلبة باملهارات
الريادية يف مجيع التخصصات اجلامعية
فيما أشارت نتائج دراسة (الرميدي )2018 ،إىل غياب التعليم الريادي بشكل كبري يف خمتلف
التخصصات ،جبانب ضعف الدعم اجلامعي لريادة األعمال لدى الطالب.
واجلامعات اليمنية ينبغي عليها أن تتابع االنفجار املعريف وتطبيقاته املختلفة ،وأن متد جسور التعاون
بينها وبني املؤسسات والشركات واملصانع ،وقطاعات اإلنتاج ،وحماولة تقديم األفكار واالستشارات
والدراسات ،وتطوير أساليب ووسائل جديدة ،إىل ما هنالك من أوجه التعاون والتنسيق املشرتك ،حتى
يتحقق الربط بني العلم والعمل واجلامعة واجملتمع (احلاج. )20 ،2014 ،
ويف ضوء ما سبق يرى الباحثان أن على اجلامعات اليمنية أن تبحث عن آليات حديثة ومتقدمة تدعم
ريادة األعمال ،شأنها شأن بقية اجلامعات العاملية تستطيع من خالهلا الربط بني التعليم والصناعة
واجملتمع ،وكذا توفري فرص استثمارية وتشغيلية لطلبتها وخرجييها واجملتمع احمليط بها هذا من ناحية،
للعلوم والتقنية
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ومن ناحية أخرى مساعدتها للدولة يف دعم االقتصاد الوطين ،واملساهمة الفعَالة يف حتقيق التنمية
املستدامة ،والتخفيف من بعض املشكالت االقتصادية واالجتماعية اليت تواجهها ،واليت من أبرزها
الطلب املتزايد على الوظيفة العامة وغريها ،وهذا ما دعا الباحثان إىل إجراء هذا البحث للتعرف على
واقع ريادة األعمال يف اجلامعات اخلاصة.
مش ل البح :
شهد قطاع األعمال العديد من التغريات والتطورات اهلائلة ،مما أدى إىل زيادة االهتمام بريادة
األعمال ،وتشجيع الشباب على أن يصبحوا رواد أعمال؛ ونتيجة لذلك فإن على اجلامعات دوراً كبرياً
يف تأهيل هؤالء الشباب ،وتنمية ثقافة ريادة األعمال لديهم ،وإكسابهم اخلصائص الريادية اليت
تدفعهم وتشجعهم على العمل الريادي ،الستيعابهم يف خمتلف اجملاالت؛ لتخفيف حدة البطالة بني أوساط
اخلرجيني منهم.
حيث أشار اجمللس األعلى لتخطيط التعليم ( )90 -89 ،2012إىل أن من ضمن التحديات اليت
تشرتك فيها اجلامعات األهلية واخلاصة غلبة خمرجات التخصصات النظرية واإلنسانية على خمرجات
التخصصات العلمية والتطبيقية وبالتالي زيادة يف البطالة واهلدر يف رأس املال البشري ،كما أشار يف
توصياته املقرتحة إلصال ح التعليم اجلامعي بضرورة دمج التعليم اجلامعي يف عملية التنمية ،باعتباره
وسيلة أساسية لالرتقاء باجملتمع واستغالل إمكاناته البشرية والفكرية واملادية يف سياق عاملي متغري.
ويف السياق نفسه أشار اجمللس األعلى لتخطيط التعليم إىل غياب اهتمام اجلامعات اليمنية بدراسة
وحتليل احتياجات ومتطلبات سوق العمل من خمرجات اجلامعات ،فالقطاعان العام واخلاص يف أمس
احلاجة إىل خمرجات النظام التعليمي من الكوادر املؤهلة واملدربة اليت جيب أن تقود عملية التنمية
(اجمللس األعلى لتخطيط التعليم)99 ,2014،
ومن منطلق أهمية ريادة األعمال ودورها اهلام يف النهوض باملشاريع الصغرية واملتوسطة ونظراً
الزدياد أعداد اخلرجيني من اجلامعات اليمنية دون مقدرة سوق العمل على استيعابهم ،لذا سيقوم
الباحثان بدراسة واقع ريادة األعمال يف اجلامعات اخلاصة ،وعليه ميكن صياغة مشكلة البحث يف
األسئلة التالية:
 . 1ما واقع ريادة األعمال يف اجلامعات اخلاصة باجلمهورية اليمنية من وجهة نظر طلبة تلك اجلامعات؟
 . 2هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )0.05حول واقع ريادة األعمال يف اجلامعات
اخلاصة ،تعزى ملتغريات (النوع االجتماعي ،التخصص ،اجلامعة)؟
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أه اف البح :
هدف البحث إىل معرفة واقع ريادة األعمال يف اجلامعات اخلاصة باجلمهورية اليمنية من خالل اآلتي:
 .1تشخيص واقع ريادة األعمال يف اجلامعات اخلاصة باجلمهورية اليمنية من وجهة نظر طلبة تلك
اجلامعات.
 .2الكشف عن التباينات حول واقع ريادة األعمال يف اجلامعات اخلاصة ،تعزى ملتغريات (النوع
االجتماعي ،التخصص ،اجلامعة)
أه

البح :
تنبثق أهمية البحث من أهمية موضوعه املتمثل يف تشخيص واقع ريادة األعمال يف اجلامعات

اخلاصة باجلمهورية اليمنية ،كما تتمثل أهميته يف النتائج اليت مت التوصل إليها ،واليت ميكن
االستفادة منها يف توجيه جهود اجلامعات اخلاصة لالهتمام بريادة األعمال فيها ،مبا حيقق رضا الطلبة
وحتسني وتطوير واقعها  ،باإلضافة إىل فتح اجملال أمام دراسات مستقبلية يف هذا املوضوع.
ح وا البح :
اقتصر البحث موضوعياً :على رصد وجهات نظر طلبة اجلامعات اخلاصة حول واقع ريادة األعمال ،من
حيث جماالت (الثقافة الريادية ،اإلبداع واالبتكار ،املخاطرة احملسوبة ،االستقاللية ،التنافسية)،
وبشرياً :طلبة املستوى الرابع يف قسم إدارة األعمال ،ومكانياً :اجلامعات اخلاصة (العلوم التكنولوجيا،
الرازي ،األندلس ،آزال) ،وزمانياً :مت تطبيق الدارسة خالل الفصل الدراسي األول من العام اجلامعي
(.)2020/2019
مصطلح ت البح :
عري ري األ اال

 :وهي كلمة فرنسية األصل تعين إنشاء عمل حر يتسم باإلبداع ويتصف باملخاطرة

ويكون وفق أفكار مبدعة ومبتكرة ترتكز على املخاطرة ورأس املال اجلريء ،حيث يُعترب الريادي
شخص لديه اإلدارة والقدرة على حتويل فكرة جديدة أو اخرتاع جديد إىل ابتكار ناجح اعتماداً على
قوى الريادة يف األسواق والصناعات املختلفة للحصول على منتجات ومناذج جديدة تُسهم يف التطور والنمو
االقتصادي والصناعي على املدى الطويل (الشميمري واملبرييك.)20 ،2014 ،
وذكر االحتاد األوروبي بأن ريادة األعمال هي :األفكار والطرق اليت متكن من خلق وتطوير نشاط
عن طريق مزيج من املخاطرة واإلبداع واالبتكار والفاعلية يف ذلك العمل ).)Avanizi, 2009,15
وذكر ( ) Roddic, 2007,12بأن ريادة األعمال هي :عملية ديناميكية هادفة تسعى إىل إدارة
األعمال واملشروعات وتنميتها بطرق مبتكرة وغري تقليدية ،وفق أفكار ورؤى وتصورات إبداعية حتقق
الربح ومتنح ميزات تنافسية.
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التعريف اإلجرائي :تُعرف بأنها :إنشاء عمل حر يتسم ويتصف باملخاطرة احملسوبة ويُساهم يف خلق فرص
عمل جديدة مما يُساهم يف إحداث تطوير وتنمية وطنية شاملة ومستدامة.
اإلط ر ال ظري:
عري ري األ اال

:

يرتبط مفهوم ريادة األعمال دائما بابتكار أفكار جديدة لتقديم خدمات ومنتجات متميزة أو
أسلوب إنتاج جديد أكثر كفاءة ،وهي ترتكز على عنصر املخاطرة من خالل تطوير منتج قديم أو
تقديم منتج وخدمة جديدة ،فاملخاطرة تتضمن إمكانية عدم قبول املستهلكني املنتج أو اخلدمة
بالشكل اجلديد ،أو عدم اإلقبال على املنتج أو اخلدمة اجلديدة ،وهذا ما جيعل مفهوم ريادة األعمال
يتعدد ليشمل املالك واملبادر ورائد األعمال الناجح واملالك املخاطر ،واملبدع اإلنتاجي (أبو قرن،2015 ،
.)9
والريادة تعين التفرد واالعتماد على االختالف والتنويع والتوافق والطرق اجلديدة ،وال تعتمد على
النماذج والعادات السائدة اليت يفعلها اآلخرون ،وإمنا هي الوصول إىل منتجات وطرق فريدة وجديدة
ال تتطابق مع الطرق املعتادة أو الطرق املعمول بها (النجار ،والعلي.)6 ،2010 ،
وتشري األدبيات إىل أن مفهوم الريادة استخدم يف مطلع القرن الثامن عشر من قبل املصريف اإليرلندي
) (Richard Cantillonللتمييز بني مالك األراضي ،األفراد الذين يعملون حلسابهم اخلاص
واملوظفني ،وأصبح هذا املفهوم هو األساس النظري لتحديد جمال ريادة األعمال فيما بعد .(Spivey,
)S., 2016, 23

وتُعرف ريادة األعمال بأنها :عملية إجياد شيء خمتلف وذي قيمة من خالل بذل الوقت واجلهد وحتمل
املخاطر املالية والنفسية واالجتماعية ،وباملقابل تلقي املكافآت والعوائد املالية والرضا الشخصي نتيجة
ذلك (.)Hisrich & Peters, 2002,7

كما تُعرف ريادة األعمال بأنها التوجه برغبة إلنشاء عمل خاص يديره الفرد من خالل بذل الفكر
واجلهد والوقت واملال ،ويتحلى ،فيها بروح املغامرة وتقبل املخاطرة احملسوبة ،وحتمل التبعات النفسية
واالجتماعية واملالية لذلك ،واستثمار عوائده يف التوسع األفقي أو الرأسي لتوفري فرص عمل جديدة له
ولغريه للتخفيف أو احلد من البطالة ،وكذلك حتقيق الرفاهية االقتصادية واالجتماعية لنفسه ولغريه،
واملساهمة يف بناء مستقبله ومستقبل وطنه ،واملساهمة يف إحداث تطوير وتنمية وطنية شاملة ومستدامة
(عبد الفتاح.)632 ،2016 ،
جم الت ري األ اال

 :يتفق أغلب الباحثني على أن ريادة األعمال تتضمن جمموعة من األبعاد اليت

يستند عليها العمل الريادي وهي:
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أوالع :الثق

الري اي :

تُعترب الثقافة الريادية من العوامل اليت تشجع السلوكيات الريادية كاملخاطرة واالستقاللية واإلجناز
وغريها ،وتساعد يف الرتويج إلمكانية حدوث تغريات وابتكارات جذرية يف اجملتمع ،ويندرج حتت
الثقافة الريادية التعليم ،حيث يُعترب حمور ًا أساسياً يف تنمية ريادة األعمال وتطوير املهارات والسمات
العامة هلا ،كما ميكن استثمار دور التعليم يف تنمية ريادة األعمال يف سن مبكرة قد تصل إىل مرحلة
رياض األطفال ،وميتد هذا الدور ليصل إىل املراحل املتقدمة من التعليم العالي (املبريك ،واجلاسر،
.)25 ،2014
ن ع :اإلي اع وااليت ر:
اإلبداع :هو سعي املؤسسة لتكون األوىل يف تقديم املنتجات واخلدمات اجلديدة وتكون شديدة
التنافس اهلجومي يف اقتناص الفرص (حسني.)395 ،2013 ،
أما االبتكار :هو قدرة الفرد على إجياد حلول جديدة ملشكالت وصعوبات عمله ،باإلضافة إىل
استجابته وحتمسه إلنتاج كل ما هو جديد يف جمال عمله وإدخاله يف السوق بشكل مميز ،ويُعد
االبتكار من املهام األساسية للريادي ،كما أنه ليس حمصوراً فقط يف تطوير منتج أو إدخال
تكنولوجيا جديدة ،ولكنه يتعدى ذلك إىل إدخال طريقة جديدة يف توزيع اخلدمة أو إنتاج املنتج
بطريقة أقل تكلفة أو أكثر مالءمة من أجل إضافة قيمة جديدة إىل املستهلك (البلوشي،
والعجمية.)54 ،2013،
ويركز املشروع الريادي عادة على اإلبداع ،والذي قد يكون إبداعاً تكنولوجياً أو منتجاً جديداً،
أو طريقة جديدة يف تقديم منتج ،أو إعادة هيكلية التنظيم أو إدارته (احلاروني.)88 ،2010 ،
لث ع :امل طرأل احملا ي :
وتُعرف بأنها :املدى الذي يتمتع به الريادي لالخنراط وتبين القيام باملبادرات واألعمال شديدة
اخلطورة اليت تنعكس إجياباً على التوجه الريادي (أبو قرن.)21 ،2015 ،
وجيب أن يكون الريادي قابالً لتحمل املخاطرة الناجتة عن األعمال اليت يقوم بها ولديه االستعداد
ملواجهة املسئوليات املرتتبة أو املخرجات املتأنية لتبين املخاطرة والعائد املتوقع منه ،فكلما كانت
املخاطرة أقل يكون الريادي عامالً ،وكلما زادت املخاطرة يصبح ريادياً؛ لكون الريادي صاحب
املشروع ،ويتحمل كافة جوانب املخاطرة ،كما أن تبين املخاطرة يكون ذا عالقة باختاذ القرارات،
ومبين على مبدأ املغامرة (حسني.)290 ،2013 ،
وهناك عدة خماطر تواجه املشاريع الريادية (الشمري ،وآخرون:) ،2017 ،
 خماطر العمل :وتعين اجملازفة باجملهول من غري معرفة احتمالية النجاح ومرتطبة بالدخول إىل أسواقغري جمربة واستخدام تكنولوجيا غري جمربة بعد.
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 خماطر السوق :وتتعلق بتغيري أسعار صرف العمالت األجنبية ،وتغري يف القيمة السوقية ،وتغري يفأسعار الفائدة.
 خماطر مالية :ناجتة عن املديونية ،واستخدام مقدار كبري من املوارد من أجل النمو أو الفشل يفتسويق وبيع املنتج.
 خماطر شخصية :من خالل ارتكاب أصحاب املشاريع قرارات خاطئة تؤثر على استمرارية املشروعومركزه املالي.
 خماطر تنظيمية :تتعلق بتغري القوانني والتشريعات.رايع ع :االستق ل :
من أهم مبادئ الريادة الناجحة أو اجليدة أن يتٌمتع صاحب املشروع مبا يسٌمى االستقاللية وهذه
تتنوع مبجموعة من األنواع االستقاللي والفكري واملالي والفلسفي وغريها ،فملكية املشروع تتيح
لرائد األعمال االستقاللية والفرصة لتحقيق ما يصبوا إليه دون االعتماد على اآلخرين يف حتقيق
األهداف ،فالريادي ال يرغب يف العمل يف املنظمات الكبرية أو البريوقراطية ،بسبب رغباتهم الداخلية
وثقتهم العالية يف حتقيق طموحاتهم وتطلعاتهم (أبو قرن.)28 ،2015 ،
كما أن الرغبة باالستقاللية واالعتماد على النفس صفة مميزة لريادي األعمال الناشئني الذين من
املرجح أن ينشئوا أعماال ذات تأثري كبري وموجهة للنمو املستمر مستقبال ،وتعين مدى احلرية املمنوحة
لألفراد وفرق العمل من خالل تشجيعهم على ممارسة إبداعاتهم عن طريق طرح األفكار اجلديدة
ومتابعتها للوصول إىل النتائج املرضية (سلمان ،والناصري.)2016 ،
خ ما ع :الت ا :
وتعين قدرة الريادي على خلق قيمة مضافة مقارنة باآلخرين واليت حيصل عليها من خالل عناصرها
املتمثلة بالكلفة ،والتميز واإلبداع والقدرات اجلوهرية ،والسعة وبالتالي ميكنه من أداء عمله بشكل
يرضي زبائنه احلاليني واحملتملني (أبو قرن.)28 ،2015 ،
ال راس ت الا يق :
أُجريت العديد من الدراسات حول ريادة األعمال يف عدد من الكليات واجلامعات منها على املستوى
العربي :دراسة (أبو قرن ) 2015 ،هدفت إىل التعرف على واقع ريادة األعمال يف اجلامعات الفلسطينية
من خالل دراسة مقارنة بني عمادة خدمة اجملتمع والتعليم املستمر باجلامعة اإلسالمية ومركز التعليم
املستمر جبامعة األزهر ،ومت استخدام املنهج الوصفي التحليلي ،وكانت أداة الدراسة االستبانة ،طُبقت
على عينة بلغت ( ) 160طالب وطالبة ،وكانت أهم نتائج الدراسة :أظهرت النتائج وجود دور متوسط
لإلبداع واالبتكار واملخاطرة احملسوبة واالستقاللية والتنافسية والثقافة الريادية على التوجه الريادي يف
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التعليم املستمر يف اجلامعة اإلسالمية ،يف حني تبني وجود دور قليل للمجاالت السابقة على التوجه
الريادي يف التعليم املستمر يف جامعة األزهر ،وتأتي دراسة (احلمالي ،والعربي )2016،يف ذات السياق
واليت هدفت إىل التعرف على واقع ثقافة ريادة األعمال وآليات تفعليها جبامعة حائل من وجهة نظر اهليئة
التدريسية ،ومت استخدام املنهج الوصفي ،وكانت أداة الدراسة االستبانة ،طُبقت على عينة عشوائية
طبقية بلغت ( ،) 234وكانت أهم نتائج الدراسة :ضرورة وضع سياسات وأهداف حمددة وخطط تنفيذية
فيما خي ص ريادة األعمال يف اجلامعة ،وحاجة وحدة ريادة األعمال باجلامعة ملزيد من اجلهد والعمل فيما
خيص تفعيل أنشطتها والوعي برباجمها وخططها باستمرار ،وحاجة خطط ريادة األعمال باجلامعة إىل
ميزانيات مرصودة ومعتمدة حتى تستطيع حتقيق األهداف اليت تسعى إليها .وأجرى (موسى)2018 ،
دراسة هدفت إىل التعرف على واقع تنمية املهارات الريادية لدى خرجيي اجلامعات الفلسطينية ملن سبق
هلم العمل وملن مل يسبق هلم العمل ،ومت استخدام املنهج الوصفي التحليلي ،وكانت أداة الدراسة
االستبانة ،وطُبقت على عينة طبقية عشوائية بلغت ( ،)374وكانت أهم نتائج الدراسة :أظهرت النتائج
أن أدنى املهارات الريادية توفراً هي (اإلبداع واالبتكار ،التسويق واملبيعات ،التفاوض ،املالية ،االتصال
والتواصل) ،كما أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى ملتغري أسبقية العمل ،وكانت
الفروق لصاحل من سبق هلم العمل ،وأظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى ملتغري
(اجلامعة ،الكلية ،سنوات اخلربة) .أما دراسة )الرميدي (2018 ،فقد هدفت إىل إلي تقييم دور
اجلامعات املصرية يف تنمية ثقافة ريادة األعمال لدي الطالب ،وكذلك التعرف على املعوقات اليت
تواجهها يف ذلك ،ومت استخدام املنهج الوصفي ،وكانت أداة الدراسة استمارة استقصاء إلكرتوني
وورقي ،طُبقت على عينة بلغت ( ،)891وتوصلت الدراسة إىل أن هناك قصور واضح يف دور اجلامعات
يف تنمية ثقافة ريادة األعمال لدي الطالب يف كل احملاور .وهدفت دراسة (عبدالفتاح )2016 ،إىل
التعرف على مستوى وعي طلبة السنة التحضريية /جامعة امللك سعود بثقافة ريادة األعمال ،واجتاهاتهم
حنوها ،ومت استخدام املنهج الوصفي ،وكانت أداة الدراسة االستبانة ،طُبقت على عينة بلغت (،)510
وكانت أهم نتائج الدراسة :جاءت استجابة الطلبة على البعد األول معارف الطلبة بريادة األعمال بدرجة
مرتفع ة ،كما جاءت االستجابة للبعد الثاني اجتاهات الطلبة حنو ريادة األعمال بدرجة متوسطة ،أما
استجابة العينة للبعد الثالث كانت مرتفعة ،وأظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى
ملتغري اجلنس ،واملسار (إنساني /علمي) .كما أولت الدراسات األجنبية اهتمام ًا برأي الطلبة حول ريادة
األعمال منها دراسة (  )Holienka, Holienkova, & Gal,2015هدفت إىل فحص فروقات الطلبة
بالتخصصات املختلفة حنو كلٍ من امليل للمغامرة وخصائص ريادة األعمال ،ومت استخدام املنهج
الوصفي ،وكانت أداة الدراسة اختبار () ،)General Enterprising Tendency v2 Testطُبق على
عينة بلغت ( )370طالباً وطالبة ،وكانت أهم نتائج الدراسة :إن مستوى توفر امليل للمغامرة لدى
املبحوثني بلغ درجة متوسطة ،ووجد فروق كبرية بني استجابات املبحوثات حول امليل للمغامرة تعزى
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ملتغري التخصص اجلامعي ،حيث بلغ أعلى مستوى لدى طلبة إدارة األعمال وأقلها لدى طلبة الرتبية،
ووجود فروق حول اخلصائص الريادية تعزى لتغري التخصص اجلامعي ،حيث بلغ أعلى مستوى لدى طلبة
إدارة األعمال .وهدفت دراسة ( )Chang, & Rieple,2013إىل التحقق من أن استخدام املشاريع احلية
ضمن الربامج التدريبية اليت تقدمها وحدة تطوير األعمال الصغرية مبؤسسات التعليم العالي قد طورت
مهارات الريادة لطلبتها ،واستخدم املنهج الوصفي ،وكانت أدوات الدراسة االستبانة واملقابلة ،طُبقتا
على عينة بلغت ( )44طالباً وطالبة ،وكانت أهم نتائج الدراسة :وجود اخنفاض يف تصورات املبحوثني
خالل الفرتة التدريبية جلميع املهارات السبعة عشر اليت مت تقييمها قبل الربنامج وانهم خدعوا بقدراتهم
باستثناء تلك املتعلقة بالعمليات واملتعلقة حبيز اإلنتاج ،ولقد ظهر االخنفاض احلاد يف مهارة )التسويق،
اإلدارة ،املسح البيئي ،التشبيك ،الوعي الذاتي ،احملاسبة(.
التعل ق للى ال راس ت الا يق  :من خالل مراجعة الدراسات السابقة يتضح أنها تناولت واقع ريادة
األعمال  ،كما بينت أن هناك اختالف يف تقديرات أفراد العينة حول ريادة األعمال تبعاً للمتغريات،
كما مت االستفادة من تلك الدراسات يف التعرف على املنهجية العلمية وبناء األداة ،واستخدام األساليب
اإلحصائية املناسبة البحث احلالي .وقد هدف البحث احلالي لتشخيص واقع ريادة األعمال يف اجلامعات
اخلاصة باجلمهورية اليمنية من وجهة نظر الطلبة فيها.
إجراءات ال راس امل ان :
م

البح  :استخدم البحث املنهج الوصفي املسحي للتعرف على واقع ريادة األعمال يف اجلامعات

اخلاصة من وجهة نظر الطلبة فيها.
جمت ع ول

البح  :تكون جمتمع وعينة البحث من طلبة املستوى الرابع يف كليات إدارة األعمال

باجلامعات اخلاصة بأمانة العاصمة ،والبالغ عددهم ( )173طالب وطالبة ،وقد مت استهداف معظم
جمتمع البحث ،حيث بلغ عددهم ( )135طالب وطالبة ،واستجاب منهم عدد ( )121طالب وطالبة،
بنسبة ( )%70من إمجالي جمتمع البحث واجلدول التالي يوضح توزيع عينة البحث حبسب متغرياته:
ج و رقم  )1وص ل

البح حا املتلريات

املتلريات

النوع االجتماعي

التخصص
اجلامعة
للعلوم والتقنية

الت رار

ال اب %

ذكر

63

52.1

أنثى
إدارة أعمال

58
67

47.9
55.4

حماسبة

29

24.0

علوم مالية ومصرفية

25

20.7

العلوم والتكنولوجيا

26

21.5
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الرازي

57

47.1

األندلس

20

16.5

آزال

18

14.9

أااأل البح :
من اجل حتقيق أهداف البحث قام الباحثان بإعداد استبانة جلمع املعلومات باالستفادة من
أدبيات البحث والرجوع إىل الدراسات السابقة ،وقد تضمنت أداة البحث مخسة جماالت هي (:الثقافة
الريادية ،اإلبداع واالبتكار ،املخاطرة احملسوبة ،االستقاللية ،التنافسية) ،وقد مت إعطاء كل فقرة
من فقرات االستبانة وزن ًا متدرج وفقاً لسلم ليكرت اخلماسي (منخفضة جداً ،منخفضة ،متوسطة،
عالية ،عالية جداً( ،وميثل االستجابة رقمي ًا ( )5،4،3،2،1على التوالي.
الص و الظ هري :مت التحقق من الصدق الظاهري لألداة بعرضها على جمموعة من ذوي اخلربة
والكفاءة من محلة شهادة الدكتوراه يف جمال إدارة األعمال ،واملناهج ،والقياس والتقويم .حيث طلب
منهم إبداء الرأي حول فقرات االستبانة من حيث مدى وضوحها ،وسالمتها ،ودقة صياغتها اللغوية،
باإلضافة إىل مدى مالءمتها للمجال اليت تندرج حتته ،وقد مت اآلخذ جبميع مالحظات احملكمني
إلعداد االستبانة يف صيغتها النهائية.
ص و اال ا و الب لي :إلجياد صدق االتساق البنائي مت قياس مدى ارتباط اجملاالت بالنتيجة الكلية
لألداة ،وكانت مجيع املعامالت يف املستوى املقبول وذات داللة إحصائية عند مستوى ( )10.0مما يشري
إىل صدق االتساق الداخلي بني كل فقرة من فقرات االستبانة ومجيع فقراتها.
ب ت ااااأل :مت التحقق من ثبات األداة باستخدام طريقة ألفا كرونباخ ،وكانت النتائج كما هي
مبينة يف اجلدول التالي:
ج و  )2مع م ألح كرونب خ لق س ب ت أااأل البح
اجمل الت

ل ا الحقرات

مع م ألح كرونب خ

1

الثقافة الريادية

11

0.96

2

اإلبداع واالبتكار

7

0.97

3

املخاطرة احملسوبة

7

0.95

4

االستقاللية

7

0.96

5

التنافسية

7

0.95

إمجالي األداة ككل

39

0.99
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يتضح من النتائج املوضحة يف اجلدول السابق أن قيمة ألفا كرونباخ كانت مرتفعة ،حيث
تراوحت بني ( ،)0.97 - 0.95كذلك كانت قيمة معامل ألفا إلمجالي األداة ككل ( ،)0.99وهذا
يعين أن معامل الثبات مرتفع ويتم االعتماد عليه.
املع جل ت اإلحص ل  :لتحقيق أهداف البحث وحتليل بياناته مت استخدام املعاجلات اإلحصائية التالية:
(التكرارات ) ،(Frequenciesوالنسب املئوية )،(Valid Percentومعامل ارتباط بريسون )(Pearson
معامل ألفا كرونباخ ) ،(Cronbach’s Alphaواملتوسطات احلسابية ) ،(Meanواالحنراف املعياري
)(Standard Deviationواختبار ) (Tلعينتني مستقلتني ) ،(Independent-Samples T-testواختبار
حتليل التباين األحادي ).(One Way ANOVA

ك البح  :لتحديد معيار االستجابة مت حساب املدى بني الدرجات على النحو التالي:
املدى = الفرق بني أعلى درجة وأقل درجة =  ،4 = 1-5ومت تقسيم املدى على املقياس اخلماسي بالطريقة
اآلتية :طول الفئة = املدى ÷ عدد الفئات = ،80 .0 = 5 ÷ 4وبعد ذلك مت إضافة هذه القيمة إىل أقل
قيمة يف املقياس (الواحد الصحيح) ،وهكذا أصبح طول اخلاليا/املستويات (احلدود احلقيقية لقياس
املتوسط احلسابي) على النحو املبني يف اجلدول التالي:
ج و  )3يبني احل وا احلق ق لق س املت سط احلا يي جمل الت ااااأل
ال رج

احل وا احلق ق

التق ير اللحظي

1

80 .1 :1

منخفضة جداً

2

60 .2 :81 .1

منخفضة

3

40 .3 :61 .2

متوسطة

4

20 .4 :41 .3

عالية

5

5 :21 .4

عالية جداً

نت ل البح وم قشت :
إجابة السؤال األول والذي نصه" ما واقع ريادة األعمال يف اجلامعات اخلاصة باجلمهورية اليمنية من
وجهة نظر الطلبة فيها؟ مت حساب املتوسطات احلسابية ،واالحنرافات املعيارية لتقديرات أفراد عينة
البحث وكذلك ترتيب اجملاالت على مستوى األداة ككل ،وترتيب الفقرات على مستوى كل جمال،
وقد كانت املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لتقديرات أفراد عينة البحث على مستوى
جماالت األداة ككل كما هي موضحة يف اجلدول اآلتي:
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ج و  )4املت سط ت احلا ي واالحنرا ت املع ري جمل الت ااااأل ك
اجمل الت

الر ب

املت سط احلا يي

االحنراف املع ري

التق ير اللحظي

التنافسية

1

3.16

1.175

متوسطة

املخاطرة احملسوبة

2

3.00

1.106

متوسطة

الثقافة الريادية

3

2.97

1.119

متوسطة

اإلبداع واالبتكار

4

2.93

1.235

متوسطة

االستقاللية

5

2.92

1.162

متوسطة

3.00

1.082

متوسطة

األداة ككل

يتضح من اجلدول السابق أن املتوسط احلسابي العام جلميع جماالت واقع ريادة األعمال يف
اجلامعات اخلاصة ككل بلغ ( )3.00وباحنراف معياري ( ).082وهذا يعين أن تقديرات استجابات
أفراد العينة جبميع اجملاالت ككل "متوسطة" .وهذه النتيجة تشري إىل اهتمام اجلامعات اخلاصة نوعاً
ما بريادة األعمال؛ ورغم أنها إجيابية إال أنها الزالت دون املستوى املطلوب ،حيث ما زال موضوع ريادة
األعمال من املوضوعات احلديثة اليت مل حتظى بإملام ووعي كافة املعنيني يف اجلامعات اخلاصة ،األمر
الذي يقتضي من تلك اجلامعات توجيه األنظار لرتكيز اجلهود لالهتمام مبجال ريادة األعمال ،والعمل
على زيادة نشر ثقافة ريادة األعمال عرب براجمها .كون اجلامعات تلعب دور مهم يف تنمية ثقافة ريادة
األعمال ،وقد اتفقت هذه النتيجة مع دراسة (احلمالي والعربي )2016 ،اليت أشارت إىل أن ريادة األعمال
يف اجلامعات حباجة ملزيد من اجلهد والعمل فيما خيص تفعيل أنشطتها والوعي برباجمها وخططها
باستمرار ،واختلفت مع دراسة (عبدالفتاح )2016 ،اليت أشارت أن واقع وعي طالب السنة التحضريية
يف جامعة امللك سعود بثقافة ريادة األعمال جاء بدرجة تقدير كبرية.
كما تباينت استجابات أفراد عينة البحث من جمال إىل آخر حيث حصل جمال " التنافسية " على
املرتبة األوىل ،بدرجة تقدير "متوسطة" ،مبتوسط حسابي ( )3.16وباحنراف معياري ( ،)1.175يف حني
حصل جمال" املخاطرة احملسوبة " على املرتبة الثانية ،بدرجة تقدير "متوسطة" ،مبتوسط حسابي ()3.00
وباحنراف معياري ( ،)1.106كما حصل جمال" الثقافة الريادية " على املرتبة الثالثة ،بدرجة تقدير
"متوسطة" ،مبتوسط حسابي ( )2.97وباحنراف معياري ( ،)1.119فيما حصل جمال" اإلبداع
واالبتكار" على املرتبة الرابعة ،بدرجة تقدير "متوسطة" ،مبتوسط حسابي ( )2.93وباحنراف معياري
( ،)1.235بينما حصل جمال" االستقاللية" على املرتبة األخرية ،حيث بدرجة تقدير "متوسطة" ،مبتوسط
حسابي ( )2.92وباحنراف معياري ( ،)1.162ويشري ذلك إىل وجود دور متوسط للجامعات اخلاصة يف
التوجه حنو ريادة األعمال ،وأنها حباجة إىل زيادة االرتقاء مبستوى ريادة األعمال ،وتتفق هذه النتيجة
إمجاالً مع دراسة (أبو قرن )2015 ،اليت أشارت إىل وجود دور متوسط لإلبداع واالبتكار واملخاطرة
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احملسوبة واالستقاللية والتنافسية والثقافة الريادية على التوجه الريادي يف التعليم املستمر يف اجلامعة
اإلسالمية.
وفيما يأتي عرض النتائج للمجاالت ،كلٌ على حده ،حسب املتوسط احلسابي ،واالحنراف
املعياري الستجابة أفراد عينة البحث ،وذلك على النحو اآلتي:
.1اجمل ااو  :الثق

الري اي :

ملعرفة استجابة أفراد العينة لواقع ريادة األعمال ،مت حساب املتوسطات احلسابية واالحنرافات
املعيارية على فقرات اجملال كما هي موضحة باجلدول التالي:
ج و رقم  ) 5املت سط ت احلا ي واالحنرا ت املع ري الستج ي ت أ راا الع
الحقد د د د د د ددرات

جمل الثق

الري اي

االحنراف

ال الل

املع ري

اللحظ
متوسطة

الر ب

املت سط

1

3.30

1.352

2

3.13

1.426

متوسطة

3

3.11

1.237

متوسطة

4

3.07

1.506

متوسطة

5

3.05

1.396

متوسطة

6

3.00

1.549

متوسطة

1

تتبنى اجلامعة ثقافة األعمال الريادية وتدعمها.

7

2.99

1.110

متوسطة

4

تنظم اجلامعة ندوات تثقيفية بريادة بشكل دوري.

8

2.99

1.429

متوسطة

9

2.79

1.529

متوسطة

10

2.60

1.275

منخفضة

11

2.60

1.387

منخفضة

2.97

1.119

متوسطة

3
6
2
10
7
11

9
5
8

تعمل اجلامعة على زيادة الوعي بأهمية ريادة األعمال
واألعمال احلرة.
توجد مقررات دراسية تهتم بنشر ثقافة ريادة األعمال
ضمن برامج كليات اجلامعة.
توفر اجلامعة بيئة ثقافية ريادية.
تشجع اجلامعة على إجراء حبوث ومشروعات يف
ريادة األعمال والعمل احلر.
تنمي املقررات والربامج الدراسية مهارات ريادة
األعمال لدى الطلبة.
تدعم اجلامعة النجاحات الفردية املبنية على اجلهود
الشخصية.

يوجد موقع إلكرتوني مفعل لوحدة أو مركز ريادة
األعمال باجلامعة.
تقدم اجلامعة دورات تدريبية فعّالة يف جمال املشاريع
الريادية.
يوجد باجلامعة وحدة أو مركز خمتص بريادة
األعمال.
متوسط اجملال ككل
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يتضح من اجلدول السابق حصول جمال "الثقافة الريادية" على املرتبة الثالثة ،وبدرجة تقدير
(متوسطة) ،ومبتوسط حسابي بلغ ( ،)2.97واحنراف معياري ( ،)1.119وبتحليل نتائج فقرات اجملال
تبني اآلتي:
 حصلت ( )9فقرات من إمجالي( )11فقرة على درجة تقدير "متوسطة" ،حيث جاءت يف املرتبة األوىلالفقرة ( )3ونصها " تعمل اجلامعة على زيادة الوعي بأهمية ريادة األعمال واألعمال احلرة " .مبتوسط
حسابي ( ،)3.30واحنراف معياري ( ،)1.352تليها الفقرة ( )6ونصها " توجد مقررات دراسية تهتم
بنشر ثقافة ريادة األعمال ضمن برامج كليات اجلامعة ".مبتوسط حسابي ( ،)3.13واحنراف معياري
( ،)1.426ويعزو الباحثان هذه النتيجة إىل تشري إىل اهتمام اجلامعات اخلاصة إىل حدٍ ما بزيادة الوعي
بأهمية ريادة األعمال ،والعمل على زيادة نشر ثقافة ريادة األعمال عرب براجمها.
 حصلت الفقرتان ( )8،5على درجة تقدير "منخفضة" ،حيث تنص الفقرة رقم ( )5بـ "تقدم اجلامعةدورات تدريبية فعّالة يف جمال املشاريع الريادية ،".مبتوسط حسابي ( ،)2.60واحنراف معياري
( ،)1.275تليها الفقرة رقم ( )8ونصها "يوجد باجلامعة وحدة أو مركز خمتص بريادة األعمال ".على
أدنى واقع مبتوسط حسابي ( ،)2.60واحنراف معياري ( ،)1.387ويعزو الباحثان هذه النتيجة إىل قلة
الدورات التدريبية اليت تقدمها اجلامعات اخلاصة يف جمال املشاريع الريادية ،وكذا ضعف االهتمام
بإجياد وحدة أو مركز خمتص بريادة األعمال .وتتفق هذه النتيجة إمجاالً مع دراسة (أبو قرن)2015 ،
اليت أشارت إىل حصول جمال الثقافة الريادية على درجة موافقة متوسطة.
 .2اجمل الث ني :اإلي اع وااليت ر:
ملعرفة استجابة أفراد العينة لواقع ريادة األعمال ،مت حساب املتوسطات احلسابية واالحنرافات
املعيارية على فقرات اجملال كما هي موضحة باجلدول التالي:
ج و رقم  )6املت سط ت احلا ي واالحنرا ت املع ري الستج ي ت أ راا الع
الحق د د د د د د ددرات

3

تشــــــــجع اجلامعة على اســــــــتخدام
أساليب جديدة يف العمل.

الر ب

1

املت سط
3.17

االحنراف
املع ري
1.463

جمل اإلي اع وااليت ر
ال الل اللحظ
متوسطة

حترص اجلــــامعــــة على مواكبــــة

7

التغيري والتطوير يف جمـــال ريـــادة

2

3.16

1.408

متوسطة

األعمال.

1

تهـــدف اجلـــامعـــة إىل تنميـــة روح
اإلبداع واالبتكار.
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6
2
5

تعرض اجلـــامعـــة منـــاذج التجـــارب
احمللية والعاملية يف ريادة األعمال.
تشــجع اجلامعة األفكار املبتكرة
واملشاريع الطموحة.
تعزز اجلــــامعــــة القــــدرة لتحويــــل
األفكار اجلديدة ملشاريع ناجحة.

4

2.99

1.423

متوسطة

5

2.95

1.244

متوسطة

6

2.76

1.403

متوسطة

توفر اجلـــــامعـــــة الـــــدعم املـــــادي

4

واملعنوي ألصــــــــــــــــــــحاب األفكار

7

2.35

1.308

منخفضة

اجلديدة.

متوسط اجملال ككل

2.93

1.235

متوسطة

يتضح من اجلدول السابق حصول جمال "اإلبداع واالبتكار" على املرتبة الرابعة ،وبدرجة تقدير
(متوسطة) ،ومبتوسط حسابي بلغ ( ،)2.93واحنراف معياري ( ،)1.235وبتحليل نتائج فقرات اجملال
تبني اآلتي:
 حصلت ( )6فقرات من إمجالي ( )7فقرات على درجة تقدير "متوسطة" ،حيث جاءت يف املرتبة األوىلالفقرة ( )3ونصها " تشجع اجلامعة على استخدام أساليب جديدة يف العمل ".مبتوسط حسابي (،)3.17
واحنراف معياري ( ،)1.463تليها الفقرة ( )7ونصها " حترص اجلامعة على مواكبة التغيري والتطوير
يف جمال ريادة األعمال " .مبتوسط حسابي ( ،)3.16واحنراف معياري ( ،)1.408ويعزو الباحثان هذه
النتيجة إىل وجود توجه نوعاً ما للجامعات اخلاصة بتطبيق التعليم القائم على اإلبداع واالبتكار،
وتشجيع الطالب بأن يكونوا منتجني للمعرفة بدالً من تلقيها فقط ،وإتاحة الفرصة هلم للتعبري عن
آرائهم وأفكارهم ،وتشجيعهم على اإلبداع واستخدام األساليب اجلديدة ،كما حترص على مواكبة
التغيري التطوير يف جمال ريادة األعمال.
 حصلت فقرة واحدة فقط على درجة تقدير "منخفضة" وهي الفقرة ( )4ونصها " توفر اجلامعة الدعماملادي واملعنوي ألصحاب األفكار اجلديدة ".حيث جاءت بأدنى واقع مبتوسط حسابي (،)2.35
واحنراف معياري ( ، )1.308ويعزو الباحثان هذه النتيجة إىل قلة توفر الدعم املادي واملعنوي ألصحاب
األفكار اجلديدة يف اجلامعات اخلاصة .وتتفق هذه النتيجة مع دراسة (الرميدي )2018 ،اليت أشارت
إىل غياب الدعم اجلامعي الكايف للطالب لتنمية ريادة األعمال للطالب ،وحتويل أفكارهم إىل
مشروعات ،كما تتفق إمجاالً مع دراسة (موسى )2018 ،يف حصول جمال اإلبداع واالبتكار على
درجة موافقة متوسطة.
 .3اجمل الث ل  :امل طرأل احملا ي :
ملعرفة استجابة أفراد العينة لواقع ريادة األعمال ،مت حساب املتوسطات احلسابية واالحنرافات
املعيارية على فقرات اجملال كما هي موضحة باجلدول التالي:
للعلوم والتقنية
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ج و رقم  ) 7املت سط ت احلا ي واالحنرا ت املع ري الستج ي ت أ راا الع
الحق د د د د د د ددرات

3

الر ب

تشجع اجلامعة على إجراء دراسات اجلدوى قبل
الشروع يف أي مشروع جديد.

1

املت سط
3.30

جمل امل طرأل احملا ي
االحنراف

ال الل

املع ري

اللحظ

1.370

متوسطة

تساعد اجلامعة على اكتساب املهارات الالزمة

5

للتعامل مع املخاطر املستقبلية بأقل تكلفة

2

3.23

1.371

متوسطة

وجهد.

6
4
1
2
7

تشجع اجلامعة على اقتناص الفرص املتاحة.
تتبنى اجلامعة األساليب املستقبلية ملواجهة
املخاطر احملتملة.
تشجع اجلامعة على املخاطرة احملسوبة يف أداء
األعمال.
تشجع اجلامعة على املخاطرة مبنتجات وسلع
جديدة يف السوق.
حتفز اجلامعة لعمل املشاريع احملفوفة باملخاطر.

متوسط اجملال ككل

3

3.18

1.396

متوسطة

4

3.14

1.299

متوسطة

5

2.80

1.173

متوسطة

6

2.71

1.287

متوسطة

7

2.67

1.319

متوسطة

3.00

1.106

متوسطة

يتضح من اجلدول السابق حصول جمال "املخاطرة احملسوبة" على املرتبة الثانية ،وبدرجة تقدير
(متوسطة) ،ومبتوسط حسابي بلغ ( ،)3.00واحنراف معياري ( ،)1.106وبتحليل نتائج فقرات اجملال
تبني اآلتي:
 حصلت مجيع الفقرات على درجة تقدير "متوسطة" ،حيث جاءت يف املرتبة األوىل الفقرة ( )3ونصها" تشجع اجلامعة على إجراء دراسات اجلدوى قبل الشروع يف أي مشروع جديد ".مبتوسط حسابي
( ،)3.30واحنراف معياري ( ،)1.463تليها الفقرة ( )5ونصها " تساعد اجلامعة على اكتساب
املهارات الالزمة للتعامل مع املخاطر املستقبلية بأقل تكلفة وجهد " .مبتوسط حسابي (،)3.23
واحنراف معياري ( ،)1.371ويعزو الباحثان هذه النتيجة إىل أن اجلامعات اخلاصة لديها وعي وإدراك
بأهمية املخاطرة احمل سوبة ألي مشروع جديد ،حيث حترص على تشجيع الطلبة على إجراء دراسات
اجلدوى قبل الشروع بأي مشروع جديد.
 حصلت على املرتبة األخرية الفقرة ( )7ونصها " حتفز اجلامعة لعمل املشاريع احملفوفة باملخاطر ".بأدنىواقع مبتوسط حسابي ( ،)2.67واحنراف معياري ( ،)1.106ويعزو الباحثان هذه النتيجة إىل أن حتفيز
الطلبة يف اجلامعات اخلاصة لعمل املشاريع احملفوفة باملخاطر ال زال دون املستوى املطلوب ،األمر
الذي يتطلب توجيه األنظار هلذا اجلانب؛ كون املخاطرة احملسوبة من أهم أسس ريادة األعمال .وتتفق
للعلوم والتقنية
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هذه النتيجة إمجاالً مع دراسة (موسى )2018 ،يف حصول جمال املخاطرة احملسوبة على درجة موافقة
متوسطة لفئة املقارنة ملن مل سبق هلم العمل.
 .4اجمل الرايع :االستق ل :
ملعرفة استجابة أفراد العينة لواقع ريادة األعمال ،مت حساب املتوسطات احلسابية واالحنرافات
املعيارية على فقرات اجملال كما هي موضحة باجلدول التالي:
ج و رقم  ) 8املت سط ت احلا ي واالحنرا ت املع ري الستج ي ت أ راا الع
الحق د د د د د د ددرات
1
6
3
2
5
4
7

جمل االستق ل

االحنراف

ال الل

املع ري

اللحظ
متوسطة

الر ب

املت سط

1

3.07

1.346

2

2.99

1.320

متوسطة

3

2.96

1.399

متوسطة

4

2.95

1.277

متوسطة

5

2.93

1.340

متوسطة

6

2.89

1.365

متوسطة

7

2.68

1.337

متوسطة

2.92

1.162

متوسطة

تشجع اجلامعة على االستقاللية الفكرية يف
براجمها الريادية.
تعزز اجلامعة املسؤولية الفردية يف إدارة
املشاريع اخلاصة.
متنح اجلامعة احلرية الكافية إلبداء األفكار
الريادية.
تشجع اجلامعة على االستقاللية املادية يف
براجمها.
تتيح اجلامعة احلوار لتبين املشاريع اجلديدة.
متنح اجلامعة احلرية الكاملة يف طريقة تنفيذ
املشروعات الريادية.
تشارك اجلامعة أصحاب األفكار الريادية يف
العوائد املالية للمشاريع الريادية.
متوسط اجملال ككل

يتضح من اجلدول السابق حصول جمال "االستقاللية" على املرتبة األخرية ،وبدرجة تقدير
(متوسطة) ،ومبتوسط حسابي بلغ ( ،)2.92واحنراف معياري ( ،)1.162وبتحليل نتائج فقرات اجملال
تبني اآلتي:
 حصلت مجيع الفقرات على درجة تقدير "متوسطة" ،حيث جاءت يف املرتبة األوىل الفقرة ( )1ونصها" تشجع اجلامعة على االستقاللية الفكرية يف براجمها الريادية ".مبتوسط حسابي ( ،)3.07واحنراف
معياري ( ،)1.346تليها الفقرة ( )6ونصها " تعزز اجلامعة املسؤولية الفردية يف إدارة املشاريع اخلاصة".
مبتوسط حسابي ( ،)2.99واحنراف معياري ( ،)1.320ويعزو الباحثان هذه النتيجة إىل أن اجلامعات
اخلاصة حترص على تبين االستقاللية الفكرية يف براجمها الريادية ،وتعمل على تعزز املسؤولية
للعلوم والتقنية
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الفردية يف إدارة املشاريع اخلاصة ولكنها ال زالت دون املستوى املطلوب ،ويعود السبب يف ذلك إىل أن
موضوع ريادة األعمال حباجة إىل جهود أكثر من االهتمام نظراً حلداثته.
 حصلت على املرتبة األخرية الفقرة ( )7ونصها " تشارك اجلامعة أصحاب األفكار الريادية يف العوائداملالية للمشاريع الريادية ".بأدنى واقع مبتوسط حسابي ( ،)2.68واحنراف معياري ( ،)1.337ويعزو
الباحثان هذه ال نتيجة إىل أن مشاركة اجلامعات اخلاصة أصحاب األفكار الريادية يف العوائد املالية
للمشاريع الريادية ال زال دون املستوى املطلوب ،ويعود ذلك لقلة اإلمكانات البيئية املتاحة اليت تدفع
اجلامعات إىل العدول عن تشجيع االستقاللية الفكرية واملادية لطلبتها .وتتفق هذه النتيجة إمجاالً مع
دراسة (أبو قرن )2015 ،يف حصول جمال االستقاللية على درجة موافقة متوسطة.
 .5اجمل الرايع :الت ا :
ملعرفة استجابة أفراد العينة لواقع ريادة األعمال ،مت حساب املتوسطات احلسابية واالحنرافات
املعيارية على فقرات اجملال كما هي موضحة باجلدول التالي:
ج و رقم  ) 9املت سط ت احلا ي واالحنرا ت املع ري الستج ي ت أ راا الع
الحق د د د د د د ددرات

م
2
1
3
7
4
5

تهتم اجلامعة بدراسة وحتليل احلصة السوقية.
تقوم اجلامعة بدراسة أوضاع املنافسة لتحسني
اخلدمة.
توجد لدى اجلامعة آلية ملتابعة التغريات حلاجات
ورغبات الزبائن.
تستطيع املشروعات الريادية الدخول إىل األسواق
اجلديدة بسهولة.
تشجع اجلامعة التنافس بني الطلبة الكتشاف
املبدعني والرياديني.
تواجه املشروعات الريادية يف اجلامعة منافسة
شديدة.

جمل الت ا

االحنراف

ال الل

املع ري

اللحظ
عالية

الر ب

املت سط

1

3.43

1.283

2

3.41

1.464

عالية

3

3.27

1.354

متوسطة

4

3.12

1.427

متوسطة

5

3.06

1.416

متوسطة

6

2.93

1.397

متوسطة

تنافس املشــروعات الريادية املشــروعات الكبرية
6

من خالل وجود أســـــــــعار مناســـــــــبة وضـــــــــرائب

7

2.89

1.340

متوسطة

منخفضة.
متوسط اجملال ككل

للعلوم والتقنية

3.16

320
320

1.175
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يتضح من اجلدول السابق حصول جمال "التنافسية" على املرتبة األوىل ،وبدرجة تقدير (متوسطة)،
ومبتوسط حسابي بلغ ( ،)3.16واحنراف معياري ( ،)1.175وبتحليل نتائج فقرات اجملال تبني اآلتي:
 حصلت الفقرتان( )1،2على درجة تقدير "عالية" ،بينما حصلت بقية الفقرات على درجة تقدير "متوسطة" ،حيث جاءت يف املرتبة األوىل الفقرة ( )2ونصها " تهتم اجلامعة بدراسة وحتليل احلصة
السوقية ".مبتوسط حسابي ( ،)3.43واحنراف معياري ( ،)1.283تليها الفقرة ( )1ونصها " تقوم
اجلامعة بدراسة أوضاع املنافسة لتحسني اخلدمة ".مبتوسط حسابي ( ،)3.41واحنراف معياري
( ،)1.464ويعزو الباحثان هذه النتيجة إىل أن اجلامعات اخلاصة تهتم بدراسة وحتليل احلصة
السوقية  ،وتقوم بدراسة أوضاع املنافسة لتحسني اخلدمة ولكنها ال زالت دون املستوى املطلوب ،حيث
فهي حباجة إىل بذل جهود أكرب لزيادة االهتمام بريادة األعمال ودرها يف جمال التنافسية.
 حصلت على املرتبة األخرية الفقرة ( )6ونصها " تنافس املشروعات الريادية املشروعات الكبرية منخالل وجود أسعار مناسبة وضرائب منخفضة ".بأدنى واقع مبتوسط حسابي ( ،)2.89واحنراف
معياري ( ،)1.340ويعزو الباحثان هذه النتيجة إىل أن اجلامعات ال زالت حباجة إىل زيادة االرتقاء
مبستوى ريادة األعمال وتوفري بنية معرفية يف جمال ريادة األعمال وإدراك أهمية دعم املشروعات
الريادية لتحقيق امليزة التنافسية .وتتفق هذه النتيجة إمجاالً مع دراسة (أبو قرن )2015 ،يف حصول
جمال التنافسية على درجة موافقة متوسطة.
إجابة الســـؤال الثاني والذي نصـــه :هل توجد فروق دالة إحصـــائياً عند مســـتوى داللة ) ( ≤ 0.05يف
متوســــــط تقديرات أفراد عينة البحث حول واقع ريادة األعمال يف اجلامعات اخلاصــــــة ،تعزى ملتغريات
(النوع االجتماعي ،التخصــــص ،اجلامعة)؟ حلســــاب الفروق بني تقديرات عينة البحث حول واقع ريادة
األعمال يف اجلامعات اخلاصـــــة ،مت اســـــتخدام االختبار التائي ( )T-TESTملتغري (النوع االجتماعي)،
كما مت اســــــــتخدام اختبار حتليل التباين األحادي (  )ONE WAY ANOVAملتغري (التخصــــــــص،
اجلامعة) وميكن توضيح ذلك كما يأتي:
أوال :حبا متلري ال ع االجت لي:
ج و  )10نت ل االختب ر الت لي  )T.TESTلحح ،االل الحرو يني ق يرات ل
اال

املت سط
احلا يي

املع ري

الثقافة

ذكر

63

2.9456

1.13626

الريادية

أنثى

58

2.9875

1.10895

اجمل

للعلوم والتقنية

ال ع

عتل ملتلري ال ع االجت لي
االحنراف

االجت لي

الع ا

البح ل اقع ري األ

321
321

t

اال ل

ال الل

ق

احملا ي



اللحظ

.838

غري اال

-.205
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اإلبداع

ذكر

63

2.9031

1.17652

واالبتكار

أنثى

58

2.9616

1.30460

املخاطرة

ذكر

63

2.9751

1.11502

احملسوبة

أنثى

58

3.0369

1.10545

ذكر

63

2.8299

1.18939

أنثى

58

3.0271

1.13262

ذكر

63

3.2041

1.18686

أنثى

58

3.1084

1.17050

األداة

ذكر

63

2.9716

1.08154

ككل

أنثى

58

3.0243

1.09079

االستقاللية
التنافسية

-.259

.796

غري اال

-.306

.760

غري اال

-.932

.353

غري اال

.446

.656

غري اال

-.267

.790

غري اال

* مات ل ال الل  )0.05أق

تشري النتائج املوضحة يف اجلدول السابق إىل أن قيمة ( )Tاحملسوبة غري دالة إحصائياً عند مستوى
الداللة ( ،)0.05حول تقديرات أفراد عينة البحث لواقع ريادة األعمال ،حيث كانت قيم مستويات
الداللة اإلحصائية أكرب من ( ،)0.05مما يعين عدم وجود فروق دالة إحصائياً بني متوسطات استجابات
أفراد عينة البحث حول واقع ريادة األعمال على مستوى اجملاالت وعلى مستوى األداة ككل تعزى ملتغري
النوع االجتماعي  ،وهذا يدل على تقارب وجهات نظر أفراد عينة الدراسة دون التأثر جبنسهم ،ويعزو
الباحثان ذلك إىل إدراك أفراد العينة لواقع ريادة األعمال كونهم يدرسون يف بيئات وظروف متشابهة
دون تأثر باجلنس ،وقد اتفقت هذه النتيجة مع دراسة (موسى ،)2018 ،ودراسة (أبو قرن )20015 ،يف
عدم وجود فروق بني اجلنسني.
ن ع :حبا متلري الت ص:،
ج و  )11نت ل اختب ر حتل التب ين ااح اي  )ONE WAY ANOVAلحح ،االل الحرو يني
ق يرات ل

البح ل اقع ري األ اال

عتل ملتلري الت ص،

جم ع

ارج

مت سط

بني اجملموعات

املريع ت
4.053

احلري
2

املريع ت
2.027

داخل اجملموعات

146.145

118

1.239

التباين الكلي

150.198

120

اإلبداع

بني اجملموعات

7.094

2

3.547

واالبتكار

داخل اجملموعات

175.844

118

1.490

احمل ور /اجمل الت
الثقافة
الريادية

للعلوم والتقنية

322
322

F
ق
1.636

2.380

مات ل

ال الل

ال الل

اللحظ

.199

.097

غري دالة
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املخاطرة
احملسوبة

االستقاللية

التنافسية

األداة
ككل

التباين الكلي

182.937

120

بني اجملموعات

7.438

2

3.719

داخل اجملموعات

139.417

118

1.181

التباين الكلي

146.854

120

بني اجملموعات

6.388

2

3.194

داخل اجملموعات

155.615

118

1.319

التباين الكلي

162.003

120

بني اجملموعات

6.281

2

3.141

داخل اجملموعات

159.425

118

1.351

التباين الكلي

165.706

120

بني اجملموعات

5.995

2

2.997

داخل اجملموعات

134.432

118

1.139

التباين الكلي

140.427

120

3.148

2.422

2.324

2.631

.047

.093

.102

.076

دالة

غري دالة

غري دالة

غري دالة

* مات ل ال الل  )0.05أق

تشري النتائج املوضحة يف اجلدول السابق إىل أن قيمة ( )Fاحملسوبة غري دالة إحصائياً عند مستوى
الداللة ( ،)0.05حول تقديرات أفراد عينة البحث لواقع ريادة األعمال ،حيث كانت قيم مستويات
الداللة اإلحصائية أكرب من ( ،)0.05مما يعين عدم وجود فروق دالة إحصائياً بني متوسطات استجابات
أفراد عينة البحث حول واقع ريادة األعمال على مستوى اجملال األول والثاني والرابع واخلامس وعلى
مستوى األداة ككل تعزى ملتغري التخصص ،ويُعزى ذلك إىل تشابه وجهات نظر أفراد عينة البحث
بغض النظر عن اختالف ختصصاتهم ،بينما توجد فروق دالة إحصائياً حول اجملال الثالث املخاطرة
احملسوبة.
وملعرفة من تؤول إليه الفروق يف اجملال الثالث تعزى ملتغري التخصص ،استخدم الباحثان اختبار )(LSD
للمقارنات البعدية واجلدول اآلتي:
ج و
احمل ر
املخاطرة
احملسوبة

للعلوم والتقنية

) (Iالت ص،
حماسبة

 )12اختب ر ) (LSDلل ق رن ت البع ي :
) (Jالت ص،

مت سط االخت ف)(I-J

ال الل

إدارة أعمال

.16462

.497

علوم مالية ومصرفية

*.70424

.019
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يتضح من اجلدول السابق أن الفروق يف اجملال الثالث " املخاطرة احملسوبة" حول واقع ريادة األعمال
تُعزى ملتغري التخصص وذلك لصاحل فئة ذوي التخصص حماسبة ،ويُعزى ذلك إىل أن هذه الفئة أكثر
إدراكاً ملعرفة واقع ريادة األعمال يف اجلامعات اخلاصة.
لث ع :حبا متلري اجل مع :
ج و  )13نت ل اختب ر حتل التب ين ااح اي  )ONE WAY ANOVAلحح ،االل الحرو يني
ق يرات ل

جم ع

ارج

مت سط

بني اجملموعات

املريع ت
9.687

احلري
3

املريع ت
3.229

داخل اجملموعات

140.511

117

1.201

التباين الكلي

150.198

120

بني اجملموعات

11.548

3

3.849

داخل اجملموعات

171.390

117

1.465

التباين الكلي

182.937

120

بني اجملموعات

9.801

3

3.267

داخل اجملموعات

137.053

117

1.171

التباين الكلي

146.854

120

بني اجملموعات

13.798

3

4.599

داخل اجملموعات

148.205

117

1.267

التباين الكلي

162.003

120

بني اجملموعات

16.972

3

5.657

داخل اجملموعات

148.734

117

1.271

التباين الكلي

165.706

120

بني اجملموعات

11.589

3

3.863

داخل اجملموعات

128.838

117

1.101

التباين الكلي

140.427

120

احمل ور /اجمل الت
الثقافة
الريادية
اإلبداع
واالبتكار
املخاطرة
احملسوبة

االستقاللية

التنافسية

األداة
ككل

البح ل اقع ري األ اال

عتل ملتلري اجل مع
F
ق
2.689

2.628

2.789

3.631

4.450

3.508

مات ل

ال الل

ال الل

اللحظ

.050

.054

.044

.015

.005

.018

دالة

دالة

دالة

دالة

دالة

دالة

* مات ل ال الل  )0.05أق

تشري النتائج املوضحة يف اجلدول السابق إىل أن قيمة ( )Fاحملسوبة دالة إحصائياً عند مستوى الداللة
( ،)0.05حول تقديرات أفراد عينة البحث لواقع ريادة األعمال ،حيث كانت قيم مستويات الداللة
اإلحصائية أقل من ( ، )0.05مما يعين وجود فروق دالة إحصائياً بني متوسطات استجابات أفراد عينة
للعلوم والتقنية
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البحث حول واقع ريادة األعمال على مستوى مجيع اجملاالت واألداة ككل تعزى ملتغري اجلامعة ،وملعرفة
من تؤول إليه الفروق يف اجملال الثاني والثالث واألداة ككل تعزى ملتغري اجلامعة ،استخدم الباحث
اختبار ) (LSDللمقارنات البعدية واجلدول اآلتي:
ج و  ) 14اختب ر ) (LSDلل ق رن ت البع ي :
احمل ر

) (Iس ات اخلربأل

الثقافة الريادية

جامعة الرازي

) (Jس ات اخلربأل
جامعة العلوم

اإلبداع واالبتكار

املخاطرة احملسوبة

جامعة العلوم
والتكنولوجيا

والتكنولوجيا

-.00158

جامعة األندلس

*.74581

.010

جامعة آزال

.35972

.227

والتكنولوجيا

-.04138

.885

جامعة األندلس

*.72730

.023

جامعة آزال

.54941

.096

جامعة الرازي

.36601

.156

جامعة األندلس

*.92253

.005

جامعة آزال

.48046

.150

والتكنولوجيا

-.01754

.948

جامعة األندلس

*.89674

.003

جامعة آزال

.37928

.215

والتكنولوجيا

.03489

.896

جامعة األندلس

*.97995

.001

جامعة آزال

.54344

.077

جامعة الرازي

.07832

.753

جامعة األندلس

*.85959

.007

جامعة آزال

.46759

.149

جامعة العلوم
االستقاللية

جامعة الرازي

التنافسية

جامعة الرازي

جامعة العلوم

األداة ككل

جامعة العلوم
والتكنولوجيا

االخت ف)(I-J

.995

جامعة العلوم
جامعة الرازي

مت سط

ال الل

يتضح من اجلدول السابق أن الفروق يف اجملال األول والثاني والرابع واخلامس حول واقع ريادة األعمال
تُعزى ملتغري اجلامعة وذلك لصاحل جامعة الرازي ،ويُعزى ذلك إىل أن جامعة الرازي أكثر وعياً وإدراكاً
للعلوم والتقنية
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بواقع وأهمية ريادة األعمال ،ولديهم توجه حنو التفكري الريادي ،كما يتضح أيضاً من النتائج يف
اجلدول السابق أن الفروق يف اجملال الثالث واألداة ككل حول واقع ريادة األعمال تُعزى ملتغري اجلامعة
وذلك لصاحل جامعة العلوم والتكنولوجيا ويُعزى ذلك إىل أن جامعة التكنولوجيا لديهم تطلعات تتسم
بالواقعية يف نظرتهم لواقع ريادة األعمال ،حيث يتطلعون إىل تطوير ريادة األعمال نظراً ألهميتها يف
واقعهم العملي ،وتتفق هذه النتيجة مع دراسة (أبو قرن )2015 ،يف وجود فروق دالة إحصائياً تعزى ملتغري
اجلامعة.
خ ص ال ت ل والت ص ت واملقرتح ت:
خلُص البحث إىل النتائج التالية:
 . 1أن واقع ريادة األعمال يف اجلامعات اخلاصة باجلمهورية اليمنية من وجهة نظر الطلبة يف جممله كان
بدرجة "متوسطة" على مستوى األداة ككل وعلى مستوى كل جمال من جماالتها.
 . 2تباينت استجابات أفراد عينة البحث من جمال إىل آخر حيث حصل جمال " التنافسية " على املرتبة
األوىل ،بدرجة تقدير "متوسطة" ،مبتوسط حسابي ( )3.16وباحنراف معياري ( ،)1.175يف حني
حصل جمال" املخاطرة احملسوبة " على املرتبة الثانية ،بدرجة تقدير "متوسطة" ،مبتوسط حسابي
( )3.00وباحنراف معياري ( ،)1.106كما حصل جمال" الثقافة الريادية " على املرتبة الثالثة،
بدرجة تقدير "متوسطة" ،مبتوسط حسابي ( )2.97وباحنراف معياري ( ،)1.119فيما حصل جمال"
اإلبداع واالبتكار" على املرتبة الرابعة ،بدرجة تقدير "متوسطة" ،مبتوسط حسابي ()2.93
وباحنراف معياري ( ،)1.235بينما حصل جمال" االستقاللية" على املرتبة األخرية ،حيث بدرجة
تقدير "متوسطة" ،مبتوسط حسابي ( )2.92وباحنراف معياري (.)1.162

 . 3عدم وجود فروق دالة إحصائياً بني متوسطات استجابات أفراد عينة البحث حول واقع ريادة األعمال
يف اجلامعات اخلاصة على مستوى اجملاالت وعلى مستوى األداة ككل تعزى ملتغري النوع االجتماعي
 . 4عدم وجود فروق دالة إحصائياً بني متوسطات استجابات أفراد عينة البحث حول واقع ريادة األعمال
يف اجلامعات اخلاصة على مستوى اجملاالت (األول والثاني والرابع واخلامس) وعلى مستوى األداة
ككل تعزى ملتغري التخصص ،بينما توجد فروق دالة إحصائياً حول اجملال الثالث املخاطرة
احملسوبة ،حيث كانت الفروق لصاحل فئة ذوي التخصص حماسبة.
 . 5وجود فروق دالة إحصائياً بني متوسطات استجابات أفراد عينة البحث حول واقع ريادة األعمال يف
اجلامعات اخلاصة على مستوى مجيع اجملاالت واألداة ككل تعزى ملتغري اجلامعة ،حيث إن الفروق
يف اجملال األول والثاني والرابع واخلامس لصاحل جامعة الرازي ،كما أن الفروق يف اجملال الثالث
واألداة ككل لصاحل جامعة العلوم والتكنولوجيا.

للعلوم والتقنية
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و ض ء نت ل البح مي ن اخلروج ي لت ص ت واملقرتح ت الت ل :
 .1ضرورة االرتقاء بواقع ريادة األعمال يف اجلامعات اخلاصة يف مجيع اجملاالت.
 .2وضع اسرتاتيجيات تتضمن أهداف وسياسات وإجراءات وخطط تنفيذية ملنظومة ريادة األعمال
باجلامعات اخلاصة.
 .3االهتمام بنشر وتنمية ثقافة ريادة األعمال يف اجلامعات اخلاصة؛ ملا هلا من دور يف حتقيق التنمية
املستدامة.
 .4عقد دورات تدريبية وورش عمل ومؤمترات عملية يف اجلامعات اخلاصة تركز على التحول حنو
ريادة األعمال.
 .5ضرورة تبين قيادات اجلامعات اخلاصة فكر ريادة األعمال داخل اجلامعات.
 .6تطوير اهليكل التنظيمي يف اجلامعات اخلاصة من خالل استحداث وحدات خاصة بريادة
األعمال ،تقوم بتنظيم العمليات واألنشطة اليت تدعم ريادة األعمال.
 .7ضرورة تدريس مقرر ريادة األعمال يف اجلامعات اخلاصة كمتطلب جامعي؛ ملا له من أهمية يف
إكساب الطلبة املهارات الريادية.
 .8توفري البنية التحتية الداعمة لريادة األعمال يف اجلامعات اخلاصة.
 .9االستفادة من التجارب احمللية والدولية الناجحة يف جمال ريادة األعمال.
 .10ضرورة دعم املشاريع الريادية واإلبداعية لدى الطلبة وتشجيعهم على اإلبداع واالبتكار.
 .11إقامة الفعاليات وتنظيم املسابقات واجلوائز لتحفيز وتشجيع املشاريع الريادية للطلبة.
 .12إجراء حبث مماثلة يف اجلامعات احلكومية لدراسة واقع ريادة األعمال.
 .13إجراء حبث لوضع تصور للجامعات اليمنية لكيفية تبين ريادة األعمال.

للعلوم والتقنية
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املراجع العري :
 . 1أبو قرن ،سعيد حممد  .)2015(.واقع ريادة األعمال يف اجلامعات الفلسطينية بقطاع عزة" دراسة
مقارنة بني قسمي التعليم املستمر يف جامعيت األزهر واإلسالمية" ،رسالة ماجستري غري منشورة،
اجلامعة اإلسالمية ،غزة.
 . 2البلوشي ،حممد ،والعجمية ،جنالء  .)2013(.فاعلية برنامج إرشادي مجعي يف تنمية القدرات
املعرفية واملهارات والسمات الشخصية لطلبة الصف العاشر يف ريادة األعمال ،األمانة العامة جلائزة
خليفة الرتبوية ،ع( ،)11ص ص .255 -11
 . 3احلاج ،أمحد علي  .)2014( .التعليم اجلامعي يف اليمن ،املتفوق للطباعة والنشر ،صنعاء.
 . 4احلاروني ،علي عبدالفتاح  .)2010(.الريادة وإدارة األعمال الصغرية ،جملة حصاد الفكر،
ع( ،) 229عرض لكتاب الريادة وإدارة األعمال الصغرية ،تأليف :فايز مجعة صاحل النجار،
وعبدالستار حممد العلي ،ط ،1دار احلامد ،عمان.
 . 5حسني ،ميسون  .)2013(.ريادة األعمال – الريادة يف منظمات األعمال مع اإلشارة لتجربة بعض
الدول" حبث نظري" ،جملة جامعة بابل ،مج( ،)21ع(،)2العراق ،ص ص .407 -385
 . 6احلمالي ،راشد بن حممد والعربي ،هشام يوسف مصطفى  .)2016(.واقع ثقافة ريادة األعمال جبامعة
حائل وآليات تفعليها من وجهة نظر اهليئة التدريسية ،دراسات عربية يف الرتبية وعلم النفس ،ع(،)76
فلسطني ،ص ص .442-387
 . 7الرميدي ،بسام مسري  .) 2018(.تقييم دور اجلامعات املصرية يف تنمية ثقافة ريادة األعمال لدى
الطالب " اسرتاتيجية مقرتحة للتحسني" ،جملة اقتصاديات املال واألعمال ،ع( ،)6مصر ،ص ص
.394 -372
 . 8سلمان ،فاضل والناصري ،طارق  .)2016(.ريادة املنظمات يف إطار ممارسات القيادة
االسرتاتيجية" ،جملة العلوم االقتصادية واإلدارية ،جامعة بغداد ،مج( ،)22ع( ،)87العراق ،ص
ص .212 -191
 . 9الشمري ،أمحد واحلسناوي ،صاحل والشمري ،سرمد  .)2017(.دور صناع املعرفة يف حتقيق
الريادة االسرتاتيجية للمنظمات ،جملة كلية اإلدارة واالقتصاد للدراسات االقتصادية واإلدارية
واملالية ،جامعة بابل ،مج( ،)9ع( ،)1العراق ،ص ص .82 -52
 . 10الشميمري ،أمحد بن عبد الرمحن واملبرييك ،وفاء بنت ناصر .)2014(.ريادة األعمال ،ط ،2مكتبة
امللك فهد الوطنية ،الرياض.

للعلوم والتقنية
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 . 11عبدالفتاح ،حممد زين العابدين  .)2016(.الوعي بثقافة ريادة األعمال لدي طلبة السنة التحضريية:
جامعة امللك سعود واجتاهاتهم حنوها :دراسة ميدانية ،جملة البحث العلمي يف الرتبية ،مصر،
مج( ،)17ع( ،)3مصر ،ص ص .654-623
 . 12املبريك ،وفاء ناصر ،واجلاسر ،نورا جاسر  .)2014(.النظام البيئي لريادة األعمال يف اململكة العربية
السعودية  ،املؤمتر السعودي الدولي جلمعيات ومراكز ريادة األعمال" حنو بيئة داعمة لريادة األعمال
يف الشرق األوسط" املنعقد يف الرياض خالل الفرتة من  11 – 9سبتمبر2014م ،كتاب أحباث املؤمتر،
الرياض.
 . 13اجمللس األعلى لتخطيط التعليم .)2012( .مؤشرات التعليم يف اجلمهورية اليمنية مراحله وأنواعه
املختلفة ،للعام الدراسي  ،2012/2011رئاسة الوزراء ،اجلمهورية اليمنية.
 . 14اجمللس األعلى لتخطيط التعليم .)2014( .مؤشرات التعليم يف اجلمهورية اليمنية مراحله وأنواعه
املختلفة ،للعام الدراسي  ،2013/2012رئاسة الوزراء ،اجلمهورية اليمنية.
 . 15معهد أحباث السياسات االقتصادية الفلسطيين " ماس" بالتعاون مع مركز البحوث للتنمية الدولية
بكندا ( ،)IDRCومؤسسة قريدريش ايربت ( .)2007(. )FESحنو سياسات لتعزيز الريادة بني
الشباب يف الضفة الغربية وقطاع غزة ،معهد أحباث السياسات االقتصادية الفلسطيين (ماس)،
فلسطني.
 . 16موسى ،خالد يونس  .)2018(.واقع تنمية املهارات الريادية لدى خرجيي اجلامعات الفلسطينية :دراسة
مقارنة  ،رسالة ماجستري غري منشورة ،أكادميية اإلدارة والسياسة للدراسات العليا وجامعة األقصى،
غزة.
 . 17النجار ،فايز ،العلي ،عبد الستار ( ،)2010الريادة وإدارة األعمال الصغرية ،ط ، 2عمان ،دار
احلامد للنشر والتوزيع ،األردن.
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العنوان التجاري و االسم التجاري بين أحكام القانون وواقع التطبيق
Business address and Business name according law provisions and applied
procedures

()1

د /عبد الخالق صالح عبد هللا معزب
()1أستاذ القانون التجاري املساعد
جامعة صنعاء .
ملخص الدراسة:
نظراً للخلط الذي يقع فيه الكثريون بني

التجارية اليمين ،وتوضيح العالقة بني املفهومني وفقاً

مفهومي العنوان التجاري واالسم التجاري،

ألحكام القانون اليمين ،من ناحية ووفقاً ألحكام

وللتداخالت اليت تسببها القوانني املنظمة لكل منهما،

القضاء اليمين وما دأب عليه العمل يف وزارة الصناعة

والذي أدى إىل إرباك فقهي عند فقهاء القانون

والتجارة بهذا اخلصوص.

التجاري والباحثني يف هذا اجملال ،وإىل االزدواج يف

وبعد أن مت تفصيل أحكام كل من العنوان

األحكام املنظمة للعناصر اليت تشكل التزاماً على

التجاري واالسم التجاري مت سرد بعض النتائج اليت

التجار بشأن ضرورة التسجيل لدى اإلدارة العامة

توصلت إليها الدراسة وكذا خلصت الدراسة بعدة

للسجل التجاري والصناعي واألمساء التجارية بوزارة

توصيات للمشرع اليمين مت ذكرها يف نهاية الدراسة

الصناعة والتجارة سعت هذه الدراسة إىل توضيح

واليت نأمل من اجلهات املختصة(احلكومة وجملس

مفهوم العنوان التجاري يف القانون اليمين ،من خالل

النواب) وضعها يف االعتبار وتعديل بعض مواد القانون

تعريف العنوان التجاري وبيان أحكامه حبسب ما

التجاري على ضوئها ،إلزالة اللبس والتعارض بني

أوردها القانون التجاري اليمين ،وتوضيح االسم

أحكام التشريعات التجارية اليمنية ،واهلل املوفق.

التجاري وأحكامه من خالل ما جاء بها قانون األمساء

) ( املؤتمر العلمي الثاني للعلوم اإلدارية
 م2020  أكتوبر/ التنمية املستدامة ركيزة لألمن واالستقرار والسالم

Abstract
Due to the confusion between the
concepts of business address and
business name and interference that
caused by commercial laws which
regulate business address and business
name, as a result of that issue there is an
argument over jurists of commercial law
furthermore it may be obstacles to apply
laws relating these concepts because
there are more than act regulate the same
subject at the same time, especially
merchant's obligations in register his
business name at general management
of commercial& artificial record and
business names in Ministry of Industry&
Trade.

This thesis discussed mainly the
concept of business address focusing its
definition and provisions according
commercial act and also discussed
business name and explain its definition
and provisions according business
names act and tried to clarify
relationship between them either in rules
of law or applied procedures.
At the conclusion of this thesis
researcher named some results and
recommendations that hope to be
considered to amendment commercial
act as shown at the end of thesis.

:مقدمة
، فقد اعتمد عليها اإلنسان كوسيلة من وسائل البقاء والعيش،ًيعد مفهوم التجارة مفهوماً قدميا
سواء كانت بني األفراد أو اجلماعات أو حتى الدول اليت عرفت فيها التجارة قدمياً مبا كان يسمى
 ويُذكر أن التجارة عند،)1())2()إِيلَافهمْ رِحْلَة الشِِّتَاء وَالصَِّيْف1( (لِإِيلَافِ قُرَيْش: قال اهلل تعاىل،بالرحالت
) فلسطني واألردن، لبنان،العرب كانت متتد من قريش(اململكة العربية السعودية) إىل الشام (سوريا
 و قد وصلت أيضاً إىل احلبشة(أثيوبيا و إرتريا) وبالد فارس (إيران) دون تدخل،ًصيفاً وإىل (اليمن) شتاء
.)2(من الدولة لتنظيمها وفرض القيود على النشاط التجاري لألفراد
 فحيثما قام تبادل لسلعة بسلعة أُخرى،)3( عملية تبادل السلع واخلدمات:والتجارة بصفة عامة هي
 وعليه ميكننا، وحيثما قام تبادل خلدمة خبدمة أُخرى أو سلعة قامت جتارة،أو خدمة قامت جت ارة
.)2 ،1( اآليات،سورة قريش

)1(

 قواعد تسوية المنازعات التجارية في إطار منظمة التجارة العالمية،مصطفى إبراهيم أحمد عريبي/أستاذنا الدكتور

)2(

.8 ،7 ص،م2002 ، الخرطوم، جامعة النيلين، رسالة دكتوراة، ) وانعكاساتها على السودانWTO(
،م2007 ، دمشق،2 العدد،23 المجلد، مجلة جامعة دمشق، الجاتس وآفاق التجارة العربية في الخدمات،) حسين الفحل3(
.123 ،122 ص ـ
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القول أن مفهوم التجارة يقوم حول تبادل السلع واخلدمات ،ولكن نظراً للتقدم الصناعي والتكنولوجي
يف جمال االتصاالت وغريها فقد اشتدت املنافسة بني التجار على احلصول على حصة سوقية أكرب ولذا
د أبت التشريعات التجارية يف خمتلف البلدان على متييز التجار عن بعضهم عن طريق العناوين التجارية
واألمساء التجارية والعالمات التجارية وغريها.
وقد نظم املشرع اليمين أحكام التجارة بشقيها الشخصي (التجار) واملوضوعي (األعمال التجارية)
وفق القانون التجاري رقم ( )32لسنة 1991م وتعديالته املختلفة باإلضافة إىل قوانني فرعية أخرى خاصة
مثل قانون الشركات التجارية رقم( )22لسنة 1997م وتعديالته املختلفة وقانون األمساء التجارية رقم
( )20لسنة 2003م وقوانني البنوك ...وغريها .وحيث أن التجارة تقوم على االئتمان ،والذي يتطلب معرفة
املركز القانوني للتجار ونشاطاتهم التجارية و إعالن وإشهار الصفة القانونية للشخصية التجارية وحتديد
الذمة املالية لكي يتسنى للغري الوقوف على تلك املراكز ومعرفة التجار الذين يتعاملون معهم قبل
الدخول معهم بأي عالقات تعاقدية –كما وضحنا سابقاً -فإن الطريق القانونية ملعرفة ذلك هي
(اإلشهار) والذي يكون عن طريق التسجيل يف وزارة الصناعة والتجارة يف سجل خاص يسمى السجل
التجاري ،الذي يهدف بدوره إىل تنظيم اآلثار القانونية الكاملة للعناصر املادية من بيانات ومعلومات
تدون يف السجل التجاري واعتبار كل ما يدوَّن فيه حجة على الكافة تضمن احنصار احلق يف ملكية
العناصر املدرجة فيه ملن سجلها أوالً ،بل ومحايتها من التعرض هلا بعد تسجيلها ،ومن أهم تلك العناصر
حبسب ما نظمته القوانني اليمنية هي العنوان التجاري واالسم التجاري.
أهمية الدراسة:
أوجب القانون اليمين بعض االلتزامات على التجار حيث نظمت التشريعات التجارية اليمنية
أحكام تلك االلتزامات ،و من ضمن االلتزامات اليت أوجبها القانون اليمين "العنوان التجاري" و "االسم
التجاري" موضوع هذه الدراسة ،حيث جيب على كل تاجر أن يقيد ــــ حبسب قواعد القانون
التجاري ــــ عنواناً جتارياً خاصاً به وكذا امساً جتارياً ــــ حبسب قانون األمساء التجارية ــــ يف السجل
التجاري لدى وزارة الصناعة والتجارة ،إالَّ أنه وكما يقول بعض الفقهاء ( )4بأن التشريع التجاري اليمين
مل يفرق تفرقة دقيقة بني العنوان التجاري واالسم التجاري ،وعدم التفرقة تلك قد أدت إىل اخللط بني
املفهومني ،ومن هنا جاءت أهمية هذه الدراسة واليت سنبني من خالهلا تنظيم املشرع اليمين لكل من
"العنوان التجاري" و "االسم التجاري" والفرق بينهما ،وكذا أحكام القضاء اليمين وتطبيقات اإلدارة
املتعلقة بهذا اخلصوص.

( )4د .حمود محمد شمسان ،مبادئ القانون التجاري اليمني ،األمين للطباعة والنشر والتوزيع ،صنعاء2014 ،م ،ص.181
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مشكلة الدراسة:
تتلخص مشكلة هذه الدراسة يف التداخل التشريعي بني نصوص التشريعات التجارية اليمنية يف
تنظيم كل من العنوان التجاري واالسم التجاري ،وكذلك اخللط الذي حيدث عند التطبيق العملي
ألحكام تلك التشريعات ،والذي أظهر التطبيق القضائي واإلداري تعارضاً بني أحكام القانون التجاري
اليمين املتعلقة بتنظيم العنوان التجاري مع نصوص قانونية أخرى ،وعلى وجه اخلصوص قانون األمساء
التجارية وقانون السجل التجاري ،ونسعى من خالل هذه الدراسة إىل إبراز هذه املشكلة وتقديم احللول
القانونية اليت تضمن توافق النصوص القانونية مع التطبيق العملي ومتطلبات التسهيالت التجارية للتجار.
خطة الدراسة:
مت تقسيم هذه الدراسة إىل ثالثة مباحث يتكون كل منها من مطلبني على النحو التالي:
املبحث األول :التنظيم القانوني للعنوان التجاري.
املطلب األول :مفهوم ومكونات العنوان التجاري
املطلب الثاني :أحكام العنوان التجاري
املبحث الثاني :التنظيم القانوني لالسم التجاري
املطلب األول :مفهوم ومكونات االسم التجاري
املطلب الثاني :أحكام االسم التجاري
املبحث الثالث :التطبيق القضائي واإلداري الستخدام العنوان التجاري واالسم التجاري
املطلب األول :التطبيق القضائي الستخدام العنوان التجاري واالسم التجاري
املطلب الثاني :التطبيق اإلداري الستخدام العنوان التجاري واالسم التجاري
ويف خامتة هذه الدراسة مت سرد النتائج اليت توصل إليها الباحث وكذا التوصيات اليت خلصت إليها
الدراسة.
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املبحث األول :التنظيم القانوني للعنوان التجاري
املطلب األول :مفهوم ومكونات العنوان التجاري
أوالً :مفهوم العنوان التجاري:
يف البدء جتب اإلشارة إىل أن القانون اليمين قد درج على التفرقة بني "العنوان التجاري" و "االسم
التجاري" كما هو احلال يف الفقه ،حيث خلص جممع الفقه اإلسالمي( )5إىل أن "العنوان التجاري" و
"االسم التجاري" هي حقوق خاصة ألصحابها لكل منهما قيمة مالية ،كما جيوز التصرف بأي منهما،
وقد فرق القانون اليمين ـــــ كما ذكرنا ـــــ بني "العنوان التجاري" و "االسم التجاري" حيث أورد أحكام
العنوان التجاري يف الفصل الثاني من الباب الثالث من الكتاب األول من القانون التجاري بينما أفرد
لالسم التجاري قانوناً خاصاً هو القانون رقم ( )20لسنة 2003م بشأن األمساء التجارية.
وعلى الرغم من تلك التفرقة فلم يورد القانون التجاري تعريفاً حمدداً للعنوان التجاري إالَّ أن بعض
فقهاء القانون التجاري قد وضعوا تعريفاً للعنوان التجاري على أنه :االسم الذي يتخذه التاجر ،سواء
كان شخصاً طبيعياً أو معنوياً ،عند مزاولة األعمال التجارية ويوقع به مجيع العقود واملعامالت اليت
جيريها مع الغري ،ويقوم جبعله على مدخل حمله التجاري ليتميز به عن احملالت التجارية األخرى ،حيث
يدل الغري على شخص التاجر فيأتي إل يه الزبائن وميثل طريقةً يف حتديد ائتمان التاجر ووضع ثقة الغري
به( ،)6ويعرفه آخرون حتت عنوان "السمة التجارية" على أنه :التسمية املبتكرة اليت يتخذها التاجر حملله
التجاري لتمييزه عن غريه( )7مثل عبارة (صالون اللورد) ،أو املاوري لألخشاب ،كما أورد آخرون تعريف
ال عنوان التجاري على أنه :تسمية أطلقها التاجر على منشأته التجارية تعريفاً بها ومتييزاً هلا عن غريها
من املنشآت التجارية ،وليتعرف املتعاملون معه على اللون املتميز من السلع وأسلوب التعامل(.)8

( )5جاء ذلك في قرار المجمع رقم  ) 5/5( 43الذي انعقد في دورة مؤتمره الخامس بدولة الكويت في الفترة من 15-10
ديسمبر 1998م.

( )6د .منير علي هليل ،مبادئ القانون التجاري ،دار الثقافة للنشر والتوزيع ،ط ،1عمان2012 ،م ،ص .159
( )7د .سميحة القليوبي ،الملكية الصناعية ،دار النهضة العربية ،القاهرة ،ط ،9عمان2013 ،م ،ص .845
( )8د .عدنان صالح محمد العمر ،الوضع القانوني للعنوان التجاري في النظام القانوني السعودي ،مجلة العلوم الشرعية،
جامعة القصيم ،مجلد  ،7عدد  .4يوليو 2014م ،ص.7
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ثانياً :مكونات العنوان التجاري:
حدد القانون اليمين مكونات العنوان التجاري حيث نص على أنه ( :يتألف العنوان التجاري من
اسم التاجر ولقبه) ( ،)9ومن ذلك فإننا نستطيع القول بأن العنوان التجاري هو العنوان الذي يتكون من
االسم املدني للتاجر ولقبه ،ويف ذلك إشارة واضحة إىل أن العنوان التجاري يرتبط بشخص التاجر ويدل
عليه ،واالسم املدني للشخص هو :حق لصيق بشخصية اإلنسان يتكون من اسم الشخص واسم أبيه
واسم جده ولقبه أو من اسم الشخص واسم أبيه ولقبه( ،)10لكن وعلى الرغم من النص السابق إالَّ أن
القانون مل جيعل مكونات العنوان التجاري حمصورة على اسم التاجر ولقبه فقط ،بل أنه قد أجاز
تضمني العن وان التجاري بيانات خاصة باألشخاص املذكورين فيه ،أي يف العنوان التجاري ،بشرط أن
تكون تلك البيانات متعلقة بنوع التجارة املخصص هلا ،والغرض من ذلك إزالة اخللط الذي قد حيدث
بني عنوانني جتاريني بسبب تشابه األمساء املدنية ملالكي العنوانني ،حيث يصادف أحياناً أن يتشابه
اسم تاجر ولقبه مع اسم ولقب تاجر آخر ،خاصة يف جمتمع قبلي كاجملتمع اليمين الذي تشرتك فيه
كل قبيلة ـــــــ تقريباً ــــ ـ بلقب واحد أو عدة ألقاب ،وتشرتك عدة قبائل من مناطق خمتلفة يف لقب
واحد ،وبالتالي فقد أجاز القانون إضافة أي بيان أو اسم إىل جانب اسم التاجر لتمييزه عن غريه من
التجار الذين يشبه امسه أمساءهم ،وقد ذهب القانون إىل أبعد من ذلك فأجاز تضمني العنوان التجاري
تسمية مبتكرة فنص على أنه(:جيوز أن يتضمن العنوان التجاري بيانات خاصة باألشخاص املذكورين
فيه متعلقة بنوع التجارة املخصص هلا ،كما جيوز أن يتضمن تسمية مبتكرة) ( ،)11ومن ذلك فإن للتاجر
أن يضمِّن عنوانه التجاري بياناً مضافاً إىل امسه ولقبه شريطة أن يكون البيان املضاف متعلقاً بنوع
النشاط التجاري الذي ميارسه التاجر و معرباً عن جتارته مثل( :شركة الرحيب للتجارة العامة) لتمييزها
عن (شركة الرحيب لصناعة و دلفنة املنتجات احلديدية احملدودة) و(احلجاجي لألنظمة الكهربائية)
لتمييزها عن (احلجاجي لقطع الغيار ) ،وألن التاجر يف القانون اليمين يتنوع إىل تاجر فرد و تاجر
مؤسسة و تاجر شركة جتارية ،فثمَّة صعوبة يف العنوان التجاري املتعلق بالشركات التجارية خاصة
شركات األموال اليت ال اعتبار لشخصية الشريك فيها ،ولتنظيم ذلك فقد أجاز القانون أن يتضمن
العنوان التجاري تسمية مبتكرة مثل(:شركة أوفا العاملية لالسترياد والتصدير) و(شركة املوارد
واالستشارات الزراعية ) ،غري أن القانون قد اشرتط يف ذلك أن يطابق العنوان التجاري احلقيقة حبيث
يعرب عن نشاط الشركة وواقعها وأالَّ يؤدي إىل تضليل الغري من املتعاملني مع الشركة ،أو يؤدي إىل
املساس بالصاحل العام؛ كأن يتضمن العنوان ما خيالف القوانني النافذة أو النظام العام واآلداب يف

( )9المادة( )55من القانون اليمني رقم( )32لسنة 1991م بشأن القانون التجاري.

( )10المادة( )2من القانون اليمني رقم( )20لسنة 2003م بشأن األسماء التجارية.
( )11المادة( )55من القانون التجاري اليمني.
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اجلمهورية اليمنية ،ويكون األمر وجوبياً على التاجر يف حالة تشابه العنوان الذي اختذه ويرغب
بتسجيله مع عنوان تاجر آخر سبق قيده وتسجيله ،حبيث جيب عليه أن يضيف إىل امسه بياناً مييزه
إذا كان اسم التاجر ولقبه يشبهان العنوان التجاري املقيد مسبقاً يف السجل التجاري ملصلحة تاجر
آخر( ،)12وبالتالي فالعنوان التجاري جيوز أن يُستعمل من طرف أي شخص آخر و لو من طرف من له
اسم مدني مماثل ،غري أنه يتعني على هذا األخري حني إنشاء عنوان جتاري أن يضيف إىل امسه العائلي
بياناً آخر ًا مييزه بوضوح عن العنوان التجاري املوجود سابقاً واخلاص بتاجر آخر.
املطلب الثاني :أحكام العنوان التجاري
أفرد القانون التجاري للعنوان التجاري فصالً كامالً نظم أحكامه ضمن ذلك الفصل ،ونوجز
تلك األحكام فيما يلي:
أ .إن العنوان التجاري على الرغم من أنه يعترب من مكونات املتجر إالَّ أنه يعبِّر يف ذات الوقت عن
شخص التاجر ويرتبط به ،ولذا أوجب القانون اليمين أن يتألف العنوان التجاري من اسم التاجر
ولقبه ،ويؤكد ذلك القانون التجاري اليمين الذي نص على أنه( :ال جيوز ملن تنتقل إليه ملكية متجر
أن يستخدم عنوان سلفه التجاري إال إذا آل إليه هذا العنوان أو أذن لـه السلف يف استعماله)( ،)13حيث
جند يف ذلك داللة صرحية أن العنوان التجاري يرتبط بشخص التاجر رغم أنه من مكونات املتجر
والذي قد ال ختتلف مكوناته بعد بيعه عنها قبل البيع ،إال أن القانون مل جيز انتقال العنوان التجاري
إىل اخللف أو استعماله على املتجر الذي آل إليه إالَّ بإذن السلف صراحة ،ولكننا هنا نالحظ على
القانون اليمين بعض التعارض إذا ما قمنا مبقارنة هذا النص مع نص املادة( )42من القانون نفسه
الذي عرف املتجر فجعل العنوان التجاري من مكوناته يف حني أن العنوان التجاري ـــ كما رأينا ـــ
يرتبط بشخص التاجر( ،)14خاصة وأن القانون نفسه قد أكد على أهمية العنوان التجاري للتاجر،
بل أكثر من ارتباطه باملتجر حيث قرن التزامات التاجر بالعنوان التجاري وليس باملتجر عندما نص
على أنه (:من انتقل له متجر دون عنوانه التجاري ال يكون مسؤوالً عن التزامات سلفه ما مل يكن
هناك اتفاق خمالف مقيد يف السجل التجاري) (.)15

( )12المادة( )56من القانون التجاري اليمني.

( )13المادة ( )59من القانون التجاري اليمني.

( )14حيث تنص المادة ( )42من القانون التجاري اليمني على أن( :المتجر هو محل التاجر والحقوق المتصلة بالمحل
ويشتمل المتجر على مجموعة من العناصر المادية وغير المادية تختلف بحسب األحوال وهي بوجه خاص البضائع

واألثاث التجاري واآلالت الصناعية وعنصر االتصال بالعمالء واالسم والعنوان التجاري).

( )15المادة ( )61من القانون التجاري اليمني.
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ب .يعترب العنوان التجاري دليل الغري إىل النشاط التجاري الذي ميارسه التاجر ،حيث يتعامل عمالء
التاجر معه بناء على العنوان التجاري الذي وضعه على حمله التجاري و أجرى به مجيع معامالته
التجارية وضمَّنه أوراقه املتعلقة بتلك املعامالت ،حبيث يعرب العنوان التجاري عن الصفة القانونية
للتاجر فيوقع أوراقه املتعلقة بتلك املعامالت بعنوانه التجاري ،و يُكتب هذا العنوان يف مدخل
متجره ،ويف ذلك ينص القانون التجاري على أنه( :على التاجر أن جيري معامالته التجارية ويوقع
أوراقه املتعلقة بهذه املعامالت بعنوانه التجاري وعليه أن يكتب هذا العنوان يف مدخل متجره) (.)16
ج .يقول بعض فقهاء القانون

التجاري()17

بأن العنوان التجاري يشتمل على معنى أوسع من االسم

التجاري؛ حيث أن العنوان التجاري يشمل هذا األخري ويشمل أيضاً عالمات أو شعارات أو إشارات
أو رموزاً معينة ،ولكن  -كما ذكرنا  -أن القانون قد حصر مكونات العنوان التجاري على
االسم املدني للتاجر أو اسم معرب عن نشاطه أو تسمية مبتكرة فقط ،حيث أجاز القانون للتاجر
تضمني عنوانه التجاري ما شاء من تلك التسميات ،لكن مل يأتِ نص جييز تضمني العنوان التجاري
غري التسميات السابقة ،وعليه ال جمال لتضمني العنوان التجاري ألي عالمات أو شعارات أو إشارات
أو رموز أخرى حيث تظل املكونات حمصورة يف األمساء فقط دون غريها ،أما اإلشارات والرموز
أو العالمات والشعارات فتعد من مكونات العالمة التجارية وليس العنوان التجاري.
د .يضع بعض الفقهاء( )18مفهوماً ضيقاً للعنوان التجاري؛ فيقول بأن العنوان التجاري يقتصر على التاجر
الفرد دون غريه ،حيث يعرب عن االسم الذي يتخذه الشخص(التاجر الفرد) ألجل إجراء معامالته
التجارية واستخدامه يف التوقيع به على األوراق املتعلقة بنشاطه التجاري ،ولكن التسليم بهذا القول
خيل ق مشكلة قانونية تتعلق بالعنوان التجاري للتاجر غري الفرد مثل الشركات التجارية بأنواعها
املختلفة والشركات اليت تتخذ الشكل التجاري مثل اجلمعيات والتعاونيات وغريها ،أما القانون
التجاري اليمين بدوره فقد أحال أحكام العنوان التجاري اخلاص بالشركات التجارية على قانون
آخر ،هو قانون الشركات التجارية اليمين،فنص على أنه (:يكون عنوان الشركات التجارية وفق
األحكام القانونية اخلاصة بها) ( ،)19حيث أنه وحبسب أحكام العنوان التجاري الواردة يف القانون
التجاري فإن على كل تاجر أن ميتلك ويسجل عنواناً جتارياً سواء كان تاجر فرد أو تاجر شركة
جتارية ،فقد نظم القانون التجاري أحكام العنوان التجاري اخلاصة بالتاجر الفرد وترك تلك
( )16المادة ( )57من القانون التجاري اليمني.

( )17أستاذنا الدكتور عبد الرحمن عبد هللا شمسان ،الموجز في مبادئ القانون التجاري و الشركات التجارية ،بدون دار
نشر2005 ،م ،ص.70
()18

د .باسم محمد صالح ،القانون التجاري ،القسم األول ،مطبوعات جامعة بغداد ،منشور في دار الحكمة ،بغداد،

1987م ،ص.139

( )19المادة( )62من القانون التجاري اليمني.
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اخلاصة بالشركات لينظمها قانون الشركات التجارية وفقاً لنص املادة ( )62من القانون التجاري
اليت تنص على أنه  (:يكون عنوان الشركات التجارية وفق األحكام القانونية اخلاصة بها.
وللشركة أن حتتفظ بعنوانها األول دون تعديل إذا أنضم إليها شريك جديد أو خرج منها شريك
كان عنوان الشركة يشتمل على امسه مادام هذا الشريك أو ورثته قد قبلوا إبقاء االسم يف
العنوان) ،لكن وعلى الرغم من ذلك فإن قانون الشركات التجارية اليمين مل يذكر أي تنظيم
للعنوان التجاري للشركات التجارية ومل يتطرق للفظ العنوان إالَّ تعبري ًا عن حمل الشركة أو
مركزها الرئيسي.
ه .على الرغم من أن العنوان التجاري يعترب ماالً معنوياً من مكونات املتجر وأن القانون قد منع التصرف
يف العنوان التجاري تصرفاً مستقالً عن التصرف يف املتجر ،إالَّ أن تصرف صاحب املتجر يف متجره
ال يشمل العنوان التجاري ،فإذا باع صاحب املتجر متجره إىل شخص آخر انتقل املتجر دون العنوان
التجاري ،حيث يظل هذا األخري ملكاً للبائع ،إالَّ إذا أثبت من آل إليه املتجر أن نية صاحب املتجر
قد انصرفت صراحة أو ضمناً إىل التصرف يف املتجر والعنوان التجاري معاً(.)20
و .على الرغم من أن العنوان التجاري يعترب ماالً -كما أوضحنا سابقاً -إالَّ أن القانون اليمين على
عكس ما ذهب إليه بعض الفقهاء العرب( )21بأن ملكية العنوان التجاري وأحقية األسبقية يف متلكه
والتصرف فيه تثبت باالستعمال،إذ تثبت امللكية مبجرد وضع العنوان التجاري على الفتة احملل
التجاري حتى قبل مباشرة التجارة فعالً ،وأحقية امللكية تلك توفر احلماية القانونية للعنوان التجاري
املتمثلة يف حق االحتكار واالستعمال وحرمان الغري من اختاذ ذات التسمية كعنوان جتاري مييز به
نشاطه التجاري ،على عكس ذلك فإن القانون اليمين مل يوفر أي محاية قانونية للعنوان التجاري
جملرد استعماله من قبل التاجر ،وال يعترب العنوان التجاري حممٍ قانوناً إالَّ من تاريخ تسجيله يف السجل
التجاري لدى وزارة الصناعة والتجارة ،حيث نص القانون التجاري على أنه(:يقيد العنوان التجاري يف
السجل التجاري وفقاً ألحكام القانون وال جيوز بعد القيد لتاجر آخر استعمال هذا العنوان يف نوع
التجارة اليت يزاوهلا)(.)22
ز .وألن القانون التجاري قد كفل محاية العنوان التجاري الذي مت قيده وتسجيله يف السجل التجاري
فإن أي استعمال غري قانوني للعنوان التجاري املقيد واملسجل بالوزارة يعرض من استعمله على ذلك
الوجه للمساءلة القانونية ،مثل استخدام العنوان التجاري من قبل شخص غري صاحبه ،أو من قبل
صاحبه نفسه يف نشاط جتاري غري الذي سجل العنوان مبوجبه،ويف هذه احلالة جيوز لذوي الشأن
(وهم وزارة الصناعة والتجارة وأي شخص تضرر من ذلك االستعمال) أن يطلبوا منع استعماله سواء
( )20المادة ( )58من القانون التجاري اليمني.
( )21د .سميحة القليوبي ،الملكية الصناعية ،مرجع سابق ،ص.850
( )22المادة ( )56من القانون التجاري اليمني.
للعلوم والتقنية

339
339

صنعاء  21 - 20 /أكتوبر  2020م

( املؤتمر العلمي الثاني للعلوم اإلدارية )
التنمية املستدامة ركيزة لألمن واالستقرار والسالم  /أكتوبر  2020م

كان مقيداً يف السجل التجاري أو كان عنواناً مشابهاً للعنوان املقيد بالسجل،كما جيوز هلم أيضاً
طلب شطبه من السجل التجاري إذا كان مقيداً فيه ،وكل ذلك ال مينع الرجوع بالتعويض إن كان
للتعويض حمل قانوني(.)23
املبحث الثاني :التنظيم القانوني لالسم التجاري
املطلب األول :مفهوم ومكونات االسم التجاري
أوالً :مفهوم االسم التجاري:
من االلتزامات اليت أوجبها القانون اليمين على التاجر (سواء كان تاجر فرد أو مؤسسة أو
شركة جتارية أو شركة تتخذ الشكل التجاري) أن يتقدم التاجر بطلب قيد وتسجيل امسه التجاري
إىل اإلدارة العامة للسجل التجاري والصناعي واألمساء التجارية بديوان عام وزارة الصناعة والتجارة أو
مكاتب الوزارة يف احملافظات خالل فرتة معينة حددها القانون بستني يوم من تاريخ مزاولة التاجر نشاطه
التجاري أو افتتاحه حمله التجاري(.)24
واالسم التجاري كما عرفه القانون اليمين هو( :االسم الذي يستخدمه التاجر فرداً كان أو
مؤسسة أو شركة لتمييز حمله التجاري عن غريه من احملالت التجارية)( .)25ومن هذا التعريف يتضح أن
مهمة االسم التجاري األساسية هي متييز احملالت التجارية عن بعضها البعض ،حيث يؤكد بعض فقهاء
القانون( )26على ذلك بأن الوظيفة األساسية لالسم التجاري هي متييز املنشأة التجارية عن غريها من
املنشآت املماثلة حتى يسهل التعرف عليها من عمالئها الذين يفضلونها ،وعدم اخللط بينها وبني غريها
من املنشآت األخرى ،ولتحقيق تلك الوظيفة فإنه يتوجب على التاجر وضع االسم التجاري على (الفتة)
حمله التجاري بكتابة واضحة وظاهرة ،كما يتوجب عليه أيضاً فعل ذلك على فروع حمله التجاري،
و يضع هذا االسم على فواتري احملل وخطاباته وإعالناته ،ويستخدمه بواسطة صاحب املتجر أو احملل
التجاري للتوقيع على املستندات والتعهدات اليت ختص املتجر ،وال ختص شؤون التاجر اخلاصة أو حمل
جتاري آخر حتى لو كان مملوكاً لذات التاجر إذا مل يكن فرعاً للمحل التجاري املقصود( ،)27ومما
سبق نستطيع استنتاج ما يلي:

( )23المادة ( )63من القانون التجاري اليمني.

( )24المادة ( )15من قانون األسماء التجارية اليمني.
( )25المادة ( )2من قانون األسماء التجارية اليمني.

( )26د .سميحة القليوبي .الوسيط في قانون التجارة المصري ،الجزء األول ،نظرية األعمال التجارية والتاجر ،بيع ورهن
المحل التجاري وتأجير استغالله وحمايته ،دار النهضة العربية ،القاهرة2012 ،م ،ص.317 ،316

( )27د .سميحة القليوبي .الملكية الصناعية ،مرجع سابق ،ص.800
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 أن القانون قد جعل مسألة االسم التجاري أمراً وجوبياً على كل تاجر وليس مسألة جوازية خيري فيهاالتاجر بني تكوين امسه التجاري وتسجيله من عدمه.
 أن االسم التجاري يستخدم لتمييز احملل التجاري ،وعليه فهو يرتبط باحملل التجاري ويشكل جزءاًمن املكونات املعنوية للمحل التجاري ،كما يرتبط أيضاً بشخص التاجر ويؤكد ذلك قانون األمساء
التجارية نفسه بالنص على أنه  (:جيوز ملن تنتقل إليه ملكية احملل التجاري أن يستخدم اسم سلفه
التجاري بشرط احلصول على موافقة املتنازل أو من آلت إليه حقوقه وعلى أن يضيف إىل هذا االسم
بياناً يدل على انتقال امللكية كأن يضيف امسه الشخصي إىل اسم سلفه التجاري أو أن يضيف إليه
كلمة (خلف أو خلفاء) أو أي بيان آخر يدل على تغيري شخص مالك احملل التجاري)(.)28
 أن االسم التجاري ال يقتصر على التاجر الفرد فقط ،بل جيب على الشركات التجارية أيضاً أنتكوِّن ومتتلك وتسجل امسا جتارياً مييزها عن غريها من التجار سواء كانوا جتاراً أفراداً أو
مؤسساتٍ أو شركاتٍ جتاريةً.
 أن االسم التجاري وإن كانت وظيفته األساسية – كما أسلفنا  -يستخدم لتمييز احملالت التجاريةعن بعضها فإنه يتعلق بشخص التاجر أيضاً؛ حيث يستخدم للتمييز بني اسم تاجر وآخر محاية هلما
من خماطر متاثل أو تشابه األمساء التجارية ،ويستخدم أيضاً حلماية اجلمهور الذين يتعاملون مع
التجار(.)29
ثانياً :مكونات االسم التجاري:
نظم قانون األمساء التجارية مكونات االسم التجاري تبعاً لنوع التاجر حيث ختتلف مكونات
االسم التجاري للتاجر الفرد عنها للشركة التجارية ،فنص يف املادة(/4أ) على أنه ( :يتكون االسم
التجاري من كل أو بعض العناصر التالية )1( :اسم النــــوع  )2( .االسم املدنــــي )3( .االسم املبتكـــر .
( )4نوع النشــــاط .ونفصل ذلك فيما يلي:
 )1االسم التجاري للتاجر الفرد :أشار قانون األمساء التجارية إىل عدة مكونات لالسم التجاري
منها مكون إلزامي ،ومكونات اختيارية ،ونلخصها فيما يأتي:
أ .املكون اإللزامي :نوع النشاط :جيب أن يتضمن االسم التجاري نوع النشاط الذي ميارسه التاجر
وال يعترب امساً جتارياً أي بيان ال يتضمن نوع النشاط،م(/4ج) من قانون األمساء التجارية،
ويقصد بالنشاط :احلرفة اليت يزاوهلا الشخص التاجر ،كقولنا صالون اللورد ،أو مطعم
اخلطيب أو املاوري لألخشاب ،حيث أن كل من (صالون ،مطعم ،لألخشاب) تعترب بيانات دالة
على النشاط الذي ميارسه التاجر.
( )28المادة ( )29من قانون األسماء التجارية اليمني.

( )29المادة ( )2/3من قانون األسماء التجارية اليمني.
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ب .املكونات االختيارية :إىل جانب نوع النشاط البد أن يتضمن االسم التجاري كل أو بعض العناصر
التالية:
 االسم املدنـ ــي :واالسم املدني حق لصيق بشخصية اإلنسان ويتكون من اسم الشخص واسم أبيه واسمجده ولقبه أو من اسم الشخص واسم أبيه ولقبه( ،)30وعلى الرغم من ذلك إالَّ أنه جيوز أن يتكون االسم
التجاري من كل أو بعض مكونات االسم املدني حيث جند على الواقع الكثري من األمساء التجارية
اليت حتتوي على اسم الشخص فقط أو اسم أبيه أو جده أو لقبه،حيث أن املشرع قد قصد باالسم
املدني اسم الشخص كامالً أو بعضاً منه ،وبالرجوع إىل نص املادة(/4أ) من قانون األمساء التجارية
السابق فإن تضمني االسم املدني يف تكوين االسم التجاري ليس إلزامياً ،فقد يكوِّن التاجر امسه
التجاري دون أن يشتمل على امسه املدني ،غري أنه يف حالة أن استخدم التاجر لفظ (مؤسسة) فيجب
عليه عندئذ تضمني امسه املدني ضمن امسه التجاري مثل " مؤسسة الغراسي للتجارة العاملية والتربيد "
و"مؤسسة أبو الرجال التجارية" ،و "مؤسسة الضياني لألدوات الصحية "حيث أن كل من "الغراسي" و
"أبو الرجال" و "الضياني" أمساء مدنية.
 االسم املبتك ــر :وجيوز أيضاً إىل جانب نوع النشاط أن يتكون االسم التجاري من تسمية مبتكرة ،مثل:"عامل الفتيان ملواد البناء" حيث تضمن هذا االسم مكوِّنني هما :عامل الفتيان(اسم مبتكر) و ملواد
البناء(نوع النشاط).
 اسم النوع :وقد يتضمن االسم التجاري إىل جانب نوع النشاط أيضاً اسم النوع ،أي نوع النشاط الذييقوم به التاجر أو اخلدمة اليت يقدمها ،ويدل اسم النوع على (اجلنس) عامة دون تعيني أو قصد لشخص
حمدد كما قد يدل على حيوان معني أو مجاد معني ،مثل  :كوافري الوسيمة ،األناقة للخياطة
الرجالية ،الرجل الرومانسي للخياطة الرجالية ،خلية النحل لبيع العسل اليمين ،املزيونة للخياطة
النسائية احلديثة ،املرأة العربية لالسترياد ،حيث أن كل من (الوسيمة ،األناقة ،الرجل الرومانسي،
خلية النحل ،املزيونة ،املرأة) يعترب اسم نوع ال يقصد به شخص معني أو حيوان أو مجاد معني.
 )2االسم التجاري للشركة التجارية :نظم قانونا الشركات التجارية واألمساء التجارية أحكام االسم
التجاري للشركة التجارية تبعاً لنوع الشركة التجارية على النحو التالي:
أ .شركة التضامن :يتكون االسم التجاري لشركة التضامن من أمساء مجيع الشركاء فيها
وألقابهم أو من ألقاب الشركاء فقط ،أو من أمساء وألقاب عدد منهم مع إضافة عبارة
(وشركاه)أو شركاؤهم أو ما يف معناها ،غري أنه جيب على الدوام أن يتوافق االسم التجاري

( )30المادة ( )2من قانون األسماء التجارية اليمني.
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لشركة التضامن مع واقعها ونشاطها وهيئتها احلالية( ،)31مثل كمال مسعود للصرافة أو شركة
النعمان للصرافة.
ب .شركة التوصية البسيطة :يتكون االسم التجاري لشركة التوصية البسيطة من أمساء مجيع
الشركاء املتضامنني أو بعضهم دون أمساء الشركاء املوصيني فإذا مل يكن هناك إال شريك
متضامن واحد فيكون اسم الشركة متضمناً امسه مع إضافة عبارة (وشريكه أو شركاؤه)
حسب مقتضى( ،)32مثل أن يقوم الوصي بتأسيس شركة لرعاية أموال القصار اليت يديرها.
ج .شركة املساهمة :يكون االسم التجاري لشركة املساهمة مشتق من غرضها وال جيوز أن يشتمل
اسم شركة املساهمة على اسم شخص طبيعي إال إذا كان موضوع الشركة استثمار براءة
اخرتاع مسجلة باسم هذا الشخص أو إذا متلكت الشركة عند تأسيسها أو بعد ذلك مؤسسة
جتارية واختذت امسها امساً هلا ويف مجيع األحوال جيب أن يضاف إىل اسم الشركة عبارة
(شركة مساهمة) مكتوبة باحلروف الكاملة ( ،)33مثل شركة مين موبايل كشركة مساهمة
ذات اكتتاب مفتوح و الشركة اليمنية الدولية الرائدة الستثمارات املشاريع اإلسرتاتيجية
كشركة مساهمة مينية ذات اكتتاب مقفل(.)34

( )31المادة( )15من القانون اليمني رقم( )22لسنة 1997م بشأن الشركات التجارية ،والمادة( )8من قانون األسماء التجارية
اليمني.
()32

المادة( )3/52من قانون الشركات التجارية اليمني ،والمادة( )10من قانون األسماء التجارية اليمني.

()33

المادة( )60من قانون الشركات التجارية اليمني ،والمادة( )13من قانون األسماء التجارية اليمني.

( )34يقصد باالكتتاب طرح األسهم أو أسناد القرض للمساهمين أو للجمهور للمشاركة في رأسمال أو إقراض الشركة ،وقد
حدد القانون اليمني نوعين من االكتتاب:

النوع األول :االكتتاب المفتوح :ويكون بعرض األسهم أو أسناد القرض على الجمهور العام ،مع إعطاء األولوية للمساهمين،
غير أن القانون قد قيد طرح األسهم لالكتتاب العام بعدة قيود من أهمها:
 )1أن يصدر باالكتتاب ترخيص من رئاسة الوزراء.
 )2أن يكون االكتتاب عن طريق مصرف معتمد.

 )3أن تعد لجنة المؤسسين (وهي لجنة تتكون من ثالثة ـ ـ ـ خمسة أشخاص من بين المؤسسين يتم انتخابهم من قبل جميع
المؤسسين) نشرة االكتتاب وتدعو الجمهور لالكتتاب خالل خمسة عشر يوما من تاريخ صدور قرار رئيس الوزراء

بالتأسيس ،م( )21الالئحة التنفيذية لقانون الشركات التجارية اليمني.

 )4أما عند طرح الشركة أسناد القرض لالكتتاب العام فيجب عليها التقيد باألحكام التالية:
 )5أن يصدر باالكتتاب ترخيص من وزير الصناعة والتجارة.
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د .شركة التوصية باألسهم  :يتكون االسم التجاري لشركة التوصية باألسهم من اسم واحد أو أكثر من

الشركاء املتضامنني وجيوز أن يضاف إىل اسم الشركة تسمية مبتكرة أو مشتقة من غرضها (.)35
ه .الشركة ذات املسؤولية املحدودة :يكون االســم التجاري للشــركة ذات املســؤولية احملدودة مشــتقاً
من غرضــــها أو مســــتمداً من اســــم شــــخص طبيعي أو أكثر من املؤســــســــني أو غريهم ( ،)36مثل
الشركة اليمنية للمعدات والتجهيزات احملدودة ،والشركة اليمنية السعودية للصناعات املعدنية
احملدودة.
ّ
و .أما شركة املحاصة فلم ينظم املشــرع اليمين أي أحكامٍ خاصــة بامسها ســواء يف قانون الشــركات
التجارية أو قانون األمساء التجارية؛ ذلك لطبيعة هذه الشـــركة حيث تعترب شـــركة مســـترتة غري

 )1يتم ذلك عن طريق مصرف معتمد ويتم دعوة الجمهور لالكتتاب في األسناد قبل موعد االكتتاب بخمسة عشر يوم
على األقل.

 )2أن يوقع نشرة االكتتاب أعضاء مجلس اإلدارة.
 )3أن تتضمن نشرة االكتتاب اسم الشركة المقترضة ،رأسمالها ،معلومات عامة عن وضعها المالي ،عدد األسناد وقيمتها
االسمية ونوعها اسمية أم لحاملها ،تاريخ اقفال االكتتاب ،مواعيد الوفاء بالقيمة االسمية للسند وضمانات الوفاء،

الغرض من القرض ،تقرير مراقب حسابات الشركة عن ميزانية الشركة للعام السابق على إصدار األسناد وغير ذلك
من الضوابط التي يجب على الشركة التقيد بها عند إصدارها أسناد قرض وطرحها لالكتتاب العام ،م( )33الالئحة

التنفيذية لقانون الشركات التجارية اليمني.

النوع الثاني :االكتتاب المغلق ،أو المقفل وهو طرح األسهم أو أسناد القرض على الشركاء المساهمين فقط لالكتتاب فيها
دون الجمهور العام ،وعند االكتتاب باألسهم يجب مراعاة الضوابط التالية:
 )1يقدم الطلب إلى وزير الصناعة والتجارة موقعاً عليه من خمسة مؤسسين على األقل ،م(/36أ) الالئحة التنفيذية
لقانون الشركات التجارية اليمني.
 )2يرفق بالطلب المقدم بعض البيانات مثل :مشروع العقد والنظام األساسي للشركة ،شهادة من المصرف الذي تم إيداع
المبلغ المدفوع من رأس المال من قبل المؤسسين باسم الشركة تحت التأسيس ،أسماء أعضاء مجلس اإلدارة والمحاسب

القانوني وبياناتهم ،م( )28 ،26الالئحة التنفيذية لقانون الشركات التجارية اليمني.

 )3صدور قرار وزير الصناعة والتجارة بالترخيص لالكتتاب باألسهم وقيام الشركة ،م( /29ج) الالئحة التنفيذية لقانون

الشركات التجارية اليمني .د .عبد الخالق صالح عبد هللا معزب ،المبسط في أحكام التشريعات المالية التجارية

والمصرفية اليمنية ،المركز الديمقراطي العربي للدراسات اإلستراتيجية والسياسية واالقتصادية ،الطبعة األولى ،برلين،
2019م ،صـ .69 – 67
()35

المادة( )225من قانون الشركات التجارية اليمني ،والمادة( )11من قانون األسماء التجارية اليمني.

()36

المادة(/241أ) من قانون الشركات التجارية اليمني ،والمادة( )14من قانون األسماء التجارية اليمني.
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ظاهرة ينحصـــــر كيانها بني الشـــــركاء فيها لصـــــفقة أو صـــــفقات حمدودة ،وال يتطلب قيامها
كتابة عقدها أو تسجيلها يف السجل التجاري.
وعلى الرغم مما سبق فإن القانون قد حظر على الوزارة قبول قيد وتسجيل األمساء املقدمة
حبروف غري عربية ،واألمساء املماثلة أو املشابهة لألمساء التجارية املسجلة قبالً ،أو أمساء تؤدي إىل
تضليل أو لبس لدى اجلمهور ،أو أمساء خملة بالنظام العام واآلداب العامة ،أو أمساء تؤدي إىل غش
اجلمهور وتفسح اجملال للمنافسة التجارية غري املشروعة أو تدل على غري املصدر احلقيقي للبضائع اليت
يتاجر بها التاجر ،أو أمساء جتارية عربية أو أجنبية لشركات مشهورة عربياً وعاملياً ،أو أمساء منظمات
أو مؤسسات دولية ،وخمتصراتها ،أو أمساء الرموز والشعارات اليت يكون هلا أكثر من داللة ،أو
خمتصرات األمساء التجارية حبروف منفردة ،أو أمساء تشتمل أو توحي خبصوصية مذهبية أو عرقية أو
مناطقية يف تقديم خدماتها ،أو األمساء اليت تتفق مدلوالتها صراحة مع أمساء اهلل احلسنى أو أمساء
املواقع والشعائر الدينية أو تسجيل األ حرف األوىل من االسم املدني للتاجر إالَّ إذا كان مجعها سيكوِّن
تسمية مبتكرة( ،)37ويف حالة املخالفة خيضع التاجر لعقوبة الغرامة اليت ال تقل عن مخسة آالف ريال وال
تزيد عن ( )50,000مخسني ألف ريال ويف حالة تكرار املخالفة يعاقب املخالف باحلبس مدة ال تقل عن
شهر وال تزيد عن ستة أشهر (.)38
املطلب الثاني :أحكام االسم التجاري
أورد قانون األمساء التجارية اليمين أحكاماً خاصة باالسم التجاري ،وسوف نوجز أهم ما ورد
يف هذا القانون من أحكام كما يلي:
 )1وجوب قيد االسم التجاري :حيث جيب على كل تاجر أن يتقدم بطلب قيد وتسجيل امسه التجاري
أو تعديله إىل إدارة السجل التجاري بوزارة الصناعة والتجارة ،وذلك خالل مدة معينة حددها القانون
بـستني يوم تبدأ من تاريخ مزاولة النشاط أو افتتاح احملل التجاري أو الفرع أو الوكالة ،وتعد وزارة
الصناعة والتجارة متمثلة بإدارة السجل التجاري منوذجاً معداً لذلك يقوم التاجر بتعبئة البيانات
املطلوبة( )39على أن يتضمن الطلب البيانات األساسية احملددة يف النماذج املعدة من قبل اإلدارة املختصة
والصادرة من قبل الوزارة وبعد دفع الرسوم املقررة ،وقد حدد قانون السجل التجاري أحكام القيد
والتسجيل والشهر فأوجب على كل تاجر أن يقيد امسه التجاري يف السجل التجاري ،وأن يذكر
امسه التجاري يف كل مكاتباته ومطبوعاته املتعلقة بأعماله التجارية وأن يكتبه على واجهة حمله

()37

المادة( )17من قانون األسماء التجارية اليمني.

()38

المادة( )30من قانون األسماء التجارية اليمني.

( )39المادة( )15من قانون األسماء التجارية اليمني.
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التجاري ،كما ألزم وزارة الصناعة والتجارة بإصدار صحيفة خاصة تتعلق بإشهار بيانات املقيدين
لديها يف عموم مناطق اجلمهورية تسمى (جريدة األمساء التجارية) ،وفرض عقوبة احلبس أو الغرامة
على كل شخص ذكر على واجهة حمله أو على إحدى املراسالت أو املطبوعات أو األوراق املتعلقة
بتجارته امسا جتاريا أو رقم قيد ليس له أو ذكر ما يفيد القيد مع عدم حصوله( ،)40وحظر مزاولة
التجارة يف حمل جتاري إالَّ للشخص الذي يكون امسه مقيداً يف السجل التجاري الذي يقع احملل
التجاري يف دائرته(.)41
 )2وظيفة االسم التجاري :وظيفة االسم التجاري األساسية هي متييز احملل التجاري لتاجر معني عن
بقية احملالت التجارية األخرى سواء اململوكة للتاجر نفسه أو لتجار آخرين ،ولتحقيق هذه الوظيفة
فقد ألزم القانون اليمين التاجرَ أن يكتب امسه التجاري على واجهة حمله التجاري وأن يضمنه مجيع
املراسالت واملطبوعات واألوراق املتعلقة بتجارته،ولكنا نالحظ هنا وجود تعارض بني نصوص القانون
اليمين فيما يتعلق بوظيفة العنوان التجاري ووظيفة االسم التجاري؛ فبينما تنص املادة ( )57من القانون
التجاري ــــ ـ بشأن العنوان التجاري ـــ ـ على أنه( :على التاجر أن جيري معامالته التجارية ويوقع أوراقه
املتعلقة بهذه املعامالت بعنوانه التجاري وعليه أن يكتب هذا العنوان يف مدخل متجره) فإن قانون
األمساء التجارية يتضمن أيضاً ذات األحكام لكنها ليست للعنوان التجاري بل لالسم التجاري حيث
تنص املادة ( )23من قانون األمساء التجارية على أنه ( :على كل تاجر مت قيد وتسجيل امسه التجاري
وفقاً ألحكام هذا القانون ،أن يكتب على واجهة حمله التجاري ويف مجيع املراسالت واملطبوعات
واألوراق املتعلقة بتجارته امسه التجاري مشفوعاً ببيان مكتب السجل التجاري املقيد به ورقم القيد)،
بينما املعمول به يف الواقع العملي يعد تطبيقاً ألحكام قانون األمساء التجارية ،والذي يعد من وجهة
نظرنا هو األصح؛ ذلك وفقاً لقاعدة اخلاص يقيد العام ،والنص احلديث أوىل من النص القديم ،كما
أنه ال ميكن تطبيق النصني كليهما ،حيث ال ميكن على اإلطالق إلزام التاجر بتكوين عنوان
جتاري وجعله على مدخل متجره وتضمينه مكاتباته وفواتريه ومطبوعاته ،ويف ذات الوقت إلزامه
بتكوين اسم جتاري يتضمن نفس مكونات العنوان التجاري ويؤدي نفس الغرض والوظيفة ،خاصة
وأن قانون السجل التجاري مل يتضمن أي أحكام لقيد وتسجيل العنوان التجاري ،خبالف االسم
التجاري الذي نص القانون السابق بشأنه على أنه (:على كل تاجر مشمول بأحكام هذا القانون
"قانون السجل التجاري" أن يذكر يف مكاتباته ومطبوعاته املتعلقة بأعماله التجارية وعلى واجهة
حمله التجاري رقم السجل التجاري اخلاص به وامسه التجاري وأن تكون هذه البيانات مطابقة

( )40المواد ( )21 ،15 ،7 ،3من القانون اليمني رقم ( )33لسنة 1991م بشأن السجل التجاري وتعديالته.
( )41المادة ( )11من قانون السجل التجاري وتعديالته.
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للبيانات الواردة يف السجل التجاري)( .)42وعليه ال ميكن التوفيق بني نصي القانون التجاري وقانون
األمساء التجارية السابقني وتطبيقهما جمتمعني إالَّ يف حالة واحدة؛ إذا كنا نقصد بالعنوان التجاري
نفس املعنى الذي يقصد به االسم التجاري.
 )3ارتباط النشاط التجاري واحملل التجاري باالسم التجاري :حيث ال يستطيع التاجر مزاولة جتارته يف حمل
جتاري إالَّ بعد امتالكه امساً جتارياً مقيداً يف اإلدارة العامة للسجل التجاري والصناعي واألمساء
التجارية( )43و جيوز لوزارة الصناعة والتجارة القيام بالتحقق من ذلك عن طريق تكليف فريق للقيام بعملية
مطابقة األمساء التجارية املرفوعة على احملالت التجارية مع ما هو مقيد بالسجل التجاري وإحالة املخالفني
إىل اجلهات القضائية( ،)44حيث تطبق على من ثبتت خمالفته لألحكام السابقة عقوبة الغرامة اليت ال تقل
عن مخسة آالف ريال وال تزيد عن ( )50,000مخسني ألف ريال ويف حالة تكرار املخالفة يعاقب املخالف
باحلبس مدة ال تقل عن شهر وال تزيد عن ستة أشهر(.)45
 )4التصرف يف االسم التجاري :ومبا أن االسم التجاري يعترب من عناصر املتجر وجيوز متلكه فإنه جيوز
التصرف به عند التصرف باملتجر؛ أي جيوز ملن آل إليه املتجر أن يستخدم االسم التجاري اخلاص بالتاجر
السلف ،ولكن ألن االسم التجاري قد يتضمن اسم التاجر السلف املدني ومحاية للغري الذين يتعاملون مع
التاجر عن طريق امسه التجاري فإن القانون قد اشرتط على من انتقل إليه احملل التجاري إن أراد استخدام
اسم سلفه التجاري شرطني( :)46الشرط األول :احلصول على موافقة التاجر السلف ،ومل حيدد القانون
شكالً معيناً للموافقة ،وبالتالي قد تكون موافقة صرحية بأن يتضمن صك نقل امللكية تنازل التاجر
السلف عن االسم التجاري صراحة ،وقد تكون موافقة ضمنية حبيث ال يطلب التاجر السلف من التاجر
اخل لف صراحة عدم استخدام امسه التجاري يف احملل التجاري الذي انتقلت إليه ملكيته.الشرط الثاني:
أن يضيف التاجر اخللف إىل االسم التجاري الذي انتقلت إليه ملكيته بياناً يدل على انتقال امللكية إليه؛
كأن يضيف امسه الشخصي إىل اسم سلفه التجاري أو أن يضيف إليه كلمة (خلف أو خلفاء) أو أي بيان
آخر يدل على تغيري شخص مالك احملل التجاري ،ذلك ألن القانون قد وضع اعتبارات شخصية لالسم
التجاري تتعلق بشخص التاجر السلف وتنبيه الزبائن والعمالء إىل أن املتجر قد انتقلت ملكيته لتاجر
آخر ،غري أنه ال يُفهم من ذلك عدم جواز تعدد األمساء التجارية للتاجر الواحد ،أو تعديل االسم التجاري
املقيد؛ فيجوز أن تتعدد طلبات قيد وتسجيل األمساء التجارية للتاجر بتعدد واختالف األنشطة التجارية أو
( )42المادة ( )1/11و المادة (/21ب) من قانون السجل التجاري اليمني وتعديالته.
( )43المادة( )32من قانون األسماء التجارية اليمني.
( )44المادة( )31من قانون األسماء التجارية اليمني.
( )45المادة( )30من قانون األسماء التجارية اليمني.
( )46المادة( )29من قانون األسماء التجارية اليمني .
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بتعدد واختالف احملالت التجارية( ،)47كما جيوز للتاجر التقدم بطلب تعديل امسه التجاري بإتباع
اإلجراءات القانونية الالزمة لذلك مثل موافقة وزارة الصناعة والتجارة واإلعالن يف إحدى الصحف الرمسية
وغريها من اإلجراءات اليت تفرضها الوزارة(.)48
 )5احلماية القانونية لالسم التجاري :يتمتع االسم التجاري باحلماية القانونية اليت تكفل لصاحبه وحده
احلق احلصري يف استعمال ذلك االسم يف نشاطه التجاري ومنع الغري من التعرض له أو استخدام ذلك
االسم أو استعماله يف نوع التجارة اليت يزاوهلا صاحب االسم،أو يف غريها من النشاطات التجارية ،غري
أن جمرد تكو ين التاجر امساً معيناً واستعماله على حمله التجاري أو استخدامه يف نشاطه التجاري ال
مينح االسم احلماية القانونية ،فقد اشرتط القانون ملنح االسم التجاري احلماية القانونية أن يتم قيد االسم
التجاري يف صحيفة السجل التجاري املعدة لذلك لدى اإلدارة املختصة يف وزارة الصناعة والتجارة وتسجيله
يف السجل التجاري وشهر االسم التجاري للعامة ،ويكون شهر االسم التجاري عن طريق نشر االسم يف
صحيفة أخرى خاصة بإشهار بيانات املقيدين لدى الوزارة يف عموم مناطق اجلمهورية تسمى هذه الصحيفة
(جريدة األمساء التجارية)( .)49فإذا مت قيد وتسجيل وش هر االسم التجاري على الصورة السابقة ،فال حيق
بعد ذلك ألي تاجر آخر استعمال أو استخدام هذا االسم يف نوع التجارة اليت يزاوهلا صاحبها أو غريها،
وإذا رغب تاجر آخر يف تسجيل اسم جتاري يشبه االسم التجاري املقيد واملسجل واملشهر ملصلحة تاجر
معني وجب على التاجر اآلخر أن يضيف إىل امسه بياناً مييزه عن االسم التجاري السابق قيده وتسجيله
وشهره( .)50وعلى الرغم مما سبق فإن القانون اليمين يعرتف مبسألة االستعمال يف حالة واحدة؛ وهي حالة
وجود تنازع بني أكثر من تاجر على االسم التجاري ،فعند طلب أكثر من تاجر قيد وتسجيل نفس االسم
الت جاري يف آن واحد ،تقوم اإلدارة العامة للسجل التجاري والصناعي واألمساء التجارية حبل النزاع ودياً
وفقاً ألسبقية استخدام االسم التجاري ومدة مزاولة واحرتاف التاجر للتجارة،فإن فشلت فيتم إحالة النزاع
عندئذٍ إىل جلنة التظلمات اليت يشكلها وزير الصناعة والتجارة للفصل فيه( ،)51غري أنه جيدر اإلشارة إىل
أن احلماية القانونية ليست مطلقة جلميع األمساء التجارية؛ بل إن القانون قد حدد نطاق احلماية لبعض
فئات األمساء التجارية حبدود جغرافية ،فكفل احلماية القانونية لبعض األمساء التجارية على مستوى

( )47المادة( )20من قانون األسماء التجارية اليمني.
( )48المادة( )19من قانون األسماء التجارية اليمني.
( )49المادة( )15من القانون رقم( )33لسنة 1991م بشأن السجل التجاري وتعديالته .حيث أوجب هذا القانون أيضًا نشر
أي تعديالت أو تجديدات متعلقة باالسم التجاري أو أي شطب ألي اسم تجاري مقيد.

( )50المادة( )27من قانون األسماء التجارية اليمني.
( )51المادة( )28من قانون األسماء التجارية اليمني.
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اجلمهورية بينما جعل احلماية للبعض اآلخر قاصرة على نطاق احملافظة اليت مت تسجيل االسم التجاري
فيها(.)52
املبحث الثالث :التطبيق القضائي واإلداري الستخدام العنوان التجاري واالسم التجاري
املطلب األول :التطبيق القضائي الستخدام العنوان التجاري واالسم التجاري
مل يضع القضاء اليمين معايري واضحة للتفرقة بني العنوان التجاري واالسم التجاري ،بل إنه قد
اتسم باملرونة فيما يتعلق بهذا اخلصوص لدرجة أن احملكمة العليا اليمنية قد استخدمت العنوان التجاري
واالسم التجاري كمصطلحني مرتادفني ،وفيما يلي نورد ما يؤكد ذلك من خالل بعض ما ذهبت إليه
أحكام الدائرة التجارية باحملكمة العليا:
أ -يف حكم احملكمة العليا رقم ( )31359بتاريخ  11مايو 2008م بني كل من الطاعن "حييى صاحل
حممد علوان" واملطعون ضده "شركة أوسان لألدوية واملستلزمات الطبية" واليت تتلخص وقائع هذه
القضية يف أن املطعون ضدها والطاعن قد اتفقا على أن يكون األخري مندوب مبيعات للشركة
اململوكة للمطعون ضدها بفرع مدينة "إب" وأن يقوم بتوزيع بضائع الشركة مقابل أن يتقاضى عمولة
مبوجب عقود كان آخرها حمرراً يف 1998 /10 /1م ،إالَّ أنه استغل الثقة املمنوحة له وقام باستخدام
(اسم) الشركة وقام بالتعامل (بامسها) وأجرى الصفقات واملراسالت مع الشركات والوكاالت
األجنبية اليت متثلها الشركة املطعون ضدها دون أن يكون مفوضاً يف ذلك أو خموالً من الشركة
مما يرتتب على ذلك التصرف أضرارًا جسيمة بالشركة ،واإلساءة إىل موقعها لدى عمالئها
والوكاالت األجنبية ،ومحَّلها مبالغ وتكاليف ،وأنه قام باستخراج ترخيص من مكتب اإلسكان
يف حمافظة إب وفتح حمالً (بامسه) و(باسم) شركة أوسان ثم قام بتغيري (اسم) أوسان من شركة
إىل مؤسسة أوسان ،وقام بفتح حمالت (باسم) مؤسسة أوسان وتغيري مطبوعات الشركة إىل مؤسسة
مما تسبب بعمله غري املشروع أضراراً فادحة للشركة،...فقد جاء يف حكم الستئناف أن محكمة أول
( )52أورد قانون األسماء التجارية بعض األسماء التجارية التي تتمتع بالحماية القانونية على مستوى الجمهورية فنص في
المادة( ) 25على أنه(:يجب قيد وتسجيل وشهر األسماء التجارية الخاصة بالشركات والوكاالت والفروع األجنبية

والمستوردين والمصدرين والمصنعين والمقاولين المعماريين واإلنشائيين والخدمات الصحية والتربوية وخدمات األسواق

وخدمات النقل والسفريات والسياحة والخدمات االستشارية والعقارية لدى اإلدارة العامة للسجل التجاري بديوان عام

الو ازرة وترتب لها الحماية القانونية على مستوى الجمهورية وتحدد الالئحة اإلجراءات المنفذة لقيد وتسجيل وشهر
األسماء التجارية بين الو ازرة ومكاتبها في محافظات الجمهورية) وما عدا ذلك من األسماء التجارية فتكون الحماية

القانونية محددة جغرافياً ضمن نطاق المحافظة التي تم تسجيل االسم التجاري فيها ،حيث نص في المادة () 26
من القانون السابق على أنه  (:يجب قيد وتسجيل وشهر األسماء التجارية غير الواردة في المادة ( )25من هذا
القانون لدى مكتب الو ازرة في المحافظة وترتب لها الحماية القانونية على مستوى المحافظة وتحدد الالئحة اإلجراءات
المنفذة لقيد وتسجيل وشهر األسماء التجارية في مكاتب الو ازرة في المحافظة).
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درجة(االبتدائية) قد جانبت الصواب عندما ألزمت املستأنف(الطاعن) بتغيري (اسم) مؤسسة أوسان
مين لألدوية واملستلزمات الطبية إىل (اسم) آخر لوجود االختالف مع (اسم) املستأنَف ضدها(املطعون
ضدها) شركة أوسان للتجارة والتوكيالت ،وقد جاء يف حيثيات حكم احملكمة العليا و منطوقه
ما يلي } :أن شعبة االستئناف قد استظهرت مبجموع األدلة حقيقة ثبوت استغالل الطاعن لــــ (اسم)
الشركة املدعية(املطعون ضدها) لقيامه بإنشاء مؤسسة خاصة به "مؤسسة أوسان لألدوية
واملستلزمات الطبية" وما تال ذلك من حتويل نشاط الشركة إىل مؤسسة حيث تبني حملكميت
املوضوع(االبتدائية واالستئناف) أن شركة أوسان للتجارة العامة قد حددت اختصاصها حسب
الرتخيص املمنوح هلا يف األدوية واملستلزمات الطبية ،والطاعن مندوب ووكيل عنها ،فقيامه بإنشاء
مؤسسة أوسان بنفس(االسم) والنشاط مزامحة غري مشروعة خمالفة ألحكام املادة ( )63من القانون
رقم ( )32لسنة 1991م بشأن القانون التجاري وتعديالته بالقانون رقم ( )6لسنة 1998م واليت تنص
على أنه ( :إذا استعمل العنوان التجاري غري صاحبه أو استعمله صاحبه على صورة ختالف القانون جاز
لذوي الشأن أن يطلبوا منع استعماله وهلم أن يطلبوا شطبه إذا كان مقيداً يف السجل التجاري وجيوز
هلم الرجوع بالتعويض إن كان له حمل وتسري هذه األحكام يف استعمال العالمات والبيانات التجارية
على الوجه املبني يف القانون) ﻓالبيﻥ مما سلف أن الشعبة تكون قد طبقت القانون يف مواجهة الطاعن
املدعى عليه وبنت حكمها على أدلة تدحض ما جادل به يف أسباب طعنه.
ونعلق على ما ورد يف هذه القضية بأنه من خالل التمعن فيما مت سرده من وقائع وأحكام يف
القضية فإنه يتضح عدم متييز احملاكم اليمنية مبختلف درجاتها بني العنوان التجاري واالسم التجاري،
بل أنها قد استخدمت املصطلحني كمرتادفني؛ حيث درجت إجراءات التقاضي على استخدام مصطلح
(اسم) عوضاً عن (عنوان) على الرغم من أن األحكام قد استندت للمادة( )63من القانون التجاري
سالفة الذكر واليت تتحدث عن استعمال (العنوان التجاري) من غري صاحبه أو استعماله بطريقة
خمالفة للقانون وهو ما طبقته احملكمة يف القضية السابقة من وقائع.
ب -زد على ذلك فإن احملكمة العليا يف حكمها املقدم من امللتمس يف القضية السابقة قد استخدمت
مصطلح (العنوان التجاري) تارة ومصطلح (االسم التجاري) تارة أخرى لنفس القصد ،فباإلضافة إىل
ما سبق ذكره عن استخدام االسم التجاري للتعبري عن العنوان التجاري فإن احملكمة قد ذهبت إىل
استخدام مصطلح العنوان التجاري ،وذلك يف حكمها رقم ( )38452بتاريخ 2010 /11 / 9م

بااللتماس املقدم من امللتمس الطاعن يف القضية السابقة(حييى صاحل حممد علوان) ضد امللتمس
ضدها املطعون ضدها(شركة أوسان لتجارة األدوية واملستلزمات الطبية) حيث جاء يف حكم
احملكمة أن موقف حماميه(حمامي امللتمس) ظل متمسكاً بأن موكله غري ملزم بتقديم مستندات
إىل ذلك دخوله يف منافسة غري مشروعة باستعمال(عنوان) شركة أوسان لألدوية ،وحتويل نشاطها
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إىل مؤسسة أوسان لألدوية اليت أنشأها لنفسه بــــ (عنوان) مشابهاً لشركة أوسان لألدوية خمالفة
للمادة ( 63جتاري ) اليت جتيز التعويض إذا استعمل العنوان التجاري غري صاحبه.
ج -ويف موقف ثالث للمحكمة العليا يف القضية رقم ( )47447بتاريخ 2012 /3 /31م ،مل تتعرض كل
من احملكمة التجارية أو شعبة االستئناف أو الدائرة التجارية يف احملكمة العليا لذكر مصطلح
(العنوان التجاري) ،ففي هذه القضية ،واليت تتلخص وقائعها بأن مدير عام مكتب الصحة بأمانة
العاصمة قد أصدر أمراً ملالك تسع صيدليات حتمل مجيعها نفس االسم التجاري(عامل الصيدلة)
تضمن ذلك األمر لكل منهم بوجوب إزالة (االسم التجاري) القائم على الصيدلية املرخص له بفتحها
وإدارتها ،وتغيريه بـــ ـ (اسم جتاري) آخر لتلك الصيدليات وإزالة اللوحات الضوئية من أعلى مداخل
الصيدليات وتغيريها بلوحات أخرى حتمل امساً آخراً ،حيث جاء يف منطوق حكم احملكمة العليا
أن اجلهة اإلدارية (مكتب الصحة) ال تعرتض على النشاط الذي ميارسه هذا احملل التجاري عامل
الصيدلة من ( )9-1أو تعتقد بعدم مشروعية مزاولة هذا النشاط ،وإمنا استهدف اخلطاب إزالة
اللوحة الضوئية واختيار (امساً) آخراً بدالً من عامل الصيدلة من ( )9-1مع رفع لوحة ضوئية جديدة
حتمل (االسم) اجلديد للصيدلية فإنه يكون قد انصب حنو (اسم) احملل التجاري.
ومن ذلك جند أن احملكمة العليا قد دأبت يف هذه القضية على استخدام مصطلح (االسم
التجاري) دون مصطلح العنوان التجاري خاصة فيما يتعلق بإطالق مسمى (االسم التجاري) على اللوحة
الضوئية اليت حتمل اسم عامل الصيدلة على الرغم من نص املادة ( )57من القانون التجاري اليت تنص
على أنه( :على التاجر أن جيري معامالته التجارية ويوقع أوراقه املتعلقة بهذه املعامالت بعنوانه التجاري
وعليه أن يكتب هذا العنوان يف مدخل متجره).
املطلب الثاني :التطبيق اإلداري الستخدام العنوان التجاري واالسم التجاري
متسك اإلدارة العامة للسجل التجاري والصناعي واألمساء التجارية يف قطاع خدمات األعمال
بوزارة الصناع والتجارة سجالً جتارياً للتجار ،وختصص لكل تاجر صحيفة يف هذا السجل ،حتمل هذه
الصحيفة رقماً حمدداً خاصاً بالتاجر ،وتتضمن هذه الصحيفة بيانات التاجر ،حيث ختتلف هذه البيانات
باختالف نوع التاجر؛ فالتاجر الفرد يتم تسجيل امسه الرباعي ولقبه وبياناته الشخصية ،االسم التجاري،
نوع النشاط ،عنوان احملل(ليس العنوان التجاري بل مكان وجود احملل التجاري :احملافظة /املديرية/
الش ارع /العقارات اجملاورة) سواء كان ذلك للمحل الرئيسي أو احملالت واملكاتب الفرعية ،أما التاجر
االعتباري(الشركة التجارية) فيتم تسجيل اسم املنشأة وشكلها القانوني ،غرضها وتاريخ تأسيسها،
عنوان املركز الرئيسي ورأس املال ،رقم السجل التجاري للمحل الرئيسي وتارخيه وجهة إصداره ،اسم
الفرع وتاريخ افتتاحه ونوع النشاط وعنوانه ،كما تتضمن الصحيفة بيانات الفروع أو احملالت التابعة
للتاجر يف أي مناطق أخرى ،وإجراءات القيد بالسجل التجاري ،وأي إضافات أو تعديالت يف البيانات
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األصلية للتاجر ،والبالغات القضائية أو أي إجراءات أو بالغات أخرى تتعلق بالتاجر أو حمالته ،وبيانات
أخرى متعلقة بتجديد القيد أو شطب القيد من السجل التجاري،بينما ال تتضمن صحف السجل التجاري
أي متطلبات أو متعلقات بالعنوان التجاري ،و تتوىل اإلدارة العامة للسجل التجاري والصناعي واألمساء
التجارية بوزارة الصناعة والتجارة وفق ما حددته املادة ( )26من الالئحة التنظيمية لوزارة الصناعة
والتجارة الصادرة مبوجب القرار اجلمهوري رقم( )284لسنة 2009م املهام واالختصاصات التالية:
 . 1استقبال طلبات تسجيل األمساء التجارية وقيدها يف سجل إيداع الطلبات.
 .2إصدار وجتديد السجل التجاري وتعديل بيانات القيد وفقاً للقوانني واألنظمة النافذة ونشرها.
 . 3وضع وتطبيق النظم واللوائح والنماذج املنظمة لعمل كل من السجل التجاري والسجل الصناعي وفقاً
للقوانني واألنظمة النافذة.
 . 4تنظيم متلك وقيد ومحاية واستخدام األمساء التجارية وكيفية التصرف بها بغرض احلماية من
خماطر متاثل أو تشابه األمساء التجارية.
 . 5التوعية بأهمية القيد يف السجل التجاري والصناعي وتسجيل األمساء التجارية والعمل على تطوير
تشريعاتها بهدف االستفادة منها يف تنمية القطاع الصناعي والتجاري واخلدمي.
 .6تصنيف النشاط التجاري مبا يتفق مع نظام السجل التجاري وأغراضه.
 . 7التفتيش والرقابة امليدانية للتأكد من تطبيق أحكام قانون السجل التجاري واختاذ اإلجراءات
القانونية ضد املخالفني.
 .8إعداد بيانات إحصائية عن األعمال مبختلف أنواعها.
 . 9القيام بإجراءات التوثيق والتصديق على املستخرجات والشهادات الصادرة من السجل التجاري وعلى
الضمانات والوثائق املتعلقة باألغراض التجارية.
 . 10مسك سجل خاص باملنشآت الصناعية وتسجيلها وجتديدها وتعديل ما يطرأ عليها من تعديالت وفقاً
للقانون النافذ.
 .11إصدار تراخيص مزاولة النشاط الصناعي.
 .12جتميع وتصنيف البيانات واإلحصاءات عن النشاط الصناعي.
 . 13تعميم النظم واللوائح املنظمة لعمل كل من السجل التجاري والصناعي على كافة مكاتب الوزارة
واإلشراف واملتابعة على تنفيذها.
 . 14اختاذ اإلجراءات والتدابري اليت من شأنها ضمان تسجيل مجيع األنشطة االقتصادية يف السجل
التجاري والصناعي.
 .15دراسة االعرتاضات والشكاوي املتعلقة باألمساء التجارية املسجلة والبت فيها وفقاً للقانون النافذ.
 .16اختاذ اإلجراءات القانونية حلماية األمساء التجارية.
 . 17توثيق وحفظ وثائق السجل التجاري والصناعي واألمساء التجارية.
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 . 18مسك سجل األصول املنقولة والتأجري التمويلي الذي تقيد فيه مجيع املعلومات املتعلقة باألصول
املؤجرة ،وبيانات عقود التأجري ،واألشخاص املمارسني لنشاط التأجري وأي تصرفات على األصل
املؤجر.
 .19أية مهام واختصاصات أخرى تناط بها وفق التشريعات النافذة أو مبقتضى قرارات وتعليمات الوزير.
ومن ذلك فإن السجل التجاري اخلاص بتقييد بيانات التجار يف اإلدارة العامة للسجل التجاري
والصناعي واألمساء التجارية يف وزارة الصناعة والتجارية ال يتضمن أي بيانات متعلقة بالعنوان
التجاري ،وال تطلب الوزارة من التاجر إنشاء وتكوين وتسجيل عنواناً جتارياً خاصاً به ،كما أن
مهام وزارة الصناعة والتجارة مبختلف إداراتها وحبسب الئحتها املنظمة هلا ال تتضمن أي إجراءات
تتعلق بالعنوان التجاري ،أضف إىل ذلك أنه أثناء زيارتنا لديوان عام الوزارة وسؤالنا املوظفني
املختصني عن استعمال العنوان التجاري يف معامالتهم مع التجار ،أو تضمينه قائمة املتطلبات عند
الرتخيص أو القيد أو التجديد مل نقف على أي من ذلك ،فهل تعد الوزارة خمالفة ألحكام القانون
التجاري املتعلقة بهذا اخلصوص؟
ولإلجابة على هذا التساؤل فإن التشريعات التجارية اليمنية قد وقعت ـــــــ كغريها من بعض
التشريعات العربية ــــــــ يف خلط بني مفهومي العنوان التجاري واالسم التجاري ،حيث أن التفرقة بني
املفهومني قد شكلت عائقاً ليس يف التشريع اليمين فحسب ،بل لدى بعض التشريعات العربية واليت
نورد بعض األمثلة هلذه اإلشكالية من خالل التالي:
 يف بعض الدول العربية اليت ال زالت قوانينها تنظم أحكام العنوان التجاري فإنه يصعب التمييزوالتفرقة بني العنوان التجاري واالسم التجاري ،حيث يذكر بعض فقهاء القانون التجاري العراقي
أن االسم التجاري ميكن أن يتضمن االسم الشخصي(املدني) للتاجر أو لقبه ،و بهذه الصورة قد
خيتلط االسم املذكور والعنوان التجاري حبيث ال ميكن إجراء التفرقة بينهما ،وهو أمر من العسري
يف الواقع قبوله ،وعليه فان اعتبار االسم املدني أو اللقب من ضمن عناصر االسم التجاري يعد أمراً
يؤدي لالرتباك واخللط وكان من األَوْىل على املشرع العراقي تالفيه(.)53
 ويف القانون األردني خلقت التفرقة بني العنوان التجاري واالسم التجاري لبساً أدى إىل اخللط بينهما،وقد كانت هذه اإلشكالية– بسبب أهميتها – مدار حبث من قبل الديوان األردني اخلاص بتفسري
القوانني ،وذلك بعد أن مت إحالة املسألة إليه بناءً على طلب رئيس الوزراء بكتابه رقم (ت215/9/

 )12و تاريخ 1970/3/14م ،حيث تلخصت تلك اإلشكالية يف سؤالني مهمني ،مت طرحهما على
الديوان:

( )53د .باسم محمد صالح ،القانون التجاري ،القسم األول(النظرية العامة التاجر -العقود التجارية -العمليات المصرفية-
القطاع التجاري االشتراكي) ،جامعة بغداد ،بغداد1987 ،م ،ص.137
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الس ـ ـ ــلال األول :هل أن العنوان التجاري ،املنصـــــوص عليه يف قانون التجارة هو نفس االســـــم التجاري
املنصـــــــــوص عليه يف قانون األمساء التجارية؟ وإذا كان األمر كذلك فهل يتوجب إمتام التســـــــــجيل
مبقتضــــى األصــــول املرســــومة يف قانون التجارة؟ أم مبقتضــــى تلك األصــــول املبينة يف قانون تســــجيل
األمساء التجارية؟
السلال الثاني :إذا كان تسجيل االسم التجاري قد مت مبقتضى قانون تسجيل األمساء التجارية ،فما
هو حكم التسجيل الذي يتم مبقتضى قانون التجارة؟
وهل يكسب هذا التسجيل صاحبه حقاً يف ملكية االسم التجاري؟
وقد جاءت إجابة الديوان على هذا الســـــؤال بقرار مقتضـــــب ،وهو القرار التفســـــريي رقم  10لســـــنة
1970م وذلك على النحو التالي:
"يتبني أن (العنوان التجاري) ،الذي يتوجب تســــــــجيله مبقتضــــــــى أحكام املادة ( )40وما بعدها ،من
قانون التجارة رقم ( )12لســنة 1966م ،هو العنوان الذي يتألف من االســم احلقيقي أو اللقب احلقيقي
للتاجر ،مع أي إضـــــافة ال حتمل الغري على فهم خاطا فيما يتعلق بهوية التاجر ،كما هو واضـــــح من
نص املادة ( ) 41من القانون الســــابق .أما (االســــم التجاري) الذي يتوجب تســــجيله مبقتضــــى أحكام
قانون األمساء التجارية رقم ( )30لســـنة 1953م  ،فهو االســـم الذي ال يشـــتمل على االســـم احلقيقي أو
اللقب للفرد أو األمساء احلقيقية جلميع الشـــركاء املؤلفة منهم الشـــركة ،كما هو واضـــح من نص
املادتني ( 2و )3من قانون األمساء التجارية.
وهلذا ،فإن العنوان التجاري املقصــــود يف قانون التجارة ،هو خالف االســــم التجاري املقصــــود بقانون
األمساء التجارية ،وينبغي أن يتم تســـــــــجيل أي منهما مبقتضـــــــــى القانون اخلاص به .هذا فيما يتعلق
بالنقطة األوىل ،أما فيما يتعلق بالنقطة الثانية ،فإن تســـــجيل أي اســـــم جتاري باملعنى املتقدم ذكره،
يتم مبقتضــــى قانون التجارة ،ال يكون له أثر قانوني ،وال يرتتب عليه اكتســــاب صــــاحبه احلق بهذا
االسم"(.)54
ومما سبق نالحظ أن الديوان األردني اخلاص بتفسري القوانني مل يصل ملعيار واقعي يستطيع من
خالله التمييز بني العنوان التجاري واالســـــم التجاري واعتمد على تفرقة املشـــــرع األردني بينهما دومنا
وضـــــــع معيار عملي منطقي للتفرقة بني العنوان التجاري الذي نظمه قانون التجارة واالســـــــم التجاري
الذي نظمه قانون خاص به يف حني أن املشرع األردني نفسه قد ساوى بني املصطلحني (االسم التجاري
والعنوان التجـاري) فنص على أنـه ( :على التـاجر أن جيري معـامالتـه ويوقع أوراقـه املتعلقـة بـالتجـارة
()54

تم نش ـ ــر هذا القرار في الجريدة الرس ـ ــمية ،العدد رقم ( )2239الص ـ ــادر بتاريخ 1970/5/1م ،ص  .721أورد ذلك
د.مصــلح الطراونة ،األحكام القانونية للعنوان التجاري واالســم التجاري في القانون األردني ،ورقة علمية ،مجلة مؤتة
للبحوث والدراسات ،جامعة مؤتة ،مجلد( )17العدد(2002 ،)4م ،ص.3
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باســــم معني يطلق عليه العنوان التجاري)( ،)55ونص أيضـــاً على أنه( :لشــــركة التضــــامن أن تتخذ هلا
امساً جتارياً خاصاً على أن يقرتن هذا االسم التجاري بالعنوان الذي سجلت به الشركة وأن يدرج يف
الوثائق واملستندات اليت تصدر عنها أو تتعامل بها ويف مراسالتها)(.)56
 يذكر بعض الفقهاء املصريني( )57أن العنوان التجاري هو (السمة التجارية) والسمة التجارية هي:التجارية التسمية املبتكرة اليت يتخذها التاجر لتمييز حمله التجاري عن احملال املماثلة مثل تسمية
"الصالون األخضر" أو "الفرسان" أو غري ذلك من األمساء املبتكرة اليت جتذب العمالء ،ويتحد كل
من العنوان التجاري مع االسم التجاري يف الغرض من استخدامه ،حيث يستخدمان هلدف واحد وهو
متييز احملل التجاري عن غريه من احملالت التجارية منعاً للبس أو التضليل ،غري أن اختاذ التاجر
عنواناً جتارياً ليس باألمر اإللزامي؛ أي أن املشرع املصري مل يلزم التاجر الختاذ عنواناً جتارياً حملله
التجاري جلذب العمالء على عكس ما فعل فيما يتعلق باالسم التجاري ،وال جند ضرورة للتفصيل
الفقهي السابق طاملا وأن املشرع املصري قد حسم اجلدل وحذف السمة التجارية (العنوان التجاري)
من قانون التجارة املصري اجلديد رقم( )17لسنة 1999م ،ومل يتعرض لتنظيم أي أحكام تتعلق
بالعنوان التجاري على الرغم من وجود هذه األحكام يف القانون امللغي مبوجب القانون السابق،
حيث يعد ذلك اجتاه صريح من املشرع املصري إىل حذف العنوان التجاري من أحكام القانون
التجاري املصري وإلغاء مصطلح العنوان التجاري،بل واعترب املشرع املصري أن العنوان التجاري هو
نفس االسم التجاري يف قانون األمساء التجارية حيث نص على أنه( :يكون عنوان شركة التضامن
امساً جتارياً هلا ،وللشركة أن حتتفظ بعنوانها األول بغري تعديل إذا ضم شريك جديد لعضويتها.
ويكون عنوان شركات التوصية البسيطة والتوصية باألسهم وعنوان أو اسم الشركات ذات
املسئولية احملدودة امساً جتارياً هلا) (.)58
 أما يف قانون املعامالت التجارية اإلماراتي رقم( )18لسنة 1993م فلم يرد أي ذكر للعنوان التجاري،بل على العكس فقد تضمن القانون السابق باباً خاصاً بتنظيم احملل التجاري واالسم التجاري
واملنافسة غري املشروعة والعالمات والبيانات التجارية دون أن يتعرض لذكر العنوان التجاري ،ويف
ذلك داللة صرحية أن االسم التجاري هو نفسه العنوان التجاري ،وهو نفس النهج الذي سار عليه

( )55المادة ( )40من القانون األردني رقم( )12لسنة 1996م بشأن التجارة.
( )56المادة (/10ب) من القانون األردني رقم( )22لسنة 1997م بشأن الشركات التجارية وتعديالته.
()57

د .سميحة القليوبي ،الملكية الصناعية ،مرجع سابق ،صـ.847 -845

( )58المادة ( )5من القانون المصري رقم( )67لسنة 1954م المتعلق بتعديل القانون رقم ( )55لسنة 1951م بشأن
األسماء التجارية.
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املشرع السعودي يف األنظمة التجارية السعودية اليت جاءت خلواً من أي تنظيم يتعلق بالعنوان
التجاري(.)59

( )59بل أن نظام األسماء التجارية السعودي رقم (م )15/لسنة 1420هـ قد أورد أحكاماً تتعلق باالسم التجاري تكاد
تتطابق مع ما أوردها المشرع اليمني فيما يتعلق بالعنوان التجاري ،نورد هنا بعضها على النحو التالي:

مادة ( :)7على التاجر ،فردًا كان أو شركة ،أن يكتب أسمه التجاري بشكل واضح على واجهة محله التجاري ،وجميع

مطبوعاته ،على أن يراعى في حالة اختالف االسم التجاري للتاجر الفرد عن االسم المسجل في السجل المدني

ذكر اسمه المسجل في السجل المدني كامالً في جميع مطبوعاته ،وأن يتم التوقيع به على جميع معامالته

التجارية.

مادة ( :)8ال يجوز التصرف في االسم التجاري تصرفاً مستقالً عن التصرف في المحل التجاري ،وال يشمل التصرف
في المحل اسمه التجاري ما لم يتفق على ذلك كتابة ،وفي هذه الحالة يجب على من آل إليه هذا االسم أن يضيف

إليه بياناً يدل على انتقال الملكية  .وإذا وافق السلف على استعمال االسم التجاري األصلي دون إضافة ،كان
مسئوالً عن التزامات الخلف المعقودة تحت هذا االسم إذا عجز الخلف عن الوفاء بها.

مادة ( :)9من آل إليه اسم تجاري تبعًا لمحل تجاري يخلف سلفه في الحقوق وااللتزامات التي سبق أن ترتبت تحت
هذا االسم ،ومع ذلك يبقى السلف مسئوالً بالتضامن مع الخلف عن تنفيذ هذه االلتزامات  .وال يسري أي اتفاق
مخالف في حق الغير إال إذا قيد في السجل التجاري وأخطر به الغير بخطاب مسجل ،ونشر في الجريدة الرسمية

وجريدة سعودية أخرى ،ولم يعترض عليه أحد خالل ثالثين يوماً من تاريخ تسلم اإلخطار ،أو النشر في الجريدة
أيهما أسبق ،وال تسمع دعوى مسئولية الخلف عن التزامات السلف بعد مضي خمس سنوات من تاريخ انتقال
ملكية المحل التجاري.

مادة ( :)10في حالة انتقال ملكية المحل التجاري دون اسمه ،يكون السلف هو المسئول عن االلتزامات السابقة
على انتقال ملكية المحل ،وذلك ما لم يكن هناك اتفاق يقرر باإلضافة إلى ذلك مسئولية الخلف التضامنية عن
هذه االلتزامات.

مادة ( :)11إذا استعمل االسم التجاري غير صاحبه أو استعمله صاحبه على صورة تخالف النظام جاز لذوي الشأن
أن يطلبوا من وزير التجارة منع استعماله أو شطبه إذا كان مقيداً في السجل التجاري ،كما يجوز لهم اللجوء إلى
ديوان المظالم للمطالبة بالتعويض إن كان له محل.
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اخلامتة:
توصل الباحث إىل النتائج والتوصيات التالية:
أوالً :النتائج:
 )1مل يستقر فقهاء القانون التجاري على مفهوم واحد حول مكونات العنوان التجاري.
 )2التشريعات التجارية اليت ال زالت تنظم أحكام العنوان التجاري مل تضع معياراً دقيقاً للتفرقة بينه
وبني االسم التجاري.
 )3على الرغم من القانون اليمين قد نظم أحكام العنوان التجاري ضمن فصل كامل يف القانون
التجاري ،ونظم أحكام االسم التجاري يف قانون مستقل خاص باألمساء التجارية،فإن أحكام
العنوان التجاري من مكوناته ،أهدافه ووظيفته تتداخل مع أحكام االسم التجاري بشكل جيعلنا
نقول مبطابقة العنوان التجاري لالسم التجاري وعدم وجود أي اختالف بينهما.
 )4أحال القانون التجاري اليمين تنظيم العنوان التجاري للشركات التجارية إىل قانون الشركات
التجارية يف حني أن هذا األخري قد تضمن أحكام االسم التجاري للشركات التجارية دونا عن أي
أحكام تتعلق بالعنوان التجاري.
 )5القضاء اليمين ال يعرتف بأي تفرقه بني العنوان التجاري واالسم التجاري ويعتربهما مصطلحني
مرادفني لبعضهما.
 )6التط بيق العملي يف وزارة الصناعة والتجارة يتضمن فقط تطبيق أحكام االسم التجاري دون أحكام
العنوان التجاري.
 )7أحال قانون األمساء التجارية العديد من أحكام األمساء التجارية على الالئحة التنفيذية للقانون،
ونص على إصدار الالئحة خالل ستة أشهر من إصدار القانون ،ولكن مل تصدر الالئحة حتى يومنا
هذا رغم مرور قرابة 18عام على إصدار القانون.
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ثانياً :التوصيات:
 )1حيث وأن أحكام كل من العنوان التجاري واالسم التجاري شبه متطابقة ،وأنه يوجد قانون خاص
لألمساء التجارية ،نوصي املشرع اليمين بتعديل القانون التجاري وحذف الفصل الثاني من الباب
الثاني من الكتاب األول املواد( )55،56،57،58،59،60،61،62من القانون التجاري واليت تتعلق تلك
األحكام بالعنوان التجاري منعاً لتكرار األحكام اليت تنظم نفس املوضوع وإزالة للتعارض بني
أحكام القوانني التجارية.
 )2حذف مصطلح العنوان التجاري من عنوان الباب الثاني ،ومن املادة( )42يف القانون التجاري.
 )3استبدال مصطلح العنوان التجاري مبصطلح االسم التجاري يف املواد( )48،63يف القانون التجاري.
 )4سن وإصدار الئحة قانون األمساء التجارية لتاليف القصور التشريعي املوجود يف قانون األمساء
التجارية والذي يظهر جلياً يف بعض اإلحاالت على الالئحة اليت نص عليها القانون.
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قائمة املصادر واملراجع
أوالً :القرآن الكريم.
ثانياً :املراجع باللغة العربية:
 )1حسني الفحل ،اجلاتس وآفاق التجارة العربية يف اخلدمات ،جملة جامعة دمشق ،المجلد ،23العدد،2
دمشق2007 ،م.
 )2د .باسم حممد صاحل ،القانون التجاري ،القسم األول(النظرية العامة التاجر -العقود التجارية-
العمليات املصرفية -القطاع التجاري االشرتاكي) ،جامعة بغداد ،بغداد1987 ،م.
 )3د .محود حممد مشسان ،مبادئ القانون التجاري اليمين ،األمني للطباعة والنشر والتوزيع ،صنعاء،
2014م.
 )4د .مسيحة القليوبي .امللكية الصناعية ،الطبعة التاسعة ،دار النهضة العربية ،القاهرة2013 ،م.
 )5ـــــــــ .الوسيط يف قانون التجارة املصري ،اجلزء األول ،نظرية األعمال التجارية والتاجر ،بيع ورهن
احملل التجاري وتأجري استغالله ومحايته ،دار النهضة العربية ،القاهرة2012 ،م.
 )6د .عبد اخلالق صاحل عبد اهلل معزب ،املبسط يف أحكام التشريعات املالية التجارية واملصرفية
اليمنية ،املركز الدميقراطي العربي للدراسات اإلسرتاتيجية والسياسية واالقتصادية ،الطبعة
األوىل ،برلني2019 ،م.
 )7د .عبد الرمحن عبد اهلل مشسان ،املوجز يف مبادئ القانون التجاري و الشركات التجارية ،بدون
دار نشر2005 ،م.
 )8د .عدنان صاحل حممد العمر ،الوضع القانوني للعنوان التجاري يف النظام القانوني السعودي ،جملة
العلوم الشرعية ،جامعة القصيم ،جملد  ،7عدد  .4يوليو 2014م.
 )9د .مصطفى إبراهيم أمحد عرييب ،قواعد تسوية املنازعات التجارية يف إطار منظمة التجارة العاملية
( ) WTOوانعكاساتها على السودان ،رسالة دكتوراة ،جامعة النيلني ،اخلرطوم2002 ،م.
 )10د .مصلح الطراونة ،األحكام القانونية للعنوان التجاري واالسم التجاري يف القانون األردني ،ورقة
علمية ،جملة مؤتة للبحوث والدراسات ،جامعة مؤتة ،جملد( )17العدد(2002 ،)4م

 )11د .منري علي هليل ،مبادئ القانون التجاري ،دار الثقافة للنشر والتوزيع ،ط ،1عمان2012 ،م.
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ثالثاً :التشريعات اليمنية:
 )1القانون رقم ( )20لسنة 2003م بشأن األمساء التجارية اليمين.
 )2القانون رقم ( )33لسنة 1991م بشأن السجل التجاري وتعديالته.
 )3القانون رقم ( )20لسنة 2003م بشأن الشركات التجارية اليمين وتعديالته.
 )4القانون رقم( )32لسنة 1991م بشأن القانون التجاري اليمين وتعديالته.
 )5القرار اجلمهوري رقم( )284لسنة 2009م بشأن الالئحة التنظيمية لوزارة الصناعة والتجارة.
 )6الالئحة التنفيذية لقانون الشركات التجارية اليمين.
رابعاً :التشريعات والقرارات األجنبية:
 )7القانون األردني رقم( )12لسنة 1996م بشأن التجارة.
 )8القانون األردني رقم( )22لسنة 1997م بشأن الشركات التجارية وتعديالته.
 )9القانون اإلماراتي رقم( )18لسنة 1993م بشأن املعامالت التجارية.
 )10القانون املصري اجلديد رقم( )17لسنة 1999م بشأن التجارة.
 )11القانون املصري رقم( )67لسنة 1954م املتعلق بتعديل القانون رقم ( )55لسنة 1951م بشأن
األمساء التجارية.
 )12النظام السعودي رقم (م )15/لسنة 1420هـ.األمساء التجارية.
 )13قرار اجملمع رقم  )5/5( 43الذي انعقد يف دورة مؤمتره اخلامس بدولة الكويت يف الفرتة من -10

 15ديسمرب 1998م.
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أنموذج مقترح لتطبيق اإلدارة اإللكترونية يف مؤسسات التعليم العالي
بالجمهورية اليمنية  ،لتحسين جودة الخدمات
د .إبراهيم إسماعيل الناشري
الملخص:
هد

البحددإ يلب اءددأمن ج

اإلدارة اإللكلون ة كأح
اخل أت امل

لت لق ب

اخل حتس د د د د د د ج دة

ة جلمه ر املسد د د د د د د د د د ددق

ك أمنتهأ وحت

اإللكلون ة.

ورفع

اجل دة الشد د ددأ ة يف ؤس د ددسد د ددأت

القع م العألب  ،وملك
ت ب

مق

اليت تع املس د د د د دديف ل الرئ ك يف حت

وتك ن اإلدارة

ويف ضد د د من ملك جوص د ددى البأحإ اع ة ت صد د د أت
جارزهأ:

خالل القعر ع ى واقع  -ض د د د ددرورةُ االهقمأم اعءأص د د د ددر اإلدارة اإللكلون ة،

اإلدارة اإللكلون ة و ق بأتهأ والقعر ع ى

خالل شرامن (األجهزة واملع ات ،والربجم أت ،وشبكأت

األدوار اليت ت م اه ددأ  ،وقدد اتبع الب ددأح ددإ املءهج

االتصأل) احل ثة واص رة دور ة و سقمرة؛ مل اكبة

ال ص د د د د دد ب القح ب ل ص د د د د دد وا أن واقع اإلدارة

الق رات القكء ل ج أ املقسد د ددأرعة ،ضد د ددرورة ص د د د أنة

اإللكلون ة يف اجلأ عأت ال مء ة اخلأص د د د د د ددة اأ أنة

ش د د ددبكأت االتص د د ددأل ،وخأص د د ددة الش د د ددبكة ال اخ ة يف

العأص د د د د ددمة  ،ح إ قأم البأحإ اإع اد اس د د د د ددقبأنة

اجلأ عأت ،و احملأفظة ع ى اسد د د د د ددقمرار عم ة تأه ل

ل قعر

ع ى واقع اإلدارة اإللكلون ة يف اجلأ عأت

صّدءعأ املعرفة ع االسددقمرار يف اكبة جح

املبح ثة  ، .وق ت صد د د د د د د د د د ددل البأحإ يىل الع

املع

الءقأئج جهمهأ االتب:

القءظ م ددة لءظُم املع

 -احق ى األ

مق امل لت ع ى العد د د د
اليت ك ال أم اهأ

واألسد د د د ددأل

ا ل ددأت
خالل ت

ر

جدوار اجلأ عأت ال مء ة يف ض د د د د د د من ق بأت اإلدارة
اإللكلون ة لقحس د د د د د د د د د د د د د د ج دة اخل أت امل
ل مسق

ة

.

ددأت يف اإلدارة اإللكلون ددة،
ر ق اعد الب ددأندأت اد خر

اإلص د د د د د ارات ؛ لقسد د د د دده ل تبأدل املع
املع

د ددأتب ل ءظم

أت  ،وحت

خالل ت فا اجلد د د ار

الءأري ،وض د ددرورة االهقمأم اإدخأل ت ب أت ال كأمن
االصد د د ءأعب يىل اجلأ عأت؛ لقعز ز وحتسد د د ج دة

 جن ق بأت اإلدارة اإللكلون ة جص د د د د د د د د د د د ددبحاملرتكزات األسددأس د ة اليت تسددعى ال ول يىل حت
واليت

أت مبأ خي م وظأئ اجلأ عأت واملسد د د د د ددق أت

والعمددل ع ى حتد دإ وت
األ

نظم

خالهلددأ قم القح ل

اإلدارة الق

اخل أت اإللكلون ة ،ع نشددر ال عب اإللكلونب
هأ

خالل الق ع ة احلأس ا ة اأهم ة اإلدارة اإللكلون ة،

د ددة

يظهأرهأ

واالس د د د د د د د ددق أدة اليت حت هأ اجلأ عأت

يىل اإلدارة اإللكلون ة  ،ونشد ددرهأ وت ب هأ يف كأفة

اشددكل صددر ن ك نهأ ؤس دسددأت تع مٍ عألٍ ،وضددرورة

املؤسسأت اإلدار ة والقع م ة و ءهأ اجلأ عأت .

االهقمأم اعءأص د د د د ددر اإلدارة اإللكلون ة والعءأص د د د د ددر

 -ان هء ددأال عالق ددة تك ددأ

ددة وتراا ددة ا

ق بددأت

اإلدارة اإللكلون ددة واألدوار اليت ت م اهددأ اجلدأ عددأت

احلأس ا ة ال اعمة ع ى ح س امن.
الكلمات المفتاتيةا  :اإلدارة اإللكلون د د ددة ،األ
ؤسسأت القع م العألب ،ج دة اخل أت

مق،
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اوالً :اإلطأر العأم ل بحإ :
.1امل

ة:
تزايد االهتمام يف العقدين األخرين من القرن العشرين املنصرم جبوة اخلدمات اإللكرتونية

باجلامعات ،كما فرضت التطوراتُ العلمية والتقنية اهلائلة اليت شهدها عامل اليوم ،على مجيع
املؤسسات مبختلف نشاطاتها واهتماماتها ،وعلى وجه اخلصوص اجلامعات  ،أن تعمل على وضع
اخلطط ورسم السياسات الالزمة؛ لتطوير نظم للمعلومات واالتصاالت وربطها بشبكة معلومات حملية
وعاملية ،واالهتمام بإعداد وتهيئة الكوادر الفنية واملتخصصة يف جمال املعلومات وشبكاتها ونظم
االتصاالت لتأمني احلصول على موطئ قدمٍ هلا يف هذه الثورة التقنية ،وتأمني خدمات معلوماتية سريعة
ومتطورة ملنتسبيها ،ومن هنا كان البد من االنتقال من اإلدارة التقليدية باجتاه تطوير اإلدارة
اإللكرتونية .
ويأتي هذا األمنوذج املقرتح إسهاماً متواضعاً من الباحث يف تطوير اإلدارة اإللكرتونية يف مؤسسات
التعليم العالي باجلمهورية اليمنية ،واالرتقاء بها؛ لتحسني جودة اخلدمات ،عرب اإلدارة اإللكرتونية
اليت تُعد أحدث االجتاهات اإلدارية املعاصرة اليت تعاظم االهتمام بها يف اآلونة األخرية؛ كونها تُعد خياراً
حتمياً واسرتاتيجياً؛ لتطوير اإلدارة يف مؤسسات التعليم العالي باجلمهورية اليمنية لتحسني جودة
اخلدمات.
 .2املشك ة البحث ة :
تعاني مؤسسات التعليم العالي باجلمهورية اليمنية من املشكالت اليت يعاني منها التعليم العالي يف
الدول العربية ،فبالرغم من أن نظام التعليم العالي يف اجلمهورية اليمنية أحرز تطوراً ملحوظاً وتقدماً
متسارعاً ،إالَّ أن هذا التطور مل يتماشى واجتاهات التنمية املستدامة ومتطلباتها املنشودة  ،ويف ظل
البحث عن أفضل األساليب اإلدارية احلديثة يف مؤسسات التعليم العالي باجلمهورية اليمنية ،ويف
مقدمتها اإلدارة اإللكرتونية ،نلحظ قصوراً يف توظيف متطلبات اإلدارة اإللكرتونية بكفاءة وفاعلية
عند الكثري من اجلامعات ،مما جيعل توظيف وتفهيم مفاهيم اإلدارة اإللكرتونية األساسية لدى رؤساء
هذه اجلامعات أمراً يف غاية األهمية ،يقع على عاتقهم ويتحمل الباحثون يف جمال اإلدارة جزءاً من هذه
املسؤولية يف تسخري حبوثهم يف تطوير اإلدارة اإللكرتونية ،والتوعية بأهميتها ،ونظرا لكثرة اخلدمات
واألنشطة والربامج اليت تقدمها اجلامعات للموظفني وأعضاء هيئة ً التدريس والطالب باإلضافة
للخدمات اليت تقدمها للمؤسسات األخرى يف اجملتمع احمللي ،حيتم عليها ضرورة حتوهلا من أسلوب
اإلدارة التقليدية إىل أسلوب اإلدارة اإللكرتونية عن طريق استخدام الوسائل والتقنيات اإللكرتونية
احلديثة لتوفري املرونة الالزمة استجابة للمتغريات الداخلية واخلارجية املتالحقة وصوال إىل اختصار
اإلجراءات اليت حتد من هدر الوقت واجلهد واملال ويف هذا الصدد أكدت دراسة (الناشري) 2020:على
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ضرورة قيام مؤسسات التعليم العالي يف اليمن بتبين سياسة اإلعداد والتخطيط واملتابعة على تنفيذ
الرؤية الوطنية للمعلومات ،وأن تأخذ على عاتقها إقامة كافة املشاريع املعلوماتية سواء كانت إنتاجية
أو خدمية(.الناشري، )2020،و علية جيب على الدولة أن تعمل على توفري كافة اإلمكانيات والوسائل
الالزمة لتطبيق اإلدارة اإللكرتونية داخل مؤسساتها وخاصة املؤسسات اجلامعية حتى تتمكن من تقديم
خدماتها على أكمل وجه وبالسرعة املطلوبة ،كل ذلك حيتم على مؤسسات التعليم العالي باجلمهورية
اليمنية تبين أحدث مفاهيم اإلدارة احلديثة كي تتمكن من معاجلة جوانب القصور السابق ذكرها،
واإلسهام يف تطوير أدائها ،ال سيما حتسني مستوى جودة خدماتها .
و اتساقاً مع ما تقدم فإن مشكلة البحث تتمثل يف التساؤل اآلتي:
أ األ

مق امل لت لق ب

س سهم يف ت

اإلدارة اإللكلون ة يف ؤس ددسد ددأت القع م العألب اأجلمه ر ة ال مء ة ال ي

رهأ؟

تسأؤالت البحإ
تقمثل تسأؤالت البحإ يف ا تب:
 -1ما واقع التعليم العالي باجلمهورية اليمنية؟
 -2ما دور اإلدارة اإللكرتونية يف تطوير مؤسسات التعليم العالي؟
 -3ما أهم متطلبات تطبيق اإلدارة اإللكرتونية ومبادئها يف مؤسسات التعليم العالي اليت ينبغي الرتكيز
عليها ،واليت تناولتها األدبيات العلمية يف هذا اجملال؟
 -4ما األمنوذج املالئم لتطبيق اإلدارة اإللكرتونية يف مؤسسات التعليم العالي باجلمهورية اليمنية؟
.3جه ا البحإ
تتمثل أهداف البحث يف اآلتي:
 -1التعرف على واقع التعليم العالي باجلمهورية اليمنية.
 -2إبراز دور اإلدارة اإللكرتونية يف تطوير مؤسسات التعليم العالي.
 -3بلورة متطلبات تطبيق اإلدارة اإللكرتونية ومبادئها يف مؤسسات التعليم العالي باالستفادة مما
تناولته األدبيات العلمية يف هذا اجملال.
 -4بناء أمنوذج مقرتح لتطبيق اإلدارة اإللكرتونية يف مؤسسات التعليم العالي باجلمهورية اليمنية يف
ضوء مرجعيات حملية وإقليمية ودولية.
.4جهم ة البحإ
ينال البحث أهميته من اآلتي:
 .1أنه تناول موضوع اإلدارة اإللكرتونية وهو موضوعاً حيوياً ومهماً ،فضالً عن كونه تناول هذا
املوضوع يف إطار مؤسسات التعليم العالي باجلمهورية اليمنية اليت تعد مصدراً أساسياً لإلنتاج املعريف
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والعلمي ورافداً رئيساً للمجتمع اليمين بالكوادر املؤهلة واملتخصصة يف كافة اجملاالت واليت يقع
على عاتقها إحداث التغيري املنشود.
 .2حتفيز تلك املؤسسات يف تطبيق اإلدارة اإللكرتونية ،ومن ثم تطوير مستوى أدائها.
 .5ءهج ة البحإ:
لتحقيق أهداف البحث احلالية  ،مت استخدام املنهج الوصفي التحليلي؛ بأسلوبه املسحي ،باعتباره
"أحد أشكال التحليل والتفسري العلمي املنظم لوصف ظاهرة أو مشكلة حمددة ،وتصويرها كمياً عن
طوق مجع بيانات ومعلومات معينة عن الظاهرة أو املشكلة ،وتصنيفها وحتليلها وإخضاعها للدراسة
الدقيقة" (اخلياط،2010،ص)22:؛ وألنه ميد الباحث ببيانات ومعلومات تسهم بشكل كبري يف وصف
ما هو كائن أثناء الدراسة ويضمن تفسرياً هلذه البيانات مما يساعد على فهم الظاهرة ،وقد أوضح
(عليان ،2001 ،ص :) 48أنه منهج يقوم على" :رصد ومتابعة دقيقة لظاهرة ،أو حدث معني بطريقة
كمية أو نوعية ،يف فرتة زمنية معينة ،أو عدة فرتات ،من أجل التعرف على الظاهرة أو احلدث ،من
حيث احملتوى واملضمون ،والوصول إىل نتائج وتعميمات ،تساعد يف فهم الواقع وتطويره" .
 .6ص حأت البحإ:
 -1اإلدارة اإللكلون ة:
"هي العملية اإلدارية القائمة على اإلمكانيات املتميزة لإلنرتنت وشبكات األعمال ،يف التخطيط
والتوجيه والرقابة على املوارد والقدرات اجلوهرية للمؤسسة واآلخرين بدون حدود من أجل حتقيق
أهداف املؤسسة"(جنم  ،2004،ص. ) 127
ويعرفها الباحث إجرائياً :بأنها قدرة إدارة اجلامعات اليمنية اخلاصة يف االنتقال من إجناز
اخلدمات العامة (املعامالت) ،من الطريقة التقليدية اليدوية إىل الشكل اإللكرتوني من أجل استخدامٍ
أمثل للوقت واملال و اجلهد ،وإتاحة خـدمات إلكرتونيـة آمنـة وأكثـر فاعلية ومالءمة لفئات اجملتمع
املختلفة ،عرب شبكة اإلنرتنت أو اإلنرتانت أو اإلكسرتانت ،دون أن يضطر العمالء من االنتقال إىل
اإلدارات شخصياً؛ إلجناز معامالتهم مع ما يرتافق من إهدار للوقت واجلهد والطاقات ،وذلـك باسـتخدام
املنافــذ اإللكرتونية املختلفـة ،كمـا أن اإلدارة اإللكرتونية تسخر تقنيـة املعلومــات واالتصال؛ لتطوير
العالقات مع املواطنني وقطاع األعمال ،وبني خمتلف اجلهات ومنها اجلامعات.
ويعرفها الباحث إجرائياً ـ أيضاً ـ :بأنها قدرة إدارة اجلامعة على حتويل العمل اإلداري اجلامعي
التقليدي إىل عمل إلكرتوني ،باالعتماد على تقنية املعلومات واالتصاالت؛ لتحسني مستوى أدائها وجودة
خدماتها ،ورفع كفاءتها ،وتعزيز فاعليتها يف حتقيق األهداف املرجوة منها.
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ويعرفها الباحث إجرائياًـ أيضاًـ بأنها :ظاهرة متكاملة من األداء تعتمد على استخدام التقنيات
احلديثة؛ لتحقيق اجلودة يف األداء الكلي للجامعات اليمنية مبا حيسن من جودة اخلدمة املقدمة
للمستفيدين.
مق

 -2األ

يعرف األمنوذج بأنه  :بناء مفاهيمي يعطي صـــــــــــــــورة للواقع الذي ميثله ( Glasersfeld & Steffe
) ,1991 ,3ويعرف بأنه  :متثيل لبناء عمل النظام املراد دراســـته أو بعج أجزاءه () Maria , 1997,7
كما يعرف بأنه  :خمطط منطقي لتوجيه العمليات (Trainer , 2004 , 130).

ويعرف الباحث األمنوذج إجرائيا بأنه :مصفوفة متثل جمموعة من العناصر خلاصة باإلدارة
اإللكرتونية وخطوات توظيفها وتعمل على مساعدة اجلامعات وصانعي القرار والباحثني يف التعرف
إىل ا لعناصر األساسية والعناصر احلاسوبية الداعمة اليت ينبغي استخدامها أثناء تطبيق اإلدارة
اإللكرتونية  ,بغية حتقيق الكفاءة والفاعلية يف بيئتها الداخلية وحتقيق امليزة التنافسية ومواجهة
التحديات اخلارجية .
 -3ؤسسأت القع م العألب
حسب القانون اليمين رقم ( )13لسنة 2005م  ،الذي يرى أن اجلامعات واملعاهد والكليات
اخلاصة هي :كُل مؤسسة خاصة تعمل للتعليم العالي والبحث العلمي ،وحتتوي علي كليتني على األقل
وال تقل مدة الدراسة فيها عن أربع سنوات أو ما يعادهلا ،ومتنح الدرجة اجلامعية األوىل( ،بكالوريوس
أو الليسانس) ،على األ قل ومتلكهـا جهة غري حكومية ،وختضع لقانون االستثمار( .قانون اجلامعات
اليمنية).
 .4جد دة اخلد أت :وهــي مـدى حتقــق النتـائج املرجــوة ومـدى توافقهــا مـع املبــاد املهنيـة ،وقــد عرفتهــا
منظمـة املعـايري الدوليــة (األيـزو) بأنهــا :عبـارة عــن جمموعـة مــن السـمات أو اخلصــائ

ملنـتج أو خدمــة

معينة ،وتظهر مقدرتها على تلبية احلاجات الضمنية والصرحية( .الطيطي.)2010 ،
.5تكأ ل األنظمة
عملية تكامل تكنولوجيا املعلومات وتكامل نظام املعلومات وتكامل التطبيقات وتكامل
األعمال وتكامل البيانات (.)silveir and other, 2008, p:1

.6ال كأمن االص ءأعب:
" هو حماكاة لذكاء اإلنسان وفهم طبيعته عن طريق عمل برامج للحاسب اآللي قادرة على
حماكاة السلوك اإلنساني املتسم بالذكاء  ،ويوجد الذكاء االصطناعي حاليا يف كل مكان حولنا،
بداية من السيارات ذاتية القيادة والطائرات املسرية بدون طيار وبرجميات الرتمجة أو االستثمار وغريها
الكثري من التطبيقات املنتشرة يف احلياه ( .تقرير الذكاء االصطناعي يف دولة اإلمارات العربية
املتحدة.)2018،
للعلوم والتقنية

365
365

صنعاء  21 - 20 /أكتوبر  2020م

( املؤتمر العلمي الثاني للعلوم اإلدارية )
التنمية املستدامة ركيزة لألمن واالستقرار والسالم  /أكتوبر  2020م

.7الق ع ة احلأس ا ة :
هي "توعية وظيفية معاصرة ،وهي ليست غاية يف ذاتهـا ولكنها وسيلة يف خدمة الفرد واجملتمع
املعاصر يف حل املشكالت ،ومواكبة التطور .ومتثـل قـدراً مناسباً من املعلومات واملهارات واالجتاهات
املرتبطة باحلاسوب" (الفقعاوي ،2007،ص .) 7
الشكل ( )1الءم مق املعريف ل راسة

المتغير المستقل
اإلدارة اإللكترونية
()E-Managment

األجهزة والمعدات
() Hardware
البرمجيات
() Software
شبكات االتصال
() Network
صنّاع
ُ
المعرفة( Knowledge
)Maker
نظم المعلومات ()IS
قواعد البيانات
()Database
امن نظم
المعلومات()ISS

المتغير الوسيط
العناصر الحاسوبية
الداعمة
( Supporting
cognitive
)Elements

سهولة االستخدام
()Ease of use
االعتمادية
()Reliability
االستجابة
()Response
الخصوصية(السرية)Pr
))ivacy

المتغير التابع
جودة الخدمات
( Quality of
)services

تكامل األنظمة
( System
)Integration
الذكاء االصطناعي
( Artificial
)Intelligence
التوعية الحاسوبية
( Computer
)Awareness

المممممممممتممممغمممميممممر المممممممممعممممدل
(الديمغرافية ،الوظيفية)
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الء  ،العمر ،املؤهل الع مب ،اخلربة العم ة يف اجلأ عة ،جمأل العمل،
القخصص ،ال ورات الق ر ب ة ،سق ى املعرفة اأإلدارة اإللكلون ة ،ا قالال
الرب اإللكلونب  ،اسم اجلأ عة
املص ر:

يع اد البأحإ اقصر

(السأملب ،عالمن عب الرزاق ،والس

ب ،خأل ياراه م ،2008،ص" )41

** عناصر نظم املعلومات وقواعد البيانات و أمن نظم املعلومات ( كمتغريات مستقله) وتكامل األنظمة
والذكاء االصطناعي وعنصر التوعية احلاسوبية (كمتغريات وسيطة) تعترب من اإلضافة العلمية
للدراسة واليت مل تتضمنها دراسة من قبل على حد علم الباحث
. 7ال راسأت السأا ة:
تضــــمن البحث احلالي عدداً من الدراســــات اليت تناولت اإلدارة اإللكرتونية ســــواءً بشــــكل كلي أو
جزئي حيث انطلق هذا البحث من حيث انتهت اليه الدراســـات الســـابقة حســـب صـــدورها من احلديث
اىل األقدم وذلك على النحو اآلتي :
 دراسأت سأا ة ء ة :
 -1دراسة ( األكحلي .)2018 ،بعنوان" :تطوير اإلدارة اجلامعية جبامعة صنعاء يف ضوء متطلبات تطبيق
اإلدارة اإللكرتونية ".
جه ا ال راسة  :تهدف هذه الدراسة إىل اآلتي :
 -1التعرف على االجتاهات العاملية لتطبيق اإلدارة اإللكرتونية يف اإلدارة اجلامعية.
 -2التعرف على واقع اإلدارة اجلامعية جبامعة صنعاء.
 -3التعرف على متطلبات تطبيق اإلدارة اإللكرتونية يف جامعة صنعاء.
 -4معرفة أهمية تطبيق اإلدارة اإللكرتونية يف تطوير وظائف اإلدارة اجلامعية جبامعة صنعاء.
 -5تقديم تصور مقرتح لتطوير اإلدارة اجلامعية جبامعة صنعاء يف ضوء متطلبات تطبيق اإلدارة
اإللكرتونية.
جمقمع ال راسددة :يتكون جمتمع البحث من مجيع القيادات اإلدارية واألكادميية جبامعة صــنعاء ،أما
القيادات األكادميية فكان إمجالي عددهم ( )84فرداً ،وكان عدد إمجالي القيادات اإلدارية
( )250فرداً ،واإلمجالي العام للمجتمع هو( )334فرداً.
ءهج ال راس د د ددة :اعتمد الباحث يف البحث احلالي املنهج الوصـــــفي التحليلي ،كما اســـــتخدم الباحث
االستبانة كأداة جلمع البيانات لتحقيق أهداف الدراسة ولتحليل البيانات استخدم الباحث برنامج
احلزم اإلحصائية( ،)spssكمصدر أولي جلمع البيانات الالزمة الختبار فرضيات الدارسة.
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جارز نقأئج ال راسة :وق ت صل البحإ يىل ع ة نقأئج جهمهأ:
 -1أن واقع اإلدارة اجلامعية جبامعة صنعاء دون املستوى املنشود ،فقد جاء مبتوسط عام بلغ ( 2.67من
 )5واحنراف معياري ( ،)0.602وكان إمجاع أفراد عينة البحث حول ترتيب جماالت الواقع على
النحو اآلتي :جمال ممارسات إدارية ،املوارد البشرية واملادية ،التخطيط ،التوجيه واملتابعة ،التنظيم،
ومجيعها كانت يف احلد األدنى لدرجة احلياد ،باستثناء جمال التنظيم فقد كان بدرجة عدم
املوافقة.
 -2توافر الكوادر البشرية املتخصصة باحلاسوب وتكنولوجيا املعلومات يف اجلامعة بدرجة كبري،
وامتالك العاملني-إىل حد ما -مهارات احلاسوب واإلنرتنت.
 -3أن متطلبات تطبيق اإلدارة اإللكرتونية جبامعة صنعاء تأتي بدرجة مهم جدا ،مبتوسط عام بلغ
( 4.36من  )5واحنراف معياري ( ،)0.828وكان إمجاع أفراد عينة البحث حول ترتيب جماالت
املتطلبات على النحو اآلتي :جمال املتطلبات التقنية واألمنية ،املالية ،البشرية ،اإلدارية والتنظيمية،
ومجيعها أتت بدرجة مهم جدا.
 -4كما قدم البحث تصوراً مقرتحاً لتطوير اإلدارة اجلامعية جبامعة صنعاء يف ضوء متطلبات تطبيق
اإلدارة إللكرتونية.
 -2دراسة (الصنوي )2015،بعنوان" :اإلدارة اإللكرتونية :متطلباتها وواقع تطبيقها يف املركز الوطين
للمعلومات اليمن"
جه ا ال راسة :ته

ال راسة يلب:

 -1الكشف عن واقع تطبيق اإلدارة اإللكرتونية يف املركز الوطين للمعلومات بصنعاء من خالل معرفة
مدى توافر العمل ضمن اإلدارة اإللكرتونية فيه ،وانعكاس ذلك على األداء يف خدمات املعلومات اليت
يقدمها.
 -2معرفة املعوقات اليت يواجهها يف ذلك ،وسبل تطويرها من وجهة نظر موظفيه.
جمقمع ال راسة :تكون جمتمع الدراسة من مجيع العاملني يف املركز الوطين للمعلومات بصنعاء.
ءهج ال راسة :استخدم الباحث املنهج الوصفي الكمي بأسلوب دراسة حالة  ،كما استخدم أداة
جلمع البيانات وهي االستبانة.
جارز نقأئج ال راسة:
 -1جاءت النتائج إجيابية ،فيما خي

امتالك البنية التحتية ،لتطبيق اإلدارة اإللكرتونية كتوافر

احلاسبات واآلليات واخلوادم ،واستخدام اإلنرتنت والربيد اإللكرتوني .
 -2ميتلك موظفو املركز املهارات اليت متكنهم من العمل ضمن اإلدارة اإللكرتونية.
- -3تتوافر املتطلبات اإلدارية والتنظيمية بدرجة مقبولة ،واألمنية الالزمة لتطبيق اإلدارة اإللكرتونية.
 -4تسهم تطبيقاتها يف حتسن اخلدمات اليت يقدمها املركز.
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 -3دراسة (الناشري )2012،بعنوان" :تطبيق اإلدارة اإللكرتونية ومساهمتها يف جتويد صناعة القرارات
اإلدار ة "
جه ا ال راسة :ته

ال راسة يلب:

 )1معرفة مفهوم اإلدارة اإللكرتونية وأهميتها يف صناعة القرارات اإلدارية.
 )2معرفة مدى ا ستخدام اإلدارة اإللكرتونية يف صناعة القرارات اإلدارية .يف املؤ س سات احلكومية
اليمنية.
 )3التعرف على أنواع ومراحل صناعة القرارات ومتطلباتها من املعلومات.
جمقمع ال راس ددة :ان املنهج املالئم للدراســة احلالية هو املنهج الوصــفي التحليلي بأســلوبه املســحي ألن
هو ميد الباحث ببيانات ومعلومات تسهم بشكل كبري يف وصف ما هو كان أثناء الدر اسه ويضمن
تفسرياً هلذه البيانات مما يساعد على فهم الظاهرة
ءهج ال راس ددة :اســتخدم الباحث املنهج الوصــفي الكمي بأســلوب دراســة حالة  ،كما اســتخدم أداة
جلمع البيانات وهي االستبانة.
جارز نقأئج ال راسة:
 )1إن اعتماد املؤسسات حمل الدراسة على األجهزة واملعدات ميكنها من الوصول إىل املعلومات

يف

الوقت املناسب وبكل سهوله مع تقنني الدخول أليها .
 )2تساهم الربجميات يف جتويد صناعة القرارات اإلدارية يف اإلدارة اإللكرتونية باملؤسسات حمل
الدراسة .
 )3تساهم شبكات االتصال يف جتويد صناعة القرارات اإلدارية يف اإلدارة اإللكرتونية باملؤسسات
حمل الدراسة .
 )4يساهم صُناع املعرفة يف جتويد صناعة القرارات اإلدارية يف اإلدارة اإللكرتونية باملؤسسات حمل
الدراسة .
 دراسأت سأا ة عرا ة :
 -1دراسة )الفليت 2018 ،م) بعنوان " :أثر توظيف اإلدارة اإللكرتونية يف عمليات إدارة املعرفة لدى
العاملني يف بعج اجلامعات الفلسطينية قطاع غزة فلسطني"
جه ا ال راسة:
 -1معرفة طبيعة العالقة بني اإلدارة اإللكرتونية و عمليات إدارة العمليات.
 -2دراسة أثر اإلدارة اإللكرتونية يف عمليات إدارة العمليات.
 -3إظهار أثر توظيف اإلدارة اإللكرتونية يف عمليات إدارة العمليات (تشخي  ،توليد ،ختزين ،نشر،
تطبيق) كال على حدة
-4بيان أثر املتطلبات اخلمسة لإلدارة اإللكرتونية (كأل على حدة) يف عمليات إدارة العمليات٠
للعلوم والتقنية
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جمقمع ال راس د د د د ددة :يتكون من املوظفني واألكادمييني واإلداريني الشــــــــاغلني للوظائف اإلدارية العليا
والوســطى يف اجلامعات النظامية الفلســطينية يف غزة ،وعدد اجلامعات الفلســطينية يف قطاع غرة ()٨
جامعات .
ءهج ال راسددة :اســتخدمت الدارســة املنهج الوصــفي التحليلي واملنهج االســتكشــايف ،وقد تَمَّ اســتخدام
االستبيان كأداة أساسية جلمع البيانات األولية.
جارز نقأئج ال راسة :
 -4أثبتت الدرا سة وجود عالقة طردية قوية جدا ذات داللة معنوية بني توظيف اإلدارة اإللكرتونية
مبتطلباتها  ،وعمليات إدارة املعرفة لدى شاغلي املناصب اإلدارية العليا  ،والوسطى يف اجلامعات
الفلسطينية.
 -5هناك أثر إجيابي واضح لتوظيف اإلدارة اإللكرتونية يف عمليات إدارة املعرفة ،وهذا دليل قوي على
أهمية توظيف اإلدارة اإللكرتونية يف عمليات إدارة املعرفة.
 -6نفت هذه الدراسة وجود فروق ذات داللة معنوية بني متوسطات تقديرية عينة الدراسة تُعزى إىل متغري
اجلنس ،حيث نوع املوظف ال عالقة له بالعمل اإلداري.
 -7توصلت الدرا سة إىل وجود فروق ذات داللة معنوية بني متوسطات تقديرية عينة الدراسة تعزى إىل
متغري عدد سنوات اخلدمة؛ لصاحل من سنوات اخلدمة ترتاوح لديهم من  -٥أقل من  ١٠سنوات،
لكل من التوظيف التقين و تطبيق املعرفة.
 -2دراسة (إميان زريق وآمنة بهلول2018 ،م) بعنوان ":اإلدارة اإللكرتونية ودورها يف تطوير أداء
العاملني باملكتبات اجلامعية دراسة  :ميدانية باملكتبة املركزية جلامعة العربي بن مهيدي -أم البواقي"
جه ا ال راسة :هدفت الدراسة إىل حتقيق مجلة من األهداف  ،نوجزها فيما يلى:
 -1التعرف على مفهوم اإلدارة اإللكرتونية لدى العاملني للمكتبة املركزية جلامعة أم البواقي.
 -2التعرف على متطلبات تطبيق اإلدارة اإللكرتونية للمكتبة املركزية جلامعة أم البواقي.
 -3معرفة أثر اإلدارة اإللكرتونية على العاملني جراء تطبيق اإلدارة اإللكرتونية .
 -4إبراز أهم النقائ

اليت يعاني منها العاملون بسبب تطبيق اإلدارة اإللكرتونية.

جمتمع الدراسة :تكون جمتمع الدراسة من كافة األفراد العاملني يف املكتبات اجلامعية جلامعة أم
البواقي ،وقد تَمَّ اختيار املكتبة املركزية ؛ لتكون حمل هذه الدراسة لكونها متثل مركز اإلشراف
والتسيري جلميع مكتبات كليات اجلامعة ،أما عينة الدراسة فهي عينة مسحية حبيث متثل مجيع
العاملني والبالغ عددهم  70عامل.
ءهج ال راسددة :اســتخدم الباحث املنهج املســحي؛ لكونه املنهج املناســب الســتخدام هذه الدراســة ،ومت
االعتماد على استمارة االستبيان.
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جارز نقأئج ال راسة :أهم النتائج فيما خي

اإلدارة اإللكرتونية ،ودورها يف تطوير أداء العاملني يف

املكتبة اجلامعية" ألم البواقي "واليت ميكن إجيازها يف النقاط التالية:
 -1اعتماد املكتبة على التكنولوجيات احلديثة ،اليت تفتح اجملال حنو تطبيق اإلدارة
اإللكرتونية يف املكتبة ،ويعكس حرصها على حتسني سري العمل ،وتوفري اجلهد والوقت.
 -2أن اســـتخدام اإلدارة اإللكرتونية ،يؤدي إىل التغلب على العديد من املشـــاكل اليت تعيق مســـرية
العمل داخل املكتبة ،مثل (:الوقت ،حواجز املكان والزمان).
 -3رغبة العاملني باملكتبة ،يف التحول حنو العمل يف البيئة اإللكرتونية ،وذلك لتنمية القدرات،
وزيادة الكفاءة والفعالية سواء للفرد أو بالنسبة لإلدارة.
 -4أن اإلدارة اإللكرتونية تقلل من وظائف العمل اليت كانت متارس يف اإلدارة التقليدية.
 -3دراسة (كحيل2016،م) بعنوان" :تصور مقرتح لتفعيل اإلدارة اإللكرتونية يف املدراس الثانوية
مبحافظات غزة".
جه ا ال راسة:
 -1حتديد درجة ممارسة مديري املدارس الثانوية لإلدارة اإللكرتونية من وجهة نظرهم.
 -2الكشف عن دالالت الفروق بني متوسطات درجات تقدير مديري املدارس الثانوية ،لدرجة ممارستهم
لإلدارة اإللكرتونية  ،تُعزى إىل متغريات (اجلنس ،املؤهل العلمي ،سنوات اخلدمة ،احملافظة).
 -3تقديم تصور مقرتح لتفعيل اإلدارة اإللكرتونية يف املدارس الثانوية مبحافظات غزة.
جمقمع ال راسة :تكون جمتمع الدراسة من مجيع مديري املدارس الثانوية التابعة لوزارة الرتبية
والتعليم العالي الفلسطينية مبحافظات غزة  ،والبالغ عددهم ( )138مديرا ومديرة.
ءهج ال راسة :استخدمت الباحثة املنهج الوصفي التحليلي ،والذي حتاول من خالله وصف الظاهرة
موضع الدراسة ،وحتليل بياناتها وتصويرها كميا ،عن طريق مجع بيانات ومعلومات مقننة عنها،
وتصنيفها وإخضاعها للدراسات الدقيقة ،وكذلك استخدمت املنهج البنائي؛ لتقديم تصور مقرتح لتفعيل
اإلدارة اإللكرتونية يف املدارس الثانوية مبحافظات غزة الفلسطينية.
جارز نقأئج ال راسة:
 -1الوصو ل إىل تصور مقرتح لتفعيل اإلدارة اإللكرتونية يف املدارس الثانوية مبحافظات غزة ،يتضمن
األهداف العامة ،وما ينبثق عنها من أهداف تفصيلية وإجراءات تنفيذها ومؤشرات األداء .
 -2بلغت الدرجة الكلية الستبانة قياس درجة ممارسة مديري املدارس الثانوية مبحافظات غزة لإلدارة
اإللكرتونية مبتوسط حسابي ( ،)3.02وبوزن نسيب قدرة ( )%60.4بدرجة تقدير متوسطة.
 -3حصل جمال املمارسات اليت تتعلق بالطلبة وأولياء األمور على املرتبة األوىل ،وبوزن نسيب ()%61

بدرجة تقدير متوسطة.
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 -4حصل جمال املمارسات اليت تتعلق بالعمل اإلداري على املرتبة الثانية ،وبوزن نسيب ( )%60.4بدرجة
تقدير متوسطة.
 دراسأت سأا ة اجءب ه :
 -1دراسة ( (Al haimi & et. al ،2014اعء ان:
"Requirements to develop an electronic service model in improving the
electronic services of the Ministry of Higher Education and Scientific Research
"( in Yemenاملق بأت حن ت ر مق خ ة يلكلون ة يف حتس اخل أت اإللكلون ة ل زارة

القع م العألب و البحإ الع مب يف ال م )
جه

ال راسة :

هدفت هذه الدراســــــة إىل التعرف على واقع اخلدمات اإللكرتونية يف وزارة الرتبية والتعليم العالي يف
اليمن ،ومتطلبات حتسني اخلدمات اإللكرتونية للوزارة من وجهة نظر املستفيدين من املوقع.
ءهج ال راسة  :استخدم الباحث املنهج الوصفي التحليلي.
ع ءة ال راسة :طبقت الدراسة على ( )37من املستفيدين من اخلدمات اإللكرتونية من الطلبية املغرتبني
يف ماليزيا.
جداة ال راسة  :قام الباحث بتصميم استبانة كأداة للدراسة.
جارز نقأئج ال راسة:
 -1قلة املعلومات املستفادة من خالل املوقع.
 -2عدم وجود خدمات تفاعلية للطلبة املستفيدين من خالل املوقع اإللكرتوني.
حمدودية اخلدمات اإللكرتونية اليت يقدمها املوقع اإللكرتوني.
 -2دراسة ) (Lee, Jang & Cho, 2013اعء ان:
" "Developing e-EServQual for Educational Websites

(ت

ر اخل أت اإللكلون ة ل م اقع القع م ة)

جه ا ال راسة:
هدفت الدراسة إىل تطوير مقياس خاص؛ لتحديد جودة اخلدمات اإللكرتونية اليت تقدمها املواقع
اإللكرتونية التعليمية ،ومعرفة أثر جودة اخلدمات اإللكرتونية على حتقيق والء الطلبة ،ومت استخدام
مقياس ) (eServQualبعد تعديله وإضافة مقاييس لقياس القيمة والثقة والوالء ،تكونت العينة من
635طالباً من طالب املدارس الثانوية ،وخرجت الدراسة بنتيجة أن جودة اخلدمة اإللكرتونية املقدمة
من املواقع هلا أثر يف والء الطلبة من خالل القيمة املستلمة والثقة فيما تقدمه املواقع ،وأن أكثر مخسة
أبعاد كان هلا تأثري يف جودة اخلدمة وكانت مناسبة من وجهة نظر الطلبة هي( :جودة التصميم –
االستجابة – جودة املعلومات – األمن – القابلية لالستخدام).
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جارز نقأئج ال راسة:
أكدت الدراسة أن هناك جمموعة من اجملاالت اليت ميكن قياسها كالطالب والكليات والبنية
التحتية للجامعة واحلوافز والرتقيات ومكانة اجلامعة .
أن منو اجلامعة يعتمد على موقعها اجلغرايف فضال على أن القوى الدافعة لتحقيق التميز عديدة وختتلف
من جامعة ألخرى.
جوجه االسق أدة

ال راسأت السأا ة:

ميكن إجياز أوجه االستفادة من الدراسات السابقة ،فيما يلي:
 -1املساعدة يف عقد مقارنة بني الدراسات السابقة والدراسة احلالية؛ للتعرف على الفجوة البحثية أو
املواضــيع اليت مل تتطرق هلا تلك الدراســات ،فيما خي

متغريات الدراســة احلالية مع االســتفادة

من البحوث املستقبلية يف تلك الدراسات.
 -2التأصيل النظري العلمي ،والعالقة النظرية بني متغريات الدراسة.
 -3إعداد اإلطار النظري للدراسة من خالل االطالع على الدراسات السابقة؛ إلثراء الدراسة احلالية ،
وتكوين تصور عميق عن موضوع الدراسة .
 -4حتديد مصادر مجع املعلومات الثانوية ذات العالقة مبتغريات الدراسة.
 -5اختيار منهج الدراسة املناسب ،املتمثل باملنهج الوصفي التحليلي.
 -6اختيار جمتمع وعينة الدراسة.
ثأن أً  :اخل
 .1ربرات األ

ة الءظر ة ل بحإ:
مق امل لت:

ميكن تصــنيف أســباب ومربرات التوجه حنو تطبيق اإلدارة اإللكرتونية ،مبؤســســات التعليم العالي
باجلمهورية اليمنية؛ لتحسني جودة اخلدمات ،يف النقاط التالية:
 .1تســــــــــــــارع التقدم التكنولوجي :فقد أدت الثورة التكنولوجية إىل إظهار مزايا نســــــــــــــبية عديدة؛
لتطبيقاتها العملية يف خمتلف جماالت احلياة اإلنســــــــــانية ،مبا يف ذلك نوعية اخلدمات اجملتمعية،
اليت توفرها املؤسسات  ،العامة واخلاصة ـ على السواء.
 .2إن التحديات اليت تواجه التعليم العالي باليمن يف الوقت الراهن _ســـــــــيأتي ذكرها_ تتطلب إدارةً
فعالةً ملؤســـــســـــاته؛ تفهم الواقع ،وتســـــتوعبُ آثار وانعكاســـــات هذه التحديات على التعليم العالي
وأدواتــه ،وتُكوِّنُ إطــاراً فكري ـاً جــديــداً ،للتعــامــل بكفــاءة واقتــدار مع الواقع املتغري ،وتهيئتــه
للتعاطي مع متغريات احلاضر ،وخماطر املستقبل.
 .3االستجابة ملتطلبات البيئة احمليطة و التكيف معها :إن انتشار وتطبيق مفهوم وأساليب اإلدارة
اإللكرتونية يف كثري من املنظمات واجملتمعات ،حيتم على اجلامعات اللحاق بركب التطور جتنباً
للعلوم والتقنية
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الحتماالت العزلة والتخلف عن مواكبة عصر السرعة واملعلومات ،والتنافس يف تقديم اخلدمات
والسلع  ،بناء على املعايري والسهولة والفعالية والكفاية والنوعية املالئمة.
 .4إن تطبيق اإلدارة اإللكرتونية يف إدارة مؤسسات التعليم العالي ،ليس هدفا يف حد ذاته ،وإمنا هو
أداةٌ ووسيلةٌ لرفع كفاءة اإلدارات وحتسني وتطوير أدائها وختفيف األعباء اإلدارية عنها ،وحتقيق
أهداف اجلامعات بكفاءة وفاعلية.
 .5اشتعال املنافسة بني اجلامعات؛ مما حيتم ظهور آلية للتميز ،وهذا يعد دافعاً قوياً للمؤسسات ؛ لتبين
منوذج اإلدارة اإللكرتونية الذي يُعدُّ أداةً إداريةً مرنةً ،تقدم خدماتها للراغبني فيها يف الوقت
واملكان ،وفق املواصفات اليت يرغبها هؤالء املستفيدون ،لكي يتسنى هلم التخل

من القيود

املكبلة لكل تغري وجتديد.
 .6ازدياد عدد الطالب ،والقوى البشرية العاملة يف اجلامعات ،وهذا يستدعي وجود نظام إلكرتوني
يسهل التعامل معهم ،ويُسرِّع إجناز معامالتهم.
 .2األسك اليت سقء يل هأ األ

مق امل لت:

استناد ًا إىل كل ما مت عرضه يف البحث والدراسات السابقة ،إضافة إىل نتائج الدراسة احلالية،
ميكن وضع معامل األمنوذج املقرتح ،والذي من املمكن أن يسهم يف حتسني األداء اإلداري داخل
اجلامعات اليمنية ،والنهوض بالعملية التعليمية واإلدارية بشكل عام.
ومن ثم يأتي هذا األمنوذج املقرتح لتطوير اإلدارة اإللكرتونية يف مؤسسات التعليم العالي باجلمهورية
اليمنية؛ لتحسني جودة اخلدمات ،انطالقاً من أهمية اإلدارة اإللكرتونية يف العملية اإلدارية يف
مؤسسات التعليم العالي باجلمهورية اليمنية ،وما حتققه من سرعة وفعالية يف األداء ،باعتبار أنّ:
 -1اإلدارة اإللكرتونية ،هي األكثر انسجاماً مع الفكر التعليمي احلديث.
 -2اإلدارة اإللكرتونية ،هي النمط الذي تستخدمه مؤسسات التعليم العالي املتميزة.
 -3اإلدارة اإللكرتونية ،هي الورقة الراحبة للحاق بركب الثورة املعلوماتية.
 -4اإلدارة اإللكرتونية ،هي النمط األنسب للمؤسسات التعليم العالي.
 -5اإلدارة اإللكرتونية ،تسهل عملية التغيري والتطوير املؤسسي.
 -6اإلدارة اإللكرتونية ،تركز على حتسني جودة اخلدمات .
 -7اإلدارة اإللكرتونية ،حتقق رضا اجملتمع احمللي عن اخلدمات املقدمة.
 .3واقع القع م العألب اأجلمه ر ة ال مء ة
 -1شــــهدت مؤســــســــات التعليم العالي باجلمهورية اليمنية توســــعاً كبرياً ،متثل بإنشــــاء عدة جامعات
حكومية إىل جانب جامعيت صــــنعاء وعدن؛ ليصــــل عدد اجلامعات احلكومية إىل ( )12جامعة يف
عام 2018م.
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 -2مل يقتصر التوسع يف جمال التعليم العالي على التعليم احلكومي فقط ،كما كان قبل الوحدة
اليمنية ،بل فتح اجملال للقطاع اخلاص ،بسبب اإلقبال املتزايد على التعليم العالي من قبل خرجيي
الثانوية العامة ،وعدم قدرة اجلامعات احلكومية على استيعابهم ،حتى بلغ عددها حتى عام 2018م

()38جامعة ،وكلية خاصة ،تضم ( )118كلية.
 -3على الرغم من التطور املتسارع يف جمال التعليم العالي يف اجلمهورية اليمنية ،السيما فيما يتعلق
بكثرة عدد املؤسسات التعليمية  ،إال أن هذا التوسع الكمي يف مؤسسات التعليم العالي مل حيقق
إجنازات علمية وحبثية وابتكارات ،تعمل على التنمية الشاملة املقصودة من التعليم العالي ،مقارنة
بإجنازات دول أخرى من دول العامل الثالث.
وصفوة القول املتفق عليه يف هذا السياق ،أن مؤسسات التعليم العالي باجلمهورية اليمنية تواجه
مجلةً من التحديات ،منها :اخنفاض اإلنتاجية وزيادة التكاليف ،ونق

املوارد املالية ،وكذلك

اخنفاض مستوى الرضا ،لدى فريقَي العمالء الداخليني واخلارجيني ،إضافة إىل ضعف مواكبة
خرجيي تلك اجلامعات الحتياجات اجملتمع وسوق العمل ،واألهم من ذلك عدم قدرة الكثري من
اجلامعات اليمنية على منافسة اجلامعات العربية واألجنبية ،اليت استحوذت على جزء من احلصة
السوقية اليت يفرتض أن تكون ضمن احلصة السوقية للجامعات اليمنية ،ويعد التغلب على هذه
التحديات أمراً يف غاية األهمية ،كي تتمكن اجلامعات اليمنية سواءٌ أكانت حكومية أو خاصة
من البقاء واملنافسة ،ويُ عد تطبيق اإلدارة اإللكرتونية يف هذه اجلامعات من أهم العوامل اليت قد
تساعدها يف التغلب على تلك التحديات.
.4جه ا ت ب

اإلدارة اإللكلون ة يف ؤس د دسد ددأت القع م العألب اأجلمه ر ة ال مء ة لقحس د د ج دة

اخل أت:
 -1زيادة كفاءة عمل املؤسسة ،من خالل تعاملها مع الطالب والشركات واجلامعات ،وحتقيق السرعة
املطلوبة إلجناز إجراءات العمل وبتكلفة مادية مناسبة.
 -2إجياد جمتمع جامعي قادر على التعامل مع معطيات العصر التقين.
 -3تعميق مفهوم الشفافية والبعد عن احملسوبية بني العاملني والطالب باملؤسسة التعليمية.
 -4زيادة حجم تبادل املعلومات بني العاملني مبختلف املؤسسات التعليمية األخرى.
 -5احلفاظ على سرية املعلومات ،وتقليل خماطر فقدها ،وخصوصاً ما يتعلق التقويم والسجالت
والتقارير الوظيفية.
 -6إلغاء نظام اإلرشيف الورقي ،واستبداله بنظام أرشفة إلكرتوني ،مع ما حيمله من ليونة يف التعامل
مع الوثائق ،واملقدرة على تصحيح األخطاء بسرعة ،ونشر الوثائق ألكثر من جهة يف أقل وقت
ممكن ،واالستفادة منها يف أي وقت كان.
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 -7إلغاء عامل املكان ،إذ أنّها تطمح إىل حتقيق تعيينات املوظفني ،والتخاطب معهم وإرسال األوامر
والتعليمات ،واإلشراف على األداء ،وإقامة الندوات واملؤمترات من خالل" الفيديو كون فرانس"،
ومن خالل الشبكة اإللكرتونية لإلدارة.
 -8إلغاء تأثري عامل الزمان ،ففكرة الصيف و الشتاء مل تعد موجودة ،وفكرة أخذ العطل أو اإلجازات
إلجناز املعامالت اإلدارية متّ احلد منها إىل أقصى حد ممكن.
 -9تسهيل إجراء االتصال بني إدارات اجلامعة واملنظمات واألجهزة احلكومية األخرى.
 -10متكني العاملني وجمموعات العمل يف املؤسسات التعليمية املتباعدة جغرافياً من مشاركة امللفات
واألفكار واآلراء ،وتشجيعهم على العمل ضمن فرق.
 .5جهم ة ت ب

اإلدارة اإللكلون ة يف ؤس د دسد ددأت القع م العألب اأجلمه ر ة ال مء ة لقحس د د ج دة

اخل أت:
 -1إن التحدي الذي يواجه مؤسسات التعليم العالي يف الوقت احلاضر ،ويف املستقبل ،مل يعد يتمثل يف
مدى قدرتها على تقديم التعليم لكل الراغبني يف االلتحاق برباجمها املختلفة ،ولكن يتمثل يف مدى
قدرتها على تقديم خدمة تعليمية إلكرتونية ؛وجبودة عالية ،حتقق مواصفات اخلريج املتميز ،الذي
يليب احتياجات اجملتمع وسوق العمل ،ويسهم يف حتقيق التنمية املستدامة  ،وهذا ما دفع تلك
املؤسسات ،السيما اجلامعات إىل تطبيق اإلدارة اإللكرتونية.
 -2تسهيل وتيسري عمل املؤسسات التعليمية من خالل أنظمة جديدة ومتطورة يف خمتلف األعمال.
 -3جتعل املؤسسة التعليمية أكثر مرونة وأكثر تكيفاً مع املتغريات السريعة يف بيئة األعمال.
 -4ختفيج تكاليف املخرجات التعليمية عن طريق إنشاء املعامل والفصول الدراسية والوسائل التعليمية
احلديثة ،بدالً من التقليدية اليت تتطلب التكاليف الباهظة.
 -5متكني املؤسسات التعليمية من اقتحام منظمات جديدة على املستويني العاملي واحمللي ،ذلك نتيجة
إزالة احلواجز والقيود اجلغرافية ،مما يتيح فرصة أكرب للموظفني من خالل التواصل ونقل اخلربات.
 -6حتسني فاعلية األداء واختاذ القرار ،من خالل إتاحة املعلومات والبيانات ملن أرادها ،وتسهيل
احلصول عليها من خالل تواجدها على الشبكة الداخلية وإمكانية احلصول عليها بأقل جمهود من
خالل وسائل البحث اآللي املتوفرة.
 -7سهولة ختزين وحفظ البيانات واملعلومات ومحايتها من الكوارث والعوامل الطبيعية ،من خالل
االحتفاظ بالنسخ االحتياطية يف أماكن خارج حدود املؤسسة ،وهو ما يعرف بنظام التحوط من
الكوارث.
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 .6ق بأت ت ب

اإلدارة اإللكلون ة يف ؤسسأت القع م العألب وف األ

مق امل لت :

إن أي مؤسسة من مؤسسات التعليم العالي تسعى حنو اإلدارة اإللكرتونية ،أو ترتجم مفاهيم اإلدارة
اإللكرتونية إىل نتائج ملموسة تليب رغبات مجيع األطراف ذات العالقة ،فإن األمر يستلزم من تلك
املؤسسة توفري جمموعة من املتطلبات ،ومن أهم هذه املتطلبات اآلتي:
 دعمُ اإلدارة العليا والتزامها.
 نشر ثقافة اإلدارة اإللكرتونية يف اجلامعات.
 وجود نظام لقياس اإلدارة اإللكرتونية.
 التدريب املستمر.
 وجودة نظام معلومات.
 االستعانة مبستشارين متخصصني يف جمال اإلدارة اإللكرتونية.
و هناك أيضا متطلبات أخرى ،كما يلي:
( خالت األ

مق)

جوالً :ق بأت أد ة:

و يقصد باملادي أو العتاد األجزاء والقطع امللموسة وتتكون من:
أ -أجهزة احلاسوب اآللي وملحقاتها :مثل لوحة املفاتيح ،والفأرة ،وشاشة العرض وغريها من املعدات.
ب -الشبكات :و هي الوصالت اإللكرتونية املمتدة عرب نسيج االتصال بني األجهزة وشبكة اإلنرتنت،
وهي اليت متثل شبكة القيمة للمنظمة وإلدارتها اإللكرتونية ،وقد ظهرت الشبكات نتيجة طبيعية؛
لتطور احلاسب اآللي ،وزيادة سرعته وقدراته بشكل مذهل ،مما يعين إمكانية استخدامه من قبل
أكثر م ن مستفيد يف نفس الوقت عن طريق وحدات إدخال مستقلة خمتلفة مكانياً وزمانياً ،وهذا
ما يعرب عنه باالتصال عرب الشبكات أو التشغيل الشبكي.
ثأن أً :ق بأت ارجم ة:
وتتكون الربجميات من عدة عناصر ،كالتالي:
 الربجميات الالزمة لتشغيل جهاز احلاسب اآللي ،مثل أنظمة التشغيل والربامج التطبيقية األخرى.ب -نظم املعلومات :وهي األنظمة اليت تتكون من جمموعة من األشخاص ،وسجالت البيانات ،وبعج
العمليّات اليدوية وغري اليدوية ،وتعاجل هذه النظم بالعموم البيانات واملعلومات اخلاصة بكل
مؤسسة.
ت -قواعد البيانات :لتخزين وتنظيم البيانات بطر يقة تكون خالية من املشاكل والتكرار حبيث يسهل
عملية احلذف والتعديل واإلضافة واالسرتجاع للبيانات.
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ث -أمن نظم املعلومات :ويقصد بها محاية وتأمني كافة املوارد املستخدمة يف معاجلة املعلومات ،حبيث
تؤمن املؤسسة نفسها ،والعاملني فيها ،وأجهزة احلاسبات املستخدمة فيها ،ووسائط املعلومات اليت
حتتوى على بيانات عن طريق إتباع إجراءات ووسائل محاية متعددة لضمان سالمة املعلومات اليت تعد
كنـزًا مثيناً ملؤسسة جيب احملافظة عليه
ثألثأً :ق بأت اشر ة:
والعنصر البشري هو األهم يف منظومة اإلدارة اإللكرتونية ،ويقع يف قلب هذه املكونات ،ورأس املال
الفكري يف املؤسسة ،وأهم مكوناته ،وعناصره:
 -1املديرون والنواب واملساعدو ن :الذين يقومون بوظائف اإلدارة املختلفة من ختطيط وتنظيم وتوجيه
ورقابة.
 -2العاملون يف حقل البيانات :ويتوىل هؤالء مهام استقطاب البيانات ومعاجلتها وحتليلها وختزينها
واسرتجاعها.
 -3العاملون يف حقل املعرفة :وهم صناع املعرفة ،أو عمال املعرفة من التقنيني ،واملربجمني ،وحمللي
النظم ،واملديرين لقواعد البيانات ،واملختصني يف تكنولوجيا االتصاالت والشبكات ،ومهندسي
املعرفة ،واملطورين لربا مج التطبيقات ،وكل من له عالقة من املعرفة إنتاجاً وختزيناً وتوزيعاً.
رااعأً :املق بأت املأل ة:
 -1توفري املوار املالية الالزمة؛ لتطوير اإلدارة اإللكرتونية ،من حيث توفري البنية التحتية يف ما يتعلق
بشراء احلاسبات اآللية واألجهزة واملعدات املتطورة ،وإنشاء املواقع وربط الشبكات الداخلية
واخلارجية ،وتصميم وتطوير الربامج اإللكرتونية ،وتوفري املولدات الكهربائية ،والصيانة الدورية
املستمرة لألجهزة والربامج والشبكات والتحديث املستمر هلا ،األمر الذي يتوجب ضرورة تنويع
مصادر التمويل ملواجهة متطلبات التحول لإلدارة اإللكرتونية حاليا والتوسع فيها مستقبال.
 -2ختصي

موارد مالية كافية؛ لتدرب العاملني على تطبيق اإلدارة اإللكرتونية ،واعتماد حوافز؛

لتشجيع العاملني يف جمال نظم املعلومات ،أل ن ذلك يساعد على حتفيز العاملني على تطبيق اإلدارة
اإللكرتونية.
خأ سأً :املق بأت القشر ع ة:
 -1تتطلب اإلدارة اإللكرتونية توفري األطر التشريعية املالئمة ،اليت تشمل قوانني محاية اخلصوصية
والبيانات وكافة املعامالت اإللكرتونية ،أي أنه من الضــــروري إعادة النظر يف املناخ التشــــريعي
والتحول حنو العمل بتشريعات جديدة تتالءم مع طبيعة املعامالت اإللكرتونية.
 -2وضع اللوائح والقوانني والتشريعات ،اليت تليب متطلبات تطبيق اإلدارة اإللكرتونية ،حبيث تنظم
العمل اإللكرتوني ،وتضفي عليه املشروعية ،وقانونية الربيد اإللكرتوني واملستندات اإللكرتونية،
للعلوم والتقنية
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والرتفيع اإللكرتوني ملنتس يب اجلامعة واملتعاملني معها ،وحتد من االستخدامات السلبية للحاسوب
واإلنرتنت ،وتضمن القضايا اخلاصة بتدابري األمن واحلماية والسرية ،ومواجهة خماطر القرصنة
والتجسس اإللكرتوني ،وتستبعد كافة أشكال التعقيد وتكرار طلب املستندات وتطويل
اإلجراءات املوجودة يف القوانني واللوائح احلالية ،وكل ما ال يتناسب مع مباد اإلدارة اإللكرتونية.
املق بأت احلأس ا ة ال اعمة:
(ج) تكأ ل األنظمة:
يعد مفهوم تكامل نظم املعلومات من املفاهيم احلديثة واألساسية يف حقل اإلدارة اإللكرتونية حيث
أصبحت ضرورة ال بد منها يف كافة اجلامعات من اجل استمراريتها وحتسني أدائها ،فالتكامل يف
اهلء سة الق ب ة :هو مجع مكوناًت النظم يف نظاًم واحد والتأكد من أن النظم الفرعية تعمل معاً
كنظاًم واحد ،وفي تقنية املعلومات هو عملية ربط نظم الكمبيوتر املختلفة مع بعضهاً البعج
باستخدام جمموعة متنوعة من التقنيات مثل شبكة احلاسوب ،وتكاًمل التطبيقات والربامج مادياً أو
وظاًئفياً ،لتعمل معاً كوحدة منسقة واحدة ،ويف هندسة األنظمة :هو ربط جمموعة من النظم الفرعية
مع بعضهاً البعج عرب لصق األسطح البياًنية معاً حتى تصبح قاًدرة على حتقيق وأداء الوظيفة.
(ب) ال كأمن االص ءأعب:
الذكاء االصطناعي هو أحد فروع علوم الكمبيوتر ،ويهتم بطرق ووسائل خلق تصميم أجهزة وآالت
ذكية ،تستطيع التفكري والتصرف مثل البشر ،والقيام مبهام متعددة تتطلب ذكاءً ،مثل التعلم،
التخطيط ،متييز الكالم ،التعرف على الوجه ،حل املشاكل ،اإلدراك ،والتفكري العقلي واملنطقي،
و خالل العقدين األخريين ،بدأت تقنيات الذكاء االصطناعي يف االنتشار بشكلٍ موسع يف العديد من
الصناعات ،من بينها قطاع التعليم؛ حيث تعمل العديد من الشركات الناشئة الواعدة يف تطبيق مفاهيم
الذكاء االصطناعي ،بهدف احلصول على أفضل جتربةٍ ممكنةٍ لعملية التعلم ،وأبرز استخدامات تلك
التقنية ،كانت لألهداف التالية:
 احملق ى القع مب املقخصص:من املشاكل الرئيسة املرتبطة بالفصول املدرسية ،شرح املناهج
الدراسية يف شكل قالبٍ واحد جلميع الطالب دون استثناء ،أو مراعاة االختالف بني مهارات
الطالب املعرفية والدراسية ،ففي حني أن أحد الطالب املتفوقني أو أكثر ،قد ال يكون يف حاجة
إىل شرح هذا الدرس ،فإنه جيد نفسه جمربًا على احلضور والسماع نظرًا؛ الحتياج زمالئه إىل إعادة
الشرح مرة أخرى.
و تعمل العديد من الشــــركات الرائدة يف جمال الذكاء االصــــطناعي ،على حل هذه املشــــكلة من
خالل توفري نظام تعليمي يعمل على ختصي

عملية التعلم وفقًا ألداء ومهارات كل طالب على حدة.

و تقوم تلك األنظمة بتقييم أداء ومهارات الطالب ،بنا ًء على أداء كل طالب ،ونقاط القوة ونقاط
الضــعف ،و يتم حتديد الدروس املناســبة له بهدف تعزيز نقاط قوته والقضــاء على نقاط ضــعفه ،يف ما
للعلوم والتقنية
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خي

املنهج الدراسـي ،وهذا النظام أيضـًا يسـاعد املعلمني يف حتديد مسـتوى طالبهم بدقة ومعرفة ما

حيتاجه كل طالب من املنهج حتى ميكنه زيادة معدالت جناحه.
 الق ر

الق أع ب :و هذا هو ما حيدث اآلن بالفعل ،حيث يســـــتخدم الذكاء االصـــــطناعي يف بناء

مواقع وبرامج تدريب ذكية تســـــــــــتطيع حتديد وقياس أســـــــــــاليب وطرق تعلم الطالب ،وتقييم ما
ميتلكونه من معرفة ،ثم تقديم تدريبات خمصصة ،وفق ما حصل عليه كل طالب من تقييم.
 سرعة حت

ال رجأت :ال خيتلف اثنان على أن تصحيح االختبارات ،وحتديد الدرجات ،هو أصعب

أمر يف عملية التدريس ،كما أن هذه العملية تستغرق وقتًا كثريًا ميكن توفريه يف أمور أفضل
للمعلمني مثل :ختطيط الدروس أو تطوير مهارات املعلمني.
و من حسن احلظ أن اآلالت تقوم بهذا األمر اآلن ،حيث توفر العديد من الشركات بعج الربامج اليت
تستطيع إجراء التدريبات واالختبارات ،وحتديد الدرجات ،وتصحيح اإلجابات ،وإعالم الطالب بأدائهم
يف تلك االختبارات.
كما أن هناك بعج الربامج اليت تستطيع القيام بهذا األمر على املستوى البسيط واملتوسط ،وتشمل
أسئلة االختيار من متعدد ،صح أو خطأ ،أو األسئلة االختيارية ،كما أن هناك بعج الربامج اليت
تستطيع حتديد الدرجات وتقييم الطالب على املستوى املتقدم مثل األسئلة املقالية اليت جيب على الطالب
فيها الكتابة بأنفسهم ،وليس االختيار من اإلجابات الظاهرة أمامهم.
ج دة املءأهج والق ر ك:
يستطيع الذكاء االصطناعي حتديد الفجوات يف املناهج التعليمية والتدريسية ،وذلك استنادًا على أداء
الطالب يف االختبارات والتدريبات ،على سبيل املثال ،إذا قام عدد كبري من الطالب حبل سؤال بشكلٍ
خاطئ ،فإن تقنية الذكاء االصطناعي تستطيع حتديد املشكلة ،والسبب وراء عدم متكن الطالب
من اإلجابة ،مما يساعد املعلمني يف شرح أ جزاء حمددة من املنهج والرتكيز عليها بشكلٍ أفضل.
الق

م ال ري ل الب:

يف عصر التكنولوجيا ،ال ختلو حياة الطالب من أجهزة الكمبيوتر واهلواتف الذكية ،حيث يقومون
طوال الوقت باستخدام مواقع التواصل االجتماعي ،وبرامج الدردشة وأحيانًا برامج التعلم عن بعد عرب
اإلنرتنت ،و املميز يف برامج التعلم أن بعضها يستطيع استنادًا على تقنية الذكاء االصطناعي تقييم
مهارات الطالب املعرفية والدراسية بشكلٍ فوري مما يساعدهم على تطوير مستواهم الدراسي.
(ق) الق ع ة احلأس ا ة:
إن التسارع التكنولوجي الذي يشهده العامل اليوم نتيجة للتطورات احلديثة يف شتى اجملاالت -
السيما -جمال التكنولوجيا أدى إىل بروز مفاهيم جديدة جتاوزت املصطلحات التقليدية ،فلم تعد األمية
يف مفهومها التقليدي تعين أمية القراءة والكتابة؛ بل ظهرت أمية جديدة ختتلف يف الشكل واملضمون
عن األمية السابقة ،أال وهي أمية التكنولوجيا واحلاسوب ،أو ما يطلق عليها باألمية احلديثة ،واليت
للعلوم والتقنية
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املعارف واملهارات األساسية للتعامل مع الوسائل التكنولوجية واآلالت احلديثة ويف مقدمتها

يٌ رد بها نق
احلاسوب.

وبالنظر إىل دخول العامل عصر الثورة التكنولوجية ،يعترب موضوع حمو األمية اإللكرتونية ونشر
الثقافة التكنولوجية ،من املوضوعات املهمة على أجندة اهتمامات العامل اليوم ،فبدون املعرفة اجليدة
بالتكنولوجيا وباستخداماتها ،وكيفية التعامل معها ،يكون الفرد مبعزل شبه تام عن العامل وما يدور
فيه؛ لذلك فمن املهم أ ن نولي اهتماما بالغاً بالتكنولوجيا وزيادة ثقافة اجملتمع بها ،ملا هلا من دور مهم
وفعال يف بناء اجملتمع وتقدمه ،فال بد من إقامة الندوات ،واملؤمترات العلمية ،واللقاءات ،وورش العمل،
والتوعية الشاملة ،من خالل وسائل اإلعالم املختلفة؛ لفهم طبيعة اإلدارة اإللكرتونية ،وأهميتها،
وأساسيات وآليات تطبيقها ،والفوائد اليت حتققها للمؤسسات.
(عم أت األ
راحل ت ب

مق)

اإلدارة اإللكلون ة يف ؤسد د دس د ددأت القع م العألب اأجلمه ر ة ال مء ة ؛ لقحسد د د ج دة

اخل أت :
إن تطبيق اإلدارة اإللكرتونية ليس عملية سهلة ويسرية ،وال ميكن تطبيقها خالل فرتة زمنية
قصرية ،بل تتطلب فرتة زمنية طويلة يتم من خالهلا تطبيق عدة مراحل ترتبط بكافة جماالت عملها
وأنشطتها ،وميكن استعراض مراحل توظيف اإلدارة اإللكرتونية يف مؤسسات التعليم العالي يف ضوء
األمنوذج الذي اقرتحته هذه الدراسة ،وذلك على النحو اآلتي :وضحها الساملي والسليطي(2008م)
 يع اد ال راسة األول ة :

وإلعداد هذه الدراسة البد من تشكيل فريق عمل ،يضم بعضويته متخصصني يف اإلدارة
واملعلوماتية؛ لغرض معرفة واقع حال اإلدارة من تقنيات املعلومات  ،وحتديد البدائل املختلفة ،وجعل
اإلدارة العليا على بينةٍ من كل النواحي املالية والفنية والبشرية ،ويعمل هذا الفريق للوصول إىل القرارات
التالية:
 مدى احتياج اإلدارة إىل تطبيق اإلدارة اإللكرتونية.
 االنسجام مع آخر التطورات احلديثة  ،واستخدام تكنولوجيا معلومات متطورة.
 اجلدوى االقتصادية من تطبيق اإلدارة اإللكرتونية.
 وضد ددع خ ة القء

 :عند إقرار توصـــية الفريق من قبل اإلدارة العليا يف تطبيق اإلدارة اإللكرتونية

يف املؤسسة ،البد من إعداد خطة متكاملة ومفصلة لكل مرحلة من مراحل التنفيذ٠
 حت

املصأدر :أي املصادر اليت تدعم اخلطة بشكل حمدد وواضح ،ومن هذه املصادر :الكوادر

البشرية اليت حتتاجها اخلطة لغرض التنفيذ ،واألجهزة ،واملعدات ،والربجميات املطلوبة ويعين هذا
حتديد البنية التحتية لتطوير اإلدارة اإللكرتونية يف هذه اإلدارة أو املؤسسة.
للعلوم والتقنية
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 حت

املس د ددؤول ة :

ال بد من حتديد اجلهات اليت ســــوف تقوم بتنفيذ اخلطة ومتويلها بشــــكل

واضح ،ضمن الوقت احملدد والتكلفة املرصودة هلا.
 قأاعة الق م الق ين :نظراً للتطور الســـــــريع يف جمال تقنيات املعلومات اإلدارية؛ فالبد من متابعة
كل ما يســـتجد يف اجملال التقين؛ من اتصـــاالت وأجهزة وبرجميات وغريها من العناصـــر ،اليت هلا
عالقة بهذا اجملال.
الشكل ()2خ ات ت ظ

اإلدارة اإللكلون ة

ال راسة األول ة

تق

ال رار

ال حتقأق

وج د تكء ل ج أ وحتقأق يىل ت

حتقأق

اإلدارة

حتقأق يىل اإلدارة االلكلون ة

قأاعه الق م
القكء ل جب

حت

املسيف ل ة

حت

وضع خ ه

اإلدارة اإللكلون ة
املص ر  :السأملب والس

للعلوم والتقنية

ب (،2008ص)66
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(خمرجأت األ

مق)

من خالل مدخالت األمنوذج ثم تنفيذ عمليات األمنوذج سوف يتم حتقيق املخرجات املتعلقة جبودة
اخلدمات من خالل هذه األبعاد لقياس جودة اخلدمات اإللكرتونية وهي :
 -1س دده لة االس ددقخ ام :)Ease of use( :و تعين إمكانية االســتخدام بشــكل ســهل من قبل العمالء،
ومدى قابلية التفاعل مع املوقع اإللكرتوني وسهولة التنقل والتنظيم بشكل جيد ،وقد أشار إىل أن
ســـــــــــــــــهولة إجناز العمالء ملهامهم يعتمد عل ى ســـــــــــــــــرعة البحث والتنظيم والتصـــــــــــــــــميم العام.
(حسني،2011،ص )26
 -2االعقمأد ة :)Reliability( :نعين بها القدرة على توفري معلومات دقيقة وأداء اخلدمة املوعودة ،وقد
أشار ( )Swaid& Wigand,2009إىل ان حتقيقها يدل على قدرة املؤسسة على القيام مبا تعد به،
وأن تليب نوعية املعلومات املقدمة بعج املعايري مثل :الدقة ،والتوقيت ،األهمية القابلية للفهم ،وهذا
ما حيقق مستوى رضا عال جدا( .حسني،2011،ص  ،)27وتشري أيضا إىل درجة االتساق والثبات
يف األداء( .التميمي،خطيب،2008،ص)20
 -3االسقجأاة ( :)Responsivenessو هي استجابة مقدم اخلدمة اإللكرتونية لطلبات العمالء بدقة
وشفافية كما يتوقع الرد على مالحظات واستفسارات العمالء بالسرعة املقبولة اليت يتوقعها
العميل(1.عودة،2012،ص ) 23
وتشري أيضا إىل مدى شعور العميل بقيمته اإلنسانية لدى مقدم اخلدمة له عند التعامل
معه(.2.الصاحل،الصرميي،2012،ص )81
( -4اخلص ص ة )(السر ة)( :)Securityيقصد به أن تكون اخلدمة خالية من اخلطر واملخاطر ،وقد
تتضمن األمان املادي واألمان املالي والسرية(اخلصوصية) ( ،)Merwe,2010,p26مما يتطلب القيام
مبجموعة من اإلجراءات والتقنيات والضمانات املصممة حلماية األجهزة والربامج والبيانات وموار د
النظام األخرى من الوصول غري املصرح به أو االستخدام أو التعديل أو السرقة)Kaur,2018,p14(7.

للعلوم والتقنية
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الشكل( )1ج

1

متابعة التقدم التقني
البد من متابعة كل ما
يستجد في المجال التقني
وغيرها من العناصر.

تحديد المسئولية:
تحديد الجهات التي
سوف تقوم بتنفيذ الخطة
وتمويلها ضمن الوقت

.

تحديد المصادر:
التي تدعم الخطة بشكل
محدد وهي عناصر

ومفصلة لكل مراحل
التنفيذ .

إعداد خطة متكاملة

وضع خطة التنفيذ:

إعداد الدراسة األولية:
معرفة واقع حال اإلدارة
من تقنيااااات المعلومااااات
وتحديد البدائل المختلفة .

384
384

خطوات توظيف
اإلدارة اإللكترونية

تحقيق جودة الخدمات من
حيث األبعاد األربعة

التغذية الراجعة  -1 :التقييم الذاتي  -2.التقييم الخارجي  -3.التحسين
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لت لق ب

اإلدارة اإللكلون ة يف ؤسسأت القع م العألب
اأجلمه ر ة ال مء ة ،لقحس ج دة اخل أت

5
 -1األجهزة والمعدات

 -2البرمجيات

6
3
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املص ر :

اجل

يع اد البأحإ 2020م

يف األ

مق امل لت لق ب

اإلدارة اإللكلون ة ،ت ض ن وترب ر:

حاول الباحث أن يقدم شكالً مطوراً للنموذج املقرتح ؛ مستفيداً ،من خرباته العملية ،ومن
جمموع من الدراسات والبحوث اليت اطلع عليها ،وكان التجديد يف شقني:
الش األول :قع اأملقغا املسق ل:
يتفق الباحثون على العناصر األربعة األوىل من عناصر اإلدارة اإللكرتونية ،وهي( :األجهزة
واملعدات ،الربجميات ،شبكات االتصال ،صُنَّاع املعرفة (الكوادر البشرية ) ) ،وخيتلفون فيما عدا
ذلك؛ فمنهم من يكتفي بالعناصر األربعة ،ومنهم من يضيف عنصراً ،أو عنصرين ،وقلّ منهم من
يضيف ثالثة عناصر ،وميكن حصر أهم العناصر اليت ناقشها الدارسون _ كل عنصر على حدة
_يف ثالثةٍ ،وهي ( :نظم املعلومات ،قواعد البيانات ،أمن نظم املعلومات) ،وبإضافتها تصبح عناصر
اإلدارة اإللكرتونية سبعة.
وتُعَد دراسة (املغربي  ،2015،ص ،)52،183، 15:من أهم الدراسات النادرة اليت أضافت
العناصر الثالثة السابقة( :نظم املعلومات ،قواعد البيانات ،أمن نظم املعلومات) ،يف حني اكتفى
(العريقي ،2014،ص  ) 34بإضافة (نظم املعلومات) ،وبيّن أهمية توظيفها لتحقيق أهداف الفرد
واملنظمة ،أما (غنيم ،2008،ص  ،) 313فقد ذكر عنصر (أمن نظم املعلومات) باسم نظم تأمني
ومحاية معامالت اإلدارة اإللكرتونية .
كما اكتفت دراسة ( أبو شقة ،2017،ص  )8بإضافة عنصر(قواعد البيانات) باسم قواعد البيانات
للمعلومات يف منوذج الدراسة املعريف ،وكذلك أضافت دراسة (املالكي ،)2011 ،عنصر (أمن
نظم املعلومات) ،كما أضاف (أمحد  ،2009 ،ص  ،169ص ،) 291عنصرين ،هما( :الذكاء
االصطناعي ،وأمن نظم املعلومات) عند حديثه عن فصل يف :اإلدارة اإللكرتونية ونظم دعم القرار
الذكي ،ويف فصل آخر عن أمن اإلدارة اإللكرتونية .
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وذكر (ياسني،2005،ص ،85ص )98العنصرين التاليني (:نظم املعلومات ،والذكاء االصطناعي)؛
باعتبارهما إحدى منظومات اإلدارة اإللكرتونية ،أما ( الساملي ،2008،ص )41فقد أضاف عنصرين،
وهما (:نظم املعلومات ،والتوعية احلاسوبية).
وهنا جاء دور الباحث يف املواءمة بني العناصر األربعة السابقة ،والثالثة املضافة ،ودجمهما ضمن
قوام عناصر اإلدارة اإللكرتونية؛ لتصبح عناصرها سبعة عناصر ،شكّل منها الباحث (املتغري املستقل)؛
إلميان الباحث أنه سيكون هلا تأثريها باعتبارها كتلة واحدة ،والنتائج ستوضح ذلك.
الش الثأنب :قع اأملقغا ال س ط:
حيث مت دراسة املتغري الوسيط؛ بالتطبيق على ثالثة عناصر ،هي( :تكامل األنظمة ،والذكاء
االصطناعي ،والتوعية احلاسوبية) ،وهذه العناصر استنبطها الباحث من دراسات تناولت كل عنصر
بشكلٍ منفردٍ ،ودرست تأثريه بالتطبيق على موضوعات إدارية متعددة؛ أما اجلديد فهو أن الباحث
مجع العناصر الثالثة يف منظومةٍ وكتلةٍ واحدة ،وصمَّم منها متغرياً جديداً هو( :املتغري الوسيط) ،وأطلق
عليها اسم( :العناصر احلاسوبية الداعمة).
أما الدراسات اليت درست تلك العناصر وتأثريها بشكل مستقل؛ فإن عنصر(تكامل األنظمة)،
قد حظي بالنصيب األوفر من تلك الدراسات ،فقد ورد يف أربع دراساتٍ ،هي :دراسة (البحم،)2019 ،
ودراسة (مزهودة  ،)2017،ودراسة (بو الرحيان ،) 2017،ودراسة( ،)LI Ming-jiang,2014حيث
ربطت هذه الدراسات بني اإلدارة اإللكرتونية وتكامل األنظمة.
وبالنسبة لعنصر (الذكاء االصطناعي) ،فقد اهتمت بدراسته ،وإبرازه ،دراستان ،هما :دراسة
(صاحل ،)2009 ،ودراسة ( نصيف ،)2008 ،وهاتان الدراستان ربطتا بشكل مباشر بني الذكاء
االصطناعي ،واإلدارة اإللكرتونية .
وفيما خي

عنصر( :التوعية احلاسوبية) ،فاهتمت به الدراسات التالية :دراسة (نايلي؛ ومساعدي،

 ،)2018ودراسة ( بشري ،)2017 ،ودراسة (شحيرب ،)2017 ،و األخرية حاولت الربط بني التوعية
احلاسوبية ،حتت مسمى (الثقافة التكنولوجية) ،وحتسني اخلدمات اإللكرتونية. .
أما الباحث فقد مجع العناصر الثالثة يف كتلة واحدة ،وجعلها متغرياً وسيطاً ،مساه( :العناصر
احلاسوبية الداعمة) ،ثم حاول دراسة تأثري كل عنصر من العناصر احلاسوبية الداعمة على حدة ،يف
جودة اخلدمات؛ إلدراكه أنه سيكون هلا تأثريٌّ إجيابيٌّ يف دعم تأثري املتغري املستقل على املتغري التابع.
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 .7بأدىْ ت ب

اإلدارة اإللكلون ة يف ؤسسأت القع م العألب اأجلمه ر ة ال مء ة لقحس

ج دة

اخل أت:
تتلخ

أهم مباد تطبيق اإلدارة اإللكرتونية يف مؤسسات التعليم العالي باجلمهورية اليمنية لتحسني

جودة اخلدمات ما يلي:
 -1تقديم أحسن اخلدمات للطالب ،وهذا االهتمام خبدمة الطالب يتطلب خلق بيئة عمل فيها تنوع يف
املهارات والكفاءات املهيئة مهنياً إلستخدام التكنولوجيا احلديثة؛ ألن اإلدارة تركز دائماً على
توظيف املعلومات ،واستخالص النتائج ،واقرتاح احللول لكل مشكلة ،وحسن استغالهلا يف بيئة
اإلدارة اإللكرتونية بشكل يسمح بالتعرف على جوهر كل مشكلة تقوم بتشخيصها ومعرفة
كنهها.
 -2ضرورة انتقاء املعلومات املتعلقة جبوهر املوضوع .
 -3القيام بتحليالت دقيقة ،وصادقة للمعلومات املتوفرة
 -4حتديد نطاق القوة والضعف والتعرف عليها.
 -5الرتكيز على النتائج ،ونقصد بهذا املبدأ أن اهتمام اإلدارة اإللكرتونية ينصب على حتويل األفكار
إىل نتائج جمسدة يف أرض الواقع؛ ألن الطالب ال تهمهم كثرياً فلسفة العمل والشعارات الرباقة،
وإمنا الشيء الذي يهمهم بالدرجة األوىل ،هو اإلتيان بالربهان والدليل الفعلي على صحة العملية
اإللكرتونية ،وبروز نتائجها يف أرض امليدان.
 -6سهولة االستعمال واإلتاحة للجميع :ونقصد بهذا املبدأ أن تقنيات اإلدارة اإللكرتونية متاحة للجميع
يف املنازل ويف العمل ،واجلامعات واملدارس واملكتبات ،لكي يتمكن كل مواطن ،وكل وافد
من التواصل مع اإلدارة اإللكرتونية ،كما أن نظام اإلدارة اإللكرتونية يقوم على أساس سهولة
االستعمال حبيث ميكن ربط االتصال بني اجلمهور واإلدارات احلكومية واإلدارات اخلاصة ،ومنها
اجلامعات بسهولة وإمتام اإلجراءات بسالسة وبساطة.
 -7التغري املستمر ،وهذا مبدأ أساسي يف اإلدارة اإللكرتونية؛ ألن اإلدارة اإللكرتونية تسعى بانتظام؛
لتحسني وإثراء ما هو موجود ورفع مستوى األداء ،سواء بقصد ترضية الزبائن أو بقصد التفوق يف
جمال املنافسة ،ويف مجيع ا حلاالت ،فإن الزبون هو املستفيد األول من هذا التحسني املستمر
واملتواصل.
 -8ختفيج التكاليف ،وهذا يعين أن االستثمار يف تكنولوجيا املعلومات ،وتعدد املنافسني على تقديم
اخلدمات بأسعار زهيدة ،ينتج عنهما ختفيج التكاليف ،ورفع مستوى األداء ،وتوسيع نطاق
اخلدمات إىل عدد معترب من املشاركني ،الذين يستفيدون من اخلدمات بأسعار زهيدة كلما كثر
عددهم.
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من هذه املباد

ونستخل

أ نه يغلب عليها الطابع االسرتاتيجي ،فالغاية هي استخدام

اإلمكانيات اهلائلة لتكنولوجيا املعلومات ،وزيادة قدرة احلكومة على توفري املعلومات واخلدمات
للمواطنني ورجال األعمال بسهولة ويسر.
 .8جمأالت ت ب

اإلدارة اإللكلون ة يف ؤسسأت القع م العألب اأجلمه ر ة ال مء ة لقحس ج دة

اخل أت:
إن تطبيق اإلدارة اإللكرتونية يف مؤسسات التعليم العالي ال يعين استخدام احلاسب اآللي يف التعليم أو
التدريس ،ولكنه يعين إدارة العملية اإلدارية والتعليمية داخال اجلامعات ،ويهدف تطبيق اإلدارة
اإللكرتونية إلي حتسني العملية التعليمية وزيادة فاعليتها ،من خالل التعامل مع كم هائل من البيانات
بعضها له صلة بالطالب ،وبعضها اآلخر له صلة بالعاملني ،واألساتذة والعمداء ورؤساء األقسام ،وفيما
يلي عرضٌ ألهم تلك اجملاالت ،وما ميكن لإلدارة اإللكرتونية أن تقدمة إلدارات مؤسسات التعليم
العالي ،كما يلي:
ت ب

اإلدارة اإللكلون ة يف يدارة شيف ن ال الب:

ويقصد بشئون الطالب كل ماله عالقة بالطلبة يف اجلامعة؛ من تسجيل ،وبيانات عامة وخاصة ،وما يتعلق
مبستواهم األكادميي والصحي واالجتماعي ،ومن خدمات اإلدارة اجلامعية اإللكرتونية يف هذا
اجملال ،ما يلي:
 -1بناء قاعدة بيانات جامعية متطورة خاصة بالطلبة.
 -2توزيع الطالب حسب األقسام.
 -3متابعة حضور وغياب الطالب.
 -4نتائج الطالب ،ونشرها عرب الشبكة.
 -5حتليل نتائج الطالب.
 -6التواصل مع أولياء األمور.
 -7التعليم اإللكرتوني املتزامن والغري متزامن .
ت ب

اإلدارة اإللكلون ة يف يدارة شؤون امل ظ

:

ويقصـــد بشـــؤون املوظفني هنا شــؤون مجيع العاملني باجلامعة؛ من عميد ووكالء ورؤســـاء أقســـام
وأســاتذة وموظفني وغريهم ،حبســب املهام األســاســية املوكلة إليهم ،وميكن لإلدارة اإللكرتونية يف
هذا اجملال القيام مبهام شتى ،منها:
 -1إدخال بيانات مجيع العاملني وكل ما خيصــــــــــــــــــهم يف اإلدارة اجلامعية  ،وحفظها بطريقة أكثر
تنظيما مبهام شتى.
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 -2توفري أنواع اخلدمات اليت حيتاجها املوظفون يف اجلامعة ،بكافة مســـتوياتهم من إداريني وأســـاتذة
وعاملني.
 -3متابعة تقييم العاملني عن طريق الربامج التطبيقية اخلاصــة مبتابعة األداء والواجبات األســاســية اليت
تطلب منهم ،ومتابعة األعمال اليت يقومون بها ،وتكوين قواعد بيانات خمتلفة تســــــــــمح مبتابعتهم
بشكل أكثر دقة وإجيابية.
 -4القضاء علي مشكليت البعد اجلغرايف وألزماني يف االتصال والتواصل مع مجيع العاملني باجلامعة.
 ت ب أت اإلدارة اإللكلون ة يف يدارة شؤون اجلأ عة:

تقوم اإلدارة اإللكرتونية من خالل تطبيقاتها  ،بدور كبري يف رعاية الشؤون اجلامعية  ،وتقدير
احتياجاتها  ،منها علي سبيل املثال :
 -1تطبيقات االتصاالت :وتتضمن تطبيقات احلاسب اآللي والربجميات والشبكات الداخلية
واخلارجية ،ويف إدخال البيانات واملعلومات واملالحظات والتوجيهات اليت ترتبط بأداء العمل اليومي
داخل اجلامعة ،والتواصل مع اجلامعات األخرى وموقع اجلامعة.
 -2التطبيقات املكتبية :وتتضمن :التطبيقات يف معاجلة النصوص حبيث يتحقق اآلتي:
 إعداد التقارير لألعمال داخل اجلامعة ،وحفظها واسرتجاعها عند احلاجة إليها.إعداد اخلطط اليومية.سهولة كتابة اخلطابات للجهات املعنية وأرساهلا بالفاكس أو الربيد اإللكرتوني. -3تطبيقات خاصة باملوازنة اجلامعية (السجل املالي)  :تستطيع إدارة اجلامعة أن تستخدم احلاسوب يف
معاجلة األمور املالية  ،وحفظها وتوزيعها علي األنشطة ورصد املصروفات والنفقات بكل سرعة
وسهولة.
 -4تطبيقات خاصة باملكتبات اجلامعية  :وتتضمن حوسبة املكتبات وتوفري قاعدة بيانات للبحث عن
الكتب واملراجع ،مبا يساعد لطالب واألستاذ ورواد املكتبة علي سهولة احلصول علي كتاب معني
يف املكتبة ومعرفة رقمه وتصنيفه.
 .9زا أ األ

مق امل لت :

 -1تقديم اخلدمات اإللكرتونية اجلامعية ،جبودة و وكفاءة عالية.
 -2السهولة يف استخدام اخلدمات من قبل أي مستخدم ،بغج النظر عن خلفيته العلمية ،للحصول على
املعلومة املطلوبة ،كما تعين قدرة اجلامعة على توفري أداء ثابت لكفاءته ،إضافة إىل إمكانية
التكيف حسب رغبة املستخدم.
 -3االستجابة حلاجات ورغبات املستفيدين من العملية التعليمية بكفاءة وفاعلية ،األمر الذي يؤدي إىل
حتقيق رضا املستفيدين .
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 -4االعتمادية ،فجودة اخلدمة املقدمة للعميل ،وكفاءتها ،جتعله يشعر بالثقة جتاه اإلدارة اإللكرتونية.
 -5السرية :ففي تطبيق اإلدارة اإللكرتونية تكون املعلومات املرسلة أو املخزنة حمفوظة ،تسمح فقط
لألشخاص املخولٌني االطالع على املعلومات.
 .10ع قأت ق ت اجه ت ب

اإلدارة اإللكلون ة وف األ

مق امل لت وسبل القغ

ع هأ:

سبق تناول متطلبات تطبيق اإلدارة اإللكرتونية ،اليت بتوفريها ميكن التغلب على أي معوقات
ميكن أن تواجه تطبيق هذا األمنوذج املقرتح ،ومع ذلك نذكر هنا بعج املعوقات اليت قد حتول دون
تنفيذ األمنوذج املقرتح ،وكذا بعج األساليب للتغلب عليها ،وذلك على النحو اآلتي:
 -1ضعف دعم قيادات اجلامعات لتطوير اإلدارة اإللكرتونية ،وميكن التغلب على ذلك بتكوين
قناعات لدى القيادات اإلدارية واألكادميية بتبين التصور املقرتح ،من خالل نشر الثقافة اإللكرتونية
اليت تتضمن توعية قيادات اجلامعة بقبول ومساندة التحول إىل اإلدارة اإللكرتونية ،من خالل
تعريفهم بأهداف وأهمية اإلدارة اإللكرتونية ،واألدوار املتوقعة منهم ،وما ميكن أن حتققه هلم
وللجامعات من فوائد.
 -2ضعف ال بنية التحية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ،وميكن التغلب عليها بتوفري البنية التحتية
لشبكة االتصاالت واملعلومات ،وجتهيز كل مكتب إداري أو اكادميي بأجهزة احلاسب اآللي
املتطورة ،واألجهزة املساندة هلا كالطابعات واملاسحات الضوئية ،وليات الربط بالشبكات الداخلية
واخلارجية ،مع إنشاء بوابات لربط كليات ومراكز وإدارات اجلامعات باملستفيدين.
 -3قلة التمويل الالزم لتطوير اإلدارة اإللكرتونية (من حيث شراء األجهزة واملعدات ،وإنشاء
الشبكات ،وعمل الربجميات ،وإنشاء املواقع ،وشراء مولدات كهربائية بديلة ،والتدرب ،وغريه)،
وللتغلب على ذلك ،جيب العمل على إجياد مصادر متويل متنوعة لتطوير اإلدارة اإللكرتونية ،مثل
أن تعمل اجلامعات على تطوير اإلمكانيات الذاتية ،كإنشاء مركز لتصميم الربجميات
والتطبيقات اإللكرتونية ،وهذا سيعود على اجلامعة وكوادر املركز بفائدة كبرية وعلى البالد
عامة.
 -4املركزية الشديدة يف اإلدارة ،وميكن التغلب عليها من خالل التوجه حنو الالمركزية يف اإلدارة
اجلامعية ،واحلد من هذه املركزية ،والعمل على إحداث تغيريات يف اهليكل التنظيمي اليت توضح
خطوط السلطة واملسؤولية ،وتتيح مساحة واسعة لتفويج السلطات والصالحيات اإلدارية والفنية
لل مستويات اإلدارية املختلفة ،وقدر أكرب من مشاركة املرؤوسني باجلامعات يف التخطيط ،وصنع
القرارات واختاذها يف ضوء تصوراتهم ،وتقديم مقرتحات حول كيفية تطبيق اإلدارة اإللكرتونية
للحصول على دعمهم ومحاسهم يف تطبيقها ،وضمان عدم مقاومتهم هلا.
 -5قلة الوعي بأهمية وفوائد تطبيق اإلدارة اإللكرتونية ،وميكن التغلب على ذلك من خالل إقامة
الندوات واملؤمترات العلمية واللقاءات وورش العمل والتوعية الشاملة من خالل وسائل اإلعالم
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املختلفة ،لفهم طبيعة اإلدارة اإللكرتونية ،وأهميتها ،وأساسيات وآليات تطبيقها والفوائد اليت
حتققها ،كما ميكن ا لتغلب على ذلك من خالل تبين قيادة اجلامعة لتطوير األمنوذج املقرتح،
وتوضيح تفاصيل األمنوذج للقائمني على تنفيذه بشكل واضح وحمدد.
 -6قصور التشريعات واللوائح احلالية عن تلبية متطلبات تطبيق اإلدارة اإللكرتونية ،وللتغلب على ذلك
جيب أن يعاد النظر يف التشريعات والقوان ني واللوائح التنظيمية مبا يسهل عمل اإلدارة اإللكرتونية،
حبيث تعطي مشروعية لأل عمال اإللكرتونية ،وتكفل سالمة اإلجراءات اإلدارية اإللكرتونية ،اليت
تتناسب مع البيئة التعليمية اجلامعية ،ووضع األطر القانونية ملواجهة خماطر القراصنة والتجسس
اإللكرتوني ،وتشعر العنص ر البشري بالثقة والطمأنينة يف مصداقية كافة القرارات املنظمة
للعالقات داخل اجلامعة.
 -7قلة الدورات التدريبية املقدمة للعاملني اليت تدعم تطبيق اإلدارة اإللكرتونية ،وللتغلب على ذلك جيب
االستفادة من الطاقات التدريبية واالستشارية املتاحة بكليات ومراكز وإدارات اجلامعات؛ إلعداد
برامج ووضع خطط فعالة ،لتدريب العاملني يف اجلامعة ،وإتاحة فرص أكرب اللتحاق العاملني بها،
وتوفري حوافز تشجيعية داعمة ،متكن العاملني باإلدارة اجلامعية من االنتظام يف الدورات التدريبية
وتطبيق اإلدارة اإللكرتونية لتطوير اإلدارة اجلامعية.
 -8االجتاهات السلبية لدى بعج العاملني جتاه العمل اإللكرتوني (مثل اخلوف من سحب البساط من
حتتهم أو فقدان وظائفهم ،)....وميكن التغلب عليه من خالل عقد الدورات التدريبية والندوات
واحملاضرات واللقاءات الالزمة؛ إلزالة املخاوف املوجودة لدى بعج العاملني ،وتعزيز االجتاهات
اإلجيا بية وختفيف االجتاهات السلبية لديهم جتاه العمل اإللكرتوني ،واشركهم يف التخطيط
لعملية التطوير يف كافة املستويات اإلدارية ،ليصبحوا اكثر محاس ورغبة يف تطبيق اإلدارة
اإللكرتونية.
 -9ضعف التوافق بني إمكانات العاملني ومتطلبات مراكزهم الوظيفية ،وميكن التغلب عليها من
خالل سد الفجوة بني مهارات العاملني وقدراتهم احلالية وبني املهارات والقدرات اليت تتصل بها
الوظيفة يف ظل اإلدارة اإللكرتونية ،بإعادة توصيف الوظائف ،وعقد الدورات التدريبية لتطوير
املهارات اإلدارية والفنية اليت تناسب احتياجات الوظيفة ،ومن ثم وضع الرجل املناسب يف الوظيفة
املناسبة.
 .11ع ا ل الءجأت يف ت ب

األ

مق امل لت لإلدارة اإللكلون ة اأجلأ عأت:

حيتاج كل عمل يف بدايته إىل الرؤية الواضحة ،ودراسة عوامل النجاح والفشل فيه ،حتى يتم
تهيئة أسباب النجاح له ،ووضع احللول للمشكالت اليت قد تعرتيه ،وذلك حيتاج إىل التخطيط السليم
وتوفري االحتياجات الالزمة له وأيضا

توافر الرغبة اجلادة من قبل القيادات العليا يف إجناز العمل؛

ولذا فإن هناك عدة عوامل قد تسهم يف جناح تطبيق اإلدارة اإللكرتونية يف اجلامعات تتمثل يف(فهد
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ناصر اجلديد :حملات يف اإلدارة اإللكرتونية  .صحيفة الرياض 14 ،أكتوبر2019م ،على املوقع:
:)http://www.alriyadh.com

 -1وضوح الرؤية االسرتاتيجية للمسؤولني يف املنشأة ،واالستيعاب الشامل ملفهوم اإلدارة اإللكرتونية؛
من ختطيط وتنفيذ ونتاج وتشغيل وتطوير ،كما نالحظ يف بعج الدوائر احلكومية والشركات
التجارية وجود إعالنات كبرية باملنشأة لتوضيح الرؤية والرسالة.
 -2الرعاية املباشرة والشاملة لإلدارة العليا باملنشأة ،والبعد عن االتكالية واالرجتالية يف معاجلة األمور.
 -3التطوير املستمر إلجراءات العمل ،وحماولة توضيحها للموظفني إلمكانية استيعابها ،وفهم
أهدافها ،مع التأكيد على تدوينها وتصنيفها.
 -4التدريب والتأهيل ،وتأمني االحتياجات التدريبية جلميع العاملينكلٌ حسب ختصصه.
 -5التحديث املستمر لتقنية املعلومات ووسائل االتصال.
 -6حتقيق مبدأ الشفافية والتطبيق األمثل للواقعية.
 -7تأمني سرية املعلومات للمستفيدين.
 -8االستفادة من التجارب السابقة وعدم تكرار األخطاء.
 -9التعاون اإلجيابي بني األفراد واإلدارات داخل املنشأة وترك االعتبارات الشخصية.
 .12ضمأنأت لءجأت القص ر امل لت:
إن تطبيق آليات التصور املقرتح حيتاج إىل بعج الضمانات اليت جتعل التطبيق ممكناً ،وتتمثل
هذه الضمانات فيما يلي:
 -1اقتناع كل فرد داخل اجلامعة بداية من رئيس اجلامعة إىل املوظفني ،بأهمية اإلدارة اإللكرتونية،
باعتبارها الطريق ملواجهة التغريات املتالحقة ،اليت جيب على اجلامعة مسايرتها؛ حتى ال تتخلف عن
اجلامعات األخرى.
 -2قناعة اجلامعة بوسائل التجديد ،مبعنى أن تغري اجلامعة من مفاهيمها وأساليبها وقيمها واجتاهاتها
ومعايريها مبا يتناسب مع ثقافة اإلداد اإللكرتونية.
 -3منح السلطات للمسؤولني عن اجلامعة ،وإعطاء هيئة التدريس واإلداريني ،وتشجيعهم على تقديم
أفكار مبتكرة ،وأن مينحوا الفرصة لتطبيقها.
 -4إنشاء قاعده بيانات ،أو تفعيل املوجود منها حالياً على مستوى الوحدات اجلامعية املختلفة؛ لتزويد
املسئولني عن اإلدارة اإللكرتونية مبختلف البيانات الالزمة حول الطالب واحتياجاتهم ،وسوق العمل
ومتطلباته من هؤالء الطالب.
 -5توفري التمويل الالزم للتدريب ؛ إلدخال التقنيات حلديثة ،ولعقد ندوات للتوعية بأهمية هذا األسلوب
اإلداري ،ولتدعيم البحوث اليت جترى حول اإلدارة اإللكرتونية .
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 -6توفري مناخ عام داخل اجلامعة تسوده الثقة ،والعدل واالستقرار والطمأنينة ،واملتابعة املستمرة ،
والعالقات احلسنة وااللتزام بالنظام وتأدية الواجبات.
 -7االعتماد على اإلدارة باحلقائق؛ ويتطلب ذلك استخدام اجلامعة للحقائق يف عمليات مجع البيانات
وحتليلها ،وصنع القرار وغريها.
 -8حتمل مجيع أعضاء هيئة التدريس واإلداريني والعاملني والطالب مسؤولية التحسني والتطوير داخل
اجلامعة واملشاركة يف صنع القرار ونشر ثقافة اإلدارة اإللكرتونية.
 .13اخلُالصة والق ص أت :
إن واقع مؤسسات التعليم العالي باجلمهورية اليمنية يستلزم منها ضرورة تبين فلسفة اإلدارة
اإللكرتونية ،ال سيما يف ظل التحديات اليت تواجهها والتطورات واملستجدات املتسارعة اليت حتدث يف
بيئتها ،وذلك من أجل االرتقاء مبستوى أدائها ،مبا يواكب احتياجات ومتطلبات سوق العمل احمللي
واإلقليمي والدولي ،ومن ثم اإل سهام يف حتقيق التنمية الشاملة يف اجملتمعات ،على أساس أن خمرجاتها
متثل أدوات التغيري والتطوير للمجتمع يف مجيع قطاعات العمل املختلفة ،وبالتالي مت تقديم التوصيات
اآلتية:
 ضرورة النظر إىل اإلدارة اإللكرتونية بأنها منهجاً إدارياً حديثاً ميثل مدخالً أساسياً لتطوير أداء
مؤسسات التعليم العالي من خالل إحداث حتوالً جذرياً يف أسلوب عملها والنتائج اليت حتققها.
 تشكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتنسيق مع جملس االعتماد األكادميي وضمان
اجلودة فريق من اخلرباء املتخصصني يف جمال اإلدارة اإللكرتونية لدراسة األمنوذج املقرتح والعمل
على تطويره إن تطلب األمر ذلك  ،ومن ثم اعتماده وتعميمه على مؤسسات التعليم العالي باجلمهورية
اليمنية.
 حث الوزارة مؤسسات التعليم العالي باجلمهورية اليمنية على تطبيق أمنوذج اإلدارة اإللكرتونية.
 ختصي

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي جائزة يطلق عليها جائزة وزارة التعليم العالي والبحث

العلمي يف جمال اإلدارة اإللكرتونية ألفضل جامعة مينية بناء على نتائج تقييمها لتطبيق األمنوذج.
 العمل على تطوي ر األمنوذج بصورة دورية حبسب التطورات واملستجدات يف بيئة التعليم العالي
باجلمهورية اليمنية.
 نشر ثقافة الفهم واملمارسة يف كيفية استخدام اإلدارة اإللكرتونية يف مؤسسات التعليم العالي
وذلك من خالل التأكيد على أهميه تدرسها كمقرر جامعي.
 إعداد مشاريع تنموية لتطوير البنية التحتية لإلدارة اإللكرتونية (أجهزة ،ومعدات) يف اجلامعات
اليمنية اخلاصة.
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 توجيه وإشراف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للجامعات ،بضرورة توفري نسخ أصلية لربجميات
نظم التشغيل وتطبيقاتها.
 تطوير شبكة اتصاالت قادرة على توفري بيئة مناسبة ،حتققُ مشاركةً فعالةً بني الوزارة واجلامعات
تليب احتياجات اجملتمع.
 ضرورة الزام اجلامعات

مبعايري التعليم العالي حول مؤهالت الكادر األكادميي من ذوى

الكفاءات واخلربات والقادر على التعامل مع منظومة اإلدارة اإللكرتونية
 تطوير نظم معلومات تستطيع الوزارة من خالهلا تنفيذ الرقابة اإللكرتونية على اجلامعات ،وعلى
أدائها وجودة خدماتها .
 العمل على تصميم وبرجمة قاعدة بيانات مشرتكة ،جتمع مجيع اجلامعات اخلاصة واحلكومية؛
لتوفري البيانات الالزمة وتبادهلا ،حتقيقاً ملبدأ التكامل والشمولية ،وتسهيالً للحصول على اخلدمات
للمستفيدين.
 توفري األمن املعلوماتي للجامعات عن طريق محاية شبكة اإلنرتنت املرتبطة باجلامعات.
 ضرورة قيام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بتفعيل دور إدارة تقنية املعلومات ،وحتديد موقعها
يف اهليكل التنظيمي ،وحتديد مهامها ومسئولياتها ،وإعطائها كافة الصالحيات اليت متكنها
من ممارسة عملها بشكل حقيقي.
 ضرورة قيام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بتوفري متطلبات تكامل نظم املعلومات وتطبيقات
الذكاء االصطناعي ،لإلسهام يف حتسني جودة اخلدمات اإللكرتونية املقدمة من اجلامعات
اليمنية.
 متويل عمليات التحول املنظم لألعمال اإللكرتونية يف اجلامعات اليمنية.
 تعزيز وعي العاملني باجلامعات ،وخاصة العاملون الذين ليس لديهم خربة بإجيابيات اإلدارة
اإللكرتونية ،واألنظمة املطبقة يف اجلامعة ،وما يتم تفعيله من أنظمة جديدة ،وكيفية االستفادة
منها يف تيسري األعمال ،من خالل عقد ورش عمل تدريبية ،وندوات تعريفية.
 االهتمام حبصر احتياجات مجيع اجلامعات من املتطلبات التقنية والدورات التدريبية يف جمال
األنظمة اإللكرتونية املطبقة يف اجلامعات العربية والعاملية  ،وتوفريها بأسرع وقت ممكن مبا خيدم
مصلحة العمل.
 التحسني املستمر للبنية التحتية اإللكرتونية ،من أجهزة احلاسب والربامج وشبكات االتصال
وقواعد البيانات باجلامعات ،ويتم وضعه لدى الوزارة ضمن معايري التقييم ،حبيث تتالءم مع التطور
التكنولوجي يف العامل.
 وضع األنظمة والقوانني والتشريعات ،اليت حتكم التعامالت اإللكرتونية.
 تطوير اإلجراءات والعمليات اإلدارية ،مبا يتوافق مع أهداف اإلدارة اإللكرتونية.
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قأئمة املصأدر و املراجع :
املصأدر
-1ال ان والقشر عأت
 وزارة الشؤون القانونية ( .)2005تشريعات التعليم العالي والبحث العلمي ،مطابع التوجيه املعنوي،
وزارة الدفاع ،صنعاء ،اليمن.
 وزارة االقتصاد ( " .)2018تقرير الذكاء االصطناعي يف دولة اإلمارات العربية املتحدة" ،إدارة
الدراسات والسياسات االقتصادية.
املراجع العرا ة
-1الكق
 أمحد  ،حممد مسري (" .)2009اإلدارة اإللكرتونية" ،الطبعة األوىل ،دار املسرية ،عمان ،األردن.
 التميمي ،فواز؛ خطيب ،أمحد (" .)2008إدارة اجلودة الشاملة :متطلبات التأهيل لاليزو (،")9001
ط  ،1عامل الكتب احلديث للنشر والتوزيع ،جدار للكتاب العاملي للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن.
 اخلياط ،ماجد حممد ( " .)2010أساسيات البحوث الكمية والنوعية يف العلوم االجتماعية" ،الطبعة
األوىل ،دار املسرية للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن.
 الصاحل ،شاكر بن أمحد ،الصرميي ،خالد بن حممد( ".)2015اجلودة الشاملة" ،ط ،1دار الفكر
ناشرون وموزعون ،عمان ،األردن.
 الطيطي ،خضر (" .)2010أساسيات إدارة املشاريع ،وتكنولوجيا املعلومات" ،الطبعة األوىل ،دار
احلامد للنشر ،عمان ،األردن.
 الساملي ،عالء عبدالرزاق ،والسليطي ،خالد إبراهيم (" .)2008اإلدارة اإللكرتونية" ،دار وائل
للنشر ،عمان ،األردن.
 الفقعاوي ،زينات (".)2007تكنولوجيا املعلومات" ،اجلامعة اإلسالمية ،دار املعارف ،فلسطني.
 العريقي ،منصور حممد ( " .)2014إدارة املوارد البشرية" ،الطبعة السادسة ،األمني للنشر والتوزيع،
صنعاء ،اليمن.
 املغربي ،حممد الفاتح حممود بشري (" .)2015نظم املعلومات اإلدارية" ،الطبعة األوىل ،الدار العاملية
للنشر والتوزيع ،اإلسكندرية ،مصر.
 عليان ،رحبي مصطفى(" .)2001البحث العلمي أسسه – مناهجه واساليبه – إجراءاته" ،بيت
األفكار الدولية ،عمان ،األردن.
 غنيم ،أمحد حممد (" .)2008اإلدارة اإللكرتونية آفاق احلاضر وتطلعات املستقبل" ،ط ،2املكتبة
العصرية ،املنصورة ،مصر.
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 جنم ،عبود جنم ( " .)2004اإلدارة اإللكرتونية(االسرتاتيجية والوظائف واملشكالت)" ،دار املريخ،
الرياض ،السعودية.
 ياسني ،سعد غالب (" .)2005اإلدارة اإللكرتونية ،وآفاق تطبيقاتها العربية" ،معهد اإلدارة العامة،
الرياض ،اململكة العربية السعودية.
الرسأئل واألطروحأت الع م ة
 أبو شقة ،ناهج حسني إمساعيل ( " .)2017أثر استخدام تقنية املعلومات يف األداء املؤسسي
للجامعات" ،دراسة حالة اجلامعات الفلسطينية يف حمافظة غزة" ،أطروحة دكتوراه ،جامعة أم
درمان اإلسالمية ،السودان.
 األكحلي ،عبدالكريم سعيد (" .)2018تطوير اإلدارة اجلامعية جبامعة صنعاء يف ضوء متطلبات
تطبيق اإلدارة اإللكرتونية" ،رسالة ماجستري غري منشورة ،مركز تطوير اإلدارة العامة ،جامعة
صنعاء ،اليمن.
 البحم ،حممد عبداهلل ناصر (" .)2019تكامل نظم املعلومات ،كمدخل لتنفيذ احلكومة
اإللكرتونية يف اجلمهورية اليمنية" ،رسالة ماجستري غري منشورة ،األكادميية اليمنية للدراسات
العليا ،صنعاء ،اليمن.
 الصنوي ،أسامة خالد عتيق ( " .)2015اإلدارة اإللكرتونية :متطلباتها وواقع تطبيقها يف املركز
الوطين للمعلومات-اليمن" ،رسالة ماجستري غري منشورة ،كلية اآلداب ،جامعة صنعاء ،اليمن.
 الفليت ،خلود عطية أمحد (" .)2018أثر توظيف اإلدارة اإللكرتونية يف عمليات إدارة املعرفة لدى
العاملني يف بعج اجلامعات الفلسطينية قطاع غزة فلسطني" ،أطروحة دكتوراه غري منشورة،
جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا ،كلية الدراسات العليا ،اخلرطوم ،السودان.
 املالكي ،رياض بن صاحل بن عبداهلل )2011م )" .دور اإلدارة اإللكرتونية يف تفعيل التوعية األمنية،
ملنسوبي العالقات العامة بقطاعات وزارة الداخلية"  ،رسالة ماجستري غري منشورة ،قسم العلوم
اإلدارية ،كلية الدراسات العليا ،جامعة نايف العربية للعلوم األمنية ،الرياض ،السعودية.
 الناشري ،إبراهيم إمساعيل علي(") 2020أثر اإلدارة اإللكرتونية يف جودة اخلدمات بالتطبيق على
اجلامعات اليمنية اخلاصة " أطروحة دكتوراه غري منشورة  ،جامعة القران الكريم والعلوم
اإلسالمية ،اخلرطوم ،السودان.
 الناشري ،إبراهيم إمساعيل( " .)2012تطبيق اإلدارة اإللكرتونية ومساهمتها يف جتويد صناعة
القرارات اإلدارية" ،رسالة ماجستري منشورة ،األكادميية العربية للعلوم املالية واملصرفية ،عمان،
األردن.
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 بشري ،صبحي املهدي حسني ( " .)2017دور الثقافة التنظيمية يف قبول واستخدام اإلدارة اإللكرتونية
يف جامعة الزاوية -ليبيا" ،أطروحة دكتوراه غري منشورة ،كلية القيادة واإلدارة ،جامعة العلوم
اإلسالمية املاليزية ،نيالي ،ماليزيا .
 حسني ،إميان حممود حممد(" .)2011قياس جودة اخلدمات االلكرتونية ،باستخدام مدخل
الفجوات ،دراسة تطبيقية يف قطاع االتصاالت األردنية" ،رسالة ماجستري يف األعمال االلكرتونية،
منشورة ،جامعة الشرق األوسط.
 زريق ،إميان ،بهلول ،آمنة (" .)2018اإلدارة اإللكرتونية ودورها يف تطوير أداء العاملني باملكتبات
اجلامعية :دراسة ميدانية باملكتبة املركزية جلامعة العربي بن مهيدي -أم البواقي" ،رسالة ماجستري
غري منشورة ،جامعة 8ماي -1945قاملة ،اجلزائر ،اجلزائر.
 شحيرب ،سناء مرزوق حممد (" .)2017دور الثقافة التكنولوجية يف حتسني اخلدمات اإللكرتونية
من وجهة نظر مقدم اخلدمة دراسة تطبيقية على الوزارات احلكومية -قطاع غزة" ،رسالة ماجستري
غري منشورة ،اجلامعة اإلسالمية ،غزة ،فلسطني.
 صاحل ،فاتن عبداهلل إبراهيم )" .(2009أثر تطبيق الذكاء االصطناعي والذكاء العاطفي على
جودة اختاذ القرارات" ،رسالة ماجستري يف ختص

إدارة األعمال ،كلية األعمال ،جامعة الشرق

األوسط للدراسات العليا ،عمان ،األردن.
 عودة ،إميان مسري(" . )2012العالقة التأثريية بني جودة اخلدمات اإللكرتونية ومسعة اجلامعات
دراسة على عينة من اجلامعات اخلاصة األردنية" ،رسالة ماجستري يف األعمال اإللكرتونية،
منشورة ،جامعة الشرق األوسط ،عمان ،األردن.
 كحيل ،زينات حامد عبد( " .)2016تصور مقرتح لتفعيل اإلدارة اإللكرتونية يف املدراس الثانوية
مبحافظات غزة " ،رسالة ماجستري غري منشورة ،اجلامعة اإلسالمية بغزة ،فلسطني
 مزهودة ،نور الدين )" .)2017أثر نظام املعلومات املتكامل " ERPمنوذجا" ،على حتسني أداء
املؤسسات االقتصادية ،دارسة ميدانية ،لعينة من املؤسسات العاملة يف اجلزائر" ،أطروحة
دكتوراه ،جامعة قاصدي مرباح ورقلة ،كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التيسري،
قسم علوم التيسري ،اجلزائر.
اجملالت وال ور أت
 بو الرحيان ،فاروق )2017م )" .حنو إدارة إلكرتونية متكاملة" ،جملة العلوم اإلنسانية ،جامعة
منتوري قسطينة ،اجلزائر.
 نصيف ،عمر عبداهلل (" .)2008استخدام نظم الذكاء االصطناعي ،كأداة للتميز يف اجلودة
والتنافسية" ،دراسة ميدانية لقطاع املستشفيات اخلاصة يف حمافظة جدة ،جملة األندلس للعلوم
التطبيقية واالجتماعية ،كلية االقتصاد واإلدارة ،جامعة امللك عبد العزيز جبدة ،جدة ،السعودية.
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 من خالل شبكات، "محالت التوعية اإللكرتونية.)2018(  سلمى، مساعدي، نفيسة، نايلي
 اجمللة اجلزائرية،"- ً التوعية املرورية عرب الفيس بوك ـ أمنوذجا- التواصل االجتماعي يف اجلزائر
. اجلزائر، جامعة جيجل،4  العدد،لألحباث والدراسات
املراجع األجءب ة
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الجامعات األهلية اليمنية ودورها يف تحقيق التنمية املستدامة
Private Yemeni universities and their role in achieving sustainable development

()1

د .محمد عبد هللا ُحميد
د .عبد القادر حسين سند

()2

()1أستاذ اإلدارة والتخطيط املشارك
( )2أستاذ أصول التربية املساعد
()2()1كلية التربية والعلوم االنسانية
جامعة حجة
ملخص:
هدفت الدراسة احلالية للتعرف على دور

األهلية اليمنية يف حتقيق التنمية املستدامة منها:

اجلامعات األهلية اليمنية يف حتقيق التنمية

ضعف امليزانيات وعدم ختصيص ميزانية مستقلة

املستدامة ،ومت استعراض مفهوم التنمية املستدامة،

ومشجعة للبحوث العلمية ،وأخرياً أوصت الدراسة

والعوامل املساعدة يف حتقيقها ،وكذلك التحديات

بعدة توصيات منها :تبين اسرتاتيجية وطنية للتنمية

اليت تواجه اجلامعات األهلية اليمنية يف حتقيق

املستدامة يشارك يف بنائها وإعدادها اجلميع -العمل

التنمية املستدامة ،واستخدمت الدراسة املنهج

على مالئمة الربامج التعليمية حلاجات ومتطلبات

الوصفي املكتيب للتعرف على األدبيات املتعلقة

سوق العمل ،واخلروج من طور املستهلك إىل طور

باجلامعات والتنمية املستدامة  ،وخلصت الدراسة

املنتج.

إىل :أن مفهوم التنمية املستدامة لقى قبوالً واسعًا،

كلمات مفتاحية :اجلامعات  -األهلية -اليمنية –

وجود عدة عوامل مساعدة يف حتقيق التنمية

التنمية -املستدامة

املستدامة ،هناك حتديات عديدة تواجه اجلامعات

Abstract:
used the descriptive desk approach to
identify the literature related to
universities and sustainable
The study concluded: ،development
The concept of sustainable
development has gained wide
The presence of several ،acceptance
helping factors to achieve sustainable

The current study aimed to identify the
role of Yemeni private universities in
the ،achieving sustainable development
concept of sustainable development and
As ،the helping factors to achieve it
well as the challenges facing Yemeni
private universities in achieving
The study ،sustainable development

( املؤتمر العلمي الثاني للعلوم اإلدارية )
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a national strategy for sustainable
with everyone ،development
participating in its construction and
preparation. Work on adapting
educational programs to the needs and
and ،requirements of the labor market
moving out of the consumer phase to
the product phase.
 Keywords: Universities - NationalYemeni - Sustainable – Development

There were many ،development
challenges that Yemeni private
universities face in achieving
including: ،sustainable development
Weak budgets and the failure to
allocate an independent and
encouraging budget for scientific
the study ،Finally ،research
recommended several
including: Adopting ،recommendations

مقدمة:
شهد العامل يف اآلونة األخرية تطورات مذهلة يف جمال تكنولوجيا املعلومات وتقنيات احلاسوب
ووسائل االتصال وحازت على أساس اهتمام كثري من املراقبني كأساس التميز والتحقيق واالجناز،
رغم ذلك كله إال أنها أهملت جانب أساسي من جوانب احلياة وهو بقاء اإلنسان يف ظروف مناسبة بعيداً
عن املشاكل اخلاصة بظروف األزمات البيئية الكونية املصاحبة هلذا التطور ،وتزايد االهتمام بالتنمية
املستدامة يف مجيع دول العامل على اختالف مستويات تقدمها ،فتظافرت اجلهود لتحقيق أبعادها الثالث
االقتصادية واالجتماعية والبيئية وتعددت املداخل املقرتحة للرفع من كفاءتها.
وللجامعة دورًا رائد ال غنى عنه يف حتديد املسارات واملتجهات اليت تتعلم األجيال القادمة بفضلها
كيفية التصدي للتعقيد الذي تتسم به التنمية املستدامة؛ ذلك أن اجلامعة تقوم بإعداد خرجيني ذوي
مؤهالت عالية بوسعهم إشباع حاجات النشاط البشري كافة ،كما توفر فرصًا للتعليم العالي والتعلم
مدى احلياة) االستدامة (كما تسهم يف تقدم املعارف وإثرائها ونشرها عرب البحوث ،إضافة إىل
كونها توفر للمجتمعات اخلربة املتخصصة الالزمة ملساعدتها يف جمال التنمية الثقافية واالجتماعية
واالقتصادية ).عزي وابراهيمي.)413 :2016،
ويعترب نشر التعل يم وتوفريه للجميع مطلبًا أساسيًا لتحقيق التنمية االجتماعية واالقتصادية،
وحتسني مستويات الدخل وتكمني اجملتمع من االستفادة من موارده البشرية بشكل أفضل ،وألن خلق
اجملتمع املتعلم متطلب أساسي من متطلبات حتقيق الرفاهية واملشاركة اجملتمعية والتنمية املستدامة،
وتع ظيم إنتاجية األفراد وإكسابهم املعرفة واملهارات واالجتاهات الالزمة للعيش يف مستوى حضاري
واقتصادي متقدم .
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حيث أكدت دراسة صاحل ( )2013على ضرورة قيام املؤسسات الرتبوية املصرية مبسئوليتها
جتاه املساهمة يف حتقيق التنمية املستدامة البيئية.
لذا فإن اجلامعات األهلية ومن خالل ما تقدم من خدمات للمجتمع ومن ضمن هذه اخلدمات
املساهمة يف تطوير املنظمات والرتكيز على األداء املعتمد على االسرتاتيجية فكرًا ومنهجًا يف سبيل
حتقيق التنمية املستدامة ،فاالستخدام األمثل للعنصر البشري سيساعد على استيعاب املتغريات احمللية
يف األ سواق الدولية اليت بدأت كثري من املنظمات تتجه إليها بقوة فضالً عن قدرتها على العمل يف ظل
ثقافات متباينة.
مشكلة الدراسة:
رغم كثرة املوارد الطبيعة والبشرية يف اليمن ،إال أن اجملتمع اليمين وتركيبته الطبيعية والقبلية
ال يستثمر هذه الطبيعة وال يستغل كوادره البش رية املؤهلة االستغالل األمثل إال يف اليسري فمنذ سنوات
قليلة ماضية مت استثمار هذه املوارد حيث مت إنشاء املدارس واجلامعات وكليات اجملتمع يف خمتلف
احملافظات اليمنية ،ونظم عدد من الربامج التأهيلية والتدريبية ،وذلك من أجل إعداد كوادر مدربة
ومؤهلة حملاولة دفع عج لة التنمية الشاملة إىل األمام .فاالنقسام السياسي والتوتر واحلصار احلاصل على
اليمن جعل اجملتمع اليمين يعاني ظروف صعبة ،مما تولد عن ذلك مشكالت اجتماعية وتعليمية،
وللتخلص من هذه املشكالت البد من تظافر جهود مجيع املؤسسات احلكومية واألهلية وذلك من خالل
افساح اجمل ال أمام املؤسسات التنموية ومنها اجلامعات األهلية لبناء جمتمع متطور من خالل متابعة
اخلرجييني وتطوير قدراتهم وامكاناتهم العلمية والعملية واملهنية وفق ما يتطلبه السوق احمللي واإلقليمي.
حيث أشار التقرير النهائي لليونسكو عن عقد الرتبية من أجل التنمية املستدامة إىل أنه بالرغم
من وجود تطور يف حتقيق تعليم جامعي من أجل التنمية املستدامة على املستوى العاملي إال أن الدول
العربية ومن ضمنها اليمن هي أبعد الدول عن إعادة توجيه تعليمها العالي جتاه التنمية املستدامة
( .)UNESCO,2014: 116ويف هذا الصدد الحظ الباحثان حبكم عملهما يف اجلامعات األهلية عن
قلة الوعي لدى زمالئهم مبفهوم ومبادئ التنمية املستدامة ،وضعف استيعابهم لدور اجلامعة يف حتقيق
التنمية املستدامة ،برغم أن ذلك ميثل جزءًا من مسؤولياتهم املهنية جتاه جمتمعهم احمللي.
لذا جاءت هذه الدراسة لتوضح دور اجلامعات األهلية اليمنية يف حتقيق التنمية املستدامة ،وعليه
متثلت مشكلة الدراسة يف اإلجابة على األسئلة التالية:
 . 1ما مفهوم التنمية املستدامة وأبعادها؟
 . 2ما العوامل املساعدة يف حتقيق التنمية املستدامة؟
 . 3ما دور اجلامعات األهلية اليمنية يف حتقيق التنمية املستدامة؟
 . 4ما التحديات اليت تواجه اجلامعات األهلية اليمنية يف حتقيق التنمية املستدامة؟
للعلوم والتقنية
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أهداف الدراسة:
تهدف الدراسة إىل:
 . 1التعرف على مفهوم التنمية املستدامة وأبعادها.
 . 2معرفة العوامل املساعدة يف حتقيق التنمية املستدامة.
 . 3التعرف على دور اجلامعات األهلية اليمنية يف حتقيق التنمية املستدامة.
 . 4معرفة التحديات اليت تواجه اجلامعات األهلية اليمنية يف حتقيق التنمية املستدامة.
أهمية الدراسة:
تتمثل أهمية الدراسة يف معرفة دور اجلامعات األهلية اليمينة يف حتقيق التنمية املستدامة ،وذلك
من خالل االستغالل الفعال للمعارف واملهارات يف السعي لتحقيق التنمية املستدامة .كما تتمثل يف
االهتمام املتزايد من قبل اهليئات الدولية واملنظمات واملسئولني ومتخذي القرار ببحث أساليب حتقيق
التنمية املستدامة كوسيلة حلماية املصاحل البيئية واالجتماعية واالقتصادية وبناء مستقبل مستدام،
وتوفري احتياجات األجيال احلالية واألجيال املستقبلية ،واهتمامهم بالتعليم كإحدى الوسائل اهلامة
لتحقيق هذه التنمية .كما ميكن أن يسهم البحث يف تقديم خطوات إرشادية للمسئولني ومتخذي
القرار ،لتطبيق التعليم من أجل االستدامة يف اجلامعات.
كما ميكن أن تسهم الدراسة يف تقديم خطوات إرشادية للمسئولني ومتخذي القرار ،لتطبيق
التعليم من أجل االستدامة يف اجلامعات األهلية اليمنية.
حدود الدراسة:
اقتصرت الدراسة على دراسة دور اجلامعات األهلية اليمنية يف حتقيق التنمية املستدامة ،حيث
متت الدراسة خالل العام اجلامعي 2020-2019م.
مصطلحات الدراسة:
تعرف التنمية املستدامة بأنها :تنمية اقتصادية ومستوى معيشي يضعف قدرة البيئة يف املستقبل
على توفري الغذاء ،وعماد احلياة للسكان إىل تلبية احتياجات اجليل احلالي دون استنزاف حاجات
األجيال القادمة (عبد احلي.)11 :2006 ،
وتعرف التنمية املستدامة بأنها تنمية تراعي حق األجيال القادمة يف الثروات الطبيعية للمجال
احليوي لكوكب األرض ،كما أنها تضع االحتياجات األساسية لإلنسان يف املقام األول ،فأولوياتها
هي تلبية احتياجات املرء من الغذاء واملسكن وامللبس وحق العمل والتعليم واحلصول على اخلدمات
الصحية وكل ما يتصل بتحسني نوعية حياته املادية واالجتماعية .وهي تنمية تشرتط أال نأخذ من األرض
أكثر مما نعطي) العوضي)24 :2003 ،
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وتعرف أيضًا بأنها :استخدام تكنولوجيا جديدة أحدث وأقدر على إنقاذ املوارد الطبيعية بهدف
احلد من التلوث واملساعدة على حتقيق استقرار املناخ واستيعاب النمو يف إعداد السكان ،باإلضافة إىل
رفع مستوى اخلدمات الصحية والتعليمية واملهنية وخاصة يف الريف.
)(James,1989: 30

لذا يتضح من التعاريف السابقة بأن التنمية املستدامة هي استخدام للطاقة االنتاجية وتطوير يف
مجيع اجملاالت مما يساعد على حتسني املعيشة لإلنسان ،واالستثمار اجليد ،واالستهالك الرشيد
للموارد احلالية واملستقبلية.
وتعرف التنمية املستدامة إجرائيًا بأنها :مجيع اجلهود اليت تقوم بها اجلامعات من أجل حتقيق
االستدامة يف جمال التنمية االقتصادية والعلمية واالجتماعية من خالل مجيع وظائفها الثالث ،التعليم
والبحث وخدمة اجملتمع ،واليت تساعد على احتياجات االنسان احلالي دون املساس حباجاته مستقبلًا.
منهج الدراسة:
اعتمدت الدراسة على املنهج الوصفي املكتيب وذلك من خالل دراسة األحباث والدراسات السابقة
واالدبيات والكتب ،وكل ما يتعلق مبحور الدراسة املرتبط بدور اجلامعات يف حتقيق التنمية املستدامة.
الدراسات السابقة:
تناولت عدد من الدراسات التنمية املستدامة ،ودور اجلامعات يف حتقيقها ،وفيما يلي عرض لبعض
الدراسات العربية واألجنبية مرتبة من األحدث إىل األقدم:
فقد أجرى الكرد ( )2018دراسة بعنوان :الدور املأمول من اجلامعات الفلسطينية يف تعزيز التنمية
املستدامة ،هدفت الدراسة التعرف على الدور املأمول من اجلامعات الفلسطينية يف تعزيز التنمية
املستدامة ،واستعرض الباحث يف هذه الدراسة مفهوم التنمية املستدامة وأهميتها ،ومتطلبات عملية
ربط اجلامعات الفلسطين ية بعملية التنمية املستدامة ،وكذلك التحديات اليت تواجه اجلامعات
الفلسطينية يف حتقيق التنمية املستدامة ،واستخدم الباحث املنهج الوصفي املكتيب للتعرف على
األدبيات املتعلقة باجلامعات والتنمية املستدامة ،وبينت الدراسة أن االهتمام برأس املال الفكري
والعمل على تو جيه البحث العلمي  ،وحتقيق تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة ،وكذلك توطيد
العالقات اخلارجية بني اجلامعات الفلسطينية واجلامعات الدولية و زيادة اهتمام اجلامعات الفلسطينية
بالتعليم التقين و التعليم القائم على اإلبداع واالبتكار ،وأيضاً حتويل دور اجلامعات من الرتكيز على
التوظيف إىل الرتكيز على مبدأ خلق فرص العمل ،مما يساهم يف تعزيز التنمية املستدامة .
وقام حممد ( )2015بدراسة بعنوان :دور اجلامعات يف حتقيق التنمية املستدامة يف السودان دراسة
حالة جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا .هدفت الدراسة التعرف على برامج التنمية املستدامة جبامعة
السودان للعلوم والتكنولوجيا ودورها واملعوقات والتحديات اليت تواجهها يف حتقيق التنمية املستدامة
للعلوم والتقنية
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بالسودان تكونت عينة الدراسة من عمداء ورؤساء أقسام وأساتذة ،وطالب كليات جامعة السودان
للعلوم والتكنولوجيا وكانت أهم نتائج الدراسة  :أبرز برامج التنمية املستدامة جبامعة السودان
هي  :برامج علوم الغابات ،الربامج الرتبوية ،برامج البحث التطبيقي أهم دور جلامعة السودان للعلوم
والتكنولوجيا يف حتقيق التنمية املستدامة هو  :ختريج الكوادر يف التخصصات املختلفة  ،إقامة
حماضرات وورش عمل ألفراد اجملتمع و الطالب يف نشر الثقافة األسرية واجملتمعية  .وأهم معوقات
وحتديات التنمية املستدامة يف السودان تتمثل يف ضعف االمكانيات املالية اخلالفات واحلروب
القبلية – ضعف مصادر التمويل.
وأعد نصري ( )2015دراسة بعنوان :دور التعليم اجلامعي يف حتقيق التنمية املستدامة من وجهة
نظر الطلبة ،هدفت الدراسة إىل الكشف عن دور التعليم اجلامعي يف حتقيق التنمية املستدامة من وجهة
نظر طلبة جامعة جرش ،وصممت الباحثة استبانة بتدريج مخاسي ،وذلك بالرجوع إىل األدب النظري
والدراسات السابقة ،وطبقت الدراسة على عينة من ( )253مت اختيارهم بالطريقة العشوائية املنتظمة،
وأظهرت النتائج أن التعليم اجلامعي حيقق التنمية املستدامة بدرجة متوسطة يف جماالت خدمة اجملتمع
والطلبة وعلى املستوى االداري.
واستعرض اخلطيب والنصاري ( Al-Khateeb & Al Ansari )2014يف دراستهما بعنوان:
منوذج اجلامعة املستدامة يف التعليم العالي بالعراق ،واليت هدفت للتعرف على التحديات املختلفة للتنمية
املستدامة يف العراق والناجتة عن قلة الوعي مبفهوم ومبادئ التنمية املستدامة ،كما هدفت إىل تقديم
منوذج للجامعة املستدامة بالعراق ،واستخدمت الدراسة املنهج الوصفي  ،وانتهت بتقديم منوذجاً عراقياً
للجامعة املستدامة يشري إىل ال ترابط بني املصادر البشرية ورؤوس أموال التنمية املستدامة باجلامعة من
خالل أربعة أفكار رئيسية وهى  :االستدامة البيئية ،والبيئة العاملة ،واملسئولية االجتماعية للطالب،
واملسئولية اال جتماعية للمؤسسة ،كما أكدت الدراسة على أهمية تنمية رؤوس أموال االستدامة وربط
اجلامعة باجملتمع واحلكومة.
أما دراسة طريف وأبو هوال  )2009( ،Tareef and Abou-Holaبعنوان :التعليم من أجل التنمية
املستدامة فى مؤسسات التعليم العاىل  :جامعة األردن كدراسة حالة.فقد هدفت إىل التعرف على دور
اجلامعات يف األردن يف التعليم من أجل التنمية املستدامة ،وقام الباحثان بإجراء مقابالت مع أعضاء
هيئة التدريس بكلية العلوم الرتبوية جبامعة األردن للتعرف على آرائهم الشخصية ،واألنشطة التعليمية
اخلاصة بهم ،والصعوبات اليت تواجه التعليم من أجل التنمية املستدامة وطرق التغلب عليها ،وتوصلت
الدراسة إىل عدة نتائج من أهمها ،أن معظم أعضاء هيئة التدريس الذين متت مقابلتهم ليس لديهم إدراك
واضح ملعنى اجلامعة املستدامة وليس لديهم معلومات عن التعليم من أجل التنمية املستدامة ،كما أن
معظمهم ال يتناول قضايا االستدامة يف التدريس.
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واستهدف الزنفلي ( )2010يف دراسته بعنوان :التخطيط االسرتاتيجي للتعليم اجلامعي لتلبية
متطلبات التنمية املستدامة ،إىل حماولة وضع خطة اسرتاتيجية للتعليم اجلامعي حبيث يصبح قادراً على
متطلبات التنمية املستدامة ،كما هدفت الدراسة إىل حتليل البيئة الداخلية واخلارجية املؤثرة على
التعليم اجلامعي واقرتاح خطة إلصالح وتطو ير التعليم اجلامعي جلعله قادراً على حتقيق متطلبات التنمية
املستدامة .وتوصلت الدراسة إىل أن التعليم اجلامعي غري مهيأ للقيام مبسئولياته يف تلبية متطلبات التنمية
املستدامة ،ولذا مت وضع خطة اسرتاتيجية لتطوير التعليم اجلامعي للقيام بدوره.
من خالل االطالع على الدراسات السابقة يتضح أن هدفها تنوع فقد ركزت دراسة الزنفلي
( ) 2010على وضع خطة اسرتاتيجية للتعليم اجلامعي وركزت دراسة اخلطيب والناصري ()2014
ودراسة الكرد ( )2018وحممد ( )2015على التحديات املختلفة للتنمية املستدامة وفد التقت تلك
األهداف مع اهلدف اليت تسعى إليه الدراسة احلالية واملتمثل يف التعرف على دور اجلامعات األهلية
اليمنية يف حتقيق التنمية املستدامة ،وقد استفادت الدراسة احلالية كثريًا يف حتديد األهداف ومعرفة
املنهجية املناسبة وكذا اإلطار النظري.
تتشابه الدراسات السابقة مع الدراسة احلالية يف تناوهلا ملوضوع االستدامة باجلامعات  ،بينما
ركزت بعض الدراسات السابقة على حماوالت تطبيق التعليم من أجل االستدامة يف اجلامعات والتعليم
بشكل عام من خالل جماالت متفرقة كاألنشطة ا لالمنهجية أو التعليم أو التوعية ،يف حني حاولت
الدراسة احلالية معرفة دور اجلامعات األهلية يف حتقيق التنمية املستدامة ،وبينما استخدمت الدراسات
السابقة املنهج الوصفي ،واستخدمت الدراسة احلالية املنهج الوصفي املكتيب ،وقد استفادت الدراسة
احلالية من الدراسات السابقة يف إعداد اإلطار النظري.
وما مييز الدراسة احلالية عن الدراسات السابقة أنها ركزت على حتقيق التنمية املستدامة يف
اجلامعات األهلية اليمينة ،فبيئة الدراسة احلالية ختتلف عن بيئات الدراسات السابقة ،وأن الدراسة
احلالية – حبسب علم الباحثان -تعد من أوائل الدراسات اليت تناولت التنمية املستدامة يف اجلامعات
األهلية.
لإلجابة على أسئلة الدراسة يتم استعراض أربعة حماور هي:
احملور األول :مفهوم التنمية املستدامة وأبعادها:
ظهر مفهوم التنمية املستدامة منذ ما يقارب ثالثة عقود ،وقد اتفقت دول العامل يف مؤمتر األرض
عام  1992على تعريف هذا املف هوم بأنه "ضرورة حتقيق التنمية على النحو الذي يشبع احلاجات التنموية
والبيئية لألجيال احلاضرة واألجيال املستقبلية أيضًا (غنيم ،وأبو زنط)16 :2006 ،
ويري الغامدي ( ) 12 :2007إىل أن اجلدل الدولي حول مفهوم التنمية املستدامة قد خلق بالتأكيد
جمالًا جديدًا من اخلطا ب ،كما أن معناه الواسع والغامض قد مسح جلماعات خمتلفة للسعي لتحقيق
مصاحلها بطرق جديدة ،وحجج خمتلفة .وبينما ميكن النظر إىل تلك الظاهرة كمؤشر إجيابي يف
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إبراز قضية التنمية املستدامة لتحتل الصدارة يف النقاش العام ،إال أنه جيب أيضا أال نغفل املخاطر
املرتبطة بها .فمع أنه قد ال يكون ممكنًا أو حتى حمبذا حصر مفهوم التنمية املستدامة يف تعريف
حمدد ،إال أن اخلطابات السياسية حول كيفية الربط بني القضايا البيئية واالقتصادية واالجتماعية قد
تسببت ،وستستمر ،يف إحداث خالفات سياسية وتنافس حول التعريف األفضل .وبرغم أن تعدد وتشتت
التفسريات ووجهات النظر ميكن أن تسمح باملرونة إال أنه خيشى أن يصبح مبدأ االستدامة عديم املعنى،
وليس أكثر من جمرد عبارة يف البالغة السياسية.
ويستخلص مما سبق :أن مجيع املفاهيم واألدبيات اليت حتدثت عن مفهوم التنمية املستدامة ظهرت
بفلسفة تنموية جديدة قائمة عل ى مبدأ االستدامة وتركز على عدة أمور تهتم يف حتسني مستوى الظروف
البيئية واملعيشية ألفراد اجملتمع والرقي مبستوى وتأهيل املوظفني والعاملني سواء من الناحية العلمية ،أو
الصحية ،أو االجتماعية داخل الوحدات االقتصادية وحتافظ على البيئة وعلى مواردها دون استنزاف
ودو ن إهدار ،واحملافظة على حقوق األجيال القادمة يف االستفادة من تلك املوارد أيضًا.
وميكن النظر للتنمية املستدامة يف التعليم من أربع زوايا خمتلفة تتمثل يف (منظمة األمم املتحدة
للرتبية والعلم والثقافة:)12 :2014،
 املنظور التكاملي :يتمثل يف النظر يف األمور من زاوية مشولية متكن من استيعاب العديد من جوانباالستدامة كاجلوانب اإليكولوجية والبيئية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية سواء كانت حالية
أو دولية ،سابقة حالية أو مستقبلية.
 املنظور الناقد :يتمثل يف التشكيك يف األمناط املهيمنة واملسلم بها واليت تعترب أو قد تكون غريمستدامة.
 املنظور التحولي :يتمثل يف االنتقال من عملية التوعية إىل حتقيق تغري وحتول فعلي بفضل أنشطةالتمكني وبناء القدرات وصوال إىل أمناط حياة وقيم وجمتمعات أكثر استدامة.
 املنظور السياقي  :ينصرف إىل اإلقرار بعدم وجود منط حياة أو عمل واحد هو األكثر استدامة يفكل زمان ومكان.
وبذلك فإن التنمية املستدامة يف التعليم تتكامل مع بعضها البعض من حيث الشمولية يف مجيع
اجلوانب البيئية واالقتصادية واالجتماعية ،والبد من وجود النقد الذي ميكنها من االستدامة ،وأن
تتصف بالتحول واالنتقال للوصل إىل حياة أكثر استقرار واستدامة.
أما أبعاد التعليم يف التنمية تتمثل يف (منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة:)12 :2012 ،
 مضامني التعلم :إدراج القضايا احلساسة مثل :تغري املناخ ،التنوع البيولوجي ،احلد من خماطر
الك وارث ،أمناط االستهالك واإلنتاج املستدامة يف املنهاج الدراسي.
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 بيئة الرتبية والتعلم :تصميم نهوج تعليم وتعلم بأسلوب تفاعلي يعترب فيه املتعلم حمو العملية العلمية
التعلمية ،ويتيح التعلم االستكشايف ذو املنحى العملي التحويلي ،حتت شعار حث الدارسني على
العمل من أجل التنمية املستدامة.
 نتائج التعلم :تفعل بتقديم حوافز للتعلم وتعزيز املؤهالت األساسية على غرار التفكري النقدي
املنهجي ،اختاذ القرارات بطريقة تشاركية ،وحتمل املسؤولية من أجل األجيال املقبلة.
 التحول االجتماعي :متكني الدارسني من أي فئة عمرية ويف أي منط تعلمي من حتويل أنفسهم
واجملتمع الذي يعيشون فيه ،وذلك من خالل:
 تيسري عملية االنتقال إىل اقتصاديات وجمتمعات أكثر مراعاة للبيئة ،ويتأتى هذا من تزويد الدارسنيباملهارات اليت متكنهم من شغور "وظائف خضراء" ،وحتفيز األفراد على اعتماد أمناط عيش
مستدامة.
 تأهيل األفراد ليكون وا مواطنني عامليني يشاركون يف األنشطة ويضطلعون بأدوار فاعلة علىالصعيدين احمللي والعاملي ،قادرين على مواجهة التحديات العاملية وإجياد حلول هلا ،والتحول الحقا
إىل مساهمني سباقني يف بناء عامل يتسم مبزيد من العدل والسالم والتسامح والشمول واألمان
واالستدامة.
ي الحظ مما سبق أن التعليم من أجل حتقيق االستدامة هو التعليم الذي يسعى لتحقيق التنمية
املستدامة جبميع اشكاهلا االقتصادية والبيئية واالجتماعية عن طريق تغيري سلوكيات األفراد وتعليمهم
مناذج حياتية مستدامة ،والذي ميكن تطبيقه يف مجيع مراحل التعليم ويف مجيع املؤسسات التعليمية.
لذا على اجلامعات األهلية تبين هذا النوع من التعليم وذلك من أجل أن حتقق وظائف اجلامعة وهي
التعليم والبحث وخدمة اجملتمع.
احملور الثاني :العوامل املساعدة يف حتقيق التنمية املستدامة:
هناك عدة عوامل تساعد يف حتقيق التنمية املستدامة ومنها ما تطرقت إليه منظمة اليونسكو
:)2009( UNESCOW

 احلد من الفقر :وذلك من خالل التوسع يف اإلنفاق احلكومي يف القطاعات االجتماعية ويف مقدمتهاالتعليم مع وجود نظام ضرييب منصف.
 النمو االقتصادي :يعترب العنصر ال بشري أهم عوامل اإلنتاج اليت ميكن أن تسهم يف حتقيق التنميةاالقتصادية ،والتعليم يزيد من كفاءة هذا العنصر من خالل ما حيدثه يف تراكم رأس املال البشري.
فالتعليم يتصدر اإلنتاج الالمادي إذ يوفر األيادي العاملة املؤهلة ،كما يسهم يف إنتاج املعارف
والتقنيات احلديثة اليت تسرع يف وترية تطور االقتصاد.
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 املساواة بني اجلنسني يف التعليم :فمن خالل التعليم يتم إرساء معامل عيش مستدامة قوامها العدالة،تستند إىل قيم راسخة تعزز التالحم االجتماعي والعمل التشاركي والدميقراطية ،وحتقق املساواة
بني اجلنسني.
 التحول إىل مناذج اإلنتاج واالستهالك املستدامة :حيث يعترب التعليم خري وسيلة لدعم التحول إىلمناذج اإلنتاج واالستهالك املستدامة ،فهو ينشر املعارف وينمي املهارات والقدرات الفردية ،ويسهم يف
إحداث التغريات املطلوبة يف السلوك والقيم وأساليب احلياة إلرساء معامل التنمية املستدامة.
 معاجلة أسباب تغري املناخ :فالتعليم يساهم يف توعية األفراد ومنه خلق جمتمعات قادرة على ختطياملشكالت يف مقدمتها ندرة املوارد ،تغري املناخ ،والتخفيف من آثار الكوارث وأخطارها ،وذلك
برفعه من معارف األفراد بشأن تغري املناخ ،النظم األرضية الداعمة للحياة ،كما يسمح جبمع معارف
هائلة حول األمراض القاتلة وخمتلف األوبئة اليت تهدد حياة الشرية األمر الذي مكن من حل الكثري
من القضايا الصحية اخلطرية.
فقد نبهت مجيع مؤمترات قمة األرض إىل حمدودية وندرة املوارد الطبيعية واالقتصادية على مستوى
العامل إىل ضرورة التعامل مع املوارد الطبيع ية واالقتصادية بكفاءة عالية ،وحتقيق العدالة االجتماعية
بني الناس ،من خالل ضمان الفرص املتكافئة يف جماالت التعليم والصحة والتنمية ،مبا يف ذلك اجتثاث
الفقر.
وبذلك فإن مؤسسات االستثمار اليمين ويف مقدمتها اجلامعات األهلية عليها أن تضع تلك العوامل
سالفة الذكر جل اهتمامها ،فمن خالل هذه العوامل تستطيع هذه اجلامعات أن حتقق التنمية املستدامة
يف خمتلف اجملاالت وذلك عن طريق التعليم والعنصر البشري الذي بدوره يسهم يف تطوير النمو
االقتصادي واالجتماعي والبيئي والتغلب على مجيع القضايا اخلاصة باالستدامة.
احملور الثالث :دور اجلامعات األهلية اليمنية يف حتقيق التنمية املستدامة:
يتوقع من اجلامعات سواء احلكومية واألهلية أن تكون جزءًا من التعليم من أجل االستدامة
وأن تستخدم وظائفها األساسية من التدريس والبحث العلمي وخدمة اجملتمع يف غرس مبادئ التنمية
املستدامة .فمن خالل التدريس يتوقع من اجلامعات تدريس الطالب التنمية املستدامة برؤية تشجعهم
على اختاذ اختيارات مستدامة ،ومن خالل البحث وخدمة اجملتمع فان اجلامعات لديها اإلمكانية
للخروج خلف جمتمع اجلامعة وأن تشرك أفراد اجملتمع يف التنمية املستدامة ،ويكون دور اجلامعة أكثر
أهمية عندما تدر ك حقيقة أن الطالب الذين يدرسون باجلامعة هم متخذي قرارات املستقبل ومطوريه
وهم مديرو مؤسسات اجملتمع يف املستقبل ،وللجامعة أيضًا أثر كبري على الصناعة وسياسات احلكومة
وقراراتها ،فاالستثمار يف التعليم العالي أساسي وضروري إلنتاج اخلرباء الذين حنتاج إليهم عند خماطبة
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االستدامة واملشكالت اجملتمعية األخرى ،ولذا كان هناك اهتمامًا دوليًا بدور اجلامعات يف التعليم من
أجل االستدامة.
ولكي تتحقق التنمية املستدامة املنشودة جيب على مجيع مؤسسات اجملتمع ويف مقدمتها
اجلامعات األهلية أن تشارك وتعمل على حتقيق أهداف هذه االسرتاتيجية ،ومن هنا يأتي دور اجلامعات
األهلية ،فاملسئولية امللقاة عليها ضخمة ،وباعتبارها مؤسسات ريادية وقائدة للمجتمع عليها أن تقوم
بدورها يف حتقيق التنمية املستدام ،وذلك من خالل تدريس مقررات تتضمن التنمية املستدامة وتنبين
مشاريع وأحباث ذات صلة بالتنمية املستدامة.
فالدور الذي ميكن أن تؤديه اجلامعات األهلية يف حتقيق التنمية املستدامة ال ينحصر يف اإلعداد
والتوعية فقط ولكن ميتد إىل مجيع وظائفها من تعليم وحبث وخدمة جمتمع ،ومجيع العمليات اليت
تتم داخل احلرم اجلامعي كاالستخدام اجليد ملواردها وتقليل استهالكها من الطاقة.
تستطيع اجلامعات األهلية أن تلعب دورًا كبريًا يف دعم االستدامة وتطوير اسرتاتيجيات التنمية
املستدامة من خالل البحث وتعليم األجيال املستقبلية وتطبيق االستدامة يف تنظيماتها ،فلكونها مراكز
حبثية كربى ومؤسسات هامة يف النظام التعليمي ،تستطيع أن تسهم بتقديم حلول مستدامة لتحديات
القرن الواحد والعشرين من خالل األحباث األساسية واألحباث التطبيقية ،ومن خالل دورها يف توليد
املعرفة واالستجابات املالئمة للعالقات املتبادلة تسهم يف إكساب متخذي قرارات املستقبل يف احلكومة
واألعمال املعرفة واملهارات املطلوبة لتشكيل املستقبل ،وذلك عن طريق دمج قضايا االستدامة يف
مناهجها .))Huff and Naguyen,2014: 344

وميكن تلخيص دور اجلامعات األهلية يف التعليم لالستدامة كما أقرته املؤمترات واإلعالنات
املختلفة يف النقاط التالية : ))AECID,2011: 9
 التزام أخالقي :على اجلامعات أن حتقق التغيري من خالل اعداد اخلرجيني للتعامل مع املشكالت
البيئية.
 خدمات عامة :جيب أن تطبق اجلامعات معرفتها يف حل مشكالت اجملتمع على اجملتمعات احمليطة
بها.
 عمليات طبيعية مستدامة :تعترب اجلامعة اخلضراء مكون أساسي لكي تكون اجلامعة مستدامة.
 حمو األمية البيئية :هناك احتياج أن تساعد اجلامعات يف حمو األمية البيئية للمساعدة على فهم
وظائف العامل ،وأثر االنسان على البيئة وترمجة الفهم إىل عمل.
 تطوير مناهج متداخلة التخصصات :جيب أن تظهر املقررات ارتباط بالبيئة ملساعدة الطالب على أن
يصبحوا أكثر فهماً للبي ئة تشجيع األحباث املستدامة :تشجيع األحباث التى تسهم فى االستدامة
احمللية واإلقليمية والعاملية.
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 الشراكة مع احلكومة واملنظمات غري احلكومية والصناعة :جيب أن يكون هناك تشجيع على تنسيق
اجلهود ،ألن اجلامعة لن تستطيع أن حتقق التغيري االجتماعي مبفردها.
 التعاون داخل اجلامعة :وذلك لتيسري عملية تبادل املعلومات والتعاون يف اجياد حلول عملية ملشكلة
االستدامة.
يتضح مما سبق أن اجلامعات األهلية اليمنية يقع على عاتقها مسئولية كربى يف حتقيق التنمية
املستدامة ،حيث يتطلب ذلك إدراج مفاهيم ومبادئ االستدامة يف مناهجها ،وتركيز األحباث على
جماالت وقضايا االستدامة ،وزيادة الوعي مبفاهيم االستدامة داخل اجلامعة وخارجها ،وتوجيه عملياتها
وأنشطتها جتاه االستدامة ،والتعاون مع اجملتمع احمللى والدولي إلجياد حلول ملشكالت االستدامة،
والتعاون مع اجلامعات األخرى وتبادل اخلربات فيما بينهم ،ولذا يتطلب حتقيق ذلك تنظيم اجلهود داخل
اجلامعة ،واتباع خطوات حمددة من أجل التطبيق الناجح للتعليم من أجل االستدامة يف اجلامعات.
وتضيف فاجنوني وكافيتشي  )59 :2015( Vagnoni and Cavicchuأن عملية االستدامة يف
اجلامعات تتم من خالل أربع خطوات أساسية هي:
 . 1التخطيط :جيب أن يرتبط التخطيط بالرؤية والرسالة واالسرتاتيجية والتكوين التنظيمي لتحقيق
أهداف االستدامة ،كما جيب أن يكون هناك تنسيق بني التطبيقات املختلفة لالستدامة.
 . 2الفعل :ويشري ذلك إىل التعليم والبحث والتطبيق ،أى تقديم برامج استدامة واالبداع يف املنتجات
والعملي ات وال تكنولوجيا لتقليل األثر البيئي (املبانى املستدامة ،وخفض الفاقد).
 . 3التقييم :تتطلب هذه اخلطوة إعداد عدد من املؤشرات لقياس األداء البيئي واالجتماعي واالقتصادي
للجامعة.
 . 4التحسني :وهو ليس جمرد تطبيق عملية حتسني ألداء اجلامعة ،ولكن يشمل إعداد التقارير لإلشارة
إىل اجناز اجلامعة يف االستدامة ،واجراء عمليات املقارنات املرجعية.
ويوضح الشكل التالي منوذج للجامعة املستدامة اليت تسعى إىل حتقيق االستدامة من خالل مجيع
وظائفها:
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شكل ( )1منوذج اجلامعة املستدامة

التعليم

خدمة

البحث

الرؤية Vision

اجملتمع

الرسالة Mission

جلنة االستدامة باجلامعة Sustainability committee

عمليات اجلامعة
املستدامة
املرجع :من إعداد الباحثان باالستفادة من) .): 8142005 ،Velazquez et al

يوضح الشكل السابق رقم ( )1أن اجلامعة املستدامة اليت حتاول حتقيق التنمية املستدامة لتكن
جامعة مستدامة البد أن تضع يف حسبانها وظائفها الثالث وال تغفلها ،ومن خالل وظائفها تقوم بوضع
رؤية ورسالة لالستدامة ،البد هلا أن تكًون جلنة لالستدامة لوضع السياسات والغايات واألهداف يف
ضوء رسالتها ومتابعة ما مت حتقيقه من أهداف ،ثم تنشر مبادئ االستدامة يف مجيع اجملاالت ،وهي
التعليم والبحث وخدمة اجملتمع وعمليات اجلامعة املستدامة
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ويرى الباحثان أن على اجلامعات األهلية اليمنية إذا أرادت حتقيق التنمية املستدامة االهتمام مبا
يلي:
 االهتمام برأس املال الفكري لتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة :لضمان وجود إبداع
تكنولوجي مستمر هدفه تقديم منتجات) سلع او خدمات (جديدة أو حتسني املنتجات احلالية عن
طريق ابتكار عمليات انتاجية مل تكن موجودة ،أو حتسني ما هو موجود من األساليب االنتاجية.
 العمل على توجيه البحث العلمي لتحقيق التنمية املستدامة :حيث يلعب البحث العلمي دورًا أساسيًا
يف تقدم اجملتمعات يف شتى اجملاالت وبسهم يف تنمية اجملتمع وتطويره.
 تو طيد العالقات اخلارجية بني اجلامعات األهلية واجلامعات العربية والدولية :يتطلب من اجلامعات
األهلية لتحقيق ذلك بناء شبكة عالقات دولية واسعة بهدف حتقيق التنمية املستدامة.
 زيادة اهتمام اجلامعات األهلية بالتعليم التقين :ضرورة االهتمام بالتعليم الفين ملا له من أهمية يف
بناء اجملتمعات وملا يوفره من قوى بشرية ملسايرة التقدم العلمي والتكنولوجي ومواكبة البلدان
املتقدمة.
 حرص اجلامعات األهلية على التعليم القائم على اإلبداع واالبتكار :حيث يتطلب االبتكار تبين
النظام التعليمي متعدد التخصص الذي يتيح للطالب فرصة تعدد التأهيل واالختيار من بني
التخصصات املتنوعة مما ينمي سعة األفق.
احملور الرابع :التحديات اليت تواجه اجلامعات األهلية اليمنية يف حتقيق التنمية املستدامة:
وتعترب اجلامعات األهلية اليمنية كسائر اجلامعات احلكومية واألهلية العربية واليت تواجه عدة
حتديات يف حتقيق التنمية املستدامة ومنها ما يلي (العبيدي:)2011،
 التوجه غري املتوازن يف جمال البحوث النظرية على حساب البحوث التطبيقية. ضعف امليزانيات وعدم ختصيص ميزانية مستقلة ومشجعة للبحوث العلمية ،إضافة إىل االجراءاتالطويلة واملعقدة مع قلة مشاركة اجلهات املاحنة.
 اقتصار نشاط اجلامعات على اجلانب التعليمي والبحث األكادميي وخلق فجوة كبرية " بنيرسالتها يف خدمة اجملتمع وطاقتها املعرفية غري املستثمرة ،مما يعطل جانب أساسي من مواردها
االقتصادية املتاحة يف حتقيق مصادر متويلية إضافية ومتنوعة تسهم يف تغطية العجز املالي وحتقيق
عوائد استثمارية جمزية للجامعة من ناحية ،ومن ناحية أخرى تطوير وتنمية املشاريع االقتصادية
والتنمية االجتماعية كجزء أساسي من رسالتها اجلامعية.
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ويضيف الباحثان صعوبات وحتديات حتقيق التنمية املستدامة يف اجلامعات األهلية اليمنية تتمثل
فيما يلي:
 oضعف نظم الرصد العامل ية واإلقليمية لرصد مؤشرات النظم التعليمية.
 oاخنفاض التمويل الداخلي واخلارجي املتاح لدعم عمليات التعليم من أجل التنمية املستدامة.
 oقلة السياسات التحفيزية بغرض حتفيز ودفع أطراف املنظومة التعليمية لعمليات التعليم من أجل
التنمية املستدامة.
 oمراجعة السياسات التعليمية يف اليمن وبقية الدول العربية وعمل املراجعات الالزمة بالتعاون مع
اجملتمع املدني واخلرباء املتخصصني للتأكد من متاشيها مع أهداف التنمية املستدامة.
 oعدم مالئمة الربامج التعليمية حلاجات ومتطلبات سوق العمل :حيث يرجع ذلك لضعف العالقة بني
العالقة بني اجلامعة والقطاع اخلاص وضعف الثقافة والبنية التحتية.
اخلامتة
إن التعلم يلعب دوراً أساسيًا وحيويًا يف عملية التنمية املستدامة وخصوصاً التنمية االقتصادية
واالجتماعية مبفهومها الشمولي وبأبعادها كافة ،وذلك باعتباره احملرك األساسي هلذه العملية الذي
يدفع عجلتها إىل األمام ،األمر الذي جيعل الرتكيز عليهما وتطويرهما أمرًا بالغ األهمية بالنسبة للعامل
بعامة وللدول العربية خباصة ،بهدف حتقيق التعايش الفاعل واملتفاعل.
ومن خالل تناول األدبيات والدراسات السابقة واألحباث املرتبطة مبوضوع الدراسة مت التوصل إىل
جمموعة من النتائج ،ويف ضوء هذه النتائج مت وضع التوصيات ،وذلك على النحو التالي:
النتائج:
توصلت هذه الدراسة إىل جمموعة من النتائج املختلفة ،وهي كما يلي:
 أن مفهوم التنمية املستدامة قد لقي قبولًا واستخدامًا دوليًا واسعًا منذ القرن املاضي ،وتعددتوتنوعت تعريفاتها ،ويتطلب حتقيقها وجود إرادة وسياسة قوية واستعداد جمتمعي كبري.
 أن ا ملناهج التعليمية املتطورة واليت تركز على املهارات األساسية ميكن أن حتقق التنمية املستدامةيف اجلامعات ،باإلضافة إىل تطوير املواهب وبناء الشخصية ،واحلصول على تصنيف متقدم يف
املؤشرات العاملية للتحصيل العلمي.
 أن اجلامعات األهلية اليمنية إذا تبنت البحث العلمي سوف تصل إىل حتقيق التنمية املستدامة. -وجود عدة عوامل مساعدة يف حتقيق التنمية املستدامة.
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هناك حتديات عديدة تواجه اجلامعات األهلية اليمنية يف حتقيق التنمية املستدامة منها :ضعف
امليزانيات وعدم ختصيص ميزانية مستقلة ومشجعة للبحوث العلمية -اقتصار نشاط اجلامعات على
اجلانب التعليمي والبحث األكادميي فقط -اخنفاض التمويل الداخلي واخلارجي املتاح لدعم عمليات
التعليم من أجل التنمية املستدامة  -عدم مالئمة الربامج التعليمية حلاجات ومتطلبات سوق العمل.
التوصيات:
من خالل ما توصلت إليه الدراسة من نتائج ،تقدم جمموعة من التوصيات املختلفة ،وهي على
النحو التالي:
 تبين اسرتاتيجية وطنية للتنمية املستدامة يشارك يف بنائها وإعدادها اجلميع وخاصة املعنيني بالتنميةاملستدامة واملتأثرين بنواجتها على املدى القصري والبعيد.
 تكثيف إجراء البحوث والدراسات املتعلقة بالتنمية املستدامة ،والتوسع يف إشراك األوساط العلميةوزيادة التعاون العلمي يف معاجلة القضايا البيئية الناشئة.
 اعتبار العلم هو القاعدة اليت تقوم عليها صناعة القرارات ،األمر الذي يستوجب تكثيف البحوث،والتوسع يف إشراك األوساط العلمية وزيادة التعاون العلمي يف معاجلة القضايا اجملتمعية والبيئية.
 أن تعمل اجلامعات األهلية اليمنية على رعاية املبدعني من هيئة التدريس والطلبة وحتفيزهم بوسائلخمتلفة ،حتى يساهموا بفاعلية أكرب يف مشروع التنمية املستدامة.
 العمل على تبين اجلامعات األهلية اليمنية لربامج ومشاريع إنتاجية وتسويقها كمشروعات منتجةو ناجحة تساهم يف حتقيق التنمية املستدامة.
 على اجلامعات األهلية االهتمام خبدمة اجملتمع والعمل على تطويره بشتى اجلامعات للوصل إىل التنميةاملستدامة.
 العمل على مالئمة الربامج التعليمية حلاجات ومتطلبات سوق العمل ،واخلروج من طور املستهلك إىلطور املنتج.
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وظ ئف ا

ادست اجلت اد ت عيت ا

جلع الي نيت.

جلعت وأ وا ه األسد د د د د س د د د دديت ب د د د ددكل جلرن

Abstract:
development, sustainability),And then
extrapolate the scientific mechanisms
and methods that Yemeni governmental
universities should implement to
achieve sustainability, and many results
and conclusions were reached, the most
prominent of which are: That

The aim of the current research is to
identify the scientific mechanisms and
methods for achieving sustainability in
Yemeni universities. To achieve this, a
descriptive and analytical approach was
used to describe the theoretical
perspectives of each of (sustainable
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and principles of sustainability and their
applications in teaching, scientific
research and community solidarity, and
ending with exemplary leadership
practices, And innovation. In light of
this, the research presented many
recommendations and suggestions.
Keywords: Sustainable development,
sustainability, Academic sustainability,
Research
sustainability,
Social
sustainability, Yemeni Universities

sustainability in Yemeni universities is
not just a course added to academic
programs. But it is a comprehensive and
integrated process that requires the
integration of sustainability strategies
into the university's functions and basic
roles in a flexible and balanced manner,
at present and in the future. And it is the
latest strategic option to save Yemeni
universities from their reality, and
enable them to play their developmental
role, According to multiple mechanisms,
starting from the inclusion of concepts

أودً اإلط الع للبحا
جل جل د ددت البحا
مع تصاعد االنفجار العلمي اهلائل الذي يشهده القرن احلادي والعشرين حرصت العديد من
اجلامعات حول العامل على البدء يف التحول من الدور التقليدي هلا بوصفها مصدرا للتعلم وجمهزة
للمعرفة العلمية ,إىل مناذج أخرى متعددة متهد الطريق للتنمية ,وتلعب دورا رئيسياً يف التطور االقتصادي
واالجتماعي للبلدان على اختالف فلسفاتها ونظمها االقتصادية (.)Wong, Ho, & Sing, 2007

ومن هنا برزت االستدامة مبفهومها الشمولي كأحد املفاهيم احلديثة نسبياً ,لتمثل خارطة
طريق لالنطالق باجلامعات يف مسرية موحدة وخبطى مدروسة وحمددة حنو اجلامعة املستدمية ,من خالل
قيامها بوظائفها وأدوارها األساسية :التعليم ،البحث العلمي ،وخدمة اجملتمع؛ بشكل متوازن ومرن،
يف الوقت احلاضر واملستقبل ،دون التأثري بشكل سليب على البيئة واملوارد ،ولتكون أهم مرتكزات
االستدامة املرتبطة بشكل مباشر بوظائف اجلامعات هي االستدامة األكادميية ،واالستدامة البحثية،
واالستدامة االجتماعية(العمري .)2 ,2019 ,لذلك تزايد االهتمام مبوضوعات االستدامة يف التعلم
اجلامعي على نطاق واسع خالل السنوات القليلة املاضية ,بداية من عام 2008م ,سواء فيما يتعلق بالتحول
حنو االستدامة مبنظور شامل ومتكامل ,أو من خالل الرتكيز على أحد مرتكزات االستدامة يف التعليم
اجلامعي ( .)Jankowska & Marcum, 2010وذلك ملا متثله اجلامعات من أهمية يف حتقيق االستدامة,
وإسهامها اإلجيابي يف مو اجهة مشكالت الفقر ومحاية البيئة وحتسني احلالة الصحية ,فضالً عن
إسهامها يف تعزيز التماسك االجتماعي (لوبيز .)40، 2000 ,وملا تضطلع به من مهمة خطرية تتمثل يف
تنمية الثروة احلقيقية للمجتمع ,ممثله بالطاقات البشرية من خالل إعداد الشباب الذين ميثلون مستقبل
األمة فكراً ,وفعالً ,وانتماءً(عساف .) 366 ,2015 ,فهي مسؤولة عن تعليم طالبها كيفية التعلم الذاتي
وإكسابهم االستقاللية والقدرة على اإلبداع والتغيري واملشاركة يف تنمية اجملتمع(جوهر ورضوان,
للعلوم والتقنية
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 .) 112 ,2012وتدريبهم على املشاركة يف العمل امليداني والسياسي والثقايف واالجتماعي ,وغرس القيم
والعادات واألخالق اليت هي حصون راسخة للثقافة القومية وقيم اجملتمع(حممود .)15 ,2018 ,باإلضافة
إىل أنها مسؤولة عن ربط البحث العلمي بالواقع ومشكالته ,واملستقبل وحتدياته ,والتنسيق بينها وبني
املؤسسات العلمية املختلفة ووضع خرائط حبثية تضع يف أولوياته حتقيق االستدامة ,وتشجيع األحباث
اجلماعية اليت تتبنى مفاهيمها ,والعمل على تسويقها(سكران .)149 ,2001 ,فضالً عن أنها معنية
بتقديم برامج توعية للمواطنني لرتشيد عملية االستهالك وغرس قيم استهالكية تتناسب وظروف
اجملتمع ,والقيام بأنشاء مكاتب استشارية بكل كلية على مستوى اجلامعة لتقديم االستشارات العلمية
والفنية ألصحاب األعمال والعاملني باملهن املختلفة ,والقيام باألحباث واملؤمترات والندوات اليت تسهم يف
ترقية البيئة وحل مشكالتها وزيادة اإلنتاج وحتسني مستوى اخلدمات(حممود .)15 ,2018 ,باإلضافة
إىل مسؤوليتها يف تقد يم تعليم مستدام ,وتوجيه البحوث حنو االستدامة ,وإعداد بيئة تسمح للمتعلمني
والعاملني بتطوير قدرات جديدة تؤدي إىل ممارسات مستدامة ,مما ينتج عنها جمتمع أكثر استدامة (

 .)Disterheft et al, 2012, 80وملا تقدمة من خدمات مباشرة ألفراد اجملتمع سواء كان ذلك يف صورة
ب رامج تعليمية ,أو تدريبية ،أو برامج حتويلية تعرض ملهن مطلوبة باجملتمع ال يتوفر لدى األفراد
متطلباتها(األسعد.)18 ,2000 ,
وهذا ال ولن يتم إال من خالل قيامها بوظائفها يف التعليم والبحث العلمي وتفعيل عالقتها باحمليط
بشكل متوازن ومتكامل حاضراً ومستقبالً(ابراهيمي.)83 ,2013 ,
ومن هنا يتضح بأن اجلامعات اليوم معنية بإعادة النظر يف فلسفتها وبراجمها لتحقيق املطالب
اليت متليها متطلبات استدامة التعليم اجلامعي؛ من أجل تطوير بيئتها اجلامعية وحياة اإلنسان واجملتمع
ككل ,وهو ما يستدعي األخذ مبنحى االستدامة للوصول مبؤسسات التعليم العالي إىل احلد الذي
ميكنها من تلبية متطلبات التنمية املستدامة واالستمرار فيها (اخلوالدة.)68 ,2016 ,
يف ضوء ما سبق يتضح أن الدور الذي ميكن أن تؤديه اجلامعات اليمنية لتحقيق االستدامة ال
يقتصر على اإلعداد والتوعية فقط ,بل ميتد إىل مجيع وظائفها من تعليم وحبث علمي وخدمة جمتمع,
لذا صار لزاماً عليها أن تشرع يف وضع اخلطط والسياسات ,واختاذ املبادرات ,ومن ثم حتديد اآلليات
اليت تعمل على حتقيق االستدامة فيها ,وهذا ما يركز عليه البحث احلالي؛ الذي يهدف إىل حتديد
آليات حتقيق االستدامة يف اجلامعات اليمنية.
جل كلت البحا
على الرغم من أن الرؤية االسرترترترترتاتيجية لليمن  2025اسرترترترتتهدفت التعليم اجلامعي وضرترترترترورة إدخال
حتول جذري يف أنظمته ليصرترترترترترترترترترترترترترتبح قادراً على مواكبة التطورات العلمية والتقنية واحتياجات اجملتمع,
وحتويل املنظومة العلمية والتكنولوجية إىل نظام وطين لالبتكار من خالل تفعيل العالقات بني التعليم
والتدريب والبحث والتطوير والنشرترترترترترترترترترترترترترترترتاطات العلمية والتكنولوجية ,واسرترترترترترترترترترترترترترترترتتيعاب التقنيات احلديثة
للعلوم والتقنية
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واملتطورة(الرؤية االسرترترترترتاتيجية لليمن ,)52 ,2025-2001 ,باإلضرترترترتافة إىل التقارير الوطنية اليت أكدت
على دمج االعتبارات البيئية يف كل مسرترترترترترترتتويات املنهج اجلامعي وحتقيق ارتباط برامج التعليم اجلامعي
باحتياجات اجملتمع ،وتعزيز مفاهيم التنمية املسرترترترترترترترترترترترترترترترترتتدامة يف كل الربامج التعليمية (التقرير الوطين,
 .)26 ,2012وما أكدت عليه رسرترترتالة التعليم العالي اليت نصرترترتت على تطوير قدرات مؤسرترترتسرترترتات التعليم
العال ي ،لتتمكن من تقديم برامج عالية اجلودة تليب احتياجات التنمية املسرترترترترترترترترترترترتتدامة للبالد ،وتواكب
التطورات املتالحقة للتعليم العالي على املسرترترترترترترترترترترتتوى العاملي (وزارة التعليم العالي والبحث العلمي,2006 ,
.)51
إال أن معظم الدراسات تشري إىل ان اجلامعات اليمنية ال زالت تواجه الكثري من املشاكل على
مستوى وظائفها الرئيسية ,ففي اجملال األكادميي الزال النمط التقليدي هو الطابع العام للتعليم فيها,
والذي يركز على التدريس واملعلومات أكثر منها على املهارات واخلربات والبحث وتنمية القدرات
الذاتية للمتعلم ,ويف جمال البحث العلمي تفتقر اجلامعات اليمينة للثقافة والتقاليد البحثية ,ويف جمال
خدمة اجملتمع فإنها ال تتمثل هموم اجملتمع وطموحاته يف التنمية ,ومل تعمل على تطويره وتنويره وتثقيفه,
فضالً عن أنها ال متتلك رؤية واضحة ملفهوم خدمة اجملتمع واألدوار اليت ميكن ان تقوم بها يف خدمة
اجملتمع لإلسهام يف التنمية(احلدابي .) 2014 ,األمر الذي حال دون حتقيق االستدامة سواء على مستوى
مدخالتها أو على مستوى املخرجات(التقرير الوطين .)19 ,2015 ,ومن هنا فإنه ينبغي على اجلامعات
إعادة النظر يف فلسفتها ,وتوسيع أفاق التطور يف وظائفها وبراجمها بعزمية جادة وخطى حثيثة ,حتى
تتمكن من معاجلة املشكالت اليت تواجهها ,واإلسهام يف معاجلة املشكالت اليت يعيشها اجملتمع
اليمين يف خمتلف اجملاالت(االقتصادية ,االجتماعية ,البيئية) (اجمليدي.)159 ,2007 ,
يتضح من خالل ماسبق أن اجلامعات اليمنية حباجة ماسة إىل خارطة طريق لالنطالق بها يف
مس رية موحدة وخطى مدروسة حنو حتقيق االستدامة يف وظائفها وأدوارها األساسية(االستدامة
األكادميية ,االستدامة البحثية ,االستدامة اجملتمعية) إلنقاذها من وضعها الراهن ,ومن ثم حتديد اآلليات
واألساليب العلمية لذلك ,وهذا ما ولد لدى الباحثان شعوراً قوياً باحلاجة امللحة لتحديد تلك اآلليات
واألساليب العلمية ,ألنه وحبسب اطالعهما وقراءاتهما وجدا أن هناك غياب يف الدراسات اليت تتناول
هذا املوضوع على مستوى اجلامعات يف اجلمهورية اليمنية ,وهذه تُعد مشكلة تتطلب دراستها ,وبالتالي
فقد حتددت مشكلة البحث احلالي بشكل أدق يف السؤال الرئيس اآلتي:
جل اآللي واألس ليل العل يت لتح يال ادست اجلت ع ا

جلع الي نيت؟

ويتفرع منه األسئلة اآلتية:
 ما املنطلقات النظرية للتنمية املستدامة حبسب ما أشارت إليه املصادر العلمية املتخصصة؟
 ما املنطلقات النظرية لالستدامة حبسب ما أشارت إليه املصادر والدراسات العلمية املتخصصة؟

للعلوم والتقنية
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 ما الوضع الراهن للتعليم يف اجلامعات اليمنية ,حبسب ما أشارت إليه املصادر والدراسات العلمية
احمللية ,والتقارير الصادرة عن اجلهات ذات العالقة؟
 ما اآلليات واألساليب العلمية لتحقيق االستدامة يف اجلامعات اليمنية؟
أه ا البحا
يهدف البحث احلالي إىل التعرف على آليات حتقيق االستدامة يف اجلامعات اليمنية ,وذلك من خالل
التعرف على ما يأتي:
 املنطلقات النظرية للتنمية املستدامة حبسب ما أشارت إليه املصادر العلمية املتخصصة.
 املنطلقات النظرية لالستدامة حبسب ما أشارت إليه املصادر والدراسات العلمية املتخصصة.
 الوضع الراهن للتعليم يف اجلامعات اليمنية ,حبسب ما أشارت إليه املصادر والدراسات العلمية
احمللية ,والتقارير الصادرة عن اجلهات ذات العالقة.
 اآلليات واألساليب العلمية لتحقيق االستدامة يف اجلامعات اليمنية.
أه يت البحا
تكمن أهمية البحث احلالي يف العديد من اجلوانب ,أهمها ما يأتي:
 تناوله موضوعاً حديثاً يوطد عالقة اجلامعات يف التنمية من جهة ,واستدامتها من جهة أخرى.
 اإلثراء العلمي الذي من املمكن أن يضيفه البحث احلالي ,والذي ميثل إضافة للمكتبات اليمنية,
ومبا يساعد الباحثني املهتمني يف إجراء الدراسات والبحوث يف هذا اجملال.
 يأتي استجابة لتوصيات العديد من املؤمترات والندوات العلمية احمللية واإلقليمية اليت دعت إىل
ضرورة تطوير دور اجلامعات مبا يتواكب مع املفهوم الشامل للتنمية.
 يسهم يف نشر ثقافة االستدامة يف اجلامعات اليمنية واجملتمع احمللي وإبراز أهميتها كعنصر هام
لتلبية االحتياجات البشرية الرئيسية ,وحتقيق العدالة وبناء القدرات ,وتوسيع اخليارات.
 تساعد النتائج اليت يتم التوصل إليها املسؤولني يف اجلامعات اليمنية ,واجمللس األعلى لتخطيط
التعليم ,ومتخذي القرار بالتعليم اجلامعي ,يف حتديد أليات حتقيق االستدامة يف اجلامعات اليمنية.
 تنبع أهميته من جدة موضوعة؛ إذ أنه يعد أول حبث على مستوى اجلامعات اليمنية يف هذا اجملال,
حبسب علم الباحثان.
ح و البحا
يتحدد موضوع البحث احلالي باحلدود اآلتية:
ال و املوضوعيت تقتصر احلدود املوضوعية للبحث احلالي يف حتديد اآلليات واألساليب العلمية
لتحقيق االستدامة يف اجلامعات اليمنية احلكومية ,وفق ثالثة مرتكزات أساسية :االستدامة
األكادميية ,االستدامة البحثية ,االستدامة اجملتمعية.
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ال و الججل يت تنفيذ البحث احلالي خالل العام اجلامعي 2020/2019م.
جلصطلح البحا
التن يت املست اجلت
تعرف التنمية املستدامة بأنها :عملية مستمرة يف جمال التنمية االقتصادية والعلمية واالجتماعية
تساعد احتياجات االنسان احلالي دون املساس حباجاته مستقبالً(الكرد.)5 ,2018 ,
وتُعرف إجرائياً بأنها :حلول منطقية للتعايش بني األجيال احلالية واملستقبلية ،تستند إىل منطق
التوزيع العادل ,وحتسني نوعية احلياة.
ادست اجلت
تعرف االستدامة بأنها :قدرة أي نظام على احملافظة على نفسة يف الوقت احلاضر وعلى املدى الطويل,
دون إحداث أي تغيريات سلبية ,أي أنها كيفية إنشاء نظام يدعم نفسه بدون أي هدر مع مدخالت مستمرة,
دون أي ضرر أو تأثري سليب). (Echeverria, 2012, 35

وتُعرف إجرائياً بأنها :قدرة اجلامعات اليمينة على استيعاب التحديات بأفضل الطرق املمكنة مبا
حيقق هلا التطور واالزدهار والقيمة املضافة يف احلاضر واملستقبل ,يف وظائفها الثالث
الرئيسية(األكادميية ,البحثية ,االجتماعية) دون التأثري السليب على مواردها.
ا

جلعت املست اجلت
هي مؤسسة للتعليم العالي تعمل على تقليل اآلثار البيئية واالقتصادية واجملتمعية السلبية إىل احلد

األدنى عند استخدامها ملصادرها ووظائفها األساسية من تدريس وحبث وتوعية وشراكة وإشراف وذلك
ملساعدة اجملتمع على التحول جتاه مناذج حياتية مستدامة).(Too and Bajracharya, 2015, 59

وتُعرف إجرائياً بأنها :مؤسسة جامعية هلا رؤى مستقبلية قائمة على اسرتاتيجيات ترتكز حول فكرة
االستدامة مبفهومها الشامل على مستوى وظائفها الثالث(األكادميية ,البحثية ,االجتماعية),
واستمراريتها يف التطور واالزدهار ,دون التأثري السليب على مواردها.
ادست اجلت األا حيت
تعرف االستدامة األكادميية بأنها :اجلهود واألنشطة األكادميية املرتبطة بالتعليم والتدريب
والتوعية والتثقيف ،واليت تقوم بها اجلامعات واجلهات التابعة هلا داخل اجلامعة وخارجها؛ لتعزيز
االستدامة والتحول إليها يف مجيع جوانب احلياة األكادميية ،للمتعلمني وأعضاء هيئة التدريس
واملوظفني ,بدءاً من املناهج الدراسية ,والربامج التدريبية ،والندوات ،واألنشطة التعليمية الصفية وغري
الصفية ،واملبادرات التوعوية والتثقيفية (العمري.)14 ,2019 ,
وتُعرف إجرائياً بأنها :كل الربامج واملشروعات واألنشطة اليت تقدمها اجلامعات اليمنية يف جمال
التعليم والتدريب والتوعية لتعزيز ثقافة االستدامة لدى املتعلمني والكادر األكادميي واإلداري والفين
وكل العاملني فيها ,بصورة مباشرة وغري مباشرة يف احلاضر واملستقبل.
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ادست اجلت البح يت
تعرف االستدامة البحثية بأنها :اجلهود واألنشطة املرتبطة باألحباث واالبتكارات واالخرتاعات
والتطوير ،واليت تقوم بها اجلامعات واجلهات التابعة هلا داخل اجلامعة أو خارجها؛ لتعزيز االستدامة
والتحول إليها ،من خالل التعاون مع أعضاء هيئة التدريس أو املتعلمني أو املوظفني أو اجلهات اخلارجية
ذات العالقة ،بهدف إجياد حلول لتحديات االستدامة ،وتسهيل معاجلة قضاياها وموضوعاتها(العمري,
.)14 ,2019
وتُعرف إجرائياً بأنها :كل الربامج واملشروعات واألنشطة اليت تقوم بها اجلامعات اليمنية يف
جمال(البحث ,التطوير ,االبتكار)لتعزيز مضامني االستدامة ومشروعاتها ,ومعاجلة قضاياها
وموضوعاتها ,من خالل التعاون مع كادرها األكادميي أو اإلداري أو اجلهات ذات العالقة ،حاضراً
ومس
ادست اجلت اد ت عيت
تعرف االستدامة االجتماعية بأنها :كل الربامج واملشروعات واألنشطة اليت تقوم بها اجلامعات
اليمنية يف جمال اجلوانب االجتماعية وخدمة اجملتمع؛ واليت تهدف إىل تعزيز سلوكيات ،االستدامة
والتحول إليها سواء من داخل اجلامعة أو خارجها من خالل التعاون مع أعضاء هيئة التدريس أو املتعلمني
أو املوظفني أو اجلهات اخلارجية ذات العالقة(العمري.)14 ,2019 ,
وتُعرف إجرائياً بأنها :كل اجلهود واألنشطة واإلجراءات اليت تقوم بها اجلامعات اليمنية واملرتبطة
خبدمة اجملتمع والقطاعات اإلنتاجية وسوق العمل ,من خالل التعاون مع كادرها األكادميي أو اإلداري
أو اجلهات ذات العالقة ،يف احلاضر واملستقبل.
جلنهايت البحا وإ راتاته
 نظراً لطبيعة موضوع البحث احلالي وأهدافه ,فقد مت استخدام املنهج الوصفي التحليلي ،بأسلوبه
االستنباطي الذي يقوم على استنتاج أفكار معينة من فكرة عامة مع حتليل حمتوى املصادر
والدراسات العلمية احمللية ,والتقارير الصادرة عن اجلهات ذات العالقة حتليل واقعي يربط بني
التشخيص واملعاجلات من جهة والواقع من جهة أخرى.
ث ي ً ال اس الس ب ت
است ويك 2012(,

هدفت الدراسة إىل التعرف على دور الدارسات العليا يف حتقيق التنمية املستدامة يف فلسطني,
واستخدم الباحث املنهج الوصفي التحليلي ,وتوصل البحث إىل العديد من النتائج أبرزها :أن التعليم
العالي يف فلسطني لدية مشاكل عده منها عدم التناسب بني التعليم التقين ,والتعليم اجلامعي ,والتوسع
السريع يف الدراسات العليا دون االنتباه للجودة ونوعية الربامج ,باإلضافة إىل ضعف التنسيق بني
اجلامعات ,وأن اإل نتاج العلمي باجلامعات الفلسطينية ال يرتقي ملستوى األمم األخرى.
للعلوم والتقنية

423
423

صنعاء  21 - 20 /أكتوبر  2020م

( املؤتمر العلمي الثاني للعلوم اإلدارية )
التنمية املستدامة ركيزة لألمن واالستقرار والسالم  /أكتوبر  2020م

است ابراهي

2013(,

هدفت الدراسة إىل التعرف على دور اجلامعة يف تنمية رأس املال البشري لتحقيق التنمية املستدامة,
واستخدمت الباحثة املنهج الوصفي التحليل ,وتوصلت الدراسة إىل العديد من النتائج ,أبرزها أنه على
الرغم من اإلجنازات اليت حققتها اجلامعة اجلزائرية أال أن هناك بعض املعوقات اليت حتول دون أدائها
الدور املنوط بها يف حتقيق التنمية املستدامة ,باإلضافة إىل أن جامعة املسيلة تركز على وظيفة التكوين
اجلامعي على حساب البحث العلمي  ,وهناك انفصال بني اجلامعة وحميطها االقتصادي.
است الكر 2015(,

هدفت الدراسة إىل التعرف على الدور املأمول من اجلامعات الفلسطينية يف تعزيز التنمية املستدامة,
واستخدم الباحث املنهج الوصفي املكتيب للتعرف على األدبيات املتعلقة باجلامعات والتنمية املستدامة,
وتوصلت الدراسة إىل العديد من النتائج ,أبرزها أن اجلامعات تسهم يف حتقيق التنمية املستدامة من خالل
االهتمام برأس املال الفكري وتوجيه البحث العلمي ,وتوطيد العالقات اخلارجية بني اجلامعات احمللية
والدولية واالعتماد على التعليم القائم على اإلبداع واالبتكار.
است أبو طت وغنيم2015(,

هدفت الدراسة إىل التعرف على مفهوم التنمية املستدمية وحمتواها ،وحتليلها ،وتبني الفلسفة
التنموية اليت تشكل أرضية هذا املفهوم .ولتطبيق ذلك ,واستخدمت الدراسة املنهج الوصفي ،من خالل
أسلوب االستنباط الذي يقوم على استنتاج أفكار معينة من فكرة عامة مع حتليل واقعي يربط بني
التشخيص واملعاجلات من جهة والواقع من جهة أخرى .وقد توصلت الدراسة إىل أن التنمية املستدمية هي
أسلوب حياة ،ومنط معيشة ،حتكمه أطر أخالقية إنسانية ،إىل جانب أنها منط تنموي ميتاز بالعقالنية
والرشد ،ويسعى إىل خلق جمتمع أقل ميالً للنزعة املادية من تغيري كثري من املفاهيم الثقافية السائدة
اليت تقوم على مبدأ األكثر هو األفضل يف جوانب احلياة املختلفة.
است اخلوال إ2016(,

هدفت الدراسة إىل التعرف على معوقات استدامة التعليم العالي من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس
يف اجلامعات األردنية ,واستخدم الباحث املنهج الوصفي التحليلي ,الذي يعتمد على وصف الظواهر ومجع
املعلومات وحتليلها وتفسري البيانات اخلاصة بها ,واعتمد البحث على االستبانة جلمع البيانات واملعلومات,
وتوصل إىل العديد من النتائج أبرزها :أن درجة معوقات استدامة التعليم العالي كانت مرتفعة ,وأشارت
إىل وجود فروق إحصائية تغزى ملتغري اجلنس لصاحل الذكور يف اجملاالت اإلدارة اجلامعية والبحث
العلمي ,ولصاحل اإلناث يف جمال املناهج وطرق التدريس ,وملتغري اجلامعات لصاحل اجلامعات احلكومية
يف جمالي البحث العلمي وأوضاع أعضاء هيئة التدريس واحلرية األكادميية.
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است جل يطع2018(,

هدفت الدراسة إىل وضع أمنوذج للجامعة املستدامة ,واستخدم الباحث املنهج الوصفي التحليلي يف
معاجلة اجلانب النظري املتعلق مبفاهيم التنمية املستدامة ,ومفهوم اجلودة باجلامعة وكيفية االنتقال من
إدارة اجلودة إىل االستدامة يف اجلامعة ,باإلضافة إىل املنهج االستقرائي الستقراء استبيان الدراسة
وحتليل نتائجه الستنباط نتائج الدراسة ،كما اعتمدت الدراسة على املنهج اإلحصائي املستخدم يف
حتليل االستبيان من خالل استخدام األدوات اإلحصائية املساعدة يف حتليل نتائج الدراسة ,وتوصلت
الدراسة إىل العديد من النتائج أبرزها :أن أهم األسباب اليت تؤدي إىل تبين مفهوم االستدامة يف اجلامعات
هو توفر ارادة اإلدارة يف تبين املفهوم وادماجة ضمن اسرتاتيجية اجلامعة ورؤيتها.
جلوسى2019(,

هدفت الدراسة إىل تقديم رؤية مستقبلية لتوجيه البحث العلمي باجلامعات اليمنية لتلبية متطلبات
التنمية البشرية املستدامة ,ولتحقيق البحث استخدم الباحث املنهج الوصفي التحليلي ,ومنهج التحليل
املستقبلي ,واعتمد الباحث على أداة االستبانة جلمع البيانات ,وتوصل البحث إىل العديد من النتائج
أبرزها :أن توجيه البنية التحتية املعلوماتية والتقنية للبحث العلمي ,والشراكة ,وجودة اإلنتاج يف البحث
العلمي ,وتنوع مصادر متويل البحث العلمي ,وتوفري املناخ العلمي املالئم إلبداع الباحثني ,تسهم إسهام
فاعل يف توجيه البحث العلمي حنو حتقيق التنمية البشرية املستدامة.
است عب اهل ي:)2019(,
هدفت الدراسة إىل التعرف على مدى حتقيق وتعلم اسرتاتيجية االستدامة من خالل تصميمات
املعماري ملفردات البيئة التعليمية املستدامة وليس كونها مستدامه وحسب ,واستخدم البحث املنهج
االستنباطي والتحليلي لرصد واقع البيئية التعليمية يف بعض اجلامعات واسرتاتيجية االستدامة من خالل
ابعادها الثالثة (البيئية واالقتصادية واالجتماعية) ثم دجمها لرحلة الطالب اليومية لتحقيق االستدامة
لتصبح أسلوب للحياة قبل وبعد التخرج ,وتوصل البحث إىل العديد من النتائج واالستنتاجات أبرزها:
ضرورة دمج مفردات البيئة اجلامعية مع اسرتاتيجية االستدامة حلماية املوارد الطبيعية وحتقيق كفاءة
الطاقة واملياه واحلفاظ على البيئة ,وأن البدء خبطوات بسيطة من اسرتاتيجية االستدامة واالستمرار يف
تقديم املزيد مينح اجلامعة التميز بيئيا وعلمياً.
است الع ري2019(,

هدفت الدراسة إىل التعرف على إبراز أمثل اخلربات العاملية يف حتول إدارات اجلامعات حنو
االستدامة ،وتشخيص دور إدارات اجلامعات احلكومية السعودية يف التحول حنو االستدامة ،والوقوف
على أبرز التحديات ،وحتديد املتطلبات اإلدارية الالزمة لتفعيل دور إدارات اجلامعات احلكومية
السعودية يف التحول حنو االستدامة ،وقد استخدم الباحث املنهج الوصفي بأسلوبيه الوثائقي واملسحي،
ومت تطبيق أداة الدراسة (االستبانة) ,ومت التوصل إىل العديد من النتائج أهمها :أن الدور الذي تقوم به
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إدارات اجلامعات احلكومية السعودية لتحقيق التحول حنو االستدامة يعترب متوسطاً ,وحيتاج ملزيد من
اجلهود والتطوير ،وأن من أبرز التحديات اليت تواجه إدارات اجلامعات السعودية :ضعف احلوافز،
وكثرة األعباء اإلدارية ،والقيود اليت تفرضها األنظمة والقوانني يف اجلامعة.
جلن ق ت ال اس الس ب ت
من خالل استعراض الدراسات السابقة ذات الصلة بالبحث احلالي ،جند أنه وعلى الرغم من تباينها
يف األهداف ،واملنهج ،واجملتمع ،واألدوات؛ إال أنها تناولت االستدامة يف اجلامعات ومتطلباتها
ومعوقاتها  ،سواءً كانت املباشرة منها ،أو غري املباشرة ،وميكن مناقشتها ،وحتديد جوانب االتفاق
واالختالف ،والفجوة املعرفية اليت يسعى البحث احلالي إىل حتقيقها من خالل ما يأتي:
أه ا البحا
هدف البحث احلالي إىل معرفة اآلليات واألساليب العلمية لتحقيق االستدامة يف اجلامعات اليمنية,
وبذلك فإنه يكون قد اتفق بشكل جزئي وبصورة غري مباشرة ,مع دراسة مقيطع( ,)2018دراسة
العمري( ,)2019دراسة موسى ( ,)2019واختلف مع بقية الدراسات.
جلنهج البحا
لتحقيق أهداف البحث استخدم الباحثان املنهج الوصفي التحليلي ،بأسلوبه االستنباطي ,وبذلك
يكون قد اتفق بشكل كلي مع دراسة دويكات ,)2012(,دراسة ابراهيمي ,)2013(,دراسة
اخلوالدة ,)2016(,دراسة مقيطع ,)2018(,دراسة موسى ,)2019(,وبشكل جزئي مع دراسة
الكرد :)2015(,دراسة أبو زنطة وغنيم ,)2015(,واختلف مع بقية الدراسات.
ادست إ جلن ال س الس ب ت
استفاد الباحثان من الدراسات السابقة يف اجلوانب اآلتية:
 إثراء اإلطار النظري للبحث احلالي ،يف ضوء األطر املرجعية النظرية لتلك الدراسات. حتديد املنهج الذي يتناسب مع موضوع البحث احلالي. تدعيم نتائج البحث احلالي واستنتاجاته. ساعدت يف استخالص االستنتاجات والتوصيات واملقرتحات.جل متيج به البحا ال ل

-

يُعد أول حبث على مستوى اجلامعات اليمنية -حسب علم الباحثني -يتناول آليات وأساليب علمية
لتحقيق االستدامة يف اجلامعات اليمنية.

-

قدم البحث احلالي تغذية راجعة للمسؤولني يف اجلامعات اليمنية ,واجمللس األعلى لتخطيط التعليم,
ومتخذي القرار ممثل مبجموعة من اآلليات واألساليب العلمية لتحقيق االستدامة يف اجلامعات
اليمنية.
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ث ل ً اخلل يت النظريت للبحا
جل هو التن يت املست اجلت
يعد مفهوم التنمية املسرترتتدامة حتديث ملفهوم التنمية مبا يتناسرترتب مع متطلبات العصرترتر احلاضرترتر ,أي
مبا يراعي املوارد االقتصرترتادية والبيئية املتاحة واملمكن اتاحتها مسرترتتقبال لتحقيق التنمية(حسرترتن,2015 ,
 ,)80فالتنميرترترترتة املسرترترترتتدامة ليسرترترترتت حقال علمياً مستقالً عن بقية احلقول ,وإنرترترترتما هرترترترتي حصيلرترترترتة تفاعلهرترترترتا
وتوظيفهرتا يف القضايرتا ذات العالقرتة بأبعادها(الكبيسي وآخرون.)14 ,2015 ,
ويف هذا السياق تعددت تعريفات التنمية املستدامة ,نذكر منها ما يأتي:
 التنمية اليت تليب احتياجات اجليل احلاضر دون التضحية أو اإلضرار بقدرة األجيال القادمة على
تلبية احتياجاتها(النيش.)8 ,2001 ,
 تنمية تراعي حق األجيال القادمة يف الثروات الطبيعية للمجال احليوي لكوكب األرض ،تضع
االحتياجات األساسية لإلنسان يف املقام األول من الغذاء واملسكن وامللبس وحق العمل والتعليم
واحلصول على اخلدمات الصحية وكل ما يتصل بتحسني نوعية حياته املادية واالجتماعية .وهي
تنمية تشرتط أال نأخذ من األرض أكثر مما نعطي( العوضي . )66 ، 2003 ،
 عمليرتة توسرتيع خيرتارات البرتشر وهرتذه اخليرتارات ميكن أن تكرتون مطلقرتة وميكرتن أن تتغري مبرترور
الوقت ،لكرتن اخليارات األساسرتية الثالثرتة عرتلى مجيرتع مسرتتويات التنميرتة البشرية هرتي :أن يعيش
األفرتراد حياة مديرتدة وصحيرتة وأن يكتسرتبوا معرفرتة و حيصلرتوا عرتلى املرتوارد الالزمرتة ملسرتتوى معيشرتة
الئق(الكبيسي وآخرون.)88 ,2015 ,
 تلك التنمية املستمرة والعادلة واملتوازنة واملتكاملة ,واليت تراعي البعد البيئي يف مجيع مشروعاتها,
واليت ال جتين الثمار لألجيال احلالية على حساب األجيال القادمة(ابو النصر وحممد)82 ,2017 ,
وعلية ميكن القول أن التنمية املستدامة تعد حلول منطقية للتعايش بني األجيال احلالية
واملستقبلية ،وفق منطق التوزيع العادل وحتسني نوعية احلياة ،وبهذا تكون التنمية موجهة لفائدة
اجملتمع مع اآلخذ بعني االعتبار حاجات وحقوق األجيال القادمة وهذا ما يعطيها طابع االستدامة,
فاالستدامة إذاً تتميز بالشمول واملدى األطول والديناميكية.
التطو الت خي للتن يت املست اجلت
يعود الفضل يف حنت مفهوم التنمية املستدامة وتأصيله نظرياً إىل كل من الباحث الباكستاني
حمبوب احلق والباحث اهلندي أمارتيا سن ,وذلك خالل فرتة عملهما يف إطار الربنامج اإلمنائي لألمم
املتحدة ,ويف سياق التطور التارخيي للتنمية املستدامة ميكن القول أنه بني عام 1972م ,وعام 2015

استكملت األمم املتحدة عقد مخسة مؤمترات دولية ذات أهمية خاصة ,وذلك كما يأتي( :ابو النصر
وحممد)85 ,2017 ,
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 .1األول عقد يف استوكهومل (السويد) عام 1972م ,حتت اسم مؤمتر األمم املتحدة حول بيئة اإلنسان
"معلناً أن محاية البيئة البشرية وحتسينها قضية رئيسية متس رفاهية الشعوب والعمل على حتسينها
ومحاية البيئة البشرية لصاحل مواطنيها".
 .2الثاني عقد يف ريو دي جانريو(الربازيل)  ,1992حتت اسم مؤمتر األمم املتحدة حول البيئة والتنمية.
أقر ضرورة محاية البيئة املشرتكة والقضاء على الفقر وحتسني قدرة الدول النامية على التصدي
لتحديات العوملة وجمابهتها واحلد من املشاكل الصحية املتصلة بالبيئة.
 .3الثالث يف جوهانسبورغ يف سبتمرب 2002م ,حتت اسم مؤمتر األمم املتحدة حول التنمية املستدامة .
 .4مؤمتر ريو دي جانريو الربازيل  2012والذي مهد الطريق ألهداف التنمية املستدامة 2015م.
 .5القمة األممية التارخيية للتنمية املستدامة  2015واقرار خطة التنمية املستدامة 2030م.
2016 .6م بدأ رمسياً تنفيذ أهداف التنمية املستدامة ( )17هدفاً خلطة التنمية املستدامة.
وميكن توضيح أبرز مراحل نشأة التنمية املستدامة وتطورها من خالل اجلدول اآلتي:
ول( 1يوضح أبر جلراحل

املص

أإ التن يت املست اجلت وتطو ه

(بن بجإ. 28 ,2010 ,

اه يت التن يت املست اجلت
تكمن أهمية التنمية املسرترترترترترترترتتدامة يف كونها وسرترترترترترترترتيلة لتقليص الفجوة بني الدول املتقدمة والنامية,
وتلعب دوراً كبريا يف تقليص التبعية االقتصرترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترتادية للخارج ,وتوزيع اإلنتاج ومحاية البيئة ,والعدالة
االجتماعية ,وحتسرترتني مسرترتتوى املعيشرترتة ورفع مسرترتتوى التعليم وتقليص نسرترتبة األمية وتوفري رؤوس األموال,
ورفع مستوى الدخل القومي ,والعدالة االجتماعية ,باإلضافة إىل كونها حلقة وصل بني الدول والشعوب
املختلفة ,وتكامل املصاحل بينها (ابو النصر وحممد.)91 ,2017 ,
جل هو ادست اجلت
تعرف االسرترتتدامة يف معجم اللغة العربية املعاصرترترة  :اسرترتتدام يسرترتتديم اسرترتتدم ,فهو مسرترتتديم ,واملفعول
مستدام ,استدم الشيء استمر وثبت ودام ,استدام الشيء طلب استمراره(عمر.)790 ,2008 ,
للعلوم والتقنية
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ويف االصرترتطالت تباينت وجهات نظر الكتاب والباحثني بشرترتأن حتديد املقصرترتود باالسرترتتدامة ,وذلك كما
يأتي:
 االستدامة تعين أكثر من فكرة احلفاظ على البيئة ,فهي تعين أيضاً قدرة النظام يف أي جمال (بيئي،اقتصادي ،اجتماعي ،أو حكومي) ,على احملافظة على نفسه يف الوقت احلاضر وعلى املدى الطويل،
دون إحداث تأثريات سلبية ،لذا فاالستدامة تتضمن كيفية إنشاء نظام يدعم نفسه دون هدر ،مع
مدخالت مستمرة ،دون أي ضرر أو تأثري سليب).) Echeverria, 2008,12

 االستدامة تستخدم للدلة على املؤسسات اخلضراء اليت ليس هلا تأثري على البيئة احمللية أو العاملية,وليس هلا تأثري سليب على اجملتمع أو االقتصاد). (Mathaisel et al., 2009

 االستدامة تعين قدرة املؤسسة على االستمرار واالزدهار مع مرور الوقت وذلك من خالل االستفادة مناملوارد املتاحة)) Selvanathan, 2013, 32

 االستدامة تعين :احملافظة على اجلاهزية واالستمرارية والقدرة التشغيلية لألنظمة ,أو اخلدمات يفاملنظمة ،من متطلبات األداء اليت تليب من خالل اعتماد اسرتاتيجية أو خطة لالستدامة بأكثر الطرق
فعالية وكفاءة على البيئة؛ وأقلها ضرر ،مضافة وقيمة م وذلك على مدى دورة حياة
املؤسسة(.)Driscoll & Comm & Mathaisel, 2013

وعلى الرغم من تعرترترتدد وجهرترترتات النظر حول املفهوم إال أن املفهوم الرترتذي طرحرترتة( )Porterيعترب أكثر
وضرترتوحاً ,والذي اسرترتتند إىل اسرترتتخدام عبارة الرحبية طويلة األجل للتعبري عن االسرترتتدامة ,من هنا جند أن
مفهوم االستدامة يرتبط باألجل الطويل(علي,)58 ,2013 ,
ومهما يكن تعريف االستدامة إال أنه يركز على حتقيق بعدين رئيسيني؛ األول :استمرارية
املنظمة .والثاني :احلفاظ على البيئة .وحتى تنجح أي منظمة يف التحول حنو االستدامة جيب أن تعمل على
تطوير هذين البعدين بشكل متوازن (العمري,)18 ,2019 ,
يتضح مما سبق أن االستدامة تعرب عن استمرارية املؤسسة وبقائها يف ظل جدوى اقتصادية وسالمة
بيئية ومتاسك اجتماعي ,وهذه هي املرتكزات الثالثة متثل وحدة مشرتكة ومرتابطة مع بعضها البعض.
ال رق بني التن يت املست اجلت وادست اجلت
يعتقد يف غالب األحيان أن االستدامة هدف طويل األجل(عامل أكثر استدامة) بينما التنمية
املستدامة تشري اىل العمليات والطرق العديدة لتحقيق ذلك كرت(الغابات املستدامة ،والزراعة املستدامة،
اإلنتاج واالستهالك املستدام ،البحوث ونقل التكنولوجيا ،التعليم والتدريب(منظمة األمم املتحدة للرتبية
والثقافة والعلوم.)4 ,2013 ,وميكن توضيح الفرق بينهما ،من خالل مخسة جوانب؛ هي :مُجال التطبيق،
اهلدف األساسي ،إمكانية التطبيق ،استخدام املوارد ،واملرتكزات .كاآلتي(:العمري)25 ,2016 ,

للعلوم والتقنية

429
429

صنعاء  21 - 20 /أكتوبر  2020م

( املؤتمر العلمي الثاني للعلوم اإلدارية )
التنمية املستدامة ركيزة لألمن واالستقرار والسالم  /أكتوبر  2020م

ول( 2يوضح ال رق بني التن يت املست اجلت وادست اجلت

اجمل ل

ادست اجلت

التن يت املست اجلت

– تطبق على مسرترترترترترتتوى املنظمة ككل أو – تطبق على أي نظام أو مؤسرترترترترترتسرترترترترترتة بغض
جمال

على مسرترتتوى الدولة ,وتشرترتارك املنظمات

النظر عن احلجم والوظيفة ،مثل :قسرتم،

التطبيق

واملؤسرترترت رتسرترترترترتات يف حتقيقها واملسرترترترترتاهمة

كلية ،جامعة ،شركة ،مؤسسة.

فيها.
– حتقيق الرفرترترترترتاهيرترترترترتة والتطور للمجتمع – استمرارية النظام أو املنظمة لفرتة ال
ككل على املدى املتوسرترترترترتط والطويل،

حمدودة من الزمن مع احملافظة على

اهلدف

بشرترترترترترترط عدم التأثري على قدرة األجيال

البيئة ،وعدم التأثري السليب عليها ،لذلك

األساسي

القادمة على حتقيق الرفاهية والتقدم،

تسعى لقياس األثر السليب على البيئة،

لذلك تسعى لتحقيق التوازن االقتصادي

وحتديد مقدار هذا األثر ،ومتى يكون

واالجتماعي والبيئي.

مقبوالً ومتى يكون غري مقبول.

– ال ميكن تطبيقها يف مرتكز واحد – ,ميكن تطبيقهرترترتا يف مرتكز واحرترترتد من
وإمنا تتحقق يف ظل حتقيق التوازن بني

مرتكزات االسرترترترتتدامة .مثل :االسرترترترتتدامة

إمكانية

املرتكزات الثالثة األساسية للتنمية

املالية (االقتصرترترترتاد األخضرترترترتر) ،اسرترترترتتدامة

التطبيق

املستدامة :االقتصادية ،االجتماعية،

البنية التحتية (املباني اخلضرترترترترترترترترترترترترترترترترترترتراء)،

البيئية .ويف حال مل يتحقق هذا التوازن

االستدامة البحثية.

ال تتحقق التنمية املستدامة.
– تركز على التوزيع العادل للموارد حتى – تركز على استخدام املوارد اليت ال تسبب
ال تؤثر على قدرة األجيال القادمة يف

أي أثر سليب على البيئة ،وبالتالي فهي

استخدام

االستفادة منها ،بغض النظر عن كون

تركز على استخدام املوارد املتجددة.

املوارد

هذه املوارد متجددة أو ال .لذلك فهي

مثل :الطاقة الشمسية ،طاقة الريات،

تستخدم النفط ومشتقاته رغم أنها من

الطاقة املائية.

أنها موارد غري متجددة.
– مت تطبيقها على مستوى اجملتمع ،أو – أكثر مرونة وتكيف مع طبيعة وحجم
املرتكزات

املص

على مستوى الدولة ،لذلك تعترب

املنظمة ,وتعترب مسؤولة ومبادرة املنظمة يف

مسؤولية احلكومات يف املقام األول ,مع

املقام األول .حيث أن هلا مخسة

أهمية مساهمة مجيع القطاعات

مرتكزات أساسية :مالية ,اجتماعية،

واملؤسسات فيها ,وتشمل املرتكزات

بشرية بيئية ,باإلضافة إىل أكادميية

االقتصادية واالجتماعية والبيئية.

وحبثية بالنسبة للتعليم.

(الع ري. 25 ,2016 ,

للعلوم والتقنية

430
430

صنعاء  21 - 20 /أكتوبر  2020م

( املؤتمر العلمي الثاني للعلوم اإلدارية )
التنمية املستدامة ركيزة لألمن واالستقرار والسالم  /أكتوبر  2020م

التعليم جلن أ ل ادست اجلت
يُعرف التعليم مﻥ أجل االستدامة بأنه :رؤية جديدة للتعليم الذي يهدف إىل متكني األفراد يف
خمتلف املراحل العمرية من بناء مستقبل ممتع ومستدام ,أي أنه عملية تعلم مدى احلياة موجه حنو
التأكيد أن هناك قبول واعي للرتابط املتبادل بني البشر واألنظمة البيئية (اليونسﻜو.)9 ,2005 ,
وتعرفه بأنها :عملية تزويد املتعلمني باملعرفة والفهم واملهارات والصفات املطلوبة للعمل واحلياة بطريقة
حتمي املصاحل البيئية واالجتماعية واالقتصادية لكل من األجيال احلالية واألجيال املستقبليةQAA ،
).)Quality Assurance Agency for Higher Education, 2014, 5

ادست اجلت ع ا

جلع

تعد عملية احتاد ودمج العمليات واألنشطة اإلدارية والبحث العلمي والتعليم والتدريس والتوعية
اجملتمعية مع بعضها البعض يدعم عملية حتقيق االستدامة يف اجلامعة ,وحيقق هلا التميز
والريادة(.)Beringer & Adombent, 2008

وعالقة اجلامعات باالستدامة عالقة مشولية ،فالتحول حنو االستدامة يشمل اجلامعة بأكملها،
بهدف التأثري على مجيع جوانبها ومكوناتها يف وقت واحد وبشكل متزامن؛ وذلك من خالل مُجموعة
من نقاط التأثري اإلجيابي)Beringer & Adombent, 2008) :

 .1وظائف اجلامعة األساسية :البحث العلمي ،التعليم ونقل املعرفة ،وخدمة اجملتمع.
 .2النظم الفرعية :األكادميي ،واإلداري ،والعمليات.
 .3مجيع املسرترتتويات :نظم وسرترتياسرترتة التعليم العالي (املسرترتتوى الكلي) ،واحلوكمة املؤس رتسرترتية واإلدارة
(املستوى املتوسط) ،والعمليات (املستوى اجلزئي).
 .4منظورات خمتلفة :منهجية ،تقنية ،منوذجية .
ويف إطار تطبيق االستدامة يف املؤسسات التعليمية يؤكد ( ,)Scott&Gough, 2010أن االهتمام
باالستدامة والتحول إليها يف اجلامعات يعترب أكثر سهولة مقارنة باملدارس أو الكليات ,وذلك لسببني:
 ارتفاع سقف احلريات واملرونة يف اجلامعات بصورة عامة مقارنة بغريها من املؤسسات التعليمية. عوامل اجلذب اخلارجية من احلكومة واجملتمع املدني واملهن ووكاالت االعتماد ،وعوامل اجلذبالداخلية من القادة واملوظفني واملتعلمني.
و ا

جلع ع حت يال ادست اجلت

تستطيع اجلامعات أن تلعب دوراً كبرياً يف دعم االستدامة وتطوير اسرتاتيجيات التنمية املستدامة
من خالل البحث وتعليم االجيال املستقبلية وتطبيق االستدامة يف تنظيماتها ,كونها مراكز حبثية كربى
ومؤسسات هامة يف النظام التعليمي ,تستطيع أن تسهم يف تقديم حلول مستدامة لتحديات القرن الواحد
والعشرين من خالل األحباث األساسية واألحباث التطبيقية ,باإلضافة إىل دورها يف توليد املعرفة
للعلوم والتقنية
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واالستجابات املالئمة للعالقات املتبادلة اليت تسهم يف إكساب متخذي قرارات املستقبل يف احلكومة
واألعمال ,املعرفة واملهارات املطلوبة لتشكيل املستقبل ,وذلك عن طريق دمج قضايا االستدامة يف
مناهجها.)Huffa&Naguyen, 2014,3044 (.

هلذا تعد االستدامة هي اخليار االسرتاتيجي األحدث املتات للقيادات اجلامعية إلنقاذها من واقعها,
ولتمكينها من أداء دورها الوطين والتنموي ,وتشغل اآلالف من مواطنيها ,ثم ال جتين اجملتمعات مثارها,
وال تورث األجيال القادمة بعضا من نتائجها أو إرثها ,وحتى تصبح االستدامة نهجاً لقيادات اجلامعات,
وفلسفة وفكراً ألساتذتها وطلبتها ,فإنها ستحدث أثر تلمسه يف نوعيه احلياة البيئية ,سواء لألحياء من
البشر ,أو لبقية األحياء من املخلوقات ,وسيصبح االستثمار يف التعليم جمزياً بأبعاده البيئية ,واالقتصادية
واالجتماعية( .الكرد.)10 ,2018 ,
ويف هذا الصدد قدمت اإلعالنات واملواثيق الدولية بعض اخلطوط واألطر اإلرشادية ملؤسسات التعليم
العالي لتضمني االستدامة يف أنظمتها ,من أهما ما يأتي.)Lozano et al, 2013, 12 ( :

 الرتكيز على التدهور البيئي وتهديدات اجملتمع واالستهالك غري املستدام. االلتزام األخالقي لقادة اجلامعات وأعضاء هيئة التدريس للعمل جتاه جمتمعات مستدامة. إدخال التنمية املستدامة يف مجيع املناهج واألنظمة. تشجيع البحث يف جمال التنمية املستدامة. توجيه العمليات اخلاصة باحلرم اجلامعي لالستدامة. التعاون مع اجلامعات األخرى يف جمال االستدامة. اشرتاك وتعاون واضعوا السياسات واحلكومات واملنظمات ورجال األعمال لتحقيق التنمية املستدامة. التكامل بني كل النقاط السابقة الذكر.وميكن تلخيص دور اجلامعات يف التعليم لالستدامة كما أقرته املؤمترات واإلعالنات املختلفة يف
النقاط اآلتية) AECID, 2011, 9):

 .1التجا أخالق

ان حتقق اجلامعات التغيري من خالل إعداد اخلرجيني للتعامل مع املشرترترترترترترترترترترتكالت

البيئية.
 .2خ جل ع جلت تطبق معرفتها حبل مشكالت اجملتمع على مشكالت اجملتمعات احمليطة بها.
 .3ع لي طبيعيت جلس د د ددت اجلت تعترب اجلامعة اخلضرترترترترتراء مكون أسرترترترترتاسرترترترترتي لكي تكون اجلامعة
املستدامة.
 .4حمو األجليت هناك احتياج أن تسرترترترترترترترترترتاعد اجلامعات يف حمو األمية البيئية للمسرترترترترترترترترترتاعدة على فهم
وظائف العامل وأثر اإلنسان على البيئة وترمجة الفهم إىل عمل.
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 .5تطوير جلن هج جلت اخلت الت صد دصد د

جيب أن تظهر املقررات ارتباط بالبيئة ,ملسرترترتاعدة املتعلمني

على أن يصبحوا أكثر فهماً للبيئة.
 .6ت ايع األحب ث املست اجلت تشجيع األحباث اليت تسهم يف االستدامة احمللية واإلقليمية والدولية.
 .7ال ددراات جلع الكوجلت واملنظ

غحل الكوجليت والص ددن عت جيب أن يكون هناك تشرترتجيع على

تنسيق اجلهود ,ألن اجلامعة لن تستطيع أن حتقق التغيري االجتماعية مبفردها.
 .8التع ون اخل ا

جلعت وذلك لتيسرترترترترترترترترترترترترترترترترترتري عملية تبادل املعلومات والتعاون يف إجياد حلول عملية

ملشكلة االستدامة.
ويف هذا الصدد ميكن القول أنه يقع على عاتق اجلامعات مسؤولية كبرية يف حتقيق
االستدا مة؛ إذ أن ذلك يتطلب منها أمور عديدة ابتداء من إدراج مفاهيم ومبادى االستدامة يف مناهجها,
والرتكيز يف عملية البحث العلمي على قضايا االستدامة ,وزيادة الوعي مبفاهيم االستدامة داخل
اجلامعة وخارجها ,ومن ثم توجيه عملياتها وانشطتها حنو االستدامة ,والتعاون مع اجملتمع احمللي على
إجياد حلول ملشكالت االستدامة والتعاون مع اجلامعات األخرى وتبادل اخلربات فيما بينها ,وهذا يتطلب
منها كذلك تنظيم اجلهود داخل اجلامعة واتباع خطوات حمددة وواضحة يف عملية التطبيق.
جلتطلب ع ليت جلج ادست اجلت ع ا

جلع

يعد التعليم اجلامعي من أهم روافد التنمية وعناصرها األساسية ،فاجملتمع الذي حيسن تعليم
وتأهيل أبنائه ويستثمر يف املوارد البشرية ويؤهلها لإلشراف على عملية التنمية وإدارتها ،يسهم يف بناء
اإلنسان املتعلم واملؤهل واملثقف واملتمرس والذي بإمكانه أن يشارك يف بناء جمتمع قوي سليم يسوده
األمن االجتماعي واالستقرار السياسي واالقتصادي (الكرد.)10 ,2018 ,
ولكي يصبح هذا الطموت واقعاً وبرناجماً فاعالً ,اختاذ اخلطوات اآلتية( :الكبيسي وآخرون,2015 ,
)34
 أن تدخل االستدامة ضمن رسالتها ,ورؤيتها ,ومؤشرات قياس أدائها وتقويم خمرجاتها وعوائدها. أن تكون اجلامعات ذاتها مستدامة ,سواء يف مبانيها ,وإنارتها ,ووسائل نقلها ,وحريصة على توظيفالطاقة البديلة ,ونظافة البيئة يف حرمها .
 أن تكون براجمها ,ومناهجها ,وبعض كلياتها واقسامها مكرسة خلدمة االستدامة. أن تكون برامج االستدامة بأبعادها االقتصادية ,واالجتماعية ,والبيئية ,من أجل ان جتعل من االمنوالتنمية أكثر إنسانية ,وأطول استدامة.
 أن يكون أساتذتها ,وموظفوها ,وطلبتها أصدقاء ودعاة ورعاة لسلوكيات االستدامة. -االستفادة من املشروع االسرتاتيجي ملنظمة األمم املتحدة للرتبية والثقافة والعلوم .
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 املسرترترترتاهمة يف مبادرة الشرترترترتراكة العاملية يف التعليم العالي ,من أجل التنمية املسرترترترتتدامة ,والذي يضرترترترتمأكثر من ألف جامعة لدمج االسرترترترترترترترترترترتتدامة يف اجلامعات ,وتبين برامج التعليم املسرترترترترترترترترترترتتدام ,وميكن
باالسرترترترتتدامة أن تصرترترترتبح اجلامعات خط الدفاع األول للتنمية ,ولألمن املسرترترترتتدام ,وتصرترترترتبح يف مصرترترترتاف
اجلامعات الرصينة ,ويكون خرجيوها هم العمود الفقري ,والقوة الفاعلة إلحداث مستقبل واعد هلم
وملن خيلفهم.
 وتضرترترترتيف فاجنوني وكافيتشرترترترتي( ,)Vagnoni & Cavicchi, 2015, 220أن علمية االسرترترترتتدامة يفاجلامعات تتم من خالل أربع خطوات أساسية ,تتمثل مبا يأتي:
 .1الت طيط جيب أن يرتبط التخطيط بالرؤية والرسرترترترترترترترتالة واالسرترترترترترترترترتاتيجية والتكوين التنظيمي
لتحقيق أهداف االستدامة ,باإلضافة إىل التنسيق بني التطبيقات املختلفة لالستدامة.
 .2ال عل ويعين التعليم والبحث والتطبيق ,أي تقديم برامج اسرترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترتتدامة ,واإلبداع يف املنتجات
والعمليات والتكنولوجيا ل تقليل األثر البيئي(املباني املستدامة وخفض الفاقد).
 .3الت ييم وتتطلب إعداد عدد من املؤشرترترترترترترترترترترترات لقياس األداء البيئي واالجتماعية واالقتصرترترترترترترترترترترتادي
للجامعة.
 .4التحس د د ددني وهو ليس جمرد تطبيق عملية حتسرترترترترتني ألداء اجلامعة ,ولكن يشرترترترترتمل إعداد التقارير
لإلشارة إىل إجناز اجلامعة يف االستدامة ,وإجراء عمليات املقارنات املرجعية.
فاجلامعات جيب أن تكون بؤرة علمية وثقافية يف اجملتمع ,من خالل االنفتات على اجملتمع ,وتقوية
الروابط معه وتقديم املشورة له ,واملساهمة يف حل مشكالته ومساعدته على استغالل مواردة الطبيعية,
بتوفري القوى البشرترترترترترترية الالزمة املدربة ,وميكن للجامعات أن تسرترترترترترتهم يف خدمة اجملتمع لتحقيق التنمية
املستدامة من خالل الرتكيز على األدوار اآلتية( :الكرد)10 ,2018 ,
 جمال التعليم املسرترترترتتمر للمواطنني الذين فاتتهم مثل هذه الفرص من خالل التعليم النظامي عرب تبين
برامج الدارسرترترترترترتات املسرترترترترترتائية النظامية ,اجلامعة املفتوحة ,والتعلم عن بعد ,والدورات والربامج املهنية
املتخصرترترترترترتصرترترترترترترتة ,والدورات الفنية واملهنية للعمال والفنيني ,والدورات العامة للراغبني واملهتمني لزيادة
حتصيلهم املعريف وتوسيع مداركهم العلمية.
 تقديم االسرترتتشرترتارات والدارسرترتات والتجارب العلمية لكل مؤسرتسرترتات اجملتمع املدني ,فمن خالل طلب
املشرترترترتورة من اجلامعة ميكن ملؤسرترترتسرترترترتات اجملتمع أن حتصرترترترتل على حلول نابعة من مقتضرترترترتيات العمل
وطبيعة التعامل يف املؤسسة ,واالستفادة من قاعدة علمية وفنية ومعلوماتية مبتكرة.
 تنظيم احملاضرات واملؤمترات والندوات ,واللقاءات العلمية ,اليت تستهدف ن شر املعرفة وتبادل األري
واخلربة يف مجيع التخصصات العلمية ,وعرض الدارسات والبحوث يف جماالت اقتصادية واجتماعية
ختدم كافة شرائح اجملتمع.
ويضيف الكرد( ,) 12 ,2018أنه ميكن ربط االستدامة يف اجلامعات من خالل حتقيق الغايات اآلتية:
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 رفع مستوى الربامج التعليمية يف اجلامعة وفقاً ملعايري اجلودة.
 االرتقاء بالبحث العلمي ودعمه واستثماره يف اجتاه حتقيق التنمية املستدامة.
 تعزيز دور اجلامعة يف خدمة وتنمية اجملتمع.
 ضبط ورفع كفاءة األداء املؤسسي إدارياً وتقنياً.
 االرتقاء بالبيئة اجلامعة ومستوى اخلدمات املقدمة للطلبة والعاملني
 تدعيم عالقات الشراكة مع املؤسسات احمللية واإلقليمية والدولية.
ويف املقابل حدد ( ,(Sammalisto & Lindhqvist ,2008ثالث مراحل أسرترترترترتاسرترترترترتية مرت بها عملية
دمج االستدامة يف اجلامعات ,تتمثل مبا يأتي:
املرحلت األوىل جلرحلت ال جلج
حيث يتم يف هذه املرحلة إضرترتافة مفهوم االسرترتتدامة إىل النظام التعليمي القائم ،مع بقاء هذه النظام
على حاله إىل حد كبري دون تغيريات جذرية ,وهذه املرحلة ميكن أن يطلق عليها مرحلة "التعليم حول
االستدامة" ،حيث متيزت بتقديم مقررات دراسية مستقلة للمتعلمني حول االستدامة.
املرحلت ال يت جلرحلت التك جلل
وهي مرحلة متثل اسرترترترترترترترترترترترترترترتتجابة أكرب ,وتتمثل يف البناء وهذا يعين أن األفكار مت دجمها يف النظم
التعليمية القائمة بشكل أكرب ,مثل ختضري املناهج الدراسية ,وختضري العمليات املؤسسية ,وميكن أن
يطلق على هذه املرحلة مرحلة التعليم من أجل االسرترترترترترترترترترترترتتدامة ,حيث مشلت هذه املرحلة دمج مسرترترترترترترترترترترترتائل
االسرترترترترترتتدامة يف أذهان املتعلمني بالتخصرترترترترترتص ,وقد ركزت هذه املرحلة على املوضرترترترترترتوعات ذات العالقة
املباشرترترة باالسرترتتدامة؛ مثل :التقنية ،االقتصرترتاد ،واهلندسرترتة ،كما مشلت هذه املرحلة مبادرات ومشرترتاريع
ختضرترترترترترترتري التعليم العالي ,وقد شرترترترترترترتكلت هذه املرحلة حتديا للمعلمني وأعضرترترترترترترتاء هيئة التدريس يف كل
التخصصات الستكشاف العالقات بني التخصصات املختلفة مع االستدامة.
املرحلت ال ل ت جلرحلت التحول
تركز هذه املرحلة على التحول الذي يعين إعادة تصرترترترترترتميم العملية التعليمية بشرترترترترترتكل كامل على
أسرترترتاس مبادئ االسرترترتتدامة ،مُا يتطلب تغيري منوذج العملية التعليمية حتى يكون مبين على االسرترترتتدامة،
ويكون هدف التعليم األسرترترتاسرترترتي هو حتقيق االسرترترتتدامة وذلك من خالل مسرترترتاهمة مجيع التخصرت رتصرترترتات
واملوضرترترترترتوعات يف هذا اجملال ،وهذا يعين أن املتعلمني جيب أن يتعلموا طرقاً جديدة ومسرترترترترتتدامة للنظر
للعامل ويف أنفسهم ،ويف مهنهم وأعماهلم.
وميكن القول أن اجلامعة اليت تقوم بدمج االسرترترترترترتتدامة بشرترترترترترتكل كامل تتسرترترترترترتم بالصرترترترترترتفات اآلتية:
()Ralph & Stubbs, 2014,73

 قيادة ورؤية تعربان عن االلتزام باالستدامة وتشجيعها.
 دمج مفاهيم وتطبيقات االستدامة يف التدريس والبحث وكل األنظمة األكادميية.
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 التأكيد على أن التدريس والبحث العلمي يتبنيان حلوال لتحديات االستدامة.
 التعرف على األثر البيئي للمؤسرترترتسرترترتة ووضرترترتع سرترترتياسرترترتاتها وتطبيقاتها يف عملياتها وخدماتها خلفض
األثر.
 املشاركة يف خدمة اجملتمع لتعزيز االستدامة البيئية.
وبهذا يتضرترترترترتح أن االسرترترترترتتدامة يف اجلامعات ليس جمرد مقرر يضرترترترترتاف إىل الربامج واألنشرترترترترتطة اليت
متارسرترترترتها ,أو قرارات تتخذ ,وإمنا هي عملية شرترترترتاملة ومتكاملة تتم وفق خطوات مسرترترترتبقة وطبقاً ملعايري
وا ضحة وحمددة ,تشمل التخطيط والتنفيذ والتطبيق واملراجعة ,وذلك يف مجيع وظائف اجلامعة.
جلب

ادست اجلت ع ا

جلع

حددت خطة العمل األوىل للحكومة األسرتالية عام 2000م ,سبعة مبادئ رئيسية الستدامة التعليم,
وقد متثلت هذه املبادئ فيما يأتيDepartment of the Environment, Water, Heritage & ( :
)the Arts, 2010

 .1التحول والتغيحل
حتقيق االستدامة باجلامعة ال يعتمد فقط على توفري املعلومات وإمنا الرتكيز على تزويد املتعلمني
باملهارات والقدرات والدوافع للتخطيط وإدارة التغيري حنو االستدامة داخل اجلامعة أو اجملتمع احمللي.
فالتعليم للجميع والتعلم مدى احلياة ,تتطلب استدامة التعليم فهم أوسع للتعليم والتعلم؛ يشمل الناس من
مجيع األعمار واخللفيات ،ويف مجيع مراحل احلياة ،كما أنه حيُدث يف مجيع أماكن التعليم املمكنة
سواء كانت رمسية أو غري رمسية يف املدارس وأماكن العمل واملنازل واجملتمعات احمللية.
 .2الت كحل املنظوجل

تزويد الناس بفهم العالقات والروابط بني النظم البيئية واالقتصرترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترتادية

واالجتماعية.
 .3تصو جلست بل أفضل إشراك الناس يف تطوير رؤية مشرتكة ملستقبل مستدام .
 .4الت كحل والتددأجلددل الند قد إعطاء قيمة كبرية ل قدرة األفراد واجلما عات على التفكري والتأمل يف
التجارب الشخصية واآلراء العاملية ،واختيار الطرق املقبولة للتفسريات ،واالندماج مع العامل.
 .5امل د د د ات االهتمام بشرترترترترتكل كبري وأسرترترترترتاسرترترترترتي باملشرترترترترتاركة بهدف دمج اجملموعات واألفراد يف
االستدامة.
 .6ال د ددراا جلن أ ل التغيحل الرتكيز على االسرترترتتفادة من الشرترترتراكات احلقيقية لبناء الشرترترتبكات
والعالقات وحتسني التواصل بني مُختلف قطاعات اجملتمع.
د تطبيال ادست اجلت ع ا

جلع

تشري الدراسات ذات الصلة إىل أن هناك أربعة جماالت رئيسية لتطبيق االستدامة يف اجلامعات ,تتمثل
مبا يأتي(:جملة كلية الرتبية)315 ,2016 ,
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 .1التعليم
التعليم املستدام :وهو ذلك النوع من التعليم الذي يعتمد على اسرترتتخدام أسرترترترترترترترترترترتاليب تعليمية متنوعة
تسرترترترترترترترترترترتتهدف إكسرترترترترترترترترترترتاب املتعلم مهارات االسرترترترترترترترترترترتتدامة وقيمها واجتاهات إجيابية إزاءه االستدامة "
حبيث تكون االستدامة منط حياة ,عرب تطبيق تكاملي حلزمة من أساليب التعلم اليت تتخذ من الطالب
مرتكزاً للعملية التعلمية كاحلاالت العملية ولعب األدوار وحل املشكالت ,مما يعينه على بلورة حلول
لبعض مشاكل االستدامة يف ضوء اإلطار األخالقي لالستدامة ,األمر الذي ينعكس إجيابياً على صناعة
القرارات ذات العالقة باالستدامة يف أبعاده البيئية واالجتماعية واالقتصادية(الربيدي.)29 ,2015 ,
ويهدف التعليم املستدام إىل إعداد األفراد للتعامل بفاعلية مع التحديات االجتماعية واالقتصادية
والبيئية املعقدة واملتشابكة واليت سيواجهونها يف حياتهم الشخصية والعلمية وبطريقة حتمي اهتمامات
األجيال املستقبلية(.) Australian Government, 2007, 4

وقد أكدت اليونسكو (  ,)UNESCO, 2012, 29على أن التعليم املستدام يتضمن ما يأتي:
 توفري تفاعل بني التعليم ووعي اجملتمع والتدريب مع رؤية البتكار مستقبل أكثر استدامة.
 تنمية مواطنني لديهم املعرفة واملهارات واآلراء والقيم الضرورية لتكوين جمتمع مستدام.
وميكن القول أن التعليم املستدام يركز على حتقيق االستدامة جبميع أشكاهلا:
 االستدامة البشرية :احلفاظ على رأس املال البشري.
 االستدامة االجتماعية :احلفاظ على رأس املال االجتماعي(املنظمات ,الشبكات).
 االستدا مة االقتصادية :احلفاظ على رأس املال املادي.
 االستدامة البيئية :محاية رأس املال الطبيعي(املياه ,اهلواء ,املعادن).
ويشري التعليم هنا إىل املقررات واملناهج واملواد األكادميية اليت تدعم تعلم االستدامة أو تعلم املتعلمني
نظريات وتطبيقات االستدامة ,ويعد دمج اال ستدامة داخل املناهج منطقة عمل رئيسية داخل اجلامعات
لتحقيق االستدامة ,وميكن دمج االستدامة يف املناهج من خالل أربع طرق خمتلفة تتمثل مبا يأتي:
( )Ellis & Martin, 2015, 77

 تناول قضايا بيئية أو اجتماعية داخل املقررات املوجودة.
 إضافة مقرر كامل عن التنمية املستدامة ملناهج اجلامعة.
 تناول االستدامة كمفهوم داخل املقررات مع وجود قضايا يف التنمية مرتبطة بطبيعة كل مقرر.
 تقديم التنمية املستدامة كتخصص داخل إطار الكليات وداخل املؤسسة.
يف ضوء ما سبق ميكن القول أن التعليم املستدام يركز على غرس مبادئ االستدامة لدى املتعلمني
وزيادة وعيهم بها ,ونشر مفاهيمها ,وتنمية املعرفة والقيم واملهارات الضرورية لالشرتاك يف قرارات حتسني
نوعية احلياة حملياً وعاملياً ,فالتعليم املستدام هو وسيلة لنقل املعرفة وتكوين القيم ,كما أنه وسيلة
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لتنمية القدرة البشرية والقدرات الشخصية على اختيار بدائل مستدامة ,فهو ال يقتصر على جمرد اإلعداد
والتوعية فقط ,بل أنه ميتد إىل مجيع وظائف اجلامعة من تعليم وحبث وخدمة اجملتمع.
 .2البحا
تؤكد التقارير والدراسات العلمية أن البحث والتطوير يعد أحد األعمدة الرئيسة لالستدامة ,فمن
خالله يقاس مدى تقدم املؤسسة أو تأخرها ,باإلضافة إىل أنه يشري إىل التحليل التجرييب لقضايا
االستدامة واليت جيريها عادة االساتذة واخلرجيون ,ووضع رؤى وحلول ملشاكل االستدامة ,وقد أكدت
اإلعانات الدولية وخطط العمل على الدور الذي تقوم به البحوث يف حتقيق االستدامة ,من خالل إجراء
البحوث اليت ختاطب التحديات االقتصادية والبيئية واالجتماعية اليت تواجه العامل ,وتعرف البحوث يف
التنمية املستدامة بأنه :كل األحباث اليت جتري داخل سياق مؤسسي باجلامعة ويسهم يف حتقيق
االستدامة( .)UNESCO, 2014, 123

 .3اجملت ع
تستطيع اجلامعة أو الكلية أن تعمل كمجتمع متاماً وحتقق االستدامة االجتماعية والبيئية داخلها,
كما ميكن أن ميتد أثرها خارج أسوار اجلامعة من خالل املشاركة الفاعلة للمتعلمني والعاملني مع
اجملتمع احمللي ,واليت تشجع أفراد اجملتمع على االشرتاك يف برامج االستدامة ,وتتمثل مشاركة اجملتمع
يف عقد الشراكات والتعاون مع أصحاب املصاحل يف جمال التنمية املستدامة مثل(املتعلمني ,املوظفني,
اجلامعات األخرى ,القطاع اخلاص ,املنظمات غري احلكومية) لتشجيع ومتكني اجملتمع كلة من تغيري
السلوكيات والقيام بأفعال حتقق االستدامة ) .)Abubakaret all, 2016,61فوجود شراكة
وارتباطات بني اجلامعة واجملتمع ينتج عنه فوائد متبادلة لكال الطرفني فيساعد هذا االرتباط
اجلامعات على اكتشاف وتشجيع مشروعات االستدامة مع اجملتمع( Renner and Cross, 2009,
.)113

أس ليل تطبيال ادست اجلت ع ا

جلع

هناك العديد من األسا ليب لتطبيق االستدامة يف التعليم ,نذكر منها ما يأتي(:الربيدي)30 ,2015 ,
 .1جلن هج جلست لت لتعليم ادست اجلت
ويقتضي هذا األسلوب ختصيص مقرر لالستدامة واعتماد تدريسه جلميع املتعلمني ,ومن الواضح
أن مثة صرترترترترتعوبات لتطبيق هذا االسرترترترترتلوب ,نظراً لصرترترترترتعوبة إقرار مقررات جديدة صرترترترترتمن قائمة املقررات
اإلجبارية ,خاصرتة أن هناك موضرتوعات عديدة تطرت نفسرتها يف هذا السرتياق كالتفكري ومهارات التعلم
اجلامعي ومهارات االتصال والقيادة وحنوها.
 .2ال جلج ا جئ لالست اجلت
ويتطلب هذا االسرترترترتلوب دمج بعض موضرترترترتوعات االسرترترترتتدامة يف بعض املقررات الدراسرترترترتية اليت يتم
اختيارها وفق حمددات معينة كمالئمة التخصرترترترترتص وشرترترترترتدة ارتباطه باالسرترترترترتتدامة كاالقتصرترترترترتاد وإدارة
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األعمال والبيئة والعلوم الزراعية واجلغرافيا وحنوها ,ويتسرترترترتم هذا النوع بالواقعية مع عدم إضرترترترتافة أعباء
جديدة على الطالب عرب دراسرترترترترتة مقررات جديدة ,إال أنه حيرم بعض املتعلمني يف بعض التخصرترترت رتصرترترترترتات
وحي جب عنهم فرص تعلم االسرتتدامة يف بعض املقررات الرئيسرتة يف سرتائر التخصرتصرتات ,ومثة صرتعوبة يف
عملية الدمج ذاتها ,حيث تتطلب جهوداً وختصرت رتصرت رتاً دقيقاً وتعاوناً مثمراً بني العديد من األطراف املعنية
يف اجلامعة.
 .3ال جلج ال جلل لالست اجلت
ويستلزم هذا االسلوب دمج االستدامة يف كافة املقررات مبستويات خمتلفة ,وميتاز هذا األسلوب
بأنه ال يتطلب مقررات جديدة كما يتيح فرصرترترترترترتاً جيدة لتعلم االسرترترترترترتتدامة مبسرترترترترترتتويات خمتلفة لكافة
املتعلمني يف اجلامعة ,إال انه يتطلب جهود ًا وموارد كبرية إلمتام عملية الدمج ,كما أنه يفتقر إىل إقناع
خمتلف االقسرتام العملية بالتفاعل مع هذا املوضرتوع وإيالئه ما يسرتتحق من االهتمام ,وميكن تطبيق هذا
األسرترترتلوب من خالل تبين الدمج الشرترترتامل على مسرترترتتوى املقررات يف الكلية وليس اجلامعة ,وذلك لتناغم
األقسام العلمية املنضوية حتت كلية واحدة.
خطوا

جلج احملتوى العل

لالست اجلت ع امل ر ا ال اسيت

تؤكد األدبيات العلمية على اتسرترترترترترتاع مفهوم االسرترترترترترتتدامة وعدم االقتصرترترترترترتار على املكون البيئي أو
االجتماعي يف تعليم االستدامة ,وتشدد منظمة اليونسكو على وجوب اشتمال هذا التعليم على املكون
البيئي واالجتماعي واالقتصرترترترتادي يف سرترترترتياق تكاملي يفتح يف تغذية األبعاد املعرفية واملهارية والعاطفية,
مع أهمية اإلفادة من تقنيات اإلعالم االجتماعي .
وميكن إدماج احملتوى العلمي يف املقررات الدراسرترترترترترترترترترترترترتية يف اجلامعات من خالل خطوات منهجية
دقيقة ,قد تتمثل مبا يأتي( :الربيدي.)32 ,2015 ,
 حتديد املقررات املقرتحة لدمج االستدامة يف موادها العلمية.
 صياغة األهداف املتعلقة بعملية الدمج يف تلك املقررات.
 حتديد احملتويات األساسية للمادة العلمية اليت وضعت لكي تفي باالعتبارات املتعلقة بعملية الدمج
يف ضوء األهداف السابقة.
 وضع املفردات التفصيلية للمادة العلمية.
 مناقشة األهداف واحملتويات واملفردات مع أساتذة املقرر.
 حتديد املعايري اليت حتكم عملية وضع املادة العلمية والتطبيقات العملية.
جلؤ را ادست اجلت ع ا

جلع

هناك نظامني للتتبع وتصنيف وتقييم االستدامة يف اجلامعات ,ميكن توضيحهما من خالل اآلتي:
 .1النظ الع مل لتتبع وت ييم ادست اجلت ع ا

للعلوم والتقنية

جلع
439
439

صنعاء  21 - 20 /أكتوبر  2020م

( املؤتمر العلمي الثاني للعلوم اإلدارية )
التنمية املستدامة ركيزة لألمن واالستقرار والسالم  /أكتوبر  2020م

ويعترب أكثر أنظمة تقييم االسرترترترترترترترترترترترترترترتتدامة مشولية وارتباطا بالتعليم العالي ,وأقدم نظام يركز على
االسرترترترترترتتدامة يف اجلامعات ,وقد بدأ بشرترترترترترتكل جترييب عام 2007م ,ومت تطويره يف عام 2010م ,وإطالقة
بشرتكل رمسي ملؤسرتسرتات التعليم العالي يف أمريكا وكندا فقط ,ويف عام 2012م أصرتبح التسرتجيل يف
هذا النظام متاحاً جلميع مؤسرتسرترتات التعليم العالي يف العامل ,ويتكون من أربع فئات رئيسرترتية ,تتمثل مبا
يأتي( :نظام تتبع وتقييم وتصنيف االستدامة.)35 ,2017 ,
أ .األا حيت تهدف هذه الفئة إىل حتديد املؤسسات اليت لديها برامج ودورات تعليمية رمسية تعاجل
قضايا االستدامة وتهتم بها ,وتتكون هذه الفئة من فئتني فرعيتني هما ,املناهج ,واألحباث.
ب .امل

ات تهدف إىل حتديد املؤسسات اليت تسعى لتحفيز املتعلمني واجملتمع للمشاركة يف قضايا

االسرترترترتتدامة ,وتوعيتهم وتثقيفهم وإشرترترترتراكهم يف دمج االسرترترترتتدامة داخل اجلامعة ويف اجملتمع احمللي,
وتتكون هذه الفئة من فئتني فرعيتني ,هما :املشاركة يف اجلامعة ,املشاركة العامة.
ج .الع لي

تهدف إىل حتديد املؤسرتسرتات اليت تسرتعى إىل قياس أثر عملياتها املختلفة على االسرتتدامة

والقضرترترترترترترتايا املتعلقة بها ,وتتكون من تسرترترترترترترتع فئات فرعية ,هي ,اهلواء واملناخ ,الطاقة ,الغذاء والطعام,
األراضي ,الشراء ,وسائل النقل ,املخلفات ,املاء.
د .الت طيط واإل ا إ تهدف هذه الفئة إىل حتديد املؤسسات اليت تسعى إىل إضفاء الطابع املؤسسي
على االسرترترترترترترتتدامة ,من خالل معاجلة اجلوانب اإلدارية باالسرترترترترترترتتدامة ,وتتكون من أربع فئات فرعية:
التنسيق والتخطيط ,التنوع والقدرة على حتمل التكاليف ,واالستثمار والتمويل ,والرفاهية والعمل.
ه .ادبتك وال ي إ وهي فئة خامسة اختيارية متت إضافتها ملا سبق.
تهدف هذه الفئة إىل حتديد املؤسرترت رتسرترترترتات اليت تسرترترترتعى إىل إجياد حلول مبتكرة لتحديات االسرترترترتتدامة
وإظهار قيادة اال ستدامة ,وتتكون هذه الفئة من فئتني فرعيتني ,هما :املمارسات النموذجية ,واالبتكار.
 .2جلؤ ر تصنيف ادست اجلت ع ا

جلع (UI GreenMetric

يعترب مؤشر ( UI GreenMetricمن أشهر مؤشرات تصنيف االستدامة يف اجلامعات ,وقد بدأ يف عام
2010م ,وهو عبارة عن تصرترتنيف عاملي سرترتنوي السرترتتدامة اجلامعات ,ويتكون من سرترتتة مؤشرترترات فرعية,
تتمثل مبا يأتي( :مؤشر تصنيف االستدامة يف اجلامعات(.)2017

أ .اإلع ا والبنيت التحتيت وميثل هذا املؤشرترتر( )%15من املؤشرترتر العام السرترتتدامة اجلامعات .ويتطلب
توفر معلومات عن إعداد احلرم اجلامعي والبنية التحتية للجامعة واملعلومات األسرترترتاسرترترتية لسرترترتياسرترترتة
اجلامعة حنو البيئة اخلضرترتراء ،ويبني هذا املؤشرترتر ما إذا كانت اجلامعة تسرترتتحق أن تسرترتمى املدينة
اجلامعية اخلضراء ,ويتكون هذا املؤشر من ( )14مؤشراً فرعياً.
ب .الط قت والتغحل املن خ

ميثل هذا املؤشر نسبة( )%21من املؤشر العام الستدامة اجلامعات .حيث

أن اهتمام اجلامعة باسرترترترتتخدامات الطاقة وقضرترترترتايا تغري املناخ يأخذ أعلى وزن يف مقياس اسرترترترتتدامة
اجلامعات .ويتكون هذا املؤشر من مثانية مؤشرات فرعية.
للعلوم والتقنية
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ج .امل ل

ميثل هذا املؤشر نسبة( )%18من املؤشر العام الستدامة اجلامعات .حيث تعترب أنشطة

معاجلة النفايات وإعادة التدوير من العوامل الرئيسرترترترتية خللق بيئة مسرترترترتتدامة ,لذلك جيب أن يكون
هذا املوضرترترترترتوع من بني اهتمامات اجلامعة األسرترترترترتاسرترترترترتية؛ وذلك نظراً لألعداد الكبرية من املتعلمني
واملوظفني يف اجلامعة .ويتكون هذا املؤشر من ستة مؤشرات فرعية.
د .امل ت ميثل هذا املؤشرترترترترتر نسرترترترترتبة( )%10من املؤشرترترترترتر العام السرترترترترتتدامة اجلامعات ,حيث أن مؤشرترترترترتر
اسرترترترتتخدام املياه يف جلامعة مؤشرترترترتر مهم يهدف إىل تقليل اسرترترترتتهالك اجلامعات للمياه ,وزيادة برامج
احلفاظ عليها ومحايتها ,ويتكون هذا املؤشر من أربعة مؤشرات فرعية.
ه .وس د د ئل الن ل ميثل هذا املؤشرترترتر نسرترترتبة( )%18من املؤشرترترتر العام السرترترتتدامة اجلامعات ,حيث يقوم
نظرتام النقرتل برتدور مهم جرتداً فيمرتا يتعلق برتانبعرتاثرتات الكربون وامللوثرتات يف اجلرتامعرتة ،لرتذلرتك فرتإن
سرترترترترتياسرترترترترتة النقل يف اجلامعة جيب أن تسرترترترترتعى لتقليل أعداد السرترترترترتيارات يف املدينة اجلامعية إىل أقل
مسرترتتوى ممُكن ،والتشرترتجيع على املشرترتي وعلى اسرترتتخدام احلافالت والدراجات؛ خللق بيئة صرترتحية
نظيفة .ويتكون هذا املؤشر من ( )%13مؤشراً فرعياً.
و .التعليم ميثل هذا املؤشرترترتر نسرترترتبة( )%18من املؤشرترترتر العام السرترترتتدامة اجلامعات .ومت إضرترترتافة هذا
املؤشرترترتر الفرعي يف عام 2011م ,وذلك نظر ألن التعليم يف اجلامعات له دور مهم يف بناء جيل جديد
يهتم بقضايا االستدامة .ويتكون هذا املؤشر من مثانية مؤشرات فرعية.
منوذ

جلعت  Wageningen Universityاهلولن يت لتطبيال ادست اجلت

قامت هذه اجلامعة بتجربة مميزة يف سرترترتياق جتاوز احلدود(املنهج البيين) ,فيما بني التخصرت رتصرترترتات,
وفيما بني الثقافات ,وفيما بني النظرية والتطبيق ,على اعتبار أن ذلك مرتكز رئيسرترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترتي لبناء طلبة
املسرترترترترتتقبل القادرين على إدارة االسرترترترترتتدامة واحملافظة عليها يف ظل التعقيد الشرترترترترتبكي املتنامي احمليط
باالسرترتتدامة ,ولتحقيق ذلك وضرترتعت اجلامعة مقرراً خاصرترتاً باالسرترتتدامة يف برنامج ماجسرترتتري علوم البيئة,
حبيث يدرسرترترترترترترته الطلبة قبل توجههم إىل التدريب التعاوني وإعداد مشرترترترترترترتروع التخرج البحثي ,مع اعتماده
املكثف على مدخل التعلم الذاتي املنظم ,وقد وضرترترترتع اجلامعة إطاراً علمياً يشرترترترتمل :املعارف ,االجتاهات,
املهارات ,وقد مت تصرترترتميمة بطريقة تعني الطلبة على ختطي مثل تلك احلدود ,خاصرترترتة أن الطلبة يف العادة
ال يقدمون على ذلك املقرر دون تهيئة وتشرترترترترترترتجيع ومترين يكسرترترترترترترتبهم ما ميكن تسرترترترترترترتميته مبهارة جتاوز
احلدود ,وميكن عرض اخلطوط العريضة هلذا اإلطار كما يأتي(:الربيدي)19 ,2015 ,
أ .ختط ح و الت صص
 املعارف :الوعي بوجود مداخل علمية خمتلفة للتعاطي مع مسألة االستدامة.
 االجتاهات :تكريس إميان الطلبة بأهمية خمتلف املداخل العلمية.
 املهارات :التأكد من استخدام حزمة باملهارات املتنوعة يف احلقول العلمية املختلفة.
للعلوم والتقنية
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ب .ختط ح و ال ف
 املعارف :الوعي بوجود مداخل ثقافية متنوعة للتعامل مع االستدامة.
 االجتاهات :جتذير اإلميان بأهمية تلك املداخل الثقافية املتنوعة.
 املهارات :القدرة على التعاون والتفاوض واختاذ قرارات يف سياقات ثقافية متنوعة.
 .ختط ح و النظريت والتطبيال
 املعارف :تفهم الفرق بني النظرية والتطبيق.
 االجتاهات :التلبس باملرونة والنفتاحيه لالحتمالية وعدم التأكد.
 املهرترتارات :القرترتدرة على تفعيرترتل األطر النظريرترتة والتطبيقيرترتة للتعرترتامرترتل مع التعقيرترتد واالحتمرترتاليرترتة وعرترتدم
التأكد.
ابع ً الواقع الراهن للوظ ئف ال الث ع ا

جلع الي نيت

حيتوي هذا اجلزء على حتليل لواقع الوظائف الثالث يف اجلامعات اليمنية ,من خالل الرجوع إىل
العديد من البحوث والدراسات ,واللوائح والنظم ,وتقارير اجمللس األعلى لتخطيط التعليم ,واملركز
الوطين للمعلومات ,والتقارير الرمسية ,وغريها من الوثائق الرمسية ذات العالقة ,وذلك كما يأتي.
 .1التعليم /الت ي
على الرغم من أن الرؤية االسرتاتيجية لليمن  2025ركزت على ضمان ربط التعليم العالي باجملتمع
حبيث يتحول فيها اخلريج من باحث عن عمل إىل مولد فرص عمل ,من خالل تعدد األساليب والوسائل
التعليمية ,وتقديم اختصاصات علمية وتكنولوجية مبستوى يتناسب مع اقتصاد القرن احلادي
والعشرين ,وتدعم النظام اليمين لالبتكار ,باإلضافة إىل زيادة نسبة الطالب يف جماالت العلم
والتكنولوجيا ,وإنشاء حاضنات التكنولوجيا يف اجلامعات وكليات اجملتمع(الرؤية االسرتاتيجية
لليمن .)54 ,2025-2001إال أن واقع احلال يشري إىل عكس ذلك ,وميكن توضيح ذلك كما يأتي:
أ .منط التعليم ع ا

جلع الي نيت

يعد منط التعليم التقليدي هو الطابع العام للتعليم يف اجلامعات اليمنية الذي يركز على التدريس
واملعلومات أكثر منها على املهارات واخلربات والبحث وتنمية القدرات الذاتية للطالب ,ومن هنا ينبغي
أن يتم إعادة النظر يف اجلامعات اليمنية حبيث ال تقتصر على منط واحد وينبغي تشجيع اجلامعات على
أن تكون جامعات حبثية وأخرى تقنية وأخرى منتجة(احلدابي .)28 ,2014,ولقد ظل التعليم اجلامعي
وااللتحاق بالكليات العل مية والنظرية خاضع لرغبات األفراد وميوهلم دون ربط لتلك التخصصات
مبتطلبات سوق العمل واالحتياجات التنموية(حيدر.)194 ,2014 ,
ب .ال اجلج واملن هج ال اسيت ع ا

جلع الي نيت

تعتمد اجلامعات اليمنية على مناهج تعليمية يغلب عليها الطابع النظري ,وتفتقر إىل آلية ملراجعة
مناهجها بصورة دورية منتظمة ,والتفاعل مع احمليط اخلارجي ,ال سيما القطاعات اإلنتاجية اليت من
للعلوم والتقنية
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شأنها اإلسهام يف تطوير املناهج مبا يضمن مالءمتها الحتياجات سوق العمل ,لذلك فإن كثرياً من الربامج
واملناهج ظلت لسنوات عديدة على حاهلا دون مراجعتها أو حتديثها ,وهذا يعين أن املتعلمني يتلقون
معلومات قدمية وغري مالئمة ,عرب أساليب تقليدية تتمثل يف االلقاء من قبل احملاضر والتلقي السليب من
قبل املتعلمني ,وكذلك االعتماد على املذكرات اليت تكون عادة غري مالئمة يف حمتواها وال تواكب
اجلديد يف موضوعها لذلك فإن أبرز مشكالت اجلامعات اليمنية تتمثل يف عدم مواكبة الربامج
واملناهج فيها ملتطلبات العصر واحتياجات اجملتمع وسوق العمل(احلدابي.)27 ,2014,
 .2البحا العل
ال حيظى البحث العلمي يف اجلامعات اليمنية باهتمام ,وما يتم اعتماده للبحث العلمي يدل على عدم
االهتمام بالبحث العلمي(وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.)100 ,2015,
فاجلامعات اليمنية تفتقر للثقافة والتقاليد البحثية ،وكذلك ال تتوفر فيها اإلمكانات والوسائل
الالزمة للقيام بالبحوث العلمية؛ فاملعامل والفنيون واملكتبات املزودة باملصادر واملراجع احلديثة
والدوريات املتخصصة ،كلها غري متوفرة بشكل كافٍ إضافة إىل ضعف احلوافز املشجعة لقيام
أعضاء هيئة التدريس بالدراسات والبحوث (االسرتاتيجية الوطنية للتعليم العالي.)41 ,2010 -2006 ,
باإلضافة إىل أن كثرياً من اجملالت العلمية مل تنتظم يف إصداراتها؛ بل أن بعضها توقفت عن اإلصدار
نتيجة لعدم توفر الدعم الالزم ,أو بسبب ندرة األحباث العلمية املنشورة( احلدابي ,)34, 2014 ,باإلضافة
إىل أن احلافز ملا ينشر غالبا من حبوث من قبل أعضاء هيئة التدريس هو الرتقية للرتب العلمية ,وليس يف
إطار اسرتاتيجية للبحث العلمي يف اجلامعة ,وكذلك ال توجد هيئة وطنية تتوىل دعم البحث العلمي
وتنظيمه ومراقبته ,وال خيتلف احلال يف املؤمترات العلمية والورش اليت يالحظ ندرتها يف اجلامعات
اليمنية؛ مما جيعلها بعيدة عن االحتكاك العلمي وتبادل اخلربات واملعارف (وزارة التخطيط والتعاون
الدولي.)55 ,2013 ,
خ جلت اجملت ع
تشري املؤشرات إىل أن اجلامعات اليمنية ال تقوم بهذه الوظيفة جملتمعها بشكل كاف ,سوى ما يقوم
به أعضاء هيئة التدريس من خدمات استشارية بصفة شخصية ,ومن املؤسف أن تضم اجلامعات هذا
الكم من الكفاءات البشرية املبدعة ذات اخلرب ات العالية ,ثم ال يستفاد منها يف خدمة البالد ,األمر
الذي أدى إىل عزلة اجلامعات اليمنية متاماً عن اجملتمع ,وال تقوم بأي دور يف خدمة اجملتمع ,وما تقوم به
سوى بعض االستشارات الفردية اليت يقوم بها أعضاء هيئة التدريس ,وتالحظ هذه العزلة يف عدم وجود
ممثلني عن القطاع اخلاص يف جمالس اجلامعات( ,احلدابي.)39 ,2014 ,
باإلضافة إىل أنها مل حتاول تعريف املؤسسات اإلنتاجية واالجتماعية برباجمها املتنوعة ,ومل تفتح
جماالت التعاون البحثي معها ,ومل تقم بدورات تدريبية تتالءم وحاجات القطاعات التنموية؛ لذلك
فالعالقة بينهما ضعيفة جداً(العبيدي.)26 ,2003 ,
للعلوم والتقنية
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خ جلس ً اآللي واألس ليل العل يت لتح يال ادست اجلت ع ا

جلع الي نيت

بناءَ على ما استقراءه الباحثان من املنطلقات النظرية والدراسات العلمية ذات الصلة ,مت وضع اآلليات
واألساليب العلمية اليت ينبغي أن تقوم بها اجلامعات اليمنية لتحقيق االستدامة ,وقد خلُص البحث إىل أن
حتقيق االستدامة يف اجلامعات اليمنية احلكومية تتمثل يف الرتكيز على حتقيق بعدين رئيسيني؛ هما:
أ .الرتكيز على استمرارية فاعلية وظائفها.
ب .الرتكيز على احلفاظ على البيئة,
والعمل على تطوير هذين البعدين بشكل مرن ومتوازن؛ من خالل اآلليات واألساليب العلمية اآلتية:
ول(3
اآللي واألس ليل العل يت لتح يال ادست اجلت ع ا
ث ي ً ادست اجلت األا حيت ع ا
اجمل ل

جلع الي نيت

جلع الي نيت وذلك جلن خالل جل يأت

اآللي د د د د د د د د د د د واألس د د د د ليل
أ.

ل ال اجلج

 دمج املفاهيم األساسية ومهارات ومبادئ االستدامة يف الربامج التعليمية
واملقررات الدراسية يف مجيع املراحل والتخصصات.
 تقديم جمموعة من الربامج التعليمية متعددة التخصصات(املدخل البيين) أو التعليم
البيين ,والبحوث البينية للدمج بني العلوم.
 توسيع الربامج التعليمية والتدريبية املدرة للدخل مبا يسهم يف زيادة املوارد الذاتية
وحتقيق استمرارية االكتفاء الذاتي.
ادست اجلت
األا حيت

 إقامة العديد من الربامج التدريبية والدورات القصرية والفعاليات والندوات وورش
العمل حول االستدامة وموضوعاتها.
 إنشاء مراكز للتكنولوجيا املستدامة ,تقنيات االستدامة تقدم برامج دراسية
ختصصية يف جماالت االستدامة.
 تفعيل برامج التعليم املستمر يف اجلامعة لضمان جتدد املعلومات لدى املتعلمني.
 تفعيل دور األنشطة الالمنهجية يف نشر االستدامة يف اجلامعة.
 اقامة مسابقات وجوائز لتشجيع أعضاء جمتمع اجلامعة على دمج وتفعيل االستدامة
يف أعماهلم ومهامهم ومُمارساتهم.
 تضمني قضايا االستدامة يف برامج البكالوريوس املاجستري والدكتوراه لدى
اجلامعة.
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 تقديم برامج تطوعية يستطيع املتعلمني من خالهلا االشرتاك يف نشطة دعم
االستدامة باجلامعة.
 االستعانة خبرباء يف االستدامة لتطوير برامج اجلامعة ومناهجها مبا يتناسب مع
معارف ومهارات ووظائف االستدامة.
 دعم ورعاية االنشطة واملسابقات والفعاليات االجتماعية اليت تشجع على نشر
ممُارسات وسلوكيات االستدامة يف اجملتمع.
 استخدام اساليب تعليم متنوعة ,تشمل ,النقاش املفتوت ,وحل املشاكل ,ولعب األدوار,
واحملاكاة ,والتفكري النقدي.
 تكثيف الربامج التعليمية اليت تركز على خلق فرص العمل وتشر ثقافة العمل
احلر.
ب.

ل املتعلم

 التوازن يف سياسة نظام القبول وعملية االستيعاب بني الكليات اإلنسانية
والكليات التطبيقية.
 ا لتحديث املستمر لنظام القبول والتسجيل بشكل دوري يف كل كلية ,حبيث
يتناسب مع احتياجات سوق العمل.
 عقد ندوات فكرية وثقافية تهدف لتثقيف املتعلمني حول مفاهيم االستدامة ورفع
مهاراتهم وزيادة الوعي لديهم لتحقيقها.
 تعريض املتعلمني ملشكالت حقيقية للتعامل معها وإجياد حلول منطقية هلا,
وللمشاكل اليت يواجهونها يف اجملتمع بأساليب إبداعية.
 حتفيز املتعلمني على الرتكيز على جماالت وموضوعات االستدامة يف مشاريع
التخرج ورسائل الدراسات العليا.
 تشجيع املتعلمني على تشكيل فرق عمل داخل الكليات للقيام بأنشطة ختدم
البيئة ,فرق عمل لرت( تدوير املخلفات ,زراعة األشجار).
 االهتمام باملبدعني واملوهوبني وتشجيع روت االبتكار واإلبداع لديهم يف كافة
اجملاالت.
 تقديم التسهيالت هلم يف تعزيز عالقتهم مع املؤسسات اإلنتاج ,ودعمهم إلجياد
تنسيق وروابط شراكة فاعلة معها.
 متكينهم من إجراء البحوث التطبيقية ,واإلسهام يف حل مشكالت اجملتمع
وتطويره وتنميته.
 متابعة املتعلمني بعد التخرج والتواصل معهم وتطوير اخلدمات املقدمة هلم.
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 تقديم برامج تعليمة تدريبية تهتم بتنمية مهارات املتعلمني احلرفية وإعداد املشاريع
الصغرية املدرة للدخل.
.

ل عضو هيئت الت ي

 حتفيز أساتذة اجلامعة ,وموظفوها  ,وطلبتها ألن يكونوا أصدقاء ودعاة ,ورعاة
لسلوكيات االستدامة.
 تنظيم برامج تدريبية متخصصة للكادر األكادميي واإلداري ،مبا يتناسب مع
األدوار املطلوب منهم القيام بها لتحقيق االستدامة. .
 حتفيز أعضاء هيئة التدريس ماديا ومعنويا إلجراء حبوث علمية تطبيقية مرتبطة
مبوضوعات االستدامة.
 إقامة الندوات والدورات والورش العلمية لتطوير مهارات البحث لدى الباحثني يف
اجلامعات اليمنية.
 تشجيع الباحثني بصورة مستمرة على النشر احمللي والدولي ,وتسهيل حصوهلم على
املنح والبعثات.
 استقطاب األفراد ذوي القدرات اإلبداعية واإلنتاج املعريف وتوظيفهم حنو يف
املشاريع الداعمة لالستدامة يف اجلامعة.
 إدماج تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت بالكامل يف التعليم والتدريب ,وتدريب
العاملني عليها.
 التحديث املستمر للمواد التدريبية ,وتشجيع العاملني على االستكشاف والتطبيق
واالستمرار يف التدريب.
 زيادة فرص مشاركة أعضاء هيئة التدريس يف املؤمترات والندوات العلمية احمللية
والدولية.
 إقامة حلقات نقاشية دورية للذين حضروا املؤمترات والندوات اخلارجية مع
زمالئهم ,واستثمار طاقاتهم.
 ترمجة خمرجات املؤمترات والندوات العلمية واملتمثلة باألفكار واخلربات اليت
تضيف قيمة للمؤسسة.
 مساعدة الباحثني يف نشر أحباثهم يف جمالت علمية مرموقة.
 ربط الرتقيات والتدوير الوظيفي واحلوافز باحلصول على برامج تدريبية متنوعة.
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ث ي ً ادست اجلت البح يت ع ا
اجمل ل

جلع الي نيت وذلك جلن خالل جل يأت
اآللي د د د د د د د د د د د واألس د د د د ليل

 إنشاء مراكز حبثية خاصة باالستدامة ومعاجلة قضاياها وحتدياتها ,على مستوى
كل جامعة ,تدعم كل ما له صلة باالستدامة.
 إنشاء وحدات حبثية على مستوى كل كلية تدعم مادياً ومعنوياً كل ما له صلة
باالستدامة ومشروعاتها.
 إنشاء حاضنات حبثية؛ الستقطاب الباحثني املوهوبني والرياديني واملبتكرين
وتسويق أحباثهم وابتكاراتهم وحتويلها ملنتجات جتارية.
 وضع خارطة حبثية تهتم بأولويات االستدامة يف البحث العلمي يف خمتلف اجملاالت.
 دعم مشاريع البحوث العلمية ذات الصلة باملردود املادي واألدبي على اجلامعة.
 ختصيص ميزانية مستقلة لدعم األحباث املوجهة حنو االستدامة.
 جعل البحوث املتعلقة باالستدامة جزءًا ال يتجزأ من املبادرات البحثية االسرتاتيجية
للجامعة.
 توجيه األحباث العلمية لوضع االسرتاتيجيات البديلة يف استغالل املوارد املتاحة.

ادست اجلت

 إقامة شراكة فعلية وتنظيمية وفنية بني اجلامعات وقطاعات التنمية واإلنتاج
واخلدمات املختلفة ..

البح يت

 التحفيز على إجراء البحوث اليت من شأنه حفظ املوارد ,وخلق املزيد من الطاقات
البديلة.
 دعم وتشجيع مشروعات البحوث املشرتكة سواءً على مستوى اجملموعات أو على
مستوى اجلامعات.
 إنشاء وتفعيل وحدة للنشر على مستوى كل كلية.
 تنظيم واستضافة األنشطة البحثية واملؤمترات وورش العمل حول موضوعات
وجمُاالت االستدامة.
 إطالق مشروع خمتربات االستدامة لتحويل احلرم اجلامعي ومرافقة إىل خمتربات
ومعامل مفتوحة ألحباث االستدامة وتطبيقاتها.
 تفعيل اجمللة العلمية يف اجلامعات لتشمل كافة التخصصات ,وإصدارها بشكل
دوري ومنتظم.
 توسيع عملية الرتمجة وتعريب البحوث من اللغات االجنبية إىل اللغة العربية.
 ختصيص جائزه سنوية قيمة ألفضل حبث يسهم يف تعزيز االستدامة يف اجلامعة.
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ث ل ً ادست اجلت اد ت عيت ع ا
اجمل ل

جلع الي نيت وذلك جلن خالل جل يأت

اآللي د د د د د د د د د د د واألس د د د د ليل
 إنشاء مركز لتقديم االستشارات الفنية والتدريبية ملختلف القطاعات احمللية
واإلنتاجية.
 إنشاء جمالس استشارية مشرتكة من قيادة اجلامعة وقيادة اجملتمع تقوم بتحديد
احتياجات اجملتمع.
 وضع اخلطط والربامج اليت تهدف للتنمية وخدمة اجملتمع.
 تنفيذ دراسات وحبوث ميدانية واستطالعات رأي لقياس رضا املستفيدين.
 تقدير فلسفة املستفيدين واالطالع على آراءهم ومقرتحاتهم واإلصغاء هلم وحل
مشاكلهم.
 حتديد احتياجات السوق (التدريبية ,اإلنتاجية) ,وتلبيتها.
 توجيه البحوث العلمية لدراسة احتياجات اجملتمع وحل مشكالته االجتماعية
واالقتصادية والبيئية.
 إشراك اجملتمع احمللي واملؤسسات اإلنتاجية يف مشاريع اجلامعة وأنشطتها

ادست اجلت

املختلفة.

اد ت عيت  االستجابة حلاجات سوق العمل من التخصصات العلمية على خمتلف كليات
اجلامعات.
 تقديم االستشارات والدارسات والتجارب العلمية ملنظمات اجملتمع املدني
واملؤسسات اإلنتاجية.
 إقامة مؤمترات وندوات ولقاءات عامة داخل اجلامعة وخارجها ملناقشة قضايا
االستدامة.
 تكوين شبكات أتصال باجلامعات األخرى لتبادل اخلربات يف جمال االستدامة.
 إقامة شراكات حملية ودولية مع املؤسسات احلكومية والقطاع اخلاص لتعزيز
االستدامة باجلامعة.
 إقامة مشروعات حبثية بالتعاون مع اهليئات احلكومية وغري احلكومية ملعاجلة
قضايا االستدامة باجملتمع.
 إشراك ممثلني عن اجملتمع يف جلان االستدامة باجلامعة لالستفادة من آرائهم حول
قضايا ومشكالت االستدامة يف اجملتمع.
للعلوم والتقنية

448
448

صنعاء  21 - 20 /أكتوبر  2020م

( املؤتمر العلمي الثاني للعلوم اإلدارية )
التنمية املستدامة ركيزة لألمن واالستقرار والسالم  /أكتوبر  2020م

 دعم ورعاية االنشطة واملسابقات والفعاليات االجتماعية اليت تشجع على نشر
ممارسات وسلوكيات االستدامة يف اجملتمع.
 توسيع أهداف وبرامج التعليم املستمر حبيث يشمل الفئات االجتماعية املهمشة
واحملرومة من الربامج التعليمية والتدريبية.
 تشجيع أفراد اجملتمع على مواصلة التعليم مبا يعزز دورهم وأهميته ومكانتهم يف
اجملتمع.
 توظيف وسائل التواصل االجتماعي لإلعالن عن برامج وأنشطة االستدامة وجهود
اجلامعة يف السعي لتحقيقها.
 فتح برامج الدارسات املسائية النظامية ,اجلامعة املفتوحة ,والتعلم عن بعد,
والدورات والربامج املهنية املتخصصة.

للعلوم والتقنية

449
449

صنعاء  21 - 20 /أكتوبر  2020م

( املؤتمر العلمي الثاني للعلوم اإلدارية )
التنمية املستدامة ركيزة لألمن واالستقرار والسالم  /أكتوبر  2020م

أبر النت ئج
من خالل ما استقراءه الباحثان من املنطلقات النظرية والدراسات العلمية ذات الصلة ,والنماذج
املتقدمة ,مت التوصل إىل النتائج اآلتية:
 أن االستدامة يف اجلامعات اليمنية ليست جمرد مقرر يضاف إىل الربامج الدراسية؛ ولكنها عملية
شاملة ومتكاملة تستلزم دمج اسرتاتيجيات االستدامة يف وظائف اجلامعة وأدوارها األساسية
بشكل مرن ومتوازن ,وفق خطوات واضحة وحمددة ,تشمل التخطيط والتنفيذ والتطبيق واملراجعة,
يف الوقت احلاضر واملستقبل.
 أن االستدامة هي اخليار االسرتاتيجي األحدث إلنقاذ اجلامعات اليمنية من واقعها الراهن,
ومتكينها من أداء دورها التنموي ,وإحداث األثر امللموس يف نوعيه احلياة البيئية واالقتصادية
واالجتماعية.
 أن آليات حتقيق االستدامة يف اجلامعات اليمنية متعددة تبدأ من إدراج مفاهيم ومبادئ االستدامة
وتطبيقاتها يف التدريس والبحث العلمي واجملتمع ,وانتهاءً باملمارسات القيادية النموذجية,
واالبتكار.
 أن حتقيق االستدامة يف اجلامعات اليمنية يتطلب إدخال حتسينات طويلة األجل على املكونات
التعليمية ,وتبين مداخل وأساليب حديثة ,كرتاملنهج البيين متعدد التخصصات ,والتعلم الذاتي املنظم,
وأسلوب التفكري النقدي ,واحملاكاة ,وحل املشكالت.
ادستنت
يف ضوء النتائج اليت مت التوصل إليها يف البحث احلالي ,استنتج الباحثان اآلتي:
 أن حتقيق ا الستدامة يف اجلامعات اليمنية باث يف حكم الضرورة وليس أمراً ثانوياً ,فاملشاكل
البيئية واالجتماعية واالقتصادية تتفاقم بوترية متزايدة ,لتؤكد التوجه حنو االستدامة وفق منظور
اسرتاتيجي.
 أن التطبيق الفعلي لالستدامة يف اجلامعات اليمنية خيضع ملستوى اإلميان بتبين االستدامة
وتضمينها يف رؤيتها ورسالتها وخططها االسرتاتيجية ,فضال عن طبيعة الربامج التعليمة
وختصصاتها ومستوياتها.
 أن حتقيق االستدامة يف اجلامعات أسهل منه يف مؤسسات التعليم األخرى ملا يتمتع به من مرونة يف
الربامج ,وارتفاع سقف احلريات وملا يتمتع به املتعلمني من خربة ومهارة حبثية كافية.
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التوصي
يف ضوء االستنتاجات السابقة؛ يوصي الباحثان القيادات العليا وصناع القرار يف اجلامعات اليمنية باآلتي:
 دعم وتأييد اجمللس األعلى للتعليم اجلامعي ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي ،وأصحاب القرار
لتطبيق االستدامة يف اجلامعات اليمنية.
 تأسيس هيئة عليا لالستدامة على مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ,تديرها هيئة
استشارية حبثية مكونة من أبرز اخلرباء املشهود هلم بالتميز ,وبعض املتخصصني يف اجلامعات,
تكون مهمتها حتديد أولويات املراكز املعنية باالستدامة يف اجلامعات ,واإلشراف عليها وتوجيهها
وتذليل العقبات الفنية اليت تواجهها أثناء اإلعداد والتنفيذ لعملية دمج االستدامة.
 تضمني االستدامة ضمن رؤية اجلامعة ورسالتها ,وخططها االسرتاتيجية ,وإصدار تقارير دورية.
ومؤشرات قياس أدائها وتقويم خمرجاتها وعوائدها .
 وضع اخلطط لرت (التنفيذ ,املتابعة ,التقييم) ,لدمج االستدامة يف اجلامعة اليمنية.
 وضع اللوائح والقوانني اليت تيسر عملية تطبيق االستدامة يف اجلامعات اليمنية.
 تنظيم جهود نشر ثقافة االستدامة باجلامعات اليمنية.
 اإلشراف والتابعة على عملية تقدم اجلامعات اليمنية يف تنفيذ برامج االستدامة.
 إعداد جمموعة من املؤشرات لقياس األداء البيئي واالقتصادي واالجتماعي يف اجلامعات اليمنية.
 بناء شبكات للربط بني اجلامعات لالستفادة من خرباتهم يف جمال االستدامة.
 تنظيم جهود نشر ثقافة االستدامة باجلامعة.
امل الح
 إجراء دراسة علمية تتناول معوقات تطبيق االستدامة يف اجلامعات اليمنية.
 إجراء دراسة علمية تهدف إىل بناء منوذج للجامعة املستدامة يف اجلمهورية اليمنية.
 إجراء دراسة علمية تتناول متطلبات التحول حنو اجلامعة املستدامة.
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ثملعمورة ثمل تل حوأنحجهودحث تنمي حثملسد د د د د د د ددتلثم حيفح
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الكلمات المفتاحية :حثملش د د د د د د د ر

ح ج تحأجي لحث
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جنس د د د د وثنتم ءث  ،وأن يتحلقق ثإلنص د د د د ب وث علل
دثخ ثجلي ث وثحل وبنيحثألجي ل ثمل تل

شد ددعو
Abstract :

requirements of sustainable
development.
To achieve the objectives of the
research, the descriptive and analytical
approach was used, relying on reality
and relevant studies in the title of the
research, and some results were

The current research aims to identify
the role of community participation in
achieving the requirements of
sustainable development, and to
identify the obstacles that limit
community participation to achieve the
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recommendations, the most important
of which are: Working to spread,
support and encourage a culture of
community participation to achieve
development, and effective
participation to preserve Current
resources, rationalizing their use, and
preserving the right of future
.generations of resources
key words : Community participation,
sustainable developmentح

reached, the most important of which is
that sustainable development is one that
meets the needs of present and future
generations regardless of their gender
and affiliations, and that fairness and
justicee achieved within the same
generation. And between the different
generations of the different peoples of
the world, and that sustainable
development efforts in the Arab world
still face many challenges, including
internal and the other external, and the
research was concluded with a set of

ح

أوالح:حثإلط رحث ع ح لاحلإح:ح
مقلم حث احلإح:حح
شهد العامل؛ خالل القرن املاضي؛ تطورات على مجيع األصعدة ويف كل اجملاالت) االقتصادية،
التكنولوجية...اخل ( ،وما تبعها من تدهور للبيئة ونشوء أزمات بيئية أثرت سلباً على االقتصاد وعلى
احلياة على سطح األرض من فقدان التنوع البيولوجي والبيئي ،أمطار محضية ،ارتفاع لدرجات
احلرارة ،فيضانات ،نقص يف حجم املوارد الطبيعية غري املتجددة ،ونتيجة لالستخدام غري العقالني
هلا جعل العامل يدرك ويتأكد من أن النموذج التنموي السائد أصبح غري جمدي ،وهذا؛ ما أدى إىل
البحث عن منوذج تنموي مستدام يقوم على ثالث اعتبارات رئيسة ،وهي االقتصادية ،واالجتماعية،
والبيئية ،بهدف حتقيق حاجيات األجيال احلالية دون املساس مبتطلبات األجيال املستقبلية( ,إحصاءات
التنمية البشرية.)2 ،2017 ،
لذلك؛ استحوذ موضوع التنمية املستدامة على اهتمام العامل ،فعقدت من أجلها القمم واملنتديات
العاملي ,ونتيجة هلذا االستحواذ ،أصبحت التنمية املستدامة مطلبا أساسيا لتحقيق العدالة واإلنصاف
يف توزيع مكاسب التنمية والثروات بني األجيال املختلفة لشعوب املعمورة املختلفة.
ومن أجل الوصول إىل تنمية مستدامة؛ فإنها تتطلب تبين خططا ومشروعات تتسم بالواقعية
والشمول من ناحية ،وأن تكون متوازنة وغري متحيزة لفئات اجتماعية دون أخرى ،أو لقطاعات وجتمعات
وأقاليم دون أخرى من ناحية ثانية ،ومن جانب آخر؛ فإن وضع اخلطط والربامج؛ يتطلب قدرا كبريا من
املشاركة اجملتمعية ،أي مشاركة مجيع الفئات االجتماعية من مثقفني وقادة حمليني يف إبراز دورهم
يف توفري االحتياجات التنموية حلاضرهم ،واحلفاظ على موار الفئات القادمة من النفاد واإلهمال
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حبقوقهم املستقبلية ،ويتعني على اجلميع حصر االحتياجات واملشكالت والتحديات اليت تقف عائقا
أمام حتقيق املتطلبات التنموية املستدامة( ،.الودي و الرواشيدة.)453 ،2018 ،
وحال اجلمهورية اليمنية ال خيتلف عن حال الدول النامية؛ فال تزال أمامها حتديات كبرية قائمة،
خصوصا يف القضاء على الفقر وخلق فرص العمل ،واحلق يف التنمية االجتماعية والتماسك االجتماعي،
وحقوق املرأة ،واحلق يف احلصول على املعلومات ،واحتياجات الشباب وحترير التجارة ،ونقل وتوطني
التكنولوجيا املالئمة ،وآليات التمويل ،وبناء القدرات يف جماالت التنمية املستدامة ،وهذا يتطلب تظافر
اجلهود احلكومية واجملتمعية ,وتفعيل الدور يف التنمية ,وتاليف القصور يف جوانبها املختلفة.
وملواجهة هذه التحديات ،وأهمية إشراك األطراف املعنية يف حتقيق التنمية املستدامة ،فهذا حيتم
على الدول املعنية التزامها بإشراك اجملموعات الرئيسة من أصحاب املصلحة (القطاع اخلاص ,ومنظمات
اجملتمع املدني ,واجلامعات ومراكز البحث العلمي ،والسلطات احمللية ,والنقابات املهنية ,واملنظمات
النسائية ,والشبابية ,واإلعالميني ...وغريهم من الفئات) ،وأن حتسني مشاركة هؤالء يعتمد على تعزيز
احلق يف الوصول إىل املعلومات وبناء قدرات اجملتمع املدني ,من أجل مشاركة افضل يف صنع القرار,
واملراقبة واملساءلة( ،التقرير الوطين للجمهورية اليمنية حول التنمية املستدامة.)5 ،2012 ،
ويف هذا السياق بينت وثيقة األهداف اإلمنائية لأللفية الثالثة أهمية " :إقامة شراكة عاملية من
أجل التنمية" ،وما ترتب على ذلك من جمموعة من االلتزامات على دول العامل ،واليت أخذت ترتجم
األهداف اإلمنائية لأللفية إىل أطر عمل يف العديد من البلدان (األمم املتحدة ،وجامعة الدول العربية
.)13 ،2007
لذا؛ فإنه من الضروري على الدول النامية حكومات وأفراد وهيئات ومجاعات العمل معا من أجل
توفري متطلبات احلياة املستدامة يف الوقت احلاضر ،واحلفاظ على حقوق األجيال القادمة مستقبال،
خاصة؛ ومنطقتنا العربية تعيش أغلب دوهلا منعطفا خطريا ووضعا سياسيا واقتصاديا واجتماعيا ،ال
حتسد عليه ،لذا؛ ف املسؤولية االجتماعية قائمة على اجلميع ،كل حبسب قدرته وإمكاناته أفرادا
ومجاعات وشرائح وفئات ،مدنيني ومسؤولني ،وغريه ،يتوجب على كل قادر ومستطيع أن يقدم دوره
النهضوي والفاعل حلياة اجملتمع ورقيه ورفاهيته ،لينعم اجملتمع ،وختفف حتدياته الداخلية واخلارجية،
والوطن وطن اجلميع ،واحلفاظ عليه مسؤولية اجلميع،.
ومن خالل ما تقدم؛ حياول البحث الوصول إىل نتائج تتعلق بدور املشاركة اجملتمعية يف حتقيق
متطلبات التنمية املستدامة ،ولتـأخذ دورها املأمول يف وقتنا الراهن واملستقبلي .
مشكل حث احلإح:ح
عقد املركز العربي لألحباث ودراسة لسياسات بالدوحة ,مؤمتره السنوي األول ليوم 26 ,24,25

مارس ,للعام 2012م  ,وناقش فيها النمو املعاق إىل التنمية املستدامة ,أي سياسات اقتصادية واجتماعية
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لألقطار العربي ,ومع أنه قد حدث تقدم يف جمال التنمية املستدامة يف بعض الدول العربية ,مشل النواحي
االقتصادية واالجتماعية والبيئية ,إال أن اجلهود للتنمية ما زالت تواجه حتديات عديدة ,يأتي يف مقدمتها
الفقر والبطالة وقضية املياه وأزمة البحث العلمي والعوملة.
حنو حتقيق التنمية املستدامة بركائزها الثالث ،االقتصادية ،واالجتماعية ،والبيئية ،بالتفاوت
امللحوظ بني مستويات التقدم من ركيزة إىل أخرى ،فعلى حني حدث تقدم نسيب يف إطار الركيزة
االجتماعية ،والسيما يف جمالي التعليم والصحة ،جند أن الركيزتني االقتصادية والبيئية شهدتا تباطا
ملحوظا ،بل؛ وتراجعا يف بعض النواحي ،هلذا؛ أكدت هذه الدول التزامها السياسي الكامل بتعهداتها
حنو العمل مع اجملتمع الدولي من أجل حتقيق التنمية املستدامة ،متطلعة يف ذات الوقت إىل دعم اجملتمع
الدولي جلهودها الرامية إىل حتقيق معدالت تنمية عالية ومستدامة ،متكنها من اللحاق بركب التقدم
العاملي واإلسهام الفاعل يف مسرية احلضارة اإلنسانية( .التقرير الوطين للجمهورية اليمنية حول التنمية
املستدامة.)6 ،2012 ،
وعلى الرغم من أهمية اجلهود املبذولة لتحقيق أهداف التنمية األلفية إال أن واقع الدول النامية
يعاني ظروفاً اقتصادية واجتماعية صعبة ،كنقص التغذية وندرة املياه الصاحلة للشرب ,وانتشار
األوبئة واألمراض ,واحلرمان من احلد األدنى من التعليم ,خاصة للفتيات ,واستخدام السيئ لعمالة
األطفال ,واملشكالت االجتماعية والسياسية واالقتصادية ,والفجوة العلمية التكنلوجية الواسعة بني
الدول اليت تفصل بني املتقدمة والنامية ,وعدم التنفيذ الفعال لالسرتاتيجيات وخطط التنمية الوطنية،
وضعف دور مشاركة األطراف اجملتمعية يف توحيد جهودها حنو حتقيق التنمية الشاملة واملستدامة؛ مما
أعاق حتقيق تقدم كبري على املستوى الوطين ،والعربي والدولي ,كل هذا وغريه؛ شكل حتديات
جسيمة تعرقل جهود حتقيق التنمية البشرية مبفهومها الواسع ،إال أن حتقيقها ليس مستحيالً إذا؛ ما
تضافرت اجلهود الوطنية واجملتمعية والدولية ،وتوفرت املوارد الكافية ،يف حتقيق التنمية املستدامة,
ورفاهية اجملتمعات حاضرا ومستقبال,
ومما سبق؛ فإن شكلة البحث احلالي تتلخص بالسؤال الرئيس ،اآلتي :
ححم حدورحثملش ر

حثجملتمعي حيفححتقيقحمتطلا تحث تنمي حثملستلثم ؟ح

أسئل حث احلإح :وم ن خالل سؤال البحث الرئيس ،تتفرع منه أسئلة فرعية :
 -1ما مفهوم وأهمية وأهداف وأساليب ومعوقات املشاركة اجملتمعية ؟
 -2ما مفهوم وأهمية ومبادئ وأهداف وأبعاد ومؤشرات التنمية املستدامة ؟
 -3ما دور املشاركة اجملتمعية يف التنمية املستدامة ؟
 -4ما التحديات اليت تعيق املشاركة اجملتمعية لتحقيق متطلبات التنمية املستدامة؟
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أهلثبحث احلإ  :يهدف البحث احلالي إىل التعرف على :
 -1مفهوم وأهمية وأهداف وجماالت وأساليب املشاركة اجملتمعية.
 -2مفهوم وأهمية ومبادئ وأهداف وأبعاد التنمية املستدامة .
 -3دور املشاركة اجملتمعية يف التنمية املستدامة .
 -4التحديات اليت تعيق املشاركة اجملتمعية لتحقيق متطلبات التنمية املستدامة.
أهمي حث احلإح:حح
تنبع أهمية هذا البحث؛ من أهمية موضوعه ,وهو دور املشاركة اجملتمعية التنمية املستدامة ،حيث
أن املشاركة اجملتمعية تعد مبدءا من مبادئ التنمية املستدامة ،وتكمن األهمية ،من خالل اآلتي :
أ) أصبحت محاية البيئة ومواردها ,وخلق الوعي البيئي والتفهم الصحيح لقضايا البيئة باالستخدام
األمثل للموارد الطبيعية والبشرية يف ظل التنمية املستدامة هدفا أساسيا لإلنسان وملنفعة اجملتمع.
ب) تزايد االهتمام العاملي والعربي باملشاركة اجملتمعية كمبدأ أساسي لتحقيق التنمية املستدامة.
ج) أهمية توسيع نطاق املشاركة اجملتمعية يف خمتلف القضايا التنموية ،من خالل إعطاء دور أكرب
للجماعات احمللية يف حتديد أهداف التنمية وتوجهاتها ،ومن ثم املشاركة يف تنفيذ سياستها
وبراجمها.
حلودحث احلإح:ح
من خالل عنوان البحث ،ستقتصر حدوده على ث لحثملوضوع ح ،واملتمثل بــــ:
دورحثملش ر

حثجملتمعي حيفححتقيقحث تنمي حثملستلثم .ح

مصطلحل تحث احلإح:حح
 -1ث لورح حعرف حعطوي ( 2001ح )72حبأن ح:ح
-

" جمموعة من األنشطة والسلوكيات ،اليت يقوم بها املؤسسات املختلفة لتحقيق ما هو متوقع منها
يف مواقف معينة".
 ث تعريفحثإلجرثئ ح :هي املهمة والوظيفة اليت تقوم به أطراف املشاركة اجملتمعية لتحقيق متطلباتالتنمية املستدامة االجتماعية والسياسية واالقتصادية...وغريها ,من أجل احلفاظ على املوارد احلالية
وترشيد استخدامها ,واحملافظة على حقوق األجيال القادمة منها .

 -2ثملش ر

حثجملتمعي عرفها ،عباس ،)95 ،2014(،بأنها :

" إسهام املواطنني طواعية يف اجلهود التنموية يف الراي أو العمل أو يف التمويل يف جهود التنمية
وحتقيق أهدافها ،وتعمل املشاركة على حتقيق االنتماء ،وتزيد من ثقة اجملتمع يف نفسه
والتعاون ملواجهة املشاكل وحتسني ظروف املعيشة واالرتقاء مبستوى اخلدمات االجتماعية".
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-

ث تعريفحثإلجرثئ ح :هي العملية اليت من خالهلا تتاح الفرصة ألكرب عدد من أفراد اجملتمع
احمللي وهيئاته املختلفة؛ ليساهموا بالفكرة ،واملشورة ،واملوارد املادية والبشرية؛ لتحسني
رفاهية اجملتمع وتطوره حاضرا ومستقبال.

 -3ث تنمي عرفها ,حسن ,)155-154 ,1975(,بأنها :
"االنتقال من جمتمع تقليدي زراعي إىل جمتمع متقدم صناعي ,يالئم حاجات اإلنسان االقتصادية
واالجتماعية والفكرية".
 -4ث تنمي حثملستلمي ح:حعرفه ،حث

فظ،2006(،ح،)2حبأنه ح:ح

" التنمية اليت تليب احتياجات البشر يف الوقت احلالي دن املساس بقدرة األجيال القادمة على حتقيق
أهدافها ،وتركز على النمو االقتصادي املتكامل املستدام واإلشراف البيئي واملسؤولية
االجتماعية ،وهي عملية تطوير األرض واملدن واجملتمعات بشرط تلبية احتياجات احلاضر دون
املساس بقدرة األجيال القادمة على تلبية احتياجاتها".
 حث تعريفحثإلجرثئ ح:ح هي احملافظة على املوارد احلالية وحسن استغالهلا وعدم اإلضرار حبقوقاألجيال القادمة من خمتلف اجملاالت التنموية املستدامة.
ث ني ح:حث لرثس تحث س بق ح:ح
يتضمن ,هذا البحث عرضا بالدراسات السابقة ذات العالقة مبوضوع البحث احلالي ،وحيتوي على
دراستني حمليتني ،ودراستني عربيتني ,ودراسة أجنبية ،حسب اآلتي :
 -1درثس تححملي ح:حح
 دراسة ,بامر ,) 2006( ,واليت هدفت إىل  :حتديد دور منظمات اجملتمع املدني يف تدعيم التنمية يفاليمن ,وتوصلت الدراسة إىل أن منظمات اجملتمع املدني أصبحت تقوم بدور الشريك الفاعل يف عملية
التنمية على كافة املستويات االجتماعية واالقتصادية ,ولعل أهم هذه األنشطة تدعيم خدمات الرعاية
الصحية األولية والصحة اإلجنابية وجمال املشاريع اإلنتاجية الصغرية ,وجمال التدريب والتأهيل وحمو
األمية وجمال الدفاع عن حقوق اإلنسان ,وجمال الطفولة وتنمية اجملتمعات احمللية ,كما توصلت هذه
الدراسة أن هذه املنظمات تواجه العديد من الصعوبات ,مثل  :أن بعض أنشطة هذه املنظمات مومسيا,
وضآلة التمويل املقدم من احلكومة هلذه املنظمات ,وأن البناء اهليكلي ملعظم هذه املنظمات ال يرتبط
باألهداف اليت أنشأت من أجلها ,وقلة التدريب والتأهيل املوجه لقيادات وأعضاء اهليئات اإلدارية.
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 -درثس ؛حث م دي،)2013(،حبعنوثن:ح" طويرحمنظوم حثملش ر

حثجملتمعي حيفحث يمن".

وهدفت إىل تطوير منظومة املشاركة اجملتمعية يف اليمن وتفعيلها وتوسيع نطاقها ،وتعزيز دورها
يف حتقيق أهداف التنمية احمللية واملستدامة؛ مبا ميكن من خلق شراكات فاعلة بني الوحدات
اإلدارية احمللية ،وكافة األطر التنظيمية يف اجملتمعات احمللية من خالل منظومة متكاملة تشمل
منهجية وأدلة وآليات عمل مقننة ،وتوصلت الدراسة إىل عدد من ث نت ئج ،أبرزها:
 وجود تطبيقات خمتلفة لعدد من املنهجيات ،واهتمام احلكومات املتعاقبة مبوضوع الشراكة،ووجود عوامل عدة حمفزة لتفعيل املشاركة اجملتمعية.
-

اعتمد قانون السلطة احمللية احلالي على مبدأ "توسيع املشاركة الشعبية ,حيث نصت املادة (,)4
على "توسيع املشاركة الشعبية – يف التنمية.-

 هناك قصور يف اجلوانب التشريعية فيما يتصل بتحديد األدوار املختلفة يف إطار الشراكة بنياألطراف املتدخلة يف عملية التنمية احمللية ،ومهام كل طرف ،وعلى وجه اخلصوص املتدخلني
الرئيسني إىل جانب السلطة احمللية ،وهما :منظمات اجملتمع احمللي ،والقطاع اخلاص.
 هناك تشتيت للجهود املؤسسية ،وهدر يف القدرات واإلمكانات ،واستنساخ هياكل مؤسسية يفغري السياق السليم ،وتعارض مع التوجهات لإلصالح املالي واإلداري وترشيد هيكل الدولة.
 ال توجد خطط موجهة لغرض التأهيل والتدريب يف جمال املشاركة اجملتمعية من قبل وزارة اإلدارةاحمللية.
د) درثس تحعربي ح:ح
أ -درثس حثخلو ،)2000(،حثملوسوم حبد دد(حثإلدثرةحوث ايئي حوث تنمي حثملستلثم ):ح
وهذه الدراسة عبارة عن ورقة عمل قدمت عام 2000م ملؤمتر اإلدارة البيئية يف الوطن العربي املنعقد
يف الرباط يف الفرتة  21-19أكتوبر عام 2000م ،وحبثت الدراسة مفاهيم التنمية املستدمية واإلدارة
البيئية ومالمح اسرتاتيجية العمل البيئي العربي ،وقد توصلت الدراسة إىل أن هناك غياباً ألسس
واسرتاتيجيات اإلدارة البيئية السليمة يف الكثري من الدول العربية سواء أكان ذلك على مستوى الدولة
نفسها ،أم على مستوى املش اريع واملنشآت ،وأوصت الدراسة بضرورة وضع وتطبيق اسرتاتيجية بيئية
واضحة للحيلولة دون استفحال الكثري من املشكالت البيئية يف الوطن العربي.
 درثس حمهرثن،ح(:)2001حثملوسوم حبددح:حث عوثم حثملؤثرةحعلىحث تنمي حث عمرثني حثملتوثصل ح:وهدفت الدراسة إىل حتديد عناصر التنمية العمرانية املتواصلة وكيفية تطبيق نظم املعلومات
اجلغرافية باستخدام هذه العناصر لتحقيق منظومة عمرانية متوازنة وظيفياً ومجالياً ،وقد توصلت
الدراسة إىل أن حتقيق تنمية عمرانية متواصلة يتطلب بشكل أساسي استخدام تقنيات حديثة يف هذا
اجملال ،اليت من أهمها تقنية نظم املعلومات اجلغرافية.
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-3حدرثس تحأجناي ح:
 درثس حفوره د و ححسن ) (Forhad, Hassan,2013حبعنوثن" دور ثملنظم ت غري ث كومي حيفث تنمي ثملستلثم يف بنجالدش ".هدفت الدراسة إىل حتديد دور املنظمات غري احلكومية يف التنمية
املستدامة يف بنجالدش ,وقد خلصت الدراسة إىل :
 إن الربامج اليت تنفذها املنظمات غري احلكومية قادرة أ ن تسهم إجيابيا يف عملية التنمية املستدامةإل مستوى معني ,وجناح تنفيذ الربامج يعتمد عل كفا ة العاملي يف تل املنظمات.
ث ني ح:حثملش ر

حثجملتمعي ح:حح

تعد املشاركة اجملتمعية إحدى أدوات تفعيل الدميقراطية يف اجملتمع وأداة للتغيري ،ميكن من
خالهلا اإلسهام يف بناء جمتمع دميقراطي وحر وعادل ،تدار فيه الشئون العامة ,من خالل الناس ومن
أجلهم على أساس احرتام الكرامة اإلنسانية والدميقراطية ,فهي تعرب عن إحساس اجلماهري
مبشاكلهم ،والعمل على إشراكهم يف تنفيذ خطط وبرامج تنموية ،مما جيعلهم أكثر حرصًا على
احلفاظ على نتائج األعمال اليت ساهموا فيها ,ومن القواعد األساسية لتنمية اجملتمع ضرورة املشاركة
اجملتمعية للنهوض باجملتمعات احمللية ،فالتنمية أيًا كان نوعها أو جماهلا اقتصاديًا أو اجتماعيًا أو ثقافيًا
أو سياسيًا… تعد مسؤولية مجاعية ،يشارك فيها كل فرد أيًا كان موقعه يف اجملتمع( ,صنلوق طوير
و ث اللي ت،ح.)2009
 -م هو حثملش ر

حثجملتمعي ح:حح

إن املشاركة اجملتمعية تعد تطبيقا للمسؤولية االجتماعية من جانب القرد واجلماعة حنو اجملتمع
الذي يتنمون إليه ،ففي املشاركة يتوىل الفرد مسؤوليته االجتماعية عن نفسه وعن اآلخرين ،كما أن
املشاركة اجملتمعية يف حقيقتها تنمي الشعور القومي باالنتماء وتعزز من شعور الفرد بامللكية ،فعندما
يعمل األفراد معا يف مهمة و احدة تزيد فرصة الفرد من الشعور بامللكية(،العجمي.)92 ،2007 ،
ولالقرتاب من مفهوم املشاركة اجملتمعية يقتضي توضيح املقصود مبصطلح املشاركة بصفة
عامة ،متهيدا لطرح مفهوم املشاركة اجملتمعية ،فاملشاركة ختتلف مسمياتها ،فهناك من يطلق عليها
" املشاركة الشعبية" ،أو " املشاركة العامة" ،وهناك من يسميها  ":املشاركة اجلماهريية" ،وبالرغم
من اختالف هذه املسميات؛ إال أنها تدور كلها حول معنى واحد  :وهو مساهمة كل فرد من أفراد
اجملتمع يف كل األعمال ويف كل املستويات يف خمتلف أوجه احلياة السياسية واالجتماعية واالقتصادية،
وغريها ،أي املشاركة املباشرة للجماهري يف شؤون اجملتمع ،ولس عن طريق املشاركة النيابية،
كممثلي الشعب أو اجملالس املنتخبة ،واليت تعترب مشاركة غري مباشرة(،تاج الدين.)9 ،2012 ،
ويعد مفهوم املشاركة من املفاهيم اليت مل حتظ بالتحديد القاطع ،فغالبا ما يكون املفهوم
مرتبطا مبجال آخر من جماالت املعرفة ،ففي ارتباط املشاركة مبجال السياسة ،يعرفها،
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خليفة  ،)115-48 ،2009(،بأنها األنشطة اإلدارية اليت يشارك مبقتضاها أفراد اجملتمع يف اختيار
احلاكم ويف صياغة السياسة العامة بشكل مباشر أو غري مباشر ،مبعنى أن املشاركة متاحة ألي
فرد من أفراد اجملتمع ،ويشرتط لذلك؛ توافر قيم املواطنة لدى أفراد اجملتمع.
ويف ارتباط املشاركة باجملال االجتماعي ،يعرفها ،مجيل " : ،)53-20 ،1986(،بأنها الوجه
اآلخر حلرية الرأي والتعبري ،اليت هي من أهم احلريات األساسية ،واليت هي حق من حقوق اإلنسان،
والذي تقر به اهليئات العاملية حلقوق اإلنسان" ، ،ويرى الباحث أن قبلها األديان السماوية.
أما ارتباط املشاركة اجملتمعية باجملالني السياسي واالجتماعي معا ،فقد عرفها،
الفوال ،)216-34 ،1982(،بأنها" :عملية متكني األفراد من أن يكون هلم دور ،سواء أكان ذلك
من خالل صُنع القرار السياسي ،أو يف توجيه السياسة االجتماعية للمجتمع الذي يعيشون فيه،
وذلك باملشاركة يف وضع األهداف العامة هلذا اجملتمع وانتفاء أفضل الوسائل لتحقيق هذه
األهداف".
ويرى ,كل من ,وتر و نايس وكنفت ,وتشارلز ,(water, Nick, Knevit, Charles,1990 ( ,أن
املشاركة مبنية على مفهوم جوهري ,هو أن البيئة يكون أداؤها أفضل؛ إذا ساهم سكانه يف إنشائها
وإدارتها ,بدال من التعامل معهم كمستهلكني غري نافعني.
ومما سبق؛ فإن املشاركة اجملتمعية :تعين إسهام أفراد اجملتمع بالرأي والفكر والتمويل
واالستشارة والتأثري واجلهود التطوعية وكل ما من شأنه حتقيق التنمية املنشودة ،من خالل متكني
األفراد من أن يكون هلم دور هام يف صنع القرار السياسي ،ويف توجيه احلياة االجتماعية واالقتصادية
والسياسية للمجتمع الذي يعيشون فيه .
أهلثبحثملش ر

حثجملتمعي ح( :الطاهر ,بدون.)4 ,

تعمل املشاركة اجملتمعية على حتقيق األهداف التالية :


قلي حث تكل

حيث تعمل املشاركة على ترشيد القرارات وترتيب األولويات حسب حاجات

السكان ،مما حيقق كفاءة االستخدام األمثل للموارد احمللية املتاحة.
 ضم ن حث تأييل حثجلم هريي حوث شع ح لمشروع ت حيث أن املشاركة وسيلة لتقريب حاجات
السكان ومطالبهم مع واقع املوارد احمللية املتاحة ،مما حيقق رضا السكان احملليني ودعمهم
للمشروعات التنموية.


وجي حثملوثردحثحمللي ححنوحثملشروع تحثإلنت جي ففي حال غياب املشاركة؛ فإن الضغوط الشعبية
تتجه حنو احلاجات املادية أو االستهالكية ،وال تتفهم أهمية املشروعات اإلنتاجية التنموية املستقلة،
لذلك؛ فإن مشاركة املواطنني تعمل على توجيه املوارد احمللية حنو املشروعات اإلنتاجية بدلًا من
للعلوم والتقنية
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احلاجات االستهالكية ،مبا ينعكس إجيابًا على حياة املشاركني يف املستوى الزمين املتوسط
والبعيد.
 حتقيقحث علي ح لمشروع ت وهذا من خالل :
 توفري بيانات حقيقية على واقع اجملتمعات احمللية. إقامة نسق من العالقات السليمة ،يراعي قيم وعادات اجملتمع. ضمان التكامل والتعاون املشرتك بني مستويات التنمية الوطنية واحمللية. حتقيقحث تو يفحثألمث ح لمس علثتحثالجتم عي  :حيث أصبحت املشاركة مطلب اهليئات الدولية
لضمان االستخدام األمثل للمساعدات وتوجيهها لصاحل اجلماهري ،مما يشكل حتديًا للحكومات
حنو تعزيز املشاركة الشعبية لتلبية مطالب املنظمات الدولية.
 حتليلحثملشكالتحوث

ج تحث قيقي ح لسك نحثحملليني :تعمل املشاركة على حتديد املشكالت

واحلاجات للسكان احملليني فعليًا ،ومن ثم حتقيق إدارة كفيء للموارد احمللية.
من خالل؛ ما سبق من أهداف املشاركة اجملتمعية فإن تظافر اجلهود اجملتمعية يؤدي إىل زيادة
اإلجيابيات وتدني السلبيات ,وتقل التكلفة وخيتصر الوقت واجلهد ,فضال عن حتقيق أهداف املشاركة
يف اجملتمع ,حتسن متواصل ,وتقدم وازدهار وتنمية مستدامة.
أس يبحثملش ر

حثجملتمعي ح:ح

ويتم تقسيم أساليب املشاركة اجملتمعية ،كما وضحها( ،املركز القومي للبحوث االجتماعية
واجلنائية ،)242 ،1985 ،،و(عبداملنعم ،)33 ،1999 ،على النحو اآلتي :
أ -ثملش ر

ثملا شرة ،مثل  :اإلقبال على األنشطة التطوعية ،بدءاً من عضوية اجلمعية اللجان،

والرتشيح يف االنتخابات لعضوية جملس العمومية أو عضوية إحدى األمناء ،واالشرتاك يف األنشطة
اليت متثل الرأي اآلخر داخل اجملتمع ،ومناقشة األمور املتعلقة بالتنمية ومسريتها ومستقبلها ،واالهتمام
بكل هذه األمور بشكل متواصل.
-ثملش ر

غري ثملا شرة ،مثل  :املعرفة واالهتمام مبا يتم داخل اجملتمع ،واملشاركة يف أحد أنشطة

التنموية ،وتقديم بعض اجلهد والوقت التطوعي ،التجاوب والتعاطف مع رسالة التنمية وبراجمها.
إن أساليب املشاركة اجملتمعية ختتلف باختالف أشكال املهام واألدوار لألطراف املعنية ,وكذلك
نوعية املساهمة املقدمة ,حبيث حتدد األعمال اليت يتم القيام بها واألطراف املعنية بذلك.,
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معيق تحثملش ر

حثجملتمعي حث تنموي ح:ح

تساهم املشاركة اجملتمعية يف حتقيق مبدأ التنمية باملساعدة على حتديد املعيقات والتحديات اليت
تبطئ من عجلة النمو االقتصادي واالجتماعي يف الدولة ،مما يسهل التخطيط والتطبيق ,ويساهم يف رفع
اإلنتاجية على مستوي املواطن واحلكومة يف آن واحد ,ومن هذه املعيقات اليت حتد من املشاركة
املستدامة ,واليت أشار ,إليها ,حليب ،)43 ،1984 ( ،كما يلي :
 الضعف يف حيز السلطات املسئولة ،من حيث إميانها بضرورة املشاركة يف عملية التخطيطوالتنمية املستدامة.
 عدم القدرة على التعبري وحرية الرأي جلميع أفراد اجملتمع بشكل كاف ،بغض النظر عنمستوياتهم االقتصادية واالجتماعية.
 عدم إتاحة الفرصة الكافية ملساهمة يف إحدى مراحل العمل اجملتمعي ،وذلك بسبب حمدوديةالنطاق االقتصادي.
 الفجوة الواسعة بني أصحاب القرار يف مؤسسات اجملتمع التنموية والعاملني فيها من جهة,والسكان من جهة أخرى.
 غياب سياسات التحفيز والتشجيع من الدولة. عدم معرفة العاملني حلدود مشاركتهم التنموية وفهمهم للمشاركة ومتطلبات حتقيقها للتنميةاملستدامة وظروفها.
إن أهم اإلشكاليات اليت تواجه عملية املشاركة اجملتمعية يف التنمية ،هي إشكالية عدم
التنسيق والتنظيم هلذه اجلهود ،أو ما ميكن وصفه بعدم وجود آلية إدارية لتنظيم جهود املشاركة
اجملتمعية ،حتى يسري العمل بني كافة الشركاء واألطراف حنو حتقيق األهداف املرجوة ,وغياب الوعي
الرمسي والشعيب ,وجزئية التشريعات والقوانني ,وتداخل املسؤوليات انعكاسا لقصور التشريعات
والقوانني ,وشحة املوارد املالية املتاحة ,وشبه انعدامها على مستوى ميزانية الدولة ,وغياب اخلربات
الوطنية احمللية ,وانعدام اإلمكانيات الفنية واألجهزة احلديثة ,كل هذا وغريه؛ يتطلب حتديد املعيقات,
و العمل على حلها بتكاتف اجلهود احلكومية واجملتمعية ,بآلية عمل واضحة.
ث ث :حث تنمي حثملستلثم ح:ح
 نشأةح ث تنمي ثملستلثم ح:بداية؛ ظهرت التنمية اليت مت تعريفها ,يف إعالن " احلق يف التنمية "  ،الذي أقرته األمم املتحدة يف
عام  1986م  ،وتعين عملية التنمية بأنها " :عملية متكاملة ذات أبعاد اقتصادية واجتماعية وثقافية
وسياسية ،تهدف إىل حتقيق التحسن املتواصل لرفاهية كل السكان وكل األفراد" .
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فقد أدى تطور التنمية إىل  :زيادة معدالت اإلنتاج الزراعي والصناعي ,وزيادة يف االستهالك،
وحتسني يف مستويات املعيشة يف العامل بشكل عام ،وزيادة معدالت العمر املتوقع لإلنسان ،ونقص
يف معدالت وفيات الرضع واألطفال ،وختلص العامل من عدد من األوبئة ،وزيادة نسبة السكان الذين
يتمتعون مبياه الشرب ووسائل الصرف الصحي ،وزيادة نسبة املتعلمني يف مراحل التعليم( ,الرفاعي،
.(33 ،2003
ولكننا نشاهد على اجلانب اآلخر؛ إضرارا باحمليط احليوي ،كقطاع الغابات ،وتدهور
األرض ،واستنزاف املعادن ،واإلسراف يف استهالك واستنزاف املوارد الطبيعية ،وإزاء هذه املشكالت
واملخاطر البيئية؛ فإنه البد من الوقوف والتأمل ملقارنة ما حققته سياسات التنمية املتبعة من مكاسب
ومضار هدامة ،فكان البد من إجياد منوذج تنموي بديل عن النموذج الصناعي الرأمسالي ,أو على
األقل أسلوب إلصالح أخطاء وتعثرات هذا النموذج ,وعالقته مع البيئة ،ومن هنا؛ كانت التنمية
املستدامة مسارا جديدا للتنمية ( ،املرجع السابق.)22 ،2008 ،
فلم يكن مفهوم التنمية املستدامة وليد ساعته؛ بل؛ استكملت األمم املتحدة عقد املؤمترات
الدولية بهذا اخلصوص ,ومن هذه التقارير ( :صهيب( ،)52 ،2012 ،عبدالكريم ،ابراهيم . ، 2000،
،)294
 -1ثألول :حعقل يف ستو هومل( ث سويل) ع  ، 1972حتت اسم مؤمتر األمم املتحدة حول بيئة
اإلنسان ,وصدر تقرير " حدود النمو "  ،الذي شرح فكرة حمدودية املوارد الطبيعية ،وأنه إذا
استمر تزايد معدالت االستهالك؛  ،واستنزاف املوارد البيئية املتجددة ) املزارع ،املراعي،
الغابات ،مصايد األمساك(  ,واملوارد غري املتجددة ،رواسب املعادن ،حقول النفط والغاز الطبيعي،
طبقات الفحم يهدد املستقبل ،فإن املوارد الطبيعية لن تفي باحتياجات املستقبل ,ويف عام 1987م،
أصدرت اللجنة العاملية للتنمية والبيئة تقريرا  ,بعنوان " :مستقبلنا املشرتك" ،كانت رسالة هذا
التقرير؛ الدعوة إىل أن تراعى تنمية املوارد البيئية لتلبية احلاجات املشروعة للناس يف حاضرهم
من دون اإلخالل بقدرة النظم البيئية على العطاء املوصول لتلبية حاجات األجيال املستقبلية.
 -2ث ث ن :حعقل ب سمح" قم ثألرض" ب ربثاي  ،عام  1992م ,حتت اسم مؤمتر األمم املتحدة حول
البيئة والتنمية ،اليت انبثق عنها وثيقة مفصلة )برنامج العمل يف القرن احلادي والعشرين(،
تضمنت أربعني فصال  ,تناولت ما ينبغي االسرتشاد به يف جماالت التنمية االقتصادية ) الزراعة،
الصناعة ،املوارد الطبيعية) ،والتنمية االجتماعية ) الصحة ،التعليم(  ،ويف مشاركة قطاعات
اجملتمع يف مساعي التنمية ,ويف احلصول على نصيب عادل من مثارها.
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 -3وث ث إ :والذي انعقد باسم مؤمتر األمم املتحدة حول التنمية املستدامة ,يف جوهانسبورغ ,جنوب
إفريقيا ,عام 2002م.
إذا؛ فالتطور من فكرة بيئة اإلنسان ,عام  1972م ،إىل فكرة البيئة والتنمية ،عام  1992م،
إىل فكرة التنمية املستدامة ,عام 2002م ،عام ينطوي على تقدم ناضج ،ذلك أن العالقة بني اإلنسان
والبيئة ال تقتصر على آثار حالة البيئة على صحة اإلنسان ,كما كان يعتقد يف  1972م ؛ إمنا
للعالقة وجه آخر :هو أن البيئة هي خزانة املوارد اليت حيوهلا اإلنسان جبهده ومبا حصله من املعارف
العلمية والوسائل التقنية إىل ثروات ،فتحويل املوارد إىل ثروات هو جوهر التنمية.
هذ؛ وقد أشارت التصرحيات الرمسية للدول العربية املشاركة يف هذه املؤمترات الدولية املهتمة
بالبيئة والتنمية املستدامة  :إىل االلتزام بالعمل معاً يف إطار املسؤولية املشرتكة واملتباينة بني الدول
املتقدمة والدول النامية لتحقيق التنمية املستدامة.
م هو ث تنمي ثملستلثم :ح
عرفت؛ التنمية تارخييا؛ بأنها :الزيادة السريعة واملستمرة يف مستوى الدخل الفردي عرب الزمن،
بل؛ ذهب البعض إىل إعطاء حتديد كمي للزيادة السنوية يف الناتج احمللي اإلمجالي وملعدالت التزايد
السكاني ،ورغم االهتمامات باجملاالت األخرى؛ كالصحة والتعليم ،إال أن النظرة الغالبة كانت
اقتصادية ،أو باألحرى كانت اقتصادوية ،مبعنى؛ أنها كانت تركز على زيادة اإلنتاج ,من خالل
مزيج مالئم من املدخرات واالستثمارات ،أي أن التنمية ليست سوى مرادفا للنمو االقتصادي السريع،
(العيسوي.)1 ،2003 ،
وعرفها ,اهلييت ,)17 ,2013 (,بأنها "تلبية حاجات احلاضر دو احلد من قدرة األجيال املستقبلية
عل تلبية حاجاتها ,من خالل االستخدام املستدام للموارد الطبيعية جنب إىل جندب مع النمو االقتصاد
واالنسجام االجتماعي.
مما سبق؛ فإن التنمية املستدامة؛ عبارة عن إدارة حملية إقليمية عاملية ,تهدف إىل محاية املوارد
الطبيعية من سوء االستخدام بواسطة تطبيق نظم وبرامج بيئية سليمة للحصول على املوارد الالزمة للعيش
حبياة صحية نشطة ,وفق منظور اقتصادي واجتماعي يليب احتياجات اجليل احلاضر واملستقبلي
(احلساني.)32 ،2017 ،
أهلثب ث تنمي ث ضري ثملستلثم ح:حح
يشري ,عبدالسالم و حسن , (1 ,2003( ,إىل أن التنمية املستدامة تهدف إىل:
 حتقيق احلياة الصحية واملنتجة لإلنسان.للعلوم والتقنية
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 حتقيق العدالة االجتماعية واملساواة واالستقرار. توفري احلق لألجيال القادمة يف املوارد الطبيعية والثروات ,من خالل ترشيد استغالهلا دون إسرافأو تبذير.
 رفع املستوى املعيشي لألفراد واحلد من الفقر. املشاركة اجملتمعية يف وضع السياسات ومراجعتها وصنع القرار. إقامة شراكة عاملية من أجل التنمية املستدامة.ومن أهداف التنمية املستدامة ,ربط التكنلوجيا احلديثة بأهداف اجملتمع وخلدمته ,من خالل
التوعية بأهمية التقنيات احلديثة يف جمال التنمية ,وكيفية استخدام هذه التقنيات خلدمة اجملتمع دون
أن يكون هلا أضرار وآثار بيئية عليه.
أهمي حث تنمي حثملستلثم ح:ح
تنبع أهمية التنمية املستدامة من كونها تنطلق من مبدأ أن البشر مركز اهتمامها حيث
تستجيب الحتياجات اجليل احلالي دو التضحية واملساس باحتياجات األجيال القادمة أو على حساب
قدراتهم لتوفري سبل العيش الكريم ,.ومن أهمية التنمية املستدامة ,كالتالي ( :اجلوزي.)73 ,2012 ,
 أنها تسهم يف حتديد اخليارات ووضع االسرتاتيجيات ورسم السياسات التنموية برؤية مستقبليةأكثر توازنا وعدال.
 أنها تنطلق من أهمية حتليل األوضاع االقتصادية والسياسية واالجتماعية واإلدارية برؤية مشوليةوتكاملية وجتنب األنانية يف التعامل مع املوارد والطاقات املتاحة.
 تنشط وتوفر فرص املشاركة يف تبادل اخلربات واملهارات وتتسم يف تفعيل التعليم والتدريبوالتوعية لتحفيز اإلبداع,
ومن أهمية التنمية املستدامة أنها عملية تكاملية لتنفيذ السياسات التنموية بني اجلهات
احلكومية وأطراف اجملتمع احمللي ,حول ما يتفق على تنفيذه من سياسات وبرامج وأهداف تسهم
بشكل كبري يف تلبية متطلبات احلاضر واملستقبل .
ما دئحث تنمي حثملستلثم حومر كزث ه ح:ح
إن مفهوم التنمية املستدامة يقوم على عدة أسس ،أبرزها؛ ما يلي  (:البنك الدولي،1997 ،
)119
 ثالستمرثري مبعنى أن عملية التنمية عملية مستمرة ال تتوقف باعتبارها من العمليات األساسيةوالضرورية الالزمة لكافة اجملتمعات البشرية.
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 ث توثان فالتنمية املستدامة تقوم على ضرورة حتقيق التوازن على عدة مستويات ،ثألول  :املستوىالزمين ,ويشمل احلاضر واملستقبل ،ومن ثم فالتنمية املعاصرة البد وأن توازن بني متطلبات
احلاضر ومتطلبات املستقبل ،فال ينبغي أن يتم حتقيق التنمية يف احلاضر باستنزاف املوارد
املتاحة دون مراعاة الحتياجات املستقبل من هذه املوارد ،وجيب أال حتمل أجيال املستقبل
أعباءها ،واملستوى ث ث ن للتوازن؛ هو حتقيق التوازن يف املصاحل؛ سواء بني املصاحل العامة
واخلاصة ,أو بني املصاحل اخلاصة لكافة األطراف يف اجملتمع ،واملستوى ث ث إ للتوازن  :هو
املستوى املكاني ،ويعين أن تتم يف كافة املناطق اليت يشملها إقليم الدولة ،أما املستوى ث رثبع
للتوازن؛ فهو املستوى النوعي الذي يضم اجلوانب االقتصادية واالجتماعية والسياسية والثقافية يف
عملية التنمية ،واملستوى ثخل مس  :التوازن يف األدوار احلكومية واخلاصة ،هذا؛ فضال عن
األدوار اليت ميكن أن تقوم بها منظمات اجملتمع املدني ،واملستوى ثألخري؛ هو التوازن بني
الطموحات واإلمكانيات واملوارد املتاحة.
 ث شمول مبعنى أن التنمية املستدامة تشمل كافة جوانب احلياة يف اجملتمع ,وكل أبناء اجملتمع,وكافة مناطق الدولة .
 -ثملش ر

مبعنى أن التنمية املستدامة تتطلب تضافر كافة الطاقات واجلهود املتاحة يف اجملتمع،

ومن ثم؛ فهي تقوم على توسيع نطاق املشاركة يف كافة اجملاالت ،مبا يؤدي إىل تعبئة كافة
موارد اجملتمع وطاقاته وتوجيهها باجتاه املسارات احملققة للتنمية.
 ث تلرج تتطلب عملية التنمية املستدامة التدرج املنظم واملدروس يف صنع السياسات واختاذالقرارات وتطبيق برامج العمل ومتابعتها ،مبا يؤدي إىل تكامل هذه الربامج يف احملصلة النهائية
لتحقيق أهداف عملية التنمية.
 ثملرون وتعين القدرة على تكييف عملية التنمية املستدامة مع املتغريات واملستجدات اليت حتيطببيئتها الداخلية واخلارجية.
ومما سبق؛ جند أن التنمية املستدامة عملية هادفة ومستمرة ومتصاعدة ،تعبرياً عن جتدد
احتياجات اجملتمع وتزايدها ,وهي عملية جمتمعية ،جيب أن تساهم فيها كل الفئات والقطاعات
واجلماعات ،وال جيوز اعتمادها على فئة قليلة أو مورد واحد ,وذلك؛ حفاظا من احتماليات انهيار مقومات
التنمية  ,يتخلل ذلك املرونة والتدرج والتكامل بني متطلبات التنمية وحاجات احلاضر واملستقبل.
أبع دحث تنمي حثملستلثم :حح(ثملر زحث عرب ح لاحلوثحث ق نوني حوث قض ئي ،ح،2018ح)5ح
حث اُعلحثالقتص دي :ويهدف هذا البُعد بالنسبة للبلدان الغنيّة إجراء ختفيضات متواصلة يف مستويات
استهالك الطاقة واملوارد الطبيعية واليت تصل إىل أضعاف أضعافها يف الدول الغنيّة مقارنة بالدول
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الفقرية ،فمثالً؛ يصل استهالك الطاقة النامجة عن النفط والغاز والفحم يف الواليات املتحدة إىل مستوى
أعلى منه يف اهلند بـ  33مرة.
ث اُعلحثالجتم ع  :تشمل عملية التنمية املستدامة تنمية بشرية ،من خالل العمل على حتسني مستوى
الرعاية الصحيّة والتعليم؛ فضالً عن عنصر املشاركة؛ حيث ينبغي أن يشارك الناس يف صنع القرارات
التنموية اليت تؤثّر يف حياتهم ،حيث يشكّل اإلنسان حمور عملية التنمية املستدامة ،والتعريفات املقدّمة
حوهلا ،حيث تشري إىل عنصر العدالة واإلنصاف واملساواة ،من خالل إنصاف األجيال املقبلة ،واليت
جيب أخذ مصاحلها يف االعتبار ،كما إن إنصاف القسم من البشر احليّ حالياً الذين ال يتمتّعون بفرص
متساوية مع غريهم يف احلصول على املوارد الطبيعية واخلدمات االجتماعية ،والتنمية املستدامة تهدف
إىل القضاء على ذلك التفاوت الصارخ بني هذه الفئات ،من خالل تقديم القروض للقطاعات االقتصادية،
وحتسني فرص التعليم والرعاية الصحيّة.
ث اُعلحث ايئ  :تهدف التنمية املستدامة إىل حتقيق العديد من األهداف البيئية :كاالستخدام الرشيد
للموارد الناضبة ،مبعنى حفظ األصول الطبيعية حبيث يرتك لألجيال القادمة بيئة مماثلة حيث أنه ال
توجد بدائل لتلك املوارد .ومراعاة القدرة احملدودة للبيئة على استيعاب النفايات .والتحديد.
ويلخص ,هذه األبعاد( ,غنيم و أبو زنط ,)177 ,2008 ,حسب اجلدول (  ,)1اآلتي ::
جلول(1حح) حح
يانيحأبع دحث تنمي حثملستلثم ح
ث اعلحثالجتم ع ح

ث اعلحث ايئ ح

ث اعلحثالقتص ديح

النمو االقتصادي املستديم

املساواة يف التوزيع

النظم األيكولوجية

كفاءة رأس املال

احلراك االجتماعي

الطاقة

إشباع احلاجات األساسية

املشاركة الشعبية

التنوع البلوجي

العدالة االقتصادية

استدامة املؤسسات

اإلنتاجية البيولوجية

التنوع الثقايف

القدرة على التكيف

ثملصلر (أبوانط حوغنيم  2008ح)177ح
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وهذه هي األبعاد األساسية (االقتصادية ,واالجتماعية ,والبيئية) ,لتحسني الظروف املعيشية جلميع
سكان العامل ،بالشكل الذي حيافظ على املوارد الطبيعية ،وجتنيبها أن تكون عرضة للهدر
واالستنزاف غري املربر  ,وهذه األبعاد الثالثة؛ متداخلة ومرتابطة فيما بينها ,يطلق عليها مثلث األبعاد
املستدامة.
حتلي تحث تنمي حثملستلثم ح:حومنحهذهحث تحللي تح(:غ من ح 2012ح)10ح
 الزيادة املطردة يف عدد سكان العامل. نتشار الفقر املدقع يف العامل. عدم االستقرار يف كثري من مناطق العامل والناتج عن غياب السالم واألمن. تعرض مناطق من العامل بصفة عامة لظروف مناخية قاسية ,كارتفاع درجة احلرارة ,واجلفاف ,مماأدى إىل التصحر.
 األمية. عدم كفاية مصادر التمويل.ولعل هذه التحديات وغريها ,سواء داخلية أو خارجية ,تتطلب تكامال بني املؤسسات احلكومية
واجملتمعية لتوفري املتطلبات لتحقيق التنمية املستدامة ,من خالل األدوار واملهام ,وهذا ما سيتم توضيحه
الحقا؛؛؛؛
مؤشرثت ث تنمي ثملستلثم  :ح
لقياس التنمية املستدمية؛ فهناك عدد من املؤشرات باالعتماد على معايري خمتلفة ،ولعل أهمها
يتمثل؛ فيما يلي  ( :قرين( ,) 2008 ,غنيم ,وابو زنط: )28 :26 ,2007 ,
-1ثملؤشرثت ثالجتم عي  :تشمل املؤشرات االجتماعية للتنمية املستدامة يف اآلتي :
أ -ثملس وثة االجتماعية  :متثل نوعية ومستوى احلياة املشرتكة ،وهي انعكاس ملستويات تطبيق
العدالة ومشوهلا عند توزيع املوارد واحلصول على الفرص لكل فرد من الصحة والتعليم والعمل،
وحتقيق العدالة لألجيال املستقبلية واحلالية ,ويالحظ أن أغلب الدول مل تصل إىل مستويات جيدة
يف توزيع املوارد ،حيث ارتفع عدد الفقراء يف العامل ,من  800مليون نسمة ,عام  1980إىل 1000

مليون نسمة ,عام  1992م ,وإن هذا العدد يف ازدياد مستمر.
ب -ا صحل ث ع م  :هناك ارتباط وثيق بني الصحة العامة وحتقيق التنمية املستدامة ,حيث أن
تطور اخلدمات الصحية والبيئية له تأثري يف جناح أو فشل خطط التنمية املستدامة.
www.alnoor.se/article.asp

ج -ث تعليم  :يعد التعليم من املطالب األساسية للتنمية املستدامة؛ الرتباط مستويات التعليم مع
التقدم االجتماعي واالقتصادي املتحقق يف أي جمتمع ،ويتمثل هدف مؤشر التعليم يف حتقيق
للعلوم والتقنية
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تعميم التعليم االبتدائي ،ويتم قياسه باملؤشرات التالية :صايف نسبة القيد يف التعليم االبتدائي,
معدل اإلملام يف القراءة و الكتابة لدى السكان الذين ترتاوح أعمارهم من  15إىل  24سنة.
د -حث سكن  :يتمثل يف ضرورة توفر السكن الالئق للمواطنني ،ويقاس السكن مبؤشر حصة الفرد
من األمتار املربعة املبنية
ج -حث نمو ث سك ن  :يكون ذلك من خالل إجياد حالة من التوازن بني مؤشرات النمو السكاني
ومعدالت التنمية املستدامة ،ويتمثل املؤشر املستخدم للقياس يف النسبة املئوية لنمو السكان.
حححححححد -حد ي ث تنمي ث اشري  HDI :يعد أحد أهم املؤشرات االجتماعية ،حيث يعرب عن مدى توجيه
املوارد املالية للبلد أو الدولة باجتاه التنمية البشرية  ,ويتم حساب هذا الدليل بداللة ما يسمى
مبعدل احلرمان أو القصور يف كل من املكونات الثالثة للتنمية واملتمثلة يف ،العمر املتوقع عند
امليالد ،التحصيل العلمي ،الدخل.
-2حثملؤشرثت ثالقتص دي :
هي عبارة عن معطيات وإحصائيات كمية تصف احلالة االقتصادية لدولة ما يف فرتة زمنية معينة،
وتتلخص هذه املؤشرات يف مؤشرين أساسيني هما:
أ -حث اني االقتصادية  :اليت يتم من خالهلا قياس معدل النمو االقتصادي ،وكيفية توزيع الثروات
بني أفراد اجملتمع ،وتأثري السياسات االقتصادية على استثمار املوارد الطبيعية  ،ويعاب على هذا
النوع من املؤشرات عدم إمكانية إظهار البعد االجتماعي والبيئي الناتج عن التطور االقتصادي
احلادث يف دولة ما ،لذا حياول الباحثون يف جمال التنمية املستدامة دراسة مدى تأثري التطور
االقتصادي من جهة ،وانعكاساته على اجلانب البيئي واالجتماعي من جهة أخرى ،ولعل أهم
املؤشرات الفرعية املستخدمة يف حتديد البنية االقتصادية لدولة ما؛ هي كالتالي:
ثألدثء ثالقتص دي  :وميكن قياسه من خالل معدل الدخل الوطين للفرد ،ونسبة االستثمار يف معدلالدخل الوطين.
ث تج رة  :وتقاس بامليزان التجاري ما بني السلع واخلدمات.-ث

ثمل ي  :وتقاس عن طريق قيمة الدين مقابل الناتج الوطين اإلمجالي.

 حأمن ط ثإلنت ج وثالستهالك  :يعد من أهم العوامل يف التنمية املستدامة ،فال بد من احملافظةعلى تلك املوارد ،وجعلها متاحة لكل سكان العامل للحفاظ على املوارد بشكل متساو ،وضمان
بقائها لألجيال القادمة ,وتتمثل أهم مؤشرات األمناط اإلنتاجية واالستهالكية يف التنمية املستدامة
يف:
 ثستهالك ثمل دةحثخل حث طايعي  :وتقاس مبدى كثافتها يف اإلنتاج. ثست لث ث ط ق  :يتم قياسها باالستهالك السنوي للطاقة لكل فرد.للعلوم والتقنية
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 نت ج ث ن ي ت و ع دة لويره :وتقاس بكمية إنتاج النفايات الصناعية واملنزلية. ث نق وثملوثصالت  :تقاس باملسافة اليت يتم قطعها سنويا لكل فرد مقارنة بنوع املواصالت)سيارة خاصة ،طائرة ،مواصالت عامة ،دراجة هوائية ... ،اخل(.
 -3ثملؤشرثت ث ايئي  :يتم من خالل هذه املؤشرات قياس مدى تأثري النمو االقتصادي على املوارد
الطبيعية وعلى البيئة من كل جوانبها ،ويأخذ مؤشر االستدامة البيئية بعني االعتبار اإلجنازات
البيئية للدول والبنية املؤسساتية ،باإلضافة إىل القدرة االقتصادية ,ومن هذه املؤشرات :
 ثألنظم ث ايئي  :احلفاظ على األنظمة الطبيعية يف مستويات تتجه حنو التحسن ال التدهور ,منخالل:
• قلي ث ض وط ت البيئية  :درجة عدم وجود تأثريات بيئية كبرية على األنظمة الطبيعية.
•

قلي ثهلش ش ثإلنس ني  :تكون فيه النظم االجتماعية وسكانها غري معرضني بشكل
مباشر للتدهور البيئي .

• ث قلرة ثالجتم عي وثملؤسسي  :قادرة على إنشاء أنظمة مؤسسية واجتماعية قادرة على
االستجابة للتحديات البيئية.
• ث تع ونحث لو حيف حتقيق األهداف املشرتكة يف محاية البيئة العاملية وختفيض التأثريات
البيئية العابرة للحدود  .وتشمل املؤشرات البيئية :كالغالف اجلوي وترقق طبقة األوزون واملناخ
 ,ونوعية اهلواء.
 ثألرثض  :وأهم املؤشرات املتعلقة باستخدامات األراضي ,تتمثل يف: ث زرثع  :يتم قياسها مبساحة األراضي املزروعة مقارنة باملساحة الكلية.
 ث ب ت  :يتم قياسها مبساحة الغابات مقارنة باملساحة الكلية لألرض.
 ث تصحلر  :يتم قياسه حبساب نسبة األرض املتأثرة بالتصحر مقارنة مبساحة األرض الكلية.
ث احل ر وثحمليط ت وثملن طق الساحلية  :حيث أن النظام البيئي البحري يشكل عادة أهم وسائل

-

كسب العيش لسكان املناطق الساحلية ,وتواجه احمليطات واألنظمة البحرية العديد من
املشاكل البيئية منها التلوث الصادر عن السواحل ،وتراجع اإلنتاجية البحرية ملصائد األمساك،
وتلوث نوعية مياه البحر وغريها من املشاكل.
-

ثملي ه ث عذب  :ويتم عادة قياس التنمية املستدامة يف جمال املياه العذبة مبؤشرين رئيسيني هما:

•

نوعي ثملي ه  :تقاس برتكيز األكسجني املذاب عضويا ونسبة البكترييا املعوية يف املياه.
•

مي ثملي ه  :تقاس من خالل حساب نسبة كمية املياه السطحية واجلوفية اليت يتم ضخها
واستنزافها سنويا مقارنة بكمية املياه الكلية.
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رثبع ح:حدورحثملش ر

حثجملتمعي حيفححتقيقحمتطلا تحث تنمي حثملستلثم ح:حح

إ ًن مفهوم املشاركة اجملتمعية يتضمن درجة من الفعالية الذاتية الواعية اليت متكن األفراد من
إدارة شئونهم بأنفسهم ختطيطاً وتنفيذاً ,مع ما يعنيه ذلك من حتديث عميق وشامل ألسلوب حياتهم ,
كما يؤدي تهميش املشاركة اجملتمعية والقطاع اخلاص يف عملية التنمية بشكل عام؛ إىل نقص
الكفاءة والفعالية واملنافسة.
وتقوم فاملشاركة اجملتمعية على تفعيل مجيع أطراف اجملتمع ,حبيث تزيد من كفاءتهم يف شتى
مواقع عملهم ,وبذلك حتمل يف طياتها معنى قوتها واستمرارها ,وتتمثل هذه املعاني؛ ليس يف متكني
الناس من احلصول على املنجزات التنموية فحسب؛ بل؛ أيضا؛ من حتديد أمناط التنمية ومعدالتها ,وتتمثل
هذه العالقة؛ ببلوغ املشاركة اجملتمعية دورها املناط بها جتاه متطلبات التنمية املستدامة ,ويتمثل دور
املشاركة اجملتمعية دورا حيويا يف تأكيد توفري متطلبات التنمية املستدامة يف كافة جوانبها ملعاجلة
املشكالت اليت أعاقت تنمية اجملتمع وتطوره ,ومن هذه املطالب التنموية ,املطلب (البيئي ,االقتصادي,
االجتماعي) ,يليها دور املشاركة اجملتمعية يف احلفاظ على هذه املطالب ,لتحقيق التنمية املستدامة,
كاآلتي :
أ) متطلا تحع م ح( ,)Power,2006,3وهي ما حتتاجه التنمية املستدامة يف استمراريتها بشكل عام,
وميكن الوصول هلذه املتطلبات من خالل صياغة اسرتاتيجية وطنية ,وتوفر اإلدارة السياسية ,وتعزيز
املشاركة اجملتمعية يف صياغة سياسة التنمية املستدامة ,وإقامة القدرات الوطنية ,وتنظيم اجملتمع,
من خالل إدارة الشبكات االجتماعية وإبقائها يف املناطق احلضرية ,وتوفري الظروف اآلمنة.
) ثملطلبحث ايئ حويتمث حدورحثملش ر

حثجملتمعي حب آل ح:

 زيادة الوعي البيئي ومعاجلة مشاكل البيئة حمليا ,من خالل القيام مبشاريع ,وتنفيذ برامج تكونأهدافها وضحة من البداية.
 حتقيق الوصول الشامل والعادل إىل مياه شرب آمنة وبأسعار معقولة للجميع. االستشارة البيئية ,واملشاركة يف وضع القرار البيئي داخل اهليئات العامة. جتنب الكثري من املشكالت البيئية اليت تهدد نوعية حياة اإلنسان ,وغريه من أحياء األرض. عدم اإلفراط يف استخدام األمسدة واملبيدات اليت تلوث املياه السطحية واجلوفية .ج)حثملطلبحثالجتم ع حويتمث حدورحثملش ر

حثجملتمعي ح

ت

:ح(عالث ليم ح )2008حح

 تدعيم التعليم ,والعمل على حتقيق هدف التعليم لصاحل اجلميع. الوصول املتساوي جلميع النساء والرجال إىل التعليم التقين واملهين واجلامعي بتكلفة معقولة وجودة. االهتمام بصحة األمهات ,وذلك بتوعية األمهات احلوامل وكيفية احملافظة على الصحة والقضاء علىاملرض.
للعلوم والتقنية
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 مكافحة الفقر ,واستغالل املوارد املتاحة ,والعمل على توعية اجملتمع حبقهم يف العيش الكريم ضعوا حداً للجوع وضمان وصول مجيع الناس  ،وال سيما الفقراء واألشخاص الذين يعانون من أوضاعمستضعفة  ،مبن فيهم األطفال  ،إىل طعام آمن وغذاء وكافٍ على مدار السنة.
 التمكني االجتماعي ,ويشمل التمكني التعليمي والصحي ,وجمال مناهضة العنف ضد املرأة ,فاجملالالتعليمي يرتبط باملشاركة يف برامج حمو األمية ,وتوفري األدوات الدراسية للفتيات ,والعمل على
القضاء على ظاهرة التسرب من التعليم ,أما اجملال الصحي ,يتضمن التوعية بأهمية الرعاية الصحية
واإلجنابية للنساء( ,علي)2008 ,
 نشر الرتبية البيئية ,من خالل تدريب األفراد لتحمل مسؤولياتهم ,وتنمية وتطوير الشعور باملواطنة. تنشئة السلوك املبين على الوقاية ,والتوعية بالقدوة ,وتعريف األشخاص على حقهم بالعيش الكريميف بيئة نقية(.الرفاعي.)1997 ,
ج)حثملطبحثالقتص ديح:حويتمث حدورحثملش ر

حثجملتمعي حبد د د د د ددح( :هرموش ,)2010 ,و (مالوي)2003 ,؟

 ث تعريفحب ملسؤو ي حثالجتم عي ح لشر

ت فهي تدخل ضمن أبعاد التنمية املستدامة الثالثة(البيئي,

االقتصادي ,االجتماعي) ,والعمل مع إدراج أهداف املسؤولية االجتماعية مع أهداف التنمية
االقتصادية ,مما يؤدي إىل تبين معنى أوسع ,يعود بالنفع بالفائدة على كل أفراد اجملتمع بيئيا
واجتماعيا واقتصاديا ,وحتقيق التوازن يف العائد بني املشرع االقتصادي ومحاية البيئة من التلوث,
واعتبار اجملتمع املدني رقيب ومشارك أساسي يف تفعيل املسؤولية االجتماعية للمشروع االقتصادي
التنموي املستدام.
 ث ك ءةحيفح قليمحثخللم تحثالجتم عي حمن حيث تقديم خدمات مبستوى أعلى جودة وبتكلفة أقل
من الناحية االقتصادية ,والتنافس للحصول على دعم ومتويل ,وحتديد احتياجات احمليط وتلبية
احتياجاته االقتصادية.
 شجيعحث عم حث تطوع الذي يعترب استثمارا لوقت الفراغ جلميع املتطوعني بشكل عام.
ويتضمن أيضا؛ املساعدة يف توفري بيئة مالءمة جلذب املستثمرين لالستثمار يف خمتلف
القطاعات ,وتعزيز دور اإلدارة االقتصادية ملؤسسات الدولة بتطوير قدرات الوزارات واملؤسسات
ذات العالقة.
مما سبق ,فإن متطلبات التنمية املستدامة ,هدفها األساسي استدامة املوارد البشرية والبيئية,
وذلك؛ ال يتم إال من خالل التكامل بني البيئة واجملتمع والتكنلوجيا ,وتسخري كل ذلك لصاحل
اإلنسان ورفاهيته ,واحلفاظ على املوارد من التدمري واالستنزاف.
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أدوثر حثملش ر
ثملستلثم ح

حثجملتمعي حمن ححيإ حثملسؤو ي حث ردي حوثجلم عي حوث ق نوني حيف ححتقيق حث تنمي ح
آل حح:ح(ث سن ح 20111ح.)9ح

أ) دورحث ردح :إن التنمية يف فلسفتها مفهوم أخالقي ،فهي تعتمد على تغري يف أمناط السلوك ,حبيث
يتحمل الفرد مسؤولية الشعور باآلخرين من حوله ,وكذلك مبن سيأتي بعده ,فالتنمية املستدامة
حمورها هو اإلنسان وتوفري احلياة األفضل له ,وبالتالي؛ فإن كل إنسان أيا كان موقعه سواء املواطن
الذي يراعي احتياجاته واحتياجات أبنائه وجريانه واحمليط الذي يعيش فيه ,أو كان املوظف الذي
يؤدي واجبه بأمانة لتحقيق األفضل لكل املستفيدين من خدماته ,أو على مستوى صانع القرار ,أو
واضع السياسة اليت من شأنها ضمان رغد العيش والقدرة على تلبية االحتياجات للحاضر واملستقبل,
فطاملا حمور التنمية املستدامة هو الفرد واحتياجاته؛ فإن الفرد أيضا هو األساس يف بناء هذه التنمية.
ب) دورحثألسرةح :لألسرة دور كبري يف خلق جيل واعي ومنتمي إىل جمتمعه وبلده ,حيرص على أن يتمتع
اجلميع مبستوى عيش مقبول ومريح ,ولعل األسرة هي القدوة يف السلوك الذي يكتسبه الفرد منذ
الصغر ,فإذا كانت األسرة حريصة على حميطها وبيئتها؛ فإن أفرادها سيكونون كذلك ,فاألسرة
هي املعلم األول ملبادئ التنمية املستدامة ,من حيث صقل وزيادة الوعي واإلدراك للحرص على آخرين
كما حنرص على أنفسنا.
ج) دورحثجملتمعح :يؤدي اجملتمع دوراً بالغ األهمية يف معاجلة قضايا البيئة والتنمية املستدامة ،فاجملتمع
هو احملرك األساسي واحملور يف عملية التنمية املستدامة ,وذلك؛ من خالل وجود جمتمع واعي ومتفهم
حلقوق اجلميع وواجباته ,جمتمع متكامل تتحقق فيه املساواة والعدالة االجتماعية ,ويف نفس الوقت
يهيئ أجياال حتافظ علي بيئتها وحميطها ،وحترص على أن يتمتع اجليل القادم مبا متتعوا فيه يف
بيئة سليمة.
ويقع على اجملتمع دور هام يف خلق البيئة االستثمارية لنمو اقتصادي مستدام ,من خالل مبادرات
اجملتمع من النشاطات االقتصادية واالجتماعية ,اليت تهدف لزيادة الدخل ,وقد شهدت السنوات األخرية
زيادة ملحوظة يف د ور وقدرات ومشاركات تنظيمات اجملتمع املدني ،األمر الذي يسلط الضوء على
ضرورة أن تعمل احلكومات واملنظمات الدولية على متكني وتعزيز مشاركة هذه التنظيمات يف
نشاطاتها يف املسائل البيئية لتحقيق التنمية املستدامة ،و تفويض السلطة للمجتمع ,لكي ينمى نفسه
بنفسه ويستطيع أن يواصل أمور التنمية وأن يكون متفهماً لكل جوانبها.
د)حدورحث قط عحثخل صح :إن القطاع اخلاص شريك أساسي ,وهو امليزان الذي يتجدد من خالله األهداف
التنموية ,فباحلديث عن التنمية عرب برامج ونشاطات مستدمية ,فاجلانب االقتصادي يف التنمية هو
األكثر ارتباطا كمؤشر وكنتيجة هلذه التنمية على األفراد وتركيز القطاع اخلاص واجتاهه إىل
التخطيط طويل األمد.
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فاالستثمارات اليت تؤدي دورها يف خدمة اجملتمع واملواطن ,من خالل املشاركة الفاعلة يف توفري
فرص العمل ضمن ظروف مهنية مناسبة؛ تراعي سالمة املوظف والعامل وأمنه الوظيفي ,وشروط صحية
تراعي املهنة أو احلرفة اليت ميارسها ,وكذلك مراعاة السالمة البيئية حمليط العمل واحمليط اخلارجي.
إن السياسات االستثمارية والتنموية للقطاع اخلاص؛ جيب أن تكون اإلنتاج النظيف وتقليل التلوث
مبختلف أنواعه ,وتؤمن االستمرارية هلذه االستثمارات ,وتوفر الدعم الشعيب والرمسي.
د)حث لورحث كوم ح :ويتمثل الدور احلكومي بالدور الرقابي واملتابع لكافة نواحي التنمية ,من خالل
كوادر مؤهلة تعي مفاهيم التنمية املستدامة وتطبيقاتها ضمن برامج واضحة وحمددة ,يكون كل منها
مدعما ومكمال لآلخر .كذلك يقع على عاتق اجلهاز احلكومي العناية بالوضع الداخلي للتنمية ,وأن
يكون منسجما مع التوجيهات العاملية لتحقيق التنمية املستدامة ,من خالل املشاركة يف االتفاقيات
واملواثيق الدولية اليت حتقق هذه الغاية ,ووضع اسرتاتيجية وطنية للتنمية املستدامة يضعها ويطبقها كافة
أجهزة الدولة ومؤسساتها ,وتكون املرجع للنهوض بالتنمية املستدامة وتطبيقاتها على كافة مفاصل
العمل احلكومي ,ابتداءً من املوظف وانتهاءً باملؤسسة اليت يعمل بها .
ه)حدورحث ق نونحيفحمح ي حث تنمي حثملستلثم حو لعيمه ح:ح
إن هذا الدور هو أيضا حكوميا؛ ولكن املقصود هنا وجود آليات قانونية مفعلة كجزء من اجلهاز
الرقابي ,فقوانني االستثمار والتنمية االجتماعية ,وقوانني العمل والعمال ,وما بني البيئة وأنظمتها؛ جيب
أن تتكامل يف رؤية قانونية ,متكن رج ل القانون على كافة املستويات من ضبط العملية التنموية ودفعها
لألمام بقوانني عصرية تؤكد النهج الشمولي للتنمية.
إن هذا الدور يتطلب وجود مؤسسات قانونية مدركة ألهمية هذه التنمية ,ومؤهلة بكوادرها لتطبيق
القوانني وتفعيلها لضمان الوصول إىل اهلدف املنشود ,كذلك ميثل تطبيق محلة القوانني املتعلقة بالتنمية
املستدامة ركيزة احملافظة على حتقيق هذه التنمية اليت تتصف باملدى البعيد واحملتاجة لنفس طويل من
قبل اجلميع.
عوثم حجن ححثملش ر

حثجملتمعي حيفحث تنمي  ،فتتمثل في اآلتي ( :خ طر،1984،ح)68

 .1دعم وتنمية اإلحساس باملسؤولية وتشجيع القيادات على حتمل املسؤولية.
 .2توظيف اجلهود احلكومية واألهلية بفاعلية ملقابلة االحتياجات الشعبية.
 .3تنمية امليكانزمات املناسبة لتحقيق املشاركة من املواطنني من خالل األجهزة احلكومية واألهلية.
 .4توفري كادر من العاملني املدربني ذوي املهارات للمشاركة يف عمليات تنمية اجملتمع.
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وقد ،ذكر ،معهد التخطيط القومي ،)45 ،2003(،بعض القواعد إلجناح لمش ر

حثجملتمعي ،ح

منه ح:ح
 وثفر ح ط ر حثقتص دي حوثجتم ع حوسي س حموثت ح :لقد انتشرت يف السنوات األخرية فكرة أناحلكمومة اجليدة هي الي توفري البيئة املالئمة لنجاح مشروع املشاركة ،بيئة تتميز بالتوزيع العادل
للقوة ،وإدارة املوارد العامة لصاحل اجملتمع بأكمله ،وتطبيق احلكم الدميقراطي الذي يعتمد على
انتقال املسؤولية واملشاركة الشعبية ،وتوافر مساحة سياسية تنطوي على كافة الوسائل اليت حتفز
املواطنني على املشاركة يف تنمية اجملتمع ،وتسمح بالتأثري يف القرارات اليت قد تؤر على منط وأسلوب
حياتهم ،وال شك يف أن كل ذلك مرهون بإجراء تغيريات الزمة وضرورية يف النظم االجتماعية والبنى
السياسية واالقتصادية والثقافية ،وذلك من خالل إجياد صيغة مالئمة لتطبيق الدميقراطية
والالمركزية ،وزيادة دور اجملتمع املدني وكافة مؤسسات اجملتمع يف وضع سياسات التعليم وتنفيذها
وفقا الحتياجات املواطنني.
 -مش ر

ح

ف حفئ تحثجملتمعح :وتتطلب املشاركة عدة عوامل ،منها (:الزواوي.)140 ،2003 ،

زيادة فاعلية دور اجملتمع املدني مبؤسساته املختلفة غري اهلادفة للربح ،وهناك دور أكثر فاعلية ميكن
أن تقوم به اجلمعيات األهلية يف كافة اجملاالت والساندة حملدودي الدخل والنشاطات الطالبية ،فقد
أصبحت املشاركة بني القطاع والدولة يف التعليم أمر واجب ،وهذا من خصائص اجملتمع األصيلة
الذي يراعي املسؤولية االجتماعية.
 وع حثملوثطننيحب ظروبحثالقتص دي حوثالجتم عي ح :إذا كانت املشاركة تعكس جمتمعا دميقراطيايتميز بالعدل واملساواة ،ويسمح لكل إنسان بنصيب يف املوارد املختلفة وبفرصة عادلة للتأثري يف
عمليات صنع القرار ،فإن ترمجة ذلك يتطلب وعي أفراد اجملتمع بالشؤون االقتصادية واالجتماعية،
وفهما للعوامل وقوى اجملتمع اليت تفرزها ،واقتناعا بأن التغيري ممكن من خالل جهود الفرد واجلماعة
اليت لو مت وضع آليات لتنظيمها فسوف حتقق أقصى تأثري هلا وتعكس حاجات املواطنني وظروف
حياتهم ،أي أن املشاركة احلقيقة تتطلب مشاركة املواطن وعزمها على تدعيمها(:.ث زوثوي،ح،2003ح
.)80
 ث تقويمحثملستمرحوثحمل ساي ح :من الضروري القيام بتقويم مستمر ملمارسات املشاركة مبجرد بدءالتنفيذ ،فاجملتمعات يف تطور دائم ،وكذلك احتياجاتها ومطالبها ،لذلك حتتاج االسرتاتيجيات إىل
تطوير وتعديل حتى تتناسب مع هذا التطور ،كما ينبغي أن تصمم اخلطط األساسية وتدرس بعناية
على أن تكون مرنة مبا فيه الكفاية مبا يسمح بإجراء التعديالت املطلوبة أثناء عملية التنفيذ،
ويركز التقويم على درجة اآلثار اخلاصة باملمارسة ،والتأكد من آراء املستفيدين توضع يف االعتبار،
كما ينبغي االهتمام بتطبيق مبدأ احملاسبية ،وذلك بوضع معايري معينة لألداء يلتزم مجيع األطراف
مبقابلتها ،على أن يكون كل منهم مسئوال عن نتائج جهوده.
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خالص حث احلإح:ح
إن التحدي األكرب أمام اجملتمعات الدولية؛ هو كيف ميكن حتقيق تنمية اقتصادية ورفاهية
اجتماعية بأقل قدر ممكن من استهالك املوارد الطبيعية وباحلد األدنى من التلوث واإلضرار بالبيئة,
فهذا هو جوهر التنمية املستدامة ,اليت مت إقرارها يف قمة األرض عام 1992م ,يف ريودي جانريو الربازيلية,
اليت حتولت إىل واحدة من أهم اإلضافات اجلادة يف الفكر التنموي العاملي ,وأن هذا التحدي البد من
تظافر اجلهود الرمسية والشعبية يف خمتلف اجملاالت التنموية ,وحتقيقا ملتطلبات التنمية املستدامة يف
الوقت احلاضر ,واحلفاظ على حقوق األجيال القادمة يف املستقبل.
نت ئجحث احلإح:ح
 إن التنمية املستدامة هي اليت تليب حاجات أجيال احلاضر واملستقبل بغض النظر عن جنسهوانتماءاته ،وأن يتحقق اإلنصاف والعدل داخل اجليل الواحد وبني األجيال املختلفة لشعوب املعمورة
املختلفة.
 إن اجلهود للتنمية املستدامة يف الوطن العربي ما زالت تواجه حتديات عديدة ,منها داخلي ,واآلخرخارجي.
 أهمية البعد البيئي يف التنمية البشرية املستدامة؛ باعتبار البيئة شرطا ومطلبا أساسيا من متطلباتالتنمية.
 ال يزال الفساد وعدم االستقرار السياسي يشكالن عائقني كبريين أمام التنمية البشرية املستدامةيف الوطن العربي.
 للمشاركة اجملتمعية أهمية بالغة يف رفع مستويات الوعي التنموي ,ومتكني األفراد يف صنع القرارالسياسي ،وتوجيه احلياة االجتماعية واالقتصادية والسياسية للمجتمع الذي يعيشون فيه .
 إن املشاركة اجملتعية يف التنمية مطلب ديين ,ومطلوبة يف كافة جماالت احلياة . إن واقع الدول يف الوطن العربي يتسم بوجود فجوة يف حتقيق أهداف التنمية؛ وهذا يتطلب شراكةفاعلة من خالل  :آلية عمل إدارية واضحة وحتديد املعيقات ,والعمل على حلها بتكاتف اجلهود
احلكومية واجملتمعية.
 إن من خصائص اجملتمع األصيلة املشاركة الفاعلة ومراعاة املسؤولية االجتماعية. -تدني فاعلية وسائل اإلعالم املختلفة بتثقيف اجملتمع اجتماعيا وتنمويا.
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ث توصي تح:
 إنشاء منصة وطنية لتعزيز املشاركة.
 استيعاب القيادات اجملتمعية أن مسؤوليتهم مل تعد تقتصر على جوانب التنمية فقط ،بل أنها أصبحت
معنية بإشاعة مضامني ومعاني املشاركة اجملتمعية يف صنع القرار ،وتكريس الوعي بتقليد العملية
الدميقراطية ،وممارسة املواطن حلقه يف حرية الرأي والتعبري ،وصولًا إىل تعزيز التكامل بني اجلهود
احلكومية واجملتمعية.
 يتعني تعزيز دور اجملتمع املدني على كافة املستويات ,وذلك بتمكني اجلميع من الوصول إىل املعلومات
البيئية ،ومن املشاركة املوسعة يف صنع القرارات البيئية.
 توفري وإجياد قنوات اتصالية فعالة ومستمرة بني املواطنني وقياداتهم؛ مما يساعد يف زيادة اخلربات
وتبادل األفكار ،لتحقيق املشاركة الفاعلة ،كما يتوجب عمل ورشات تدريبة يقوم على أساسها
إعداد اخلطط التنموية املستقبلية.
 ضرورة وجود إميان حقيقي لدي صانعي القرار بالدرجة األوىل سواء بالقطاع الرمسي أو القطاع
اخلاص أو شبة الرمسي بأهمية املشاركة الشعبية ،وتبين هذا املنهج كسياسة عامة فكرًا ومنهجًا
وتطبيقًا فعليًا يقود إىل التنمية الشاملة.
 التوسع يف جمال االعتماد على الطاقة النظيفة املتجددة كالطاقة الشمسية والطاقة املائية وطاقة
الرياح.
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ملخص:
هدفت الدراسة إىل بناء برنامج تدرييب مقرتح

عليها وحتكيم الربنامج لدى عدد من اخلرباء وأهل

لتنمية مفاهيم اجلودة الشاملة وتطبيقاتها يف التعليم

االختصاص ،وتوصلت نتائج الدراسة إىل موافقة عينة

لدى خمتصي اجلودة ومدراء املدارس باجلمهورية

الدراسة على مجيع االحتياجات التدريبية بدرجة

اليمنية يف ضوء التنمية املستدامة ،ولتحقيق هدف

كبرية ،وبناء برنامج تدرييب ينمي مفاهيم اجلودة

الدراسة أستُخدم املنهج الوصفي املسحي ،وتطبيق أداة

الشاملة وتطبيقاتها يف التعليم لدى خمتصي اجلودة

االستبانة على عينة الدراسة املكونة من ( )280مفردة

ومدراء املدارس باجلمهورية اليمنية يف ضوء التنمية

من مدارء املدارس وخمتصي اجلودة يف عدد من

املستدامة.

حمافظات اجلمهورية اليمنية لتحديد احتياجاتهم

كلمات مفتاحية :التنمية املستدامة – اجلودة الشاملة

التدريبية ومن ثم بناء الربنامج التدرييب املقرتح بناءً

– مفاهيم اجلودة – خمتص اجلودة.

sustainable development. To achieve the
aim of the study, the descriptive survey
approach
was
used,
and
the
questionnaire tool was applied to the
)study sample consisting of (280
individual school headmasters and

The study aimed to build a proposed
training program to develop the
concepts of total quality and its
applications in education for quality
specialists and school headmasters in the
Republic of Yemen in the light of

Abstract:

( املؤتمر العلمي الثاني للعلوم اإلدارية )
التنمية املستدامة ركيزة لألمن واالستقرار والسالم  /أكتوبر  2020م

quality specialists
والسالم in
a number
toركيزة of
التنمية build
a training program that develops
أكتوبر  2020م
لألمن واالستقرار
املستدامة
governorates of the Republic of Yemen, the concepts of total quality and its
to determine their training needs and applications in education for quality
then build the proposed training specialists and school principals in the
program based on it and arbitrate the Republic of Yemen in light of
program with a number of experts and sustainable development.
 specialists. The results of the study Key words: Sustainable Developmentconcluded that the study sample agreed Comprehensive Quality - Quality
to all training needs to a large extent, and Concepts - Quality Specialist.

مقدمة:
يُعدّ موضوع حتقيق التنمية املستدامة من املوضوعات اليت تطرح ذاتها على الباحثني واملمارسني يف
جماالت اإلدارة حيث أدركت الكثري من املؤسسات واملنظمات ما يرتتب عليه حتقيقها من نتائج إجيابية
سواء أكان ذلك بالنسبة للفرد أو املنظمة أو اجملتمع بشكل عام واحلقيقة تتبني اليوم أنه ال سبيل لتقدم
اجملتمعات والشعوب إال عن طريق األساليب اإلدارية احلديثة؛ وبصفة خاصة اجلودة الشاملة ،ملا هلا من
مكانة خاصة يف العملية الرتبوية ،واليت تعد أحد اجلوانب الرئيسة للتنمية املستدامة.
وقد دأبت الكثري من االنظمة واحلكومات إىل االهتمام بالعملية التعليمية والرتبوية وحتسينها
وتطويرها ،كونها املقياس احلقيقي حلضارة األمة يف الوقت احلاضر ،وذلك من أجل إعداد جيل
مؤهل قادر على حل املشكالت والتفاعل مع معطيات العصر ومتغرياته يف كافة جماالت العلوم الطبيعية
واالجتماعية.
وتعترب اجلودة يف التعليم وتطويره يف الوقت احلالي من أهم املسائل اليت تشغل الفكر التعليمي
والرتبوي احلديث ,إذ أخذت اجلهود تتجه حنو التغيري املخطط من أجل إحداث تنمية حقيقية هادفة،
وأصبحت اجملتمعات يف العصر احلاضر تستحدث أحدث املناهج والوسائل من أجل توجيه عملية تطوير
التعليم حنو إحداث وحتقيق التنمية بوجه عام.
كما يتميز عصرنا الراهن باجلودة الشاملة اليت تالمس مجيع املتغريات ملواجهة التحديات
وجماراتها لالنسجام حبسن تدبري وتيسري عملية الرتبية والتعليم بوصفها إحدى مؤسسات اجملتمع اليت
عنيت مبفهوم اجلودة الشاملة وتسعى إلحيائه وتطويره يف مجيع جوانب العملية التعليمية دون
استثناء(العزاوي ،) 213 :2005 ،واجلودة الشاملة يف التعليم تُعد إحدى الضرورات اليت تنشدها
اجملتمعات اليوم ،و"تعترب من أهم الوسائل واألساليب الناجحة يف تطوير وحتسني بيئة النظام التعليمي
مبكوناته املادية والبشرية ،بل وأصبحت ضرورة ملحة ،وخياراً اسرتاتيجياً متليه طبيعة احلراك
التعليمي والرتبوي يف الوقت احلاضر"(العارفة ،وقران ،)15 :2007 ،وتتحقق جودة التعليم من خالل
وجود سياسة واضحة وحمددة للجودة الشاملة ،وكفاءة التنظيم اإلداري للمؤسسات التعليمية ،وتفعيل
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املستوى للهيئة التعليمية
أكتوبر  2020م
والسالمعالية
تدريب
واالستقرار
وتوفري نظم
ركيزة لألمن
األخطاء،
يفاملستدامة
التنمية
نظام املتابعة والتقويم لتفادي الوقوع
واإلدارية(النبوي.)188 :2007 ،
اضافة إىل ذلك ما اشارت إليه دراسة كلٍ من (عالم ،)2016 ،و(عبد احملسن )2014 ،حيث
أثبتت نتائجها عدم توفري مناخ باملدرسة يشجع على التنمية املهنية املستدامة ،وضعف الدافعية لدى
املعلمني واملشاركة يف الربامج التدريبية ،واقتصار تلك الربامج على اجلوانب النظرية وإهماهلا للجوانب
التطبيقية والعملية ،وأن تدريب املعلمني داخل املدرسة ما زال يف حاجة إىل املزيد من اجلهود البحثية
اليت تعكس وزنه وأهميته من جهة ،وتليب متطلبات العصر الذي نعيشه مبتغرياته السريعة واملتالحقة
من جهة أخرى.
وانطالقاً من الرغبة يف تطوير العملية التعليمية والنهوض بها كان البد من اإلملام مبحاور اجلودة
الشاملة كخطوه رئيسة يف حتققها مبراحل التعليم العام ,ولعل من بني هذه احملاور مدراء املدارس
وخمتصو اجلودة يف املدرسة؛ ألنهم العنصر األكثر أهمية يف حتسني التعليم وتطوير نوعيته؛ لذا ال بد
من تأهيلهم وتدريبهم بربامج تدريبية نوعية تليب احتياجاتهم وحتقق اجلودة الشاملة يف مدارسهم.
مشكلة الدراسة:
باتت التنمية املستدامة مطلباً عاملياً وسياسة دولية شاملة جلميع جوانب احلياة وأساسها ومنطلقها
قائم على التعليم وجودته الذي بدوره سيبين أجياالً قادرة على حتقيق التنمية املستدامة؛ لذا تسعى وزارة
الرتبية والتعليم من خالل رؤيتها ورسالتها وخططها االسرتاتيجية لتجويد التعليم يف مجيع مدارس
اجلمهورية اليمنية انطالقاً من الرؤية الوطنية اليت جعلت من جودة التعليم هدف اسرتاتيجي ينبغي على
اجلميع السعي لتحقيقه ،بناءً على ذلك تسعى اإلدارة العامة للجودة واالعتماد بوزارة الرتبية والتعليم
وإداراتها يف احملافظات من نشر ثقافة اجلودة الشاملة وتأسيس الفرق واملختصني والبنية التحتية ومن
ذلك اختيار خمتصو جودة يف املدارس احلكومية واألهلية ليقوموا بأدوار ومهام متعددة للسعي لتحقيق
جودة التعليم وتطبيق مبادئ وأهداف وجماالت اجلودة الشاملة يف التعليم ،اضافة إىل تشكيل فريق
اجلودة والتطوير املدرسي الذي يقوده مدير املدرسة ،األمر الذي يتطلب تأهيلهم وإعدادهم ونشر ثقافة
اجلودة لديهم لكونهم جدد على عملهم اضافة إىل أن مفاهيم اجلودة الشاملة وتطبيقاتها يف التعليم ما
زالت غري معروفة لدى الكثريين من مدراء املدارس بل وتواجه املدارس صعوبة ومعوقات كثرية لتطبيق
اجلودة الشاملة فيها ويعود ذلك إىل قلة معرفتهم بها وكيفية تطبيقها ومفاهيمها املختلفة.
ومن جانب أخر فقد اثبتت دراسة (الشريف )2017 ،أنه توجد فجوة كبرية بني ثقافة اجلودة
الشاملة أثرت على فكرة التحسني يف أداء النظام التعليمي يف اليمن ,وأن النظام التعليمي اليمين غري
قادر على جتاوز تلك الفجوة مامل تتوفر كل شروط تطبيق اجلودة الشاملة لتحسني أدائه وخمرجاته،
وأشارت دراسة (العاجز ،ونشوان )2007 ،ودراسة (عطيفة )2014,إىل أن من أهم معوقات تطبيق اجلودة
يف املدارس هو ضعف ثقافة اجلودة لدى العاملني يف جمال التعليم وضعف كفاءة مدراء املدارس يف هذا
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 2020مالنظر يف الربامج
أكتوبرإعادة
والسالمعلى
)2007
واالستقرار
لألمن(ثابت,
دراسة
املستدامة ركيزة
أكدت نتائج
اجملال ،وملواجهة تلك الصعوباتالتنمية
التدريبية اخلاصة باجل ودة وتدريب املعنيني بتطبيق اجلودة إضافة لنشر ثقافة اجلودة ،كما بينت نتائج
دراسة (الصاحلي ) 2003 ،أن من أهم متطلبات تطبيق إدارة اجلودة الشاملة لتطوير اإلدارة املدرسية هو
حتسني كفايات مديري املدارس يف توظيف القيادة التشاركية وحل املشكالت ،وقد أوصت الدراسة
بض رورة نشر ثقافة اجلودة يف املدارس ،اضافة إىل ما أشارت إليه دراسة (إبراهيم )2002 ،من ضرورة
استخدام أبعاد ثقافية وقيم ومعتقدات جديدة تتبنى فلسفة اجلودة الشاملة مع تنمية الوعي الذاتي داخل
املدرسة.
األمر الذي أدى لظهور توجه حبثي يرمي إىل السعي اجلاد لالرتقاء بكفاءة مدراء املدارس
وخمتصي اجلودة من خالل التدريب املنظم واملدروس مبا حيقق تطبيق اجلودة الشاملة يف التعليم يف ضوء
التنمية املستدامة.
وميكن حتديد مشكلة الدراسة بالسؤال الرئيس اآلتي:
ما الربنامج التدرييب املقرتح لتنمية مفاهيم اجلودة الشاملة وتطبيقاتها يف التعليم لدى خمتصي
اجلودة ومدراء املدارس باجلمهورية اليمنية يف ضوء التنمية املستدامة؟
أسئلة الدراسة:
يتفرع من السؤال الرئيس األسئلة الفرعية اآلتية:
 .1ما االحتياجات التدريبية الالزمة ملختصيييييييييييييييي اجلودة ومدارء املدارس باجلمهورية اليمنية يف جمال
مفاهيم اجلودة الشاملة وتطبيقاتها يف ضوء التنمية املستدامة من وجهة نظرهم؟
 .2هل توجد فروق ذات داللة إحصييييائية بني متوسييييطات درجة االحتياجات التدريبية حبسييييب متغريات
الدراسة :النوع(ذكور– إناث) ،والعمل(مدير مدرسة – خمتص جودة)؟
 .3ما التصيييييور املقرتح للربنامج التدرييب الذي ينمي مفاهيم اجلودة الشييييياملة وتطبيقاتها يف التعليم يف
ضوء التنمية املستدامة؟
أهداف الدراسة:
سعت الدراسة لتحقيق األهداف اآلتية:
 .1حتديد االحتياجات التدريبية الالزمة ملختصييييي اجلودة ومدارء املدارس باجلمهورية اليمنية يف جمال
مفاهيم اجلودة الشاملة وتطبيقاتها يف ضوء التنمية املستدامة من وجهة نظرهم؟
 .2الكشيييف عن وجود فروق ذات داللة إحصيييائية بني متوسيييطات درجة االحتياجات التدريبية حبسيييب
متغريات الدراسة :النوع(ذكور– إناث) ،والعمل(مدير مدرسة – خمتص جودة)؟
 .3إعداد تصييييور مقرتح لربنامج تدرييب ينمي مفاهيم اجلودة الشيييياملة وتطبيقاتها يف التعليم يف ضييييوء
التنمية املستدامة؟
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تتمثل أهمية الدراسة يف اآلتي:
 تسهم الدراسة يف تقديم مفاهيم اجلودة الشاملة وتطبيقاتها يف التعليم كونها من األساسيات اليت
حتقق التنمية املستدامة ملدارس التعليم العام وما له من أثر يف تطوير التعليم باجلمهورية اليمنية.
 حتدد الدراسة مفاهيم اجلودة الشاملة وتطبيقاتها يف التعليم قد تساعد املعنيني جبودة التعليم يف فهمها
وتطبيقها مبا حيقق مبادئ وأبعاد وأهداف التنمية املستدامة.
 يتوقع أن يستفيد من نتائج الدراسة وزارة الرتبية والتعليم ممثلة باإلدارة العامة للجودة واالعتماد وقطاع
التدريب أضافة إىل مكاتب الرتبية والتعليم باحملافظات.
 كما يتوقع أن يستفيد من الربنامج التدرييب كالً من مدراء املدارس وخمتصو اجلودة وفرق اجلودة
والتطوير املدرسي يف تأهيل القيادات الرتبوية داخل املدارس احلكومية واألهلية.
 قد يسهم الربنامج التدرييب يف زيادة نشر ثقافة اجلودة على مستوى املدرسة واإلدارات التعليمية ويعزز
من تطبيق اجلودة الشاملة يف املدرسة.
حدود الدراسة:
تقتصر الدراسة على احلدود اآلتية:
 حدود موضوعية :برنامج تدرييب مقرتح لتنمية مفاهيم اجلودة الشاملة وتطبيقاتها يف التعليم يف ضوء
التنمية املستدامة.
 حدود مكانية :اجلمهورية اليمنية.
 حدود زمانية :نُفِّذت الدراسة خالل العام 2020م.
 حدود بشرية :مدراء املدارس وخمتصو اجلودة باملدارس.
مصطلحات الدراسة:
الربنامج التدرييب:
يعرفه (علي ) 69 :2011 ،بأنه جمموعة من املوضييييييوعات اإلجبارية واالختيارية تقدم لفئة معينة من
الدارسني بغية حتقيق أهداف مقصودة ،يف فرتة زمنية حمددة ،مع بيان عدد الساعات اليت تقابل كل
موضوع ،والقائم بالتدريب ،وتستند على تقدير االحتياجات.
ويعرفه الباحثان إجرائياً بأنه جمموعة من املوضيييوعات اليت تقدم ملدراء املدارس وخمتصيييي اجلودة
يف املدارس بغية تنمية مفاهيم اجلودة ال شاملة وتطبيقاتها يف التعليم يف ضوء التنمية املستدامة ويستند
الحتياجاتهم التدريبية.
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تعرف بأنها مدخالً للتنمية متكاملة األبعاد (اجتماعياً وبيئياً واقتصادياً وثقافياً) ,يسعى إلحداث
توازن بني تلبية االحتياجات التنموية احلالية ,واالحتياجات التنموية املستقبلية ,من خالل إدارة متمركزة
حول املستقبل(املنري)18 ,2014 ,
كما يعرفها الباحثان إجرائياً بأنها :مدخل متكامل للتنمية اليت تتصف بالدميومة واالستمرارية
وميكن حتقيقها من خالل التعليم القائم على مبادئ اجلودة الشاملة يف التعليم.
اجلودة الشاملة:
يعرفها(شحاتة )20 :2005 ،بأنها" :احلصول على منتج جيد من خالل حتسني مدخالت العملية
التعليمية بوجه عام ،مبا تتضمنه من مطالب ،إدارة مؤسسية ،ومباني ،ومرافق ،ومناخ عام داخل
املؤسسة ،وحتسني أداء املعلم وأداء الطالب وأداء املؤسسة ،وإجراءات ومرجعيات العملية التعليمية مبا
يسهم يف حتسني خمرجات العملية التعليمية".
ويعرفها الباحثان إجرائياً بأنها :التحسني املستمر يف العملية التعليمية بوجه عام ،مبا تشتمله من
إدارة ،ومباني ،ومرافق ،ومناخ عام داخل املدرسة ،وحتسني أداء املعلم وأداء الطالب وأداء املدرسة،
وإجراءات ومرجعيات العملية التعليمية مبا يسهم يف حتسني خمرجات العملية التعليمية ويليب احتياجات
املستفيدين من متعلمني وأولياء أمور وجمتمع.
تطبيقات اجلودة الشاملة يف التعليم:
يعرفها الباحثان إجرائياً بأنها :كل ما يتم تطبيقه داخل املدرسة من برامج وإجراءات مرتبطة
باجلودة الشاملة واملتمثلة يف التخطيط االسرتاتيجي املدرسي واخلطة التطويرية والتقييم الذاتي للمدرسة
واالعتماد املدرسي والقيادة والتطوير املهين املستمر والتعلم مدى احلياة ومبا حيقق مبادئ وأهداف وأبعاد
التنمية املستدامة.
اإلطار النظري:
مفهوم التنمية املستدامة:
هي تعبري عن التنمية اليت تتسم باالستقرار ,ومتتلك عوامل التواصل ,وليست واحدة من األمناط
التنموية اليت درج مفكرو التنمية على إبرازها مثل :التنمية االقتصادية ,أو االجتماعية ,أو االقتصادية,
أو الثقافية ,أو البيئية ,أو املؤسسية ,أو السياسية ,فهي تنمية تنهض باألرض ومواردها وتقوم بها(اهلييت,
املهتدي ،)2008,13 ,كما عرفها مؤمتر األمم املتحدة للبيئة والتنمية :بأنها ضرورة إجناز احلق يف
التنمية ,حبيث تتحقق على حنو متساوي مع احلاجات التنموية والبيئية ألجيال احلاضر واملستقبل
(دوغالس ،)17 ,2000 ,ويعرفها (أبو النصر وحممد )2017 ،بأنها التنمية املستمرة ,والعادلة ,واملتوازنة,
واملتكاملة ,واليت تراعي البعد البيئي يف مجيع مشروعاتها ,واليت ال جتين الثمار لألجيال احلالية على
حساب األجيال القادمة.
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يتضمن مفهوم التنمية املستدامة أبعاد مرتابطة ومتكاملة مع بعضها البعض ,أهمها(شليب:)72 ,2014,
 االستدامة االقتصادية :أي قابلية املشروع لالستمرار من الناحية االقتصادية واملالية ،باحملافظة على
رأس املال وتنمية املوارد ،واستخدامها على الوجه الصحيح.
 االستدامة االجتماعية :وتظهر يف مؤشرات الرقي والتطور االجتماعي؛ وتتجلى يف شيوع صور العدالة
والتماسك االجتماعي ،ومتكني أفراد اجملتمع من حتمل مسؤولياتهم ،باملشاركة يف صناعة
القرار ،وتنمية املؤسسات االجتماعية ،وحتقيق اهلوية احلضارية.
 االستدامة البيئية :ويقصد بها احلفاظ على األنظمة البيئية احليوية اليت تكفل للمجتمع صيانة احلياة
واستمرارها يف بيئة حتافظ على موارد طبيعية متنوعة.
 االستدامة باعتبارها فرصة ساحنة :وتعين أن ترتك لألجيال القادمة من الفرص ما يوازي تلك اليت
أتيحت للجيل احلالي ،إن مل يكن أكثر منها.
 االستدامة التكنولوجية :ويتم من خالل األخذ بالتكنولوجيا احملسنة ,وسن القوانني والتشريعات
الزاجرة ,والعمل على احلد من االحتباس احلراري ,ووضع املقاييس العددية للملوثات وما إىل ذلك,
فهي تعين التحول إىل تكنولوجيا أنظف ,وتقليص استهالك الطاقة غري املتجددة.
 االستدامة السياسية واألمنية :يتجسد هذا املفهوم باحلكم الرشيد وإدارة احلياة السياسية واألمنية
جتسيداً يراعي ويضمن مرتكزات دميقراطية وشفافية اختاذ القرار وتنامي الثقة واملصداقية ,وتولي
الثقة واالستغاللية للمجتمع بأجياله الالحقة.
مبادئ التعليم من أجل التنمية املستدامة:
للتعليم من أجل التنمية االستدامة مبادئ منها(غنيم وأبو زنط( ,)29:28 ,2007 ,احلاج:)35 ,2009,
 االهتمام مبوارد األرض.
 حتسني جودة احلياة.
 احلفاظ على التنوع احليوي لألرض.
 التقليل من استنزاف املوارد غري املتجددة.
 إنشاء شراكات عاملية من أجل التنمية املستدامة.
 تغيري االجتاهات واملمارسات الشخصية من أجل مستقبل أفضل.
 متكني اجملتمعات من االهتمام ببيئاتهم.
 توفري إطار وطين لتحقيق التوازن بني التنمية االجتماعية واالقتصادية واحلفاظ على البيئة
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أهداف التعليم من أجل التنمية املستدامة:
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من أهداف التعليم من أجل التنمية املستدامة ما يأتي(أبو النصر ,وحممد:)113-95 :2017 ،
 إنها الفقر واجلوع جبميع صورهما وضمان الكرامة واملساواة.
 ضمان التعليم اجليد املنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلم مدى احلياة.
 محاية املوارد الطبيعية لكوكبنا واملناخ لألجيال احلالية والقادمة.
 متكني الناس من احلصول على حياة مزدهرة ملبية لطموحاتهم ومنسجمة مع الطبيعة.
 التشجيع على قيام جمتمعات يسودها السالم ختلو من اخلوف والعنف.
 تنشيط الشراكة وتعزيز روح التضامن العاملي.
متطلبات حتقيق أهداف التعليم من أجل التنمية املستدامة:
هناك عدد من املتطلبات لتحقيق أهداف التنمية املستدامة منها صياغة منطلقات فكرية مبعايري
وأساليب جديدة ،إجياد نظم تعليمية نظامية وغري نظامية مرنة ،بناء املناهج على مستجدات التنمية
واحتياجات األفراد ،و جعل التعليم عملية متصلة ومتكاملة احللقات ،وإجياد سياسيات وطنية للتعليم
والبحث العلمي من منظور استدامة التنمية ،و إجياد مفهومات وأساليب حديثة للجودة والتميز مبعايري
كمية وغري كمية ،و حتويل الثورة الصامتة اليت حيدثها التعليم إىل طاقة فعل وإبداع وحراك إنساني
ثقايف ،ومتكني املتعلم من التكيف مع املتغريات(احلاج.)14-13 ,2009,
من هنا جند أن التعليم والتنمية املستدامة وجهاً لعملة واحدة ,فهما يشرتكان يف تطور بعضهم البعض,
ألنهما يلتقيان يف املخرجات اليت تصب يف تطور اجملتمع وتقدمة ,فبقدر ما خيصص ضمن جماالت التنمية
املستدامة يف حقل التعليم وتطوره ,ينعكس ذلك يف خمرجات التعليم من كوادر متعلمة ومتدربة مساعدة
يف تنشيط حركة التنمية املستدامة؛ لذا يعد التعليم مدخالً لقضايا التنمية املستدامة.
اجلودة الشاملة يف التعليم املدرسي:
مفهوم اجلودة يف التعليم املدرسي:
اجلودة تعرف وفقاً للمعهد األمريكية للمعايري بأنها" :مجلة السمات واخلصائص للمنتج أو اخلدمة
اليت جتعلها قادرة على الوفاء باحتياجات معينة"(طعيمة1429 ،هـ  ،)430 :يف حني وصفها (عليمات،
 )16 :2004بأنها تشييييييييمل الكفاءة والفعالية معاً؛ باعتبارها تركز على حتقيق املواصييييييييفات املطلوبة
بأفضل الطرق وبأقل جهد وتكلفة ،وتهتم بتحقيق األهداف املنشودة ،ويعرفها معهد اجلودة الفيدرالي
بأنها" :أداء العمل بالشييكل الصييحيح من املرة األوىل ,مع االعتماد على آراء العمالء ملعرفة مدى حتسيين
األداء"(اجلضعين.)18 :2005 ،
ويعرف (طعيمه1429 ،هـ  ) 142 :اجلودة يف التعليم بأنها "جمموعة اخلصائص أو املواصفات اليت
تعرب بدقة ومشولية عن جوهر الرتبية وحالتها مبا يف ذلك كل أبعادها ،مدخالت وعمليات وخمرجات
وتغذية راجعة ،وكذلك التفاعالت املتواصييييييلة ،اليت تؤدي إىل حتقيق األهداف املنشييييييودة واملناسييييييبة
للعلوم والتقنية
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يمات واخلواص اليت
 2020م
أكتوبرالسيي
بكافة
والسالم
"يتعلق
واالستقرار
لألمنالتعليم
ركيزة يف
اجلودة
املستدامة
التنميةمفهوم
للجميع ،وترى (حبرت )620 :2007 ,أن
تتعلق بيياجملييال التعليمي ,واليت تظهر جودة النتييائج املراد حتقيقهييا وهي ترمجيية احتييياجييات وتوقعييات
التالميذ املسيييتفيدين من اخلدمة ,إىل خصيييائص حمددة تكون أسييياسييياً يف تعليمهم وتدربيهم  ,لتعميم
اخلدمات التعليمية الرتبوية وصييييييييييييييييييييييياغتها يف أهداف ميكن حتقيقها ,لتقدميها للتالميذ مبا يوافق
توقعاتهم".
ولتحقيق جودة املخرج التعليمي ينبغي أن يكون هناك اتسيييييييييييييييييياقاً وترافقاً بني حاجات ومتطلبات
املسيييتفيد وأهداف العمل بهدف حتقيق أقصيييى كفاءة يف العمل وحتقيق رغبات املسيييتفيد بأقل تكلفة
ممكنة ,واالستخدام األمثل للموارد البشرية يف املدرسة ,فضالً عن كون جودة املنتج التعليمي أسلوب
لتحقيق الفاعلية والكفاءة املطلوبة للمدرسة بتطبيق العمليات والنظم اليت تؤدي للتفوق ومتنع األخطاء,
وتؤكد أن كل نشاط باملنظمة مرتبط حباجات املستفيد وتقييم املستفيد ملعرفة حتسني األداء وتعاظم
نواتج التعليم والتعلم(حسن ،ومحود.)24 :2007 ،
ويأخذ مفهوم اجلودة عند تطبيقه يف التعليم أبعاداً أوسيييييع ،كالقيمة املضيييييافة يف التعليم ،وجتنب
االحنرافات يف العملية التعليمية ،ومطابقة املخرجات التعليمية لألهداف املخططة واملواصيييييييييييييييييييييييفات
واملتطلبات ،والتفوق يف التعليم ،ومواءمة املخرجات التعليمية واخلربة املكتسيييبة ،وتلبية أو التفوق على
توقعات املستفيد يف التعليم(قدورة.)24 :2011 ،
مبادئ حتقيق اجلودة يف التعليم املدرسي:
هناك جمموعة من مبادئ اجلودة يف التعليم تتمثل يف:
 .1حتمية االهتمام بتحسييييني كافة العمليات اليت تتوىل الرعاية الطالبية داخل املدرسيييية وبشييييكل
مباشر.
 .2ضييييييرورة وجود أهداف حمددة موجهة (باحتياجات الطالب وسييييييوق العمل) تسييييييعى املدرسيييييية إىل
حتقيقها(العجمي.)159-158 :2007 ،
 .3التدريب املستمر على كل جديد وربطة بأهداف اجلودة.
 .4اهتمام قيادة التعليم بتوحيد الرؤية واألهداف واالسييييرتاتيجيات داخل منظومة التعليم وتهيئة املناخ
التعليمي لتحقيق هذه األهداف وبأقل تكلفة.
 .5دعم كامل من قيادات املؤسسات التعليمية لقيم وثقافة وآليات اجلودة الشاملة.
 .6تشجيع وتبين األفكار املبدعة واملبدعني.
 .7تكامل السيييياسيييات لتحقيق اجلودة والتميز يف سيييلسيييلة عمليات اجلودة ,ومن ثم خمرجاتها وهي
تقديم خدمة تعليمية متميزة بكل جوانبها(عطية.)18 :2009 ،
 .8تأكيد أن التحسني والتطوير عملية مستمرة.
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 .9متكني املعلمني من األداء اجليد(زياد،

:

).
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2008ركيزة
التنمية املستدامة

فوائد تطبيق اجلودة يف التعليم املدرسي:
تتمثل فوائد تطبيق اجلودة يف التعليم املدرسي يف اآلتي:
 -1يقود تطبيق اجلودة يف اجملال الرتبوي إىل خفض التكاليف بصورة ملحوظة.
 -2اجلودة تؤدي إىل رضيييياء العاملني الرتبويني واملسييييتفيدين (الطالب) وأسييييرهم واجملتمع(أبو ملوح،
.)2 :2004
 -3حتسني نوعية اخلدمات املقدمة واملنتجة من قبل املدرسة ,مع الرتكيز على املخرجات والنتائج.
 -4الرتكيز على تقديم اخلدمات ذات اجلودة العالية للمستفيد(العزاوي.)68 :2005 ،
 -5االرتقاء مبستوى املتعلمني يف مجيع اجلوانب اجلسمية ,والعقلية ,واالجتماعية ,والنفسية ,والروحية.
 -6زيادة كفايات اإلداريني واملعلمني والعاملني باملدرسة ,ورفع مستوى أدائهم.
 -7كسب ثقة املتعلمني وأولياء أمورهم ,وتقديرهم جلهود العاملني وجودة أدائهم.
 -8يصييييييييييييييبح الطالب أكثر قدرة وأكثر مهارة وأكثر اسييييييييييييييتعداد للدخول يف سييييييييييييييوق العمل
اخلارجي(حسني ،وإبراهيم.)91-90 :2002 ،
 -9توفري جو من التفاهم والتعاون والعالقات اإلنسانية السليمة بني مجيع العاملني يف املدرسة.
-10

يؤدي إىل ضيييييبط النظام اإلداري وتطويره يف أي مؤسيييييسييييية تعليمية نتيجة لوضيييييوح األدوار

وحتديد املسؤوليات بدقة(كنعان.)35-34 :2009 ،
معوقات تطبيق اجلودة يف التعليم املدرسي:
هناك معوقات تعيق تطبيق اجلودة يف التعليم املدرسي لعل أهمها (العاجز ،ونشوان:)207 :2007 ،
 .1ضعف ثقافة اجلودة لدى العاملني حتى املستفيدين من برامج اجلودة الشاملة يف اجملتمع.
 .2نتائج تطبيق اجلودة الشييييياملة حتتاج إىل مدة زمنية طويلة نسيييييبيا ،وتطبيق خطط اسيييييرتاتيجية
طويلة املدى ،وليس ختطيطاً تكتيكياً سريعاً يرغب مطبقو اجلودة رؤية النتائج سريعة لعملهم.
 .3إمكانات املدارس والنظام املركزي املطبق يف جمال التعليم ال يسييييييييييييييمح للمدراء واملتعلمني
باحلرية الكاملة لتطبيق اجلودة الشاملة ،وكذلك ضعف كفايات املعلمني ومدراء املدارس.
الدراسات السابقة:
هدفت دراسة (إبراهيم )2002 ،إىل التعرف على مفهوم اجلودة الشاملة ومراحل تطبيقها يف النظم
التعليمية بغرض االستفادة منه يف تطوير إدارة املدرسة الثانوية العامة والكشف عن واقع إدارة املدرسة
الثانوية العامة مبصر ،ووضع تصور مقرتح لتطوير إدارة املدرسة الثانوية العامة يف ضوء إدارة اجلودة
ال شاملة ،واستخدمت الدراسة املنهج الوصفي للتعرف على العوامل املؤثرة على مدارس الثانوية العامة
ومتطلبات تطبيق إدارة اجلودة الشاملة باملدرسة الثانوية باإلضافة إىل أسلوب حتليل النظم لدراسة
املدرسة الثانوية كمنظومة إدارية ،وتوصلت الدراسة إىل ضرورة توفري صالحيات واسعة إلدارة املدرسة
للعلوم والتقنية
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اجلودة ممن خالل أسلوب
أكتوبر 2020
حتقيق
والسالم
واالستقرارعلى
لألمنتساعد
واليت
والفنيةركيزة
املستدامة
اإلدارية
يف اختاذ القرارات والقيام باملهامالتنمية
اإلدارة الذاتية ،وحتسني مناخ العمل داخل املدرسة مع التطوير التنظيمي هلا ومن ضرورة استخدام أبعاد
ثقافية وقيم ومعتقدات جديدة تتبنى فلسفة اجلودة الشاملة مع تنمية الوعي الذاتي داخل املدرسة.
أما دراسة (الصاحلي )2003 ،هدفت إىل البحث يف األسس واملبادئ واملنطلقات الفكرية ملدخل
إدارة اجلودة الشاملة ,واملتطلبات األساسية لتطبيقها ,وتقديم تصور مقرتح لتطوير اإلدارة املدرسية
مبدارس وكالة الغوث بغزة يف ضوء مدخ ل إدارة اجلودة الشاملة ،وتوصلت نتائج الدراسة إىل أن من
أهم متطلبات تطبيق إدارة اجلودة الشاملة لتطوير اإلدارة املدرسية هو حتسني كفايات مديري املدارس
يف توظيف القيادة التشاركية وحل املشكالت.
بينما دراسة (العاجز ،ونشوان )2007 ،هدفت إىل التعرف على معوقات تطبيق اجلودة يف مدارس
وكالة الغوث الدولية بغزة من وجهة نظر املديرين واملشرفني الرتبويني ،واستخدمت الدراسة املنهج
الوصفي التحليلي ,ولتحقيق أهداف الدراسة صمم الباحثان استبانة وزعت على ( )50مديراً و()50
مشرفاً تربوياً ،وتوصلت نتائج الدراسة إىل ضعف التخطيط االسرتاتيجي ,وغموض يف فهوم الرؤية
والرسالة لدى مديري املدارس.
أما دراسة (الدعيس )2010 ،فهدفت إىل إعداد أمنوذج مقرتح لتطوير اإلدارة املدرسية يف ضوء
إدارة اجلودة الشاملة ،والتعرف على درجة أهمية األمنوذج املقرتح من وجهة نظر مديري ومعلمي املدارس
الثانوية بأمانة العاصم ة ،ولتحقيق أهداف الدراسة أعتمد الباحث املنهج الوصفي التحليلي ،فتم اختيار
عينة عشوائية بلغت ( )76مديراً ومديرة ،وتكونت عينة املعلمني واملعلمات من ( )224معلماً ومعلمة،
واستخدم الباحث استبانة تكونت من ( )102فقرة ،وتوصلت النتائج إىل إعداد أمنوذج مقرتح تكون
من تسعة جماالت هي :القيادة املدرسية ،والرؤية والرسالة ،واألهداف ،والثقافة التنظيمية ،والتخطيط
االسرتاتيجي ،وصناعة القرار وحل املشكالت ،إدارة وتنمية املوارد البشرية ،وعالقة املدرسة باجملتمع
احمللي ،وجمال رضا املستفيدين ،والقياس والتقويم.
كما قدمت دراسة فرازيسكا وآخرون ( )Franziska and others, 2013أمنوذجاً لتعليم التنمية
املستدامة ,وما حيتاج املعلمون إليه من الكفايات الالزمة يف التعليم من أجل التنمية املستدامة يف سويسرا,
وخلصت إىل ضرورة تضمني أبعاد وقضايا التنمية املستدامة يف املناهج الدراسية بدرجة كافية ,وتأهيل
وتدريب املعلمني على كيفية تعليمها ،أما دراسة (احلداد )2014 ،فهدفت إىل التعرف على تصور
القيادات اإلدارية يف التعليم العالي عن مفهوم إدارة اجلودة الشاملة وأثر توافر إبعادها على عناصر التنمية
املستدامة (اإلنصاف ,والتمكني ,وحسن اإلدارة واملسألة ,والتضامن) يف حتديد كفاءة اخلرجيني,
وأهمية رضا الطالب عن تأهيلهم العلمي ,وزيادة ثقتهم بكفاءتهم ,وحتسني مركز الكلية ،وأظهرت
النتائج إىل أن هناك تأثري معنوي جململ أبعاد إدارة اجلودة الشاملة (التحسني املستمر ,الرتكيز على
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التنمية املستدامة ,كما
أكتوبر  2020م
عناصر
والسالم
واالستقرارجممل
والتدريب) على
التعلم ركيزة لألمن
املستدامة
القرارات,
العمالء ,القيادة ,املشاركة ,اختاذ التنمية
تراها القيادات العليا.
فيما دراسة (احلاج )2015 ,فسعت إىل التعرف على واقع إنتاج املعرفة يف جامعة صنعاء ,وأبرز
االجتاهات املعاصرة يف إدارة وإنتاج املعرفة املواكبة للتنمية املستدمية ,وأهم التحديات اليت تواجه جامعة
صنعاء واحتياجاتها إلنتاج املعرفة املواكبة الحتياجات التنمية املستدمية؛ وخلصت الدراسة إىل بناء
منوذج االسرتاتيجية املقرتحة إلنتاج املعرفة يف جامعة صنعاء املواكبة الحتياجات التنمية املستدمية.
يف حني هدفت دراسة (املعمري والنظاري )2017 ،إىل إعداد تصور مقرتح لتطوير حمتوى كتب
الفيزياء للمرحلة الثانوية يف اجلمهورية اليمنية يف ضوء أبعاد التنمية املستدامة ,وتوصلت الدراسة إىل أن
نسبة تضمني أبعاد التنمية املستدامة واملتمثلة يف (البعد االقتصادي – البعد التكنولوجي – البعد
السياسي واألمين) جاءت ضئيلة جداً ومل تصل إىل النسبة املقبولة تربوياً.
ودراسة (اإلدريسي )2018 ,هدفت إىل معرفة دور إدارة اجلودة الشاملة وأبعادها يف تعزيز التنمية
املستدامة ,وخلصت الدراسة إىل وجود دور ذو داللة إحصائية إلدارة اجلودة وأبعادها يف تعزيز التنمية
املستدامة لبيئة املنظمات التعليمية اليمنية ،أما دراسة (سامل ،وسراي )2018 ,فقد هدفت إىل تسليط
الضوء على أهمية تطبيق مدخل إدارة اجلودة الشاملة يف قطاع التعليم العالي ,ودورها يف حتقيق التنمية
املستدامة؛ وتوصلت الدراسة إىل أنه ميكن حتقيق جودة التعليم العالي من خالل :أسلوب التعلم العملي
وحبوث العمل ,التقويم الذاتي ,االعتماد األكادميي واملهين والدراسة الذاتية.
التعليق على الدراسات السابقة:
من خالل استعراض الدراسات السابقة جند أن بعضها ركزت على التنمية املستدامة يف التعليم
العام فيما ركزت دراسات أخرى على التنمية املستدامة يف التعليم العالي ,وكان أغلبها خارج اليمن،
وتتفق الدراسة احلالية مع دراسة (احلاج ,)2015,ودراسة (املعمري والنظاري )2017,من حيث تطبيقها
داخل اجلمهورية اليمنية إال أنها ختتلف معها من حيث بيئة التطبيق ,كما تتفق مع دراسة (سامل
وسراي )2018,و(اإلدريسي )2018 ,من حيث تركيزها على إدارة اجلودة والتنمية املستدامة إال أنها
ختتلف عنها يف بناء برنامج تدرييب مقرتح لتنمية مفاهيم اجلودة الشاملة يف ضوء التنمية املستدامة،
وتتميز الدراسة احلالية عن الدراسات السابقة بكونها تركز على مدراء املدارس وخمتصو اجلودة يف
مدارس التعليم العام باجلمهورية اليمنية.
منهج الدراسة:
استخدم املنهج الوصفي من نوع املسح االجتماعي ملناسبته لتحديد االحتياجات التدريبية من مفاهيم
اجلودة الشاملة وتطبيقاتها يف التعليم من وجهة نظر رؤساء أقسام اجلودة ومدراء املدارس وخمتصي
اجلودة باملدارس وبناء الربنامج التدرييب لتنمية تلك املفاهيم لديهم يف ضوء التنمية املستدامة.
للعلوم والتقنية
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جمتمع الدراسة:

التنمية املستدامة ركيزة لألمن واالستقرار والسالم أكتوبر  2020م

يتمثل جمتمع الدراسة من مجيع مدراء املدارس وخمتصي اجلودة مبدارس باجلمهورية اليمنية الذين
ميارسوا مهامهم وأدوارهم يف املدارس سواء احلكومية أم األهلية.
عينة الدراسة:
نظراً لكرب حجم اجملتمع وصعوبة حتديده بدرجة دقيقة ،فقد مت اختيار عينة من اجملتمع األصلي
بالطريقة املتاحة عرب األنرتنت مبا حيقق العدد املناسب إلجراء دراسات من هذا النوع ،وقد بلغت العينة
( ) 280مفردة موزعني على معظم حمافظات اجلمهورية اليمنية ،وميكن حتديد خصائصهم كما يف
اجلدول(.)1
جدول( )1توزيع عينة الدراسة حسب متغري النوع (ذكور – إناث) ،ومتغري العمل
(مدير مدرسة – خمتص جودة).
م

النوع

العدد

النسبة %

م

العمل

العدد

النسبة %

1

الذكور

215

%76.8

1

مدير مدرسة

149

%53.2

2

اإلناث

65

%23.2

2

خمتص جودة

131

%46.8

280

%100.0

280

%100.0

اجملموع

اجملموع

يتضح من اجلدول رقم ( )1أن نسبة الذكور بلغت ( )%77من إمجالي عدد أفراد العينة ،بينما كانت
( )%23إناث ،وذلك ألن أغلب مدراء املدرسة وخمتصي اجلودة هم من الذكور ،ومن حيث متغري العمل
جند أن هناك تقارب ما بني نسبة مدراء املدارس اليت بلغت ( ،)%53ونسبة خمتصي اجلودة اليت بلغت
( )%47وكان ذلك التقارب نتيجة ألن املدارس اليت بها خمتصو جودة ممن أجابوا على االستبانة قد
وصل ملدارء املدارس االستبانة واالجابة عنها.
أداة الدراسة:
استُخدمت أداة االستبانة بهدف مجع البينات وحتديد االحتياجات التدريبية الالزمة ملدراء املدارس
وخمتصي اجلودة من مفاهيم اجلودة الشاملة وتطبيقاتها يف التعليم يف ضوء التنمية املستدامة ،وقد مر
إعداد األداة باخلطوات اآلتية:
 )1إعداد قائمة مفاهيم اجلودة الشاملة وتطبيقاتها يف التعليم:
قام الباحثان بإعداد قائمة مبفاهيم اجلودة الشاملة وتطبيقاتها يف التعليم يف ضوء التنمية املستدامة
واليت ينبغي تنميتها لدى مدراء املدارس وخمتصي اجلودة مبدارس اجلمهورية اليمنية ،واعتمد يف
إعدادها على املصادر اآلتية:
 األدب النظري املرتبط بالتنمية املسييييتدامة واجلودة الشيييياملة يف التعليم والدراسييييات السييييابقة اليت
تناولت ذات املوضوع.
 اإلطار املرجعي للتطوير املدرسي الصادر عن وزارة الرتبية والتعليم عام 2017م.
للعلوم والتقنية
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 2020ماليت أعدته اإلدارة
املدرسيييييي
والسالم أكتوبر
االعتماد
واالستقرار
األول من
املسيييييتوىلألمن
املستدامة ركيزة
التنميةمعايري
 دليل التقويم الذاتي للمدارس وفق
العامة للجودة واالعتماد بوزارة الرتبية والتعلم يف عام 2019م.
 )3حتويل القائمة إىل استبانة:
من خالل املصادر السابقة أعد الباحثان قائمة مكونة من ( )23مفهوم ،وحتويلها إىل استبانة ملعرفة
االحتياجات التدريبية الالزمة ملدارء املدارس وخمتصي اجلودة باملدارس يف جمال مفاهيم اجلودة الشاملة
وتطبيقاتها يف التعليم يف ضوء التنمية املستدامة ،وقد روعي يف صياغة االحتياجات مناسبتها لعينة
الدراسة من حيث الوضوح ،والدقة ،والصياغة ،وانتمائها جملاهلا ،وتقاس من خالل مقياس مخاسي
متدرج لتقدير احلاجة (حاجة بدرجة كبرية جداً  -حاجة كبرية  -حاجة متوسطة  -حاجة قليلة – ال
توجد حاجة) ،وكانت االستبانة يف صورتها األولية مكونة من ( )23فقرة ،موزعة على ( )3حماور.
 )4صدق االستبانة:
الصدق الظاهري:
لقد مت التحقق من الصدق الظاهري لالستبانة من خالل عرضها على ( )8حمكمني من أهل
االختصاص واخلربة يف جمال اإلدارة والتخطيط الرتبوي واملعنيني بإدارة اجلودة واالعتماد والتطوير
املدرسي بوزارة الرتبية والتعليم ومكاتبها باحملافظات ،وقد متت االستفادة من امللحوظات اليت أبداها
احملكمون ،ومتت التعديالت اليت اقرتحوها.
صدق االتساق الداخلي:
مت التحقق من صدق االتساق الداخلي لالستبانة من خالل معامل ارتباط بريسون وكانت نتائج صدق
االتساق الداخلي يف مجيع الفقرات دالة إحصائياً سواء يف ارتباطها باحملور أو باألداة ككل ،كما
يوضح ذلك اجلدول رقم (:)3
جدول ( )3معامل االرتباط بني فقرات االستبانة مع كل حمور ومع األداة ككل
احملور األول
رقم العبارة

معامل االرتباط

احملور الثاني
رقم العبارة

.436
1
**
.636
2
**.374
3
*.147
4
*.134
5
**
.221
6
**.193
7
*.144
8
** معامل االرتباط دال عند مستوى داللة (.)0,01
**

للعلوم والتقنية

1
2
3
4
5
6
7

معامل االرتباط

احملور الثالث
رقم العبارة

معامل االرتباط

**.326
1
**.160
**.312
2
*.134
**.259
3
**.171
*.141
4
**.374
**.183
5
**.188
*.129
6
*.144
*.147
7
**.188
**.312
8
* معامل االرتباط دال عند مستوى داللة (.)0,05
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 2020مجلميع بنود احملور
الكلّيَّة
أكتوبر
والدرجة
عبارةوالسالم
واالستقرار
لألمنكل
درجة
ركيزة
املستدامةبني
التنميةاالرتباط
يتّضح من جدول( )3أنّ معامالت
األول واحملور الثاني واحملور الثالث دالة إحصائيًّا عند مستوى معنويَّة ( ،)0.01مما يدل على الصدق
الداخلي جلميع حماور االستبانة.
كما اجرى الباحثان حتديدًا ملدى ارتباط احملورين بالدرجة الكليَّة لالستبانة لتوضيح مدى صدق
االستبانة ،وظهرت معامالت ارتباط بريسون كما باجلدول رقم (.)4
جدول ( )8يوضح معامالت االرتباط بني الدرجة الكليَّة لالستبانة واحملاور
م
1
2
3

معامال ارتباط بريسون

احملور

احملور األول :االحتييياجييات التييدريبييية يف جمييال مفيياهيم اجلودة

**.700

الشاملة يف التعليم.
احملور الثيياني :االحتييياجيات التييدريبييية يف جميال تطبيقييات اجلودة

**.222

الشاملة يف التعليم.
احملور الثالث :االحتياجات التدريبية يف جمال التنمية املسيييييييتدامة

**.214

املرتبطة بالتعليم.

** دال عند مستوى ()0.01

ويتضييييح من بيانات اجلدول ( )8أن هناك ارتباطًا دالًّا إحصييييائيًّا بني حماور االسييييتبانة والدرجة
الكليَّة هلا ،حيث تراوحت معامالت االرتباط بني ( )0.700-0.214ومجيعها دالة عند مسيييييييتوى داللة
( ،) 0.01مما يشري إىل متتع االستبانة بدرجة مقبولة من الصدق.
 )5ثبات االستبانة:
مت حسييييياب ثبات جماالت أداة الدراسييييية باسيييييتخدام معامل ألفا كرونباخ لكل جمال من جماالت
االسييييييييتبانة ،وكانت النتائج تبني أن معامل ألفاكرونباخ يرتاوح ما بني ( )%92-%86كما يف اجلدول
رقم ( ،) 4وهذا يعين أن األداة تتمتع بدرجة ثبات عالية.
جدول ( )4يبني معامالت ثبات جماالت أداة الدراسة باستخدام ألفا كرونباخ

م
1
2
3

احملاور

احملور األول :االحتييياجييات التييدريبييية يف جمييال مفيياهيم
اجلودة الشاملة يف التعليم.
احملور الثياني :االحتيياجيات التيدريبيية يف جميال تطبيقيات
اجلودة الشاملة يف التعليم.
احملور الثييالييث :االحتييياجييات التييدريبييية يف جمييال التنمييية
املستدامة املرتبطة بالتعليم.

للعلوم والتقنية

502
502

عدد العبارات

معامل ألفا

8

0,880

7

0,867

8
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 )6االستبانة يف صورتها النهائية:
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بعد التحقق من صيييييدق وثبات االسيييييتبانة وإجراء التعديالت املطلوبة أصيييييبحت جاهزة يف صيييييورتها
النهائية ،مكون من ( )23فقرة موزعة على أربعة حماور رئيسة كاآلتي:
احملور األول :االحتياجات التدريبية يف جمال مفاهيم اجلودة الشاملة يف التعليم ( )8فقرات.
احملور الثاني :االحتياجات التدريبية يف جمال تطبيقات اجلودة الشاملة يف التعليم ( )7فقرات.
احملور الثالث :االحتياجات التدريبية يف جمال التنمية املستدامة املرتبطة بالتعليم ( )8فقرات.
 )7تطبيق االستبانة على عينة الدراسة:
بعد حتديد عينة الدراسيية واالنتهاء من إعداد االسييتبانة مت حتويل االسييتبانة إىل اسييتبانة إلكرتونية
عرب قوقل بالس ومن ثم توزيعها على العينة عن طريق املراسييلة ،وقد مت إرفاق رسييالة للمبحوثني توضييح
فيها طريقة اإلجابة عن االسييتبانة وحتديد االحتياجات التدريبية الالزمة هلم ،واسييتغرق ذلك شييهر ،مت
بعدها مجع البيانات وتبويبها وتنظيمها يف جداول خاصة لتسهيل عملية املعاجلات اإلحصائية ،كما مت
تقسيم درجة املمارسة إىل مخس مستويات (كبرية جداً ،كبرية ،متوسطة ،قليلة ،ال حيتاجها).
ومن أجل احلكم على املتوسييطات احلسييابية بأنها كبرية جداً أو كبرية أو متوسييطة أو قليلة أو ال
حيتاجها ،فقد قام الباحثان بإ عطاء كل إجابة على كل فقرة قيمة رقمية ( )1 ،2 ،3 ،4 ،5ومن ثم
حسييييييييييييييييياب املدى بني الدرجات على النحو التالي :الفرق بني أعلى درجة وأقل درجة =  ,4 = 1 - 5ومت
تقسيم املدى على املقياس اخلما سي بالطريقة اآلتية ،0,80 = 5 ÷ 4 :ثم قُ سّمت امل ستويات على النحو
الذي يوضحه اجلدول رقم (:)6
جدول رقم ( )6يبني الفئات ومدى األهمية ودرجة الوجود
القيمة

مدى األهمية

الفئة

درجة وجود احلاجة

1

ليست مهمة

1,80 – 1

ال حيتاجها

2

قليلة األهمية

2,60 – 1,81

حاجة قليلة

3

األهمية متوسطة

3,40 – 2,61

حاجة متوسطة

4

األهمية كبرية

4,20 – 3,41

حاجة كبرية

5

األهمية كبرية جداً

5 – 4,21

حاجة كبرية جداً

إعداد تصور للربنامج التدرييب املقرتح:

لقد مت إعداد التصور للربنامج التدرييب املقرتح بناءً على:
 قائمة مفاهيم اجلودة الشاملة وتطبيقاتها يف التعليم يف ضوء التنمية املستدامة.
 نتائج االحتياجات التدريبية اليت بلغت ( ) 23احتياج ًا تدريبي ًا بعد إجياد درجة أهميتها من وجهة نظر
مدراء املدارس وخمتصي اجلودة باملدارس.
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 مبادئ وأهداف وأبعاد التنمية املستدامة املرتبطة بالتعليم.
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وبناءً على ذلك مر إعداد الربنامج التدرييب وفقاً للخطوات اآلتية:
 .1التخطيط للربنامج وحتديد مربراته.
 .2حتديد اهلدف من الربنامج.
 .3حتديد األسس اليت يقوم عليها الربنامج.
 .4حتديد حمتوى الربنامج ومكونات كل وحدة تدريبية.
 .5تقويم الربنامج :وذلك للتأكد من صالحيته للتطبيق ،مت عرضه على جمموعة من احملكمني ،ومت
إجراء التعديالت الالزمة يف ضيييييوء آرائهم ،وبالتالي أصيييييبح الربنامج يف صيييييورته النهائية صييييياحلاً
للتطبيق ومناسباً لتحقيق هدفه.
األساليب اإلحصائية املستخدمة:
مت توظيف برنامج احلزمة اإلحصييييائية ) (SPSSيف إجراء املعاجلة اإلحصييييائية للبيانات ،من خالل
األساليب اآلتية:
 .1معادلة ألفا كرونباخ حلساب ثبات االستبانة.
 .2معامل ارتباط بريسون ملعرفة صدق االتساق الداخلي لالستبانة.
 .3املتوسيييييييييييييطات احلسيييييييييييييابية واالحنرافات املعيارية لكل فقرة يف كل جمال؛ لرتتيب االحتياجات
التدريبية.
 .4اختبار ( )T-testلعينتني مسييييييتقلتني حلسيييييياب الفروق بني اسييييييتجابات العينة حسييييييب متغري النوع
(ذكور -إناث) ،ومتغري العمل (مدير مدرسة – خمتص جودة).
عرض ومناقشة نتائج الدراسة:
النتائج املتعلقة بإجابة السؤال األول:
لإلجابة عن السؤال األول الذي ينص على "ما االحتياجات التدريبية الالزمة ملختصي اجلودة ومدارء
املدارس باجلمهورية اليمنية يف جمال مفاهيم اجلودة ال شاملة وتطبيقاتها يف ضوء التنمية امل ستدامة من
وجهة نظرهم؟" قام الباحثان بتحليل البيانات حبسب جماالتها كاآلتي:
أوالً :االحتياجات التدريبية يف جمال مفاهيم اجلودة الشاملة يف التعليم:
قام الباحثان باسييتخراج املتوسييطات احلسييابية واالحنرافات املعيارية حملور مفاهيم اجلودة الشيياملة
يف التعليم وكانت النتائج كما يف اجلدول رقم (.)4
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اخلاصة مبفاهيم
التدريبية
لدرجة
املعيارية
واالحنرافات
جدول رقم( ) 4املتوسطات احلسابية
 2020م
االحتياجات أكتوبر
واالستقرار والسالم
لألمن
املستدامة ركيزة
التنمية
اجلودة الشاملة
رقم

املتوسط

االحنراف املعياري

الداللة

1

1

مفهوم اجلودة

4.18

.954

كبرية

2

4

اجلودة الشاملة يف التعليم

4.00

1.088

كبرية

3

5

إدارة اجلودة الشاملة يف التعليم

3.99

.960

كبرية

4

2

ضبط اجلودة يف التعليم

4.06

1.097

كبرية

5

6

ضمان اجلودة يف التعليم

3.96

1.038

كبرية

6

3

معايري اجلودة الشاملة يف التعليم

4.03

1.000

كبرية

7

7

فريق اجلودة يف املدرسة

3.73

1.070

كبرية

8

8

خمتص اجلودة يف املدرسة

3.72

1.155

كبرية

3.9518

.80009

كبرية

الفقرة

ترتيبها

الفقرات

املتوسط الكلي للمحور

من اجلدول رقم ( )4يتضيييح أن مجيع االحتياجات التدريبية اخلاصييية مبفاهيم اجلودة الشييياملة يف
التعليم كانت بدرجة احتياج كبرية ،حيث بلغ املتوسيييييييط العام إلمجالي احملور ( ،)3.9518واحنراف
معياري ( ، ).80009وهذا يعين أن عينة الدراسة حيتاجون التدرب على تلك املفاهيم بدرجة كبرية.
ومن حيث ترتيب تلك املفاهيم يف متوسطاتها احلسابية فقد أتت يف الرتتيب األول الفقرة اليت تنص
على "مفهوم اجلودة" مبتوسط حسابي ( ،)4.18واحنراف معياري( ،).954وبدرجة احتياج كبرية ،تليها
يف الرتتيب الثاني الفقرة اليت تنص على "ضبط اجلودة يف التعليم" مبتوسط حسابي ( ،)4.06واحنراف
معياري( ، )1.097وبدرجة احتياج كبرية ،بينما أتت يف الرتتيب الثالث الفقرة اليت تنص على "معايري
اجلودة الشاملة يف التعليم" مبتوسط حسابي ( ،)4.03واحنراف معياري( ،)1.000وبدرجة احتياج
كبرية ،وتليها يف الرتتيب الرابع الفقرة اليت تنص على "اجلودة الشاملة يف التعليم" مبتوسط حسابي
( ،)4.00واحنراف معياري( ،) 1.088وبدرجة احتياج كبرية ،وتأتي يف الرتتيب اخلامس الفقرة اليت
تنص على "إدارة اجلودة الشاملة يف التعليم" مبتوسط حسابي ( ،)3.99واحنراف معياري( ،).960وبدرجة
احتياج كبرية ،ويف الرتتيب السادس الفقرة اليت تنص على "ضمان اجلودة يف التعليم" مبتوسط حسابي
( ،)3.96واحنراف معياري( ،)1.038وبدرجة احتياج كبرية ،تليها يف الرتتيب السابع الفقرة اليت تنص
على "فريق اجلودة يف املدرسة" مبتوسط حسابي ( ،)3.73واحنراف معياري( ،)1.070وبدرجة احتياج
كبرية ،وتأتي أخرياً يف الرتتيب الثامن الفقرة اليت تنص على "خمتص اجلودة يف املدرسة" مبتوسط
حسابي ( ،)3.72واحنراف معياري( ،)1.155وبدرجة احتياج كبرية.
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ثانياً :االحتياجات التدريبية يف جمال تطبيقات اجلودة الشاملة يف التعليم:
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قام الباحثان باستخراج املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية حملور تطبيقات اجلودة الشاملة
يف التعليم وكانت النتائج كما يف اجلدول رقم(.)5
جدول رقم ( ) 5املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لدرجة االحتياجات التدريبية اخلاصة بتطبيقات
اجلودة الشاملة يف التعليم
رقم
الفقرة

ترتيبها

املتوسط

الفقرات

التخطيط االسيييييييييييييييييييييييرتاتيجي

االحنراف
املعياري

الداللة

4.37

.870

كبرية جداً

4.26

.887

كبرية جداً

.973

كبرية
كبرية

1

1

2

2

التخطيط التطويرية للمدرسة

3

4

التقييم الذات للمدرسة

4.11

4

6

االعتماد املدرسي

3.97

1.033

5

5

القيادة املدرسية

4.08

1.035

كبرية

6

7

التنمية املهنية املستدامة

3.92

1.041

كبرية

7

3

التعليم مدى احلياة

4.22

.893

كبرية جداً

4.2964

.69276

كبرية جداً

املدرسي

املتوسط الكلي للمحور

من اجلدول رقم ( )4يتضح أن مجيع االحتياجات التدريبية اخلاصة بتطبيقات اجلودة الشاملة يف
التعليم كانت بدرجة احتياج كبرية وكبرية جداً ،حيث بلغ املتوسط العام إلمجالي احملور (،)4.2964
واحنراف معياري ( ،).69276وهذا يعين أن عينة الدراسة حيتاجون التدرب على تلك التطبيقات بدرجة
كبرية جداً.
ومن حيث ترتيب تلك املفاهيم يف متوسطاتها احلسابية فقد أتت يف الرتتيب األول الفقرة اليت تنص
على "التخطيط االسرتاتيجي املدرسي" مبتوسط حسابي ( ،)4.37واحنراف معياري( ،).870وبدرجة
احتياج كبرية جداً ،تليها يف الرتتيب الثاني الفقرة اليت تنص على "التخطيط التطويرية للمدرسة"
مبتوسط حسابي ( ،)4.26واحنراف معياري( ،) .887وبدرجة احتياج كبرية جداً ،بينما أتت يف الرتتيب
الثالث الفقرة اليت تنص على "التعليم مدى احلياة" مبتوسط حسابي ( ،)4.22واحنراف معياري(،).893
وبدرجة احتياج كبرية جداً ،وتليها يف الرتتيب الرابع الفقرة اليت تنص على "التقييم الذات للمدرسة"
مبتوسط حسابي ( ،)4.11واحنراف معياري( ،) .973وبدرجة احتياج كبرية ،ويف الرتتيب اخلامس
الفقرة اليت تنص على "القيادة املدرسية" مبتوسط حسابي ( ،)4.08واحنراف معياري( ،)1.035وبدرجة
احتياج كبرية ،وتأتي يف الرتتيب السادس الفقرة اليت تنص على "االعتماد املدرسي" مبتوسط حسابي
للعلوم والتقنية
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السابع الفقرة اليت
 2020م
الرتتيب
يف أكتوبر
والسالم
وأخرياً
واالستقرار
كبرية،
احتياجلألمن
املستدامة ركيزة
التنميةوبدرجة
( ،)3.97واحنراف معياري(،) 1.033
تنص على "التنمية املهنية املستدامة" مبتوسط حسابي ( ،)3.92واحنراف معياري( ،)1.041وبدرجة
احتياج كبرية.
ثالثاً :االحتياجات التدريبية يف جمال التنمية املستدامة املرتبطة بالتعليم:
قام الباحثان باستخراج املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية حملور التنمية املستدامة املرتبطة
بالتعليم وكانت النتائج كما يف اجلدول رقم(.)6
جدول رقم ( :) 6املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لدرجة االحتياجات التدريبية اخلاصة بالتنمية
املستدامة املرتبطة بالتعليم
رقم
الفقرة

ترتيبها

الفقرات

املتوسط

االحنراف
املعياري

الداللة

1

6

مفهوم التنمية املستدامة

4.12

.933

كبرية

2

4

أهداف التنمية املستدامة

4.19

.872

كبرية

3

3

متطلبات التنمية املستدامة

4.24

.895

كبرية جداً

4

5

مبادئ التنمية املستدامة

4.18

.797

كبرية

5

7

أبعاد التنمية املستدامة

4.10

.945

كبرية

6

2

التعليم من أجل التنمية املستدامة

4.29

.935

كبرية جداً

7

1

4.32

.882

كبرية جداً

8

8

4.04

.970

كبرية

4.0786

.80938

كبرية

اجلودة الشاملة يف التعليم
وعالقتها بالتنمية املستدامة
املدرسييييية املسيييييتدامة أو املدرسييييية
اخلضراء
املتوسط الكلي للمحور

من اجلدول رقم ( )4يتضح أن مجيع االحتياجات التدريبية اخلاصة بالتنمية املستدامة املرتبطة
بالتعليم كانت بدرجة احتياج كبرية وكبرية جداً ،حيث بلغ املتوسط العام إلمجالي احملور (،)4.0786
واحنراف معياري ( ،) .80938وهذا يعين أن عينة الدراسة حيتاجون التدرب على تلك املفاهيم بدرجة
كبرية.
ومن حيث ترت يب تلك املفاهيم يف متوسطاتها احلسابية فقد أتت يف الرتتيب األول الفقرة اليت تنص
على "اجلودة الشاملة يف التعليم وعالقتها بالتنمية املستدامة" مبتوسط حسابي ( ،)4.32واحنراف
معياري( ،) .882وبدرجة احتياج كبرية جداً ،وتليها يف الرتتيب الثاني الفقرة اليت تنص على "التعليم من
أجل التنمية املستدامة" مبتوسط حسابي ( ،)4.29واحنراف معياري( ،).935وبدرجة احتياج كبرية
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املستدامة"ممبتوسط حسابي
التنمية أكتوبر 2020
"متطلبات والسالم
لألمن واالستقرار
ركيزةعلى
تنص
املستدامة
الفقرة اليت
جداً ،بينما أتت يف الرتتيب الثالثالتنمية
( ،)4.24واحنراف معياري( ،).895وبدرجة احتياج كبرية جداً ،وتليها يف الرتتيب الرابع الفقرة اليت
تنص على "أهداف التنمية املستدامة" مبتوسط حسابي ( ،)4.19واحنراف معياري( ،).872وبدرجة
احتياج كبرية ،وتليها يف الرتتيب اخلامس الفقرة اليت تنص على "مبادئ التنمية املستدامة" مبتوسط
حسابي ( ،)4.18واحنراف معياري( ،).797وبدرجة احتياج كبرية ،وتأتي يف الرتتيب السادس الفقرة
اليت تنص على "مفهوم التنمية املستدامة" مبتوسط حسابي ( ،)4.12واحنراف معياري( ،).933وبدرجة
احتياج كبرية ،وكانت يف الرتتيب السابع الفقرة اليت تنص على "أبعاد التنمية املستدامة" مبتوسط
حسابي ( ،)4.10واحنراف معياري( ،).945وبدرجة احتياج كبرية ،وأخرياً يف الرتتيب الثامن الفقرة
اليت تنص على "املدرسة املستدامة أو املدرسة اخلضراء" مبتوسط حسابي ( ،)4.04واحنراف
معياري( ،).80938وبدرجة احتياج كبرية.
النتائج املتعلقة بالسؤال الثاني:
لإلجابة عن السؤال الثاني ،والذي ينص على "هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات
درجة االحتياجات التدريبية حبسب متغريات الدراسة :النوع(ذكور – إناث) ،والعمل(مدير مدرسة –
خمتص جودة)؟" ،قام الباحثان بتحليل البيانات باستخدام اختبار ( )T-testلعينتني مستقلتني لإلجياد
الفروق بني الذكور واإلناث ،والفروق حبسب متغري العمل (مدير مدرسة – خمتص جودة) ،وكانت
النتائج كاآلتي:
أوالً :داللة الفروق حبسب متغري النوع (ذكور إناث):
جدول رقم ( )5جدول يبني نتائج اختبار ( )T-testللفروق بني الذكور واإلناث
اجملموعة

عدد
العينة

املتوسط

االحنراف
املعياري

ذكور

215

123.11

79.401

إناث

65

198.03

55.898

درجة
احلرية
df
278

قيمة

مستوى الداللة

الداللة

""T

()0,05

اللفظية

7.091

.000

دال

يالحظ من اجلدول رقم ( )5أن قيمة " "Tبلغت ( ،)-7.091عند درجة حرية ( ،)278ومستوى داللة
( ،) .000وهذا يعين أن هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )0.05بني استجابات عينة
الدراسة حبسب متغري النوع (الذكور وإناث) يف مجيع االحتياجات التدريبية الالزمة ملدراء املدارس
وخمتصي اجلودة من مفاهيم اجلودة الشاملة وتطبيقاتها يف التعليم يف ضوء التنمية املستدامة ،وكانت
تلك الفروق لصاحل اإلناث ،حيث بلغ املتوسط احلسابي لإلناث( ،)198.03بينما كان املتوسط
احلسابي للذكور (.)123.11

للعلوم والتقنية
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ثانياً :داللة الفروق حبسب متغري العمل (مدير مدرسة – خمتص جودة):

جدول رقم ( )5جدول يبني نتائج اختبار ( )T-testللفروق بني الذكور واإلناث
اجملموعة

عدد
العينة

املتوسط

االحنراف

درجة

قيمة

مستوى الداللة

الداللة

املعياري

احلرية df

""T

()0,05

اللفظية

278

4.776

.000

دال

مدير مدرسة

149

161.37

78.266

خمتص جودة

131

116.76

77.659

يالحظ من اجلدول رقم ( )5أن قيمة " "Tبلغت ( ،)4.776عند درجة حرية ( ،)278ومستوى داللة
( ، ).000وهذا يعين أن هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )0.05بني استجابات عينة
الدراسة حبسب متغري العمل (مدير مدرسة وخمتص جودة) يف مجيع االحتياجات التدريبية الالزمة ملدراء
املدارس وخمتصي اجلودة من مفاهيم اجلودة الشاملة وتطبيقاتها يف التعليم يف ضوء التنمية املستدامة،
وكانت تلك الفروق لصاحل مدراء املدارس ،حيث بلغ املتوسط احلسابي ملدير املدرسة( ،)116.76بينما
كان املتوسط احلسابي ملختص اجلودة (.)116.76
النتائج املتعلقة بإجابة السؤال الثالث:
لإلجابة عن السؤال الثالث ،والذي ينص على "ما التصور املقرتح للربنامج التدرييب الذي ينمي
مفاهيم اجلودة الشاملة وتطبيقاتها يف التعليم يف ضوء التنمية املستدامة؟" ،قام الباحثان بإعداد تصور
لبناء الربنامج التدرييب بناءً على حتديد االحتياجات التدريبية الالزمة ملدراء املدارس وخمتصي اجلودة
باملدارس من مفاهيم اجلودة الشاملة وتطبيقاتها يف التعليم يف ضوء التنمية املستدامة ،وذلك على النحو
اآلتي:
أوالً :التخطيط للربنامج التدرييب:
 -1حتديد مربرات الربنامج التدرييب :وهي تعين حتديد الدوافع اليت دعت إىل تصيييييييييييييميم الربنامج
التدرييب لسييييييييييييييييد الفجوة بني ما هو قائم ،وما ينبغي أن يكون ،وقد متثل ذلك يف االحتياجات
التدريبية من مفاهيم اجلودة الشاملة وتطبيقاتها يف التعليم يف ضوء التنمية املستدامة.
 -2األسس اليت يقوم عليها الربنامج التدرييب:
 )1إن مفاهيم اجلودة الشياملة يف التعليم هي أسياس الربنامج ومنطلقه؛ واليت حددت وفقاً ملبادئ
وأهداف التنمية املستدامة ،واليت تؤكد على:
 تعزيز مسيييياهمة التعليم من أجل التنمية املسييييتدامة لتحقيق جودته ،وتوثيق الصييييالت بني التعليم من
أجل التنمية املستدامة ومبادرة التعليم للجميع.
 زيادة الوعي والفهم للتنمية املسييييتدامة ،وضييييمان التعليم اجليد املنصييييف والشييييامل ذو جودة للجميع
وتعزيز فرص التعلم مدى احلياة.
للعلوم والتقنية
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لتمكينهمممن كل حقوقهم
الدميقراطية أكتوبر 2020
واالستقرار والسالم
على
لألمن
ركيزةيجع
ويشيييي
املستدامة
يؤولياتهم،
التنمية
 تعليم يُعد مواطنني يتحملون مسيييي
وقيامهم جبميع واجباتهم.
 تعليم ميكن الدارسني اكتساب ما يلزم من تقنيات ومهارات ومعارف.
 )2معايري اجلودة الشاملة يف التعليم الواردة يف اإلطار املرجعي للتطوير املدرسي( ،)2017ودليل ضمان
اجلودة واالعتمياد للميدارس األهليية ( ،)2014ودلييل التقييم اليذاتي للميدارس ( ،)2019ومجيعهيا
صادرة عن وزارة الرتبية والتعليم باجلمهورية اليمنية.
 )3االعتماد على قائمة االحتياجات التدريبية من مفاهيم اجلودة الشاملة وتطبيقاتها يف التعليم يف ضوء
التنمية املسيييييتدامة ،اليت مت إعدادها؛ حيث ترمجت هذه االحتياجات إىل أهداف تدريبية للربنامج،
يؤدي حتقيقها إىل امتالك مدراء املدارس وخمتصييييييييييي اجلودة باملدارس ملفاهيم اجلودة الشيييييييييياملة
وتطبيقاتها يف التعليم يف ضوء التنمية املستدامة.
 )4مراعاة مبدأ التدرج يف تقديم احملتوى ،وتعدد أسيييييياليب التدريب وطرائقه؛ حيث متزج بني اجلوانب
النظرية والتطبيقية (حماضيييييرات نظرية ،وور ،عمل ،وحلقات مناقشييييية وحوار ،وتعلم تعاوني) مع
الرتكيز على التعلم الذاتي.
 )5الرتكيز على األداء وأن يكون التنفيذ يف أثناء اخلدمة ،والتطوير املسييييييييييييييييييييييتمر من خالل تقويم
الربنامج من وجهة نظر املتدربني واملشاركني فيه؛ ليكون مواكباً للتغريات اليت حتدث.
 -3حتديد أهداف الربنامج التدرييب ،واليت تنقسم إىل قسمني:
أ) اهلدف العام ،وهو :تنمية مفاهيم اجلودة الشيييييييييييياملة وتطبيقاتها يف التعليم يف ضييييييييييييوء التنمية
املستدامة.
ب) األهداف الفرعية ،وتتمثل يف أن يكون املتدرب قادراً على أن:
 .1يعرف املفاهيم املرتبطة باجلودة الشيييييييياملة يف التعليم (اجلودة ،اجلودة الشيييييييياملة يف التعليم ،إدارة
اجلودة الشييييياملة يف التعليم ،ضيييييبط اجلودة يف التعليم ،ضيييييمان اجلودة يف التعليم ،معايري اجلودة
الشاملة يف التعليم ،فريق اجلودة يف املدرسة ،خمتص اجلودة يف املدرسة).
 .2يعد خطة اسرتاتيجية وتطويرية متكاملة العناصر للمدرسة.
 .3يستوعب مفاهيم وإجراءات االعتماد املدرسي وينفذ عملية التقييم الذاتي للمدرسة.
 .4مييز بني مفهوم القيادة املدرسية واإلدارة املدرسية.
 .5يوضح مفهوم التنمية املهنية املستدامة.
 .6يبني املقصود بالتعليم مدى احلياة.
 .7يبني مفهوم التنمية املستدامة يف جمال التعليم.
 .8حيدد أهداف التنمية املستدامة ومتطلباتها ومبادئها وأبعادها.
 .9يناقش املقصود بالتعليم من أجل التنمية املستدامة.
للعلوم والتقنية
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 .10يبني مفهوم املدرسة املستدامة أو املدرسة اخلضراء.

التنمية املستدامة ركيزة لألمن واالستقرار والسالم أكتوبر  2020م

 .11يوضح اجلودة الشاملة يف التعليم وعالقتها بالتنمية املستدامة.
 -4الفئة املستهدفة :مدراء املدارس وخمتصو اجلودة مبدارس اجلمهورية اليمنية احلكومية واألهلية.
 -5إدارة الربنامج التددرييب :يدير الربنامج مدراء إدارة اجلودة واالعتماد مبكاتب الرتبية والتعليم،
ورؤساء أقسام التدريب بإدارة اجلودة ،ورؤساء أقسام اجلودة يف املديريات ،ومساعدون فنيون من
إدارة التدريب وفريق التطوير املدرسي.
 -6مكان التدريب وزمانه:
 حيدد الزمن املخصيييييييييييييص للربنامج من حيث املدة ،ومواعيد بداية ونهاية الربنامج ،على أن تكون
املدة املقرتحة هلذا الربنامج عشيرين جلسية لعشيرة لقاءات تدريبية يف عشيرة أيام ،كل جلسية مدتها
ساعتان ونصف مبجموع عدد ساعات ( )50ساعة للربنامج.
 يقرتح أن يكون مكان التدريب(يف أي مركز أو قاعة تدريب مهيئة لعملية التدريب).
 -7حمتوى الربنامج التدرييب وموضوعاته وعدد ساعاته:
حيتوي الربنامج على مخس وحدات رئيسييييييييييييية تتكون كل وحدة من عدة موضيييييييييييييوعات ميكن
توضيحها كما يف اجلدول رقم (:)8
جدول رقم ( :)8يبني حمتوى الربنامج التدرييب وموضوعاته وعدد ساعات كل موضوع
املوضوع
الرئيس
االفتتاح

الوحدة
األوىل:
مفاهيم
اساسية يف
اجلودة
الشاملة

املفردات الفرعية

اليوم

 افتتييياح الربنيييامج والتعيييارف

الساعات
1

وتوزيع األدبيات.
 مفهوم اجلودة.

 .1اجلودة.

 مفهوم اجلودة الشييييييييياملة يف

 .2اجليييييييييييييييييييودة

التعليم.
 مفهوم إدارة اجلودة الشييياملة
يف التعليم.
 اجلودة يف اإلسالم.

اجللسة
اليوم

األوىل

2,30

الشيييييييياملة يف
التعليم.
 .3إدارة اجلودة

األول

الشيييييييياملة يف
التعليم.

 مليياذا نطبق نظييام اجلودة يف
اجللسة

التعليم؟
 املسييتفيدين من نظام اجلودة

الثانية

يف التعليم.

للعلوم والتقنية

اجللسات

عدد

املفاهيم املطلوبة

 .4مييييعييييييييييييييايييييري
2,30

اجليييييييييييييييييييودة
الشيييييييياملة يف
التعليم.
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املوضوع
الرئيس

أكتوبر  2020م
التنمية املستدامة ركيزة لألمن واالستقرار والسالم عدد

املفردات الفرعية

اليوم

اجللسات

الساعات

املفاهيم املطلوبة

 الفرق بني اإلدارة التقليييدييية
وإدارة اجلودة الشاملة.
 مراحييييييل تطبيق اجلودة يف
التعليم.
اجللسة

 جماالت اجلودة الشييييياملة يف
التعليم.
 مفياهيم خاطئية حول اجلودة
حتتاج لتصحيح.
 مفهوم معيييييييييييييايري اجلودة

األوىل

2,30

 .8مقيييييييييييييياييس

الثاني

التقدير.
اجللسة

 مفهوم مؤشييييييييييييييييييرات األداء

الثانية

ومقاييس التقدير والشييواهد

 .6املعيار.
 .7املؤشر.

اليوم

الشاملة يف التعليم.

 .5اجملال.

 .9الشيييييييييييييواهد
2,30

واألدلة.

واألدلة.
 التأمل املهين يف حياة القائد
الرتبوي.
 أخالقيات املهنة.
 صفات القائد الرتبوي.
 مهارات القائد الرتبوي.
الوحدة
الثانية:
القيادة
املدرسية

اجللسة
اليوم
الثالث
اجللسة

 كيف ميكن ملييدير اإلدارة

الثانية

أن يكون قائداً.
 الفرق بني القيادة واإلدارة.

اجللسة

 واجبات القيادة الرتبوية.

األوىل

 أنواع القيادة الرتبوية.
 عملييية التكيياميل يف القيييادة
الرتبوية.

األوىل

2,30

2,30

 .10اليييقييييييييييييييييييادة
املدرسية.
 .11فريق اجلودة.

2,30

 .12خميييييييييتيييييييييص
اجلودة.

اليوم
الرابع

 مهام فريق اجلودة باملدرسة.

اجللسة
الثانية

 مهيييييييام خمتص اجلودة يف

2,30

املدرسة.

للعلوم والتقنية
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املوضوع
الرئيس

أكتوبر  2020م
التنمية املستدامة ركيزة لألمن واالستقرار والسالم عدد

املفردات الفرعية

اليوم

اجللسات

الساعات

املفاهيم املطلوبة

 مييييفييييهييييوم الييييتييييخييييطيييييييييط
االسرتاتيجي.
اجللسة

 الييفيييرق بييني اخلييطيييييييييييييية
والتخطيط.
 مييراحييييييييييييييل الييتييخييطيييييييط
االسرتاتيجي املدرسي.
 حتليل الوضييييييييييييييييييييييع الراهن

األوىل
اليوم
اخلامس

للمدرسييييييييية حتليل سيييييييييوات
الوحدة

2,30

 .13الييتييخييطيييييييط
اجللسة

(.)SWOT

الثانية

االسرتاتيجي.
2,30

 .14اخلييييييطيييييييييييييية

الثالثة:

 الرؤية والرسالة للمدرسة.

التخطيط

 األهداف االسرتاتيجية.

 .15الرؤية.

االسرتاتيجي

 مفهوم اخلطة التطويرية.

 .16الرسالة.

واخلطة

 العالقييييييييييية بني اخلطييييييييييية

 .17األهيييييييييييييداف

التطويرية

التطويرييييييييييييية واخلطيييييييييييية

اجللسة

للمدرسة

االسيييييييييييييييييييرتاتيجية والتقييم

األوىل

االسرتاتيجية.

2,30

 .18اخلييييييطيييييييييييييية
التطويريييييييييييية

الذاتي.
 صياغة األهداف التفصيلية.

االسرتاتيجية.

للمدرسة.

اليوم

 الربامج واألنشييطة ومسييؤولية السادس
التنفيذ والتكلفة.
اجللسة

 إجراءات اعتميييييياد اخلطيييييية

الثانية

وتنفيذها.

2,30

 املتيييابعييية والتقويم واملراجعييية
املستمرة.
الوحدة
الرابعة:
التقييم
الذاتي
واالعتماد
املدرسي

للعلوم والتقنية

 مفهوم التقييم اليييييييييييييذاتي
للمدرسة.
 أهيييييييداف التقييم اليييييييذاتي
للمدرسة.

اجللسة
اليوم

األوىل

 .19الييييتييييقييييييييييييييم
2,30

السابع

 خطوات التقييم الييييييييييذاتي

الثانية
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 .20االعتميييييييييييييياد
املدرسي.

اجللسة

للمدرسة.

الذاتي.

2,30

 .21ضييييييييييييييييييييمان
اجلودة.
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املوضوع
الرئيس

أكتوبر  2020م
التنمية املستدامة ركيزة لألمن واالستقرار والسالم عدد

املفردات الفرعية

اليوم

اجللسات

الساعات

 .22ضيييييييييييييييييييييبط

 التقييم اليييييذاتي واالعتمييييياد
املدرسي.

اجلودة.

 مفهوم االعتماد املدرسي.

اجللسة

 أهداف االعتماد املدرسي.
 معايري االعتماد املدرسي.

اليوم

 جهة االعتماد املدرسي.

الثامن

 إجراءات االعتماد املدرسي.
 مفهوم التنمية املستدامة

 أبعاد التنمية املستدامة
الوحدة
اخلامسة:
التنمية
املستدامة

األوىل
اجللسة

2,30
 .23التنمية املهنية

اجللسة

 أهداف التنمية املستدامة
 مبادئ التنمية املستدامة

2,30

الثانية

 ضمان وضبط اجلودة.

 متطلبات التنمية املستدامة

2,30

األوىل
التاسع

احلياة.
اجللسة

2,30

الثانية

 التنمية املهنية املستدامة

اجللسة

 التعليم مدى احلياة

األوىل

 اجلودة الشيييييييياملة يف التعليم

2,30

5

 .26التعليم من
أجيييل التنميييية

اليوم
العاشر

 .27املدرسيييييييييييييييية

اجللسة

2,30

الثانية

املسييييتدامة أو
املدرسيييييييييييييييية
اخلضراء.

 اخلتام وتكريم املشاركني
إمجييالي عييدد أيييام الربنييامج

الييتيينييمييييييييييييييييية

املستدامة.

وعالقتها بالتنمية املستدامة
اخلتام

 .25ميييييييفيييييييهيييييييوم
املستدامة.

املستدامة

املدرسة اخلضراء.

املستدامة.
 .24التعليم ميييدى

اليوم

 التعليم من أجييييييل التنمييييييية

 املدرسييييييييييية املسيييييييييييتدامة أو

املفاهيم املطلوبة

1
10

وعدد ساعاته

50

20

 -8حتديد األساليب التدريبية املتبعة يف الربنامج التدرييب وتتمثّل يف:
(احملاضرات ،واللقاءات املصحوبة مبناقشات ،وور ،العمل والعروض العملية ،والتعلم الذاتي،
والعصف الذهين ،والتعلم التعاوني).
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حاسوب ،جهاز عرض
أكتوبر  2020م
والسالم(جهاز
الربنامج
واالستقرار
تنفيذ
يفلألمن
ركيزة
املساعدة
املستدامة
والبصرية
التنمية
اختيار الوسائل السمعية
البيانات .)Data Show
 -9املادة التدريبية :يقرتح أن تتضمن املادة التدريبية ما يلي:
 .1املطبوعات :حيث تغطي املطبوعات واملصيييييييييييادر املسيييييييييييتعملة الوحدات التدريبية احملددة يف
الربنامج ،وتنقسم املصادر إىل قسمني( :دليل املدرب ،دليل املتدرب).
 .2أوراق عمل وتكليفات :وتتضمن اآلتي:
 ور ،العمل والتدريبات على كل املفاهيم والتطبيقات احملددة يف الربنامج.
 وضع خطة اسرتاتيجية وخطة إجرائية ملدرسة من املدارس بكل عناصرها.
 إجراء تقييم ذاتي ملدرسة وفق معايري اجلودة.
 إعداد مقاالت وأحباث عن العالقة بني اجلودة الشاملة والتنمية املستدامة.
 -10اختيددار املدددربني الددذين لددديهم الكفددايددات التدددريبيددة ،ويراعى يف امليدرّب أن يكون :متمكنياً من
مفاهيم اجلودة الشاملة وتطبيقاتها يف التعليم يف ضوء التنمية املستدامة ،وملماً بأساليب التدريب
احلديثة ،وقادراً على تفهم احتياجات املتدرب والتجاوب معها.
ثانياً :تنفيذ الربنامج التدرييب:
 يتم تنفيييذ الربنييامج التييدرييب من خالل عييدة إجراءات متييداخليية ومرتابطيية ،يعرض خالهلييا املييدرب
أهداف اجللسيييييييات التدريبية ومبادئ العمل ،ثم يطلب من املتدربني وضيييييييع آرائهم ،ومن ثم يعرض
شيييييرائح تتضيييييمن مفاهيم وتطبيقات ومهارات وور ،عمل للمفاهيم واملهارات اليت ميكن تنميتها،
وعند تنفيذ األنشيييييييطة يطرح ورقة العمل بعد التمهيد للنشييييييياط؛ ويقوم بشيييييييرح املفاهيم واملهارات
للمتدربني ،ثم تنفيذها عملياً ،ويكلف املتدربني بالقيام بأنشيييييييييييييييييييييييطة وتدريبات متعددة مرتبطة
باألهداف اإلجرائية.
 ميد املدرب املتدربني بتطبيقات على املفاهيم واملهارات اليت يتم التدريب عليها ،عن طريق تقسييييييييم
املتدربني إىل جمموعات ،ومناقشتهم حول املوضوع الذي يتم التدريب عليه.
 يكلف املدرب كل جمموعة بإعداد خطة اسرتاتيجية وإجرائية وتقييم ذاتي للمدرسة.
ثالثاً :تقويم الربنامج التدرييب:
تُعد عملية التقويم من أهم عناصر العملية التدريبية؛ لذا جيب العناية بأدوات التقويم املختلفة اليت
تساعد يف تقويم كل عنصر من عناصر التدريب وتشمل:
 .1تقويم الربنامج :ويشييييييييمل تقويم األهداف ،والتصييييييييميم ،والتنظيم ،واحملتوى ،واملواد التدريبية،
وترتيب الزمان ،واملكان ،والوسائل ،وعمليات التدريب نفسها.
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التدرييب يف أثناء سييييييييري
أكتوبر  2020م
الربنامج
والسالم
واالستقرارمن
اكتسييييييييبها
ركيزة لألمن
املستدامةاليت
التنميةواملهارات
 .2تقويم املتدرب :من حيث املعارف،
العملية التدريبية.
 .3تقويم املدرّب :ويشمل مدى متكنه من تنفيذ خطوات الربنامج كاملة لتحقيق أهدافه.
 .4أساليب التقويم :وتشمل استبانة لتقويم الربنامج التدرييب.
التوصيات:
بناءً على نتائج الدراسة يوصي الباحثان باآلتي:
 .1تنفيذ الربنامج التدرييب املقرتح وتطبيقه يف امليدان على مدراء املدارس وخمتصيييييييي اجلودة مبدارس
اجلمهورية اليمنية.
 .2ضييييييرورة تدريب خمتصييييييي اجلودة ومدراء املدارس واملعنني باجلودة الشيييييياملة يف التعليم مبا حيقق
التطوير املستمر ويليب معايري اجلودة الشاملة يف التعليم وفق أهداف وأبعاد التنمية املستدامة.
 .3ضيييرورة تبين القيادات العليا للجودة الشييياملة يف التعليم على مسيييتوى اإلدارات العليا وعلى مسيييتوى
املدارس ووضيييييع خطة تدريبية شييييياملة لتدريب مدراء املدارس وخمتصيييييي اجلودة باملدارس مبا يليب
وحيقق اجلودة الشاملة يف التعليم.
املقرتحات:
يقرتح الباحثان إجراء الدراسات اآلتية:
 .1دراسييية أثر الربنامج التدرييب املقرتح وفاعليته يف تنمية مهارات اجلودة الشييياملة لدى مدراء املدارس
وخمتصي اجلودة باملدارس.
 .2إ عداد برنامج تدرييب مشييييييييابه لتنمية مهارات التنمية املهنية املسييييييييتدامة لدى فرق اجلودة والتطوير
املدرسي.
 .3دراسييييييية أثر امتالك خمتصيييييييي اجلودة ومدراء املدارس ملفاهيم اجلودة الشييييييياملة ومفاهيم التنمية
املستدامة.
 .4توظيف التدريب عن بعد وعرب األنرتنت ووسييييييييييييائل التواصييييييييييييل االجتماعي لتدريب مدراء املدارس
وخمتصي اجلودة على مفاهيم اجلودة الشاملة وتطبيقاتها يف التعليم.
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قائم املراجع :

التنمية املستدامة ركيزة لألمن واالستقرار والسالم أكتوبر  2020م

إبراهيم ،مساح عبد املطلب( .)2002تطوير إدارة املدرسة الثانوية العامة مبصر يف ضوء إدارة اجلودة
الشاملة ،رسالة دكتوراه ،كلية الرتبية ،جامعة املنوفية ،مصر.
أبو النصر ,مدحت؛ وحممد ,يامسني مدحت( .)2017التنمية املستدامة مفهومها – أبعادها – مؤشراتها،
اجملموعة العربية للنشر والتوزيع ,القاهرة.
أبو ملوح ،حممد يوسف( .)2004اجلودة الشاملة يف التدريس ،مركز القطان للبحث والتطوير الرتبوي،
غزة.
اإلدارة العامة للجودة واالعتماد( .) 2014دليل ضمان اجلودة واالعتماد للمدارس األهلية ،وزارة الرتبية
والتعليم ،صنعاء.
اإلدارة العامة للجودة واالعتماد( .) 2019اجلودة يف التعليم وتطبيقاتها ،وزارة الرتبية والتعليم ،صنعاء.
اإلدريسي ,علي أمحد حممد( .)2018إدارة اجلودة الشاملة يف تعزيز التنمية املستدامة لبيئة املنظمات
التعليمية اليمنية( ,دراسة مقارنة بني منظمات التعليم ما قبل اجلامعي احلكومية واألهلية بأمانة
العاصمة) .رسالة ماجستري ,جامعة العلوم والتكنولوجيا ,صنعاء.
ثابت ،زياد(2007م) .الصعوبات اليت تواجه تنفيذ إطار ضمان اجلودة يف مدارس وكالة الغوث الدولية
بغزة وسبل التغلب وسبل التغلب عليها حبث مقدم إىل املؤمتر الرتبوي الثالث اجلودة يف التعليم
الفلسطيين مدخل للتميز 31-30 ,أكتوبر ,غزة ,اجلامعة اإلسالمية.
اجلضعين ،خالد بن سعد( .)2005إدارة اجلودة الشاملة  :تطبيقات تربوية,ط ,1الرياض ،دار األصحاب
للنشر والتوزيع.
احلاج ,أمحد علي( .) 2009العالقة بني الرتبية والتنمية البشرية املستدمية ومعوقات حتقيقها يف اليمن،
جملة الباحث اجلامعي ،العدد( ،)24جامعة إب.
احلاج ,جنوى أمحد( .)2015اسرتاتيجية إلنتاج املعرفة يف جامعة صنعاء يف ضوء احتياجات التنمية
املستدمية يف اليمن "منوذج مقرتح" .رسالة دكتوراه غري منشورة ,جامعة صنعاء ,اليمن.
حبرت ،أحالم بنت عبداهلل حممد( .)2007أسس ومتطلبات اجلودة الشاملة يف التعليم ،جملة اجلمعية
السعودية للعلوم الرتبوية والنفسية (جسنت) ،جامعة امللك سعود اللقاء السنوي الرابع عشر.
احلداد ,حسون حممد علي( .)2014أثر إدارة اجلودة الشاملة على التنمية املستدامة يف التعليم العالي يف
العراق .جملة كلية بغداد للعلوم االقتصادية اجلامعة ,العدد اخلاص باملؤمتر العلمي املشرتك,
العراق.
حسني ،سالمة عبد العظيم؛ وإبراهيم ،حممد عبد الرزاق( .)2002معايري اعتماد املعلم يف مصر يف ضوء
بعض االجتاهات احلديثة ،مستقبل الرتبية العربية ،اجمللد الثامن ،العدد  ،24ص.91-90
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املدرسية يف ضوء إدارة
أكتوبر  2020م
والسالماإلدارة
واالستقرارلتطوير
لألمن مقرتح
أمنوذج
ركيزة
.)2010
املستدامة
قاسم(
التنمية
الدعيس ،عبد الكريم سعيد عبده
اجلودة الشاملة ،رسالة ماجستري ،قسم اإلدارة والتخطيط الرتبوي ،كلية الرتبية ،جامعة
صنعاء.
دوغالس ،موسشيت( .) 2000مبادئ التنمية املستدامة ،ترمجة :بهاء شهني ،الدار الدولية لالستثمارات
الثقافية ،القاهرة ،مصر.
زياد ،مسعد حممد( .)2008التدريب الرتبوي للمعلمني ،ط ،1الصحوة للنشر والتوزيع ،القاهرة.
سامل ,إلياس وسراي ,أم السعد( .)2018تطبيق مدخل إدارة اجلودة الشاملة يف التعليم العالي لتحقيق
التنمية املستدامة .اجمللة الدولية لضمان اجلودة ,جملد( ,)1العدد(.)2
شحاتة ،حسن( .)2005ثقافة املعايري والتعليم اجلامعي ،جامعة عني مشس ،املؤمتر العلمي السابع عشر:
مناهج التعليم واملستويات املعيارية ،اجلمعية املصرية للمناهج وطرق التدريس ،اجمللد (.)1
الشريف ،عبده نعمان( .)2017الفجوة بني ثقافة اجلودة الشاملة وحتسني أداء النظام التعليمي يف
اجلمهورية اليمنية ،جملة األندلس للعلوم االجتماعية واإلنسانية ،العدد ( ،)16اجمللد (.)17
الصاحلي ،نبيل( .)2003تطوير اإلدارة املدرسية مبدارس وكالة الغوث مبحافظات غزة يف ضوء مفاهيم
إدارة اجلودة الشاملة ،رسالة دكتوراه ،القاهرة ،جامعة عني مشس.
طعيمة ،رشدي أمحد(1427هـ) .معايري جودة األصالة واملعاصرة للعناصر الرتبوية (احملتوى) "حبوث
وتقارير ندوة" حنو رؤية مستقبلية ملسار التعليم العام يف العامل اإلسالمي وجمتمعات األقليات
املسلمة ،إعداد وتنفيذ :اهليئة اإلسالمية العاملية للتعليم ،رابطة العامل اإلسالمي ،مكة
املكرمة 27-24( ،ربيع األول).
العاجز ،فؤاد؛ ونشوان ,مجيل( .)2007معوقات تطبيق اجلودة يف مدارس وكالة الغوث الدولية بغزة,
حبث مقدم إىل املؤمتر الرتبوي الثالث اجلودة يف التعليم الفلسطيين مدخل للتميز31-30,

أكتوبر ,غزة ,اجلامعة اإلسالمية.
العارفة ،عبد الطيف عبداهلل؛ وقران ،أمحد عبد اهلل( .)2007معوقات تطبيق اجلودة يف التعليم العام،
جملة اجلمعية السعودية للعلوم الرتبوية والنفسية (جسنت) ،جامعة امللك سعود ،اللقاء السنوي
الرابع عشر.
عبد احملسن ،أمحد علي حممد( .)2014فلسفة وحدات التدريب واجلودة وانعكاسها على التنمية املهنية
للعاملني يف مدارس التعليم االبتدائي ،رسالة ماجستري ،كلية الرتبية ،جامعة سوهاج.
العجمي ،حممد حسني( .)2007االعتماد وضمان اجلودة الشاملة ملدارس التعليم الثانوي ،دار اجلامعة
اجلديدة ،اإلسكندرية ،مصر.
العزاوي ،حممد عبدالوهاب( .)2005إدارة اجلودة الشاملة ،دار اليازوري ،عمان ،األردن.
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درجة وعي أعضاء هيئة التدريس بكليات املجتمع األهلية يف محافظة
عمران بدور الحاضنات التقنية يف تحقيق التنمية املستدامة
() 1

د  /عبد السالم أحمد حسين قاسم العروسي
()2
د  /نصر صالح عبده حسن الجرباني
()1أستاذ اإلدارة والتخطيط التربوي املساعد
املعهد العالي للتدريب والتأهيل أثناء الخدمة (الشوكاني)
( )2أستاذ اإلدارة والتخطيط املساعد
كلية املجتمع  /عمران
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قا ت:ر
الشك أن التغريات العاملية املتسارعة يف العلم واملعرفة والتكنولوجيا ,وما يصاحبها من انفجار
سكاني وحراك اجتماعي ,وتغري اقتصادي يف عدة جماالت ,جعل من التعليم والتدريب والثقافة وسيلة
للتسابق والتنافس وبذل اجلهود احلثيثة ملواكبة املستجدات ,مما أدى إىل مراجعة املؤسسات لسياستها
وأهدافها وأنشطتها املتعلقة بإعداد الكوادر البشرية على خمتلف املستويات ,من خالل تزويدها بربامج
تنموية لرفع كفاءتها اإلنتاجية وحتسني أداء العاملني فيها.
ويف ضوء ما يشهده العامل من تغريات وحتوالت متسارعة ،تزايد اهتمام وإميان الباحثني واملختصني
بضرورة وضع كافة األساليب واإلمكانيات لتسهيل التكيف مع حضارة املوجة الثالثة والقائمة على
سلطة املعرفة ،باعتبار هذه السلطة املعيار الذي ميكن من خالله احلكم على تقدم الدول أو تأخرها،
ولعل أبرز إفرازات التغريات والتحوالت هي حتول النظرة للعنصر البشري من عنصر يشكل عبئاً مكلفاً
على املنظمة جيب التخلص منه إىل عنصر رئيس وفاعل يف املنظمة وجيب االستثمار فيه ،واعتباره مورداً
من موارد املنظمة (احلموري.)112 ،2015 ،
واستجابة ملتطلبات التوجه حنو اقتصاد عاملي مفتوح متسمٍ بالتنافس والنمو والتقدم ,أكد اخلرباء
االقتصاديون على أهمية إنشاء احلاضنات؛ وذلك الحتضان املشاريع الصغرية واملتوسطة اليت حتتاج إىل
دعم خاص ومساندة ورعاية ,حيث متكَنها من جتاوز مرحلة االنطالق( 2-1سنتني) ,وتدفعها تدرجيياً
لتصبح قادرة على النمو ومؤهلة للمستقبل ,مزودة بآليات النجاح ومساعدتها يف االنطالق حنو السوق
أيضاً (النخالة.)8 ,2012 ,
وهذا ما أكدته دراسة (الشكري ,)2012 ,ودراسة (اهلاجري ,)2014 ,حيث أكدتا على أهمية
احلاضنات التقنية؛ نظراً ملا تلعبه من دور مهم يف دعم وتطوير املشاريع الريادية الناشئة ,وإسهامها يف منو
االقتصاد ,وحتقيق التنمية املستدامة ,كما تلعب دور الوسيط لدى احلكومة واملؤسسات املالية
واملصرفية ,والشركات واملصانع ,واجلامعات والكليات ومراكز البحث العلمي للحصول على دعم تلك
اجلهات لصاحل املشاريع الريادية.
ومن هذا املنطلق ويف ظل احتدام املنافسة بني املؤسسات املبدعة من أجل توسيع حصصها السوقية
واقتحام األسواق اجلديدة ,برزت أهمية منظومة العمل املستحدثة ,اليت تعمل على دعم ورعاية املؤسسات
الصغرية واملتوسطة وتطويرها وحتديثها ,وذلك من خالل حاضنات األعمال التقنية اليت مت ابتكارها
مؤخراً ,واليت أثبتت فاعليتها وجناحها يف تنفيذ برامج التنمية بشتى أنواعها ,هذا وقد متت االستعانة بها
يف كثري من دول العامل الصناعية منها والنامية على حد سواء(عبد السالم وآخرون)15 ,2012,
ونظراً ألهمية حاضنات األعمال التقنية يف حتقيق التنمية املستدامة ,فقد اجتهت الكثري من دول
العامل إىل إنشاء العديد منها وخصوصاً يف اجلامعات وكليات اجملتمع ،وذلك لتنشيط الصناعة القائمة
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على اقتصاد املعرفة ،وكذا مساعدة خرجيي هذه اجلامعات والكليات ,والباحثني على االنتقال بنتائج
أحباثهم من مرحلة اإلبداع إىل مرحلة الرتويج التجاري لنتائج أحباثهم (أبو قحف.)2002 ,
وهذا ما اهتمت به العديد من الدول حيث اهتمت منذ منتصف القرن العشرين بإنشاء العديد من
احلاضنات يف اجلامعات والكليات ومؤسسات البحث العلمي-إمياناً منها بتفعيل الشراكة بني
املؤسسات البحثية والقطاعات اإلنتاجية واخلدمية ومؤسسات اجملتمع -كون اجلامعات والكليات
مؤسس ات ريادية تسهم يف ختريج القيادات الشابة املؤهلة واملدربة لتتحمل مسؤولياتها يف حتقيق التنمية
املستدامة للمجتمع(احلموري.)113 ,2015 ,
هذا وتهدف حاضنات األعمال واالبتكار التقين بشكل أساس إىل دعم املبادرين املبدعني
واملخرتعني وأصحاب األفكار؛ لتكوين مؤسسات صغرى ومتوسطة ,واستيعاب واستحداث وظائف,
وزيادة الدخل الوطين من خالل تنمية رأس املال املعريف واستخدام القوى العاملة املاهرة وحتقيق التنمية
املستدامة ,وذلك من خالل تنمية أولويات تقنية حمددة ,وتطوير األسواق وتزويدها مبنتجات جديدة ,وربط
التعليم والتدريب بسوق العمل وزيادة القدرة التنافسية املعرفية للدولة ,ومساعدة الشباب ورواد األعمال
على إنشاء مؤسساتهم الصغرية واملتوسطة(أدكينز.)78 ,2009 ,
ونظراً ملا تلعبه كليات اجملتمع من دور مهم وفعال يف عملية خلق وصقل املفاهيم املعرفية واملبادئ
العلمية األساسية لدى الطالب من جهة ،و من جهة أخرى عملت كأداة توجيه للطالب يف حتديد جماله
وميوله الوظيفي ،وذلك ألن املرحلة اليت يقضيها الطالب باجلامعة أو بكلية اجملتمع هي مرحلة تبلور
لفكره وتوجيه حنو مستقبله الوظيفي .وهلذا فإن الربط الوثيق بني اجلامعات وكليات اجملتمع وقطاعات
اإلنتاج املختلفة عن طريق حاضنات األعمال يلعب دوراً كبرياً يف التنمية املستدامة الشاملة؛ ملا يؤديه هذا
الربط من الرقي بأفراد اجملتمعات فكرياً وثقافياً ,بصورة جتعل منهم أفراداً منتجني ومنُمني يف
جمتمعاتهم ,وليس جمرد أفراد مستهلكني وعالة على جمتمعاتهم ,باإلضافة إىل تطوير اإلنتاج ،ودعم
القدرات التنافسية للجامعات والكليات والشركات على املستوى احمللي والدولي  ،ودعم البنى البحثية
وزيادة املوارد التمويلية هلذه املؤسسات(عيداروس وأمحد.)228 ،2013 ،
ويف ضوء سبق ميكن القول بأن حاضنات األعمال التقنية تشكل أداة من أدوات التنمية املستدامة؛
كونها تساهم يف دعم ريادة األعمال وتطوير األفكار اإلبداعية ,وتساهم أيضاً يف إقامة املشروعات
الصغرية واملتوسطة اليت تعترب وسيلة من وسائل مكافحة البطالة وزيادة دخل األفراد ,وهذا ما دفع
بالباحثنيِ إىل إجراء هذا البحث يف حماولة منهما ملعرفة درجة وعي أعضاء هيئة التدريس بكليات
اجملتمع بدور هذه احلاضنات يف حتقيق التنمية املستدامة.
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جمل تراسا اىلت:ر
ميكن حتديد مشكلة الدراسة يف السؤال الرئيس اآلتي:
ددد ر
ا

د د ددترو د د دد ري ة د د د ره د د ددتراس د د ددا اتراجمل د د د را
راس ق ترير ق ،راس

ترا

د د د رراأله د د دتررمبح لظ د د ددتر د د د ا را د د دداو ر

اا ت؟ر

ولإلجابة عن السؤال الرئيس ينبثق منه األسئلة الفرعية اآلتية:
 -1ما درجة وعي أعضاء هيئة التدريس بكليات اجملتمع األهلية مبحافظة عمران مبفهوم احلاضنات
التقنية وأهميتها يف حتقيق التنمية املستدامة؟
 -2ما درجة وعي أعضاء هيئة التدريس بكليات اجملتمع األهلية مبحافظة عمران بعوامل جناح
احلاضنات التقنية يف حتقيق التنمية املستدامة؟
 -3ما درجة وعي أعضاء هيئة التدريس بكليات اجملتمع مبحافظة عمران حبدة معوقات جناح
احلاضنات التقنية؟
 -4هل توجد فروق دالة احصائيا عند مستوى داللة ) ( ≤ 0.05يف متوسط تقديرات أفراد العينة
لدرجة وعي أعضاء هيئ ة التدريس بكليات اجملتمع مبحافظة عمران بدور احلاضنات التقنية يف
حتقيق التنمية املستدامة تعزى ملتغريات الدراسة (النوع االجتماعي ،املؤهل العلمي ،التخصص،
سنوات اخلربة)
يهاا راسا اىلت:ر
تسعى الدراسة احلالية إىل حتقيق اهلدف الرئيس اآلتي:
التعررررف علررررى درجرررة وعرررري أعضررراء هيئررررة الترررردريس بكليرررات اجملتمررررع مبحافظرررة عمررررران برررردور
احلاضنات التقنية يف حتقيق التنمية املستدامة.
ولتحقيق اهلدف الرئيس البد من حتقيق األهداف الفرعية اآلتية:
 -1التعرف على درجة وعي أعضاء هيئة التدريس بكليات اجملتمع مبحافظة عمران مبفهوم احلاضنات
التقنية وأهميتها يف حتقيق التنمية املستدامة.
 -2التعرف على درجة وعي أعضاء هيئة التدريس بكليات اجملتمع مبحافظة عمران بعوامل جناح
احلاضنات التقنية يف حتقيق التنمية املستدامة.
 -3التعرف على درجة وعي أعضاء هيئة التدريس بكليات اجملتمع مبحافظة عمران حبدة معوقات جناح
احلاضنات التقنية.
 -4الكشف عن الفروق اإلحصائية يف متوسط تقديرات أفراد العينة لدرجة وعي أعضاء هيئة التدريس
بكليات اجملتمع مبحافظة عمران بدور احلاضنات التقنية يف حتقيق التنمية املستدامة تعزى ملتغريات
الدراسة (النوع االجتماعي ،املؤهل العلمي ،التخصص ،سنوات اخلربة)

للعلوم والتقنية

523
523

صنعاء  21 - 20 /أكتوبر  2020م

( املؤتمر العلمي الثاني للعلوم اإلدارية )
التنمية املستدامة ركيزة لألمن واالستقرار والسالم  /أكتوبر  2020م

يه تراسا اىلت:ر
تتمثل أهمية الدراسة يف اآلتي:
 -1إثراء املكتبة العليمة مبراجع تساعد الباحثني القادمني يف دراستهم عرب االطالع على النتائج
والتوصيات.
 -2يُتوقع أن يستفيد من الدراسة القائمون على كليات اجملتمع األهلية مبحافظة عمران ,يف تنفيذ دورات
تدريبية لتنمية مهارات أعضاء هيئة التدريس فيما يتعلق حباضنات األعمال ودورها يف حتقيق التنمية
املستدامة.
 -3تسهم هذه الدراسة يف تقديم بعض العون للباحثني واملختصني يف جمالي حاضنات األعمال ،والتنمية
املستدامة.
او راسا اىلت:
تقتصر حدود الدراسة على اآلتي:
 -ا ارا

 :درجة الوعي بدور احلاضنات التقنية يف حتقيق التنمية املستدامة.

 -ا ارا جمل

 :كليات اجملتمع األهلية يف حمافظة عمران.

 -ا اراس

ي :أعضاء هيئة التدريس.

 -ا اراس

 :الفصل الثاني من العام األكادميي 2020 /2019م.

مط ح راسا اىلت:ر
و  :مصطلح يدل على معرفة املوضوع من قبل الشخص ,والوعي بإدراك الفرد لنفسه ولبيئته وهو على
درجات من الوضوح والتعقيد ,وإدراك الفرد لوظائفه اجلسمية والفعلية ,وإدراكه خلصائص العامل
اخلارجي باعتباره عضوا فاعالً يف اجلماعة( احلديدي.)2000 ,
ويُقصد بأعضاء هيئة التدريس يف هذه الدراسة :هم مجيع أعضاء هيئة التدريس العاملني
بكليات اجملتمع األهلية مبحافظة عمران األهلية من احلاصلني على درجة الدكتوراه أو املاجستري أو
البكالوريوس أو ما يعادهلا.
را

 :جاء تعريف كليات اجملتمع احلكومية واخلاصة يف قانون إنشاء كليات اجملتمع

اليمنية (رقم ( )5لسنة  ,)7 ,1996كما يأتي:
را

 :هي الكليات اليت تُنشأ وفقاً ألحكام هذا القانون لتلبية احتياجات اجملتمع من

الكوادر الفنية والتقنية املتوسطة يف اجملاالت املختلفة.
را

راخل ملت :الكليات اليت ينشئها القطاع اخلاص الوطين أو أي جهة أجنبية أو أية اتفاقيات

خاصة مبقتضى هذا القانون.
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واد

ر

راس

را

رر ات ًراأ  :كليات اجملتمع األهلية مبحافظة عمران ,واليت تقدم

برامج تعليمية متنوعة حتقق أهداف اجملتمع ,وتعمل على ختريج كوادر بشرية مؤهلة لسوق العمل.
اساو  :مصطلح الدور مستعار أصالً من املسرح وهو " سلوك متوقع من الفرد يف اجلماعة حتدده الثقافة
السائدة "( السليمان . )10 ,2006 ,
ويُعرّف بأنه " جمموعة من األنشطة املرتبطة أو األطر السلوكية اليت حتقق ما هو متوقع من الفرد يف
مواقف معينة ,وترتتب على األدوار إمكانية التنبؤ بسلوك الفرد يف املواقف املختلفة "(مرسي,2001 ,
.)139
راس ق ت :عرَفها أبو قحف ()9 ,2002بأنها :حزمة متكاملة من اخلدمات والتسهيالت وآليات

ا

املساندة واالستشارة توفرها ملرحلة حمددة من الزمن مؤسسة قائمة هلا خربتها وعالقاتها بالرياديني
الذين يرغبون البدء يف إقامة مؤسسة صغرية بهدف ختفيف أعباء مرحلة االنطالق.
وتعرف بأنها" :أداة للتنمية االقتصادية تساعد على تسريع جناح أصحاب األفكار اخلالقة خللق
بيئة عمل استثمارية مناسبة لصغار املستثمرين واملبتكرين واملبدعني من خرجيي التخصصات التطبيقية"
(الشتيوي ،د.ت.)3 ،
ويقصد بها إجرائياً بأنها :منظومة متكاملة تتعامل مع كل مشروع تقين يف البداية وكأنه وليد
حيتاج إىل الرعاية الفائقة ,واالهتمام الشامل حلمايته من املخاطر اليت حتيط به ,ولتزويده بطاقة
االستمرارية ،وتدفع به تدرجيياً ليصبح قوياً ،قادراً على النماء ,واالعتماد على الذات ,ومزوداً مبقومات
االستمرار والنجاح.
ترا

اس

اا تر :عرفها ناجي ( )17 ,2000بأنها :وضع الربامج اإلمنائية اليت حتقق هدف إشباع

احلاجات اإلنسانية دون االعتداء على املوارد الطبيعية ,مع األخذ بعني االعتبار عدم االخالل مبعايري
العدالة واملساواة االجتماعية واالقتصادية والبيئية بني األجيال.
اخل

تراس ظ ات:ر
ر

راأل

ي:رر

عرَفها))Allen,1988,19بأنها :مراكز أعمال متعددة الستقبال املشاريع الريادية منذ مرحلة
انطالقها أو بداية منوها ,وتعمل على تزويدها باألدوات املتعددة اليت متكنها من الوقوف على أقدامها,
وتقدم هلا االستشارات اليت حتتاجها من أجل متكينها من ضمان النجاح.
كما عرَفت اجلمعية الوطنية حلاضنات األعمال) )NBIAاملشار إليها يف دراسة(صاحل)4 ,2013 ,
حاضنات األعمال بأنها  :أداة للتنمية االقتصادية مصممة لتسريع منو وجناح منشآت األعمال ,من خالل
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منظومة من مصادر و خدمات ودعم ومساندة األعمال ,واهلدف األساسي حلاضنات األعمال هو إنتاج
مؤسسات ناجحة ترتك الربنامج (احلاضنة) قادرة مالياً على النمو واالستمرار.
راأل

يهاا ر

ي:ر

تسعى حاضنات األعمال إىل حتقيق األهداف اآلتية(الشريف وبونوالة:)6 ,2012 ,
 تقليل تكاليف بدء النشاط واملخاطر املرتبطة باملرحلة األوىل لبداية نشاط املؤسسة . تقليل الفرتة الزمنية الالزمة لتنمية نشاط املؤسسات الصغرية واملتوسطة وتطوير إنتاجها. إجياد احللول املناسبة للمشاكل الفنية ،املالية ،و اإلدارية والقانونية اليت تواجه املؤسسات الصغرية. مساعدة املؤسسات الصغرية واملتوسطة على التوصل إىل أنواع جديدة من املنتجات أو جماالت جديدةمن النشاط.
 ربط املؤسسات الصغرية واملتوسطة باملؤسسات الكبرية بصفتها مشروعات مغذية هلا.يه تر

راأل

ي:ر

تكمن أهمية حاضنات األعمال يف اآلتي(:)AL Mubaraki & Busler ,2012, 238

 أن حاضنات األعمال تعترب مبادرة تسويقية موجهة لتسهيل املعرفة من اجلامعات والكليات حلاضناتالشركات ودعم املشروعات اجلديدة.
 أن احتضان اجلامعات والكليات للشركات واملشروعات يقلل من احتمال فشل املشروع اجلديد. أن احلاضنات متثل البنية التحتية املؤسسية للجامعات لتفعيل نقل التكنولوجيا ,إضافة إىل قدرة -احلاضنات على توفري أجيال جديدة متتلك براءات االخرتاع على مستوى الدولة.
 أن حاضنات األعمال تلعب دور ًا يف تقوية أواصر التعاون بني القطاعني العام واخلاص واجلامعات يفالتنمية االقتصادية واالجتماعية الشاملة.
 أن حاضنات األعمال تقوم ب دعم إنشاء وتطوير املشاريع القائمة على التكنولوجيا املتقدمة واخلربة.ي ار

راأل

ي:ر

توجد العديد من األنواع حلاضنات األعمال أهمها ما يلي (الشرباوي:)16 ,2005,
 .1حاضنات األعمال الدولية :وتركز هذه احلاضنات على التعاون الدولي واملالي والتكنولوجي بهدف
تسهيل دخول املؤسسات األجنبية إىل هذه الدول من ناحية ،و تطوير وتأهيل املؤسسات الوطنية .
 .2التجمعات ذات وحدات الدعم املتخصص :وهي منظومة متكاملة من األعمال ذات الصبغة الصناعية
صممت بشكل يساهم يف تنمية صناعات حمددة عن طريق توفري البيئة  ,والبنية األساسية املناسبة هلا.
 .3حاضنات متخصصة ملواجهة مشكالت حمددة واستيعاب املتقاعدين من القوات املسلحة أو من
شركات كربى منهارة.
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 .4حاضررررررررررنات متخصررررررررررصررررررررررة يف جماالت فنية أو إبداعية( :الوسررررررررررائط املتعددة ،مواد تلفزيونية،
تصميمات ...إخل) .
 .5حاضنات متخصصة يف أعمال املرأة :على الرغم من أن عوامل إقامة و جناح املؤسسة اجلديدة ال
تعتمد على كون صاحبها رجال أو سيدة.
 .6حاضنات متخصصة يف جماالت تصنيعية وإنتاجية وخدمية متنوعة :وظهر هذا النوع من احلاضنات
يف دول أمريكا الشمالية وكندا والواليات املتحدة األمريكية ،وهي حاضنات توفر جتهيزات تالئم
أنشطة حمددة.
د جن رر

راأل

ر

ي:

تواجه فكرة إنشاء حاضنات األعمال عدد ًا من املعوقات أهمها ما يلي(عبدالرزاق:)195 ,2014 ,
 قلة النصوص التشريعية والقانونية املسهلة لنشاط االبتكار واإلبداع والبحث والتطوير. ضعف مستوى العالقة بني اجلامعة والشركات الصناعية. نقص الكفاءة العلمية والتكنولوجية ذات التأهيل العالي إلدارة وتسيري احلاضنات. هجرة األدمغة حنو اخلارج. عدم مشاركة القطاع اخلاص يف عمليات التمويل بشكل فعال. وجود فجوة كبرية بني قطاعات التصنيع ومؤسسات البحث العلمي. انعدام اهليئات املساعدة واملدعمة ماليا لنشاطي اإلبداع واالبتكار. انعدام حميط مالي ديناميكي مشجع للبحث والتطوير واالبتكار. ضعف ميزانيات البحث والتطوير واالبتكار داخل الشركات الصناعية وبالنسبة مليزانيات الدولأيضاً.
 ضعف قنوات االتصال بني املؤسسات الوسيطة الداعمة واملؤسسات العلمية البحثية. غياب التنسيق والتعاون بني املشاريع الصناعية املتشابهة يف جمال صناعي واحد. البريوقراطية اليت ال تزال تعاني منها اإلدارات واهليئات العمومية.راس

ترا

اا ت:ر

عرفها سيد وآخرون(  )195 ,2014بأنها :عملية النمو املستمر مدى احلياة واليت تشمل على كافة
األنشطة واخلربات اليت متكن املعلمني من حتسني كفاءاتهم املهنية وتأهيلهم ملواجهة ما يستجد من
تطورات علمية بشتى اجملاالت.
وعرفها غنايم( ) 2001بأنها :تنمية خلدمة األجيال احلالية بشكل ال يضر أو ميس مبصاحل
األجيال القادمة.
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ترا

يهاا راس

اا ت:ر

تهدف التنمية املستدامة إىل حتقيق أهداف عديدة أبرزها( غنيم وأبوزنط:)26 ,2007 ,
 إجياد التوازن بني االحتياجات املختلفة للمجتمع االجتماعية واالقتصادية والبيئية. حتقيق املساواة والعدالة االجتماعية. مكافحة مشكالت الفقر والبطالة والتفكك االجتماعي. محاية البيئة ومكافحة التلوث أشكاله املختلفة ,واحملافظة على املوارد الطبيعية ,ومواجهة احلاجاتاألساسية لإلنسان بشكل ال يفسد البيئة.
ياد راس

ترا

اا ت:ر

تتحدد أبعاد التنمية املستدامة يف ثالثة أبعاد رئيسية متكاملة ال ميكن الفصل بينهما تتسم
بالضبط والتنظيم والرتشيد ,وهذه األبعاد هي(غنيم وأبوزنط:)23 ,2009 ,
 .1البعد االقتصادي  :والذي يعد شرطاً ضرورياً لتحقيق التنمية املستدامة  ,حيث أنه ال ميكن حتقيق
الرفاهية اال جتماعية ,وتلبية االحتياجات األساسية للبشر بدون اقتصاد قوي يهدف إىل املساواة يف
توزيع املوارد بهدف التخفيف من عبء الفر وحتسني مستويات املعيشة.
 .2البعد االجتماعي :ويتضمن هذا البعد إشباع احلاجات األساسية لكل إنسان ,وتوفري املتطلبات املادية
والتوعية حلياة األفر اد بهدف احلد من الفقر ,وتوفري فرص العمل وتوسيع نطاق احلريات األساسية
واملشاركة.
 .3البعد البيئي  :يهتم هذا البعد باحلفاظ على البيئة ,وترشيد استخدام مواردها املتجدد وغري املتجددة,
ومن احلفاظ على قدرة البيئة على القيام بتجديد حيويتها واحملافظة على توازنها.
وهك ذا ميكن القول بأن أبعاد التنمية املستدامة ليست مبعزل عن بعضها البعض ,بل هي متداخلة
ومتشابكة ,حتى حتقق يف النهاية التنمية املستدامة.
ئراس

ترا

اا ت:ر

توجد مبادئ أساسية للتنمية املستدامة هي ( دوجالش: )2010 ,
 .1االنصاف :أي حصول كل فرد على حصة عادلة ومتوازنة من ثروات اجملتمع.
 .2التمكني :مبعنى إعطاء أفراد اجملتمع إمكانية املشاركة الكاملة الفعالة يف صنع القرارات
واآلليات.
 .3التضامن :بني األجيال وبني الفئات االجتماعية داخل اجملتمع وبني اجملتمعات األخرى للتنمية
املستدامة.
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اسا اىل راس اقت:ر
اىلتملاخل َ  )2015,هدفت الدراسة إىل إبراز أهمية حاضنات األعمال ومدى مساهمتها يف
مرافقة ودعم املؤسسات الصغرية واملتوسطة ,وكذا هدفت إىل التعرف على الدور احلقيقي الذي تلعبه
حاضنات األعمال يف مرافقة الشباب إلنشاء مؤسساتهم ,واعتمد الباحث على املنهج الوصفي التحليلي
واستخدم املقابلة ,واملالحظة ,واالستبيان كأدوات جلمع البيانات واملعلومات.
ومن أبرز النتائج اليت توصلت إليها الدراسة :أن أسباب تأخر إنشاء حاضنات األعمال يعود إىل انشغال
املسؤولني بتأهيل املؤسسات الصغرية واملتوسطة ،وعدم االهتمام بإنشاء احلاضنات ،وعدم توفر
اإلطارات اليت تسمح بإنشاء هذه اهلياكل ,وغياب التشريعات القانونية هلذه اهليئات .كما توصلت إىل
أن حاضنات األعمال تقدم العديد من اخلدمات اإلدارية األساسية واملعونة واالستشارات الفنية
املتخصصة واملساعدات التسويقية وغريها وفقا لطبيعة املشروع.
اىلتملريمحا,ر )2013هدفت الدراسة إىل بيان مفهوم التنمية املستدامة  ,وكذا التعرف على طبيعة
التحديات اليت تواجهها وكيفية إسهام اجلامعة يف معاجلة حتديات التنمية املستدامة ,واعتمد الباحث
على املنهج الوصفي.
وخلصت الدراسة إىل عدة نتائج منها :أن مفهوم التنمية املستدامة ظهر كرد على اخلوف الناجم تدهور
البيئة الناتج عن أسلوب التنمية التقليدي ,وأن التنمية املستدامة عملية خمططة وهادفة ,كما تتعامل مع
مشكالت األفراد واملنظمات روحياً ومعنوياً من أجل حتسني نوعية احلياة  ,وترتكز التنمية املستدامة
يف تلبية احتياجات االنسان  ,كما تتطلب حتقيق الشراكة الفاعلة والعمل الدؤوب بني الدولة واألفراد
ومنظمات اجملتمع وتشجيع مشاركتهم ملا لذلك من دور يف النهوض مبجاالتها واستئصال حتدياتها.
اىلتملاس جمل ي,ر )2012هدفت الدراسة إىل التعرف على دور حاضنات األعمال وأهميتها كأداة
إلنعاش وتنمية االقتصاد احمللي ,كما تناولت الدراسة جتربة بعض احلاضنات الفلسطينية ,وبيان مدى
فعاليتها يف رعاية األفكار الريادية واملبدعني من الشباب ,ودورها يف خلق فرص العمل اجلديدة للشباب
من خرجيي اجلامعات والكليات التطبيقية .وقد اعتمد الباحث يف دراسته على أسلوب البحث املكتيب
واالستبانة ,ودراسة احلالة ألربع حاضنات أعمال وتكنولوجيا معلومات يف فلسطني.
وخلصت الدراسة إىل عدة نتائج أبرزها :أن تلك حاضنات األعمال تواجه معوقات وصعوبات كثرية
أهمها عدم توعية الشباب إلنشاء أعمال حرة ,وعدم معرفتهم بالدور الذي تقوم به هذه احلاضنات .كما
توصلت–أيضاً -إىل نقص التوعية بني الشباب حول دور احلاضنات ,وأهمية األعمال احلرة مع التأكيد
على ضرورة اجلهد من أجل تنفيذ تقييم شامل جلدوى احلاضنات كأداة فاعلة يف إنعاش تنمية اجملتمع
احمللي.
ر اىلتملط ه رو ارا

ى )2012,هدفت الدراسة إىل التعرف على ماهية حاضنات األعمال

بشكل عام واحلاضنات التكنولوجية بشكل خاص ,كما هدفت إىل توضيح دور احلاضنات
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التكنولوجية واحلدائق العلمية يف حتقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية .واستخدم الباحثان يف
دراستهما املنهج الوصفي وحتليل الدراسات والبحوث اليت تناولت حاضنات األعمال .
وخلصت الدراسة إىل عدة نتائج أبرزها :ازدياد اهتمام اجلامعات العاملية حباضنات األعمال ,ومازال
االهتمام حمدوداً يف الوطن العربي .وأ ن عملية التنمية االقتصادية ال تتم إال من خالل احلاضنات
التكنولوجية واحلدائق العلمية اليت ترتبط باجلامعات ومراكز البحث العلمي ,وأن إنشاء احلاضنات
يف اجلامعات سيزيد من مساهمة التعليم العالي يف تطوير التكنولوجيا والنمو االقتصادي .كما توصلت
إىل أ ن تنمية املشاريع الصغرية واملتوسطة ال ميكن أن تتطور وتزدهر إال يف جمتمع علمي يتوافر فيه روح
اإلبداع واالبتكار.
اىلت را

رو س ر( )Patton & Marlow,2011هدفت الدراسة إىل التعرف على طريقة تعليم

ريادة األعمال ,وذلك من خالل حاضنات األعمال .واعتمد الباحثان يف دراستهما على دراسة احلالة لعدد
من احلاضنات.
وخلصت الدراسة إىل عدة نتائج أبرزها :أن حاضنات األعمال تقوم بدعم كل ما هو جديد من
التكنولوجيا واألفكار .وأن حاضنات األعمال تقوم بتقديم الدعم املهين واملشورة للمنتسبني إليها .كما
توصلت إىل أن حاضنات األعمال لديها القدرة على زيادة األعمال الريادية اليت تساهم يف مواجهة األزمات
االقتصادية ,واحلد من البطالة من خالل توفري فرص عمل.
وأن حاضنات األعمال تساهم بتقديم جممو عة من املوارد اليت تساعد املنتسبني إليها يف تعلم وسائل
تسويقية وتكنولوجية حديثة.
اس د ،ر

راسا اىل راس اقت:ر

باستعراض الدراسات السابقة ،تتضح أوجه التشابه واالختالف بينها وبني الدراسة احلالية ،ميكن
إمجاهلا على النحو التالي:
يو

اس

ا  :تتفق الدراسة احلالية مع كل الدراسات السابقة من حيث منهج الدراسة ،حيث مت

استخدام املنهج الوصفي ،كما تتفق الدراسة احلالية مع أغلب الدراسات السابقة من حيث اعتماد
الدراسة على االستبانة كأداة جلمع البيانات.
يو

ا ع

 :اختلفت الدراسة احلالية مع بعض الدراسات السابقة كدراسة (الشكري)2012 ,

ودراسة (طاهر وعبد احلسني )2012,اليت طبقت يف مؤسسات التعليم العالي ،كما اختلفت الدراسة
احلالية من حيث اهلدف مع دراسة (أمحد )2013 ,اليت هدفت إىل التعرف على التنمية املستدامة وطبيعة
التحديات اليت تواجهها ،كما اختلفت الدراسة احلالية من حيث أداة مجع البيانات مع دراسة (اخلري،
 )2015اليت استخدمت املقابلة واملالحظة واالستبيان كأداة جلمع البيانات ،ودراسة (الشكري)2012 ,
اليت استخدمت البحث املكتيب واالستبانة ،فيما ختتلف الدراسة احلالية عن الدراسات السابقة من

للعلوم والتقنية

530
530

صنعاء  21 - 20 /أكتوبر  2020م

( املؤتمر العلمي الثاني للعلوم اإلدارية )
التنمية املستدامة ركيزة لألمن واالستقرار والسالم  /أكتوبر  2020م

حيث جمتمع الدراسة املستهدف والذي اقتصر على أعضاء أعضاء هيئة التدريس بكليات اجملتمع
األهلية مبحافظة عمران.
را ىل

يو

و :استفادت الدراسة احلالية بشكل كبري من الدراسات السابقة يف صياغة مشكلة

الدراسة وتساؤالتها ،ويف بناء اإلطار النظري واملنهجي للدراسة ،باإلضافة إىل تطوير أداة الدراسة،
واستخدام املعاجلات اإلحصائية املناسبة.
ج تراسا اىلترور ا ا :ر
يوسً :ر

صراسا اىلت:ر

يف ضوء أهداف الدراسة وأسئلتها ،استخدم الباحثان املنهج الوصفي املسحي ،والذي يتناسب مع
هذا النوع من البحوث املستندة على مجع البيانات واملعلومات وحتليلها؛ وصوالً إىل التعرف على حقيقة
تلك املشاكل ،والوصول إىل نتائج علمية مقبولة ،األمر الذي بدوره يؤدي إىل التحسني والتطوير.
راسا اىلت:

ً :ر

تكون جمتمع الدراسة األصل ،والذي ميثل اجملتمع االحصائي ألداة الدراسة املتعلقة بدرجة وعي
أعضاء هيئة التدريس بكليات اجملتمع يف حمافظة عمران بدور احلاضنات التقنية يف حتقيق التنمية
املستدامة من مجيع أعضاء هيئة التدريس بكليات اجملتمع األهلية مبحافظة عمران ،والبالغ عددهم
( )221عضو هيئة تدريس ،منهم ( )33عضو هيئة تدريس ثابت ،و( )188عضو هيئة تدريس متعاقد،
واجلدول اآلتي يوضح ذلك.
اوير جن رمل)1رر
ومل ريل ا ر
اىل راسجمل تر

راسا اىلتر

براسجمل

ر

ا ري ة ره تراس ا اتر
ا ىر

د جناافر

7

57

64

كلية أرض سبأ للعلوم الصحية والتقنية

6

45

51

الكلية التطبيقية للعلوم والتكنولوجيا

7

41

48

كلية اجملتمع الوطنية

5

23

28

كلية السالم للعلوم الطبية والتقنية خبمر

8
33

22
188

30
221

كلية الرسالة للعلوم الصحية
والتكنولوجيا

اإلمجالي
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س ً :ر

تراسا اىلت:ر

نظراً لطبيعة الدراسة احلالية ،ولغاية حتقيق أهدافها ،وما يتطلبه من إجراءات ،قام الباحثان
باختيار عينة عشوائية طبقية من جمتمع الدراسة بلغت ( )120عضو هيئة تدريس ،استجاب منهم ()100
عضو هيئة تدريس ميثلون ما نسبته من جمتمع الدراسة ( ،)%45فضال من أن أغلب املتعاقدين يقومون
بالتدريس يف أكثر من كلية إن مل يكن يف مجيعها.
اخلم تصراسامي غ ال ترسد تراسا اىلت:ر
تتصف عينة الدراسة بعدد من اخلصائص الدميوغرافية ألفرادها ،وفيما يأتي تفصل ذلك:
يوسً :رحب بر اسراس

:ر

را

اوير جن رمل)2ر
ومل ريل ا راسد ترحب بر اسراس
اس

ر

را

ر

را

اس

اسدا ر

تر%ر

ذكور

87

87.0

إناث

13

13.0

اجملموع

100

100.0

يتبني من اجلدول رقم ( )2أن أفراد العينة من الذكور بلغ عددهم ( )87عضو هيئة تدريس،
وبنسبة ( )%87من عينة الدراسة ,وأن نسبة اإلناث بلغت ( )13عضو هيئة تدريس ،وبنسبة بلغت (،)%13
من أصل ( )100مشارك ومشاركة استجابوا لتعبئة أداة الدراسة.
:رحب بر اسرا ه راسد

:رر
اوير جن رمل)3ر
ومل ريل ا راسد ترحب بر اسرا ه راسد

ا ه راسد

ر

اسدا ر

ر
اس

ت%ر

بكالوريوس
ماجستري

58

58.0

27

27.0

دكتوراه

15

15.0

اجملموع

100

100.0

يالحرر ر مررررن اجلرررردول رقررررم ( ) 3أن عرررردد أفررررراد العينررررة مررررن محلررررة البكررررالوريوس بلررررغ ()58
عضرررو هيئرررة تررردريس ،وبنسررربة ( ، )%58يف حرررني بلرررغ عررردد أفرررراد العينرررة مرررن محلرررة املاجسرررتري ()27
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عضرررو هيئرررة تررردريس ،وبنسررربة بلغرررت ( ،)%27أمرررا محلرررة الررردكتوراه فقرررد بلرررغ ( )15عضرررو هيئرررة
تدريس ،وبنسبة مئوية بلغت (.)%15
ااد :رحب بر اسراس خمص:رر
اوير جن رمل)4ر
ومل ريل ا راسد ترحب بر اسراس خمصر
ت%ر

اس

اس خمصر

اسدا ر

إنساني
تطبيقي

41

41.0

59

59.0

اجملموع

100

100.0

يالحررر مرررن اجلررردول رقرررم ( ) 4أن عررردد أفرررراد العينرررة مرررن التخصصرررات اإلنسرررانية بلرررغ ()41
عضرررررو هيئرررررة تررررردريس ،وبنسررررربة ( ،) %41يف حرررررني بلرررررغ عررررردد أفرررررراد العينرررررة مرررررن التخصصرررررات
التطبيقية ( )59عضو هيئة تدريس ،وبنسبة بلغت (.)%59
ع

:رحب بر اسرىل ا راخلربو:رر
اوير جن رمل)5ر
ومل ريل ا راسد ترحب بر اسرىل ا راخلربور
اس

ت%ر

ىل ا راخلربور

اسدا ر

 5سنوات فأقل

29

29.0

 10 -6سنوات

47

47.0

أكثر من  10سنوات

24

24.0

اجملموع

100

100.0

يالحر ر مرررن اجلررردول رقرررم ( ) 5أن عررردد أفرررراد العينرررة فرررس سرررنوات فأقرررل بلرررغ ( )29عضرررو
هيئررررة ترررردريس ،وبنسرررربة ( ،) %29يف حررررني بلررررغ عرررردد أفررررراد العينررررة سررررت إىل عشررررر سررررنوات ()47
عضررررو هيئررررة ترررردريس ،وبنسرررربة بلغررررت ( ،) %47أمررررا األعضرررراء الررررذين خررررربتهم أكثررررر مررررن عشررررر
سنوات فقد بلغ ( ) 24عضو هيئة تدريس ،وبنسبة مئوية بلغت (.)%24
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اادً :ري اوراسا اىلت:ر
للحصرررررول علررررررى بيانرررررات الدراسررررررة احلاليررررررة مت اسرررررتخدام اسررررررتبيان ،وقرررررد اتبررررررع الباحثرررررران
اخلطوات اآلتية يف إعداده:
 -1حتديد اهلدف من االستبيان :درجة وعي أعضاء هيئة التدريس بكليات اجملتمع مبحافظة عمران
بدور احلاضنات التقنية يف حتقيق التنمية املستدامة.
 -2حتديد حمتوى االستبيان :تكون االستبيان من ثالثة جماالت رئيسة هي( :الوعي مبفهوم احلاضنات
التقنية وأهميتها ،عوامل جناح احلاضنات التقنية ،معوقات جناح احلاضنات)؛ ومت صياغة فقرات
األداة وفقًا لألدبيات املتوافرة لتمثل درجة وعي أعضاء هيئة التدريس بكليات اجملتمع األهلية
مبحافظة عمران بدور احلاضنات التقنية يف حتقيق التنمية املستدامة ،من خالل االعتماد على
جمموعة من الدراسات والبحوث أمثال (الزركوشي وطالل ,)2017 ،و(شليب ,)2002 ،و(عبد
احلميد وبومطرفة ,)2011 ،و(العرب والرواشدة وحممد وعبد اهلل ,)2019 ،و (املدهون والنخالة،
 ،)2017ومشل االستبيان على ( )30فقرة على منط مقياس ليكرت ) (Likert Scaleفاسي
التدريج وفق اآلتي 5:موافق بشدة 4 ،موافق 3 ،موافق إىل حد ما 2 ،غري موافق 1 ،غري موافق
بشدة.
-3

راأل او:

 ملايراأل اور

:

 صدق احملكمني :للتحقق من صدق االستبيان قام الباحثان بعرضه على فسة حمكمني؛ بغرض
التأكد من أن الفقرات تعرب عن اجملال الذي اندرجت حتته بهدف درجة وعي أعضاء هيئة التدريس
بكليات اجملتمع مبحافظة عمران بدور احلاضنات التقنية يف حتقيق التنمية املستدامة ،ومدى
الصحة اللغوية للفقرات ،ومت أخذ مجيع آراء احملكمني من حذف وإضافة وتعديل ،ويف ضوء آراء
احملكمني أصبح االستبيان مكون من ( )24فقرة ،وقد كانت قبل التحكيم ( )30فقرة.
 الصدق البنائي :يعترب الصدق البنائي أحد مقاييس صدق األداة الذي يقيس حتقق األهداف اليت تريد
األداة الوصول إليها ،ويبني مدى ارتباط كل جمال من جماالت أداة الدراسة بالدرجة الكلية لفقرات
األداة ،وللتحقق من الصدق البنائي مت حساب معامالت االرتباط بني درجة كل جمال من جماالت
أداة الدراسة والدرجة الكلية لالستبيان كما يف اجلدول رقم (.)6
 ثبات األداة :حلساب ثبات استبيان درجة وعي أعضاء هيئة التدريس بكليات اجملتمع مبحافظة
عمران بدور احلاضنات التقنية يف حتقيق التنمية املستدامة استخدم الباحثان طريقة ألفا كرونباخ
 ، Cronbach's Alphaلكل جمال من جماالت االستبيان للتحقق من ثبات هذا اجملاالت ،واجلدول
رقم ( )6يوضح ذلك.
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اوير جن رمل)6ر
د

طراىر

را

تر

ير فر

ر

و خرسجمل ر

ا

ر

ري اوراسا اىلترواسا تراسجمل ترسأل او رو

ير فر

تر

ر د

ري اوراسا اىلت رواسا تراسجمل ترسأل اور

ار

ير

د

را

طر

د ريس ر
Alphaر

اس ق ا ر

)(R

8

**.795

0.92

2

عوامل جناح احلاضنات التقنية

10

**.905

0.94

3

معوقات جناح احلاضنات

6

**.779

0.92

24

1.00

0.96

1

الوعي مبفهوم احلاضنات التقنية
وأهميتها

إمجالي األداة ككل
** استر ار

ريس ر

ر سترمل.)0.01

يتضح من اجلدول رقم ( ) 6أن مجيع معامالت االرتباط يف مجيع جماالت االستبيان دالة إحصائيًا،
وبدرجة قوية عند مستوى داللة ( ،)0.01وبذلك تعترب مجيع جماالت االستبيان صادقة وتقيس ما وضعت
لقياسه.
كما يتبني من اجلدول رقم ( )6أن درجة ثبات اجملاالت تراوحت بني ( ،)0.94 -0.92كما أظهرت
نتائج التحليل أن ثبات األداة ككل وصل إىل ( ،)0.96األمر الذي يعكس درجة عالية من الثبات.
تصراسا اىلترو جن

:ر

قام الباحثان باإلجابة عن أسئلة الدراسة من خال ل حتليل البيانات ،والرتكيز على أعلى فقرة،
وأدنى فقرة ،وتفسري نتائجهما.
اإلجابة عن السؤال األول:
دد ر
ا

د ددترو د د ري ة دد ره د ددتراس د ددا اتراجمل دد را
راس ق ترويه

رير ق ،راس

ترا

دد رراأله د ددترمبح لظد ددتر دد ا رمب د د ر

اا ت؟ر

لإلجابة عن ذلك مت استخدام املتوسطات احلسابية ،واالحنرافات املعيارية اليت تقيس درجة وعي
أعضاء هيئة التدريس بكليات اجملتمع األهلية مبحافظة عمران مبفهوم احلاضنات التقنية وأهميتها يف
حتقيق التنمية املستدامة ،ومت عرض النتائج على النحو اآلتي:
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دداوير جن رمل)7ر
ىلط را

ا

ا

ا تروا حن ال را د اترس قاا ا ريل ا راسد ترسا ترو ري ة ره تراس ا اتراجمل
راأله ترمبح لظتر

ا رمب

را

رير ق ،راس

راس ق ترويه

ترا

ر

اا ترر

ا

ىل ر ا حن ا ر

ا

ا د ير

اس

1

تسهم يف دعم األفكار اجلديدة

3

3.97

1.159

عالية

2

تنمي الثقة بالنفس

5

3.93

1.103

عالية

3

تطور مهارات االتصال املختلفة

4

3.93

1.075

عالية

4

تزيد من عدد املشروعات التقنية.

6

3.90

1.068

عالية

5

تعزز فرص العمل لألشخاص املؤهلني.

1

4.27

.952

عالية جدا

6

تقلل من مشكالت البطالة.

2

4.13

.928

عالية

7

تساعد يف استثمار املوارد املتاحة يف البيئة.

8

3.83

1.101

عالية

8

تفتح جماالت االستثمار يف القطاع التقين.

7

3.85

1.095

عالية

3.98

.811

عالية ر

اس

ر

رمب

را

ر

راس ق ترويه

اس تر

متوسط جمال الوعي مبفهوم احلاضنات التقنية وأهميتها
ككل ر

ا ر

تر
ر

يتضح من اجلدول رقم ( ) 7اآلتي :حصل جمال الوعي مبفهوم احلاضنات التقنية وأهميتها على
درجة وعي (عالية) ،مبتوسط حسابي ( ،)3.98وباحنراف معياري بلغ ( ،)0.81ويعزو الباحثان هذه
النتيجة إىل اآلتي :أن ختصصات كليات اجملتمع هي ختصصات تطبيقية األمر الذي أدى إىل متتع
أعضاء هيئة التدريس بدرجة وعي عالية بأهمية احلاضنات التقنية.
أما درجة وعي أعضاء هيئة التدريس مبفهوم احلاضنات التقنية وأهميتها على مستوى فقرات هذا
اجملال فإنه يتضح من اجلدول رقم ( )7اآلتي:
 حصول الفقرة رقم ( )5واليت تنص على أن " د عرل صراسد رسألشخ ص را ه ى" على أعلى درجةوعي مبتوسط حسابي بلغ ( ,)4.27واحنراف معيار بلغ ( ،)0.95ويعزو الباحثان هذه النتيجة إىل :أن
أعضاء هيئة التدريس يتمتعون مبؤهالت علمية عليا ،وختصصات تطبيقية يأملون أن توجد هلم
حاضنة أكرب من مستوى كلية.
 حصلت الفقرة رقم ( )7واليت تنص على "تساعد يف استثمار املوارد املتاحة يف البيئة" على أدنى درجةوعي مبتوسط حسابي بلغ ( ،) 3.83إضافة إىل تباين واضح يف استجابات أفراد العينة حول هذه
الفقرة من خالل درجة االحنراف املعياري البالغة ( ،)1.10ويعزو الباحثان هذه النتيجة إىل اآلتي:
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البيئة يف اجملتمع احمل لي مبحافظة عمران ال يشجع كثريا على استثمار املوارد املتاحة سواء البشرية
منها أو املادية.
 حصلت الفقرة رقم )5( :على درجة وعي (عالية جدا) ،ومتثل ما نسبته ( )%12.5من إمجالي فقراتجمال الوعي مبفهوم احلاضنات التقنية وأهميتها ،يف حني حصلت الفقرات رقم)1،2،3،4،6،7،8( :

على درجة وعي (عالية) ،إضافة إىل تشتت واضح يف استجابات أفراد العينة من خالل احنرافها
املعياري ،ومتثل ما نسبته ( )%87.5من إمجالي فقرات جمال الوعي مبفهوم احلاضنات التقنية
وأهميتها ،واملدى بني الفقرة اليت حصلت على أعلى درجة وعي ( ،)4.27والفقرة اليت حصلت على
أدنى درجة وعي ( )3.83يساوي ( ،)0.44األمر الذي يعين أن استجابات أفراد العينة لدرجة الوعي
مبفهوم احلاضنات التقنية وأهميتها مل يكن كبرياً.
ايف اتر فراس ايراس

:ر

ما درجة وعي أعضاء هيئة التدريس بكليات اجملتمع األهلية مبحافظة عمران بعوامل جناح
احلاضنات التقنية يف حتقيق التنمية املستدامة؟
لإلجابة عن ذلك مت استخدام املتوسطات احلسابية ،واالحنرافات املعيارية اليت تقيس درجة وعي
أعضاء هيئة التدريس بكليات اجملتمع مبحافظة عمران بعوامل جناح احلاضنات التقنية يف حتقيق
التنمية املستدامة ،ومت عرض النتائج على النحو اآلتي:
دداوير جن رمل)8ر
ىلط را

ا

ا

ا تروا حن ال را د اترس قاا ا ريل ا راسد ترسا ترو ري ة ره تراس ا اتراجمل
رمبح لظتر

راس ق ترير ق ،راس

ا راد ا رجن ترا

ترا

ر

اا ترر

ا

ىل ر

ا حن ا ر

ا

ا ر

ا د ير

اس

3

4.09

1.138

عالية

1

4.27

.941

جدا

3

توفر املعرفة املناسبة يف اجملال التقين.

2

4.15

.989

عالية

4

توفر مهارات القيادة اإلدارية والتقنية.

4

4.08

1.041

عالية

5

تتصف بالقدرة على العمل ضمن الفريق.

6

4.05

.914

عالية

6

توفري الدعم املالي املناسب.

8

3.93

1.166

عالية

7

اجلمع بني اجلوانب الفنية والبشرية واملالية.

7

3.97

1.020

عالية

8

التقييم املستمر لعمل احلاضنة.

5

4.06

1.062

عالية

ر
1
2

ا رجن ترا

اس تر

راس ق تر

تكون فكرة احلاضنة مدروسة بشكل عملي.
تكون فكرة احلاضنة مناسبة للمجتمع وقابلة
للتحقق.
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ا رجن ترا

ر

راس ق تر

ا

ىل ر

ا حن ا ر

ا

ا ر

ا د ير

اس

9

3.91

1.045

عالية

10

3.81

1.116

عالية

4.03

.804

عالية

اس تر

تقديم خدمات استشارية.

9
10

قرب احلاضنة من كليات اجملتمع واملراكز
البحثية.

متوسط جمال الوعي بعوامل جناح احلاضنات التقنية ككل

تر
ر

يتضح من اجلدول رقم ( ) 8اآلتي :حصل جمال عوامل جناح احلاضنات التقنية على درجة وعي
(عالية) ،حيث بلغ املتوسط احلسابي ( ،)4.03وباحنراف معياري بلغ ( ،)0.80ويعزو الباحثان هذه
النتيجة إىل اآلتي :التخصصات التطبيقية ألعضاء هيئة التدريس ساعدت كثريا يف وعيهم بعوامل جناح
احلاضنات التقنية.
أما درجة وعي أعضاء هيئة التدريس بعوامل جناح احلاضنات التقنية على مستوى فقرات هذا اجملال
فإنه يتضح من اجلدول رقم ( )8اآلتي:
 -حصول الفقرة رقم ( )2واليت تنص على أن " جمل رلجمل ورا

تر

ىل ترس ج

روجن ا ترس حق"،

على أعلى درجة وعي مبتوسط حسابي بلغ ( ,)4.27واحنراف معيار بلغ ( ،)0.94ويعزو الباحثان هذه
النتيجة إىل :ضرورة مراعاة البيئة احمل لية لنجاح أي مشروع تطبيقي ،وخاصة تلك املشاريع التقنية.
 -حصلت الفقرة رقم ( )10واليت تنص على "جن برا

تر فر

را

روا ا

راس ح ت"

على أدنى درجة وعي مبتوسط حسابي بلغ ( ،)3.81إضافة إىل تباين واضح يف استجابات أفراد العينة
حول هذه الفقرة من خالل درجة االحنراف املعياري البالغة ( ،)1.12ويعزو الباحثان هذه النتيجة إىل
اآلتي :أعضاء هيئة التدريس ال يقطنون جبوار كليات اجملتمع فال ضري إن بعدت احلاضنة عن كلية
اجملتمع.
 حصررلت الفقرة رقم ) 2( :على درجة وعي (عالية جدا) ،ومتثل ما نسرربته ( )%10من إمجالي فقراتجمال الوعي بعوا مل جناح ا حلاضرررررررررررررررررررررررر ر نات التقن ية ،يف حني حصرررررررررررررررررررررررر ر لت الفقرات رقم:
( )1،3،4،5،6،7،8،9،10على درجة وعي (عالية) ،إضرررافة إىل تشرررتت واضرررح يف اسرررتجابات أفراد
العينة من خالل احنرافها املعياري ،ومتثل ما نسررررررررررررررررررربته ( )%90من إمجالي فقرات جمال الوعي
بعوامل جن اح احلاضررررررنات التقنية ،واملدى بني الفقرة اليت حصررررررلت على أعلى درجة وعي (،)4.27
والفقرة اليت حصررلت على أدنى درجة وعي ( )3.81يسرراوي ( ،)0.46األمر الذي يعين أن اسررتجابات
أفراد العينة لدرجة الوعي مبفهوم احلاضنات التقنية وأهميتها مل يكن كبرياً.

للعلوم والتقنية

538
538

صنعاء  21 - 20 /أكتوبر  2020م

( املؤتمر العلمي الثاني للعلوم اإلدارية )
التنمية املستدامة ركيزة لألمن واالستقرار والسالم  /أكتوبر  2020م

ايف اتر فراس ايراس سث:ر
ترو ري ة ره تراس ا اتراجمل

ر
ا

راأله ترمبح لظتر

را

ا رحباور د جن رجن تر

راس ق ت؟رر
لإلجابة عن ذلك مت استخدام املتوسطات احلسابية ،واالحنرافات املعيارية اليت تقيس درجة وعي

أعضاء هيئة التدريس بكليات اجملتمع مبحافظة عمران حبدة معوقات جناح احلاضنات التقنية ،ومت
عرض النتائج على النحو اآلتي:
دداوير جن رمل)9ر
ىلط را

ا

ا تروا حن ال را د اترس قاا ا ريل ا راسد ترسا ترو ري ة ره تراس ا اتراجمل
ا

اس

رمبح لظتر

ا رحباور د جن رجن ترا
ا

ىل ر

ا

ا ر

ا د ير

اس

2

4.06

1.135

عالية

2

اإلجراءات البريوقراطية والروتينية.

6

3.60

1.044

عالية

3

ندرة الضمانات اليت تتطلبها اجلهات املناحة.

5

3.64

1.227

عالية

4

نقص الدعم املالي الكايف.

1

4.13

1.107

عالية

5

تعقد إجراءات اإلنشاء والتسجيل والرتخيص.

4

3.91

1.016

عالية

3

3.95

1.140

عالية

3.88

.883

عالية

1

6

راا تر اور د جن رجن ترا

راس ق تر
ا حن ا ر

ر

ر

ر

اس ق تر

غياب الوعي بأهمية دور ثقافة اإلبداع والريادة يف
حتفيز الطلبة تقنيا.

تدني الشراكة بني اجلهات احلكومية والقطاع
اخلاص.

اس تر

متوسط جمال الوعي حبدة معوقات جناح احلاضنات التقنية
ككل

تر
ر

يتضح من اجلدول رقم ( ) 9اآلتي :حصل جمال الوعي حبدة معوقات جناح احلاضنات التقنية على
درجة وعي (عالية) ،حيث بلغ املتوسط احلسابي ( ،)3.88وباحنراف معياري بلغ ( ،)0.88ويعزو
الباحثان هذه النتيجة إىل اآلتي :خربة أعضاء هيئة التدريس يف التعامل مع الربامج والتخصصات
التطبيقية.
أما درجة وعي أعضاء هيئة التدريس حدة معوقات جناح احلاضنات التقنية على مستوى فقرات
هذا اجملال فإنه يتضح من اجلدول رقم ( )9اآلتي:
 حصول الفقرة رقم ( )4واليت تنص على أن " قصراسا را س راسجمل ي" على أعلى درجة وعي مبتوسطحسابي بلغ ( ,) 4.13إضافة إىل تباين واضح يف استجابات أفراد العينة حول هذه الفقرة من خالل
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درجة االحنراف املعياري البالغة ( ،)1.11ويعزو الباحثان هذه النتيجة إىل :أن احلاضنات التقنية
حتتاج إىل متويل كايف للتغلب على الصعاب واملعوقات اليت تواجهها.
 -حصلت الفقرة رقم ( )2واليت تنص على "ايف ا ا راس سوجن اط ترواس و

ت" على أدنى درجة وعي

مبتوسط حسابي بلغ ( ،) 3.60إضافة إىل تباين واضح يف استجابات أفراد العينة حول هذه الفقرة
من خالل درجة االحنراف املعياري البالغة ( ،)1.04ويعزو الباحثان هذه النتيجة إىل اآلتي :عدم وجود
حاضنة تقنية فال يعرف املشاركون باإلجراءات البريوقراطية والروتينية.
 حصلت مجيع الفقرات على درجة وعي (عالية) ،ومتثل ما نسبته ( )%100من إمجالي فقرات جمالالوعي حبدة معوقات جناح احلاضنات التقنية ،إضافة إىل تشتت واضح يف استجابات أفراد العينة
من خالل احنر افها املعياري ،واملدى بني الفقرة اليت حصلت على أعلى درجة وعي ( ،)4.13والفقرة
اليت حصلت على أدنى درجة وعي ( )3.60يساوي ( ،)0.53األمر الذي يعين أن استجابات أفراد
العينة لدرجة الوعي مبفهوم احلاضنات التقنية وأهميتها مل يكن كبرياً.
ايف اتر فراس ايراس اا :ر
هل توجد فروق دالة احصائيا عند مستوى داللة ) ( ≤ 0.05يف متوسط تقديرات أفراد العينة
لدرجة وعي أعضاء هيئة التدريس بكليات اجملتمع األهلية مبحافظة عمران بدور احلاضنات التقنية
يف حتقيق التنمية املستدامة تعزى ملتغريات الدراسة (النوع االجتماعي  ،املؤهل العلمي ،التخصص،
سنوات اخلربة)؟
يوسً :رحب بر اسراس

را

:ر

لفحص دالالت الفروق بني متوسطي تقديرات أفراد العينة لدرجة وعي أعضاء هيئة التدريس
بكليات اجملتمع األهلية مبحافظة عمران بدور احلاضنات التقنية يف حتقيق التنمية املستدامة تعزى
ملتغري النوع االجتماعي ،مت استخدام اختبار  . t – testلعينتني مستقلتني انظر اجلدول ()10
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اويرمل)10ر
تصرلحصر ستراس يراىر
األه ترمبح لظتر

ىلط ر قاا ا ريل ا راسد ترسا ترو ري ة ره تراس ا اتراجمل

ا رااو را

ا

ىل ر

ا حن ا ر

جن ترtر

ا

ا

اد ي

احمل ا تر

ذكور

87

3.97

.807

إناث

13

4.05

.867

ذكور

87

4.06

.769

إناث

13

3.83

1.022

معوقات جناح

ذكور

87

3.86

.824

احلاضنات

إناث

13

4.03

1.245

ذكور

87

3.96

.647

إناث

13

3.97

.945

ر

ا

الوعي مبفهوم
احلاضنات
التقنية وأهميتها
عوامل جناح
احلاضنات
التقنية

اجملاالت ككل

اس

راس ق ترير ق ،راس

ر

ترا

اا تر د ر اسراس

اسدا ر

ا

-.341

.967

را

را

ر
ر

استر ار اسا ستر
اس ظ تر
ر
.734

.336

-.628

.531

-.027

.978

غري دالة

غري دالة

غري دالة
غري
دالة

ا ةحر فراجلاويرمل)10راأ :ر
 ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة (  ) 0,05بني متوسطي تقديرات أفراد العينةلدرجة وعي أعضاء هيئة التدريس بكليات اجملتمع األهلية مبحافظة عمران بدور احلاضنات التقنية
يف حتقيق التنمية املستدامة تعزى ملتغري النوع االجتماعي ،ويعزو الباحثان ذلك إىل أن كال النوعني
يعملون يف نفس البيئة األكادميية.
رحب بر اسرا ه راسد

:ر

لفحص دالالت الفروق بني متوسطي تقديرات أفراد العينة لفحص دالالت الفروق بني متوسطي
تقديرات أفراد العينة لدرجة وعي أعضاء هيئة التدريس بكليات اجملتمع األهلية مبحافظة عمران بدور
احلاضنات التقنية يف حتقيق التنمية املستدامة تعزى ملتغري املؤهل العلمي ،مت استخدام حتليل التباين
األحادي ) ،(ONE WAY ANOVAواجلدول رقم ( )11يوضح ذلك:
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اوير جن رمل)11ر
راس افراأل

تصر

را

اس ا اتراجمل

يرس حصر ستراس ويراىر قاا ا ر
ا رااو را

راأله ترمبح لظتر

راس ق ترير ق ،راس

اسرا ه راسد
ا

ر

ي

ا اد

الوعي

بني اجملموعات

مبفهوم

داخل

احلاضنات

اجملموعات

التقنية
وأهميتها
عوامل جناح
احلاضنات
التقنية
معوقات
جناح
احلاضنات

تر
ا

تراسا اىلترسا ترو ري ة ره تر

ات

ر
ىل ر
ا اد

2.301

2

1.150

62.752

97

.647

التباين الكلي

65.053

99

بني اجملموعات

.206

2

داخل
اجملموعات

63.791

97

التباين الكلي

63.998

99

بني اجملموعات

.572

2

داخل

.658

التباين الكلي

77.239

99

بني اجملموعات

.262

2

.131

46.424

97

.479

46.686

99

اجملاالت
ككل

اجملموعات
التباين الكلي

1.778

اسا ست

.174

اس ظ ت

غري دالة

.157

.855

غري دالة

.286

76.666

داخل

Fر
جن ت

ر اسا ستر

.103

97

اجملموعات

ترا

اا تر د ر

.790

.362

.273

.697

.761

غري دالة

غري
دالة

ا ىر فراجلاويرمل)11راآل :ر

 ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة (  ) 0,05بني متوسطي تقديرات أفراد العينةلدرجة وعي أعضاء هيئة التدريس بكليات اجملتمع األهلية مبحافظة عمران بدور احلاضنات التقنية
يف حتقيق التنمية املستدامة تعزى ملتغري املؤهل العلمي ،ويعزو الباحثان ذلك إىل أن أعضاء هيئة
التدريس يف كليات اجملتمع لديهم نفس الوعي بدور احلاضنات التقنية يف حتقيق التنمية املستدامة.
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س رحب بر اسراس خمص:رر
لفحص دالال ت الفروق بني متوسطي تقديرات أفراد العينة لدرجة وعي أعضاء هيئة التدريس
بكليات اجملتمع األهلية مبحافظة عمران بدور احلاضنات التقنية يف حتقيق التنمية املستدامة تعزى
ملتغري التخصص ،مت استخدام اختبار  . t – testلعينتني مستقلتني انظر اجلدول ()12
اويرمل)12ر
تصرلحصر ستراس يراىر
األه ترمبح لظتر
ا

ر

ىلط ر قاا ا ريل ا راسد ترسا ترو ري ة ره تراس ا اتراجمل
راس ق ترير ق ،راس

ا رااو را

ا

ىل ر

ا حن ا ر

ا

ا

اد ي

احمل ا تر

.789

اس خمص

إنساني

41

3.81

تطبيقي

59

4.09

.812

عوامل جناح

إنساني

41

3.90

.856

احلاضنات التقنية

تطبيقي

59

4.12

.760

معوقات جناح

إنساني

41

4.07

.796

احلاضنات

تطبيقي

59

3.75

.922

إنساني

41

3.93

.755

تطبيقي

59

3.99

.641

احلاضنات التقنية
وأهميتها

اجملاالت ككل

اا تر د ر اسراس خمصر
جن ترtر

اسدا ر

الوعي مبفهوم

ترا

را

ر

-1.749

استر ار
ر
.083

اسا ستر
اس ظ تر

غري دالة

-1.375

.172

غري دالة

1.829

.070

غري دالة

-.439

.662

غري
دالة

ررا ةحر فراجلاويرمل)12راأ :ر
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة (  ) 0,05بني متوسطي تقديرات أفراد العينة
لدرجة وعي أعضاء هيئة التدريس بكليات اجملتمع األهلية مبحافظة عمران بدور احلاضنات التقنية يف
حتقيق التنمية املستدامة تعزى ملتغري التخصص ،ويعزو الباحثان ذلك إىل أن أعضاء هيئة التدريس
يدرسون يف كليات جل ختصصاتها تطبيقية.
ااد ً:رحب بر اسرىل ا راخلربو:ر
لفحص دالالت الفروق بني متوسطي تقديرات أفراد العينة لفحص دالالت الفروق بني متوسطي
تقديرات أفراد العينة لدرجة وعي أعضاء هيئة التدريس بكليات اجملتمع األهلية مبحافظة عمران بدور
احلاضنات التقنية يف حتقيق التنمية املستدامة تعزى ملتغري س نوات اخلربة ،مت استخدام حتليل التباين
األحادي ) ،(ONE WAY ANOVAواجلدول رقم ( )13يوضح ذلك:
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اوير جن رمل)13ر
تصر
اس ا اتراجمل

راس افراأل
را

يرس حصر ستراس ويراىر قاا ا ر
ا رااو را

راأله ترمبح لظتر

تراسا اىلترسا ترو ري ة ره تر

راس ق ترير ق ،راس

ترا

اا تر د ر

اسرىل ا راخلربور
ا

ر

ير

ا اد

الوعي

بني اجملموعات

مبفهوم
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احلاضنات

اجملموعات

تر
ات

ا

ىل ر
ا اد
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2

.261

64.532

97

.665

التباين الكلي

65.053

99

عوامل

بني اجملموعات

1.084

2

.542

جناح

داخل

احلاضنات

اجملموعات

62.914

97

.649

التقنية

التباين الكلي

63.998

99

بني اجملموعات

2.970

2

التقنية
وأهميتها

معوقات
جناح
احلاضنات

داخل

74.269

التباين الكلي

77.239

99

بني اجملموعات

.726

2

.363

45.959

97

.474

46.686

99

اجملاالت

داخل

ككل

اجملموعات
التباين الكلي

.392

.836

اسا ست

.677

.437

اس ظ ت

غري دالة

غري دالة

1.485

97

اجملموعات

Fر
جن ت

ر اسا ستر

.766

1.939

.766

.149

.467

غري دالة

غري
دالة

ا ىر فراجلاويرمل)13راآل :
 ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة (  ) 0,05بني متوسطي تقديرات أفراد العينةلدرجة وعي أعضاء هيئة التدريس بكليات اجملتمع مبحافظة عمران بدور احلاضنات التقنية يف
حتقيق التنمية املستدامة تعزى ملتغري سنوات اخلربة ،ويعزو الباحثان ذلك إىل اخلربة يف الوعي
بأهمية بدور احلاضنات التقنية يف حتقيق التنمية املستدامة ال تتأثر بسنوات اخلربة لكون هذه
احلاضنات ختضع للمستحدثات التقنية عامليا.
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ع ملتر تصراسا اىلترر
مل دراسا اىلتررفرأ تر فراس تصرميجملفررجي عريا عه رل

راأ :

 أظهرت النتائج أن درجة وعي أفراد عينة الدراسة من أعضاء هيئة التدريس بكليات اجملتمع األهليةمبحافظة عمران مبفهوم احلاضنات التقنية وأهميتها كانت بدرجة (عالية) ،حيث بلغ املتوسط
احلسابي ( ،)3.98وباحنراف معياري بلغ (.)0.81
 أظهرت النتائج أن درجة وعي أفراد عينة الدراسة من أعضاء هيئة التدريس بكليات اجملتمع األهليةمبحافظة عمران بعوامل جناح احلاضنات التقنية كانت بدرجة (عالية) ،حيث بلغ املتوسط احلسابي
( ،)4.03وباحنراف معياري بلغ (.)0.80
 أظهرت النتائج أن درجة وعي أفراد عينة الدراسة من أعضاء هيئة التدريس بكليات اجملتمع األهليةمبحافظة عمران حبدة معوقات جناح احلاضنات التقنية كانت بدرجة (عالية) ،حيث بلغ املتوسط
احلسابي ( ,)3.88وباحنراف معياري بلغ (.)0.88
 ال توجد فروق ذات داللة إحصائية يف متوسط تقديرات أفراد العينة لدرجة وعي أعضاء هيئة التدريسبكليات اجملتمع مبحافظة عمران بدور احلاضنات التقنية يف حتقيق التنمية املستدامة تعزى ملتغريات
الدراسة (النوع االجتماعي ،املؤهل العلمي ،التخصص ،سنوات اخلربة).
اس مل

:

انطالقا مما أسفرت عنه الدراسة من نتائج ،يوصي الباحثان باآلتي:
 حتويل البحوث والدراسات يف كليات اجملتمع إىل مشاريع ومنتجات ميكن تسويقها. توفري بيئة مالئمة إلنشاء حاضنة تقنية مبحافظة عمران. -عقد ورشة عمل مع أعضاء هيئة التدريس بهذه الكليات.
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ا ا

:ر
راسد ا ت:ر

يو ً:را ا

أبرررو قحرررف ,عبدالسرررالم  .)2002( .العوملرررة وحاضرررنات األعمرررال ,حررراالت عمليرررة ,حلرررول ومشررركالت,
اإلسكندرية ،الناشر :مكتبة ومطبعة اإلشعاع الفنية.
أدكينررررز ,دنيرررررا  .)2009(.احلاضرررررنات التقنيرررررة للقررررررن  ,21امللتقرررررى الررررردولي حلاضرررررنات التقنيرررررة,
الرياض19 -16 ,مارس 2009م.
احلديرردي ,منررى سررعيد .)2000( .االتصررال ووسررائل اإلعررالم يف العشرروائيات بررني الوا قررع واملررأمول,
اجمللس القومي املرأة؟
احلمررروري ,أمررررية حممرررد  .) 2015( .دور حاضرررنات األعمرررال جبامعرررات اململكرررة العربيرررة السرررعودية
يف تنميررة املرروارد البشرررية مررن وجهررة نظررر املسررتفيدين منهررا  ,جملررة كليررة الرتبيررة ,جامعررة
طنطا ,مصر.144 -111 ,)57( ,
اخلرررررري ,زميرررررت  . )2015(.مسررررراهمة حا ضرررررنات األعمرررررال يف دعرررررم وترقيرررررة املؤسسرررررات الصرررررغرية
واملتوسرررطة –واقرررع التجربرررة اجلزائريرررة ,رسرررالة ماجسرررتري غرررري منشرررورة ,كليرررة العلررروم
االقتصادية والتجارية وعلوم التيسري ,جامعة أكلي حمند أوحلاج – البويرة .
دوجررررالش  ,موشرررريت .)2010(.مبررررادئ التنميررررة املسررررتدامة ,ترمجررررة بهرررراء شرررراهني ,الرررردار الدوليررررة
لالستثمارات الثقافية ,القاهرة.
رئاسة اجلمهورية ,القرار اجلمهوري بالقانون رقم( )5لسنة  ,1996بشأن كليات اجملتمع.
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Abstract:
and its dimensions and the green
economy and its dimensions, and
getting acquainted with the reality of
the role of Yemeni universities in
achieving sustainable development. An
analytical descriptive approach was

The research aimed to present a
proposed model for developing the role
of Yemeni universities in achieving
sustainable development in light of the
green economy; And that is through
learning about sustainable development
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recommendations have been reached
which may contribute to developing the
role of Yemeni universities to achieve
sustainable development. Yemeni
 Keywords: sustainable developmentgreen economy - Yemeni
universities.

أ ً :ىل ةق

used, and the study reached a number
of results, the most important of which
are: Presenting a proposed model for
developing the role of Yemeni
universities to achieve sustainable
development in light of the green
economy. In addition, some

:ىل

يعد االقتصاد األخضر أحد املسارات لتحقيق التنمية املستدامة بأبعادها وال حيل حملها ،حيث
يسهم يف خلق التوازن بني احتياجات األجيال احلالية واملستقبلية وحتقيق رفاهيته وحتقيق العدالة
االجتماعية وخلق فرص العمل مع مراعاة اجلوانب البيئية واحلد من استنزف املوارد الطبيعية واستحداث
وظائف خضراء يف خمتلف القطاعات( ،نصبة ورمحون وطبين.)195،2019 ،
و يف ظل سعي الدول حنو وضع اخلطط التنموية والنهوض بالبنية االقتصادية واالجتماعية والبيئية
والتكنولوجية ،يعد التوجه حنو االقتصاد األخضر ضرورة ملحة ملواجهة تفاقم املشكالت البيئية واليت
متثل تهديد الستمرارية احلياة البشرية ومن اجل إعادة توجيه األنشطة االقتصادية لتكون أكثر مساندة
للبيئة والتنمية االجتماعية ومبا يؤدي إىل حتقيق التنمية املستدامة( ،غالم.)80 ،2014 ،
فعاملياً شهد اجملتمع حتولًا وتوجهًا حنو االقتصاد األخضر ملا له من أهمية اقتصادية وبيئية
واجتماعية ،فضلًا عن ظهور مبادرات عديدة من دول العامل تتبنى فيها هذا االقتصاد وتستثمر فيه،
وكان ال بد من أن يكون هناك حتول مرافق ومواز له يف التعليم والتدريب ملواكبة متطلبات االقتصاد
األخضر ،وتوعية أفراد اجملتمع ،وقد قامت اجلامعات العاملية جبهود كبرية يف حتقيق االنتقال والتحول
لالقتصاد األخضر ،والذي أصبح وظيفة ودورًا مهمًا تقوم به هذه اجلامعات( ،حممود،)3 ،2018 ،
وقد شاركت مؤسسات التعليم العالي يف العامل يف املبادرات اليت تشمل التعليم البيئي ،والتعليم من
أجل التنمية املستدامة ،والتعليم يف جمال تغري املناخ.)Nhamo, 2014, 12( ،
وباعتبار التعليم العالي هو أحد احملركات األساس ية للتنمية املستدامة ،يقع على اجلامعة دور
حموري من خالل وظائفه يف حتقيق مفهوم االقتصاد األخضر الذي يعترب أحد أدواتها ،وأن تكون على
استعداد لالخنراط يف جدول أعمال االقتصاد األخضر مبا يشمله من القضاء على الفقر وحتقيق
العدالة ،وتوفري فرص العمل ،وإعادة وصقل مهارات البحث واالبتكار اليت تعاجل القضايا اليت تقع يف
قلب االقتصاد األخضر والتنمية املستدامة( ،حممد ،)30 ،2017 ،باإلضافة إىل انتهاج سياسات تدعم
التوجه حنو االقتصاد األخضر ،و تنمية قدرة االفراد من مجيع اجلوانب واعدادهم للعمل املستقبلي،
وتعدي ل أمناط السلوك والقيم واالجتاهات مبا يتناسب مع الطموحات التنموية يف اجملتمع ،وتزودهم
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مبهارات التخطيط والتنظيم والتنفيذ والرقابة اليت حتتاج اليه التنمية ،إىل جانب توظيف حبوثها وتوجيها
خلدمة التنمية.
كما تشري عدد من الدراسات إىل مدى اسهام االقتصاد األخضر يف حتقيق التنمية املستدامة،
حيث أكدت نتائج عدد من الدراسات منها دراسة ( )Schneider, 2015ودراسة (أبو عليان)2017 ،
ودراسة (حممود ،)2018 ،ودراسة (بديار ومزيان )2019 ،ودراسة (نصبة وآخرون )2019 ،على دور
االقتصاد األخضر يف حتقيق التنمية املستدامة.
وعلى املستوى احمللي يشري التقرير الوطين للجمهورية اليمنية حول التنمية املستدامة ( )2010أن
اليمن مثلها مثل دول العامل اختذت خطوات حنو االنتقال لالقتصاد األخضر واالستثمار فيه ،لكنها
مازالت تعاني من خماطر بيئية واستنزاف املوارد الطبيعية وضعف املستوى االقتصادي واالجتماعي
والتوسع العمراني العشوائي باإلضافة اىل ضعف احلكم الرشيد وضعف الصلة بني التعليم والبحث
العلمي ومتطلبات التنمية.
ويف ظل قلة الدراسات اليت تناولت دور اجلامعات يف حتقيق التنمية املستدامة يف ضوء االقتصاد
األخضر عربيًا وغيابها حمليًا يأتي هذه البحث كمحاولة علمية للتوصل إىل أمنوذج مقرتح لتطوير دور
اجلامعات اليمنية يف حتقيق التنمية املستدامة يف ضوء االقتصاد األخضر.
ث نيً :ىل شكل ىل

:ىل

يف ضل ما تشهده اإلنسانية يف الوقت احلالي من مشاكل وحتديات بفعل التطور الصناعي
والتكنولوجي وما ترتب عنه من تغري يف منط معيشة اإلنسان ،األمر الذي استدعى التوجه حنو التنمية
املستدامة واالقتصاد األخضر وذلك بتبين جمموعة من التدابري احملفزة ووضع التشريعات والقوانني.
وألن اجلامعات من أهم املؤسسات اليت جيب أن تليب احتياجات اجملتمع وجتد حلول ملشكالته مبا
يتناسب مع م تطلبات التنمية استوجب عليها أن تعيد النظر يف أدوارها كي تقدم أفضل ما يتالءم مع
احتياجات ومتطلبات التنمية ،لكن الواقع احلالي يشري إىل وجود فجوة بني دور اجلامعات اليمنية يف
حتقيق التنمية املستدامة ،حيث يظهر ضعف التعليم يف تطوير اجملتمع ونهوضه ،وضعف الربط بني
البحث العلمي باحتياجات ومتطلبات التنمية ،بإضافة إىل ضعف دورها يف إجراء البحوث التطبيقية
املوجهة حلل مشكالت اجملتمع وتنميته  ،وضعف دورها يف اخلدمة العامة والذي انعكس على مدى
مساهمتها يف تلبية متطلبات التنمية املستدامة.
ويف ضل غياب الدراسات اليت تناولت موضوع االقتصاد األخضر ودوره يف تطوير ور اجلامعات
اليمنية يف حتقيق التنمية املستدامة ،وجدت الباحثتان نفسهما يف دائرة االهتمام بهذا املوضوع وبشكل
أدق ميكن بلورة مشكلة البحث بالسؤال الرئيس اآلتي:
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-

ىل ح

ىل ةق

يفىلا ىل

ىل تط ماىل ىل
ت

ىل

ىل يمني ىليفىلحتقي ىل تنمي ىل ة ت

ىل لج

ىل يمني ىل

ا؟ىل مت اعىل نهىل سئل ىل تي :ىل

 .1ما مفهوم التنمية املستدامة وأبعادها؟
 .2ما مفهوم االقتصاد األخضر وأبعاده؟
 .3ما واقع دور اجلامعات اليمنية يف حتقيق التنمية املستدامة؟
 .4ما األمنوذج املقرتح لتطوير دور اجلامعات اليمنية يف حتقيق التنمية املستدامة يف ضوء االقتصاد
األخضر؟
ث ثً :ىلأهمي ىل

:ىل

تكمن أهمية الدراسة احلالية يف كونها تسهم يف اآلتي:
 .1تستمد الدراسة أهميتها من أهمية تطوير دور اجلامعات اليمنية يف ضوء االقتصاد األخضر لتحقيق
التنمية املستدامة للمجتمع اليمين يف ظل التحديات والتغريات العاملية واإلقليمية واحمللية يف خمتلف
جماالت احلياة.
 .2استجابة للتوجهات العاملية واإلقليمية واحمللية اهلادفة لتفعيل دور اجلامعات يف ضوء االقتصاد
األخضر لتحقيق التنمية املستدامة للمجتمعات مبختلف جماالت احلياة.
 .3توجيه نظر املسئولني والقيادات واملخططني وصانعي القرار يف اجملتمع اليمين إىل أهمية تفعيل دور
اجلامعات وإعادة ختطيط براجمها مبا يتالءم مع متطلبات االقتصاد األخضر ،باعتبارها مؤسسة
جمتمعية يقع على عاتقها تطوير وتنمية اجملتمع من خالل إعداد القوى البشرية الالزمة لتحقيق التنمية
املستدامة.
 .4يقدم البحث ا حلالي أمنوذج مقرتح لتطوير دور اجلامعات اليمنية من أجل حتقيق التنمية املستدامة
للمجتمع اليمين يف ضوء االقتصاد األخضر.
 .5تزويد املكتبة العربية بدراسة حديثة تالمس حاجات الواقع يف املؤسسات املختلفة فهي تستهدف
قطاع حيوي وهام.
ب ً :ىلأه إىل

:ىل

تهدف الدراسة احلالية إىل حتقيق األهداف اآلتية:
 -1التعرف على مفهوم التنمية املستدامة وأبعادها.
 -2التعرف على مفهوم االقتصاد األخضر وأبعاده.
 -3التعرف على دور اجلامعات اليمنية يف حتقيق التنمية املستدامة.
 -4تقديم أ منوذج مقرتح لتطوير دور اجلامعات اليمنية يف حتقيق التنمية املستدامة يف ضوء االقتصاد
األخضر.
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ً :ىلح

:ىل

ىل

يتحدد البحث احلالي ببناء أمنوذج مقرتح لتطوير دور اجلامعات اليمنية يف حتقيق التنمية املستدامة
يف ضوء االقتصاد األخضر.
طل

س سً :ىل

:ىلىلىل

ىل

يتحدد البحث احلالي باملصطلحات اآلتية:
.1

ىل

ت

ا:ىليعرف إجرائياً بأنه مسار يتضمن بعد اقتصادي واجتماعي وتكنولوجي وبيئي

يركز على احداث تغيريات مطلوبة يف مجيع األعمال أو الوظائف اليت تقوم بها اجلامعات اليمنية
لتحقيق التنمية املستدامة.
 .2تنمي ىل ة ت

 :تعرف إجرائياً بأنها تنمية اقتصادية واجتماعية وبيئية وتكنولوجية مستدامة تليب

احتياجات اجليل احلالي دون استنزف حاجات األجيال القادمة ،حتدثها اجلامعات اليمنية يف اجملتمع
نتيجة تبنيها ملفهوم االقتصاد األخضر يف أنشطتها وأدوارها املختلفة.
 .3تط ما :يعرف إجرائياً بأنه التغيري املقصود واهلادف لالرتقاء بدور اجلامعات اليمنية حنو حتقيق
أهدافها ومهامها يف ضوء االقتصاد األخضر.
 .4د :ىل يعرف إجرائياً أنه مجيع االعمال او الوظائف اليت تقوم بها اجلامعات اليمنية.
:ىل

س ب ً:ىل نهجي ىل

مت استخدام املنهج الوصفي التحليلي ملراجعة وحتليل األطر النظرية واألدبيات السابقة املتعلقة
مبوضوع الدراسة ،وصولًا إىل استنتاجات وتوصيات استخدمت يف بناء األمنوذج املقرتح لتطوير دور
اجلامعات اليمنية يف حتقيق التنمية املستدامة يف ضوء االقتصاد األخضر.
ث ن ً:ىل
.1

س ىل

بق :ىل

س ىل حمللي .
هدفت دراسة (شبيب )2019 ،واملوسومة بـــ" :ت
ت ليقىل ة تماىليفىل تطل

ىل تنمي ىل ة ت

ىل ق

ىل تط ماىل ىلج

ىل بىليفىلت ليقىل ك ىل

" إىل تقديم تصور مقرتح لتطوير دور جامعة إب يف تعليم

الكبار والتعليم املستمر يف ضوء متطل بات التنمية املستدامة" واستخدمت الدراسة املنهج الوصفي بشقيه
املسحي والتطويري ،وحتدد جمتمع البحث من خرباء متخصصني يف تعليم الكبار والتعليم املستمر
واإلدارة واألصول الرتبوية ومن القيادات اإلدارية يف اجلهاز العام حملو االمية وتعليم الكبار بلغ عددهم
( )34خبرياً وفقاً ألسلوب دلفي املعدل .واستخدمت الدراسة االستبانة جلمع البيانات ،وتوصلت الدراسة
إىل جمموعة من النتائج أهمها تقديم تصور املقرتح لتطوير دور جامعة إب يف تعليم الكبار والتعليم
املستمر يف متطلبات التنمية املستدامة.
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س ىل ابي .

.2

هدفت دراسة (حممود )2018 ،واملوسومة بـ " :جت ه ىل حل مث ىليفىل ظ فىل
حن ىل

ت

ىل

ىل" ت جهىل

ىلح جً " إىل رصد االجتاهات احلديثة وخربات

ا ىل ت قي ىل تنمي ىل ة ت

اجلامعات العاملية يف االنتقال والتحول لالقتصاد األخضر ،الستخالص أوجه االستفادة منها لالرتقاء
مبنظومة التع ليم اجلامعي املصري وتطوير وظائفه تبعًا للمتغريات العاملية واحمللية داخل اجملتمع املصري.
بينما هدفت دراسة (حممود ،)2018 ،واملوسومة بـ " :ىل ت ليقىل
اىليفىلا ىل تنمي ىل ة ت

ىليفىلحتقي ىل

ىل

ت

" إىل إجراء دراسة حتليلية للعالقة بني التعليم اجلامعي واالقتصاد

األخضر يف ضوء التنمية املستدامة ،من خالل مراجعة األدبيات اليت تناولت نشأة االقتصاد األخضر.
كما مت حتليل العالقة بني التعليم اجلامعي واالقتصاد األخضر ،واستخدمت الدراسة املنهج الوصفي
وتوصلت الدراسة إىل حتديد طبيعة العالقة بني التعليم اجلامعي واالقتصاد األخضر يف ضوء التنمية
املستدامة.
ومن جهة أخرى هدفت دراسة (حممد )2017 ،واملوسومة بـ" :ت
يفىلحتقي ىل ه نىل

ت

ىل

ىل ق

ىل

ىل

ىل ة ام ىل

ا:ىل ؤم ىلتاب م " إىل التعرف على مالمح مفهوم االقتصاد األخضر،

ومظاهر االهتمام العاملي بدور التعليم يف حتقيق مفهوم االقتصاد األخضر ،ومعرفة التحديات اجملتمعية
مبصر واليت جتعل من تبين االقتصاد األخضر ضرورة ملحة ،والتعرف إىل دور اجلامعات املصرية يف
تطبيق مفهوم االقتصاد األخضر ،واستخدمت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي وتوصلت الدراسة اىل
وضع تصور مقرتح لدور اجلامعات املصرية يف حتقيق مفهوم االقتصاد األخضر.
.3

س ىل جن ي .
هدفت دراسة الروسي وآخرون ( )Laaroussi, et al., 2017واملوسومة بـ " :ىل
لي ىل لهن س ىلحن ىل ت نيي ىل

ا ىل

ت

ىل

ن ع ىل ة س ىل

ا:ىل س ىلح ىل لمغاب" إىل التعرف إىل دور

كلية اهلندسة يف دعم االقتصاد األخضر يف املغرب من خالل التعليم املبين على االقتصاد األخضر،
وخاصة الطاقة اخلضراء ،ثم التعرف على التحديات اليت تواجه تبين االقتصاد األخضر يف التعليم،
وتوصلت الدراسة إىل عدم وجود برامج تدريبية للطالب حول مفاهيم االقتصاد األخضر ،وضعف توظيف
أد وات التعليم اإللكرتوني يف تنمية وعي الطالب مبفاهيم االقتصاد األخضر.
بينما هدفت دراسة ( )Murga-Menoyo, 2014واملوسومة بـ" ت لق ىل ا ىلأج ىل تنمي ىل ة ت
ت مسىل ق

ىل خل ا ىليفىل

:ىل

" إىل التعرف على دور اجلامعات اإلسبانية يف تدريب املوارد البشرية

على كفا يات التنمية املستدامة واالقتصاد األخضر؛ من أجل تأهيل اخلرجيني للحصول على وظائف
خضراء ،وتوصلت الدراسة إىل أن هناك وعيًا كبريًا لدى املهتمني بالتعليم اجلامعي بأهمية تبين
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اجلامعات للتنمية املستدامة واالقتصاد األخضر ،كما توصلت إىل ضرورة تنمية مهارات القيادات
ا ألكادميية يف هذا اجملال ،وإىل ضرورة تبنى واضعي السياسات التعليمية يف التعليم العالي مفاهيم
االقتصاد األخضر.
وهدفت دراسة تيموثي ( )Timothee, 2013واملوسومة بـ " :ت ليق ىل
ة ت

ىل ةؤس ي ىلأ نىل ت

:ىل

م ىليفىلج

ت

ي ىل ا ىلأج ىل تنمي ىل

ىل اس يىلس نىلك منتنيىل( ان )" واليت هدفت إىل

التعرف على دور التعليم يف دعم بناء اقتصاد أخضر نظيف مرن طويل األجل ،وطبقت الدراسة بكلية
االقتصاد واإلدارة يف جامعة فرساي كوينتني بفرنسا ،وذلك عن طريق (النظرية ،واملنهجية ،والرتبوية،
واالنضباطية) ،واستخدمت الدراسة املنهج الوصفي واملقابالت مع أعضاء هيئة التدريس ،وأظهرت نتائج
الدراسة وجود معوقات رئيسة يف تعليم االقتصاد من أجل التنمية املستدامة يف جماالت منها التنمية
املهنية ،والتوظيف والتقييم واألداء.
ت قيبىلعل ىل

س ىل

بق .ىل

اتفقت الورقة احلالية مع بعض الدراسات السابقة من حيث املنهج ،بينما اختلفت من حيث اهلدف
واجملال ،حيث تنفرد الورقة احلالية بالرتكيز على بناء منوذج مقرتح لتطوير دور اجلامعات اليمنية يف
حتقيق التنمية املستدامة يف ضوء االقتصاد األخضر ،حيث مل يسبق إجراء مثل هذه الدراسة يف هذا
اجملال احليوي واملهم.
وقد استفاد البحث احلالي من تلك الدراسات السابقة رغم االختالف عنها يف إثراء إطارها النظري
والتأكيد على مشكلة وأهمية البحث ،واالهتداء إىل بعض املصادر اليت تناولت موضوع البحث.
وميكن القول إن البحث احلالي متيز بتقديم امنوذج مقرتح لتطوير دور اجلامعات اليمنية يف حتقيق
التنمية املستدامة يف ضوء االقتصاد األخضر ،كما يعد أول حبث -على حد علم الباحثتان -تناولت هذا
املوضوع حملي ًا.
حمل ىل

:ىل

:ىل تنمي ىل ة ت

يعد موضوع التنمية من املواضيع اليت نالت اهتمام كبري على املستوى العاملي للوصول إىل مستقبل
مستدام وحتقيق رفاهية اجليل احلالي واألجيال املستقبلية بعد أن كان العامل يتجه حنو كوارث
وخماطر بشرية وبيئية حمتملة.
أ ً :ىل ه نىل تنمي ىل ة ت

:ىل

قبل التطرق إىل مفهوم التنمية املستدامة ،جيب إزالة اللثام عن االستدامة كنقطة مبدئية ،حيث
يعود أصل االستدامة إىل علم االيكولوجي ،حيث استخدمت االستدامة للتعبري عن تشكل وتطور النظم
الديناميكية ،اليت تعرضت إىل تغريات هيكلية ،تؤدي إىل حدوث تغري يف خصائصها وعناصرها،
للعلوم والتقنية
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وعالقات هذه العناصر ببعضها البعض ،ويف املفهوم التنموي استخدم مصطلح االستدامة للتعبري عن
طبيعة العالقة بني علم االقتصاد وعلم االيكولوجي( ،أبو زنطة وغنيم.)23 ،2007 ،
وعرفت التنمية املستدامة بأنها تنمية اجتماعية واقتصادية وبيئية مستدامة تسعى إىل حتقيق
الرفاهية للبشر والعدالة االجتماعية من خالل االستثمار والتعمري دون إضرار بالبئية أو حرمان لألجيال
القادمة من حقها يف املوارد الطبيعية (حممود ،)53 ،2018 ،وعرفها (الكبيسي )15 ،2015 ،بأنها
التنمية اليت تليب احتياجات احلاضر دون اإلخالل بقدرة األجيال املقبلة على تلبية احتياجاتهم .ورأت
منظمة التنمية والتعاون االقتصادي بأن التنمية املستدامة تعكس جمموعة منسقة من عمليات التحليل
والنقاش وتعزيز القدرات والتخطيط واالستثمار ،تقوم على املشاركة ،وال تنفك تتحسن وتدمج بني
األهداف االقتصادية واالجتماعية والبيئية للمجتمع ،مع التماس موضع للتنازالت املتبادلة حينما يتعذر
ذلك( ،الربيدي.)48 ،2015 ،
ث نيً :ىلأب

تنمي ة ت

.ىل

تؤكد معظم التقارير والدراسات على أربع أبعاد للتنمية املستدامة ميكن يلخصها كما ذكرها
(صهيب )58 ،2012 ،و(حممد وآخرون .)351-344 ،2015 ،على النحو اآلتي:
.1

ت

ي :ويستدعي إعادة النظر يف كافة مراحل النشاط االقتصادي ،من مرحلة توزيع

يراعي حقوق األجيال اجملتمعية واستخدام مصادر الثروة ،وهذا يعين الوصول إىل النشاط
االقتصادي املستدام يف السوق املوجهة فيحقق السلوك االستثماري املستدام ،والنشاط اإلنتاجي
املستدام والتوزيع املستدام للموارد والثروات والنموذج االستهالكي املستدام وما يرتبط به من نشاط
تسويقي مستدام يف تكامل مع األبعاد األخرى للتنمية املستدامة.
.2

جتم ع  :أن عملية التغيري التنموية املستدامة وسيلتها األساسية وهدفها احملوري هو
استمرارية احلياة اإلنسانية مبكوناتها االجتماعية اليت يف إطارها تتجسد ميادين العدالة وتكافؤ
الفرص واإلنصاف واحلد من الفقر واملرض واجلهل ،الفساد ،ومتييز عنصري وجنسي داخل الدولة
الواحدة وعلى املستوى العاملي ،ليتمكن اإلنسان من حتصيل االحتياجات اليت تضمن له مستوى
الكفاية وحد الكرامة اإلنسانية ومحاية اخلصوصيات االجتماعية وتطويرها.

.3

يئ  :الذي يتطلب احلفاظ على املوارد االقتصادية والنظام البيئي املناخي ،ومحاية احمليط
واالستغالل العقالني لإلمكانيات املتاحة يف إطار أولويات حمددة تضمن تأمني احتياجات احلاضر
دون التأثري على قدرات األجيال الالحقة يف حتقيق احتياجاتها وتندرج هنا التغريات الالزمة يف
األساليب االقتصادية واملمارسات االجتماعية للحفاظ على مصادر الثروة من أراضي ومياه وغابات
وأنهار وحبار ونظم بيئية.
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.4

ىل تكن

ج  :ويعين نقل اجملتمع إىل عصر الصناعات النظيفة ،اليت تستخدم تكنولوجيا

منظفة للبيئة ،وتنتج احلد األدنى من الغازات امللوثة واحلابسة للحرارة والضارة بطبقة األوزون
(قاسيمي .)11 ،2012 ،واستخدام تكنولوجيا صديقة للبيئة يف كافة اجملاالت ،واالهتمام
باستخدام مصادر الطاقة النظيفة ،كما يعين ضرورة فرض نصوص قانونية خاصة بعقوبات
مستخدمي التكنولوجيا امللوثة( ،أبو النصر ومدحت ،)106 ،2017،وميكن متثيل أبعاد التنمية
املستدامة بالشكل اآلتي:
البعد
االجتماعي

البعد
االقتصادي

البعد البيئي

أبعاد التنمية
المستدامة

شك ىل()1ىلأب ىل تنمي ىل ة ت
( ع ىل

ث ثً :ىل

ئىل تنمي ىل ة ت

البعد
التكنولوجي

ىل

حثت ن)ىل

.ىل

متثل املبادئ الرئيسة للتنمية املستدامة املقومات السياسية واالجتماعية واالخالقية املطلوبة إرساهلا
وتأمني فاعليتها ،ومن املبادئ العامة للتنمية املستدامة ما ذكرها الرافعي ( )36 ،2012كاآلتي:
 .1عدالة التوزيع (اإلنصاف) :أي حصول كل إنسان على حصة عادلة من ثروات اجملتمع وطاقاته حيث
تؤدي العدالة اىل استقامة العالقات بني األشخاص وتناسق اجملتمع.
 .2التمكني :أي إعطاء أفراد اجملتمع إمكانية املشاركة الفعالة يف صنع القرارات أو التأثري عليها.
 .3حسن اإلدارة واملساءلة :أي خضوع أهل احلكم واإلدارة إىل مبادئ الشفافية واحلوار والرقابة
واملسئولية.
 .4التضامن :بني األجيال وبني كل الفئات االجتماعية داخل اجملتمع وبني اجملتمعات األخرى.
 .5التكيف بني سلوكيات الفرد واحتياجات التنمية املستدامة من خالل مراجعة القيم والسلوكيات
اخلاصة باألفراد واجملتمع وخباصة االستهالكية منه.
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 .6املالئمة احلضارية والثقافية :فيجب أن تتالءم التنمية مع ثقافة اجملتمع احمللي ونظمه وتارخيه وأال
تسفر عن تكوين ما ميكن أن يطلق علسه التلوث االجتماعي من خالل أفكار تنموية غري مالئمة
للمجتمع وثقافته أو استخدام تكنولوجيا غري متوفقة مع واقع هذه اجملتمعات.
ب ً:ىل تطل

ىل

ىل تنمي ىل ة ت

لتحقيق تنمية مستدامة فعالة يتطلب األمر التوافق واالنسجام بني األنظمة التالية:
(قاسيمي )7، 2012،
 .1نظام سياسي :يضمن الدميقراطية يف اختاذ القرار.
 .2نظام اقتصادي :ميكن من حتقيق الفائض ،ويعتمد على الذات.
 .3نظام اجتماعي :ينسجم مع املخططات التنموية وأساليب تنفيذها.
 .4نظام إنتاجي :يكرس مبدأ اجلدوى البيئية يف املشاريع.
 .5نظام تكنولوجي :ميكن من البحث وإجياد احللول ملا يواجهه من مشكالت.
 .6نظام دولي :يعزز التعاون وتبادل اخلربات يف مشروع التنمية.
 .7نظام إداري :مرن ميلك القدرة على التصحيح الذاتي.
 .8نظــــام ثقــــايف :يــــدرب علــــى تأصــــيل البعــــد البيئــــي يف كــــل أنشــــطة احليــــاة عامــــة ،والتنميــــة
املستدامة خاصة.
حمل ىل ث ن :ىل

ىل

ت

اىل

يعد االقتصاد األخضر أحد املوضوعات املهمة كونه ميثل أحد املسارات اليت تبناها العامل لتحقيق
التنمية املستدامة للتخفيف من التدهور البيئي وتقليل مشكلة الفقر وحتقيق رفاهية االنسان احلالي
واملستقبلي.
أ ً :ىل ه نىل

ت

ىل

ا:ىل

يعد مفهوم االقتصاد األخضر من املفاهيم االقتصادية اهلامة والذي ظهر عرب برنامج األمم املتحدة
للبيئة يف عام ) (2008ولقي اهتمام كبري على املستوى االقتصادي والبيئي والسياسي واإلعالمي،
وعرفها برنامج األمم املتحدة للبيئة ( )UNEP, 2014, 3بأنه االقتصاد الذي ينتج عنه حتسني رفاهية
البشرية والعدالة االجتماعية مع احلد بشكل كبري من املخاطر البيئة وندرة إيكولوجية .وعرفته منظمة
التعاون والتنمية االقتصادية ( (OECD, 2011, 9بأنه ضمان تواصل واستمرار الثروات الطبيعية وتوفري
املوارد واخلدمات البيئية اليت تعتمد عليها رفاهية اجملتمعات ولتحقيق ذلك جيب أن حيفز االستثمار
واالبتكار مما يدعم النمو املطرد ويتيح فرصًا اقتصادية جديدة .كما عرفه مكتب العمل الدولي
( )16 ،2013بأنه االقتصاد الذي يهدف إىل رفاهية االنسان واالنصاف االجتماعي إىل جانب القيام
باالستثمارات البيئية كمحركات لتوليد الدخل واستحداث فرص عمل ،كما أن االقتصاد األخضر
للعلوم والتقنية
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هو أحد األدوات اهلامة لتحقيق التنمية املستدامة.
ت

ث ني ً:ىلأب ىل

ىل

ا:ىل

يتضمن االقتصاد األخضر جمموعة من األبعاد تتفاعل وتتكامل فيما بينها لتشكل منظومة
االقتصاد األخضر وهي كاآلتي:
.1

ىل

ت

ي :يقوم االقتصاد األخضر باحتساب حصة الفرد من التلوث واستهالك املوارد

وكذلك يهتم بعدالة التوزيع واحلد من تفاوت الدخول (عليان  ،)57 ،2017،ومن مؤشراته حصة
االستثمارات القطاعية أو التجميعية اليت تساهم يف كفاءة استخدام املوارد والطاقة أو ختفيض
النفايات أو التلوث وكذلك حصة الناتج القطاعي أو التجميعي أو العمالة اليت تفي باملعايري املقررة
بشأن القابلية لالستدامة( ،معزوزي وبن عثمان.)134 ،2018 ،
.2

ىل جتم ع  :يقوم على احلد من النمو السكاني املتزايد واحلد من اهلجرة من األرياف اىل
املدن وذلك بتوفري اخلدمات املختلفة يف األرياف ويهدف االقتصاد األخضر للحد من البطالة والفقر
وعدم التفرقة بني البشر ،ويشارك أفراد اجملتمع يف مراحل التخطيط والتنفيذ لالقتصاد األخضر
(أبو عليان .)58 ،2017 ،ومن مؤشراته اجملاميع االقتصادية الكلية اليت تعرب عن استهالك رأس
املال الطبيعي مبا يف ذلك املؤشرات املقرتحة يف أطر العمل اخلاصة باحملاسبية البيئية واالقتصادية،
أو املقرتحة ضمن املبادرة املسماة ما بعد الناتج احمللي اإلمجالي اليت ميكن أن تعرب عن البعد الصحي
وخمتلف األبعاد األخرى اخلاصة والرفاهية االجتماعية( ،معزوزي وبن عثمان.)134 ،2018 ،

.3

ىل يئ  :ويقوم على احملافظة على النظام البيئي باالستخدام األمثل للموارد واحلد من التلوث
(عليان . )58 ،2017 ،ومن مؤشراته كفاءة استخدام املوارد أو مدى كثافة التلوث إما على املستوى
االقتصادي القطاعي أو على املستوى االقتصادي الكلي ،وميكن التعبري عن هذه املؤشرات على
سبيل املثال بكمية الطاقة أو املياه املستخدمة إلنتاج وحدة بعينها من الناتج احمللي اإلمجالي (معزوزي
وعثمان.)134 ،2018 ،

.4

ىل تكن

ج  :ويقوم على استخدام التكنولوجيا النظيفة اليت تسهم يف حتقيق أهدافه من

انبعاثات الغازات واملخلفات وخفض استهالك الطاقة واملوارد الطبيعية ،والقابلة إلعادة االستخدام
(أبو عليان .)58 ،2017 ،واستخدام املعرفة العلمية يف التطبيق العملي الستثمار موارد البيئة من
جهة ،وحل املشكالت والتصدي لألخطار البيئية من جهة أخرى( ،عبد احلميد والشرقاوي،
 ،)365 ،2004وميكن متثيل أبعاد االقتصاد األخضر بالشكل اآلتي:
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البعد
االجتماعي
البعد
االقتصادي

البعد البيئي

أبعاد
االقتصاد
األخضر
شك ىل()2ىلأب ىل
( ع ىل

ئىل

ث ثً :ىل

ت

ىل

البعد
التكنولوجي

ت

ىل

اىل

حثت ن)ىل

ا.

يتضمن االقتصاد األخضر عدد من املبادئ منها ما ذكرتها اليونسكو )(UNESCO, 2012, 12

كاآلتي:
.1

أىل ست

.2

أ ىلمح م ىلحق ق ىل جي ىل ق

 :فاالقتصاد األخضر يعد وسيلة لتحقيق التنمية املستدامة وليس بديلًا عنها.
 :حيث يستثمر االقتصاد األخضر بشكل حيقق الرفاهية

لألفراد يف احلاضر ولألجيال القادمة ،ويسعى للحفاظ على املوارد البيئية وحتسني نوعية احلياة على
املدى الطويل ،ويعطي األولوية للعمل واختاذ القرارات بشكل علمي سليم كما يشجع على التعليم
العادل على مجيع املستويات.
.3

أىلص

ىل يئ  :فهو يسعى لالستثمار يف النظم الطبيعية والقيام بإصالح تلك اليت تدهورت،

ويعمل على احلد من التلوث ،ومحاية اهلواء واملاء والرتبة ،كما أنه يضمن االستخدام الفعال
واحلكيم للموارد الطبيعية ،مبا يف ذلك املياه والغاز الطبيعي والنفط والثروات املعدنية دون املساس
حبقوق األجيال يف املستقبل ،ويشجع على ا ستعادة التوازن بني العالقات البيئية واالجتماعية.
.4

أىل تش كي  :حيث أنه يقوم على التشاركية يف صنع القرار واملشاركة من قبل مجيع أصحاب
املصلحة املعنيني ،كما أنه يعزز مبدأ املشاركة التطوعية ،ويسعى إىل إعطاء فرص متكافئة
ملختلف وطبقات اجملتمع.

.5

أىل

 :فاال قتصاد األخضر عادل وشامل ويدعم املساواة بني البلدان وداخلها وبني األجيال

كما حيرتم حقوق االنسان والتنوع الثقايف ،ويعزز املساواة بني اجلنسني ويقدم املعارف واملهارات
واخلربات لكل فرد.
.6

أىل كا  :حيث يقلل من الفقر ،ويوصل إىل مستوى عالٍ من التنمية البشرية يف مجيع البلدان،
وكذلك يوفر االمن الغذائي ،ويسهم يف احلصول على الرعاية الصحية األساسية والتعليم واملياه
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والطاقة واخلدمات األساسية األخرى ،كما حيرتم حقوق العمال ويسعى إىل تطوير وظائف ومهن
جديدة متعلقة بالقطاعات اخلضراء.
.7

د د أىل ة د د

 :فهــــم يشــــرتط املســــاءلة ويــــوفر إطــــارً ا لتنظــــيم األســــواق واإلنتــــاج بالتشــــاور مــــع

مجيع أصحاب املصلحة.
يتضح من كل ما سبق :عالقة االقتصاد األخضر بالتنمية املستدامة واليت متثل عالقة اجلزء
بالكل وليس االقتصاد األخضر بديل عن التنمية املستدامة ،فالتنمية املستدامة متثل اهلدف اليت
تسعى كل الدول لتحقيقه بينما ميثل االقتصاد األخضر األداة العلمية اليت متكن الوصول لتنمية
مستدامة  ،وبالتالي يتضح أن االقتصاد األخضر بأبعاده (البعد االقتصادي ،البعد االجتماعي،
البعد البيئي ،البعد التكنولوجي) ميثل أحد املسارات لتحقيق تنمية مستدامة شاملة متكاملة يف
أب عادها االقتصادية واالجتماعية والبيئية والتكنولوجية لتحقيق الرفاهية لألجيال احلالية واألجيال
القادمة.
ب ً:ىلجه ىل يماىليفىلتن يذىل

ت

ىل

اىل ت قي ىل تنمي ىل ة ت

:ىل

متتلك اليمن خصائص وموارد طبيعية عديدة غري مستغلة ،فضلًا عن أن العديد من القطاعات
االقتصادية متثل حقولًا للفرص ،وهي كفيلة خبلق مداخيل إضافية وفرص عمل جديدة مع احرتام
املتطلبات البيئية  ،وقد أشار التقرير الوطين للجمهورية اليمنية حول التنمية املستدامة ( )2012أن اليمن
كغريها من الدول عملت على االستغالل االقتصادي للغاز الطبيعي كوقود نظيف ،وذلك بتطوير الغاز
الطبيعي لتوليد الكهرباء ،وتوفريه لقطاع الصناعة ،والنقل مستقبلًا ،حيث مت إنشاء احملطة
الكهربائية الغازية يف مأرب ،كما تشمل خطط احلكومة املستقبلية إنشاء عدد من احملطات اليت
تعتمد على الغاز الطبيعي ،كذلك قامت اليمن على تنويع مصادر الطاقة الصديقة للبيئة مبا فيها الطاقة
املتجددة ،وتتضمن اخلطط على تنفيذ االسرتاتيجية الوطنية للطاقة املتجددة ،واسرتاتيجية كفاءة
الطاقة ،وتنمية مصادر الطاقة البديلة يف املناطق الريفية ،وقد مت استحداث قطاع للطاقة اجلديدة،
واملتجددة يف وزارة الكهرباء والطاقة ،وإعداد اهليكل املؤسسي والتنظيمي للقطاع ،وإعداد جمموعة
من الدراسات يف جمال تنمية مصادر الطاقة املتجددة يف اليمن مثل :الطاقة الشمسية ،طاقة الرياح،
طاقة البيوجاز  ...اخل.
باإلضافة إىل ما سبق هناك مبادرات أخرى مثل :إعداد اسرتاتيجية للسياحة البيئية ،وإنشاء كيان
مؤسسي خيتص بتنمية السياحة البيئية ،وإصدار دليل إرشادي للسياحة البيئية وحتديد مسارات للسياح
داخل احملميات الطبيعية .وكذلك قامت اهليئة العامة حلماية البيئة بتنفيذ مشاريع جتريبية للحصاد
املائي من االمطار والضباب ،ومشاريع جتريبية اخرى يف جمال تدوير املخلفات الصلبة والسائلة ،تشمل
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تدوير القمامة من املخلفات املنزلية ،والتجارية ،والصناعية ،واعادة استخدام مياه الوضوء لزيادة الرقعة
اخلضراء ،واعادة استخدام الزيوت ،ومشاريع منوذجية لبدائل البالستيك (التقرير الوطين للجمهورية
اليمنية حول التنمية املستدامة.)22-20 ،2012 ،

حمل ىل ث

:ىل ىل

ت

ىل

اىليفىلحتقي ىل تنمي ىل ة ت

:ىل

يعد االقتصاد األخضر وسيلة لتحقيق التنمية املستدامة من خالل حتسني رفاه اإلنسان من خالل
تأمني أفضل للتعليم واألمن الوظيفي ،وزيادة العدالة االجتماعية عن طريق وضع حدود مستمرة للفقر
والضمان االجتم اعي واالقتصادي واإلدماج املالي ،والرعاية الصحية ،واحلد من املخاطر البيئية من
خالل معاجلة تغري املناخ ،وحتمض احمليطات ،والتقليل من امللوثات واحلد من اإلفراط أو سوء إدارة
النفايات ،باإلضافة إىل احلد من الندرة البيئية من خالل تأمني الوصول إىل املياه العذبة ،واملوارد
الطبيعية وحتسني خصوبة الرتبة.)UNEP, 2010 , 1( ،

ويهدف االقتصاد األخضر إىل الربط بني متطلبات حتقيق التنمية بشتى أنواعها ،مبا يف ذلك التنمية
البشرية ومحاية البيئة ،وقد أكد مؤمتر( ريو (20 +على أن االقتصاد األخضر هو من األدوات املهمة
لتحقيق التنمية املستدامة ،وتعزيز القدرة على إدارة املوارد الطبيعية على حنو مستدام وزيادة كفاءة
استخدام املوارد والتقليل من اهلدر واحلد من اآلثار السلبية للتنمية على البيئة ،ويهدف أيضًا إىل حتقيق
ازدهار اقتصادي وأمن اجتماعي ،ويتمثل هذان اهلدفان يف الوصول إىل ما هو مراد من التنمية
االقتصادية اليت ال تبغي على موارد البيئة ،واجياد وظائف للفقراء ،وحتقيق املساواة االجتماعية،
وميكن القول بأن العالقة بني االقتصاد األخضر والتنمية املستدامة هي عالقة اجلزء مع الكل ،فال
تتحقق التنمية املستدامة إال من خالل حتقق التأهيل البيئي واحلماية البيئية حيث تعترب هذه األخرية
جزء ال يتجزأ من التنمية االقتصادية( ،ثابيت.)3 ،2014 ،
ولكي تتضح الصورة أكثر يف مدى إسهام االقتصاد األخضر يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة،
فيظهر ذلك جليًا يف تقرير مجعية األمم املتحدة للبيئة التابعة لربنامج األمم املتحدة ،حيث حيدد التقرير
نقاط اإلسهام فيما يأتي:
 ميكن أن يسهم برنامج االقتصاد األخضر يف منو اقتصادي مستدام شامل ،وعمالة كاملة منتجةوعمل الئق للجميع ،وهذا هو اهلدف الثامن من أهداف التنمية املستدامة.
 كما ميكن لربنامج االقتصاد األخضر الشامل أن يقوم بدعم جمموعة من السياسات والتدابري اليتتعيد توجيه االستثمار العام واخلاص لتحقيق حتول يف أمناط االستهالك واإلنتاج ،وهذا هو اهلدف
الثاني عشر من أهداف التنمية املستدامة( ،األمم املتحدة ،مجعية األمم املتحدة للبيئة التابعة لربنامج
األمم املتحدة للبيئة.)8 ،2016 ،
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ويعمل االقتصاد األخضر على حتقيق التنمية املستدامة ويؤدي إىل حتقيق العدالة االجتماعية وتقليص
الفوارق االجتماعية على املدى الطويل مع العناية يف الوقت ذاته بالرخاء االقتصادي ،وذلك من خالل
تعزيز كفاءة استخدام املوارد واحلد من تدهور النظام اإليكولوجي ،وارتفاع معدالت النمو
االقتصادي ،وارتفاع معدالت العمالة ،وتنمية الدخل خصوصًا لألسر الفقرية ،وزيادة استثمارات القطاع
اخلاص ،وتبين مشروعات تعنى باالستدامة مثل اإلنتاج النظيف ،والطاقة املتجددة ،واالستهالك
الرشيد ،والزرا عة العضوية وتدوير املخلفات ،وميكن البلدان من حتقيق استدامة النمو االقتصادي من
خالل حتقيق تنمية مستدامة مع اإلبقاء على الركائز االقتصادية واالجتماعية والبيئية( ،مجال الدين،
.)10-9 ،2017

إن التحول اىل االقتصاد األخضر يعين أيضاً حتوالً يف التوظيف الذي خيلق عدداً مماثالً على
االقل من الوظائف اليت خيلقها نهج العمل املعتاد ،ولكن املكاسب اإلمجالية يف التوظف طبقاً
لسيناريو االستثمار االخضر ميكن أن تكون أعلى ،وستشيد قطاعات الزراعة واملباني والنقل ،ويف
سيناريوهات االستثمار األخضر منواً يف الوظائف على املدى القصري واملتوسط والبعيد يفوق نظريه يف
سيناريوهات نهج العمل املعتاد( ،هارون.)261 ،2019 ،
ومما سبق تستخلص الباحثتان أن لالقتصاد األخضر أهمية كبرية يف تسريع عجلة النمو
االقتصادي وحتقيق املساواة االجتماعية واحلد من الفقر ومواجهة التحديات البيئية اخلطرية ،لذلك على
اجلامعات اليمنية أن تؤدي دورًا حيويًا يف إحداث تغيريات يف املواقف والسلوك واملمارسات ،والعمل على
دمج االقتصاد األخضر يف براجمها املختلفة.
حمل ىل ا بي:ىل يىل ىل
.1

يىل ىل

ىل يمني ىليفىلحتقي ىل تنمي ىل ة ت

.ىل

ىل يمني ىليفىل ظي ته ىل ت ليمي ىل ت قي ىل تنمي ىل ة ت

.ىل

يعد التعليم حمور رئيسًا خلطط التنمية يف اجملتمع وركيزة أساسية من مرتكزات الرؤية
املستقبلية للتنمية االقتصادية واالجتماعية ،ويظهر دوره يف يف تطوير والنهوض مبجتمعاته من خالل
إعداد وتأهيل قوى بشرية بتخصصات متنوعة ومبهارات متعددة تتوىل دورها يف العملية اإلنتاجية بعد
التخرج وتلبى االحتياجات واملتطلبات املعاصرة ملؤسسات سوق العمل ومشاريع التطوير والتنمية اليت
أوجدت احلاجة إلعداد كوادر علمية متخصصة يف فروع املعرفة وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت،
) أمحد .)63 ،2016 ،والرتكيز على إكساب الطالب مهارات التفكري الناقد واالبتكاري واإلبداع
وتقبل املسؤولية لإلسهام يف إحداث تغيري حنو مستقبل أفضل( ،نصر .)488 ،2002 ،وتعليم الطلبة
كيفيـة الـتعلم الـذاتي ،واكتساب االستقاللية واالبتكار واإلبداع ،والقدرة على حتديد ما يريد أن
يكون عليه ،والقدرة على تنم ية شخصيته ،كذلك إكسابه القدرة على التحكم يف التغري والقدرة
على املشاركة يف تنمية جمتمعه ،والرغبة يف االستمرار يف التعلم( ،جـالل.)28،1993 ،
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لكن الواقع يشري أن دور اجلامعات اليمنية يف وظيفتها التعليمية ما زال يعتمد على األساليب
التقليدية املتمثلة يف اإللقاء والتلقي ،واالعتماد على املذكرات غري مالئمة احملتوى وال تواكب اجلديد
يف موضوعها باإلضافة إىل قلة الكتب واملراجع املتوفرة للطلبة( ،وزارة التعليم العالي والبحث العلمي،
 ،)2007واختالف مناهج التعليم اجلامعي عن جمارات االنفجار املعريف( ،اجمليدي،)175 ،2007 ،
وضعف استغالل املوارد املتاحة للجامعات بالرغم من أنه أتيح هلا زيادة مواردها الذاتية عن طريق إدخال
نظام التعليم املوازي والتعليم املستمر والتعليم عن بُعد والتعليم بالنفقة اخلاصة( ،اجمللس األعلى لتخطيط
التعليم ،(170 ،2008 ،وأيضًا وجود ضعف يف جودة الربامج واملناهج الدراسية وعدم مواكبتها
ملتطلبات العصر واحتياجات اجملتمع ،وغلبة املناهج ذات الطابع النظري ،باإلضافة إىل افتقار اجلامعات
اليمنية إىل آلية ملراجعة مناهجها بصورة دورية ،وعدم وجود تناسب بني أعداد الطلبة وسوق العمل،
و غياب الشراكة بني اجلامعة وخمتلف املؤسسات االقتصادية( ،اجمللس األعلى لتخطيط التعليم،
 ،) 101 ،2014وشيوع النمط التقليدي يف حمتوى الربامج وعملييت التدريس والتقويم وغياب آلية دورية
لتحديثهما وتطويرها ( ،اجمللس األعلى لتخطيط التعليم.(91-90 ،2015 ،
.2

يىل ىل

ىل يمني ىليفىل ظي ته ىل

ثي ىل ت قي ىل تنمي ىل ة ت

.ىل

يعترب البحث العلمي حجر الزاوية ومن العوامل األساسية لعملية التنمية ولكي تنجح اجلامعات يف
دورها يف البحث العلمي من أجل تطوير والنهوض مبجتمعاتها جيب عليها كما أشار كل من( :جريو،
 )212 ،2005و(عثمان )166 ،2005 ،القيام باآلتي:
 القيام بالبحوث األساسية اليت تؤدي نتائجها إىل تنامي املعرفة اإلنسانية يف التخصصات العلميةاملختلفة .
 القيام بالبحوث التطبيقية اليت تسهم نتائجها حبل معضالت تقنية تؤدي إىل تطوير أجهزة أو معداتأو إجياد مواد جديدة أو ختفيض كلف إنتاج بعض املواد أو حتسني نوعيتها وما إىل ذلك .وهذه
البحوث هي حبوث عملية تقوم على تطبيق واستثمار وتطويع نتائج البحوث األساسية خلدمة اإلنسان
كما أنها حبوث توجه مباشرة حلل مشكالت اجملتمع احمللي يف جمال اإلنتاج واخلدمات
واملشكالت االجتماعية( ،السنبل وعبد اجلواد.)65 ،1993 ،
لكن الواقع تشري إليه عدد من الدراسات إىل ضعف اجلامعات اليمنية يف حتقيق دورها يف البحث
العلمي والذي انعكس على مدى مساهمتها يف تلبية متطلبات التنمية املستدامة ،حيث ما زالت العالقة
بني اجلامعة كمؤسسة حبثية وبني املؤسسات اإلنتاجية واخلدمية ضعيفة ،وال توجد ميزانية مستقلة
للبحث العلمي أو مصادر أخرى غري املصادر احلكومية ،وال توجد اسرتاتيجية لتسويق خمرجات البحوث
العلمية (الدوش .) 80 ،2003 ،كما يعاني من فقر نوعي وكمي يف الكفايات البحثية وغياب القاعدة
املادية الالزمة( ،تقرير التنمية البشرية .)2004 ،وعدم وجود سياسة واضحة ومرسومة يف جمال البحث
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العلمي يتم اشتقاق اخلطط منها ،باإلضافة إىل ضعف العالقة بني البحث العلمي واحتياجات التنمية،
حيث أن معظم مشروعات وبرامج التنمية يف اليمن تعتمد على ما يتم إجنازه من اخلارج بواسطة بيوت
اخلربة أو الشركات العاملي ة املتخصصة ،وهذا الشكل من التعامل بني البحث العلمي وقضايا التنمية
يف اليمن أضعف إشراك اجلامعات ومراكزها البحثية (إن وجدت) يف مشروعات التنمية ما أدى إىل
ضعف النشاطات اإلبداعية احمللية ،وأثر يف طبيعة وواقع التعليم اجلامعي ومنوه وتطوره( ،عون.)2008 ،
وضعف األداء البحثي للجامعات اليمنية حيث ما يزال ميثل نشاطًا هامشيًا يف اهتمام اجلامعات مما أدى
إىل ضعف استثمار الكفاءات العلمية املتخصصة باجلامعات لعالج املشكالت اليت تواجه قطاعات
اجملتمع فمعظم البحوث اليت جترى تتسم بالفردية وجملرد الرتقية بعيدة عن مشكالت اجملتمع
واحتياجاته وفق متطلبات التنمية (مكرد .)2010 ،وضعف االستثمار يف البحث العلمي من جانب
املؤسسات االقتصادية املختلفة واخنفاض اإلنفاق على البحث العلمي والتطوير التكنولوجي يف موازنات
اجلامعات وتدني املخصصات املعتمدة للبحث العلمي( ،اجمللس األعلى لتخطيط التعليم.(102 ،2014 ،
وبالرغم من وصول عدد املراكز البحثية التابعة للجامعات اليمنية إىل ( )29مركزًا تهتم بقضايا
السكان واملياه والبيئة والبحار والزراعة وغريها من القضايا إال أن إنتاج أغلب هذه املراكز من
الدراسات واألحباث واملنشورات ال يرقى ملعاجلة املشاكل اليت أنشئت من أجلها ،ويرجع ذلك الرتباط
الوظيفة بتلك املراكز بالراتب فقط وليس باإلنتاج البحثي( ،اجمللس األعلى لتخطيط التعليم.(83 ،
.2015
.3

يىل ىل

ىل يمني ىليفىل ظي ته ىل( خل

ىل

)ىل ت قي ىل تنمي ىل ة ت

.

تعد وظيفة اخلدمة العامة امتداد لدور اجلامعة بالتعليم والبحث العلمي وتتحدد مسؤولية ومهمة
مؤسسات التعليم اجلامعي بتحقيق وظيفتها ودورها يف خدمة اجملتمع من أجل تطوير والنهوض
مبجتمعاتها كما يذكر (عبد احلميد )204 ،1996 ،من خالل اآلتي:
 تنظيم وتنفيذ الربامج التدريبية والتأهيلية للعاملني يف مؤسسات اإلنتاج مبا حيقق مبدأ الرتبيةاملستمرة وما يستنتجه من منو مهين كتقديم الربامج التجديدية التكميلية وبرامج التدريب التحويلي
والربامج الفنية واملهنية.
 االستشارات وهي خدمات يقوم بها أساتذة اجلامعة كل يف جمال ختصصه ملؤسسات اجملتمعاحلكومية واألهلية وكذلك أفراد اجملتمع الذين يشعرون باحلاجة إىل مثل هذه اخلدمات.
ويضيف عشيبة ) )547-546 ،2000إىل ما سبق اآلتي:
-

التعليم املستمر وهي برامج تقدمها اجلامعة كربامج لتعليم الكبار وبرامج مهنية متخصصة
للعاملني.
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 التوعية االجتماعية وهي أنشطة تتمثل بالندوات واملؤمترات واحملاضرات اليت تهدف إىل تثقيفوتوعية أفراد اجملتمع يف خمتلف اجملاالت.
باإلضافة إىل تقديم خدمات التعليم والتدريب اإللكرتوني والدورات املتخصصة يف جمال
التكنولوجيا ملختلف أفراد اجملتمع من خالل إقامة حمطات للمعرفة داخل اجلامعات؛ وهي مراكز
لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت)،الوذياني ،)211 ،2006 ،وكذلك تقديم األنشطة اخلدمية
كصيانة األجهزة اإللكرتونية وتصليحها من خالل وحدات خاصة بذلك ملحقة باملؤسسة التعليمية
التقنية أو املشاركة يف إعداد املشاريع اهلندسية وختطيطها أو اإلشراف على تنفيذها( ،محدان،
.)34 ،2006
لكن الواقع تشري إليه عدد من الدراسات إىل ضعف اجلامعات اليمنية يف حتقيق دورها يف اخلدمة
العامة والذي انعكس على مدى مساهمتها يف تلبية متطلبات التنمية املستدامة ،حيث الواقع يشري إىل
عدم فاعلية اجلامعات اليمنية يف حتقيق األهداف النوعية ويرجع ذلك إىل غياب التخطيط االسرتاتيجي
يف عمل اجلامعات اليمنية ،غياب إ سرتاتيجية التعاون بني اجلامعات اليمنية ومؤسسات اجملتمع سواء يف
جمال البحوث أو االستشارات أو برامج التدريب (العبيدي .)2004 ،وضعف تطبيق خدمة اجملتمع يف
اجلامعات اليمنية والذي يرجع إىل اخنفاض دور قيادات اجلامعات اليمنية يف تنفيذ وظائفهم املتعلقة
خبدمة اجملتمع( ،العفريي .) 2006 ،بإضافة إىل ضعف دورها يف إجراء البحوث التطبيقية املوجهة حلل
مشكالت اجملتمع وتنميته ،كما أنها تواجه عددً ا من املعوقات منها ضعف ما يرصد للبحث العلمي
من ميزانية اجلامعات اليمنية ،وعزوف مؤسسات اجملتمع عن املشاركة يف متويل املشروعات اخلدمية
املقدمة للمجتمعات احمللية( ،العريقي. (2006 ،كما أنه بالرغم من تطور بعض اجلامعات اليمنية
احلكومية من خالل إنشاء عددٍ من مراكز التعليم املستمر ،ومراكز التنمية ،واملراكز االستشارية
إال أن هذه املراكز ال تعمل فعليًا لعدم جدية التوجه من إنشائها وعدم كفاية إدارتها وعدم حيازتها
للتمويل الالزم ألنشطتها التنظيمية وعدم قدرتها على نسج روابط مع اجملتمع ومؤسساته وشركاته،
(اجمللس األعلى لتخطيط التعليم .)90-89 ،2010 ،كما تفتقر اجلامعات اليمنية احلكومية إىل بعض
املراكز اليت تعد ضرورية لتحقيق وظائفها والقيام مبهامها وحتسني مواردها الذاتية ،باإلضافة إىل
غياب مراكز االستشارة ،ومراكز خدمة اجملتمع ،ومراكز اجلودة واالعتماد األكادميي ،ومراكز
تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس اليت تعد مجيعها من املراكز الضرورية يف أي جامعة( ،وزارة
التخطيط والتعاون الدولي.(2014 ،
يتضح مما سبق ضعف واقع دور اجلامعات اليمنية يف وظائفها (التعليم ،البحث العلمي ،اخلدمة
العامة) لتحقيق التنمية املستدامة
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حمل ىل خل س:ىل ح
ىل

ت

ىل ةق

ىل يمني ىليفىلحتقي ىل تنمي ىل ة ت

ىل تط ماىل ىل

ىليفىلا ىل

ا.ىل

قامت الباحثتان بتصميم منوذج لتط وير دور اجلامعات اليمنية لتحقيق التنمية املستدامة يف ضوء
االقتصاد األخضر وفق خطوات تصميم النماذج كاآلتي:
أ ً:ىل هي ىل ح

:ىل

متثيل أو رؤية فكرية وتطبيقية لتطوير دور اجلامعات اليمنية يف وظائفها الثالث (التعليم والبحث
العلمي واخلدمة العامة) وفق أبعاد االقتصاد األخضر واملتمثل بــــــ (البعد االقتصادي والبعد االجتماعي
والبعد التكنولوجي والبعد البيئي) ،مبا ميكنها من حتقيق التنمية املستدامة واملتمثلة بالتنمية
االقتصادية والتنمية االجتماعية والتنمية التكنولوجية والتنمية البيئية.
ث ني ً:ىل

ىلبن ىل ح

:ىل

مت بناء األمنوذج يف ضوء عدد من املصادر اآلتية:
 العقيـــدة والقـــيم واملبـــادئ اإل ســـالمية الـــيت يقـــوم عليهـــا اجملتمـــع الـــيمين وتأسيسًـ ـا لقولـــه تعـــاىل"
وعــــد اذ الــــذين آمنــــوا مــــنكم وعملــــوا الصــــاحلات ليســــتحلفنهم يف األرض كمــــا اســــتخلف
الـــذين مـــن قبلـــهم وليمكـــنن هلـــم ديـــنهم الـــذي ارتضـــى هلـــم وليبـــدلنهم مـــن بعـــد خـــوفهم أمنـ ـ ًا
يعبدونين ال يشركون بس شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون"(النور.)55،
 تشريعات وقوانني التعليم العالي يف اجلمهورية اليمنية.
 األدبيات والدراسات العلمية ذات العالقة باالقتصاد األخضر والتنمية املستدامة.
 بعض التجارب األجنبية والعربية يف تطبيق االقتصاد األخضر لتحقيق التنمية املستدامة.
ث ث ً:ىل نطلق ىلبن ىل ح

:ىل

يستند بناء األمنوذج إىل جمموعة من املنطلقات النظرية والتطبيقية ،وفيما يلي عرضًا هلذه املنطلقات:
 .1ةنطلق ىل لمي :
 ضرورة ملحة يف ظل التحديات واألزمات اليت مير بها العامل من تزايد معدالت التلوث للموارد البيئية
وتزايد معدالت االستهالك وارتفاع حدة الفقر ومعدل البطالة.
 املكانة اليت حيتلها االقتصاد األخضر والدور الذي يلعبه يف حتقيق التنمية املستدامة.
 ظهور مفاهيم اقتصادية حديثة تسعى لتحقيق األهداف التنموية مثل االقتصاد األزرق واالقتصاد
األخضر.
 دراسات ووثائق األمم املتحدة للتنمية املستدامة (ريو )20+والتوجه العتماد سياسات آليات تعزز
االقتصاد األخضر.
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 التوجهات الدولية واإلقليمية احلديثة الداعمة ملدخل االقتصاد األخضر كونه أصبح مطلبًا أساسيًا
ميكن اجلامعات من حتقيق التنمية املستدامة.
 .2ةنطلق ىل تط يقي :
 الرؤية اإلسرتاتيجية لليمن للعام (2025م) واليت أعدت يف عام 2001م وتعرب عن طموحات وتطلعات
الشعب اليمين.
 مشروع اخلطة اخلمسية الرابعة للتنمية االقتصادية واالجتماعية للتخفيف من الفقر (.)2015-2011
 تؤكد تشريعات التعليم العالي باجلمهورية اليمنية على تعزيز دور التعليم والبحث العلمي وخدمة
اجملتمع يف اجلامعات اليمنية لتحقيق التنمية املستدامة يف ضوء املداخل االقتصادية احلديثة منها
االقتصاد األخضر.
 التوجه اإلسرتاتيجي للجامعات اليمنية واليت تسعى إىل تطوير وظائفها لتحقيق األهداف التنموية.
 اخلربات والتجارب السابقة للدول يف حتقيق التنمية املستدامة يف ضوء االقتصاد األخضر.
 نتائج تقارير التنمية املستدامة يف اجلمهورية اليمنية.
ب ً:ىلأه إىل ح

.ىل

يهدف األمنوذج احلالي إىل تطوير دور اجلامعات اليمنية يف حتقيق التنمية املستدامة يف ضوء االقتصاد
األخضر ،وذلك وفق خطوات وإجراءات وآليات واضحة وحمددة مبا حيقق األهداف اآلتية:
 تطوير منظومة التعليم والتدريب يف اجلامعات اليمنية لتحقيق التنمية املستدامة يف ضوء االقتصاد
األخضر.
 االرتقاء جبودة البحث العلمي يف اجلامعات اليمنية مبا يتوافق مع متطلبات التنمية املستدامة يف ضوء
االقتصاد األخضر.
 تفعيل دور اجلامعات يف خدمة اجملتمع مبا يتواكب مع احتياجات التنمية املستدامة يف ضوء االقتصاد
األخضر.
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.ىل

ً:ىل ك ن ىل ح

يتكون األمنوذج من أربعة أبعاد ،ميكن توضيحها بالشكل ( (3اآلتي:
ىل

شك ىل()3ىلأح

ىل ق

ىل تط ماىل ىل

ىل يمني ىليفىلحتقي ىل تنمي ىل ة ت

( ع ىل

ىليفىلا ىل

ت

ىل

اىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىل

حثت ن)

يتضمن األمنوذج املقرتح أبعاد االقتصاد األخضر اآلتية:
ىل

.1

ت

ي:ىل

هي جمموعة من األدوار اليت ينبغي للجامعات اليمنية القيام بها يف جمال البعد االقتصادي ،واملتمثلة
باآلتي:
 تنمية مهارات وقدرات الطلبة اليت تؤهله للمساهمة يف األعمال والوظائف واملشروعات املرتبطة
باالقتصاد األخضر ملواكبة متطلبات واحتياجات التنمية املستدامة.
 إنشاء حاضنات حبثية تابعة للجامعات اليمنية ألعداد دراسات يف جمال االقتصاد األخضر مرتبطة
باحتياجات القطاعات االخرى.
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 الشراكة والتعاون بني اجلامعات اليمنية ومؤسسات اجملتمع إلقامة مراكز تدريب وتأهيل القوى
العاملة اليت تليب متطلبات االقتصاد األخضر لتحسني مستواها االقتصادي.
 إعداد برامج للتدريب املهين عالي اجلودة لرجال األعمال حول االستدامة واالقتصاد األخضر.
 تفعيل الشراكة بني اجلامعات ومؤسسات األعمال لتحديد االحتياجات واملهارات احلالية واملستقبلية
للقوى العاملة تليب متطلبات العمل يف الوظائف اخلضراء.
ىل يئ :

.2

هي جمموعة من األدوار اليت ينبغي ل لجامعات اليمنية القيام بها يف جمال البعد البيئي ،واملتمثلة
باآلتي:
 رفع مستوى الوعي البيئي من خالل االهتمام بأنشطة التعليم والتوعية البيئية.
 استحداث برامج للرتبية البيئية لتنمية مهارات الطلبة لإلسهام يف احلفاظ على املوارد البيئية.
 توجيه البحوث العلمية حلل املشكالت البيئية.
 تضمني قضايا التنمية البيئية يف الربامج األكادميية املختلفة.
 تشجيع الطالب على القيام بأنشطة خمتلفة خلدمة البيئة مثل :التوعية لرتشيد املياه ،وزراعة
األشجار ،ومجع النفايات.
 تشكيل فرق عمل داخل الكليات للقيام بأنشطة ختدم اجملتمع مثل :فرق تدوير املخلفات.
ىل جتم ع :ىل

.3

هي جمموعة من األدوار اليت ينبغي للجامعات اليمنية القيام بها يف جمال البعد االجتماعي ،واملتمثلة
باآلتي:
 تفعيل الربامج التعليمية والتدريبية املدرة للدخل مبا يسهم من احلد من ظاهرة الفقر والبطالة يف
اجملتمع.
 توجيه البحوث العلمية لدراسة احتياجات اجملتمع وحل مشكالته االجتماعية.
 رفع مستوى وعي اجملتمع باملشكالت السكانية والبيئية والصحية اليت قد تواجهه.
 القيام بدورات تدري بية لتطوير قدرات أفراد اجملتمع على تبين أفكار مستدامة ،وتنفيذ املشروعات
اخلضراء.
 إعداد اخلرجيني والقوى العاملة اليت يتوافر فيها متطلبات االقتصاد األخضر.
 رفع مستوى وعي اجملتمع بأهمية تطبيق القوانني واللوائح املتعلقة باالقتصاد األخضر.
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.4

ىل تكن

ج :

ويقصد هي جمموعة من األدوار اليت ينبغي للجامعات اليمنية القيام بها يف جمال البعد التكنولوجي،
واملتمثلة باآلتي:
 إنشاء مراكز للتكنولوجيا املستدامة ،وتقنيات االستدامة تقدم برامج تدريسية وتدريبية يف جماالت
االقتصاد األخضر.
 تشجيع وتنمية مهارات الطلبة اإلبداعية واالبتكارية يف جمال التكنولوجيا النظيفة والصديقة للبيئة.
 تسويق وتطبيق البحوث واالبتكارات التكنولوجية املتعلقة باالقتصاد األخضر بالشراكة مع
الشركات واملصانع.
 توظيف البحث العلمي يف إنتاج التكنولوجيا النظيفة والصديقة للبيئة.
 نشر الوعي بني أفراد اجملتمع بأهمية استخدام التكنولوجيا الصديقة للبيئة.
س سً :ىل تطل

ىلتن يذىل ح

ىل ةق

.ىل

لتنفيذ األمنوذج يتطلب توفري عدد من املتطلبات من أهمها:
 دعم وتأييد القيادات العليا بوزارة التعليم العالي واجلامعة لتطبيق األمنوذج.
 وجود لوائح وأدلة إرشادية توضح خطوات وإجراءات تنفيذ األمنوذج.
 قناعة ودعم وتأييد القيادات العليا يف اجلامعات اليمنية لتطبيق االقتصاد األخضر لتحقيق التنمية
املستدامة.
 هيكل تنظيمي مرن يتناسب مع االقتصاد األخضر.
 إعداد دليل للتعريف باالقتصاد األخضر وأبعاده وأهدافه ومتطلباته.
 إعداد األنظمة الداخلية حسب متطلبات االقتصاد األخضر.
 منح اجلامعة االستقالل املالي واألكادميي واإلداري.
 إجياد كوادر مؤهلة وخرباء يف جمال تطبيق االقتصاد األخضر.
 إعداد وتنفيذ الربامج التدريبية املتخصصة للقيادات والعاملني يف إدارات اجلامعات اليمنية.
 استخدام خمتلف وسائل اإلعالم للتوعية بفعالية وأهمية تطبيق االقتصاد األخضر.
 االستفادة من املقارنات املرجعية والتجارب واخلربات العربية واألجنبية يف تطبيق االقتصاد األخضر.
 توفري التقنيات واألجهزة الالزمة لتطبيق األمنوذج.
 توفري حاضنات لألعمال اإلبداعية واالبتكارية جلميع منتسيب اجلامعات اليمنية.
 نشر ثقافة االقتصاد األخضر بني العاملني (عمل نشرات ومطويات وعقد ندوات وورش).
 نظام مالي واضح مبا يتناسب مع االقتصاد األخضر.
 ختصيص ميزانية مالية لتوفري مستلزمات تطبيق األمنوذج.
 إعداد اسرتاتيجية لتطبيق األمنوذج املقرتح.
للعلوم والتقنية
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ىلحمتمل ىلأ نىلتط ي ىل ح

س ب ً:ىل

ىل ةق

.ىل

تتوقع الباحثتان أن يواجه تطبيق األمنوذج املقرتح عددًا من املعوقات أثناء تنفيذه منها اآلتي:
 غياب الرؤية الواضحة والشاملة إلصالح وتطوير أداء اجلامعات اليمنية يف ضوء االقتصاد األخضر.
 ضعف األنظمة واللوائح اليت تعزز وتساعد على تطبيق االقتصاد األخضر.
 ضعف توفر البنية األساسية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من جهة ،وضعف قدرة العاملني يف
اجلامعات على استخدامها وتوظيفها من جهة ثانية.
 تدني مستوى ثقافة مفهوم االقتصاد األخضر لدى بعض قيادات وزارة التعليم العالي واجلامعات
اليمنية.
 مقاومة التجديد والتغيري لدى ب عض قيادات اجلامعة لضعف الوعي بأهمية تطبيق االمنوذج.
 ضعف القيادات والكوادر البشرية يف تطبيق األمنوذج.
 ضعف املوارد املالية لتطبيق األمنوذج.
 عدم منح اجلامعة االستقاللية اإلدارية واألكادميية واملالية.
 ضعف توفري متطلبات االقتصاد األخضر.
 تعدد اجلهات املسؤولة عن اجلامعة.
ث ن ً:ىل

م ن ىل

ز ىل نج ىلتط ي ىل ح

ىل ةق

.ىل

يف ضوء استعراض املعوقات اليت تعيق تطبيق األمنوذج تقرتح الباحثتان الضمانات اآلتية:
 حتديث األنظمة واللوائح اليت تعزز وتساعد يف تطبيق االقتصاد األخضر.
 وجود قناعة لدى القيادات والكوادر على تطبيق األمنوذج.
 عقد ندوات ومؤمترات للتوعية بأهمية تطبيق األمنوذج.
 تدريب القيادات والكوادر على تطبيق األمنوذج.
 اعتماد ميزانية خاصة بتنفيذ متطلبات وآليات تطبيق األمنوذج.
 تفعيل االستقاللية املالية واألكادميية واإلدارية للجامعة إلدارة نفسها ال مركزيًا.
 تفعيل لوائح وقوانني التعليم العالي اخلاصة بوظائف اجلامعة املقابلة لعمليات االقتصاد األخضر.
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ستنت ج ىل ت صي ىل ةق ح :ىل
أ ً:ىل ستنت ج .ىل
يف ضوء ما توصلت إليه الباحثتان يف اإلطار النظري ،ميكن استخالص االستنتاجات اآلتية:
 أن االقتصاد األخضر يعد أحد املسارات لتحقيق التنمية املستدامة إذ يسهم يف التغلب على التحديات
االقتصادية واالجتماعية والبيئية والتكنولوجية اليت يوجهها اجملتمع.
 أن التنمية املستدامة عملية واعية طويلة األمد شاملة متكاملة يف أبعادها االقتصادية واالجتماعية
والبيئية والتكنولوجية لتحقيق الرفاهية للجيل احلالي واألجيال القادمة.
 ضعف دور اجلامعات اليمنية يف حتقيق التنمية املستدامة يف ضوء ما توصلت اليه الباحثتان من مسح
دراسات وتقارير سابقة.
 أن لالقتصاد األخضر بأبعاده (البعد االقتصادي ،البعد االجتماعي ،البعد البيئي ،البعد
التكنولوجي) دور فعال تطوير دور اجلامعات اليمنية يف حتقيق التنمية املستدامة بأبعادها (التنمية
االقتصادية ،التنمية االجتماعية ،التنمية البيئية ،التنمية التكنولوجية).
ث ني ً:ىل ت صي .ىل
يف ضوء االستنتاجات اليت أسفر عنها البحث احلالي توصي الباحثتان باآلتي:
 تبين االقتصاد األخضر كونه من املسارات احلديثة اليت متكن اجلامعات من القيام دورها يف
حتقيق التنمية املستدامة.
 اعتماد االقتصاد األخضر ضمن اخلطة اإلسرتاتيجية للجامعات اليمنية لتحقيق متطلبات التنمية
املستدامة.
 وضع السياسات واألنظمة اليت من شأنها أن تؤدي إىل تنفيذ أمنوذج االقتصاد األخضر.
 تعديل السياسات التعليمية واللوائح والقوانني بصفة مستمرة مبا حيقق االقتصاد األخضر.
 توفري متطلبات تطبيق أمنوذج االقتصاد األخضر.
 إنشاء حرم جامعي يكون هو منوذج لاللتزام مبستقبل مستدام.
 إنشاء وحدة خاصة باالقتصاد األخضر يف كل كلية تتابع وتدعم ماديًا ومعنويًا بكل ما له صلة
خبدمة االقتصاد األخضر وتطبيقاته يف اجملتمع.
 إ عداد إطار تشريعي وتنظيمي يفعل الشراكة بني اجلامعات واجلهات اليت تعمل يف جمال االقتصاد
األخضر.
 نشر ثقافة االقتصاد األخضر بني أفراد اجملتمع (ندوات -دورات -مؤمترات -بروشورات -ملصقات)
 عقد املؤمتر ات والندوات لنشر الوعي بأهمية تطبيق االقتصاد األخضر.
 منح االستقاللية اإلدارية واملالية واحلرية البحثية واألكادميية للجامعة.
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 ختصيص املوازنات املالية األزمة لتحقيق تطبيق االقتصاد األخضر.
 االهتمام بتدريب أعضاء هيئة التدريس مهنيًا وعلميًا وثقافيًا واجتماعيًا يف ضوء االقتصاد األخضر
باعتبارهم احملور األساسي لنجاح رسالة اجلامعة.
ث ث ً:ىل ةق ح .ىل
يف ضوء استنتاجات البحث وتوصياته ،تقرتح الباحثتان إجراء الدراسات اآلتية:
 متطلبات تطبيق االقتصاد األخضر باجلامعات اليمنية.
 واقع دور اجلامعات اليمنية يف حتقيق التنمية املستدامة يف ضوء االقتصاد األخضر.
 أمنوذج مقرتح لتطوير دور اجلامعات اليمنية يف حتقيق التنمية املستدامة يف ضوء االقتصاد األخضر
(دراسة ميدانية)
 إسرتاتيجية مقرتحة لتطوير دور اجلامعات اليمنية يف حتقيق التنمية املستدامة يف ضوء االقتصاد
األخضر.
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ةا جي:ىل
أ ً :ىل ةا جيىل ابي :ىل
-

قاآنىل كامق.ىل

 أبو النصـــر ،مدحت ومدحت ،يامسني ،)2017( ،التنمية املســـتدامة مفهومها -ابعادها-مؤشـــراتهاط ، 1اجملموعة العربية للتدريب والنشر ،القاهرة ،مصر.
 أبو زنط ،ماجدة وغنيم ،عثمان ،)2007( ،التنمية املســتدامة فلسـفتها وأســاليب ختطيطها وأدواتقياسها ،دار الصفاء للنشر والتوزيع ،األردن.
 أبو عليان ،حســـام ،) 2017( ،االقتصـــاد األخضـــر والتنمية املســـتدامة يف فلســـطني :اســـرتاتيجياتمقرتحة ،رسالة ماجستري  ،كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية ،جامعة االزهر ،غزة.
 أمحد ،نعيمة ،)2016( ،ضــــــــــــــمان جودة التعليم العالي يف إطار جمتمع املعرفة ،حبوث املؤمترالعربي الدولي السادس لضمان جودة التعليم العالي ،املعهد العالي للمهن الشاملة ،درنة ،ليبيا.
 األمم املتحدة ،مجعية األمم املتحدة للبيئة التابعة لربنامج األمم املتحدة للبيئة ،)2016( ،الدورةالثانية ،نريوبي  27-23مايو ،البند ( 4ح) من جدول األعمال املؤقت :املسائل املتعلقة بالسياسات
واإلدارة البيئية الدولية ،التنمية املستدامة والقضاء على الفقر.
 بديار ،أمينة ومزيان ،حممد ،) 2019( ،أثر االقتصــــــاد األخضــــــر على النمو والتنمية املســــــتدامة:دراســــــة قياســــــية على جمموعة من الدول املتقدمة والنامية ،جملة الدراســـــات املالية واحملاســـــبية
واإلدارية ،مجلد ) ،)06عدد ) ،)01اجلزائر.

 الربيدي ،عبد اذ ،)2015( ،مدخل تكاملي ملفاهيم االســـــــــــتدامة وتطبيقاتها مع الرتكيز علىالعامل العربي  ،العبيكان للنشر ،الرياض ،السعودية.
 التقرير الوطين للجمهورية اليمنية حول التنمية املستدامة ،)2012( ،تقرير مقدم إىل مؤمتر األمماملتحدة حول التنمية املستدامة ،ريو دي جانريو الربازيل،

اجلمهورية اليمنية،

.https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/1000yemen.pdf

 ثابيت ،بركنو ،) 2014( ،دور االقتصــاد األخضــر يف خلق الوظائف اخلضــراء واملســاهمة يف احلدمن الفقر ،مداخلة مقدمة للملتقى الدولي حول تقييم ســياســات اإلقالل من الفقر يف الدول العربية
يف ظل العوملة.
 جريو ،داخل ،)2005( ،دراسات يف التعليم اجلامع ،بغداد ،العراق. جالل ،عبد الفتاح ،) 1993( ،جتديد العملية التعليمية يف جامعة املســــــتقبل ،جملة العلوم الرتبوية،اجمللد ( ،)1العدد ( ،) 1معهد الدراسات الرتبوية ،جامعة القاهرة ،مصر.
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 مجال الدين ،جنوى ،) 2017( ،التعلم من أجل االقتصــاد األخضــر والتحوالت العاملية يف االقتصــاداألخضـــر ،جملة العلوم الرتبوية ،اجمللد ( ،)25العدد ( ،)4جامعة القاهرة ،كلية الدراســـات العليا
للرتبية ،مصر.
 محدان ،عبد الرحيم ،)2006( ،مدى فاعلية التعليم املستمر يف حتقيق التنمية بالكليات التقنية،جملة جامعة األقصى ،اجمللد) ، (7العدد) ، (2جامعة األقصى ،غزة ،فلسطني.
 الدوش ،علي ،) 2003( ،عالقة البحث العلمي بالتنمية من وجهة نظر أعضـــــــــــــــــــاء هيئة التدريسجبامعة عدن ،رسالة ماجستري غري منشورة  ،كلية الرتبية ،جامعة عدن ،اليمن.
 الرافعي ،حمب ،)2012( ،دور تعليم الكبار يف حتقيق التنمية املســـتدامة ،جملة تعليم اجلماهري،العدد ( ،) 59املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم ،تونس.
 الســـــــنبل ،عبد العزيز وعبد اجلواد ،نور الدين ،)1993(،األدوار املطلوبة من جامعات دول اخلليجالعربية يف جمال خدمة اجملتمع ،دراســــــة ملك تب الرتبية العربي لدول اخلليج ،جامعة عبد العزيز،
الرياض ،السعودية.
 شبيب ،ابتهال ،)2018( ،تصور مقرتح لتطوير دور جامعة إب يف تعليم الكبار والتعليم املستمر يفمتطلبات التنمية املستدامة ،رسالة ماجستري ،كلية الرتبية ،جامعة إب ،اليمن.
 صـــهيب ،خبابة ،)2011( ،دور املناطق الصـــناعية يف حتقيق التنمية املســـتدامة يف املنطقة األورومغاربية دراسة مقارنة بني فرنسا واجلزائر  ،جامعة فرحات عباس سطيف ،اجلزائر.
 عبد احلميد ،أمحد ،) 1996( ،دور اجلامعة يف جمال خدمة اجملتمع " دراســــــــة مطبقة على جامعةاملنصورة  ،جملة الرتبية ،العدد ( ،(58كلية الرتبية ،جامعة األزهر ،مصر.
 عبد احلميد ،محدي والشــرقاوي ،موســى ،)2004( ،ازمة البيئة ودور الرتبية يف مواجهتها لتحقيقالتنمية املســــــتدامة ،أعمال املؤمتر التعليم والتنمية املســــــتدامة املنعقد يف  /10-11مارس ،كلية
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دور الجامعات اليمنية يف تحقيق األهداف العاملية للتنمية املستدامة
 2030العالمية للتنمية المستدامة 2030
دور الجامعات اليمنية في تحقيق األهداف
االجتماعية
ضوء
يف
Role of Yemeni Universities
مسئولياتها in
Achieving the
International
Objectives of
Sustainable Development 2030 in light of their Social Responsibility
()1

د .رجاء محمد الهمداني
()1أستاذ اإلدارة والتخطيط التربوي املساعد
وزارة التربية والتعليم
الملخص:
هدفت الدراسة إىل التعرف على دور اجلامعات

 -أن من أهم معيقات حتقيق التنمية املستدامة

اليمنية يف حتقيق األهداف العاملية للتنمية املستدامة

للجامعات اليمنية قلة املوارد املالية ،وعدم االستقرار

 2030يف ضوء مسؤوليتها االجتماعية ،ولتحقيق

األكادميي ،وعدم وجود اللوائح والقوانني لتنظيم

أهداف الدراسة مت اعتماد املنهج الوصفي التحليلي،

وإدارة املسؤولية االجتماعية.

واستخدام أسلوب حتليل املضمون كأداة جلمع
البيانات ،حيث مت احلصول على دراسات حملية ،ومن
ثم حتليل ما توصلت إليه يف نتائجها حول موضوع
مدى حتقيق أهداف التنمية املستدامة يف اجلامعات
اليمنية ،وقد توصلت الدراسة إىل عدة نتائج من
أهمها:
 أن واقع دور اجلامعات اليمنية يف حتقيق أهدافالتنمية املستدامة 2030يتسم بالضعف والقصور،
حيث يقتصر دورها على إقامة فعاليات حمدودة يف
عقد مؤمترات وندوات ،ونشر بعض الدراسات
العلمية املرتبطة مبوضوع املسؤولية االجتماعية
والتنمية املستدامة.

ويف ضوء هذه النتائج أوصت الدراسة بإنشاء دوائر
خمصصة باجلامعات اليمنية تعين باملسؤولية
االجتماعية ،والتنمية املستدامة،

وتكثيف إجراء

األحباث املتعلقة مبجال التنمية املستدامة لنشر
ثقافة التنمية املستدامة يف أوساط اجلامعات
واجملتمع ككل.

الكلمات املفتاحية:
دور – اجلامعات اليمنية  -التنمية املستدامة –
املسؤولية االجتماعية.

Abstract:
This study aimed to identify the role of
Yemeni universities in achieving the
global Objectives of sustainable
development 2030 in the light of its
social responsibility. In order to achieve
the study objectives, the descriptive and
analytical approach was adopted. And
used the content analysis method as a
tool for data collection, and it was
obtained local studies, And then
analyzed its findings on the subject of
the extent to which sustainable
development objectives were achieved
in Yemeni universities, and the study
reached several results, the most
important of which were:
- The reality of the role of Yemeni
universities in achieving the goals of
sustainable development 2030 It is
weak and deficient, Where its role is
limited to hold limited events in
holding conferences and seminars And
the publication of some scientific
studies related to the topic of social
responsibility and sustainable
development.

One of the most important obstacles to
achieve sustainable development for
Yemeni universities is the lack of
And academic financial resources.
and the lack of regulations instability
and laws to regulate and manage social
responsibility
In the light of these results, the study
recommended the establishment of
special departments in Yemeni
universities concerned with social
responsibility and sustainable
And intensify development.
procedures of research in the field of
sustainable development to spread the
culture of sustainable development
among universities and society as a
whole.
key words:
The role of - Yemeni universities sustainable development - social
responsibility.
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مقدمة:
تعد اجلامعات مراكز للعلم والفكر ،ومصادر إشعاع للمجتمع ،من خالل نشر املعرفة
وتوفريها ،وإسهامها يف ختريج كوادر بشرية مؤهلة يف كل اجملاالت والتخصصات.
فهي تؤدي دوراً متميزاً يف تطوير اجملتمع وتنميته ،وتوسيع آفاقه العلمية ،واإلنتاجية ،فاجلامعات
تقوم بامل ساهمة يف عملية التنمية من خالل عدة أدوار على رأسها دور التعليم والتدريب بتزويد الطلبة
بالعلم واملعرفة هو أهم عملية تقوم بها اجلامعات ،وكذلك دور البحث العلمي وهو ركن أساسي من
أركان العملية التعليمية يف إنتاج املعرفة ،ويف حل مشكالت اجملتمع املعقدة واملرتاكمة ،والدور
الثالث خدمة اجملتمع حيث تقوم اجلامعات بتقديم خدمات متنوعة للمجتمع ،واستشارات يف خمتلف
اجملاالت ،وإقامة املؤمترات العلمية ،والدورات التدريبية.
وكذلك تتأثر اجملتمعات مبا تقدمه اجلامعات هلا من أنشطة متنوعة تهدف إىل توعية أفراد
اجملتمع يف اجملاالت الثقافية والعلمية واالقتصادية ،ومبا يتصف به خرجيوها من مهارات ،ومعارف
ومعلومات.
ويف السنوات األخرية مت حتديد أهداف للتنمية املستدامة  2030من قبل األمم املتحدة واليت يتوجب
على احلكومات واملنظمات املختلفة القيام بتحقيقها يف خمتلف اجملاالت احلياتية واملعرفية
واالجتماعية ،واالقتصادية والبيئية ،حيث أنها متثل التغيري اإلجيابي للمجتمعات النامية واملتقدمة.
إال أن احلكومات قد تعجز يف تنفيذ هذه األهداف بدون مشاركة اجلامعات بشكل أساسي ،لكونها
املرتكز األساسي للتنمية ،واملصدر الرئيسي للخربة يف جمال البحث والتعليم يف كل جماالت أهداف
التنمية املستدامة ،ومبا يتوفر لديها من كوادر ذات خربة من قيادات ،وأعضاء هيئة تدريس.
كما ظهر مفهوم املسؤولية االجتماعية يف منتصف القرن املاضي ،حيث يعترب عقد بني املنظمات
واجملتمع تلتزم مبوجبه إرضاء اجملتمع وحتقيق مصلحته ،من خالل قيامها مبجموعة من األنشطة
االجتماعية كنشر الوعي ،وحماربة الفقر ،ومكافحة التلوث ،وحل مشاكل اجملتمع.
وترتبط أنشطة املسؤولية االجتماعية بأهداف التنمية املستدامة ،لذا لقي هذا املفهوم مؤخراً يف
اجلامعات اهتماماً واسعاً  ،فهو يساعد يف حتسني صورتها ،وتعزيز قيمتها املؤسسية واألخالقية أمام
اجملتمع.
وقد اهتم كثري من الباحثني مبوضوع التنمية املستدامة وقاموا بتنفيذ عدة دراسات تناولت دور
اجلامعات يف خدمة اجملتمع ،وتنميته ،ويف حتقيق املسؤولية االجتماعية من أجل التنمية املستدامة ،فمن
الدراسات العربية كدراسة(باكري )2011 ،و(هللو )2013 ،و(الكردي )2016 ،و(العياشي)2017 ،
ومن الدراسات احمللية كدراسة(الكاف ،)2019 ،و(بافضل ،والكمالي.)2019 ،
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وألهمية موضوع التنمية املستدامة باجلامعات اليمنية ترى الباحثة أن املوضوع حباجة إىل مزيد من
الدراسات ،والبحث وذلك لتوضيح مكونات أهداف التنمية املستدامة  ،2030وبيان أنواع األنشطة
اجلامعية اليت تؤدي إىل حتقيقها ،ومتطلباتها يف ضوء مبادئ املسؤولية االجتماعية.
مشكلة الدراسة:
تواجه اجلمهورية اليمنية بشكل عام واجلامعات خاصة من العديد من الصعوبات والتحديات؛
ومنها قلة الوعي بأهمية التنمية املستدامة يف أغلب املستويات اإلدارية والتنفيذية ،كما تعاني اجلامعات
من قلة املوارد املادية ،وهجرة أساتذتها اجلامعيني ،وكذلك وجود صراعات سياسية وحزبية تعيق مسرية
تطور وتقدم التعليم باجلام عات ،ولكنها تعمل مبا يتوفر لديها من إمكانات يف ختريج كوادر
متخصصة ،ترفد بها اجملتمع يف خمتلف اجملاالت.
ومن واقع معايشة الباحثة لواقع اجلامعات اليمنية أثناء تطبيق دراستها املاجستري ،والدكتوراه ،مت
مالحظة وجود بعض القصور يف أدائها لوظائفها ،وال سيما وظيفة خدمة اجملتمع ،وعدم االهتمام
بأنشطة حتقيق أهداف التنمية املستدامة ،2030ولذا ترى الباحثة أن جمال التنمية املستدامة واملسؤولية
االجتماعية يف اجلامعات اليمنية حباجة ملزيد من الدراسة والبحث ،حيث قامت بتحليل ما توصلت إليه
من دراسات متعلقة بهذا اجملال للوصول إىل خطوات لتنفيذ أهداف التنمية املستدامة  ،2030والكشف
عن بعض اخلطوات والعمليات اليت تساعد يف حتقيق ذلك ،وذلك من خالل اإلجابة على السؤال الرئيس
اآلتي:
ما دور اجلامعات اليمنية يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة  2030يف ضوء مسؤوليتها االجتماعية؟
ويتفرع منه األسئلة اآلتية:
 ما األهداف العاملية للتنمية املستدامة2030؟ ما واقع أداء اجلامعات اليمنية جتاه األهداف العاملية للتنمية املستدامة2030؟ ما متطلبات تعزيز دور اجلامعات اليمنية يف حتقيق األهداف العاملية للتنمية املستدامة 2030يف ضوءمسؤوليتها االجتماعية؟
أهمية الدراسة:
تتمثل األهمية النظرية للدراسة كون التنمية املستدامة أحد أهم املوضوعات احلديثة العاملية،
وإضافة دراسة جديدة يف واقع اجلامعات اليمنية ،وتتمثل األهمية التطبيقية للدراسة يف أنها قد تفيد
القائمني على أمور اجلامعات اليمنية بإمكانية توفري خطوات عملية تساعد على تنفيذ أهداف التنمية
املستدامة  ، 2030وكذلك يف ربط اجلامعات اليمنية باجملتمع والبيئة.
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منهجية الدراسة:
اعتمدت الباحثة املنهج الوصفي التحليلي للدراسات اليت مت احلصول عليها واليت يف جمال
التنمية املستدامة واملسؤولية االجتماعية للجامعات العربية ،واحمللية ،وليتم بعد ذلك اسقاطها على
اجلامعات اليمنية بشكل عام.
مصطلحات الدراسة:
اجلامعات:
تعرّف اجلامعات بأنها "مؤسسات علمية مستقلة ذات هيكل تنظيمي معني ،وأنظمة أكادميية
معينة تتمثل وظائفها الرئيسية يف التدريس والبحث العلمي وخدمة اجملتمع ،وتتألف من جمموعة من
الكليات واألقسام ذات الطبيعة العلمية التخصصية".) SIATS Journals, 2018, 188( .

وتعرف اجلامعات إجرائياً" :املؤسسات األكادميية اليمنية سواء حكومية أو أهلية ومتارس
أنشطتها التعليمية والبحثية واخلدمية وفقاً لتشريعات التعليم العالي يف اجلمهورية اليمنية"
التنمية املستدامة:
يعرّفها احليلة و أبو عرجوم(  )415 ،2018بأنها "عملية تتضمن حتقيق العدالة االجتماعية
واملساواة بني األجيال يف استهالك املوارد الطبيعية ،وتأكيد الرتشيد ،وعدم اإلسراف يف استهالك
املوارد الطبيعي".
ويعرّفها الزيات( )29 ،2013بأنها" جمموعة مركبة ومستمرة من عمليات إكساب أفراد
اجملتمع املعارف واملهارات واالجتاهات و القيم اليت تضمن استدامة حياتهم حياة كرمية مشبعة حلاجاتهم
حمققة اختياراتهم ،وحسن استخدام وتوظيف بيئاتهم على حنو منتج معرفيا ،وسياسيا ،واقتصاديا،
واجتماعيا لتحسني نوعية حياتهم وحتقيق الرضا العام عنها".
وتعرّف الباحثة التنمية املستدامة إجرائياً بأنها" جمموعة مركبة من العمليات تقوم بها اجلامعات
تؤدي يف جمملها إىل حتقيق احتياجات األفراد يف اجلامعات من احتياجات مادية ،وقيمية ،وال تؤدي إىل
استهالك املوارد الطبيعية ،أو ضرر باحتياجات األجيال القادمة".
املسؤولية االجتماعية:
تعرًف املسؤولية االجتماعية للجامعات بأنها "سياسة ذات إطار أخالقي ألداء اجلامعات ملسؤوليتها
جتاه اآلثار التعليمية ،واملعرفية ،والبيئية اليت تنتجها اجلامعات يف حوار تفاعلي مع اجملتمع لتعزيز تنمية
إنسانية مستدامة"(.حممد.)533 ،2017 ،
ويعرّفها املكتب الدولي للعمل للمنظمات بأنها" طريقة تنظر فيها املنظمات يف تأثري عملياتها يف
اجملتمع ،وتؤكد مبادئها ،وقيمها يف أساليبها ،وعملياتها الداخلية ويف تفاعلها مع قطاعات
أخرى"(.نصر الدين ،وحممد.)3 ،2012 ،
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وعرّف جملس األعمال أيضاً بأنها " التزام مستمر من قبل الشركة لسلك سلوك أخالقي،
واملساهمة يف التنمية االقتصادية ،وكذلك حتسني جودة حياة العاملني وأسرهم ،وأيضا حتسني جودة
اجملتمع احمللي ،واجملتمع بشكل عام"( .هللو.)25 ،2013،
وتعرّف املسؤولية االجتماعية إجرائياً بأنها" التزام اجلامعات بتحسني جودة اخلدمات اليت تقدمها
اجلامعات لألفراد العاملني والطلبة ،وكذلك التزام القيادات لسلك سلوك أخالقي يف طريقة النظر إىل
عملياتها ،ويف تفاعلها مع البيئة الداخلية واجملتمع ككل".
الدراسات السابقة:
مت عرض عدد من الدراسات املرتبطة مبوضوع وظيفة اجلامعات مبجال خدمة اجملتمع واليت
تهدف إىل حتقيق أهداف التنمية املستدامة ،وكذلك الدراسات اليت تناولت واقع اجلامعات مبجال
املسؤولية االجتماعية ،واملرتبطة بالتنمية املستدامة وهي كما يلي:
 -1دراسة باكري( )2011وقد هدفت إىل توضيح دور اجلامعة يف خدمة اجملتمع ،ويف تطوير سلوك
الفرد ،ويف دفع التنمية االقتصادية واالجتماعية ،وإىل الكشف عن معوقات أداء اجلامعة ألدوارها
يف خدمة اجملتمع ،وتوصلت الدراسة إىل أن دور خدمة اجملتمع بالنسبة للجامعات يعتمد على إعداد
العنصر البشري القادر على إحداث التنمية املنشودة ،وبتقديم املشورات وإفادة اجملتمع من خربات
اجلامعة ،وكذلك عقد املؤمترات واحللقات والندوات تفيد يف العلم واملعرفة وتنمية اجملتمع ،وأن
من أهم متطلبات تفعيل دور املسؤولية االجتماعية تقديم اخلدمات للعاملني ،وإنشاء جلان استشارية
مشرتكة من اهليئة العاملة ،وقيادات اجملتمع من ذوي القرار لتحديد حاجات اجملتمع ،والتعرف على
مشكالته ،وتوجيه األحباث اجلامعية حلل املشكالت احمللية.
 -2وهدفت دراسة هللو(  )2013إىل التعرّف على دور اجلامعات الفلسطينية يف خدمة اجملتمع احمللي يف
ضوء مسؤوليتها االجتماعية من وجهة نظر أعضاء اهليئة التدريسية ،استخدمت الدراسة املنهج
الوصفي التحليلي ،واستبانة مكونة من ( )87فقرة مت توزيعها ألعضاء هيئة التدريس يف جامعة
األقصى احلكومية ،ومن أهم نتائجها إىل وجود قصور يف أداء اجلامعة لدورها يف خدمة اجملتمع.
 -3كما اهتمت دراسة الكردي( )2016ببناء إسرتاتيجية لتطوير قيادة التغيري يف مؤسسات التعليم
العالي ،مبحافظات غزة ،يف ضوء مبادئ التنمية املستدامة ،اعتمدت الدراسة على املنهج الوصفي
التحليلي،وتكونت العينة من ( ) 110من العمداء ونوابهم ،ورؤساء األقسام ،ومدراء الوحدات
األكادميية واإلدارية يف اجلامعة اإلسالمية بغزة ،ومت الوصول إىل أن درجة ممارسة قيادة التغيري يف
ضوء مبادئ التنمية املستدامة درجة متوسطة ،وأن هناك جوانب حتتاج إىل تطوير يف جماالت امتالك
الرؤية ،اختيار اإلسرتاتيجية.
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 -4وتناولت دراسة أحاندو( ) 2016حتديد أبعاد املسؤولية االجتماعية يف التعليم اجلامعي ،وتقصي
متط لبات تطبيقات جودتها ،وتقديم مقرتحات لتحقيق جودتها ،استخدمت الدراسة املنهج الوصفي
الوثائقي من خالل حتليل مضمون األدبيات والدراسات املرتبطة مبوضوع الدراسة ،وتوصلت إىل أن
املسؤولية االجتماعية تتمحور يف ثالثة أبعاد رئيسة (البعد االجتماعي ،البعد البيئي ،والبعد
االقتصادي) ،وأن تطبيق جودة املسؤولية االجتماعية يتطلب التخطيط جلودة املسؤولية االجتماعية،
ونشر ثقافتها ،وتقرتح الدراسة تضمني املسؤولية االجتماعية ومفاهيمها يف الربامج التعليمية
للجامعة ،والعمل على حتسني خدمات اجملتمع.
 -5وقامت دراسة العياشي ( )2017بإبراز دور اجلامعات العربية يف تفعيل خدمة اجملتمع يف ضوء
مسؤوليتها اجملتمعية ،وقد وجدت الدراسة بأن مستوى االهتمام العربي باملسؤولية االجتماعية ما زال
يسري خبطى بطيئة وغري واضحة املعامل ،وهلذا دعت الدراسة إىل ضرورة ربط اجلامعات باجملتمع
والبيئة وتوثيق العالقة ،ومشاركتها يف خمتلف املناسبات.
 -6وقدمت دراسة حممد ( ) 2017رؤية مقرتحة للمسؤولية اجملتمعية جلامعة امللك فيصل من خالل
التعرف على األسس النظرية للمسؤولية اجملتمعية للجامعات يف األدب الرتبوي املعاصر ،وقد مت
استخدام املنهج الوصفي ،واستبانة مت توزيعها على ( )428عضو هيئة تدريس جبامعة امللك فيصل.
ومت الوصول إىل أن إمجالي درجة التوافر ألبعاد املسؤولية االجتماعية ضعيفة.
 -7وبينت دراسة بافضل ،والكمالي( )2019دور اجلامعات(صنعاء وحضرموت) يف تهيأة منظمات
اجملتمع املدني للتنمية املستدامة ،مت استخدام املنهج الوصفي التحليلي ،للوصول إىل حتديد خطوات
عملية لتفعيل وظيفة خدمة اجملتمع ،للوصول إىل التنمية املستدامة ،وتوصلت يف نتائجها عدم وجود
دور فعلي وواضح للجامعات حنو منظمات اجملتمع املدني للتنمية املستدامة ،ووجود معوقات
وصعوبات تعيق أداء اجلامعات حنو املنظمات.
 -8وهدفت دراسة الكاف( )2019إىل التعرف على دور جامعة حضرموت يف حتقيق املسؤولية اجملتمعية
من اجل التنمية املستدامة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس ،ومت استخدام املنهج الوصفي،
واستبانة مكونة من ( )43فقرة مت توزيعها على ( )41عضو هيئة تدريس ،وتوصلت إىل أن مستوى
دور جامعة حضرموت يف حتقيق املسؤولية اجملتمعية من اجل التنمية املستدامة ال يرتقى للمستوى
املطلوب ،يف كل أبعاد التنمية املستدامة(االجتماعي ،واالقتصادي والبيئي ،الثقايف).
 -9واهتمت دراسة اخلطيب( )2019بواقع اجلامعات العربية اجتاه املسؤولية االجتماعية ،ومتطلبات
تنميتها يف ضوء التحديات امل عاصرة ،ومت استخدام املنهج الوصفي التحليلي ،وتوصلت إىل أن واقع
املسؤولية االجتماعية لدى اجلامعات العربية يتسم بالقصور وتكاد ختلو معظم االسرتاتيجيات
واهلياكل التنظيمية للجامعات من وجود وحدات خاصة تعين بإدارة املسؤولية االجتماعية.
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اإلطار النظري:
ينقسم هذا اجلزء إىل ثالثة أقسام حبسب أسئلة الدراسة ،حيث مت يف القسم األول تناول مفهوم
التنمية املستدامة ،وأهدافها ،ومؤشراتها ،معوقات تطبيقها يف الواقع ،ومبادئها ،ويف القسم الثاني مت
التعرف دور اجلامعات يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة  ،2030ومن ثم التعرّف على واقع أداء
اجلامعات اليمنية هلا ،ويف القسم الثالث مت التعرف على مفهوم املسؤولية االجتماعية ،ودورها يف حتقيق
أهداف التنمية املستدامة ،ومن ثم التعرّف على متطلبات حتقيق التنمية املستدامة يف ضوء املسؤولية
االجتماعية.
أوالً األهداف العاملية للتنمية املستدامة:2030
 -1مفهوم التنمية املستدامة :يعد مفهوم التنمية املستدامة من مستحدثات تفاعل اإلنسان مع البيئة
اليت يعيش فيها ،وهي معيار قياس لعمليات التغيري اليت مرت بها هذه اجملتمعات ،فتعترب التنمية
املستدامة مزيج من النمو االقتصادي ،والرفاه االجتماعي ،أو التحديث ،ولقد أوردت عدة تعاريف
يف دراسات منها :دراسة الكرد ( )3 ،2018اليت عرفت التنمية املستدامة بأنها" التزام أصحاب
النشاطات االقتصادية باملساهمة االجتماعية من خالل العمل مع اجملتمع احمللي ،بهدف حتسني مستوى
معيشة السكان بأسلوب خيدم االقتصاد ،وخيدم التنمية يف آن واحد ،كما أن الدور التنموي الذي
يقوم به القطاع اخلاص جيب أن يكون مببادرة داخلية ،وقوة ذاتية من داخل صناع القرار يف املؤسسة".
وأوردت دراسة رشيد وهاجر( )4 ،2018تعرّيف اللجنة العاملية للتنمية املستدامة عام 1987م يف
تقريرها بعنوان "مستقبلنا املشرتك والتنمية املستدامة" بأنها" تلبية احتياجات احلاضر دون أن تؤدي إىل
تدمري قدرة األجيال املقبلة على تلبية احتياجاتها اخلاصة".
ويف دراسة هاشم ( )245 ،2011ورد تعريفها بأنها" حتقيق التنمية اليت ال تضعف قدرة البيئة على
توفري احتياجات السكان مستقبالً ،وتستهدف توفري الرفاهية االقتصادية لألجيال احلاضرة
واملستقبلية ،واحلفاظ على البيئة وصيانتها ،وحفظ دعم احلياة؛ فهي التنمية املتوافقة مع البيئة".
يتضح من ما سبق أنه عندما يتم االهتمام مبفهوم التنمية املستدامة من خالل التنظيمات واملؤسسات
املختلفة احلكومية واخلاصة؛ تظهر آثارها باحملافظة عليها ودعمها ،ورفع وحتسني املستوى االقتصادي
واالجتماعي للمجتمع ،وتزويد أفراده باملعارف ،واخلربات ،واالجتاهات ،واملهارات املهنية...اخل .وميكن
تطبيق التنمية املستدامة للجامعات بااللتزام بالقيم واملبادئ ،حتقيق العدالة االجتماعية ،باجملتمع
اجلامعي ،وعدم اإلسراف باستخدام باملوارد الطبيعية.
-2أهداف التنمية املستدامة :اعتمدت الدول األعضاء الـ  193دولة بتاريخ 25سبتمرب  2015يف مؤمتر
قمة التنمية املستدامة املنعقد مبقر األمم املتحدة بنيويورك ،برناجماً عاملياً جديداً للتنمية املستدامة حتت
عنوان" حتويل عاملنا :خطة التنمية املستدامة لعام  "2030وحيتوي هذا الربنامج على ( )17هدفاً تتمحور
حول مخس جماالت رئيسة وهي ( الناس والكوكب واالزدهار والسالم والشراكة) ،وكذلك حيتوي
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على ( ) 169غاية تغطي األبعاد الثالثة للتنمية املستدامة وهي(النمو االقتصادي واالندماج االجتماعي
ومحاية البيئة) إىل جانب جماالت جديدة تتعلق بالعدالة والسلم واحلوكمة الرشيدة ،وقد جاء الربنامج
العاملي للتنمية املستدامة  2030-2016وأهدافه السبعة عشر لتخلف األهداف اإلمنائية الثمانية لأللفية
اليت أطلقت يف عام  2000وتواصلت إىل حدود نهاية سنة 2015م(.مكتب األمم املتحدة ،تونس،
سبتمرب ،)2016ومتثلت أهداف التنمية املستدامة 2030يف اآلتي:
 -1القضاء على الفقر جبميع أشكاله يف كل مكان.
 -2القضاء على اجلوع ،وتوفري األمن الغذائي والتغذية احملّسنة ،وتعزيز الزراعة املستدامة.
 -3ضمان متتع اجلميع بأمناط عيش صحية ،وبالرفاهية يف مجيع األعمار.
 -4ضمان التعليم اجليد املنصف والشامل للجميع ،وتعزيز فرص التعلّم مدى احلياة للجميع.
 -5حتقيق املساواة بني اجلنسني ،ومتكني كل النساء والفتيات.
 -6ضمان توافر املياه وخدمات الصرف الصحي للجميع و إدارتها إدارة مستدامة.
 -7ضمان حصول اجلميع بتكلفة ميسورة على خدمات الطاقة احلديثة املوثوقة واملستدامة.
 -8تعزيز النمو االقتصادي املطرد والشامل للجميع واملستدام ،والعمالة الكاملة واملنتجة ،وتوفري
العمل الالئق للجميع.
 -9إقامة بنى حتتية قادرة على الصمود ،وحتفيز التصنيع الشامل للجميع ،وتشجيع االبتكار.
 -10احلد من انعدام املساواة داخل البلدان وفيما بينها.
 -11جعل املدن واملستوطنات البشرية شاملة للجميع وآمنة .وقادرة على الصمود ومستدامة.
 -12ضمان وجود أمناط استهالك وإنتاج مستدامة.
 -13اختاذ إجراءات عاجلة للتصدي لتغري املناخ وآثاره.
 -14حفظ احمليطات والبحار واملوارد البحرية ،واستخدامها على حنو مستدام لتحقيق التنمية املستدامة.
 -15محاية النظم اإليكولوجية الربية ،وترميمها ،وتعزيز استخدامها على حنو مستدام ،وإدارة الغابات
على حنو مستدام ،ومكافحة التصحر ،ووقف تدهور األراضي ،وعكس مساره ،ووقف فقدان
التنوع البيولوجي.
 -16التشجيع على إقامة جمتمعات مساملة ال يهمش فيها أحد من أجل حتقيق التنمية املستدامة،
وإتاحة إمكانية وصول اجلميع إىل العدالة ،وبناء مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة ،وشاملة
للجميع على مجيع املستويات.
 -17تعزيز وسائل التنفيذ وتنشيط الشراكة العاملية من أجل حتقيق التنمية املستدامة(.األمم املتحدة،
.)19-18 ،2015
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وقد اهتم هذا الربنامج بالتعليم حيث أن اهلدف الرابع من الربنامج يتيح التعليم للجميع ،ويدعو
احلكومات االهتمام بتوفري فرص التعليم لكل أفراد اجملتمع احلالي ولألجيال املستقبلية ،وهناك
أهدافاً تفصيلية للتنمية املستدامة مت اشتقاقها من األهداف السابقة ،حيث تسعى إلي حتقيقها معظم
الدول األعضاء باجمللس األممي وهي:
 زيادة الدخل القومي احلقيقي ،وتقليل التفاوت يف توزيع الدخول والثروات.
 رفع املستوى املعيشي ،ومعاجلة مشكلة الفقر وسد حاجات اإلنسان والتعامل حبكمة مع النمو
السكاني.
 التوسع يف اهليكل اإلنتاجي ،وبالتالي زيادة الدخل الفردي والوطين.
 إعادة توجيه التكنولوجيا ،ودمج البيئة واالقتصاد يف صنع القرار.
 تأمني احلصول على املياه الكافية ،واحملافظة عليها.
 محاية صحة البشر وضمان احلماية الكافية للموارد البيولوجية.
 ضمان استعمال مستدام للموارد الطبيعية الضرورية للنمو االقتصادي.
 االستعمال الكفء للطاقة ،وخفض اآلثار املرتتبة عن استعماهلا السيئ.
 تنمية الدولة من أجل حتقيق استقالهلا الذاتي.
 على كل جيل أن حيافظ على نوعية األرض؛ حبيث يرتكها يف حالة مماثلة لتلك اليت تسلمها فمن
حق كل جيل أن يرث أرض مماثلة لألرض اليت عاش عليها أسالفه(.الكرد)2018 ،
ومن خالل ماسبق يتضح أنه مت االتفاق على هذه األهداف وعددها ( )17هدفاً  )169( ،غاية،
وستعمل البلدان واجلهات صاحبة املصلحة على تنفيذ هذه األهداف والغايات ،يف إطار من الشراكة
التعاونية ،وهذه األهداف والغايات متكاملة غري قابلة للتجزئة حتقق التوازن بني األبعاد الثالثة للتنمية
املستدامة(البعد االقتصادي  ،والبعد االجتماعي ،والبعد البيئي).
 -3مؤشرات التنمية املستدامة :هناك عدد من املؤشرات ،اليت من خالهلا ميكن قياس مستوى حتقيق
أهداف التنمية املستدامة يف خمتلف املنظمات واملؤسسات ،وهي:
املؤشرات االقتصادية :وميكن قياسها من خالل:
 نصيب الفرد من الناتج احمللي اإلمجالي ،وحيسب (بقسمة الناتج احمللي اإلمجالي ،حصة االستثمار
الثابت اإلمجالي إىل الناتج احمللي اإلمجالي ،صادرات السلع واخلدمات ،واردات السلع واخلدمات).
 تغيري أمناط االستهالك وميكن قياسها من خالل نصيب الفرد السنوي من استهالك الطاقة ،حيث
يقيس هذا املؤشر نصيب الفرد من الطاقة يف بلد ما.
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 املوارد واآلليات املالية :ويتم قياسها من خالل املؤشرات التالية :رصيد احلساب اجلاري كنسبة
مئوية من الناتج احمللي اإلمجالي  ،أو من جمموع الدين اخلارجي كنسبة مئوية من الناتج احمللي
اإلمجالي أو عن طريق صايف املساعدات اإلمنائية الرمسية املتلقاة من الناتج احمللي اإلمجالي.
املؤشرات االجتماعية :تتمثل هذه املؤشرات يف ما يلي:
 مكافحة الفقر :وميكن رصد التقدم احملرز من خالل (معدل البطالة ،مؤشر الفقر البشري ،وعدد
السكان الذين يعيشون حتت خط الفقر).
 الديناميكية الدميغرافية واالستدامة :ويقاس من خالل معدل النمو السكاني ،وهو عبارة عن
متوسط تغري املعدل السنوي بالنسبة حلجم السكان ،ويقيس هذا املؤشر معدل النمو السكاني
للسنة.
 التعليم والوعي العام والتدريب :ويقاس من خالل معدل اإلملام بالقراءة والكتابة بني البالغني ويعرب
عن نسبة األشخاص الذين ال تتجاوز أعمارهم  15سنة وال يدركون القراءة والكتابة بني البالغني،
والنسبة اإلمجالية لاللتحاق باملدارس الثانوية..
 محاية صحة اإلنسان وتعزيزها :ويتم قياسها من خالل متوسط العمر املتوقع عند الوالدة ،وعدد
السكان الذين ال حيصلون على مياه مأمونة واخلدمات الصحية.
 مؤشر السكن واألمن االجتماعي ومحاية املواطنني من اجلرائم.
 مؤشر التنمية البشرية :ويعكس أهم أبعاد التنمية البشرية ،ومت إعداد مؤشرات لقياس التنمية
البشرية من قبل برنامج األمم ،وله تقرير سنوي يرتب دول العامل باالعتماد على مؤشرات معينة،
فهو مؤشر مركب من ثالث مؤشرات جزئية؛ مؤشر توزيع الدخل ،ومؤشر الصحة العامة ،ومؤشر
التعليم.
املؤشرات البيئية :ويتم قياسها عن طريق مراقبة الوضع القائم ورصد التغريات اليت حتدث على البيئة
واملوارد الطبيعية سواء كانت إجيابية أو سلبية ،كما أنها تقيس مدى حتقيق األهداف ،تتمثل هذه
املؤشرات يف( محاية نوعية موارد املياه العذبة ،وإمداداتها ،وأهم معايري املوارد املتجددة ،السكان،
استخدام املياه ،االحتياطات املتجدد).
املؤشرات السياسية :هي تلك املؤشرات املتعلقة مبؤشرات قياس احلكم الرشيد ،واليت ميكن التعبري
عنها باملستويات اليت وصلت هلا مبادئه وآلياته املتمثلة يف( درجة الشفافية ،املشاركة ،املساءلة ،سيادة
القانون ،االستقرار السياسي ،حماربة الفساد ،حرية اإلعالم ،الالمركزية ،استقاللية السلطة
القضائية ،والعناية حبقوق اإلنسان) ( .شيلي.)72 ،2014،
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 -4معوقات إحداث التنمية مستدامة :وميكن توضيح معوقات حتقيق أهداف التنمية املستدامة 2030

بشكل خاص يف اجلمهورية اليمنية ،حيث أورد املسلمي( )2012يف دراسته املعوقات التالية:
 الفقر :ضعف املستوى املعيشي للفرد وخصوصا فيما يتعلق باحتياجات البقاء األساسية (املأكل,
املشرب ,امللبس ,املسكن..اخل) يكون من الصعوبة إحداث تنمية مستدامة بالواقع املعاش أضف إىل
ذلك ضرورة التخفيف من البطالة املتفشية.
 غياب األمن واالستقرار :يف ظل االنفالت األمين لن يكون من السهولة إحداث تنمية مستدامة؛
فاحتياجات األمان تأتي يف املستوى الثاني بعد احتياجات البقاء.
 الكثافة السكانية :تقف الكثافة السكانية حجرة عثرة لعرقلة خطط التنمية املستدامة املختلفة.
 تدني مستوى الوعي اجملتمعي :من أكثر املعوقات حتديا إلحداث تنمية مستدامة غياب الوعي
املؤسسي واجملتمعي سواء فيما يتعلق مبفهوم التنمية املستدامة أو فيما يتعلق باحلفاظ على املوارد
واخلدمات
 غياب املشاركة اجملتمعية :باعتبار املشاركة اجملتمعية يف التخطيط والتنفيذ واملتابعة والتقييم
أساسا إلحداث تنمية مستدا مة باعتبار املشاركة جتعل اجملتمع يسهم بفاعلية يف احلفاظ على املوارد
واخلدمات واستمراريتها.
-5مبادئ التنمية املستدامة :تستند التنمية املستدامة إىل جمموعة من املبادئ األساسية ،وهي كما
يأتي:
 التمكني  :أي إعطاء أفراد اجملتمع إمكانية املشاركة الفاعلة يف صنع القرارات أو التأثري عليها.
 اإلنصاف :تقوم التنمية املستدامة على العدالة املبنية على اإلنصاف ،أي حصول كل إنسان على
حصة عادلة من ثروات اجملتمع وطاقاته ،ولعل يف هذا املبدأ األساس ضمانة طويلة األمد للتنمية
املستدامة ،فالعدالة تؤدي إىل استقامة العالقات بني األشخاص وتناسق اجملتمع.
 حسن اإلدارة واملساءلة :أي خضوع أهل احلكم واإلدارة إىل مبادئ الشفافية واحلوار والرقابة
واملسئولية.
 التضامن :بني األجيال وبني كل الفئات االجتماعية وبني اجملتمعات من أجل احلفاظ على البيئة
واملوارد الطبيعية لألجيال الالحقة ،وعدم تراكم مديونية على كاهل األجيال الالحقة ،وتأمني
احلصص العادلة من النمو لكل الفئات االجتماعية وكل الدول(.الكردي.)54 ،2016 ،
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ثانياً واقع أداء اجلامعات اليمنية جتاه األهداف العاملية للتنمية املستدامة:2030
للجامعات أدوار متعددة يف القيام بتحقيق أهداف التنمية املستدامة ،2030حيث يظهر يف أدائها
لوظيفتها األساسية خدمة اجملتمع ب إعداد املوارد البشرية ،وإجراء البحوث العلمية ،واملساهمة يف عملية
التنشئة االجتماعية ،ونقل الثقافة ،وكذلك يف صياغة وتشكيل وعي الطالب ،والعمل على خدمة
اجملتمع ،وتنميته وتناول قضاياه ومشكالته ،وتنمية قدرات املتعلمني على املشاركة واإلسهام يف بناء
اجملتمع ،وحل مشكالته ،وتنمي لدى الطلبة الرغبة اجلادة يف البحث عن املعرفة ،وحتدي الواقع
واستمرار املستقبل يف إطار منهج علمي دقيق يراعي الظروف االجتماعية ،واالقتصادية والسياسية
للمجتمع ،وتعمل على ربط البح ث العلمي باحتياجات قطاعات اإلنتاج واخلدمات ،حيث ختصص مقاعد
دراسية ،وتدريبية لعدد من الشركات واملؤسسات الصناعية لتتخذ منها مقار تتفاعل فيها مع اهليئات
التدريسية والطلبة واملختربات وتتعاون على دراسة املشكالت اليت تواجهها قطاعات اإلنتاج املختلفة،
ومن ثم تعمل على تقديم احللول هلا(.باكري.)12 ،2011 ،
وكذلك تقوم اجلامعات بالتَّركيز على مزيد من األحباث املتعلقة باملشاكل البيئية واالقتصادية
واالجتماعية ،وختريج أفراد قادرين على قيادة عمليات التَّغيري حنو مستقبل أكثر استدامة(.الكردي،
.)37 ،2016
وتضيف باكري( )11 ،2011يف دراستها بأن اخلدمات اليت تقدمها اجلامعات للمجتمع يف زيادة
املسؤولية اجملتمعية وخدمة اجملتمع ويف حتقيق التنمية املستدامة هي:
 إعداد العنصر البشري القادر على إحداث التنمية ،من خالل إعداد القوى العاملة القادرة على
مواجهة التغيريات العلمية ،والتكنولوجية املعاصرة.
 تقديم استشارات ذوي اخلربة من هيئة التدريس ،لإلفادة من خرباتهم يف جماالت اإلنتاج واخلدمات.
 عقد حلقات وندوات ومؤمترات خلرجيي اجلامعات لتحديث معلوماتهم يف جماالت ختصصهم،
ومعاجلة املشكالت اليت تواجههم يف احلياة العلمية.
 تقديم برامج تثقيفية لرفع املستوى الثقايف للطالب ،وربطهم بيئتهم وجمتمعهم.


تقديم خدمات للمجتمع اخلارجي عن طريق العمل التطوعي يف املؤسسات احلكومية واألهلية.

 توفري اإلمكانات البحثية والعملية واملعامل املركزية ووحدات البحوث اليت أنشئت (بغرض القيام
بالدراسات املتخصصة يف خمتلف اجملاالت العلمية واإلنسانية).
وقد قام عدد من الباحثني بدراسة وظيفة خدمة اجملتمع يف اجلامعات اليمنية من أجل التنمية
املستدامة ،حيث أمجعت الدراسات اليمنية بأن هناك غياب أو انعدام ألداء وظيفة خدمة اجملتمع فيها،
حيث أشارت دراسة العريقي( ) 2012أنه ال توجد سياسة واضحة للجامعات اليمنية فيما خيص وظيفة
خدمة اجملتمع ،وأن مستوى اجلانب التسويقي والتوعية اجملتمعية لألنشطة واخلدمات اليت تقدمها
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اجلامعات اليمنية ضعيف ،وكذلك أوضحت الدراسة عزوف مؤسسات اجملتمع عن املشاركة يف متويل
املشروعات اخلدمية اليت تقدمها اجلامعات للمجتمع احمللي.
ويف دراسة (بافضل ،والكمالي ) 806 ،2019 ،ترى أن وظيفة اجلامعات يف خدمة اجملتمع تعين
تقديم جمموعة من األنشطة املوجهة إىل جمتمع معني ،وأن تكون مركز إشعاع حضاري وقوة دافعة
حنو التقدم واالزدهار ،وقد مت الوصول إىل أن مستوى دعم اجلامعات اليمنية (صنعاء وحضرموت)
ملنظمات اجملتمع املدني للتنمية املستدامة ضعيف ،وعدم وجود دور فعلي وواضح للجامعات حنوها ،وأن
اجلامعات اليمنية حباجة إىل الدعم املادي ،ووضع اللوائح القانونية واإلدارية.
ويف دراسة الكاف( ) 830 ،2019مت توضيح بأن الدور الذي تقوم به جامعة حضرموت يف حتقيق
املسؤولية اجملتمعية من أجل التنمية املستدامة ال يرقى إىل املستوى املطلوب ،حيث يعزو ذلك إىل النظرة
املادية للجامعة للقيام بأي نشاط له عالقة باملسؤولية اجملتمعية ،ففي أغلب األحيان يتم احلرص على
عدم حتمل اجلامعة ألي إنفاق مالي ،لدرجة ختلو من أي مشاركة يف نشاطات جمتمعية ،فكل طاقاتها
ومرافقها وجدت للتعليم األكادميي فقط.
وبينت دراسة اخلطيب( )2019ضعف ممارسة اجلامعات العربية واجلامعات اليمنية ألدوارها يف
جمال خدمة اجملتمع ،وعدم رضا القيادات اجلامعية عن اخلدمات اليت تقدمها للمجتمع ،وكشفت
بعض املشكالت اجملتمعية اليت تتحملها اجلامعات مثل :مشكلة الفقر ،والبطالة ،وختلف اجملتمع
الريفي...وغريها ،باإلضافة غلى عدم كفاية امليزانية املوجهة لتحقيق املسؤولية اجملتمعية ،وضعف ثقافة
العمل التطوعي عند بعض األفراد ،وض عف االهتمام من قبل القائمني على اجلامعات مبفهوم املسؤولية
اجملتمعية ،وبالتالي عدم وجود خطط وبرامج تطويرية وحبثية تهتم بالتنمية الزراعية ،والصناعية،
وغياب التعاون بني اجلامعات.
ومن خالل ما سبق ميكن الوصول إىل أن واقع أداء اجلامعات اليمنية جتاه األهداف العاملية
للتنمية املستدامة  2030يتسم بالضعف والقصور ،مع غياب واضح للمشروعات والربامج املساندة لتحقيق
التكامل واالستدامة يف األنشطة ذات العالقة ،.وأن أدوار اجلامعات اليمنية تقتصر على إقامة بعض
الفعاليات العلمية احملدودة لتنمية الوعي اجملتمعي بأهمية التنمية املستدامة ،وحتديد أبعادها وأهدافها،
ومنها اهلدف الرابع ،والذي يتعلق بالتعليم ،كأحد وظائف اجلامعات ،حيث تنسجم األهداف العاملية
مع وظائف اجلامعات وغاياتها الثالث ،وتشمل :التدريس والبحث العلمي وخدمة اجملتمع ،وكذا
التعريف مبفهوم املسؤولية االجتماعية للجامعات ،ومن تلك الفعاليات :إقامة بعض املؤمترات والندوات
ونشر بعض الدراسات واملقاالت.
وتعزو الباحثة ذلك القصور والتدهور يف اجلامعات اليمنية إىل احلرب القائمة يف السنوات األخرية،
واليت أدت إىل نقص املوارد املالية املخصصة للجامعات ،وكذلك أدت الظروف األمنية السيئة إىل عدم
االستقرار األكادميي يف اجلامعات ،وكذلك أدى عدم املشاركة اجملتمعية إىل تراجع العملية التعليمية
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وعدم تطوير املناهج لتناسب عملية التنمية املستدامة  ،والذي أدى إىل عزلة اجلامعة عن اجملتمع ،وعدم
وجود أنشطة خارج نطاق اجلامعة ،إضافة إىل ذلك عدم وجود الئحة قانونية تفيد املشاركة اجملتمعية
للجامعات وهو أمر مهم جيب أن يؤخذ يف االعتبار.
ثالثاً متطلبات تعزيز دور اجلامعات اليمنية يف حتقيق األهداف العاملية للتنمية املستدامة  2030يف
ضوء مسئوليتها االجتماعية:
مفهوم املسؤولية االجتماعية للجامعات ال خيتلف عنه يف املنظمات األخرى فهو يعين "سياسة
نشاطات جمتمع اجلامعات ذات أبعاد نوعية ،وأخالقية تهدف إىل النهوض بالتنمية املستدامة من خالل
حوار تشاركي مع اجملتمع الذي تعمل فيه" (.أحاندو .)51 ،2016 ،فاملسؤولية االجتماعية تهتم بالدعوة
إىل ممارسة جمموعة من املبادئ والقيم من خالل وظائفها األساسية من تدريس وحبث علمي وخدمة
جمتمع ،وتشمل هذه املبادئ و القيم واملساواة ،ودعم العدالة االجتماعية والتنمية املستدامة ،واإلقرار
بكرامة الفرد وحريته وتقدير التنوع وتعدد الثقافات ودعم حقوق اإلنسان(.حممد.)533 ،2017 ،
وعندما تريد املنظمات أو اجلامعات االزدهار واالستمرار بشكل متواصل البد أن تتضمن االعتبارات
البيئية يف اسرتاجتياتها وخمطاطتها البعيدة املدى  ،ولعل املسؤولية االجتماعية هي األداة الفعالة اليت
ميكن أن يتحقق من خالهلا هذا الغرض والوظائف ،أي دجمها للمعايري والقيم األخالقية يف ممارستها
االقتصادية ملختلف األنشطة والوظائف ،أي التزامها بالتصرف أخالقيا جتاه أصحاب املصلحة والبيئة
واجملتمع ككل فنجاح املنظمات أو اجلامعات اليوم أصبح يقاس مبدى ما حتققه على املستوى
االجتماعي ،والبيئي حبماية البيئة ،واحملافظة على املوارد الطبيعية واحلد من التلوث ،وبذلك يؤدي
تسخري املسؤولية االجتماعية ملؤسسات األعمال إىل دعم وحتقيق التنمية ،فالتنمية املستدامة تقوم على
األهداف االقتصادية واالجتماعية والبيئية املشرتكة للمجتمع بشكل عام ،وتسعى املنشآت كمجتمع
أصغر لتحقيق هذه األهداف ،فبذلك تسعى برامج املسؤولية االجتماعية إىل املساهمة يف حتقيق التنمية
املستدامة(.مؤمتر العمل العربي.)28 ،2018 ،
فاملسؤولية االجتماعية تضمن للجامعات ما يلي:
 االلتزام :حيث يشري إىل إشراك ومتكني خمتلف أفراد جمتمع اجلامعة من ممارسة املسؤوليةاالجتماعية للجامعات ،واليت ال ميكن أن حتدث يف عزلة من قبل جمموعة حمددة من الناس ،كما
أنها جيب أن تكون متسقة مع رسالة املؤسسة.
 التشخيص الذاتي :ويف هذه اخلطوة تقوم اجلامعات بالتشخيص الذاتي؛ من أجل معرفة وضعها منحيث نقاط القوة والضعف ،وجماالت التحسني؛ وعليها أن حتلل األوضاع القائمة لتحديد مستوى
املسؤولية االجتماعية ،وهذا التشخيص الذاتي يتم تنفيذه من قبل خمتلف أفراد جمتمع اجلامعة
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سو اء الداخلني مثل املوظفني واألساتذة والطالب واخلارجيني مثل أفراد اجملتمعات احمللية واملكاتب
احلكومية واخلرجني املوردين وغريهم.
 التحقيق والتنفيذ :وتشتمل هذه اخلطوة على اإلعالم والتواصل ونتائج التشخيص الذاتي جلميعاجملموعات (الداخلية واخلارجية) اليت شاركت ومجيع البيانات اليت أمكن تلخيصها يف كل من
نقاط القوة والضعف والنقاط احلرجة واملطالب واالقرتاحات ،وينبغي أن يتضمن ذلك ملخصا للنتائج
الرئيسة ،ومقرتحات التحسني ،وميكن تقدميها من خالل احملادثات واالجتماعات والتقارير
والكتيبات والعروض التوضيحية الرمسية وما إىل ذلك(.حممد.)422 ،2016 ،
وللمسؤولية االجتماعية للجامعات أبعاداً تتوافق مع األنشطة واملمارسات اليت تتعلق بالعمل
اجلامعي وهي:
 إدارة املسؤولية االجتماعية :ويشري إىل إدارة وتنظيم املسؤولية االجتماعية باجلامعة وتهدف إىل احرتاممبادئ املسؤولية االجتماعية يف سياسة اجلامعة ،وإسرتاتيجيتها وإجراءاتها وعملياتها كجزء ال
يتجزأ من حماسبة اإلدارة ومساعدة أصحاب املصلحة ،ومن أمثلة املمارسات االعرتاف الرمسي
باحتادات أعضاء هيئة التدريس والطالب ومساعدتهم يف اختاذ القرار ،تكوين فرق عمل للمسؤولية
االجتماعية ،وإعداد اخلطط وتنفيذها وإصدار تقارير عن تقدم اجلامعة حنو أهداف التنمية
املستدامة ،واملسؤولية االجتماعية.
 دعم البيئة الداخلية :ويشري هذا البعد إىل جمموعة املمارسات والتوجهات اليت تعتمدها اجلامعةلتحسني وتطوير اجملتمع الداخلي ،ومن أمثلة املمارسات االهتمام بالعاملني بها ،وتوفري معايري أعلى
للصحة والسالمة املهنية ،وساعات العمل املرنة ،وأيضا أن تضمن اجلامعة العدالة واإلنصاف ألعضاء
هيئة التدريس والطالب والعاملني على النحو املناسب ،وجتنب التمييز والظلم ودعم تكافؤ الفرص.
 دعم البيئة اخلارجية :ويشري هذا البعد إىل جمموعة املمارسات والتوجهات اليت تعتمدها اجلامعةلبناء عالقتها باجملتمع اخلارجي ،فال بد أن تسهم اجلامعة يف حتقيق رفاهية اجملتمع الذي تعمل
فيه ،وميثل هذا البعد جمموعة واسعة من املسئوليات اليت جيب أن تتحملها اجلامعة ،كتقديم
خمرجات وخدمات ذات قيمة للمجتمع بنوعية جيدة وتكلفة مقبولة ،واملساهمة يف حل مشكالت
اجملتمع ،فحني تتخذ اجلامعات قراراتها ال بد أن تراعي كل جوانب اجملتمع( .حممد ،2017،
.)537
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ومما يساعد على حتقيق املسؤولية اجملتمعية للجامعات ،تؤدي إىل حتقيق أهداف التنمية
املستدامة2030م بها هذه اخلطوات أو املتطلبات:
 وضع التشريعات واألنظمة والقوانني لتفعيل الشراكة بني القطاعات الثالثة (احلكومي ،واخلاص،
واألهلي).
 املساهمة يف استحداث هيئة متخصصة باملسئولية اجملتمعية على مستوى الوطن ،ويف الوزارات
وإدارات اجلامعات.
 تقديم احلوافز والتسهيالت املشجعة ألداء املسئولية االجتماعية.
 أن تبدأ اجلامعات بتبين مفهوم التنمية املستدامة يف مجيع أعماهلا.
 تعزيز املسئولية اجملتمعية للجامعات من خالل بناء كوادر متخصصة بذلك.
 املساهمة يف تطوير مؤسسات اجملتمع املدني والعمل اخلريي؛ لتكون أكثر قدرة وكفاءة يف حتقيق
النتائج.
 العمل على زيادة الوعي لتصل ثقافة العطاء املؤسساتي بنفس مستوى ثقافة البذل الفردي(.عواد،1
.)30 ،2010
كما تتطلب عملية االرتقاء باملسؤولية االجتماعية للجامعات عدة عوامل؛ ينبغي أن يتم أخذها
بعني االعتبار وهي:
 حتديد احتياجات سوق العمل واجملتمع والعمل على تلبيتها. العمل على دراسة رغبات وقدرات الدارسني(الطلبة) ،وتوفريها مبا يتناسب مع اإلطار العام لتوجهاتاجملتمع.
 اغتنام الفرص الكفيلة بتحقيق الرؤية اليت تنطلق منها فلسفة اجلامعة جتاه املسؤولية االجتماعية. وضع خطة للمسؤولية االجتماعية كمكون رئيس من مكونات اخلطة اإلسرتاتيجية املعلن عنها. إعالن النتائج اليت حققتها اجلامعة يف جمال املسؤولية االجتماعية ،وتلك اليت تسعى إىل حتقيقهاكمنحى للتنمية املستدامة(.عواد.)22 ،2010 ،1
ولكي يتم قياس مستوى املسؤولية االجتماعية للجامعات هناك معايري تظهر ضمان ممارستها
للمسؤولية االجتماعية قام بصياغتها احتاد اجلامعات العربية إذ ينبغي على اجلامعات أن تقوم بـ :
 توفري خطة وضمان الظروف املالئمة لتنفيذها. ختصيص وحدة علمية إلدارة وتعزيز العالقات مع مؤسسات اجملتمع احمللي واإلقليمي وسوق العمل. إنشاء مراكز متخصصة خلدمة اجملتمع مثل مراكز التعليم املستمر ،واملكاتب االستشاريةوالعيادات الطبية ،واملراكز الزراعية والبيطرية ،ومراكز تستهدف خدمة الفئات املهمشة.
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 اإلسهام يف إقامة املعارض والندوات العلمية والثقافية والتنموية والتدريبية ،وإصدار اجملالتالثقافية ،وتطوير التقنيات والربامج احلاسوبية ،وتقديم الدراسات واالستشارات ملؤسسات اجملتمع
العام واخلاص.
 اإلسهام مع مؤسسات اجملتمع يف تنفيذ املشاريع التنموية ،واالقتصادية واالجتماعية. تعزيز عالقات العمل والروابط القوية مع مؤسسات اجملتمع احمللي والعربي والعاملي من خالل توثيقعالقاتها مع املنظمات ،واالحتادات والروابط العلمية املختلفة.
 إبرام االتفاقات العلمية ،والبحثية وتبادل الزيارات مع املؤسسات املماثلة يف العامل(.عواد،2010 ،2)37
ومن خالل ما مت ذكره سابقاً يتبني لنا أن مبادئ املسؤولية االجتماعية تتواءم مع أهداف التنمية
املستدامة دون استثناء ،حيث أن متطلبات املسؤولية االجتماعية اليت تعمل يف حتقيق أهداف التنمية
املستدامة  2030وهذه املتطلبات تتمثل بـ :
 القيام حبمالت توعوية واسعة النطاق لرتسيخ ،وتطبيق مفهوم املسؤولية االجتماعية يف اجملتمع
بشكل صحيح واع.
 العمل على إدماج مبادئ املسؤولية االجتماعية وأبعادها الداخلية واخلارجية ضمن اسرتاتيجيات
وخطط التنمية يف املؤسسات احلكومية واخلاصة.
 تعميق مفهوم الشراكة الوطنية ملا متثله من أهمية يف تطوير واستقرار التنمية مبفهومها الشامل
واملستدام.
 ترسيخ مفهوم اإلدارة الرشيدة كمحفز أساسي يدعم جهود اعتماد مبادئ املسؤولية االجتماعية يف
املؤسسات التعليمية.
 االهتمام بالتعليم والتدريب؛ من أجل تعزيز االنتقال إىل االقتصاد األخضر املسئول يف سياق التنمية
املستدامة.
 نشر ثقافة الريادة واالبتكار واإلبداع يف جمال املسؤولية االجتماعية.
 تعزيز االستثمار يف املوارد البشرية ،وخلق فرص عمل وتوفري بيئة عمل صحية وآمنة جنبا إىل جنب
مع حل املشكالت االجتماعية والبيئية وتعزيز التنمية املستدامة(.مال اهلل.)12 ،2019 ،
وهناك من يرى أن متطلبات تطوير دور اجلامعات يف تنمية املسؤولية االجتماعية تتنوع إىل ستة
جهات (متطلبات تتعلق باحلكومة والسلطات الرمسية ،متطلبات تتعلق باملؤسسات اجلامعية ،متطلبات
تتعلق بالقيادة واألخالق ،متطلبات تتعلق حبوكمة املؤسسات اجلامعية ،متطلبات تتعلق باإلعالم،
متطلبات تتعلق باجملتمع احمللي والشراكة اجملتمعية) (.اخلطيب.)906 ،2019 ،
وترى الباحثة من خالل ما ورد ارتباط أنشطة املسؤولية االجتماعية بأهداف التنمية املستدامة،
حيث تقوم على حتقيق أهداف اقتصادية واجتماعية وبيئية باملشاركة اجملتمعية ،واجلامعات كمجتمع
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أصغر تسعى لتحقيق هذه األهداف ،فبذلك تسعى برامج املسؤولية االجتماعية إىل املساهمة يف حتقيق
أهداف التنمية املستدامة  ،وأن من أبرز املتطلبات لتحقيق أهداف التنمية املستدامة جعل املسؤولية
االجتماعية هي األداة الفعّالة اليت ميكن أن يتحقق من خالهلا هذه األهداف ،ودمج معايري والقيم
األخالقية يف ممارسة خمتلف األنشطة والوظائف ،وااللتزام بالتصرف أخالقيا جتاه أصحاب املصلحة
والبيئة واجملتمع ككل.
االستنتاجات :ميكن استنتاج بعض النتائج من خالل ما مت ذكره يف الدراسات ما يأتي:
 أن عدد أهداف التنمية املستدامة ( )27هدفاً ،و( )169غاية تتمحور حول مخس جماالترئيسة(الناس ،الكوكب ،األزدهار ،السالم ،الشراكة) إىل جانب جماالت تتعلق بالعدالة والسلم
واحلوكمة الرشيدة.
 أن هناك أهداف تفصيلية مت اشتقاقها من أهداف التنمية املستدامة ،ومؤشرات لقياس مستوىحتقيق هذه األهداف يف خمتلف أبعاد التنمية املستدامة.
 أن من أهم معيقات حتقيق التنمية املستدامة للجامعات قلة املوارد املالية  ،وانتشار الفقر ،وعدماألمن واالستقرار األكادميي ،والكثافة السكانية ،وغياب املشاركة اجملتمعية.
 أن عدم وجود اللوائح والقوانني ،وو حدة إدارية خاصة باملسؤولية االجتماعية تعمل على تفعيلأنشطتها ،يؤدي إىل ضعف وقصور دور وظيفة اجلامعات يف خدمة اجملتمع.
 أن االهتمام مبفهوم التنمية املستدامة يف اجلامعات تظهر آثارها يف رفع وحتسني املستوى االقتصاديواالجتماعي للمجتمع.
 يتسم واقع دور اجلامعات اليمنية يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة 2030بالضعف والقصور يفوظائفها األساسية(التدريس ،البحث العلمي ،خدمة اجملتمع).
 اقتصار اجلامعات اليمنية بإقامة فعاليات عقد مؤمترات ،وندوات ،ونشر بعض الدراسات واملقاالتالعلمية بتعريف املسؤولية االجتماعية ومعوقات تطبيقها.
 أن قلة املوارد املالية يف اجلامعات اليمنية أدى إىل التمسك باحملافظة على التعليم التقليدي بها،واالبتعاد عن اإلبداع والتفكري وتنمية اجملتمع.
 -غياب التعاون بني اجلامعات اليمنية بعضها البعض ،وعدم التعاون يف أنشطة البحث العلمي.
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توصيات الدراسة :أوصت الدراسة مبا يلي:
 إنشاء دوائر متخصصة باجلامعات اليمنية تعنى باملسؤولية االجتماعية ،والتنمية املستدامة ومتابعة،
واقرتاح اللوائح التنظيمية لوظيفة خدمة اجملتمع.
 توفري عدد من متطلبات حتقيق أهداف التنمية املستدامة ،مثل تأطري ومأسسة االستدامة ونشر ثقافة
املسؤولية االجتماعية ،ووضعها ضمن اخلطط اإلسرتاتيجية واهلياكل والربامج واملقررات الدراسية
لدى اجلامعات اليمنية.
 التوسع يف إشراك اجلامعات واألوساط العلمية ،يف معاجلة القضايا البيئية الناشئة.
 االهتمام من قبل اجلامعات باملبدعني من هيئة التدريس والطلبة وحتفيزهم ،بوسائل خمتلفة ،حتى
يساهموا بفاعلية أكرب يف مشروع التنمية املستدامة.
 العمل على تبين لربامج ومشاريع إنتاجية وتسويقها كمشروعات منتجة وناجحة تساهم يف حتقيق
التنمية املستدامة.
 ضرورة التفكري من قبل القيادات اجلامعية بضرورة اخلروج من طور املستهلك إىل طور املنتج،
وخدمة اجملتمع ،وصوالً إىل حتقيق التنمية املستدامة.
 عقد مؤمترات سنوية مشرتكة تشارك مبشاركة اجلامعات من أحناء الوطن ووزارة التعليم العالي
يكون متخصصا يف مناقشة السياسات العامة للمسؤولية االجتماعية للجامعات ،وعرض التجارب
الناجحة لتقوميها ،وتطويرها و تعميمها.
 تكثيف إجراء البحوث والدراسات املتعلقة بالتنمية املستدامة ،والعمل على نشر ثقافة التنمية
املستدامة واملسؤولية االجتماعية يف أوساط اجلامعات واجملتمع بشكل عام.
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قائمة املرجع:
الرسائل العلمية:
 -1شيلي ،إهلام .) 2014(.دور إسرتاتيجية اجلودة الشاملة يف حتقيق التنمية املستدامة يف املؤسسة
االقتصادية ،دراسة ميدانية يف املؤسسة بسكسكدة ،رسالة ماجستري ،جامعة فرحات عباس
مطيف  ،اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية1.
 -2الكردي ،زهري حممود .)2016(.إسرتاتيجية مقرتحة لتطوير قيادة التغيري يف مؤسسات التعليم
العالي مبحافظات غزة يف ضوء مبادئ التنمية املستدامة"اجلامعة اإلسالمية دراسة حالة" ،رسالة
ماجستري ،جامعة غزة.
 -3هللو ،إسالم عصام خضر  .)2013(.دور اجلامعات الفلسطينية يف خدمة اجملتمع يف ضوء
مسؤوليتها االجتماعية من وجهة نظر أعضاء اهليئة التدريسية ،رسالة ماجستري ،اجلامعة
اإلسالمية ،غزة.
اجملالت واملؤمترات:
 -1األمم املتحدة .) 2015(.اجلمعية العامة ،الدورة السبعون ،قرار اختذته اجلمعية العامة يف 25سبتمرب
 ،2015حتويل عاملنا :خطة التنمية املستدامة لعام 2030م.
 -2بافضل ،أمحد صاحل علي ،والكمالي ،مجيلة حممد .)2019(.دور اجلامعات يف تهيئة منظمات
اجملتمع املدني للتنمية املستدامة إشراف وعرض :مؤسسة استدامة لتنمية القدرات ،جامعة
حضرموت املؤمتر العلمي الرابع  25/24يوليو 2019 ،م.
 -3أحاندو ،سيسي .) 2016(.متطلبات جودة املسؤولية االجتماعية يف التعليم اجلامعي خلدمة
اجملتمع ،جملة دراسات اجلامعة األغواط  ،العدد  -42ماي .2016
 -4باكري ،عايدة .) 2011(.تطور دور اجلامعة يف خدمة اجملتمع يف ضوء املسؤولية اجملتمعية
واالجتاهات العاملية.
 -5احليلة ،آمال عبداجمليد ،وأبو عجوة ،حسام كامل .)2018(.أثر اإلدارة املرئية يف حتقيق التنمية
من وجهة نظر العاملني يف شركة بشري السكسك وشركاه ،جملة كلية فلسطني التقنية
لألحباث والدراسات  ،2018العدد اخلامس ،ص .441-401
 -6اخلطيب ،خليل .) 2019(.واقع املسؤولية االجتماعية لدى املؤسسات اجلامعية العربية ومتطلبات
تنميتها يف ضوء التحديات املعاصرة ،جامعة حضرموت املؤمتر العلمي الرابع  25/24يوليو ،
2019م.
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 -7رشيد ،ساملي ،وهاجر ،عزي .) 2018(.واقع وآفاق التنمية يف اجلزائر ،مداخلة مقدمة للمشاركة
يف امللتقى العلمي اخلامس خول اسرتاتيجيات الطاقات املتجددة ودورها يف حتقيق التنمية
املستدامة ،دراسة جتارب بعض الدول يومي  24-23أبريل 2018م ،جامعة البليدة.
 -8الزيات ،فتحي مصطفى .) 2013(.أثر اإلنفاق على التعليم على احملددات املعرفية للتنمية املستدامة،
دراسة حتليلية مقارنة لواقع العامل العربي على املؤشرات الدولية ،جملة العلوم الرتبوية والنفسية،
اجمللد  ،14العدد 4ديسمرب 2013م.
 -9العريقي ،عائدة .)2012(.مؤسسات التعليم اجلامعي ومبدأ الشراكة اجملتمعية (الواقع -الواجب)،
ورقة عمل ،برنامج دعوة إلصالح سياسة التعليم اجلامعي(مايو2012م -إبريل 2013م) بعنوان ندوة
سياسة التعليم اجلامعي ...جذور املشكلة وأولويات احلل ،مركز القانون الدولي اإلنساني حلقوق
اإلنسان ،اليمن.
 -10عواد ،1يوسف ذياب .) 2010(.اجلامعات العربية واملسؤولية اجملتمعية ،ألقيت هذه احملاضرة
بتاريخ 2010/12/13م.
 -11عواد ،2يوسف ذياب .)2010(.دليل املسؤولية اجملتمعية للجامعات ،رام اهلل -فلسطني2010-م.
 -12العياشي ،زرزار .) 2017(.دور اجلامعات العربية يف خدمة اجملتمع يف ضوء مسؤوليتها االجتماعية،
جملة الكوفة ،العدد ،32اجلزء األول.
 -13الكاف ،علي حممد حسن .)2019(.دور جامعة حضرموت يف حتقيق املسؤولية اجملتمعية من أجل
التنمية املستدامة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس فيها ،جامعة حضرموت املؤمتر العلمي
الرابع  25/24يوليو 2019 ،م.
 -14الكرد ،ضياء أمحد( .) 2018الدور املأمول من اجلامعات الفلسطينية يف تعزيز التنمية املستدامة،
مؤمتر التنمية املستدامة يف ظل بيئة متغرية ،كلية االقتصاد والعلوم االجتماعية ،جامعة النجاح
الوطنية.2018
 -15مال اهلل ،بدر عثمان . 2019 .املسؤولية اجملتمعية ومتطلبات حتقيق االستدامة للتنمية ،الكتاب
العربي يف املسؤولية االجتماعية ،من إصدارات الشبكة اإلقليمية للمسؤولية االجتماعية ،املعهد
العربي للتخطيط ،الكويت.
 -16مؤمتر العمل العربي .) 2018(.املسؤولية االجتماعية ملؤسسات القطاع اخلاص ،البند
الثامن،الدورة اخلامسة واألربعون القاهرة 15-8إبريل /نيسان  ،2018منظمة العمل العربية.
 -17حممد ،مسرية حسن احلاجي .)2017(.رؤية مقرتحة ملمارسة املسؤولية اجملتمعية جلامعة امللك
فيصل ،جملة كلية الرتبية ،جامعة األزهر ،العدد( 176اجلزء الثاني) ديسمرب لسنة 2017م.
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 -18حممد ،مدحية فخري حممود .)2016(.تصور مقرتح لتنمية املسؤولية االجتماعية للجامعات
املصريى على ضوء جمتمع املعرفة ،جملة دراسات عربية يف الرتبية وعلم النفس )SSE( ،العدد
الثمانون ديسمرب 2016م.
 -19املسلمي ،إبراهيم علي .)2012(.متطلبات إحداث تنمية مستدامة مبحافظة تعز.
 -20مكتب األمم املتحدة -تونس .)2016( .برنامج التنمية املستدامة  17هدفاً لتحقيق عامل أفضل يف
أفق .2030
 -21نصر الدين ،بن مسعود ،وحممد ،كنوش .)2012(.واقع أهمية وقيمة املسؤولية االجتماعية يف
املؤسسة االقتصادية مع دراسة استطالعية على إحدى املؤسسات الوطنية ،امللتقى الدولي الثالث
حول منظمات األعمال واملسؤولية االجتماعية يومي  16 -14فيفري 2012م ،جامعة بشار.
 -22هاشم ،حنان عبداخلضر .)2011(.واقع ومتطلبات التنمية املستدامة يف العراق ارث املاضي
وضرورات املستقبل ،جملة دراسات مركز الكوفة العدد .21
23- SIATS Journals. (2018). Journal of Human Development and
Education for specialized Research (JHDESR) Vo: 4, No: 1, 2018
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فعالية وحدة مقترحة يف التربية املتحفية لتنمية الوعي األثري لدى
طالب املرحلة الثانوية بالجمهورية اليمنية
فعالية وحدة مقترحة في التربية المتحفية لتنمية الوعي األثري لدى طالب المرحلة الثانوية
()1

د /إصباح عبدالقوي علي الشميري
د /إصباح عبدالقوي علي الشمريي
()1باحث تربوي في مركز البحوث والتطوير التربوي
دائرة تطوير مناهج العلوم اإلنسانية واللغات
ملخص البحث:
هدف البحث إىل فعالية وحدة مقرتحة يف

والبعدي ،ومعامل الفاكرونباخ حلساب ثبات األداة،

الرتبية املتحفية لتنمية الوعي األثري لدى طالب

وتوصل البحث إىل :وجود فروق ذو داللة إحصائية عند

املرحلة الثانوية باجلمهورية اليمنية ،ولغرض حتقيق

مستوى داللة ( )0.05بني متوسطي درجات طالب

هدف البحث استخدمت الباحثة املنهج الوصفي

املرحلة الثانوية يف مكونات مقياس الوعي األثري

التحليلي ،واملنهج التجرييب تصميم اجملموعة

واملقياس ككل قبل وبعد تدريس الوحدة املقرتحة

الواحدة ،وقد مت اختيار عينة البحث بطريقة عشوائية

لصاحل التطبيق البعدي ،كما أن موضوعات الوحدة

بسيطة تكونت من ( )40طالباً من طالب املرحلة

املقرتحة مل يتم تدريسها من قبل بشكل تفصيلي

الثانوية بثانوية الكويت بأمانة العاصمة -صنعاء،

ومركز حول املتاحف واآلثار اليمنية ،إال أنه مت

للعام الدراسي 2019 -2018م ،وقد مت تطبيق مقياس

اإلشارة إىل ذلك يف بعض هوامش كتاب الدراسات

الوعي مكون من ( )29مفردة موزعة على أربعة أبعاد

االجتماعية بشكل مبسط دون شرح وافٍ على هيئة

تطبيقا قبلياً على العينة ،ثم تدريسهم الوحدة

نشاطات يقوم بهما الطالب.

املقرتحة ،ثم تطبيق املقياس بعدياً ،وبعد معاجلة

وأوصى البحث باالهتمام بالرتبية املتحفية ،بأن

البيانات احصائياً باستخدام الرزمة االحصائية يف

جنعل هلا نصيباً من مناهج الدراسات االجتماعية

العلوم االجتماعية واإلنسانية ( )spssمت حساب:

حتى ولو على هيئة وحدة من وحدات املنهج لتنمية

املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية ،واالختبار

الوعي األثري ،وعقد ندوات وزيارات ميدانية ،وعرض

التائي  T.testجملموعة واحدة لداللة الفروق بني

أفالم توضح اآلثار يف اليمن واهتمام الدولة بها.

متوسطات درجات أفراد العينة للقياس القبلي

Research Summary:
The aim of the research is to the
effectiveness of a proposed unit in
museum education to develop
archaeological awareness among
secondary school students in the
Republic of Yemen. For the purpose of
achieving the research goal, the
researcher used the descriptive
analytical approach and the
experimental approach to design a
single group. The research sample was
chosen in a simple random manner
consisting of (40) students from High
school students in Kuwait Secondary
School in the capital Sana'a - Sana'a, for
the academic year 2018-2019, and an
awareness measure consisting of (29)
items distributed on four dimensions
was applied before the application to
the sample, then they taught the
proposed unit, then applied the scale
after, and after statistical data
processing Using the statistical package
in the social sciences and humanities
(spss)
Calculation arithmetic averages,
standard deviations, and T.test test for
one group to indicate the differences
between the mean scores of the sample

individuals for the pre and post
measurement, and the Fakronbach
coefficient to calculate the stability of
the tool, and the research reached:
There are statistically significant
differences at the level of significance
(0.05) between the mean scores High
school students in the components of
the archaeological awareness scale and
the scale as a whole before and after
teaching the proposed unit in favor of
post-implementation,
The topics of the proposed unit were
not previously taught in detail and
focused on Yemeni museums and
antiquities, but this was indicated in
some margins of the book of social
studies in a simple manner without
adequate explanation in the form of
activities undertaken by the student.
The research recommended paying
attention to museum education, to make
it a share of the curricula of social
studies, even in the form of a unit of the
curriculum to develop archaeological
awareness, holding seminars and field
visits, and showing films that illustrate
the effects in Yemen and the state's
interest in them.
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مقدمة:
تعد الرتبية املتحفية توجهاً جديداً من التوجهات الرتبوية ،اليت جيب أن نركز عليها يف تعليمنا
ألبنائنا ،وميكن اعتبار املتاحف مؤسسة تربوية أكادميية تلعب دوراً مهماً من خالل وعي وتثقيف مجيع
فئات األمة وعلى األخص فئة املتعلمني من تالميذ وطالب ،فقد مضى عصر جعل املتاحف جمرد جدران
وخز ائن وغرف مغلقة ،حلفظ الرتاث من اآلثار ،بينما اليوم ميكن االستفادة من املتاحف بشكل آخر
حبيث تصبح نرباساً يضئ للمتعلمني طريق املعرفة التارخيية واحلضارية لوطنهم يف فرتات زمنية متفاوتة،
وتوضح اجلهود اليت قام بها األجداد يف العديد من جماالت احلياة ،اليت ميكن لنا اآلن االسرتشاد بها
لبناء حاضرنا ووضع أسس مستقبلنا ،والدليل على االهتمام باملتاحف يف العملية التعليمية افتتاح أول
متحف للتعليم يف روسيا بتاريخ  7أكتوبر  2005حيث ضم معروضات اللوازم املدرسية بدءاً من العهود
القدمية وحتى العصر احلديث.1
ومادة الرتبية املتحفية من املواد الرتبوية اليت دخلت حديثاً املناهج الدراسية خالل السنوات القليلة
املاضية يف كثري من دول العامل املتقدم؛ بهدف إكساب املتعلمني عادة زيارة املتاحف وآدابها واحرتامها
كحرم للتاريخ والعلم وتدريبهم على أساليب البحث واالستفادة العلمية منها ،إمياناً بدورها احليوي
واملؤثر يف تربية النشء وباألثر اإلجيابي ملا تعرضه وتقدمه من مواد ومقتنيات على نفوس وعقول الشباب،
مبا ال ميكن حتقيقه داخل الفصل الدراسي بالوسائل وطرق التدريس التقليدية ،ولن يستطيع رغم هذا
اجلهد توصيل املعلومة واالنطباع واألثر املنشود يف نفوس وعقول هؤالء النشء ،فزيارة واحدة للمتحف
توفر جهداً هائالً من جانب املعلم باإلضافة للمتعة واجلانب الرتفيهي الذي توفره زيارة املتاحف وما تغرسه
يف أعماق الطالب من قيم كتعميق اإلميان ببلدهم واالنتماء إليها.2
ومع حداثة الرتبية املتحفية إال أنه ظهرت إرهاصات عن ذلك التوجه ،ففي العقد املاضي كما
يذكر "جورج هني"  3أنه عادت إىل الوجود يف الواليات املتحدة األمريكية فكرة أن تستفيد املدارس
استفادة قصوى من املتاحف ،إال أن هذه الفكرة ليست جبديدة إذ أنها تعود إىل العهد التقدمي "الفلسفة
الرتبوية التقدمية" يف بداية القرن العشرين ،الذي نادى به كل من "جون ديوي ،وجون كوتون دانا"

1

 htt://www.ru4arab.ru/cp/eng.تصفح 2019/7/1م

2

 htt://www.emoe.erg/Arabic/Departments Museumتصفح3/7/2019

3

جورج هين :نشرة الواحة ،نشرة إلكترونية علمية دورية ،تصدر عن واحة األمير سلمان للعلوم ،السنة األولى العدد

الثالث ،جمادي األول /جمادي اآلخرة 1425هـ.
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حيث التأكيد على ضرورة التعليم من أجل تطور اجملتمع ،وأولوية اخلربة من أجل تطور اجملتمع،
واحلاجة إىل بيئة تعليمية زاخرة ال يعيقها التصنيفات االجتماعية التقليدية.
فقد أسس "جون ديوي" مدارس املختربات املشهورة يف جامعة شيكاغو عام 1896م ،حيث اشتهر
ديوي يف دفاعه عن التعلم من خالل املمارسة والتطبيق ،دفاعه عن فكرة دمج املتاحف لتكون جزءاً
من العملية التعليمية ،أما "جون كوتون" أكد على أن املتاحف اجليدة جتذب اآلخرين وتروح عنهم،
فاملتحف اجليد يثري فضول املتعلمني ويدفعه إىل السؤال ويشجع على التعلم ،فهو مؤسسة تعليمية جمهزة
ملساعدة أفراد اجملتمع ليصحبوا أكثر سعادة ومعرفة وفاعلية.
يتضح من ذلك أهمية استخدام املتاحف يف عملية التعليم والتعلم نظراً إلتاحة الفرصة للمتعلمني
لطرح تساؤالتهم وتفاعلهم مع املوقف التعليمي ،مبا يؤدي إىل زيادة حتصيلهم العلمي وفهمهم جملريات
األحداث التارخيية مقابل املناهج التقليدية ،اليت تهتم بالقياس من خالل االختبارات التحصيلية اليت
غالباً ال تروق املتعلمني ،فعن طريق استخدام املتاحف يف التعليم ميكن إثارة املتعلمني وطرحهم العديد
من االستفسارات والتساؤالت املرتبطة مبا يدرسوه من األحداث التارخيية ،بل يتعدى األمر أكثر من
ذلك حيث ميكن للمتعلمني االستفادة من املتاحف يف تنمية وعيهم حنو ما حتتويه من آثار.
ذلك باعتبار أن اآلثار كما يوضح "سعيد إمساعيل علي" :متثل التاريخ احلي لكل أمة ،حيث
أنها وقائع ملموسة تتحدث بلسان أهلها ،وتعكس تارخيهم وتشهد على حضارتهم ،فهي الشاهد على
ما بدأت به احلضارة ،وما تطورت إليه ،وما أسهمت به يف تاريخ البشرية كما أنها تعد التعبري الصادق
عن أفكار األجداد ومعتقداتهم يف كل مرحلة من مراحل تارخيهم.4
لذا أصبح الوعي األثري لدى الطالب من املطالب اهلامة ،اليت جيب أن ننادي بها بل ضرورة تعميق
الوعي األثري لدى الطالب؛ نظراً ملا ميثله ذلك الوعي من معرفة رئيسية لألمة وحضارتها ،وثقافتها يف
املاضي مبا يعمل على تكامل ذلك املاضي مع احلاضر ،وتوضيح توجهات املستقبل ،ذلك املستقبل الذي
يعيش حاضره اآلن صراعات ثقافية ذات توجهات خمتلفة ومتفاوتة ،وملواجهة هذا الصراع البد من
احلفاظ على تراثنا وآثارنا وتارخينا للتصدي هلذا الصراع وذلك بتعميق الوعي األثري لدى أبنائنا خالل
املناهج الدراسية.

4

سعيد إسماعيل علي :مقدمة في التاريخ للتربية ،القاهرة ،عالم الكتب1995 ،م.
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مشكلة البحث:
تتمثل مشكلة البحث يف السؤال الرئيس التالي:
كيف ميكن بناء وحدة يف الرتبية املتحفية لتنمية الوعي األثري لدى طالب املرحلة الثانوية؟
ويتفرع من هذا السؤال األسئلة التالية:
 -1ما التصور املقرتح لوحدة يف الرتبية املتحفية لتنمية الوعي األثري لدى طالب املرحلة الثانوية؟
 -2ما طبيعة ومكونات الوعي األثري اليت جيب أن تتوافر لدى طالب املرحلة الثانوية؟
 -3ما فعالية الوحدة املقرتحة يف الرتبية املتحفية لتنمية الوعي األثري لدى طالب املرحلة الثانوية؟
فروض البحث:
يوجد فرض ذو داللة إحصائية عند مستوى ( )0.05بني متوسطي درجات طالب املرحلة الثانوية يف
مكونات مقياس الوعي األثري واملقياس ككل قبل وبعد تدريس الوحدة املقرتحة لصاحل التطبيق
البعدي.
أهداف البحث:
يهدف البحث إىل:
● التوجه إىل الرتبية املتحفية كمطلب رئيسي من متطلبات العصر ،الذي نعيش فيه ،وذلك عن طريق
بناء وحده عن املتاحف مع توضيح أهمية املتاحف ووظائفها الرتبوية.
● ملا كان الوعي األثري ميثل ضرورة من ضرورات التواصل احلضاري لألمة فإن ذلك ال يتحقق إال من
خالل تنمية الوعي األثري لدى الطالب ،مما يؤدي إىل إدراك هؤالء الطالب ألهمية اآلثار واحلفاظ
عليها ومحايتها.
أهمية البحث:
● تقديم وحده مقرتحة يف الرتبية املتحفية ،بهدف تنمية الوعي األثري لدى طالب املرحلة الثانوية مبا
يفيد املعلمني وخمططي مناهج الدراسات االجتماعية والتاريخ خاصة يف توضيح كيفية بناء وتنفيذ
ا لوحدة ،وما تتضمنه من أهداف وحمتوى وطرق تدريس ووسائل وأنشطة وتقويم.
● التعرف على طبيعة ومكونات الوعي األثري ،اليت جيب أن تتوافر لدى طالب املرحلة الثانوية مبا
يسهم يف التأكيد على إمكانية تنمية الوعي األثري بل وتعميقه.
● تقديم مقياساً للوعي األثري يفيد يف عملية تقويم مناهج الدراسات االجتماعية وبالتالي تطوريها.
● تداول العديد من املهتمني باآلثار والقائمني عليها مصطلح الوعي األثري ،إال أنه مل يعرف الوعي
األثري إجرائياً حبيث ميكن تنميته.
● مل يتطرق إىل تنمية الوعي األثري بالرغم من تداول مصطلح الوعي األثري من قبل العاملني واملهتمني
واملسئولني عن اآلثار وأن الوعي األثري مطلب رئيسي على املستوى التعليمي واجلماهريي.
للعلوم والتقنية
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حدود البحث:
العينة :مت تطبيق أدوات البحث على عينة من طالب املرحلة الثانوية يف الفصل الدراسي الثاني
مبدرسة الكويت.
● مت تطبيق األدوات يف الفصل الدراسي الثاني 2019/2018م.
● اقتصر التطبيق على تطبيق مقياس الوعي األثري قبلياً وبعدياً.
● اقتصر التطبيق على تطبيق دروس الوحدة املقرتحة وعددهم ( )6دروس بواقع ( )6حصص ،حيث مت
التدريس بواقع حصة واحدة أسبوعياً.
● مت تطبيق مقياس الوعي األثري يف صورته املبدئية على طالب الثانوية مبدرسة سيف بن ذي يزن،
وذلك حلساب ثبات وزمن املقياس.
املصطلحات:
* الرتبية املتحفية:
ميكن تعريف الرتبية املتحفية إجرائياً يف البحث احلالي بأنها :توجه تربوي حديث يهدف إىل
تعرف الطالب على املتاحف وأهميتها وتصنيفها وحمتوياتها ،مبا يعمل على توجه سلوكه وجهة إجيابية
حنو اآلثار ووعيهم بها.
* الوعي األثري:
عرفته "إيناس الشافعي" أنه :إدراك الفرد حلقائق ومعارف ومفاهيم واجتاهات وقيم إجيابية جتعل
سلوكياته رشيدة جتاه كافة ما تركه األجداد من آثار وخملفات حتكي قصة املاضي.5
وميكن تعريف الوعي األثري إجرائي ًا يف البحث احلالي كما يلي:
هو رؤية شاملة مبا حتتويه من معارف أو معلومات واجتاهات وقيم ،ومواقف سلوكية جتاه اآلثار،
مبا يتيح للفرد التعرف على اآلثار املوجودة يف وطنه وأهميتها وتصنيفها واملشكالت املرتبطة بها ،عامالً
على حلها ،وقادراً على احلكم عليها يف ضوء مواقفه منها ،مما جيعله حمافظاً على تلك اآلثار عامالً
على تطوير أهميتها.

 5إيناس الشافعي محمد عبد الفتاح" :فعالية برنامج نشاط في الدراسات االجتماعية لتنمية الوعي األثري لدى تالميذ الصف
الخامس االبتدائي" ،رسالة ماجستير غير منشورة كلية التربية جامعة عين شمس2001 ،م.

للعلوم والتقنية

609
609

صنعاء  21 - 20 /أكتوبر  2020م

( املؤتمر العلمي الثاني للعلوم اإلدارية )
التنمية املستدامة ركيزة لألمن واالستقرار والسالم  /أكتوبر  2020م

يف ضوء ما سبق ميكن توضيح املالمح الرئيسية ملكونات الوعي األثري:
● معرفة مدركة واعية ذلك باعتبار أن الوعي يتكون من بعدين أساسيني ،األول :هو البعد املعريف،
والثاني :هو البعد الوجداني فالوعي ميثل اخلطوة األوىل يف تكوين ميل الطالب حنو اآلثار.
● أن املعرفة املدركة تشتمل على تعرف اآلتي:
(اآلثار ،وأهميتها ،وأنواعها ،واملشكالت اليت تواجه اآلثار)
● توافر املسئولية االجتماعية لدى الفرد ووجود استعداد للحفاظ على اآلثار وتطوير أهميتها حبيث
يتضح ذلك خالل سلوكيات الطالب.
الفصل الثاني
اجلزء األول اإلطار النظري:
يف الواقع يصعب الفصل بني متغريات البحث املتمثلة يف الرتبية املتحفية ،وما تتضمنه من معارف
ومعلومات عن املتاحف ،وأهميتها وتصنيفها ،وحمتوياتها ،والوعي األثري الذي يرتبط مباشرة باآلثار،
والتعرف عليها ،وأهميتها وتصنيفها أيضاً ،لذلك سوف نتحدث عن املتاحف واآلثار وتوظيفها تربوياً
باعتبار أنهم وجهان لعملة واحدة.
أوالً :املتاحف واآلثار وتوظيفها تربوياً:
تعد املتاحف من أهم الوسائل اليت حتافظ من خالهلا األمم والشعوب على حضارتها العريقة
وحاضرها املشرق ،باعتبار أنها نافذة نطل من خالهلا على ما قام به السلف واألجداد من أجماد عظيمة
خلدت جمهوداتهم.
ويف اليمن أنشأت العديد من املتاحف ،اليت تنتمي إىل فرتات تارخيية وحضارية خمتلفة ،وكذلك
متاحف التاريخ املعاصر.
6

ويوضح "إمام محيدة وآخرون :أن املتحف يف مفهومه احلديث مؤسسة أو معهد مهمته األساسية
توضيح وت فسري الكون وطبيعته وحضارته على مر العصور ،واملتاحف هي املباني اليت تستخدم حلفظ
وعرض جمموعات األشياء ذات األهمية اخلاصة من العصور السابقة ،سواء كانت هذه األشياء أواني
أو أسلحة أو ملبوسات أو حلي أو مسكوكات ،وقد يكون املتحف حجرة يف املدرسة يعرض فيها
عينات ينفذها الطالب من خرائط وأشكال توضيحية ورسوم بيانية وملصقات ومما مجعوه يف رحالتهم
وجوالتهم من عينات وصور ،ومما قام الطالب بعمله من مناذج ومما قاموا بكتابته من تقارير ،وكل
ما تتضمنه املتاحف من خملفات متثل فرتة تارخيية معينة ،ومن ثم فإن تناوهلا وإخضاعها للبحث يلقى
 6إمام مختار حميده ،صالح عرفه ،حسن القرش ،محمد رمضان ،أمير القرشي :تدريس الدراسات االجتماعية في التعليم
العام ،الجزء األول ،القاهرة ،مكتبة زهراء الشرق2000 ،م.
للعلوم والتقنية
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املزيد من األضواء على تلك العصور ،وما جرى فيها من أحداث ،وبالتالي فإن استخدام مادة املتاحف
يعد من قبيل اخلربة الفنية ،اليت جتعل للعينات واأللفاظ معنى ،مما ميكن القول معه أنها تبعث احلياة
يف األحداث التارخيية.
كما يشري "اللقاني" 7إىل أن املشكلة يف دراسة التاريخ ليست مشكلة كم ولكنها مشكلة
كيف ،مبعنى أنه ليس املقصود من دراسة التاريخ هو أن يعرف املتعلم أكرب قدر ممكن من حقائقه،
وإمنا املقصود هو كيف مند املتعلم مبادة تارخيية تتيح له قدراً من العمل الفردي ،وكيف تدربه على
التوصل إىل املعرفة التارخيية من مصادرها األمر الذي ميكن أن ييسر له الفهم ويزيد ميله حنو دراسة
التاريخ ،ولعل ذلك يتوافر للمتعلم من خالل املتاحف.
كما أوضح "فرينر جونسون ،وهوركان 8:أهمية املتاحف من حيث كونها أداة للتعرف
بالتطورات احلضارية والثقافية ،ومل تعد فقط أماكن للعرض بل أصبحت ذات أثر فعال يف عملية
التنمية والتطور.
وملا كانت املتاحف حتتوي على العديد من األدلة التارخيية واملصادر األصلية من خالل ما يوجد
بها من آثار فإن ذلك يوضح األهمية الرتبوية للمتاحف واعتبارها اسرتاتيجية أو مدخالً تربوياً لتدريس
التاريخ.
مفهوم املتحف:
مؤسسة تربوية ،تعليمية ،ثقافية وترفيهية ،غري رحبية ،تعمل على خدمة اجملتمع من خالل قيامها
جبمع وحفظ وعرض وصيانة الرتاث احلضاري والتارخيي اإلنساني والطبيعي ،كونه اجلهة اليت تقوم
جبمع وصيانة تراث اإلنسانية وحتافظ عليه وتعرضه بأساليب شيقة وممتعة .وتعترب منظمة املتاحف
العاملية املتاحف بأنواعها املختلفة املكان األمني الذي حيفظ فيه تراث البشرية احلضاري والفين
والصناعي والطبيعي والتارخيي على مر العصور التارخيية املختلفة.

9

7

أحمد حسين اللقاني :اتجاهات حديثة في تدريس التاريخ ،القاهرة عالم الكتب1979 ،م.

8

فيرنر جونسون ،وهوركان :المجاميع المتحفية وأساليب تخزينها  ،ترجمة رباب عثمان سعيد ،بغداد ،دار آفاق عربية،

1985م.
9روالن بريتون .ترجمة .أحمد خليل خليل.جغرافيا الحضارات .منشورات عويدات بيروت لبنان.1998 .
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أهمية املتاحف:
فالرتبية املتحفية ذات دور تربوي وتعليمي (املتاحف) تساهم يف الرتبية والتعليم وتكمن أهمية املتاحف
فيما يلي:
 .1التعريف باملوروث الثقايف والدور الرتبوي.
 .2التعريف بالربامج الرتبوية للمتاحف.
 .3الدور التكميلي للمتاحف (الرتبية والتثقيف والتعليم).
 .4حتقيق الرتبية املتحفية لدى أطفال املدارس االبتدائية.
أنواع املتاحف:

تعد املتاحف مؤسسات ثقافية ذات قيمة معنوية يف اجملتمعات املتحضرة اليت تدرك املعنى احلقيقي
لألبعاد الرتبوية ،وتصمم خصيصا لرعاية وحفظ وعرض الرتاث الوطين ،وهي تساعد على حتديد
وفهم ثقافة اجملتمعات ،وعالقة الشعوب ببعضها البعض ،كما أنها حافظة للذاكرة ،كما أن املتحف
يثمن قيمة املاضي ويربط األمس بواقع اليوم.
ومن أهم أنواعها:
 .1املتاحف األثرية :تضمن استمرارية الذاكرة وتروي حكايات وتاريخ حلضارات وشعوب ومن خالل
توفري جتربة تفاعلية مع القطع األثرية واملعروضات اليت تعود إىل حضارات سابقة ال نراها غالبا
سوى على صفحات الكتب التارخيية والصحف أو على شاشات التلفاز ،يبعث التاريخ إىل احلياة
من جديد ليتمكن زوار املتحف من بناء عالقة شخصية خاصة تربطهم بقطع ملموسة تعود إىل
ذكريات من زمن بعيد ،وهذا ما يساعد على متتني العالقة بالتاريخ واهلوية .فاملتحف عنصر حي
من مقومات اهلوية الوطنية والثقافية.
 .2املتاحف العلمية والرتبوية :ترتكز على التدريب العملي ويضم معروضات تفاعلية وتعترب اندماجا
مجيال بني العلم والفن حيث يلقى العلم ذلك اإلقبال من الناس وهي كثرية ،منها ما هو يف الفيزياء
والطبيعة حيث تعرض خمتلف أصناف النباتات ومنها ما خيص جسم اإلنسان يف اجملال الطيب
(تثبيت اجلثث وحفظها وهي جتعل اجلثث يف وضعية ثابتة جاهزة للعرض) .كمحارب ميسك
بالرمح ،شخص يركب حصان.
(رحلة رائعة يف أحناء اجلسم البشري) .تعرض اجلسم البشري ،حيث يتم إنشاء نفق طويل تكون
بدايته عبارة عن مدخل كبري إىل فم إنسان ،تدخل بعدها إىل األعضاء الداخلية ،واملتحف الوحيد
يف العامل الذي تبنى هذه الفكرة بشكل ممتاز .ووضعها موضع تنفيذ هو متحف  corpusيف
هولندة .وقد افتتح عام  2008وفيه ميكنك أن تقوم جبولة رائعة يف جسم اإلنسان ،هذه حبق تنشئة
اجتماعية وعلمية.
للعلوم والتقنية
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ميكن أن نعترب متحف  corpusمركزا تعليميا وترفيهيا أيضا ،حيث مت إنشاء بعض النشاطات
اليت تشجع حب املعرفة لدى األطفال ،هذه النشاطات هي عبارة عن ألعاب قائمة على فكرة طبية
معينة خيرج منها الطفل بفكرة راسخة عن جسمه( .متاحف األعالم واملتاحف األدبية ومتاحف الوثائق
والطوابع......اخل.
املتاحف الفنية :يتميز بعرض الفنون اجلميلة مبا يف ذلك اللوحات واملنحوتات والفنون الزخرفية
مثل :متحف املرتوبوليتان للفنون يف نيويورك .ومتحف اللوفر(باريس) .املتحف الفين هو عبارة عن مبنى
أو مساحة يتم فيها عرض األعمال الفنية باألخص الفنون ،ميكن أن تكون املتاحف عامة أو خاصة
ولكن ما مييز املتحف هو ملكيته جملموعات فنية .اللوحات هي التحف الفنية األكثر شيوعا واألكثر
طلبا يف العرض ومع ذلك فإن املنحوتات والفنون الزخرفية واألثاث واملنسوجات واملالبس والرسومات
والفن التصويري والكتب الفنية والصور كلها يتم عرضها كقطع فنية متميزة (عرض القطع الفنية).
املتاحف التارخيية :خالل قرون مضت ،أدرك اإلنسان أهمية املاضي ،حيث بذلت الثقافات
القدمية من الوقت واجلهد لتعليم ا ألطفال(التاريخ) .وأن الفهم العميق للماضي والتاريخ يساعد اجلبل
القادم على تكوين شخصيته واستيعاب هويته اإلنسانية.
كما ال ميكننا املضي قدما حنو املستقبل من دون أن تتعمق بشكل كاف يف معرفة املاضي
وفهمه ،وأن الفهم الصحيح للتاريخ ،ليس كمراحل تارخيية ،وإمنا كقيم وثقافة وحضارة ،مبادئ
وأخالق وتنشئة أجيال .إن التاريخ هو ذاكرة الشعوب كفيلة بأن تعطينا ذلك الشعور بالتواصل
واالنسجام مع الزمان واملكان واجملتمع ،واالرتباط بأصالة اجلذور الثقافية واحلضارية واهلوية الوطنية.
فهوية أي وطن إمنا هي لوحة ترسم أجزاؤها بتطلعات الدولة وطموحها للمستقبل وأعمال وجهود
احلاضر وذكريات املاضي ،ولذلك مهما تطورت األوطان فإنها تبقى مزجيا متكامل األجزاء بني
10

املاضي واحلاضر واملستقبل.

تعد املتاحف من أبرز املظاهر اليت تعكس االهتمام بالتاريخ والرتاث حيث تعكس هذه املتاحف
جوانب خمتلفة من تاريخ الوطن واهلوية الثقافية للشعب.
يكمن دور املتاحف على املستوى اجملتمعي يف زيادة الوعي لدى املواطن بأهمية احلفاظ على تراثه
كشاهد تارخيي على أصالة الشعب كما ميكن األجيال القادمة من االطالع على تارخيها وتاريخ
10

عبد الفتاح مصطفى غنيمة .المتاحف والمعارض والقصور ،مرجع سابق ،ص.155
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أجدادها وعلى تراث شعبها الثقايف .ومن املتاحف التارخيية متاحف املعابد القدمية( .اهلند .الصني)
ومتاحف كنوز األمراء واملتاحف األثرية (اآلثار يف مواقع اكتشافها ومتاحف التاريخ الطبيعي).
 .3املتاحف اخلاصة باألطفال :حتتوي على معارض تقدم برامج ومعلومات مبسطة لتحفيز خربات التعلم
لدى الطفل .يرمي متحف األطفال إىل تنمية القدرات التعلمية لدى األطفال وإثارة فضوهلم وتزويدهم
مبهارات أساسية تساعدهم مدى احلياة .كما يساهم يف تطوير قدراتهم عن طريق تشجيعهم على
التساؤل والتجريب والرصد واخرتاع النظريات كما يعمل على مساعدتهم ليكونوا قادرين على حل
األمور املتعسرة بطريقة إبداعية من خالل وضعهم أمام التحدي .ويقوم املتحف بتنمية الروح اإلبداعية
واجلمالية لدى األطفال عرب تزويدهم باملكان والفرصة والتجهيزات احملفزة الكتشاف املواهب يف
داخلهم وغرس روح املبادرة والبحث واالطالع( .متاحف جتهيزات األطفال ومتاحف األلعاب.).
 .4املتاحف الصناعية :متاحف التقنيات والصناعات اليدوية والتقاليد الشعبية ومتاحف وسائل النقل
والصناعات( .الثورة الصناعية وما أنتجته من صناعات عن طريق البحث العلمي والتكنولوجي
واستخدام التقنيات اليت حتولت إىل معروضات باملتاحف).
 .5املتاحف الزراعية :متاحف األدوات واآلليات الزراعية ،الرتبة واحليوانات والطيور.
 .6متاحف املدن :متاحف املباني واملدن واليت متثل حقبة زمنية حمددة (تارخيية).
 .7تقوم املتاحف بالرتبية وتنمية الفكر اإلبداعي العلمي واملعريف من خالل املمتلكات الثقافية وتفعيل
دورها الرتبوي التثقيفي ،وعلى هذا األساس أدركت الشعوب الدور اهلام الذي تقوم به املتاحف على
اختالف أنواعها.
تنظيم الزيارات املدرسية للمتاحف ليتيحوا للتالميذ فرصة التأمل بعمق والتفكري حبرية واالستنتاج
برغبة ودقة والقيام بالرتبية وتكوين الشخصية وتنمية طاقاتهم الفكرية وتطوير احلس اجلمالي
والذوق الفين والوعي احلضاري.
أهداف املتاحف:

يهدف كل متحف إىل:
 .1محاية الرتاث واألعمال الفنية املختلفة حسب أنواعها وحسب القيمة الفنية والتارخيية.
 .2التعريف بالفنون والقطع األثرية ذات األبعاد الثقافية والتارخيية والفنية.
 .3احملافظة على اجملموعات الفنية ذات القيمة الوطنية أو العاملية.
 .4تقوم املتاحف مب همة توصيل املعلومة عن طريق التحف الفنية اليت تعكس تاريخ أو حضارة أو
ثقافة شعوب.
 .5تهدف املتاحف إىل حتقيق العدالة يف حق اجلميع يف الرتبية والثقافة.
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خصائصها:

يرى علماء األنثروبولوجيا أن اإلنسان منذ ظهوره على وجه األرض وهو يصارع الطبيعة للبقاء ،وتدل
الشواهد التارخيية على أن املنحوتات واآلثار تعكس ثقافته وحضارته وهذا ما ميز بني احلضارات واليت
تعكسها حاليا املتاحف من حيث مقتنياتها املختلفة ،ومن أهم خصائصها:
 .1الرتبية املتحفية غري إلزامية (تعليم غري رمسي) تساهم يف احلصول على معارف علمية وتكون سجل
من األفكار واملعتقدات والنظم لثقافات متنوعة ،ومتكننا بذلك أن حنصل على معرفة أوسع عن
الثقافات عن طريق دراستنا ملا سجلته واحتضنته املتاحف من حتف وآثار (املوروث الثقايف املادي
11

والالمادي. ).

 .2الرتبية املتحفية ثقافة وتعليم ،تتميز باالستخدام الواسع للفكر الرتاثي على نطاق واسع يف املدرسة
واملؤسسات الثقافية املختلفة ،وقد اختذ هذا االجتاه منحى جديد لالهتمام باحلياة يف املاضي
واحلاضر واملستقبل.
 .3إن خاصية تثقيف األجيال بني املدرسة واملتحف مرتبطة باألهداف والربامج املسطرة من قبل
املؤسسات الرتبوية واملتحفية ،وفعال قد من اإلحساس باملسؤولية الشخصية املؤسساتية ،كما منا
الضمري اإلنساني لتحديد املفهوم احلقيقي وإعطاء املكانة الفعلية هلذه املؤسسات ذات الدور الرتبوي
والتثقيفي.
 .4نقل ثقافة اجملتمعات من جيل إىل جيل وهذا عن طريق التواصل املستمر بني الشعوب وبني األجيال
12

باستخدام املتاحف كوسائط تثقيفية وتربوية.
وظائف وأهمية املتاحف:

 تساهم املتاحف يف الرتبية والتثقيف وحفظ اآلثار واملقتنيات التارخيية والفنية. تساعد املتاحف األجيال على ربط ماضيها حباضرها ورسم مستقبلها. إثراء اجلانب املعريف والوجداني لدى األطفال ،واملساهمة يف التعريف بالتاريخ والثقافة وهذا ينميعندهم روح االنتماء.
 جعل عملية التعلم أكثر إثارة وتشويق وتكون مبثابة التطبيق العلمي ملا يتم دراسته نظريا. -السماح للزائرين بالتعامل مع التحف واملعروضات بشكل مباشر.

adolescent . edition 2000. Labor . ،enfant et de l،J.A Rondal. F hotgar. Psychologie de l11
paris
www.aam-us.org12
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 جعل املعلومات باقية األثر وراسخة يف األذهان وتساهم يف معرفة الفروق الفردية. االطالع على املصادر الثقافية ومعرفة الدالئل التارخيية ومميزات كل عصر ،واالختالف من حيثاملكونات الثقافية واحلضارية اليت تساهم يف التواصل الفكري واملعريف.
 املتاحف مصدر اإلبداع واالبتكار وإعداد األجيال والتواصل بني الشعوب والثقافات واحلضارات. احملافظة على اهلوية الوطنية (توثيق مسرية الشعوب).تساهم املتاحف يف احلياة الفكرية يف اجملتمعات وحتدد أبعاد ومفاهيم ،الدولة ،املواطنة ،واإلنسان
والطبيعة اإلنسانية وعملية الرتبية.
الرتبية املتحفية واملواطنة:

 صيانة الذاكرة الوطنية واحملافظة على الرتاث يف صلب التنمية البشرية. إن إحداث هذا النوع من املتاحف سيحافظ على الذاكرة والرتاث الوطين ونشر ثقافة املواطنة وتعزيزصيانة الذاكرة واالئتما ن عليها ،وتعميق الوعي الوطين ،وترسيخ القيم اإلجيابية لدى األجيال.
 متثل الرتبية املتحفية خيارا اسرتاتيجيا للحفاظ على املوروث الثقايف ،التارخيي ،الثقايف ،واهلويةالوطنية ،واملساهمة يف التنمية البشرية ،والتنمية املستدمية ،وذلك بالنظر إىل الدور الذي يضطلع يف
اجملال السياحي واحلركية االقتصادية واالجتماعية املرتبطة باملواقع األثرية واملدن العتيقة واملتاحف
جبميع أصنافها.
الثقافة املتحفية:
تعد املسألة الثقافية من التحديات األساسية لألنظمة (سياسيا .اقتصاديا .اجتماعيا ).فالثقافة
ختول لكل مواطن االندماج والتجذر يف اجملتمع الذي ينتمي إليه وهي عنصر أساسي يف جمتمع عصري
13

يساعد على تعميق معرفة الذات واحمليط وبالتالي اإلحساس باالنتماء.

ترتكز الثقافة على الرتبية والتعليم واالطالع على وسائل اإلعالم والتواصل مع الغري ،كما تنهل
الرتبية وتتسع آفاق التعليم على قدر املخزون الثقايف للمواطن.
إن انتشار الثقافة جبميع أصنافها بني املواطنني يضفي خصوبة وقدرات خاصة على أرضية اخللق
واإلبداع مبا له من انعكاسات إجيابية على املنظومة اإلنتاجية( .الثقافة والتعليم).

www.alkhanqah.wordpress.com13
( journal of the American Research)www.alarabimag.com
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يعترب الرتاث جزء من التاريخ وللمتاحف أهمية يف تثبيت السلوك االجتماعي والتطور العمراني
والشواهد امللموسة يف احلياة واألفكار (أهمية تعزيز الدور الثقايف للمتاحف ،وأهمية تعريفها لألجيال
عن طريق الزيارات العلمية والرتفيهية واالستعانة بالصور واملقتنيات التارخيية واملعروضات املتحفية
املتنوعة. ).
ال شك أن للمتاحف دور هام يف نشر الثقافة يف اجملتمع واحلفاظ على الرتاث (قيمة احملتويات
الفنية والتارخيية .).ليس املتحف جمرد خمزن حلفظ الرتاث بل بيئة ثقافية وقيمية ذات أدوار ووظائف
خمتلفة ونشر رسالة عاملية.
إن املعيار األساسي للتنشئة االجتماعية والثقافية للطفل ينبع من اخللية األساسية للمجتمع (األسرة)
حيث أن الثقافة مبا تعنيه من تنشئة اجتماعية حتتل مكانة هامة يف مرحلة الطفولة وصوال إىل سن
الرشد( .عملية االنتماء االجتماعي ).كما تتشكل اهلوية الذاتية وتتعدى الثقافة إىل تكوين الشخصية
مبجملها وحتدد السلوك وتوجهاته ،وذلك من خالل متابعة وتوجيه عمليات النمو يف خمتلف أبعادها
العاطفية واملعرفية ،االجتماعية والسلوكية وثقافة الطفل ال جيب أن ينظر إليها باعتبارها عملية
لالرتقاء الفكري وتهذيب احلواس فقط ،ولكن األهم هو اإلعداد للمستقبل والصناعة له من خالل
إعداد أجيال الغد والذين هم رهن بعملية الرتبية ومدى العناية اليت تعطى هلا ونوع التوجهات األساسية
اليت تتخذها.
● الرتبية املتحفية واهلوية :إن الرتكيز على اهلوية الوطنية ورسم املستقبل املأمول لطفل منتمي عروبيا
وإسالميا ،يعتمد يف األساس على مدى االهتمام بثقافة الطفل يف الوطن العربي ،لذلك ال بد من
األخذ يف االعتبار أهمية الرتبية الثقافية للطفل علة أسس علمية وحتديد خياراتها بعناية فائقة.
● تتعدد ا ملؤسسات العاملة يف نقل ثقافة اجملتمع إىل الطفل وتتوزع داخل تلك املؤسسات الثقافية
(األدوار) كاملتاحف ،فتتكامل وتتصارع وقد تتناقض هذه املؤسسات يف الرتبية االجتماعية.
(التكامل بني املؤسسات الثقافية والتعليمية).
● تقوم هذه املؤسسات بتغذية الطفل بالتوجيهات االجتماعية ،السياسية والثقافية والوطنية اليت تتبناها
وتنقلها األجيال كموقف مطلوب ومرغوب لتحديد اهلوية الوطنية.
● إذا كانت الرتبية املتحفية متثل عملية انتقال الثقافة من جيل إىل جيل و إعداد الطفل اجتماعيا و
ثقافيا يف اجملتمع بثقافته ،و يدخل يف ذلك ما تلقنه املؤسسات الثقافية (املتاحف ) من تاريخ و معرفة
ثقافية و علمية .فالرتبية املتحفية مبثابة القناة اليت تؤمن مرور الثقافة بني األجيال و إحداث حالة من
التناغم و املالئمة االجتماعية بني األفراد و اجملتمع  ،و مادامت ثقافة الطفل هي اللبنة األوىل لثقافة
اإلنسان و اجملتمع  ،ف يجدر أن نقدم هذه الثقافة إىل أبنائنا يف صورة قيم ستصري رغبتهم منذ صغرهم
ملزيد من جرعاتها يف صورة إمتاع وجداني عقلي يسعى إليه و يصبح التزاما بالنسبة له و ال جيرب
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عليه ،ال سيما و أن الثقافة تشكل ذاكرة اإلنسان احلضارية اليت تؤمن جتذره يف املاضي و حضوره
يف الر اهن ،و رؤيته يف املستقبل  ،فهي حبق بوصلة ضابطة إليقاع حركة الفرد و اجملتمع.14
اجلزء الثاني :الدراسات السابقة:
 .1دراسة "وودمان هارلد Wood Man Harold"15:

أوضحت أهمية املقاالت التارخيية اليت كتبها الساسة والصحفيون واملوجودة يف املتاحف ،وقرأتها مبا
يساعد على حتليل وتفسري الوثائق التارخيية ونقد وجهات النظر املختلفة.
 .2دراسة " هارلي كوبر :

16

"Harly Cooper

اليت أوضح فيها أهمية استخدام املصادر األصلية ودورها يف تنمية مهارات الفهم والتطور التارخيي،
اليت تعمل على تنمية مهارات التفكري التارخيي كهدف تربوي.
 .3دراسة (مكتب الرتبية بنيويورك)

17

اخلاصة بتدريب معلمي املوهوبني من خالل برنامج ثقايف قائم بني املدرسة وعدد من املتاحف مبا تتضمنه
من آثار ،حيث أثبتت الدراسة أن لآلثار دور هام يف تنمية الشعور بالتغريات والتطورات احلادثة على
مستوى الثقافة واحلضارة يف أفريقيا ،وكذلك زيادة فاعلية املعلمني حنو دراسة اآلثار.
 .4دراسة "هونرت

18

"Hunter

أوضحت أهمية ملتاحف يف البيئة احمللية واحتوائها على مصادر تعلم ،واستخدامها يف تدريس الدراسات
االجتماعية من خالل برنامج قائم على مصادر التعلم احمللية ،وكذلك زيارة األماكن التارخيية واملباني
والتعرف على الوثائق.

14

عبد الفتاح مصطفى غنيمة .المتاحف والمعارض والقصور ،مرجع سابق ،ص.95

Woodman Harold D: Defaces Speak for the mselves writing the Historical Essay, Social 15
studies Texas, Vol.4, No.3, 1988.
Harly cooper: young children's Thinking in History: Teaching History No.69, Oct.1992 .16
New york city board of education "Ateacher enriehment program " 1983 -1984. Division 17
of curriculum and instruction. Gifted and telenteduint Evaluation Report New york office of
education evaluation, 1984
Hunter, Kathleen: "Teaching with Historic places" Eric clearing House for social studies, 18
social scince, Education Bloomington, 1993.
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 .5دراسة "بيرتز :

19

Peters

اليت استخدم فيها زيارة املتاحف ،والرحالت التعليمية ،وكذلك الزيارات امليدانية كأنشطة تعليمية،
ميكن من خالهلا إثراء منهج الدراسات االجتماعية يف املرحلة االبتدائية.
 .6دراسة "هاربر :

20

"Harper

أكدت على أهمية استخدام األماكن التارخيية األثرية حيث توظيفها يف تدريس مناهج الدراسات
االجتماعية عن طريق زيارة تلك األماكن والتعرف على القصص واألحداث املرتبطة بها واليت مرت
بها ،مبا يؤدي إىل تنمية مهارات املالحظة واإلنتاج والتحليل ووزن قيم األدلة التارخيية.
 .7دراسة "براون – :

21

"Brown

أوضح ت ن زيارة املؤسسات واجلمعيات األهلية واألشخاص واألماكن التارخيية ،تزيد من تنمية وعي
الطالب أثناء تعاملهم مع املصادر األصلية.
 .8دراسة "لعلي جودة ،وعاطف بدوي" :22
أوضحت أن زيارة األماكن التارخيية متمثلة يف القالع واحلصون ،أدت إىل حدوث منو يف مهارات
التفكري التارخيي.
23

 .9دراسة "روبرت – :

"Robert

عن برنامج إلعداد املعلمني قبل اخلدمة يهدف لتنمية الوعي األثري عند املعلمني ،حيث تضمن الربنامج
حمتوى عن اآلثار القدمية قبل ظهور الكتابة ،ومن أهم نتائج الدراسة حدوث تنمية للوعي األثري لدى
الطالب املعلمني ،متمثل يف اهتمامهم باحملميات الطبيعية على اعتبار أنها تراث.

Peters, Ritchard: Hummans, Nature, Places, and Things: An social studies views of the 19
world Global Horizons, the center for Applied Escosocial Studies corpus Christi Tx, 1994.
20

Harper, Marilyn: " including Historic Places in the social studies" Social studies/ social,

curriculum, Eric, 1997.
Brown, Robert C: outdoor Learning center: Realistic social studies Experiences for K. 6, 21
students, social studies, Vol. 89, Lssue 5, 1998.
22

علي جودة ،عاطف بدوي" :فعالية وحدة مقترحة عن القالع والحصون التاريخية في تنمية مهارات التفكير التاريخي

لدى تالميذ الصف الثالث اإلعدادي" ،الجمعية المصرية للمناهج وطرق التدريس ،مجلة دراسات في المناهج وطرق
التدريس ،العدد الرابع والستون /مايو 2000م.
Robert. S, Grument: "Archaeology in the National historic Landmark program", National 23
park service, Dep. Of interiror, Washington, D.C, 1988
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 .10دراسة "جوردان – Jordan" 24:

اهتمت باألنشطة اليت ميكن أن يقوم بها تالميذ املدارس االبتدائية ملساعدتهم على التعرف وفهم
الرتاث األثري من خالل تصميم بعض األنشطة بهدف التعرف على اجلانب الثقايف والتارخيي الذي
تشتمل عليه املباني األثرية.
25

 .11دراسة "عاطف بدوي" :
يوضح أهمية تعريف املناهج الدراسية للرتاث األثري ،والعمل على ترسيخ الوعي بأهميته وكيفية
التعامل معه واحلفاظ عليه وتوظيفه بصوره وأشكاله املتميزة ،واستخدام وسائل اإلبداع الفين
احلديثة يف االستفادة من رموز وشخصيات مشتقاه من الرتاث ودراسة القيم اجلمالية يف الرتاث األثري،
حيث ترجع أهمية الرتاث التارخيي إىل ما توارثه األجيال السابقة لألجيال الالحقة من شأنه أن يثري
الدوافع ويقوي اهلمم ويبعث احلماس ملزيد من األعمال يف خمتلف جماالت احلياة ،وهكذا تكون
العظة واالقتداء من تراث األسالف ،وكذلك دراسة الرتاث السياسي واحلربي ملا له من أهمية ،حيث
إن السياسة واحلروف تلعب دوراً مهماً يف تأمني األوطان واحلريات والدفاع عنها ،وتأمني العمل يف
اجملاالت األخرى ،االقتصادية ،واالجتماعية ،والثقافية ،كما أن القوة السياسية واحلربية مهمة جداً
إلجراء احلوادث املتكافئة عن االستفادة من التجارب السياسية واحلربية السابقة وحتليل نتائجها
وآثارها املوجودة يف املتاحف احلربية لالستفادة منها يف احلاضر واملستقبل.
 .12دراسة "سيوزان الباز – Susan Paz" 26:

أوضحت أهمية استخدام الوثائق التارخيية املوجودة يف املتاحف؛ لتوضيح العلة التارخيية عن طريق
استخدام الطالب اسرتاتيجيات االستقصاء التارخيي عند قراءة تلك الوثائق التارخيية.

Jordan, Amy: " Aprovidence History mgstery: Discover the History of Providence 24
throught Architecture" National trust for historic presser vation, Washington, Dc., ED. No.
348241.
25

عاطف محمد بدوي" :التربية التراثية ومواجهة بعض التحديات الثقافية الناجمة عن العولمة في محتوى مناهج التاريخ

بالمرحلة اإلعدادية" ،الجمعية المصرية للقراءة والمعرفة ،مجلة القراءة والمعرفة ،العدد السابع والعشرون ،أكتوبر 2003م.
Dela paz, susan: "Effects of Historical Reaconing instruction and writing stratege Nastery 26
in culltutally and Academically Diverse Middle school classrooms". Journal of Educational
Psychology, May, 2005, vol.97, Lssue2.
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أوجه االتفاق بني الدراسات السابقة والبحث احلالي ميكن ختليصها فيما يأتي:
 .1يتفق البحث احلالي مع بعض الدراسات يف الرتبية املتحفية وتنمية الوعي األثري.
 .2يتفق البحث احلالي مع الدراسات يف إنها تبحث يف ألهمية املتاحف وتربية الطالب على زيارتها
لتنمية وعيهم األثري ،وتشرتك معها يف األطر العامة.
أوجه االختالف بني الدراسات السابقة والبحث احلالي:
 .1خيتلف البحث احلالي عن الدراسات السابقة من حيث املنهجية املتبعة.
 .2خيتلف البحث احلالي عن الدراسات السابقة يف تشكيل اإلطار النظري.
 .3خيتلف البحث احلالي عن الدراسات السابقة يف حجم العينة.
 .4خيتلف البحث احلالي عن الدراسات السابقة من حيث البيئة اليت أجريت فيها الدراسة ،واألساليب
اإلحصائية يف معاجلة البيانات.
 .5انفردت هذه الدراسة من بني الدراسات اليت أطلع عليها الباحث بأنها تناولت طالب املرحلة الثانوية.
أوجه استفادة البحث احلالي من الدراسات السابقة:
من خالل استعراض الدراسات السابقة ميكن القول أن البحث احلالي قد استفاد من الدراسات
والبحوث اليت مت االطالع يف جوانب متعددة من أهمها ما يأتي:
 .1متت االستفادة منها يف صياغة مقدمة البحث والتدرج يف عرض أفكارها وصوالً لتعزيز مشكلة
البحث وحتديدها ،وأيضاً االستفادة منها يف اإلطار النظري للبحث احلالي.
 .2التعرف على أنواع املناهج العلمية املستخدمة فيها واختيار املنهج املناسب لطبيعة هذا الدراسة.
 .3التعرف على األساليب اإلحصائية املالئمة يف حتليل بيانات الدراسة احلالية.
 .4االستفادة منها يف تفسري ومناقشة نتائج الدراسة احلالية وكيفية صياغتها صياغة علمية.
الفصل الثالث
منهجية البحث وإجراءاته
يتناول هذا الفصل وصفاً إلجراءات البحث من حيث حتديد منهجية البحث وجمتمعه وعينته
وخصائصها ،وأداة البحث من حيث نوعها وطريقة إعدادها والتحقق من صدقها وثباتها ،واإلجراءات
اخلاصة بالتطبيق امليداني واملعاجلات اإلحصائية املستخدمة لتحليل البيانات وفيما يلي عرض هلذه
اإلجراءات.
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أوالً :منهـج البحث:
استخدمت الباحثة يف هذه البحث املنهج الوصفي التحليلي:
● حيث مت عمل مسح ألدبيات الرتبية خاصة يف جمال املتاحف والوعي األثري واآلثار ،مبا أفاد ذلك يف
بناء الوحدة املقرتحة وكذلك بناء مقياس الوعي األثري.
● استخدمت الباحثة املنهج التجرييب "للمجموعة الواحدة" ،حيث مت تطبيق مقياس الوعي قبلياً وبعدياً.
ثانياً :جمتمــع البحث:
تكون جمتمع البحث من مجيع طالب املرحلة الثانوية بأمانة العاصمة للعام 2019/2018م.
ثالثاً :عينـة البحث:
مت اختيار عينة البحث من اجملتمع األصلي بطريقة عشوائية بسيطة ،حيث مت اختيار  40طالباً من
طالب املرحلة الثانوية مبدرسة الكويت بأمانة العاصمة.
رابعاً :أداة البحث:
نوع األداة:
نظراً لطبيعة أهداف البحث فقد اعتمدت الباحثة على:
● بناء وحدة مقرتحة يف الرتبية املتحفية لتنمية الوعي األثري لدى طالب املرحلة الثانوية.
● بناء مقياس الوعي األثري لطالب املرحلة الثانوية أداة للبحث واليت من خالله يتمكن من مجع
البيانات واملعلو مات اليت تهدف إىل اإلجابة عن أسئلة البحث احلالي وفرضياته.
أوالً :بناء الوحدة املقرتحة:
● تضمنت الوحدة املقرتحة ستة موضوعات دراسية حيث اشتمل كل موضوع على األهداف ،والوسائل
التعليمية ،واألنشطة املصاحبة ،واحملتوى وطرق التدريس ،والتقويم.
● مت بناء الوحدة يف صورتها املبدئية وعرضها على جمموعة من احملكمني املتخصصني ،ويف ضوء
مالحظات احملكمني مت تعديل بعض النقاط يف الوحدة وأصبحت الوحدة يف صورتها النهائية.
● وتضمنت الوحدة الدروس اآلتية:
 الدرس األول :تصنيف املتاحف اليمنية. الدرس الثاني :املتاحف الرئيسية. الدرس الثالث :املتاحف اإلقليمية ومتاحف العصر احلديث. الدرس الرابع :متاحف املوقع ومتاحف ذات طبيعة خاصة ،واملتاحف التعليمية ،ومتاحف الرتاث الفين. الدرس اخلامس :متاحف لشخصيات هامة ومواقع تارخيية. -الدرس السادس :تصور مقرتح ملشروع إنشاء متحف.
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ثانياً :بناء مقياس الوعي األثري:
*اهلدف من املقياس:
قياس الوعي األثري لدى طالب املرحلة الثانوية ،وذلك بعد دراستهم للوحدة املقرتحة ،ويتم ذلك عن
طريق تطبيق املقياس قبل تدريس الوحدة ،ثم تطبيقه بعد تدريس الوحدة ملعرفة مدى منو الوعي األثري
لدى الطالب؛ حيث مت بناء املقياس تبعاً ملواقف السلوكية اليت ميكن من خالهلا إظهار الوعي.
*صدق املقياس:
 مت بناء املقياس يف صورته املبدئية يف ضوء التعريف اإلجرائي للوعي األثري يف البحث احلالي ومالمحمكونات الوعي األثري املتمثلة يف:
-1تعريف اآلثار.

-2أهمية اآلثار.

-3تصنيف اآلثار.

-4املشكالت اليت تواجه اآلثار.

 ثم مت صياغة مفردات املقياس يف ضوء ما سبق ،وعرضها على جمموعة من احملكمني من املتخصصنييف علم النفس واملناهج واآلثار ،ويف ضوء مالحظاتهم مت تعديل صياغة بعض املفردات.
* ثبات املقياس:
طبق املقياس على عينة من طالب الثانوية مبدرسة سيف بن ذي يزن بلغ عددهم ثالثون طالباً ،ثم
حسب الثبات عن طريق معادلة ألفا كرونباخ ،حيث بلغت نسبة الثبات  ،%88وهي نسبة تصلح إىل
أن يصبح املقياس يف صورته النهائية.
* زمن املقياس:
مت حساب متوسط زمن انتهاء أداء أول طالب على املقياس وآخر طالب ،حيث انتهى أول طالب بعد
( )40دقيقة وآخر طالب بعد مضي ( )80دقيقة وبذلك أصبح زمن املقياس يساوي ( )40دقيقة.
وأصبح املقياس مكونا من ( )29مفردة موزعة على أربعة أبعاد ،واليت متثل مكونات الوعي األثري
كما يوضحها اجلدول التالي:
جدول ( :)1يوضح مفردات املقياس موزعة على األبعاد األربعة:
البعد

املفردات

اجملموع

تعريف اآلثار

1-5-6-9-14-28

6

أهمية اآلثار

2-3-10-11-12-13-16

7

تصنيف اآلثار

4-7-8-17-27-29

6

املشكالت اليت تواجه اآلثار

15-18-19-20-21-22-23-24-25-26

10

اجملموع

29
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خامساً :إجراءات تطبيق أدوات البحث:
 .1مت تطبيق مقياس الوعي تطبيقاً قبلياً على الطالب عينة البحث البالغ عددهم ( )40طالباً من مدرسة
الكويت وذلك يف الفصل الدراسي الثاني 2019/2018م.
 .2بعد تطبيق املقياس مباشرة مت تدريس الوحدة املقرتحة بواقع حصة واحدة أسبوعياً ملدة ست أسابيع.
 .3مت تطبيق مقياس الوعي تطبيقاً بعدياً على الطالب عينة البحث وبلغ عددهم النهائي ( )40طالباً،
وذلك بعد االنتهاء من الوحدة مباشرة.
 .4جتميع املقياس بعد توزيعه مباشرة وذلك من أجل احلرص على اإلجابة على أي استفسارات من أفراد
العني.
 .5إجراء التحليالت اإلحصائية واستخراج النتائج ومناقشتها.
 .6تفسري النتائج وتقديم التوصيات واالقرتاحات بناء على النتائج.
سادساً :األساليب اإلحصائية:
متت املعاجلة اإلحصائية لبيانات أداة البحث بواسطة احلاسب اآللي ،باستخدام الرزمة اإلحصائية يف
العلوم االجتماعية واإلنسانية ( .)spssحيث مت حساب:
 .1املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية.
 .2استخدام االختبار التائي (ت)  T.testجملموعة واحدة لداللة الفروق بني متوسطات درجات أفراد
العينة للقياس القبلي والبعدي
 .3معامل الفاكرونباخ حلساب ثبات األداة.
الفصل الرابع
نتائج البحث ومناقشتها والتوصيات والبحوث املقرتحة
يتناول هذا الفصل عرضاً لنتائج البحث ومناقشتها يف ضوء اإلطار النظري ونتائج البحوث
والدراسات السابقة ،إضافة إىل عرض توصيات البحث ومقرتحاته.
يوجد فرض ذو داللة إحصائية عند مستوى ( )0.05بني متوسطي درجات طالب املرحلة الثانوية يف
مكونات مقياس الوعي األثري واملقياس ككل قبل وبعد تدريس الوحدة املقرتحة لصاحل التطبيق
البعدي.
استخدمت الباحثة اختبار (ت)  T.testجملموعة واحدة لداللة الفروق بني متوسطات درجات
أفراد العينة للقياس القبلي والبعدي على مقياس الوعي األثري ،ويتضح ذلك من جدول (.)2
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جدول ( :)2يوضح داللة الفروق بني متوسطات درجات العينة على القياس
القبلي والبعدي ملقياس الوعي األثري:
م

1

البعد

تعريف
اآلثار

 2أهمية اآلثار

3

4

تصنيف

االحنراف

القياس

املتوسط

قبلي

2.1143

1.3671

بعدي

5.4286

0.7391

قبلي

2.7714

2.0013

املعياري

9.150

8.193

بعدي

6.0857

1.1725

قبلي

2.0286

1.0977
10.933

اآلثار

بعدي

5.3143

0.7960

املشكالت

قبلي

3.2286

1.6465

بعدي

9.0286

0.7854

قبلي

9.6286

3.3439

اليت تواجه
اآلثار

املقاييس ككل

ت

11.601

17.035

بعدي

26.000

درجات

مستوى

الداللة

احلرية

الداللة

اللفظية

39

39

39

39

39

0.001

0.001

0.001

0.001

0.001

دالة

دالة

دالة

دالة

دالة

1.9554

يتضح من اجلدول السابق:
أن قيمة (ت) للبعد األول وهو تعريف اآلثار ( )9.150وهي دالة عند مستوى أكثر من ،0.001
كذلك قيمة (ت) للبعد الثاني أهمية اآلثار ( )8.193وهي دالة عند مستوى أكثر من  ،0.01والبعد
الثالث اخلاص بتصنيف اآلثار كانت قيمة (ت) ( ،)10.933وهي دالة أيضاً عند مستوى أكثر من
 ، 0.001كذلك البعد الرابع حيث كانت قيمة (ت) هلذا البعد الذي ميثل املشكالت اليت تواجه اآلثار
تساوي ( )11.601وهي أيضاً دالة عند مستوى أكثر من  ،0.001كما يتضح أن قيمة (ت) ألبعاد
املقياس ككل هي ( )17.035وهي أيضاً دالة عند مستوى أكثر من .0.001

للعلوم والتقنية

625
625

صنعاء  21 - 20 /أكتوبر  2020م

( املؤتمر العلمي الثاني للعلوم اإلدارية )
التنمية املستدامة ركيزة لألمن واالستقرار والسالم  /أكتوبر  2020م

وهذا يوضح أن قيمة (ت) املسحوبة أكرب من قيمة (ت) اجلدولية مبا يؤكد وجود فروق ذات داللة
إحصائية مرتفعة بني متوسطي درجات الطالب قبلياً وبعدياً لصاحل األداء البعدي على مقياس الوعي
األثري.
أما عن اخنفاض الوعي األثري عند الطالب قبل دراستهم الوحدة املقرتحة ،قد يرجع إىل عدة أسباب
منها:
● أن موضوعات الوحدة املقرتحة مل يتم تدريسها من قبل بشكل تفصيلي ومركز حول املتاحف واآلثار
اليمنية ،إال أنه مت اإلشارة إىل ذلك يف بعض هوامش كتاب الدراسات االجتماعية بشكل مبسط
دون شرح وافٍ على هيئة نشاطات يقوم بهما الطالب.
● أن أهداف الدراسات االجتماعية يف التعليم العام من املرحلة األساسية حتى املرحلة الثانوية مل تهتم
بشكل مبا شر بالرتبية املتحفية واآلثار إال من خالل صياغة بعض األهداف قد ترتبط بالرتبية املتحفية
والوعي األثري بشكل غري مباشر على سبيل املثال.
يف األهداف العامة للدراسات االجتماعية يف املرحلة األساسية مت صياغة هدف عام على النحو اآلتي:
* تنمية الوعي بأهمية دراسة البيئة وكيفية محايتها واستثمارها وترشيد استهالكها.
كما مت صياغة بعض األهداف الوجدانية للدراسات االجتماعية يف املرحلة اإلعدادية منها:
* تنمية الوعي بأهمية احلفاظ على البيئة ومحايتها وكذلك االهتمام بالوعي السياحي.
ومن ضمن األهداف اخلاصة للمواد االجتماعية تنمية الوعي بأهمية السياحة وسبل تنشيطها وجهود
الدولة يف هذا السبيل.
ومع ذلك جند أن هناك بعض األهداف مت صياغتها بشكل مباشر جتاه اآلثار مثل:
● يشيد الطالب باملعامل األثرية املوجودة.
● حيافظ الطالب على تراث أجداده املوجودة.
● يعاون الطالب السائحني القادمني لزيارة.
ومع أن هذه األهداف مصاغة حتت عنوان :األهداف اخلاصة ،إال أنه يصعب حتقيقها يف ضوء
طرق التدريس والوسائل التعليمية التقليدية اليت يستخدمها معلمو الدراسات االجتماعية.
أما يف املرحلة الثانوية جند أن هناك أهدافا مباشرة جتاه اآلثار ،فمثالً حتت عنوان :األهداف العامة
ملادة التاريخ يف املرحلة الثانوية يف جمال األهداف الوجدانية جند أن هناك بعض األهداف اليت تسعى
لتحقيق قدر من الوعي األثري وهي:
● تنمية الوعي السياحي عن طريق إدراك الطالب ألهمية حضارة سبأ القدمية.
● تنمية الوعي السياحي بقيمة الرتاث احلضاري اليمين وأثره يف احلضارات األخرى.
● تقدير قيمة اآلثار اإلسالمية كمظهر للحضارة اإلسالمية.
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يالحظ على هذه األهداف أنها ركزت على الوعي السياحي ومع أن هناك هدفا يركز على قيمة
اآل ثار إال أنه اختصر هذه القيمة يف اآلثار اإلسالمية فقط.
لذلك ترجع الباحثة اخنفاض درجات الطالب يف القياس القبلي على مقياس الوعي األثري
لعدم وضوح رؤية مباشرة لدى القائمني على مناهج الدراسات االجتماعية بشكل عام ،والتاريخ بشكل
خاص للتوجه حنو الرتبية املتحفية واآلثار ختطيطاً وتنفيذاً.
أما عن زيادة الوعي األثري لدى الطالب بعد تدريس الوحدة املقرتحة فقد يرجع ذلك لعدة أسباب
منها:
● أن أهداف دروس الوحدة مت صياغتها بشكل سلوكي ميكن مالحظته ،وبالتالي ميكن قياسه،
وأن هذه األهداف ارتبطت ارتباطاً مباشراً بالتعريف اإلجرائي للرتبية املتحفية والوعي األثري.
● أن حمتوى الوحدة ارتبط أيضاً مبكونات الوعي األثري من حيث تعريف اآلثار ،وأهمية اآلثار،
وتص نيف اآلثار ،واملشكالت اليت تواجه اآلثار ،وبالتالي تضمني مقياس الوعي األثري هذه األبعاد.
● أن الوحدة تضمنت على أنشطة تعليمية عن املتاحف اليمنية اليت حتتوي على اآلثار ،مبا قد يعمل
على إثارة دوافع الطالب للبحث والتقصي عن تلك اآلثار وغريها.
● كما أن طريقة التدريس غري التقليدية اليت مت تنفيذ دروس الوحدة بها واملتمثلة يف التعلم من خالل
جمموعات والتعلم التعاوني ،واستخدام بعض الوسائل التعليمية املرتبطة مباشرة مبوضوع الوحدة
املقرتحة وطرح العديد من التساؤالت أثناء التدريس ،أدى ذلك إىل زيادة املعرفة األثرية لدى الطالب.
● إن الوحدة املقرتحة ركزت على توضيح العالقة بني املتاحف وما حتتويه من آثار ،وبالتالي جاء تقويم
الوحدة من خالل مقياس الوعي األثري لدى الطالب ،وهذا يؤكد وجود عالقة قوية بني املتاحف
واآلثار.
ويتفق ذلك مع دراسة كل من (فرينرجونسون ،وهوركان) ،ودراسة (هونرت،)Hunter1993
ودراسة (بيرتز  ،)Peters1994ودراسة (هاربر ،)Harper1997ودراسة (براون ،)Brown1998
ودراسة (جودة ،بدوي 2000م ) ،حيث أكدت هذه الدراسات على أهمية استخدام املتاحف يف تدريس
الدراسات االجتماعية بوجه عام والتاريخ بوجه خاص ،وكذلك أهمية زيارة األماكن األثرية والتعرف
عليها.
مما سبق يتضح أن الوحدة املقرتحة كان هلا فعالية يف تنمية الوعي األثري لدى طالب املرحلة
الثانوية عينة البحث ،كما يتضح ذلك أيضاً من الفرق الواضح بني املتوسط احلسابي للقياس القبلي
والبعدي لكل بعد من أبعاد القياس وكذلك القياس ككل.
ولذلك ميكن قبول فرض البحث الذي ينص على أنه" :يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى
( )0.05بني متوسط درجات الوحدة املقرتحة لصاحل التطبيق البعدي".
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توصيات البحث:
● مبا أن نتائج البحث أشارت إىل إمكانية تنمية الوعي األثري لدى الطالب ،لذا جيب االهتمام من
خالل تدريس الدراسات االجتماعية بهذا اجلانب كهدف تربوي نسعى إليه ،وذلك من خالل
االهتمام بالرتبية املتحفية ،بأن جنعل هلا نصيباً من مناهج الدراسات االجتماعية حتى ولو على هيئة
وحدة من وحدات املنهج.
● مبا أن طرق التدريس اليت مت استخدامها لتنفيذ الوحدة املقرتحة أثبتت فعاليتها يف تنمية الوعي
األثري ،لذلك يوصي بالتنوع يف استخدام مثل هذه الطرق احلديثة ،مبا يساعد الطالب على التعلم
بأنفسهم والبحث عن احلقيقة والتقصي عنها بشكل يعمل على تنمية تفكريهم ووعيهم األثري،
ومن هذه الطرق التقصي ،واالكتشاف ،وحل املشكالت ،والتعلم التعاوني وغريها.
● ملا كان لوسائل التعليم غري التقليدية واملستخدمة يف تنفيذ الوحدة املقرتحة دور فعال يف املساهمة
يف تنمية الوعي األثري لدى الطالب ،لذا يوصي باستخدام العديد من هذه الوسائل خاصة احلديث
منها مثل :الكمبيوتر عن طريق الربامج املختلفة اليت تعمل على إثارة دافعية الطالب للتعلم كربنامج
(البوربوينت) مثالً ،وكذلك تعريف الطالب باملواقع املهمة باملتاحف واآلثار على الشبكة املعلوماتية
مما يساعد على سهولة حصول الطالب على املعلومات األثرية.
● كما أثبت النشاط املصاحب للوحدة املقرتحة فعالية يف تنمية الوعي األثري لدى الطالب خاصة
الدرس األخري ،الذي يهدف إىل وضع تصور مقرتح ملشروع إنشاء متحف ،لذا نوصي القائمني على
مناهج الدراسات االجتماعية سواء املتعلمني أو املوجهني باالهتمام بهذا النوع من األنشطة اليت يقوم
بتنفيذها الطالب مستخدمني يف ذلك إمكانات البيئة احمللية.
* مثال :مشروع تزيني املدرسة يف املناسبات الوطنية بلوحات توضح تلك املناسبة.
* إدخال مجاعة احملافظة على اآلثار ضمن مجاعات النشاط املدرسي ،حبيث يتعلم الطالب كيف
حيافظ على آثار وطنه ،وبالتالي تنمية الوعي األثري لديه من خالل العمل يف هذه اجلماعة وما
يتخلله من عقد ندوات وزيارات ميدانية ،وعرض أفالم توضح اآلثار يف اليمن واهتمام الدولة بها.
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مقرتحات البحث:
يف ضوء نتائج البحث يقرتح اآلتي:
● عمل دراسات مشابهة ملعرفة فعالية وحدة مقرتحة أو برنامج نشاط مقرتح أو مداخل تدريسية مقرتحة؛
لتنمية الوعي األثري لدى طالب املرحلة األساسية.
● قياس الوعي األثري لدى معلمي الدراسات االجتماعية بشكل عام ومعلمي التاريخ بشكل خاص.
● عمل برامج تدريبية ملعلمي الدراسات االجتماعية ومعلمي التاريخ أثناء اخلدمة بهدف تدريبهم على
تنمية الوعي األثري لدى املتعلمني.
● تقويم الوعي األثري لدى املتعلمني من ذوي االحتياجات اخلاصة.
● عمل مشروع يهدف إىل النهوض بالرتبية املتحفية ،من خالل االستفادة من املتاحف وعالقتها بالتعليم
النظامي وذلك مبشاركة املتخصصني يف مناهج الدراسات االجتماعية والتاريخ بصفة خاصة
واآلثاريني؛ لتنمية الوعي األثري لدى طلبة التعليم العام.
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أهمية تطوير أدوار جامعة إب يف تعليم الكبار والتعليم املستمر يف ضوء
متطلبات التنمية املستدامة
The Importance of Developing Roles of Ibb University in Adult Education and
Continuing Education in accordance with Requirements of Sustainable
Development
()1

الباحثة /أبتهال محمد عبد هللا شبيب
()1طالبة دكتوراه – كلية التربية – جامعة إب
الملخص:
هدف البحث احلالي إىل التعرف على درجة

 -احتل جمال تطوير البعد االقتصادي فقد جاء يف

أهمية تطوير أدوار جامعة إب يف تعليم الكبار والتعليم

املرتبة األوىل ،مبتوسط حسابي ( ,)4.43وبوزن

املستمر يف ضوء متطلبات التنمية املستدامة وفقاً

نسيب ( ،)88.6بينما جاء جمال تطوير البعد

الستجابات أفراد عينة البحث وهم اخلرباء

الوطين والسياسي يف املرتبة الثانية مبتوسط

املشاركون .واستخدمت الباحثة املنهج الوصفي

حسابي ( ,)4.40وبوزن نسيب ( ,)88.1كذلك

املسحي ،وحتدد جمتمع البحث باخلرباء املتخصصني

جاء جمال تطوير البعد املهين والثقايف يف املرتبة

يف تعليم الكبار والتعليم املستمر وأصول الرتبية

الثالثة مبتوسط حسابي ( ,)4.39وبوزن نسيب

واإلدارة الرتبوية والتخطيط الرتبوي يف اجلامعات

( ,)87.8وجاء جمال تطوير البعد التكنولوجي يف

اليمنية ،والقيادات اإلدارية يف اجلهاز العام حملو األمية

املرتبة الرابعة مبتوسط حسابي ( ,)4.35وبوزن

وتعليم الكبار .ولغرض مجع البيانات واملعلومات

نسيب ( ، )87.1وحصل جمال تطوير البعد

املتعلقة مبوضوع البحث ،استخدمت الباحثة

االجتماعي

والبيئي على املرتبة اخلامسة

االستبانة ،ومت حتليل البيانات احصائياً باستخدام

مبتوسط حسابي ( ,)4.33وبوزن نسيب (.)86.8

برنامج ) ،)SPSSمستخدمة بذلك املتوسطات
احلسابية والنسب املئوية لإلجابة عن هدف البحث،
وخلصت الدراسة إىل جمموعة من النتائج كان من
أبرزها ما يأتي:

الكلمات المفتاحية :أدوار اجلامعة  -جامعة إب  -تعليم
الكبار والتعليم املستمر – متطلبات التنمية املستدامة.

Abstract:
This research aimed at identifying
the importance of developing the roles
of Ibb University in adult education and
continuing education in accordance with
requirements
of
sustainable
development according to the responses
of the individuals of the research sample,
who are the participating experts. The
researcher has used the descriptive
survey approach, and identified the
research population with experts
specializing in adult education,
continuing education, fundamentals of
education, educational administration
and educational planning in Yemeni
universities, and administrative leaders
in the general apparatus for literacy and
adult education. For the purpose of
collecting data and information related
to the research topic, the researcher has
used a questionnaire, and the data was
analyzed statistically using the SPSS
program, using the arithmetic averages
and percentages. The researcher has
concluded with a set of results, the most
prominent of which are the following:

- The field of developing the economic
dimension was ranked first, with an
arithmetic average (4.43), and a
relative weight (88.6), while the field
of developing the national and
political dimension came in second
place with an arithmetic average
(4.40), and with relative weight
(88.1). The field of developing the
professional and cultural dimension
came in third place with an arithmetic
average (4.39) and a relative weight
(87.8). The development of the
technological dimension ranked
fourth, with an arithmetic average
(4.35), and a relative weight (87.1).
The field of developing the social and
environmental dimension ranked
fifth with an arithmetic average
(4.33), and a relative weight (86.8).
Key words: university roles Ibb University - adult education and
continuing education - sustainable
development requirements.
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 .1مقدمة البحث:
يعد التعليم الركيزة األساسية يف املسارات التنموية للنظم اجملتمعية املختلفة ،فمخرجات نظام
التعليم هي مدخالت رئيسة للعملية التنموية يف النظم اجملتمعية األخرى ،فبالتعليم تكتسب املعرفة ومن
خالله يتم إنتاجها وعرب خمرجاته يتم توظيفها يف خمتلف األبعاد التنموية ،ومن هنا يتبني أن هناك عالقة
وثيقة بني التعليم والتنمية املستدامة يف كافة اجملاالت الثقافية واالقتصادية واالجتماعية والبيئية.
ويعد التعليم حجر األساس يف عملية التنمية؛ ألن جناح التنمية يف أي جمتمع من اجملتمعات يعتمد
اعتمادًا كبريًا على جناح النظام التعليمي يف هذا اجملتمع (وزارة التخطيط.)111 ،2004 ،
ويف ظل التحديات العاملية املتسارعة يف املعرفة العلمية والثورة التكنولوجية اليت أصبحت تواجه
ا جملتمعات ظهرت احلاجة إىل تطوير دور اجلامعات ألنظمتها وبراجمها التعليمية والتدريبية ،األمر الذي
ترتب عنه ظهور العديد من األنظمة التعليمية ،وكان اهمها وأبرزها نظام تعليم الكبار والتعليم
املستمر ،حبيث يكون قادرة على االستجابة بفاعلية حلاجات التعليم والتدريب املتغرية ،مبا يسهم يف
إ عداد القوى البشرية القادرة على خدمة اجملتمع وتطوره ،فاالستثمار يف التعليم تنعكس مثاره على
مستوى الفرد واجملتمع يف القضاء على الفقر وحتقيق التنمية املستدامة (عبد العظيم .)1،2012،
ولذا فقد اصبحت برامج تعليم الكبار والتعليم املستمر املتنوعة من اجملاالت املهمة اليت تعرب عن
خدمة اجلامعة جملتمعها ،إذ تعد تلك الربامج يف صورها ومستوياتها املتعددة ضرورة تنموية لكافة
اجملتمعات املتقدمة والنامية ،وهذا ما أكدت علية معظم الدراسات اليت أجريت يف هذا اجملال كدراسة
محدان ( ،)2006دراسة العريقي( ،)2008دراسة حجر( ،)2012ولعل ذلك يرجع إىل أهمية فتح فرص
التأهيل والتدريب للكبار يف من خالل برامج تعليم الكبار والتعليم املستمر يف خمتلف التخصصات
العلمية واملهنية مبا يليب احتياجاتهم وأدوارهم ومسؤولياتهم اجملتمعية ،والعمل على استمرارها
(خاطر.)263 ،2015،
ولقد أشار التقرير الوطين للجمهورية اليمنية حول التنمية املستدامة ( )5، 2012أن جهود اليمن
حنو حتقيق التنمية املستدامة بركائزها الثالث االقتصادية ،واالجتماعية ،والبيئية ،اتسمت بالتفاوت
امللحوظ بني مستويات التقدم من ركيزة إىل أخرى ،والواقع أن اليمن التزال أمامها حتديات كبرية
قائمة يف خمتلف جماالت التنمية املستدامة.
وتؤكد دراسة (الشهاري والغيلي )2013 ،أن للتغريات املتسارعة يف جمال التنمية يف اليمن دور
كبري يف االهتمام بفتح مراكز خاصة بتعليم الكبار والتعليم املستمر يف اجلامعات اليمنية حتى أصبح
يف ظل التوجهات احلديثة أحد اجملاالت اهلامة ،وقد خطت بعض اجلامعات خطوات كبرية يف االهتمام
بالتعليم املستمر ،وذلك بتقديم أنشطة وبرامج تعليمية وتدريبية.
وعلى الرغم اجلهود املبذولة اليت تقوم بها اجلامعات اليمنية ومنها جامعة إب ،إال نها مازالت تعاني
من اجلمود والضعف يف أدورها جتاه برامج تعليم الكبار والتعليم املستمر ،إذ أن نسبة وجود برامج
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تعليم الكبار والتعليم املستمر منخفضة مقارنة ببقية الربامج األكادميية والتدريبية اليت تقدمها
اجلامعات اليمنية .ومن هذا املنطلق هدف البحث احلالي اىل التعرف على واقع دور جامعة إب يف جمال
تعليم الكبار والتعليم املستمر ،حتى تتمكن اجلامعة تطوير وحتسني هذا الدور ،وحتقيق مستوى
تعليمي يضمن رفع مستوى الفرد اقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا ليمكنه من تطوير ذاته وبناء جمتمعه على
أسس علمية سليمة.
 .2مشكلة البحث:
أن برامج تعليم الكبار والتعليم املستمر مبا تقدمه من أدوات وآليات جيدة للتعلم والتدريب وتطوير
املهارات احلياتية ،قد أصبحت متثل قوة أساسية لتحقيق التنمية املستدامة (الرافعي،)35 ،2012،
لذلك فقد سارعت العديد من اجلامعات إىل فتح مراكز التعليم املستمر الستيعاب الكبار ممن فاتهم
فرص التعليم والتدريب بقصد تطوير مهاراتهم واكتسابهم مهارات وحرف جديدة يف خمتلف الربامج
اليت تقدمها تلك املراكز مبا خيدم كافة جماالت التنمية.
وتشري دراسة اجمليدي ( )159، 2007أنه نظرا حلداثة اجلامعات اليمنية وقلة إمكانياتها املادية
والبشرية ،فإنها يف الواقع مازالت تواجه حتديًا كبريًا يف حتقيق أهدافها السيما بعد أن زادت هذه
األهداف تعقيدًا بالقفزات املتسارعة للمعطيات العلمية والتكنولوجية اليت وسعت الفجوة بني نظام
يواكب املستجدات ونظام تغلب عليه األساليب التقليدية يف كافة اجملاالت ،وأصبح عاجزًا عن جتاوز
معطيات القرن الواحد والعشرين إىل حد كبري ،األ مر الذي أصبح يتطلب من اجلامعات زيادة اَفاق
التطوير لرباجمها بعزمية جادة وخطى حثيثة حتى تسهم يف معاجلة املشكالت اليت يعيشها اجملتمع
اليمين .وكما أشار تقرير البنك الدولي ( )57، 2010أنه على الرغم من اجلهود اليت تقوم اجلامعات
يف اليمن يف تطوير برامج تعليم الكبار والتعليم املستمر ،إال أنه ما يزال هناك قصور لدى اجلامعات يف
أداء هذا الدور ،وعزوف عدد من اجلامعات عن اإلسهام يف التعليم املستمر للكبار ،إذ تؤكد املؤشرات
اإلحصائية أن االهتمام بربامج التعليم املستمر للكبار على قلته إمنا يتمركز حول حمو األمية األجبدية،
والقلة من اجلامعات اليت تسهم يف هذا اجملال ال تقدم خدمات متكاملة تليب متطلبات اجملتمع .ويشري
التقرير الوطين للجمهورية اليمنية حول التنمية املستدامة ( ،)30، 2012أن توفر بعض األسس وأولويات
البحث العلمي والتطوير واليت تنتشر يف بعض اجلامعات واملراكز البحثية التابعة هلا ،وتتفاوت نشاطاتها
من حيث احلجم والفاعلية مع غياب التنسيق فيما بينها ،ونقص التمويل والتجهيزات الالزمة ،مما يتطلب
وضع اسرتاتيجية لعمل اجلامعات بالشكل املطلوب ،حتى تناسب مع أهدافها على املدى الطويل ،وإنشاء
كيان مؤسسي يقوم بالتنسيق والتعاون مع اجلهات احلكومية واجلامعات واملراكز البحثية ووضع
املعاجلات للمعوقات القائمة ،وحتسني التعليم واالستثمارات يف جمال البحث والتطوير.
ويف هذا السياق أيضًا تؤكد دراسة التبالي ( (31،2014ضعف دور جامعة إب يف تنفيذ أنشطة
وبرامج التدريب والتعليم املستمر يف خدمة اجملتمع ،وأنها تقوم بدور متوسط يقتصر يف عند حد فتح
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قسم تعليم الكبار والتعليم املستمر يقتصر دوره يف إ عداد معلمي حمو األمية وتعليم الكبار ،كما
تؤكد دراسة (الفخري )200 ،2014،أن هناك واقعا مرتديا لربنامج تعليم الكبار يف أبعاده الثالثة
التدريس والنشاط البحثي ومخة اجملتمع ،وافتقاره لكثري من متطلبات التطوير ،كما تشري الدراسة
على وجود ضعف يف مستويات وأشكال التكامل والتعاون بني اجلامعة ومؤسسات اجملتمع احمللي.
والواقع أن عملية تطوير دور جامعة إب يف جمال تعليم الكبار والتعليم املستمر يتطلب توفري الدعم،
وتضافر اجلهود الرمسية واجملتمعية  ،مبا يليب متطلبات التنمية واحتياجات اجملتمع ،استجابة للتوجهات
العاملية وتوصيات الندوات واملؤمترات اليت تدعو اىل تطوير برامج التعليم اجلامعي وباألخص برامج تعليم
الكبا ر والتعليم املستمر ،وذلك ملواكبة مستجدات التطور املتسارعة يف املعرفة العلمية والتكنولوجية
اليت أصبحت من متطلبات التنمية اليت تنشدها اليمن.
وانطالق ًا من أهمية دور جامعة إب ،والتحدي الذي تواجهه يف خدمة اجملتمع وتنميته اليت تعد من
أهم وظائف اجلامعة ،سعت الباحثة إىل التعرف على واقع دور جامعة إب يف تعليم الكبار والتعليم
املستمر ،وذلك تلبية ملتطلبات االقتصادية واالجتماعية والثقافية للمجتمع الذي تنتمي إليه والتفاعل بينها
وبينه مبا يساعد يف حتقيق طموحات وتطلعات اجملتمع يف مواكبة التطورات والتغريات العاملية املتسارعة
يف العديد من جماالت احلياة ،حبيث يكون التعليم وثيق الصلة حبياة األفراد ومشكالتهم وحاجاتهم
وآماهلم ،وفق ظروف ومتطلبات اجملتمع ،وعليه ميكن صياغته مشكلة البحث بالسؤال اآلتي:
ما أهمية تطوير أدوار جامعة إب يف تعليم الكبار والتعليم املستمر يف ضوء متطلبات التنمية املستدامة؟
ويتفرع من هذا السؤال الرئيس األسئلة اآلتية:
 .1ما درجة أهمية تطوير أدوار جامعة إب يف تعليم الكبار والتعليم املستمر يف ضوء متطلبات التنمية
املستدامة يف البعد االقتصادي؟
 .2ما درجة أهمية تطوير أدوار جامعة إب يف تعليم الكبار والتعليم املستمر يف ضوء متطلبات التنمية
املستدامة يف البعد االجتماعي والبيئي؟
 .3ما درجة أهمية تطوير أدوار جامعة إب يف تعليم الكبار والتعليم املستمر يف ضوء متطلبات التنمية
املستدامة يف البعد الوطين السياسي؟
 .4ما درجة أهمية تطوير أدوار جامعة إب يف تعليم الكبار والتعليم املستمر يف ضوء متطلبات التنمية
املستدامة يف البعد الثقايف واملهين؟
 .5ما درجة أهمية تطوير أدوار جامعة إب يف تعليم الكبار والتعليم املستمر يف ضوء متطلبات التنمية
املستدامة يف البعد التكنولوجي؟
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 .3أهداف البحث:
يهدف البحث إىل التعرف على أهمية تطوير أدوار جامعة إب يف تعليم الكبار والتعليم املستمر يف
ضوء متطلبات التنمية املستدامة ،وذلك من خالل األهداف الفرعية اآلتية:
 .1التعرف على درجة أهمية تطوير أدوار جامعة إب يف تعليم الكبار والتعليم املستمر يف ضوء
متطلبات التنمية املستدامة يف البعد االقتصادي.
 .2التعرف على أهمية تطوير أدوار جامعة إب يف تعليم الكبار والتعليم املستمر يف ضوء متطلبات
التنمية املستدامة يف البعد االجتماعي والبيئي.
 .3التعرف على درجة أهمية تطوير أدوار جامعة إب يف تعليم الكبار والتعليم املستمر يف ضوء
متطلبات التنمية املستدامة يف البعد الوطين السياسي.
 .4التعرف على درجة أهمية تطوير أدوار جامعة إب يف تعليم الكبار والتعليم املستمر يف ضوء
متطلبات التنمية املستدامة يف البعد الثقايف واملهين.
 .5التعرف على درجة أهمية تطوير أدوار جامعة إب يف تعليم الكبار والتعليم املستمر يف ضوء
متطلبات التنمية املستدامة يف البعد التكنولوجي.
 .4أهمية البحث:
وتتمثل األهمية العملية والنظرية هلذا البحث يف اآلتي:
 قد يفيد هذا البحث منظمات اجملتمع املدني الرمسية وغري الرمسية ،يف مساااااعدة اجلامعة ودعمهامبا يكنها من تطوير دورها يف جمال تعليم الكبار والتعليم املستمر بشكل إجيابي وفعال.
 قد يفيد هذا البحث الباحثني يف الدراسات العليا يف جمال تعليم الكبار والتعليم املستمر. قد يفيد هذا البحث ذوي االختصاااااااص يف تصااااااحيح مسااااااار هذا النوع من التعليم بكل جماالته،وتقوميه مبا يضمن جودة العمليات التعليمية.
 يتضاااااااااح أهمية هذا البحث يف كونه يقدم إطار نظري حول دور اجلامعات يف جمال تعليم الكباروالتعليم املستمر ميكن أن يستفيد منه الباحثني يف هذا اجملال العلمي.
 أهمية اجلهود الرمسية واألكادميية لتطوير برامج تعليم الكبار والتعليم املسااااااااااااااااااااااتمر يف خدمةاجملتمع.
 يعد هذا البحث من اجلهود العلمية (حسب علم الباحثة) اليت تناولت موضوع تطوير دور اجلامعة يفجمال تعليم الكبار والتعليم املستمر ،وكيفية توظيف هذا النوع من التعليم يف خدمة اجملتمع.
 قد ميثل هذا البحث إ ضااافة علمية للمكتبات العربية بشااكل عام واليمن على وجه ا صااوص مباجيعله مرجعا لكل املهتمني بدراسة دور اجلامعة مبجال تعليم الكبار والتعليم املستمر.
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 .5حدود البحث:
أقتصر موضوع هذا البحث على التعرف على واقع دور جامعة إب يف جمال تعليم الكبار والتعليم
املستمر يف ضوء متطلبات التنمية املستدامة (البعد األكادميي واإلداري ،البعد االقتصادي ،البعد
االجتماعي ،البعد الوطين والسياسي ،البعد الثقايف واملهين ،البعد التكنولوجي) ،من خالل وجهة نظر
ا رباء يف هذا اجملال من املتخصصني يف اإلدارة الرتبوية وأصول الرتبية ،واالكادمييني العاملني
مبراكز تعليم الكبار والتعليم املستمر يف اجلامعات اليمنية ،باإلضافة إىل القيادات اإلدارية املمارسة
للعمل يف جهاز حمو األمية وتعليم الكبار يف حمافظة إب ،وقد مت تطبيق هذا البحث خالل العام
اجلامعي .2018/2017
 .6مصطلحات البحث:
أ -دور اجلامعة:
يعرف األقرع وهجرس ( ) 151،2009دور اجلامعة بأنه :جمموعة من األنشطة والرامج العلمية
املتخصصة وا دمات االجتماعية والعلمية والثقافية اليت ميكن أن تقدمها اجلامعة بشكل برامج
خمطط هلا بصورة علمية دقيقة.
وتعرف الباحثة دور اجلامعة بأنه :جمموعة من ا ربات والربامج والتخصصات العلمية اليت تقدمها
اجلامعة يف جمال تعليم الكبار والتعليم املستمر بهدف رفع كفاءة وإنتاجية أفراد اجملتمع.
ب -تعليم الكبار:
يعرفه حممود ( ) 2012بأنه :جمموعة من األنشطة سواء كانت نظامية أو غري نظامية وبصرف
النظر عن مدتها اليت تقدم وفقًا حلاجات ومتطلبات الدارسني الكبار وجمتمعهم ،وذلك إكسابهم
املعارف واملهارات اليت تساعدهم على تكوين مهارات جديدة وحتسني مؤهالتهم وإكسابهم اجتاهات
جديدة متكنهم من التكييف مع أنفسهم ومع جمتمعهم الذي يعيشون فيه.
تعرفه الباحثة تعليم الكبار بأنه :الربامج التعليمية والتدريبية املوجه للكبار من حرموا من
االلت حاق بالتعليم النظامي أو التعليم اجلامعي بهدف إكسابهم معارف ومهارات وخربات تعليمية وحياتية
متكنهم من االندماج يف جمتمعهم وحتسني أحواهلم املعيشية.
ج -التعليم املستمر:
يعرف عبد العظيم ( )1،2012التعليم املستمر بأنه :عملية التعليم املنهجية اليت تهدف إىل حتسني
امل عارف واملهارات والكفاءات الشخصية واملدنية واالجتماعية عن طريق دمج جمموعات خمتلفة من
املعارف واملهارات البتكار معارف جديدة ،ويعرف بالتعليم مدى احلياة ،ويشمل مجيع مراحل التعليم
النظامي وغري النظامي للتخفيف من حدة الفقر وحتقيق التنمية املستدامة.
للعلوم والتقنية

638
638

صنعاء  21 - 20 /أكتوبر  2020م

( املؤتمر العلمي الثاني للعلوم اإلدارية )
التنمية املستدامة ركيزة لألمن واالستقرار والسالم  /أكتوبر  2020م

وتعرف الباحثة التعليم املستمر بأنه :جمموعة من املعارف واملهارات واملعلومات اليت تقدمها جامعة
إب لألفراد امللتحقني بها ،وتساعدهم على تعلم األشياء اجلديدة طيلة سنوات حياته ومتكنه من حتصيل
العلوم املختلفة يف كافة اجملاالت املعرفية سواء باالعتماد على دافع شخصي أو مهين أو تدرييب.
د -التنمية املستدامة:
يعرف صاحل ( )100 ،2011التنمية املستدامة بأنها :عملية فاعلة التغيري يقوم بها اجملتمع بأكمله،
ويتناغم فيها استغالل املوارد ،وتوجهات االستثمار واجلوانب التكنولوجية يف التنمية ،وكذلك تغيري
املؤسسات وتعزيز كل إمكانيات احلاضر واملستقبل من أجل الوفاء باحتياجات اإلنسان وطموحه.
وتعرف الباحثة التنمية املستدامة بأنها :عملية التطوير والتقدم واليت تعمل على حتسني مجيع نواحي
حياة الفرد يف اجملتمع الذي يعيش فيه ،وتتضمن التنمية املستدامة تنمية بشرية تهدف إىل حتسني مستوى
الرعاية الصحية والتعليمية وتكون التنمية باملشاركة حبيث يشارك الناس يف صنع القرارات التنموية
اليت تؤثر يف حياتهم.
اإلطار النظري للبحث
 .1التنمية املستدامة:
تعد التنمية املستدامة حلقة وصل بني اجليل احلالي واجليل القادم تضمن استمرارية احلياة
اإلنسانية ،وتضمن للجيل القادم العيش الكريم والتوزيع العادل للموارد داخل الدولة الواحدة وحتى بني
الدول املتعددة ،وتكمن أهمية التنمية املستدامة ،كونها وسيلة لتقليص الفجوة بني الدول املتقدمة
والنامية ،ولتقليص هذه الفجوة وحتقيق كل هذه األلويات البد من رؤية اسرتاتيجية مدروسة وواضحة
لتتمكن من ترك إرث للجيل القادم (أبو النصر ومدحت.)91 ،2017 ،
إن حمور االرتباط بني التعليم والتنمية هو اإلنسان ،حيث يسهم التعليم يف تأهيل القوى البشرية
وإعدادها للعمل يف القطاعات املختلفة ،وتأهيلها للقيام مبسؤولياته يف خمتلف املستويات القيادية للعمل،
وذلك عن طريق تزويدها باملعارف واملهارات واالجتاهات والقيم الالزمة ،وتهيئتها ملواكبة التقدم العلمي
والتكنولوجي ،والتوازن يف تأهيل تلك القوى حسب االحتياجات املتغرية (األغربي.)25، 2003،
وتتميز التنمية املستدامة بأبعاد متعددة وخمتلفة تتداخل فيما بينها ،ومن ثم فإن الرتكيز عليها
من شأنه إحراز تقدم يف حتقيق التنمية املستدامة وقد تناول األدب الرتبوي أبعاد أساسية تشكل أركان
التنمية املستدامة املرتابطة اليت من خالهلا تتحقق االستدامة ومن هذه االبعاد ما يلي:
 البعد االقتصادي :يقصد به حتسني مستوى معيشة األفراد ،ويتمحور البعد االقتصادي للتنميةاملستدامة حول االنعكاسات الراهنة واملستقبلية لالقتصاد على البيئة ،وال تتحقق الرفاهية
االجتماعية وتلبية االحتياجات األساسية للبشر إال باقتصاد قوي،
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 البعد االجتماعي :يف هذا اجملال تربز فكرة التنمية املستدامة يف رفض الفقر والبطالة والتفرقة،ويتحلى هذا البعد االجتماعي بوصفة أساس االستدامة عن طريق العدل االجتماعي ،وهو حق
اإلنسان يف العيش يف بيئية نظيفة وسلمية ميارس من خالهلا مجيع األنشطة مع كفالة حقه يف نصيب
عادل من الثروات الطبيعية وا دمات االجتماعية (الكردي.)36 ،2017 ،
 البعد السياسي :يؤكد هذا البعد على أن يتعهد النظام السياسي يف اجملتمع بتبين سياسات التنميةاملستدامة ،ووضع اسرتاتيجيات حتقيقها ،وااللتزام بتنفيذ براجمها من خالل إجنازات وإجراءات
وتشريعات يتم االلتزام بها ،باإلضافة إىل ذلك ضرورة ضمان املشاركة احلقيقية لألفراد واملؤسسات
اجملتمعية بطريقة كاملة يف اختاذ القرار اجملتمعي ومتتعهم باحلرية اإلنسانية والسياسية (أبو النصر
ومدحت.)105 ،2017 ،
 البعد الثقايف :تؤكد التنمية الثقافية دائما على الدور احملوري للثقافة يف حتقيق تنمية مستدامةوشاملة لإلنسان ،وهذا ما أكدت علية منظمة اليونسكو يف وثائقها ومؤمتراتها ،حيث أكدت
على أهمية وضع الثقافة يف صميم سياسة التنمية ،وهو يشكل استثمارًا أساسيًا يف مستقبل العامل،
وشرطًا مسبقًا لعوملة ناجحة تأخذ يف عني االعتبار مبادئ التنوع الثقايف (بن معمر.)2018،7،
 البعد التكنولوجي :ويعين هذا البعد استخدام التكنولوجيا النظيفة اليت هلا نفايات بسيطة أوليسهلا نفايات واستخدام التكنولوجيا صديقة البيئة (أبو النصرومدحت ،)106 ،2017 ،وقد

ص

برنامج األمم املتحدة عام ( (2004مؤشرين رئيسني هما :مؤشر تنافسية القطاع الصناعي واإلجناز
التكنولوجي ،كما أن هناك مؤشرات البحث والتطوير واإلنفاق على هذا األخري كنسبة مئوية من
الناتج القومي اإلمجالي (شيلي.)75 ،2014 ،
 .2واقع دور جامعة إب يف جمال تعليم الكبار والتعليم املستمر:
تأتي قضية االهتمام بالتعليم املستمر على مستوى جامعة إب ،وذلك من منطلق تطوير دور اجلامعة
ملواكبة التطورات الراهنة من جهة ،واستيعاب األعداد الكبرية من خرجيي الثانوية العامة من جهة
أخرى ،وذلك بإتاحة فرص التحاق الطالب بربامج التعليم املستمر حلملة الشهادات الثانوية الذين مل تتاح
هلم فرصة سياسة القبول بالكليات واجلامعات ،لعدم قدرتها على استيعاب األعداد املتزايدة يف الطلب
على التعليم يف خمتلف كليات اجلامعة ،ويعد قسم تعليم الكبار والتعليم املستمر يف كلية الرتبية
جبامعة إب من األقسام املتميزة والنادرة يف برامج التعليم اجلامعي يف اليمن ،إذ يعد القسم الوحيد على
نطاق اجلامعات اليمنية وأحد األقسام النادرة على مستوى اجلامعات يف الوطن العربي ،وقد أنشئ هذا
القسم يف عام ( )1998وذلك مبوجب القرار الصادر من جملس اجلامعة املنعقد بتاريخ  1998/5/5بشأن
املوافقة على اعتماد األقسام األكادميية بكلية الرتبية ( جامعة إب  ،)2، 2001 ،وأشارت دراسة
الفخري ( )85، 2014أن جامعة إب تعد من اجلامعة اليمنية اليت تولي اهتماماً كبرياً بربامج تعليم
الكبار والتعليم املستمر ،غري أن هذا االهتمام مازال حمدود ويقتصر على فتح برنامج أكادميي يف
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إطار قسم تعليم الكبار والتعليم املستمر يهتم بإعداد معلمي تعليم الكبار ،وقد خترج من هذا القسم
عدد كبري من الكوادر املؤهلة للعمل يف خمتلف برامج تعليم الكبار ،ومع ذلك مل تبادر وزارة الرتبية
والتعليم لالستفادة من خمرجات هذا الربنامج بشكل فاعل يرقى إىل مستوى التحدي الذي تفرضه
ظاهرة األمية ومتطلبات تعليم وتدريب الكبار ممن حرموا من التعليم يف اجملتمع اليمين ،ويف إطار
خدمة اجملتمع احمللي سعت جامعة إب من خالل قسم تعليم الكبار والتعليم املستمر التابع لكلية الرتبية
إىل تنفيذ عدد من املشاريع أهمها مشروع اليونسكو "يونيليت" وقد مت تدشني هذا املشروع االقليمي عام
( )1998بدعم من منظمة اليونسكو ،ولألسف تعثر هذا املشروع يف اليمن يف الوقت الذي جنح يف بعض
البلدان العربية  ،ويتضح مما سبق أن أغلب اجلهود اليت قامت بها جامعة إب يف جمال تعليم الكبار
والتعليم املستمر ظلت متمركزة حول الربنامج األكادميي تعليم الكبار ضمن الربامج األكادميية يف
كلية الرتبية ،الذي يؤهل ال طلبة يف هذا الربنامج على أن يكونوا معلمني ذو كفاءة وخربة عند العمل
يف مراكز حمو األمية وتعليم الكبار ،وهذه اجلهود جلامعة إب قد سلطت الضوء واالهتمام على برامج
حمو األمية األجبدية والوظيفية فقط ،ومل تأخذ بعني االعتبار املفهوم الشامل جملال تعليم الكبار
والتعل يم املستمر الذي يشمل أنواع خمتلفة من برامج التعليم والتدريب والتأهيل ،وكانت جامعة إب
مبعزل عن التنسيق والتعاون مع منظمات اجملتمع ،هذا الواقع جيعل دور جامعة إب يف جمال تعليم
الكبار والتعليم املستمر دوراً ضعيفا حيتاج إىل إعادة نظر وحتديث ،حتى تؤدي جامعة إب دورها يف
هذا اجملال بالشكل املطلوب أسوة باجلامعات العربية والعاملية.
وقد أتضح من خالل الدراسات كدراسة حجر( ،)2012دراسة السنبل والتبالي( ،)2017أن
ضعف قدرات اجلامعات اليمنية يف التوسع بتقديم برامج تعليم الكبار والتعليم املستمر ،ومنها جامعة
إب يرجع يف األسا س إىل العديد من التحديات واملعوقات اليت متثل حتول دون التوسع يف برامج هذا النوع
من التعليم الذي يشكل أهمية كبرية يف خدمة اجملتمع وتنميته ،ومن أهم هذه التحديات واملعوقات
اليت تواجه تعليم الكبار والتعليم املستمر يف اجلامعات اليمنية بشكل عام ،وجامعة إب على وجه
ا صوص ،كما وردت يف( وزارة التعليم العالي :) 43،2006 ،قلة املوارد املالية ،عدم االستقاللية
املالية رغم أن القانون مينح اجلامعات االستقاللية الكاملة ،ضعف املرافق والبنى التحتية إلقامة الربامج
والدورات والندوات والفعاليات ا اصة بتعليم الكبار والتعليم املستمر ،فأغلب اجلامعات احلكومية
تفتقر إىل املكتبات والوسائل التعليمية ،واملختربات واألجهزة وشبكات االتصاالت ،غياب برامج تعليم
الكبار والتعليم املستمر ضمن اقسامها األكادميية ،وضعف استجابة اجلامعات حنو خدمة اجملتمع ،
وغياب اهتماماتها بقضايا الوطن ،والقصور يف الكفاءة الداخلية والكفاءة ا ارجية للجامعات ،وعدم
االهتمام من قبل القائمني يف اجلامعة بربامج تعليم الكبار والتعليم املستمر كون هذا اجملال ذو نظرة
دونية بوصفه جمالًا تقليدي غري حداثي ال يتمتع بإقبال أو باالهتمام اجملتمع .
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ويف ذات اإلطار أكدت دراسة التبالي ( )32،2014على أن هناك معوقات كبرية تقف أمام
اجلامعة يف خدمة اجملتمع والتعليم املستمر ،ومن أبرزها عدم وجود مركز أو وحدة تقدم برامج يف
التعليم املستمر وخدمة اجملتمع ،وندرة وجود متخصصني للعمل يف جمال التعليم املستمر وخدمة اجملتمع
ختطيطًا وتنفيذًا وتقوميًا ،حمدودية احلوافز اليت تشجع أعضاء هيئة التدريس للقيام بدورهم يف خدمة
اجملتمع ،انشغال أساتذة اجلامعة بأعماهلم التدريسية ،وضعف تنمية وتعزيز ثقافة التعليم املستمر يف
خدمة اجملتمع.
ويتضح من خالل ما سبق أن الدور الذي تقوم به جامعة إب يف جمال تعليم الكبار والتعليم املستمر
اليزال يعاني من الضعف وعدم االهتمام بربامج تعليم الكبار والتعليم املستمر بالرغم من حاجة اجملتمع
اليمين إىل هذا النوع من التعليم مبا يليب حاجات اجملتمع ومتطلبات التنمية.
وانطالقا من أهمية التعليم املستمر يف عملية التنمية فإن اجلامعة مطالبة بأن يكون هلا دور كبري
وفاعل باالهتمام بربامج تعليم الكبار والتعليم املستمر ،والتوسع والتنوع يف برامج هذا النوع من التعليم
ليشمل األعداد الكبرية من القوى البشرية ممن فاتهم فرص التعليم اجلامعي  ،والطاحمني إىل تغري
ختصصاتهم أو جتديد معارفهم ومهاراتهم من العاملني يف املؤسسات الرمسية واألهلية مبا ميكنهم من
األسهام بشكل فاعل يف خدمة اجملتمع يف خمتلف جماالت التنمية.
 .3دراسات سابقة:
أ  -دراسات احمللية:
 دراسة الفخري ( :)2014هدفت هذه الدراسة اىل تقديم تصور مقرتح لتفعيل دور جامعة إب يفبرنامج تعليم الكبار والتعليم املستمر يف ضوء متطلبات جمتمع املعرفة ،استخدمت الدراسة املنهج
الوصفي التحليلي املسحي ،وتكونت عينة الدراسة من ( )120فرداً من القيادات اإلدارية والرتبوية
جبامعة إب واإلدارة العامة حملو األمية وتعليم الكبار مبحافظة إب مدعمة بعينة صغرية من طلبة الربنامج
حبجم ( )10طلبة ،واستخدمت الدراسة ثالث أدوات :بطاقة مقابلة ،واستمارة مسح مكتيب للتعرف
على واقع متطلبات برنامج تعليم الكبار ،واستبانة خاصة بالتعرف على املتطلبات اليت ينبغي توفرها
لتطوير الربنامج يف ضوء متطلبات جمتمع املعرفة ،وقد توصلت الباحثة إىل جمموعة من النتائج منها
عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية يف تقديرات أفراد العينة حول متطلبات تطوير الربنامج يف ضوء
توجهات جمتمع املعرفة ،ويف ضوء معطيات اإلطار النظري ونتائج املسح امليداني لواقع الربنامج
ومتطلبات تطويره مت وضع تصور مقرتح لتطوير الربنامج يف ضوء متطلبات جمتمع املعرفة.
 دراسة التبالي ( :)2014هدفت الدراسة إىل التعرف على مدى قيام جامعة إب باألدوار املطلوبة منهايف التعليم املستمر وخدمة اجملتمع ،واملعوقات اليت تعيق دورها من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس
.واستخدمت الدراسة املنهج الوصفي ،واعتمدت على استبانة طبقت على( )176من أعضاء هيئة التدريس
باجلامعة ،وتوصلت الدراسة إىل ضعف مستوى قيام جامعة إب باألدوار املطلوبة منها يف التعليم املستمر
للعلوم والتقنية

642
642

صنعاء  21 - 20 /أكتوبر  2020م

( املؤتمر العلمي الثاني للعلوم اإلدارية )
التنمية املستدامة ركيزة لألمن واالستقرار والسالم  /أكتوبر  2020م

وخدمة اجملتمع وأن من أبرز املعوقات اليت تعيق دورها عدم وجود مركز أو وحدة يف اجلامعة تقدم
برامج وأنشطة يف التعليم املستمر وخدمة اجملتمع ،وحمدودية املوارد املالية ،وندرة دعم البحوث
والباحثني ،وندرة وجود متخصصني للعمل يف ختطيط وتنفيذ برامج التعليم املستمر .
 دراسة السنبل ،التبالي (: )2017هدفت الدراسة إىل التعرف على معوقات قيام مراكز التعليماملستمر يف اجلامعات اليمنية بدورها يف خدمة اجملتمع ،والكشف عن وجود فروق ذات دالة إحصائيًا
يف املعوقات تبعًا ملتغري اجلامعة ،وذلك من وجهة نظر أساتذة اجلامعات والعاملني يف املراكز،
واستخدمت االدراسة املنهج الوصفي ،حيث مت تطبيق استبانة على ( )252فردًا منهم ( )56من العاملني
يف املراكز ،و( )196من أساتذة جامعات عدن واحلديدة وذمار ،وكشفت نتائج الدراسة عن وجود
معوقات تقف أمام قيام مراكز التعليم املستمر يف اجلامعات بدورها يف خدمة اجملتمع ،وهي معوقات
إدارية وبشرية ،فنية وتدريسية ،سياسية وتشريعية بدرجة كبرية ،معوقات مالية واملادية بدرجة
متوسطة ،كما كشفت نتائج الدراسة عن وجود فرق دال إحصائيًا يف متوسط آراء عينة الدراسة حنو
املعوقات املالية واملادية ،والسياسية والتشريعية بني جامعيت احلديدة وعدن جلهة جامعة احلديدة،
وكذلك بني جامعيت احلديدة وذمار جلهة جامعة احلديدة ،كما كشفت النتائج عن وجود فرق دال
إحصائيًا يف متوسط آراء عينة البحث يف املعوقات املالية واملادية ،واملعوقات السياسية والتشريعية بني
جامعيت عدن وذمار جلهة جامعة ذمار.
ب -دراسات عربية
 دراسة محدان ( :)2006هدفت الدراسة إىل معرفة واقع التعليم املستمر بالكليات التقنية يفحمافظات غزة ،ومدى فاعليته يف حتقيق التنمية والصعوبات اليت تواجهه ،ووضع مقرتحات تسهم يف
حتسني فاعليته ،ولتحقيق هذا الغرض مت تصميم استبانة ،وزعت على ( )40من عمداء الكليات التقنية
ورؤساء أقسام التعليم املستمر ورؤساء األقسام األكادميية بها ،وكشفت نتائج الدراسة عن أن
التخطيط للربامج التدريبية وتقوميها يتم بصورة مستمرة وتكاملية ،وأن التخطيط للربامج التدريبية
وتقوميها يتم بصورة مستمرة وتكاملية ،وأن اكثر الربامج إقباالً هي الدورات ا اصة اجملانية ،بينما
يضعف اإلقبال على دورات التدريب الصيفي ،ودورات التأهيل املهين للعاملني أثناء ا دمة ،وأن هناك
تقصرياً يف القيام باألنشطة املتعلقة بالتنمية الثقافية واالجتماعية .
 دراسة عمري ( :)2015هدفت الدراسة إىل توضيح مفهوم العالقة بني اجلامعة وخدمة اجملتمع وماواقع الدور احلالي للجامعات املصرية يف مكافحة األمية ،واعتمدت الدراسة على املنهج الوصفي واملنهج
الوصفي " التحليل "الذي تعتمد عليه الدراسة يف وصف الوثائق واإلحصاءات ا اصة بدراسة الواقع
احلالي لألمية يف مصر وحتليلها ،ودور اجلامعات يف مكافحتها وصوال لتحديد نقاط القوة يف هذا
الدور وجوانب الضعف اليت تعرتيه ،وقد توصلت الدراسة إىل عدد من النتائج من أهمها  :وجود بعض
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جوانب القوة يف دور اجلامعات املصرية يف مكافحة األمية لكنها يف الوقت نفسه كشفت عن وجود
أوجه قصور كربى يف الدور الذي تقوم به اجلامعات بوضعها احلالي يف مكافحة األمية  ،ووضع تصور
مقرتح لتفعيل دور اجلامعات يف مكافحة األمية يف ضوء أهداف العقد العربي حملو األمية .2015-2025
دراسات متعلقة بالتنمية املستدامة
أ -دراسات حملية:
 دراسة النزيلي ( :)2010هدفت الدراسة إىل الوقوف على واقع التعليم اجلامعي يف اليمن وإسهاماتهالتنموية ،والكشف عن االتساق القائم بني أهدافه ومستهدفات التنمية ،وإبراز دور وظائف اجلامعة
جتاه مستهدفات التنمية وفقا ملا تضمنته ا طط املرسومة ،واعتمدت الدراسة على املنهج الوصفي
التحليلي ،وأدواته االستبانة ،ومت تطبيقه على عينة تكونت من (  )281عضوًا من أعضاء هيئة التدريس
يف ثالث جامعات حكومية هي (صنعاء ،وعدن ،تعز) ،وقد توصلت الدراسة اىل النتائج اآلتية  :وجود
اتساق نظري بني أهداف التعليم اجلامعي وأهداف التنمية املستدامة يف اليمن ،مع وجود فجوة يف جانب
التطبيق ،وأن واقع التعليم اجلامعي يعكس غياب التأسيس العلمي الشامل للجامعات اجلديدة،
والتوسع غري املدروس الذي أدى إىل اختالل ميزان العرض والطلب على املخرجات .
 دراسة احلاج (  : )2016هدفت الدراسة إىل تقديم اسرتاتيجية إلنتاج املعرفة يف جامعة صنعاء يف ضوءاحتياجات التنمية املستدامة يف اليمن – كلية الرتبية منوذجاً ،ولتحقيق اهلدف ،استخدمت الباحثة
املنهج الوصفي الوثائقي املسحي ،واختريت عينة عشوائية قصدية من كلية الرتبية ،وصممت ثالث
استبانات :األوىل للتعرف على اإلنتاجية العلمية والبحثية ،والثانية للتعرف على املعوقات والتحديات اليت
تواجههم وتعوق إنتاجهم العلمي واملعريف ،والثالثة لتشخيص واقع إنتاج املعرفة بكلية الرتبية – صنعاء،
وزعت على عينة من ا رباء البالغ عددهم ( )13خبرياً تنموياً يف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي،
وهيئة االعتماد األكادميي واجلودة ،ووزارة الرتبية والتعليم وكلية الرتبية – صنعاء ،وتوصلت الدراسة
إىل تقديم اسرتاتيجية مقرتح تضم النقاط البحثية اليت اقرتاحها واتفق عليه ا رباء من أجل إنتاج املعرفة
جبامعة صنعاء – كلية الرتبية منوذجاً يف ضوء احتياجات التنمية املستدمية يف اليمن ،وتوصلت إىل
تقديم اسرتاتيجية مقرتحة تضم النقاط البحثية اليت اقرتاحها واتفق عليه ا رباء من أجل إنتاج املعرفة
جبامعة صنعاء – كلية الرتبية منوذجاً يف ضوء احتياجات التنمية املستدمية يف اليمن .
 دراسة اإلدريسي (  :)2018هدفت الدراسة إىل معرفة دور إدارة اجلودة الشاملة يف تعزيز التنميةاملستدامة لبيئة املنظمات التعليمية اليمنية ،ومستوى إسهام كل بعد من أبعاد إدارة اجلودة الشاملة يف
تعزيز التنمية املستدامة ،وحتديد أيها أكثر تأثرياً يف تعزيز التنمية املستدامة ،ومعرفة مستوى حتقق
التنمية املستدامة يف بيئة املنظمات التعليمية اليمنية ،ومتثل جمتمع الدارسة باملنظمات التعليمية
احلكومية واألهلية بأمانة العاصمة صنعاء البالغ عددها(  )856منظمةً ،وتكونت عينة الدارسة من
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( )267منظمة تعليمية؛ مت اختيارها وفقاً للعينة العشوائية املنتظمة ،واستخدمت الدراسة استمارة
االستبانة أداة للقياس وخلصت نتائج البحث إىل وجود فروق ذات داللة إحصائية لدور إدارة اجلودة
الشاملة وأبعادها الفرعية يف تعزيز التنمية املستدامة ،كما أظهرت النتائج وجود فروق معنوية ذات داللة
إحصائية يف مستوى إسهام إدارة اجلودة الشاملة بأبعادها الفرعية يف تعزيز التنمية املستدامة وكان
مستوى التطبيق يف املنظمات التعليمية األهلية أكرب من مستوى التطبيق من املنظمات التعليمية
احلكومية ،كما أسفرت النتائج عن وجود مستوى عال من حتقق التنمية املستدامة يف بيئة املنظمات
التعليمية اليمنية بوجه عام ،وأن مستوى حتقيق التنمية املستدامة يف بيئة املنظمات التعليمية األهلية
أكرب من مستوى التحقق احلاصل يف بيئة املنظمات التعليمية احلكومية.
ب -دراسات عربية
 دراسة برقاوي ( :)2007هدفت الدراسة إىل التعرف على إسهامات اجلامعات السعودية يف حتقيقبرامج التنمية الشاملة وحتديد العوامل اليت تعيقها عن القيام بهذا الدور ،واستخدم الباحث املنهج
الوصفي التحليلي ،ومجع البيانات من خالل استبانة وزعت على عينة عشوائية من أعضاء هيئة التدريس
ومن يف حكمهم جبامعة أم القرى ،وخلصت الدراسة إىل عدة نتائج من أهمها أن املعوقات املؤثرة سلباً
يف إسهامات اجلامعات السعودية يف حتقيق برامج التنمية ،تركيز اجلامعات على التدريس وعدم
االهتمام بإجراء حبوث تطبيقية تسهم يف عملية التنمية ،وعدم االستفادة من البحوث العلمية اجلامعية
يف اجملاالت اإلنتاجية
 دراسة البورنو (  :)2016هدفت الدراسة إىل التعرف على دور اجلامعات الفلسطينية مبحافظات غزةيف تلبية متطلبات التنمية املستدامة لديها ،ومت استخدام املنهج الوصفي التحليلي ،ومت مجع البيانات
بواسطة استبانة مكونة من (  )56فقرة ،حيث مت توزيع (  )190استبانة على أفراد عينة البحث ونسبتهم
( )%50من أفراد جمتمع البحث ،ومت اعتماد املقابالت الشخصية أداة ثانية لإلجابة عن بعض األسئلة
ا اصة بالبحث وتوصلت البحث إىل أن اجملال التكنولوجي أحتل املرتبة األوىل؛ بينما جاء اجملال
االقتصادي يف املرتبة الرابعة واألخرية.
 دراسة الدوسري( :)2017هدفت الدراسة إىل استعراض واقع برامج عمادات خدمة اجملتمع والتعليماملستمر يف اجلامعات السعودية لتحقيق متطلبات التنمية املستدامة ،كما هدفت للكشف عن املعوقات
اليت تواجه العمادات يف حتقيق التنمية املستدامة ،واستخدمت الدراسة املنهج الوصفي املسحي ،كما
استخدمت الدراسة أداتي االستبانة ،واملقابلة ،وتكونت عينة الدراسة من ()32عميد ووكيل من
عمادات خدمة اجملتمع والتعليم املستمر ،ومن ()211عضو هيئة التدريس من أعضاء عمادات خدمة
اجملتمع والتعليم املستمر ،وقد توصلت البحث لعدد من النتائج ،بعد مجع البيانات من عينة الدراسة
أهمها أن الربامج املقدمة يف عمادات خدمة اجملتمع والتعليم املستمر باجلامعات السعودية ملتطلبات
للعلوم والتقنية
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التنمية املستدامة جاءت بدرجة متوسطة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس بالعمادات ،ومن أبرز
الربامج املقرتحة األكثر أهمية لعمادات خدمة اجملتمع والتعليم املستمر باجلامعات السعودية يف حتقيق
متطلبات التنمية املستدامة من وجهة نظر عمداء ووكالء العمادات  ،برامج األمن الفكري ،برامج
التطوير املهين لقطاع التعليم ،والربامج التثقيفية والتوعوية للشباب ،وبرامج التنمية املهنية لإلداريني
احلكوميني ،وبرامج تنمية مهارات احلوار ،وبرامج تقنيات االتصاالت واملعلومات ،ومن أبرز املعوقات
اليت تواجه عمادات خدمة اجملتمع والتعليم املستمر باجلامعات السعودية ،ضعف التغطية اإلعالمية،
وقلة املخصصات املالية ،وعدم اعتماد برامج التدريب ،وتصميم برامج احلد من البطالة ،وندرة التنوع
يف برامج األمن الفكري .
 دراسة براهيمي (  :)2018هدفت الدراسة إىل إبراز مضمون األدوار اليت تسطيع اجلامعة من خالهلاحتقيق التنمية البشرية املستدامة ،وملعرفة دور اجلامعة اجلزائرية يف حتقيق التنمية البشرية املستدامة،
مت تصميم استبيانني :األوىل موجه للعاملني ملعرفة أثر التعليم اجلامعي يف املستوى الفردي ،والثانية موجه
إىل عينة من أعضاء هيئة التدريس جبامعة حممد بوضياف باملسيلة ،وذلك ملعرفة وجهة نظرهم يف مدى
إسهام اجلامعة اجلزائرية يف حتقيق التنمية البشرية املستدامة على املستوى الكلي ،وتوصلت الدراسة
إىل عدم وجود أي فروق ذات داللة إحصائية يف استجابات أفراد العينة تبعا ملتغري اجلنس والرتبة
والتخصص العلمي .
ج -دراسات أجنبية:
 دراسة بهجت :)2006)،Bhagatهدفت الدراسة إىل الوقوف على ما حققه التعليم اهلندي جتاه التنميةاملستدامة ووصوله إىل العاملية وذلك بالرجوع للوثائق االطالع على السياسات التعليمية ،واستخدمت
الدراسة املنهج الوصفي التحليلي ،والوقوف على نسب النجاح والتسرب ومؤشرات الكفاءة الداخلية
وا ارجية للتعليم العام مستخدمه بذلك منهج التحليل اإلحصائي ،وقد توصلت الدراسة إىل جمموعة
من النتائج أهمها أن السياسات والربامج التعليمية املطبقة بعد استقالل اهلند ساهمت يف زيادة نسبة
االلتحاق بالتعليم العام األساسي ،وأن اجلهود املبذولة لتحقيق اجلودة الشاملة والعدالة جديرة بالتقدير.
 دراسة كيتمارا وهوشي (  :) Kitamura &Hoshii2010هدفت الدراسة إىل معرفة مدى فاعليةالتعليم ألجل التنمية ،واستخدمت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي ،وقد تناولت الدراسة ( )18برنامج
للبكالوريوس ،و( )14برنامج يف الدراسات العليا ،وقد توصلت الدراسة إىل عدد من النتائج كان
أبرزها أن اجلامعات يف اليابان تفتقر إىل التعاون والتنسيق مع املستويات التعليمية املختلفة والوزرات
احمللية من أجل حتقيق التنمية املستدامة ،كما أن األنشطة والبحوث ال تدعم التنمية املستدامة ،وتواجه
اجلامعات اليابانية عدد من التحديات يف الدعم املادي واملوارد البشرية لدعم األنشطة والربامج والبحوث
وتوسيع شبكات التعاون من أجل التنمية املستدامة.
للعلوم والتقنية
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 دراسة إكيين وصاحل ( :)Ekene&Suleh ،2015هدفت الدراسة إىل معرفة دور كلية ماريستالدولية اجلامعية ( )MIUCيف تعزيز التنمية املستدامة يف كينيا ،وتكونت جحم العينة من
()15مستجيبًا و( )5من الطلبة ا رجيون و()5موظفون ،واستخدمت الدراسة املقابلة املكونة من مخسة
أسئلة حبثية رئيسة ،وتوصلت الدراسة إىل عدد من النتائج أهمها إن قلة من الطلبة يستفيدون من املناهج
الدراسية ،وبالتالي فإن معدل انتشار ثروة املعرفة من أجل التنمية املستدامة على الصعيد الوطين
منخفض جداً.
منهج البحث:
اقتضت البحث احلالي وحتقيق أهدافه استخدام املنهج الوصفي املسحي ،لتعرف على واقع دور
جامعة إب يف تعليم الكبار والتعليم املستمر يف ضوء متطلبات التنمية املستدامة.
جمتمع البحث وعينته:
تكون جمتمع البحث ا رباء املتخصصني من أعضاء هيئة التدريس يف قسم األصول واإلدارة
الرتبوية واملتخصصني يف التخطيط الرتبوي يف خمتلف اجلامعات اليمنية ،واملهتمني مبجال تعليم الكبار
والتعليم املستمر باإلضافة اىل مراكز التعليم املستمر يف اجلامعات اليمنية ،واإلدارات العامة التابعة
جلهاز حمو األمية وتعليم الكبار ،ونظرًا لتشتت أفراد جمتمع البحث ،وغياب املؤشرات اإلحصائية عن
حجم جمتمع البحث ،ونظراً لطبيعية البحث وأهدافه املستقبلية ،مت إتباع أسلوب دلفي املعدل ،كونه
يركز على استشراف الدراسات املستقبلية وفق خطوات علمية من خالل االعتماد على استشراف
موافقة ا رباء املتخصصني على اجملاالت واألدوار اليت حتتوي عليها أداة البحث .
جدول ( )1عينة البحث

نوع الوظيفة للخرباء املشاركون
نائب

رئيس

هيئة

مدير

عميد

قسم

تدريس

عام

0

0

0

م

اجلهة

عميد

1

مراكز تعليم الكبار

0

0

نائب
مدير

مدير
ادارة

اإلمجالي

عام
3

1

4

2

جامعة إب

2

1

2

5

0

0

0

10

3

جامعة صنعاء

0

0

0

1

2

0

0

3

4

جامعة عدن

0

0

0

2

0

0

0

2

5

جامعة تعز

2

1

0

1

0

0

0

4
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6

جامعة ذمار

1

0

1

1

0

0

0

3

7

جامعة عمران

0

1

0

2

0

0

0

3

8

جامعة حجة

0

0

0

1

1

0

0

2

مركز البحوث

0

0

0

0

1

1

0

2

9

والتطوير الرتبوي

10

املعهد الوطين العلوم

0

0

0

0

0

0

1

1

اإلدارية
اإلمجالي

3

5

3

4

13

4

2

34

أداة البحث:
بعد االطالع على األدبيات والدراسات السابقة ،قامت الباحثة ببناء مقياس ملعرفة موافقة ا رباء
املشاركني يف البحث على الدور الذي ينبغي أن تقوم بها جامعة إب لتطوير تعليم الكبار والتعليم
املستمر ،وتكونت من ( )5جماالت تتضمن ( )38فقرة ،ومت عرض املقياس على عدد ( )11حمكم من
املخصصني يف جمال األصول واإلدارة الرتبوية واملتخصصني يف التخطيط الرتبوي ومت االتفاق على
املقياس بصورته النهائية ،جدول رقم ( )2يوضح نتائج حتكيم األداة
جدول ( )2نتائج حتكيم صدق األداة من قبل جلنة التحكيم
نتائج حتكيم األداة بصورتها النهائية من قبل جلنة اخلرباء احملكمني
عدد األدوار

عدد األدوار

عدد

عدد

عدد

يف صورتها

األدوار

األدوار

األدوار

األولية

املعدلة

املضافة

املدجمة

9

1

0

0

9

10

0

0

0

10

6

1

0

0

6

7

0

0

0

7

 6تطوير البعد التكنولوجي

6

0

0

0

6

اإلمجالي العام

47

3

0

0

38

اجملاالت الرئيسة

م

 2تطوير البعد االقتصادي
3

4

5

تطوير البعد االجتماعي
والبيئي
تطوير البعد الوطين
السياسي
تطوير البعد الثقايف
واملهين

للعلوم والتقنية
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ألداة البحث
يف صورتها
النهائية
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وبعد التأكد من ثبات األداة باستخدام معامل ألفا كرومباخ ،حيث أظهرت النتائج أن املتوسط
اإلمجالي جملاالت األداة بشكل بلغت ( ،) 0.98وهذا يعطي مؤشراً على ثبات وصالحية األداة وكفاءة
تطبيقها على جمتمع البحث وبهذا اإلجراء أصبحت األداة على درجة كبرية من املوضوعية والثبات
وجدول رقم ( )3يوضح قيم معامل الثبات لفقرات األداة
جدول ( )3قيم معامل الثبات بطريقة االتساق الداخلي لفقرات جماالت األداة
الفا كرونباخ

م

اجملاالت الرئيسة

1

تطوير البعد االقتصادي

0.96

2

تطوير البعد االجتماعي والبيئي

0.95

3

تطوير البعد الوطين السياسي

0.87

4

تطوير البعد الثقايف واملهين

0.91

5

تطوير البعد التكنولوجي

0.93

املتوسط اإلمجالي جملاالت األداة بشكل عام

0.98

جدول ( )4أداة البحث يف صورتها النهائية
عدد الفقرات

م

اجملاالت الرئيسة

1

تطوير البعد االقتصادي لتعليم الكبار والتعليم املستمر

9

2

تطوير البعد االجتماعي والبيئي لتعليم الكبار والتعليم املستمر

10

3

تطوير البعد الوطين والسياسي لتعليم الكبار والتعليم املستمر

6

4

تطوير البعد الثقايف واملهين لتعليم الكبار والتعليم املستمر

7

5

تطوير البعد التكنولوجي لتعليم الكبار والتعليم املستمر

6
38

اإلمجالي
عرض وحتليل نتائج تساؤالت البحث وتفسريها
أوالً :عرض وحتليل نتائج اهلدف الثاني على مستوى األداة إمجالًا:

لتعرف على درجة املوافقة على الدور الذي ينبغي أ ن تقوم به جامعة إب يف تعليم الكبار والتعليم
املستمر ،استخدمت الباحثة املتوسطات احلسابية واألوزان النسبية لكل فقرة من فقرات جماالت
األداة ،ومت ترتيبهاًوفقًا لتقديرات استجابات أفراد عينة ا رباء كما يف اجلدول التالي:
للعلوم والتقنية
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م

املتوسط

الوزن

الداللة

احلسابي

النسيب

اللفظية

88.6

كبرية جدًا
كبرية جدًا

اجملاالت

الرتتيب

1

تطوير البعد االقتصادي

1

4.43

2

تطوير البعد االجتماعي والبيئي

5

4.33

86.8

3

تطوير الوطين والسياسي

2

4.40

88.1

كبرية جدًا

4

تطوير البعد الثقايف واملهين

3

4.39

87.8

كبرية جدًا

5

تطوير البعد التكنولوجي

4

4.35

87.1

كبرية جدًا

4.40

88.1

كبرية جدًا

اإلمجااااااااااااااااااااااااااااااااااااااالي

يتضح من نتائج اجلدول السابق أن املتوسطات احلسابية واألوزان النسبية آلراء ا رباء جتاه
جماالت دور جامعة إب يف تعليم الكبار والتعليم املستمر على مستوى األداة امجالًا ،قد حصلت على
درجة موافقة (كبرية جدًا) من وجهة نظر عينة البحث واملتمثلة با رباء يف هذا اجملال ،حيث جاء ،
حيث جاء تطوير البعد االقتصادي يف املرتبة األوىل مبتوسط حسابي ( ،)4.43وبوزن نسيب ( ) 88.6
وداللة لفظية(كبرية جدًا) ،بينما جاء جمال تطوير البعد الوطين والسياسي يف املرتبة الثانية مبتوسط
حسابي ( ،) 4.40وبوزن نسيب ( )88.1وداللة لفظية (كبرية جدًا) ،وجاء جمال تطوير البعد املهين
والثقايف يف املرتبة الثالثة مبتوسط حسابي ( ،)4.39وبوزن نسيب ( ) 87.8وداللة لفظية (كبرية جدًا)،
وجاء جمال تطوير البعد التكنولوجي يف املرتبة الرابعة مبتوسط حسابي ( ،)4.35وبوزن نسيب ()87.1

وداللة لفظية (كبرية جدًا) ،وحصل جمال تطوير البعد االجتماعي والبيئي على املرتبة ا امسة مبتوسط
حسابي (  ،) 4.33وبوزن نسيب ( ) 86.8وداللة لفظية (كبرية جدًا) ،وتعزو الباحثة هذه النتائج إىل
أهمية الدور الذي ينبغي أ ن تقوم به جامعة إب لتطوير تعليم الكبار والتعليم املستمر ،على اعتبار أن
تطوير هذا النوع من التعليم له أهمية كبرية يف خدمة اجملتمع وتنميته ،وعلى أن تطوير تعليم الكبار
والتعليم املستمر يف ضوء متطلبات التنمية املستدامة له أهمية بالغة يف حتسني ورفعة ونهضة اجملتمع
وتقدمه ،كون التنمية املستدامة عملية ضرورية وملحة يف عصرنا احلالي ،وجاء جمال تطوير البعد
االقتصادي ،وتعزو الباحثة ذلك إىل أهمية االقتصاد يف النهوض باجملتمع وتدريب الكادر البشري
املؤهل والكفؤ ال أحداث نقلة اقتصادية يف اجملتمع باملستوى املطلوب ،وحصول جمال تطوير البعد
االجتماعي والبيئي على املرتبة السادسة واألخرية إىل وجود نوع من القصور يف الربط بني برامج تعليم
الكبار والتعليم املستمر واملشكالت االجتماعية والبيئية يف اجملتمع ممثلة يف غياب الثقافة االجتماعية
والبيئية ،هيمنة القضايا االقتصادية على حساب القضا يا االجتماعية لدى اجملتمع ،غياب الندوات
واملؤمترات الداعية حلل املشكالت االجتماعية والبيئية يف اجملتمع .

للعلوم والتقنية
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ثانياً :عرض النتائج املتعلقة فقرات جماالت البحث:
 .1النتائج املتعلقة بتطوير البعد االقتصادي
أظهرت نتائج التحليل اإلحصائي أن جمال تطوير البعد االقتصادي لتعليم الكبار والتعليم املستمر،
والذي يتضمن ( )9فقرات حبسب املتوسط احلسابي ،قد حصل على املرتبة األوىل ضمن قيم املتوسطات
احلسابية لفقرات جماالت االستبانة؛ إذ حصل اجملال على متوسط حسابي بلغ ( )4.43وبوزن نسيب
( )88.6وبداللة لفظية (كبرية جدًا) وفقاًملدي املقياس املستخدم (  ،)4.20-5وهذا ما يوضحه اجلدول
التالي:
جدول ( )6آراء أفراد العينة اخلرباء يف تطوير البعد االقتصادي
م

الرتتيب

الفقـ ـ ـ ـ ــرات

املتوسط

الوزن

الداللة

احلسابي

النسيب

اللفظية

 1حتديث وتنمية مهارات وقدرات الطلبة مبا يساعدهم يف
اإلسهام يف مواجهة التحديات االقتصادية ومتغريات

6

4.35

87.0

سوق العمل.
 2تنمية مهارات الطلبة يف جمال اإلنتاج واحملاسبة املالية
والتسويق وإعداد املشاريع الصغرية املدرة للدخل.
3

4

4.44

88.8

توظيف الربامج يف حتقيق حاجات ومشكالت
ومتطلبات املؤسسات اإلنتاجية واجملتمعية االخرى

3

4.50

90.0

املتغرية واملتطورة.
 4توجيه البحوث العلمية اليت يقوم بها أعضاء هيئة
التدريس والطالب يف تطري أداء املؤسسات اإلنتاجية

1

4.55

91.1

 5تطوير الربامج التعليمية والتدريبية مبا يسهم يف تنمية
مهارات الطلبة ومتكنهم من حتسني مستواهم

5

87.6

االقتصادي.
 6توظيف منهاج الربامج التعليمية والتدريبية يف تنمية
مهارات الطلبة يف خمتلف األعمال واملهارات احلرفية

2

4.52

90.5

املدرة للدخل.
 7تطوير حمتوى برامج التعليم املستمر مبا يساعد الطلبة
على اإلسهام يف احلفاظ على املوارد االقتصادية
واإلنتاجية يف اجملتمع .
للعلوم والتقنية

651
651

6

4.35

جدًا
كبرية
جدًا
كبرية
جدًا
كبرية
جدًا

وا دمية يف اجملتمع.
4.38

كبرية

87.0

كبرية
جدًا
كبرية
جدًا
كبرية
جدًا
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م

الرتتيب

الفقـ ـ ـ ـ ــرات

 8تطوير برامج التعليم املستمر وفق متطلبات سوق العمل
يف املؤسسات اإلنتاجية وا دمية .

5

املتوسط

الوزن

الداللة

احلسابي

النسيب

اللفظية

4.38

87.6

 9تفعيل عملية التنسيق والتواصل مع اهليئات ومنظمات
اجملتمع لتمويل ودعم برامج التعليم املستمر والتنمية

5

4.38

87.6

املستدامة.
إمجاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااالي فقرات اجملال

4.43

88.6

كبرية
جدًا
كبرية
جدًا
كبرية
جدًا

يتضح من خالل اجلدول رقم ( ،)7أن جمال تطوير البعد االقتصادي لتعليم الكبار والتعليم
املستمر ،قد أحتل الرتتيب األول بني جماالت األداة حسب املتوسطات احلسابية ،واألوزان النسبية بني
عينة البحث كما مت اإلشارة له أعاله ،وقد أظهرت تلك النتائج أن فقرات اجملال توزعت كاآلتي:
 جاءت يف املرتبة األوىل بوزن نسيب بلغ ( )91.1مبتوسط حساب ( )4.55وبداللة لفظية (كبرية جدًا)الفقرة ( )4ونصها ( توجيه البحوث العلمية اليت يقوم بها أعضاء هيئة التدريس والطالب يف تطوير أداء
املؤسسات اإلنتاجية وا دمية يف اجملتمع) ،وتعزو الباحثة ذلك إىل أهمية توجيه البحوث العلمية يف
دراسة املشكالت اليت تواجه اجملتمع ،وتقصي األسباب وتقديم احللول الناجحة هلا ،وذلك بإحداث
نقلة نوعية لبحوثها جتديدًا وإبداعًا وتطبيقًا ،وإعداد باحثني مزودين باملهارات األساسية للبحث العلمي.
 وجاءت يف املرتبة الثانية الفقرة ( )6اليت نصها(توظيف منهاج الربامج التعليمية والتدريبية يف تنميةمهارات الطلبة يف خمتلف األعمال واملهارات احلرفية املدرة للدخل) متوسط حسابي ( )4.52وبوزن نسيب
( )90.5وبداللة لفظية (كبرية جدًا)  ،وتعزو الباحثة ذلك إىل أهمية تطوير املهارات احلرفية وفق
احتياجات اجملتمع مبا يساعد أفراد اجملتمع يف حتسني ظروفهم املعيشية ورفع ،ومبا يعود بالنفع على
اجملتمع  ،وضرورة مراجعة منهاج برامج تعليم الكبار والتعليم املستمر بصورة دورية منتظمة والذي
يسهم يف تطوير املناهج مبا يضمن مالءمتها الحتياجاتهم التنموية ورفع مستواهم املادي

لق جمتمع

خالي من الفقر.
 وجاءت يف املرتبة الثالثة الفقرة ( )3واليت نصها (توظيف الربامج يف حتقيق حاجات ومشكالتومتطلبات املؤسسات اإلنتاجية واجملتمعية األخرى املتغرية واملتطورة) ،على متوسط حسابي ()4.50

وبوزن نسيب ( )90.0وبداللة لفظية (كبرية جدًا) ،وتعزو الباحثة ذلك إىل ضرورة إعادة النظر يف الربامج
ودراسة احتياجات الكبار األساسية وحاجات بيئتهم احمللية ،حبيث تكون هذه االحتياجات هي حمور
املناهج والربامج التعليمية ومبا حيقق األهداف العامة للمجتمع ،وإسهام برامج تعليم الكبار والتعليم
للعلوم والتقنية
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املستمر يف تطوير واستحداث وحتسني نوعية التعليم الذي تقدمه وحتويل التعليم النظري الذي تقدمه
هذه الربامج إىل واقع عملي يطبق ويسهم يف حتقيق حاجات املتعلم االقتصادية ،بينما حصلت الفقرة ()1

اليت نصها(حتديث وتنمية مهارات وقدرات الطلبة مبا يساعدهم يف اإلسهام يف مواجهة التحديات
االقتصادية ومتغريات سوق العمل) ،والفقرة ( )7ونصها(تطوير حمتوى برامج التعليم املستمر مبا يساعد
الطلبة على اإلسهام يف احلفاظ على املوارد االقتصادية واإلنتاجية يف اجملتمع) على أدنى متوسط حسابي
بلغ( )4.35وبوزن نسيب( ،)87.0وتعزو الباحثة ذلك إىل ضرورة تنمية مهارات الطلبة ،وهذا ما ينبغي
على برامج تعليم الكبار والتعليم املستمر أن تقدمة للطلبة امللتحقني بها ،مبا ميكنهم من إن يكونوا
أف راد منتجني يف جمتمعاتهم وأن تكون هلم القدرة على مواجهة التحديات والتغريات االقتصادية املستمرة
يف اجملتمع الذي ينتمون له ،وأن عدم إدراك بعض ا رباء من العاملني يف اجلامعات ألهمية حتديث
حمتوى الربامج بصورة دورية وإىل التفاعل مع احمليط ا ارجي الذي يسهم يف تطوير احملتوى ملا له من
دور إجيابي يف احلفاظ على املوارد االقتصادية واالتزان االقتصادي ويف وبقاء اجملتمع بعيدا عن خط
الفقر.
 .2النتائج املتعلقة بتطوير البعد الوطين والسياسي
أظهرت نتائج التحليل اإلحصائي أن جمال تطوير البعد الوطين والسياسي لتعليم الكبار والتعليم
املستمر ،قد حصلت على املرتبة الثالثة ضمن قيم املتوسطات احلسابية لفقرات جماالت االستبانة إذ
حصل على متوسط احلسابي (  ) 4.40وبوزن نسيب (  ،) 88.14وبدالله لفظية (كبرية جدًا)ُ وفقاً ملدى
املقياس ) ،) 4.20-5ويتضح ذلك من خالل املؤشرات اإلحصائية كما يف اجلدول ( )7الذي يوضح قيم
املتوسطات احلسابية واألوزان النسبية الكلي لفقرات اجملال ،ولكل فقرة على حدة.
جدول ( )7املتوسطات احلسابية واألوزان النسبية آلراء اخلرباء جتاه تطوير البعد الوطين والسياسي
م

الرتتيب

الفقـ ـ ـ ـ ــرات

 1ترمجة توجهات النظام السياسي يف السياسة التعليمية يف
مجيع مكونات برامج التعليم املستمر.
 2رفع مستوى وعي الطلبة بأهمية تطبيق القوانني واللوائح
اليت تنظم العمل بني األفراد واجلماعات يف مؤسسات

6

4

املتوسط

الوزن

الداللة

احلسابي

النسيب

اللفظية

4.17

83.5

4.41

88.2

الدولة .
3

تنمية قيم الوالء واالنتماء واملواطنة الصحيحة وغريها من
القيم الوطنية لدى الطلبة والعاملني يف برامج التعليم
املستمر.

للعلوم والتقنية
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1

4.58

91.7

كبرية
جدًا
كبرية
جدًا
كبرية
جدًا
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م

الرتتيب

الفقـ ـ ـ ـ ــرات

 4تعزيز قيم الدميقراطية واحلوار وتقبل الرأي والرأي
اآلخر لدى الطلبة والعاملني يف برامج التعليم املستمر .
 5تعزيز مبادئ الرتبية السياسية والوطنية لدى الطلبة

2
3

املتوسط

الوزن

الداللة

احلسابي

النسيب

اللفظية

4.50

90.0

كبرية
جدًا

4.44

88.8

والعاملني يف الربامج التعليم املستمر.

كبرية
جدًا

 6ترسيخ مبادئ احلكم الرشيد (الشفافية ،املسؤولية،
واملساءلة ...اخل ) لدى الطلبة والعاملني يف برامج التعليم

5

4.32

86.4

املستمر.
إمجاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااالي فقرات اجملال

4.40

88.14

كبرية
جدًا
كبرية
جدًا

يتضح من خالل اجلدول رقم (، )7أن جمال تطوير البعد الوطين والسياسي لتعليم الكبار والتعليم
املستمر ،قد أحتل املرتتبة الثانية بني جماالت األداة حبسب املتوسطات احلسابية ،واألوزان النسبية بني
عينة البحث كما مت اإلشارة له أعاله ،وقد أظهرت تلك النتائج أن فقرات اجملال توزعت كاآلتي:
 جاءت يف املرتبة األوىل الفقرة ( )3مبتوسط حسابي ( )4.58وبوزن نسيب ( )91.7وبداللة لفظية(كبرية جدًا) ونصها ( تنمية قيم الوالء واالنتماء واملواطنة الصحيحة وغريها من القيم الوطنية لدى الطلبة
والعاملني يف برامج التعليم املستمر) وتعزو الباحثة ذلك إىل أهمية ترسيخ قيم املواطنة لكي تتمكن
اجلامعة من إعداد وتأهيل مواطن صاحل خيدم اجملتمع وحيافظ على النظام والقانون وعلى قيمه
االجتماعية.
 وجاءت يف املرتبة الثانية الفقرة ()4على متوسط حسابي ( )4.50وبوزن نسيب ( )90.0وبداللة لفظية(كبرية جدًا) واليت نصها(تعزيز قيم الدميقراطية واحلوار وتقبل الرأي والرأي األخر لدى الطلبة
والعاملني يف برامج التعليم املستمر)  ،ويعود ذلك إىل أهمية تضمني الدميقراطية والشفافية يف أختاذ
القرارات وتنامي الثقة واملصداقية ،وضرورة متتع العاملني والطلبة باحلرية اإلنسانية والسياسية فالبعد
السياسي حباجة إىل مشاركة تسهم يف قرارات التخطيط له وتنفيذه ،بينما حصلت الفقرة ( )5على
متوسط حسابي ( ) 44.4وبداللة لفظية (كبرية جدًا)ً ونصها( تعزيز مبادئ الرتبية السياسية والوطنية
لدى الطلبة والعاملني يف الربامج التعليم املستمر) ،وتعزو الباحثة ذلك غياب ندوات التوعية حول املبادئ
الوطنية و املشاركة السياسية الفاعلة للكبار يف اجملتمع احمللي وأهمية دور برامح التعليم املستمر يف
رفع مستوى هذا الوعي.

للعلوم والتقنية
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 .3النتائج املتعلقة بتطوير البعد الثقايف واملهين
أظهرت نتائج التحليل اإلحصائي أن جمال تطوير البعد الثقايف واملهين لتعليم الكبار والتعليم
املستمر الذي يتضمن ( )7فقرات  ،قد حصلت على املرتبة الرابعة ضمن قيم املتوسطات احلسابية لفقرات
جماالت االستبانة ،إذ حصل على متوسط حسابي ( ،)4.39وبوزن نسيب ( ،)87.8وداللة لفظية (كبرية
جدًا) ،وفقاًملدى املقياس املستخدم ( ،)4.20-5وهذا ما يوضحه اجلدول التالي:
جدول ( )8املتوسطات احلسابية واألوزان النسبية آلراء اخلرباء جتاه جمال تطوير البعد الثقايف واملهين
م

الرتتيب

الفقـ ـ ـ ـ ــرات

املتوسط

الوزن

احلسابي النسيب اللفظية

 1تقديم الدورات التدريبية بهدف رفع الكفاءات املهنية
والعلمية للعاملني أثناء ا دمة يف خمتلف مؤسسات

1

4.50

90.0

اجملتمع.
 2تقديم الربامج املهنية واحلياتية والتقنية مبا يسهم يف

2

4.47

89.4

مواجهة متطلبات إعادة إعداد وتأهيل أفراد اجملتمع .
3

2

4.47

89.4

ميكنهم من مواكبة التطورات املعرفية يف جمال عملهم.
 4تقديم برامج تدريبية للطلبة والعاملني يف املؤسسات
االجتماعية يف جمال الصحة العامة واإلسعافات األولية

5

4.17

83.5

لالستفادة من خرباتهم وجتاربهم يف جمال التنمية املهنية.

2

4.47

89.4

 6إصدار النشرات واجملالت الدورية اليت تنمي وعي وثقافة
أفراد ومؤسسات اجملتمع بدور برامج التعليم املستمر يف

3

4.35

87.0

خدمة اجملتمع.
 7تفعيل دور الطلبة وأعضاء هيئة التدريس يف رفع مستوى
وعي أفراد اجملتمع من خالل إقامة الورش املهنية

4

4.29

85.0

للعلوم والتقنية
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كبرية
كبرية
جدًا
كبرية
كبرية
جدًا
كبرية
جدًا
كبرية
جدًا

والندوات الثقافية.
إمجاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااالي فقرات اجملال

جدًا

جدًا

وصحة األم والطفل.
 5استضافة ا ربات والكفاءات احمللية واإلقليمية

كبرية

جدًا

إعداد وتنفيذ الدورات التدريبية ا اصة بإعداد أعضاء
هيئة التدريس والعاملني والقيادات اإلدارية ،ومبا

الداللة

4.39

87.8

كبرية
جدًا
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يتضح من خالل اجلدول السابق ،أن جمال تطوير البعد الثقايف واملهين لتعليم الكبار والتعليم
املستمر ،قد أحتل الرتتيب الثالث بني جماالت األداة حبسب املتوسطات احلسابية ،واألوزان النسبية بني
عينة البحث كما سبق اإلشارة إليه ،وقد أظهرت تلك النتائج أن فقرات اجملال توزعت كاآلتي:
 جاءت يف املرتبة األوىل الفقرة ( )1ونصها ( تقديم الدورات التدريبية بهدف رفع الكفاءات املهنيةوالعلمية للعاملني أثناء ا دمة يف خمتلف مؤسسات اجملتمع) بوزن نسيب ( )90.0ومبتوسط حسابي
(  )4.50وبداللة لفظية (كبرية جدًا) وتعزو الباحثة ذلك إىل ضرورة تنظيم دورات تدريبية وتأهيلية
للعاملني يف مؤسسات اجملتمع ،بصورة مستمرة وتقديم كل ما يفدهم بهدف رفع كفاءتهم املهنية من
أجل إداء أفضل ،ومبا حيقق مبدأ التعليم املستمر والنمو املهين ،ويلي ذلك الفقرات( )5،3،2بوزن نسيب
( )89.4ومبتوسط حسابي ( )4.47وبداللة لفظية (كبرية جدًا) ،وتنص الفقرة ( )2على(تقديم الربامج
املهنية واحلياتية والتقنية مبا يسهم يف مواجهة متطلبات إعادة أعداد وتأهيل أفراد اجملتمع) ،وتنص
الفقرة ( )3على(إعداد وتنفيذ الدورات التدريبية ا اصة بإعداد أعضاء هيئة التدريس والعاملني
والقيادات اإلدارية ومبا ميكنهم من مواكبة التطورات املعرفية يف جمال عملهم) ،وتنص الفقرة ()5

على ( استضافة ا ربات والكفاءات احمللية واإلقليمية لالستفادة من خرباتهم وجتاربهم يف جمال التنمية
املهنية) ،وتعزو الباحثة ذلك إىل أهمية تقديم الربامج التدريبية وعقد الورش الفنية إلعداد الكوادر
املتخصصة فيها وتأهيلهم وتدريبهم يف اجملاالت التقنية واملعرفية ،مبا ميكنهم من اللحاق بركب العلم
والتطور املعريف احلاصل يف الوقت احلاضر ،وسد الفجوة بني ميتلكون من خربات ومهارات وبني ما هو
حاصل من انفجار معريف وتطور تقين هائل ،وهذا ال يتم إال بوجود خربات وكفاءات حملية وإقليمية
تعمل على تدريبهم وتأهيلهم .
 وجاءت يف املرتبة الثانية الفقرة( )4مبتوسط حسابي ( )4.17ووزن نسيب ( )83.0وبداللة لفظية (كبريةجدًا) ونصها ( تقديم برامج تدريبية للطلبة والعاملني يف املؤسسات االجتماعية يف جمال الصحة العامة
واإلسعافات األولية وصحة األم والطفل) ،وتعزو الباحثة أهمية إعداد دورات تدريبية يف التوعية الصحية
والصحة اإلجنابية  ،ملا تشكله هذه املوضوعات من أهمية بالغة يف جمتمعنا الذي تنشر فيه األمراض
املتعددة بإضافة إىل ظاهرة تعدد املواليد ضمن نطاق األسرة الواحدة ،مما يؤثر سلبًا على األسرة
واجملتمع من نواحي عدة ،وتعقد هذه الدورات بالتعاون مع مكتب الصحة باحملافظة وبعض أعضاء هيئة
التدريس باجلامعة.
 .4النتائج املتعلقة بتطوير البعد التكنولوجي
أظ هرت نتائج التحليل اإلحصائي أن جمال تطوير البعد التكنولوجي لتعليم الكبار الذي
يتضمن( )6فقرات قد أحتل الرتتيب الرابع بني جماالت األداة مبتوسط حسابي( )4.35وبوزن
نسيب( )87.1وبداللة لفظية (كبرية جدًا) وفقًًا ملدى املقياس( )4.20-5واجلدول رقم ( )9يوضح قيم
للعلوم والتقنية
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املتوسطات احلسابية واألوزان النسبية الكلى لفقرات اجملال ،ولكل فقرة على حدة ،وهذا ما يوضحه
اجلدول التالي:
جدول ( )9املتوسطات احلسابية واألوزان النسبية آلراء اخلرباء جتاه جمال تطوير البعد التكنولوجي
م

الرتتيب

الفقـ ـ ـ ـ ــرات

املتوسط

الوزن

احلسابي النسيب اللفظية

 1توفري مصادر املعلومات والبيانات املوثقة اإللكرتونية على
أسس علمية ليستقدمنها الباحثني.
 2توفري الوسائل التعليمية وتقنية املعلومات واالتصاالت
اإللكرتونية احلديثة لتنفيذ برامج التعليم املستمر.
3

كبرية
3

4.41

88.2

2

4.44

88.8

إنشاء مكتبة ورقية وإلكرتونية مرتبطة بشبكة
معلوماتية ملتابعة التطورات يف خمتلف برامج التعليم

الداللة

جدًا
كبرية
جدًا
كبرية

1

4.47

جدًا

89.4

املستمر.
 4االستفادة من وسائل التواصل االجتماعي يف تسويق نتائج
الدراسات والبحوث العلمية واالخرتاعات لالستفادة منها

كبرية
4

4.35

جدًا

87.0

يف مؤسسات اجملتمع.
 5إنشاء معامل للحاسوب لتنمية معارف ومهارات التعليم
اإللكرتوني لدى الطلبة يف برامج التعليم املستمر.
 6توفري البنية التحتية من األجهزة وتقنيات االتصال احلديثة
مبا يسهل احلصول على املعارف العلمية يف برامج التعليم

5

6

4.32

86.4

كبرية
جدًا
كبرية

4.14

جدًا

82.9

املستمر.
إمجاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااالي فقرات اجملال

4.35

87.1

كبرية
جدًا

 يتضح من اجلدول السابق أن الفقرة ( )3قد جاءت باملرتبة األوىل بوزن نسيب (  )89.4ومبتوسطحسابي ( ) 4.47وبداللة لفظية (كبرية جدًا) ونصها(إنشاء مكتبة ورقية وإلكرتونية مرتبطة بشبكة
معلوماتية ملتابعة التطورات يف خمتلف برامج التعليم املستمر) وتعزو الباحثة ذلك إىل أهمية تقديم
ا دمات املعلوماتية والرباجمية عرب البوابة اإللكرتونية للمعلومات والوثائق ،وتوفري مكتبة ورقية
تضم الكتب القيمة واملفيدة وذات ال عالقة يف جمال تعليم الكبار والتعليم املستمر ،واجملاالت
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األخرى ،مبا ميكن امللتحقني يف هذه الربامج من االطالع واالستفادة منها ،وإجراء البحوث ومعرفة
إىل أين وصل العلم واملعرفة واحلضارة اإلنسانية .
 وجاءت يف املرتبة الثانية الفقرة ( )2بوزن نسيب (  ) 88.8ومبتوسط حسابي (  ) 4.44وبداللة لفظية(كبرية جدًا) ونصها( توفري الوسائل التعليمية وتقنية املعلومات واالتصاالت اإللكرتونية احلديثة لتنفيذ
برامج التعليم املستمر ) وتعزو الباحثة ذلك أهمية توفري الوسائل التعليمية اليت تساعد على سرعة فهم
واستيعاب الدروس ،وتشجيع الطلبة وأعضاء هيئة التدريس على تعلم استخدامها ،إعداد الوسائل
التعليمية ،وهذا يستدعي ضرورة اللجوء بصورة متزايدة إىل مهارات متخصصة وخربات متنوعة ،بينما
حصلت الفقرة( )6على متوسط حسابي( )4.14ووزن نسيب( )82.9ونصها(توفري البنية التحتية من
األجهزة وتقنيات االتصال احلد يثة مبا يسهل احلصول على املعارف العلمية يف برامج التعليم املستمر)،
وتعزو الباحثة حصول هذه الفقرة على نسبة موافقة أقل اىل أن هناك وجهات نظر خمتلفة للقيادات
اإلدارية وا رباء حول أولوية توفري بنية حتتية من أجهزة وتقنيات أتصال حديثة خصوصا يف ظل ما متر
به اليمن هذه الفرتة من ظروف صعبة وحاله حروب قائمة ،أن توفري البنية التحتية من األجهزة وتقنيات
االت صال احلديثة تساعد يف تسهيل عملية البحث للحصول على املعلومات واملعارف بصورة سريعة
وجبهد ووقت أقل.
 .5النتائج املتعلقة بتطوير البعد االجتماعي والبيئي
أظهرت نتائج التحليل اإلحصائي أن جمال تطوير البعد االجتماعي والبيئي لتعليم الكبار والتعليم
املستمر الذي يتضمن ( )10فقراتً ،حسب املتوسط احلسابي ،قد حصل على املرتبة ا امسة ضمن
قيم املتوسطات احلسابية لفقرات جماالت االستبانة ،إذ حصل على متوسط حسابي ( ،)4.33ووزن
نسيب ( ،)86.8وبداللة لفظية (كبرية جدًا) وفقاً ملدى املقياس ( ،)4.20- 5واجلدول رقم ( )10يوضح
قيم املتوسطات احلسابية واألوزان النسبية الكلى لفقرات اجملال ،ولكل فقرة على حدة ،وهذا ما
يوضحه اجلدول التالي:
جدول ()10ا ملتوسطات احلسابية واألوزان النسبية آلراء اخلرباء جتاه جمال تطوير البعد االجتماعي والبيئي

الرتتيب

م

الفقـ ـ ـ ـ ــرات

1

تضمني قضايا التنمية اجملتمعية يف ا طط الدراسية
يف برامج التعليم املستمر .

2

رفع مستوى الوعي باملشكلة السكانية والبيئية
والصحية اليت قد يواجها أفراد اجملتمع.
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املتوسط

الوزن

الداللة

احلسابي النسيب اللفظية
4.52

90.5

4.41

88.2

كبرية
جدًا
كبرية
جدًا
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م

الرتتيب

الفقـ ـ ـ ـ ــرات

توجيه البحوث العلمية لدراسة احتياجات اجملتمع وحل
3

مشكالته االجتماعية والبيئية.

4

تفعيل الربامج التعليمية والتدريبية املدرة للدخل مبا
يسهم يف احلد من ظاهرة الفقر والبطالة يف اجملتمع.

5

التأكيد على أهمية التعليم املستمر يف تنمية دور

6
5
4

األسرة يف التنشئة االجتماعية وخدمة اجملتمع.
6

تشجيع أفراد اجملتمع على مواصلة التعليم مبا يعزز

7

دورهم وأهميته ومكانتهم يف اجملتمع.
7

رفع مستوى الوعي بأهمية برامج التعليم املستمر يف
حل الكثري من املشكالت اليت تواجه اجملتمع.

8

3

املتوسط

الوزن

احلسابي النسيب اللفظية
4.20

84.1

4.26

85.2

4.32

86.4

4.17

83.5

4.38

87.6

توعية أفراد اجملتمع بدور برامج التعليم املستمر مبا
يسهم يف معاجلة الظواهر االجتماعية والسلوكية

الداللة

كبرية
جدًا
كبرية
جدًا
كبرية
جدًا
كبرية
جدًا
كبرية
جدًا
كبرية

3

4.38

87.6

جدًا

السلبية اليت تؤثر على اجملتمع.
9

توسيع أهداف وبرامج التعليم املستمر حبيث يشمل
الفئات االجتماعية احملرومة واملهمشة يف براجمه

كبرية
3

4.38

87.6

جدًا

التعليمة والتدريبية.
 10تفعيل آلية التواصل االجتماعي والتنسيق بني
اجلامعات واملؤسسات اإلنتاجية وا دمية مبا يسهم يف

كبرية
3

4.38

87.6

جدًا

خدمة اجملتمع.
إمجاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااالي فقرات اجملال

4.33

86.8

كبرية
جدًا

يتضح من اجلدول السابق أن الفقرة( )1قد جاءت باملرتبة األوىل بوزن نسيب بلغ( )90.5مبتوسط
حسابي( )4.52وبداللة لفظية (كبرية جدًا ) ونصها(تضمني قضايا التنمية اجملتمعية يف ا طط
الدراسية يف برامج التعليم املستمر ) ،وتعزو الباحثة ذلك إىل تقوية العالقة بني قضايا التنمية بكافة
أبعادها وتضمينها يف حمتوى الربامج الدراسية ملا هلا من أهمية يف ربط القضايا التنموية حباجات اجملتمع
ومشكالته وإجياد احللول املناسبة لكل مشكلة وفقا ملعطيات التنمية  ،وتليها الفقرة ( )2بوزن نسيب
( ) 88.2مبتوسط حسابي ( )4.41وبداللة لفظية (كبرية جدًا) ونصها(رفع مستوى الوعي باملشكلة
السكانية والبيئية والصحية اليت قد يواجها أفراد اجملتمع) ،ويعزى ذلك إىل ضرورة عقد الندوات
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التوعوية بأهمية املشاركة يف حل املشاكل البيئية ،نظرا ملا تعانيه البيئة يف جمتمعنا من هدر جائر
ملوردها ،وإهماهلا ،وعدم احملافظة عليها ،ومن خالل إجراء البحوث العلمية لدراسة املشكالت
السكانية وإجياد احللول املناسبة ملا يعانيه اجملتمع اليمين من أزمة سكانية حادة نتيجة لكثافة
السكان وما له من تبعات سلبية تتمثل يف ضعف مستوى التعليم لدى األفراد ،تدهور املستوى االقتصادي
والصحي ،وعمالة األطفال وغريها من املشكالت اليت يعاني منها اجملتمع.
 وجاءت يف املرتبة الثانية الفقرات( )7،9،8،10على التوالي مبتوسط حسابي( )4.38وبوزن نسيب()87.6وبداللة لفظية( كبرية جدًا) واليت نصها (( )7رفع مستوى الوعي بأهمية برامج التعليم املستمر يف حل
الكثري من املشكالت اليت تواجه اجملتمع) ،ونص الفقرة( ( )8توعية أفرد اجملتمع بدور برامج التعليم
املستمر مبا يسهم يف معاجلة الظواهر االجتماعية والسلوكية السلبية اليت تؤثر على اجملتمع) ،وتنص
الفقرة( )9على (توسيع أهداف وبرامج التعليم املستمر حبيث يشمل الفئات االجتماعية احملرومة واملهمشة
يف براجمه التعليمة والتدريبية ) ،وتنص الفقرة ( )10على(تفعيل آلية التواصل االجتماعي والتنسيق بني
اجلامعات واملؤسسات اإلنتاجية وا دمية مبا يسهم يف خدمة اجملتمع) وتعزو الباحثة ذلك إىل ضرورة
نشر الوعي بأهمية املشاركة يف عالج القضايا اجملتمعية وتلبية متطلبات واحتياجات أكثر الشرائح
فقراً يف اجملتمع ،وأ ن التنمية وسيلة تسهم يف حتسني مستوى املعيشة ،ورفع مستوى التعليم ،وتقليص
نسبة األ مية ،ورفع مستوى الدخل القومي من خالل تسويق البحوث وتوظيف املعرفة ،كما أن لتوسيع
أهداف برامج تعليم الكبار والتعليم املستمر ليشمل الفئات احملرومة واملهمشة سوف حيد من البطالة
والفقر وانتشار اجلرائم يف أوساط اجملتمع ،وأن آلية التواصل والتنسيق بني اجلامعة واملؤسسات
اإلنتاجية سوف يسهم يف استقطاب أكرب ألفراد اجملتمع القادرين على العمل واإلنتاج مبا حيقق رفع
املستوى االقتصادي وضمان إنتاجية أعلى ،ورفد اجملتمع بأفراد مؤهلني ميتلكون مهارات تساعدهم يف
بناء جمتمعهم .
االستنتاجات:
 أن مفهوم تعليم الكبار والتعليم املستمر مرتبط مبفهوم التنمية املستدامة ارتباطاً وثيقاً ،ويعد تعليمالكبار والتعليم املستمر أحد املداخل اهلامة للتنمية املستدامة.
 أن جناح عمل ية التنم ية يف اجملتمع تعتمد على اعتمادًا كبريًا على دور ا جلام عات يف أداء أدور هابالشكل الفعال ،وبأخص دور اجلامعة يف جمال تعليم الكبار والتعليم املستمر من خالل متطلبات
التنم ية املستدامة واستثمار هذه املتطلبات يف هذا اجملال.
 غياب التوجهات الرمسية لدى جامعة إب باالهتمام بتطوير برامج تعليم الكبار والتعليم املساااااااتمر،وعدم االهتمام بربامج تعليم الكبار والتعليم املستمر مبا يليب احتياجات امللتحقني بهذه الربامج.
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 إن اجملتمع كونه املس تفيد من تلك األدوار ،يتطلب ذلك ضرورة قيام املؤسسات اجملتمعية باإلسهامواملشاركة الفاعلة يف تطوير دور اجلامعة يف جمال تعليم الكبار والتعليم املستمر.
التوصيات واملقرتحات:
 تفعيل آلية الشراكة اجملتمعية بني اجلامعة واملؤسسات ا دمية واالنتاجية يف اجملتمع احمللي ،مبايسهم يف تطوير دور اجلامعة يف جمال تعليم الكبار والتعليم املستمر.
 توفري املصااااادر املالية الالزمة ودعم ميزانية اجلامعة مبا يليب احتياجاتها ومتطلبات تطوير دورها يفجمال تعليم الكبار والتعليم املستمر ،مبا يسهم يف خدمة اجملتمع.
 االسااااتفادة من التجارب الدولية والعربية الناجحة واحلديثة يف تطوير برامج وأنشااااطة تعليم الكباروالتعليم املستمر يف اجلامعات اليمنية ،والعمل على تطبيقها وفق متطلبات التنمية

دمة اجملتمع

 إجراء دراسااااة حول تقويم واقع جهود اجلامعات اليمنية يف جمال تعليم الكبار والتعليم املسااااتمر يفضوء التجارب العاملية احلديثة.
 إجراء دراساااااة حول الصاااااعوبات واملعوقات املؤدية إىل ضاااااعف دور اجلامعات اليمنية يف جمال تعليمالكبار والتعليم املستمر.
 إجراء دراسة حول واقع الشراكة اجملتمعية بني اجلامعة واملؤسسات ا دمية واالنتاجية يف اجملتمعاحمللي يف جمال تعليم الكبار والتعليم املستمر.
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االستثمار يف اليمن بين الفرص والتحديات
 عبدهللا محمد العاضي.د

دل لات

االستثمار يف اليمن بين الفرص والتحديات

لال دصةا الره ا م ا الق ة الفا فرنا

:ملخص

هدفت هذه الدراسة ة ةةد د لديد اللرئد ال ر ة ة ةةد

الفال برئد االسدفهارا

جناح االسدفهار ثيلح الق

االس ة ة ة ةةدفهارا ثالق ة ة ة ةة

ثالق ة ة ة ةة ال ابع يدناث ف

االس ة ة ة ة ة ة ةةدفهارا ثسة ة ة ة ة ة ة ة ت ر هدفرا الفال د لديد

اخلا س يدحدث لن لديات االسة ة ةةدفهارا ا ا الق ة ة ة

الدحديات اليت يواجرا االسة ة ة ة ة ة ة ة ةةدفهارا ثجا ر هدفرا

ل ح لديات

ثسة ة ة ة ة ة ة ة ةةا ز الدل

ال ة ة ة ة ة ة ة ة ةةا ب ي

فد ف

ل ح الدحديات

االسدفهارا ثمه الندا ج ثالدوصرات اليت توص ت دلررا
.الدراسد
ا

االسة ة ة ة ة ةةدفهارا الف

لالس ة ة ة ة ة ة ة ةةدفهارا ثااثلت ر هدفرا الفا

فد الوس ة ةةا ز الالل د ل دل

ال ابع
.املخد فد

لدوي هذه الدراسة ةةد ل ح قد د ثسة ةةدد م ة ةةا

المصططحات األااسطط سطط

 دا ثمهدا ا ثمههردا،ثخامتدا تناثلت املقد د ش ة ة ة ة ة ة ة ة ةة

.الدحديات

ث نرج الدراس ةةدا ثالدراس ةةات ال ةةابقدا ثيدناث الق ة ة
ال ر ة ة ة ة ةةد

األث اللنرد اال دص ة ة ة ة ةةا يد ثاخلص ة ة ة ة ةةا

Summary:
This study aimed to define the main
environment for investment, and in its
second objective it tried to identify
investment opportunities. In its third
objective, it sought to identify the
challenges that investment faces, and its
fourth objective came to know the
necessary means to overcome the various
challenges.
This study contains an introduction, six
sections and a conclusion. The
introduction deals with the problem,
objectives, importance, methodology of
the study, and previous studies. The first
section deals with the economic structure
and main characteristics of the Yemeni
economy.

The second section discusses the
requirements for the success of
investment and the third section
discusses the investment environment,
the fourth section deals with investment
opportunities, the fifth section talks about
investment challenges, and the sixth
section presents the means to overcome
investment challenges, and the most
important results and recommendations
reached by the study. Key terms:
investment, opportunities, challenges.
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قد د:
شهد العقد الثاني من القرن احلادي والعشرين تغريات كبرية مشلت معظم ميادين احلياة سواء يف
ميدان السياسة أم الفكر أم االقتصاد ،وأدت بدورها إىل تغريات يف العالقات السياسية واالقتصادية،
إذ نتج عنها العديد من الصراعات واحلروب بني الدول وتأثرت بذلك بنية االقتصاد اليمين ،بسبب عدد
من التحديا ت اليت واجهها جراء ذلك الصراع الذي ترتب عليه اختالالت اقتصادية ،وخباصة فيما يتعلق
باالستثمار ،إضافة إىل قصور كبري يف عوامل التنمية املستدامة.
ش ،د الدراسد:
ظل االعتقاد السائد ملدة طويلة بأن املوارد الطبيعية متثل دوراً أساسياً يف النشاط االقتصادي،
ولكن بعد مرور مزيد من الوقت وظهور العديد من األزمات االقتصادية وجد أن املوارد البشرية تسهم
يف حتقيق املزيد من الرخاء االقتصادي واالجتماعي ،إال أن تدني االستخدام األمثل هلذين املوردين يعد
من التحديات الرئيسة للبناء االقتصادي واالجتماعي ،لذلك ميكن حتديد مشكلة الدراسة من خالل
عرض التساؤالت اآلتية:
 -1ما البيئة الرئيسة لالستثمار؟
 -2ما الفرص الذي يواجها االستثمار؟
 -3ما الصعوبات والتحديات اليت يواجها االستثمار؟
 -4ما الوسائل الالزمة للتغلب على تلك التحديات؟
مهدا الدراسد:
تهدف الدراسة إىل عرض اجلوانب اآلتية:
 -1حتديد البيئة الرئيسة لالستثمار.
 -2معرفة الفرص اليت يواجها االستثمار.
 -3حتديد التحديات اليت يواجها االستثمار.
 -4معرفة الوسائل الالزمة للتغلب على التحديات املختلفة.
مههرد الدراسد:
تعد التحديات اليت يواجها االستثمار يف اليمن جانباً مهماً يف الدراسات االقتصادية وخباصة يف
الوقت ا لراهن ،ومما يستدعي إجراء هذه الدراسة ويدل على أهميتها ما يأتي:
 -1تناول موضوووووووووع التحديات اليت يواجها االسووووووووتثمار يف املسووووووووتقبل اليت تعد أ د املتطلبات لنجاح
السياسات االقتصادية.
 -2قلة الدراسات يف هذا اجلانب يف أدبيات االقتصاد.
 -3تتناول املتطلبات الالزمة للتغلب على تلك التحديات.
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نرج الدراسد:
تتبنى الرؤية العلمية يف تساؤالت الدراسات املعاصرة سواء أكانت هذه التساؤالت اجتماعية أم
اقتصادية أم غريها على املنهج العلمي القائم على الدراسة ،والتحليل جلميع املتغريات والعوامل املرتبطة
بالتساؤالت ،لذلك فإن املنهج الذي يستخدم يف هذه الدراسة يعتمد على أسلوب املنهج الوصفي التحليلي.
الدراسات ال ابقد:
يعترب موضوع االستثمار ذو أهمية يف الدراسات االقتصادية املختلفة ،يث حيظى باهتمام العديد
من االقتصاديات املعاصرة ،إال أن التعامل مع هذه الدراسة ،دون االهتمام بوجهات نظر اآلخرين ياهلا
يب دو غري منطقي ،إضافة إىل أن التعرف على وجهات النظر األخرى يساعد يف تفهم أكرب لكثري من
جوانب هذه الدراسة ،وفيما يأتي عرض لعدد من الدراسات املرتبطة بدراسة االستثمار:
 ( -1راسد امل كز الره لقراب ال مي ال ا 2006م)
تتناول هذه الدراسة كثري من قضايا اخلاصة باالستثمار وهدفت بشكل رئيس اىل ما يأتي:
 التعرف على مناخ االستثمار يف اليمن.
 حماولة معرفة مؤشرات موثوقة لوصف املناخ االستثماري ،وتوصلت الدراسة اىل النتائج االتية:
أ -وجود معوقات إدارية.
ب -قصور يف النظام القانوني.
ت -ضعف يف البينة االساسية.
ث -قصور يف السياسة املالية والنقدية.
ج -حمدودية متويل املشاريع.
 ( -2راسات ر ؤمت ثلارة الدخلرط ثالد اثن الدثل  -اسد،شا الف
هدف املؤمتر بشكل رئيس اىل ما يأتي:
 -1استكشاف الفرص االستثمارية يف اليمن.
 -2الرتويج لالستثمارات اخلارجية.

االسدفهاريد-ا ) 2007

ث د توصز املؤمت ا مه الندا ج امل تللد مب و ات االسدفهار ثه كها يأت :
 -1وجود معوقات إدارية تتمثل يف الفساد والبريوقراطية.
 -2تعدد ملكيات األرض.
 -3ضعف البنية التحتية.
 -4غياب االستقرار املالي.
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تق ر الدراسد:
حتتوي هذه الدراسة على مقدمة وستة أقسام وخامتة ،تناولت املقدمة مشكلة ،وأهداف،
وأهمية ،ومنهج الدراسة ،والدراسات السابقة ،ويتناول القسم األول البنية االقتصادية واخلصائص
الرئيسة لالقتصاد اليمين ،أما القسم الثاني فيناقش متطلبات جناح االستثمار ويبحث القسم الثالث
بيئة االستثمار ،والقسم الرابع يتناول فرص االستثمار ،والقسم اخلامس يتحدث عن حتديات االستثمار،
اما القسم السادس يتناول وسائل التغلب على حتديات االستثمار،والنتائج والتوصيات.
األث -اللنرد اال دصا يد ثاخلصا

الق

ال ر د لال دصا الره

يتطلب التطور االقتصادي دوراً فاعالً يف جماالت كثرية تؤثر يف كفاءة اإلنتاج ،مثل التعليم
والتدريب للموارد البشرية ،واستثمارات املوارد،وهذا يؤدي بدوره إىل زيادة النمو االقتصادي ألفراد
اجملتمع ،هذه االستثمارات يف العنصر البشري واملادي تسمى املقومات الرئيسة للبنية االقتصادية ألي
جمتمع ،لذا تتناول الدراسة يف هذا اجلزء املقومات الرئيسة والبنية اهليكلية واخلصائص األساسية
لالقتصاد اليمين ،كما يأتي:
مثالً -املقو ات ال ر د:
ميكن تناول املقومات الرئيسة لالقتصاد اليمين على النحو اآلتي:
-1املوار الللر رد:
تتنوع املوارد الطبيعية تنوعاً كبرياً يساعد على تطوير عدد من األمناط والنشاطات االقتصادية،
لذلك تتناول الدراسة يف هذا اجلزء بعض املؤشرات االقتصادية للموارد الطبيعية ،وذلك على النحو
اآلتي:
م -األر

ثاملوار املا رد:

تقدر مسا ة اليمن بنحو 555كم ، 2دون مسا ة الربع اخلالي  ،وتصل مسا ة األرض الصاحلة
للزراعة حنو 166كم ،2أي بنسبة  %30من إمجالي املسا ة الكلية  ،كما أن املسا ة املزروعة ال
تتجاوز  107كم ، 2أي بنسبة  %19من إمجالي املسا ة ،ومعظم األراضي الزراعية تعتمد على مياه
األمطار املومسية  ،إذ ال توجد أنهار  ،كما تتوفر شواطئ حبرية ذات أهمية اقتصادية متتد على البحر
األمحر والبحر العربي  ،واليت تصبح أكثر الشواطئ العربية طوالً  ،يث تصل إىل 2500كم(،)1
وتتميز هذه الشواطئ بأنها ذات قيمة غذائية وجتارية عالية ،إذ يتوافر بها تشكيالت ثرية من أنواع

)( 1و ازرة التخطيط والتعاون الدولي ،الجهاز المركزي لإلحصاء  ،كتاب اإلحصاء السنوي لعام  ، 2003ص .96
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األمساك  ،ويقدر جم رصيد األمساك مليون طن يف عام 1995م ،إال أن املستغل منها بلغ حنو100ألف
طن  ،أي بنسبة قدرها .)2( %10
ب -امل ا ن:
تتميز اليمن بتوفر عدد من املوارد املعدنية ،وخباصة النفط والغاز الطبيعي ،ويقدر جم اال تياطي
املؤكد من النفط 4مليار برميل ،ويبلغ اإلنتاج احلالي والي  157مليون برميل سنوياً يصدر منه حنو
 ،%82يث إن صادرات النفط تعدُ من أعلى الصادرات اإلمجالية.
أما بالنسبة للغاز الطبيعي الذي يعد من املوارد احلديثة،فتشري البيانات املتوفرة إىل أن جم
اال تياطي بلغ  20تريليون قدم مكعب (.)3
ج -املُناخ:
تغطي اجلبال أجزاء كبرية من اليمن ،إضافة إىل األودية والسهول اليت توجد بني السالسل
اجلبلية  ،فتتميز مبناظرها الطبيعية اخلالبة  ،ويوجد بالقرب من الشواطئ كثري من اجلزر الصغرية ؛
لذلك يعد مُناخ اليمن متنوعاً  ،يث يقع ضمن عدد من النطاقات املناخية الرئيسة  ،ويتمتع مبُناخ
مناسب للسيا ة خالل فصول السنة  ،إذ تتميز بصيف معتدل وممطر ،وشتاء معتدل احلرارة  ،ويعد
هذا املُناخ من أهم األقاليم املُناخية  ،ومن ثم جتذب إليها نسبة كبرية من السياح  ،وتنتشر كثري من
األماكن األثرية يف بعض األجزاء الشرقية واجلنوبية لليمن  ،وتنوع الشواطئ البحرية اليت تنتشر فيها
الشعب املرجانية  ،مما يساعد على جذب السياح الذين ينشدون احلياة البحرية(.)4

) (2مطهر العباسييي ،الاتصتصيياي اليمني والدور التنموي المتوصب لك نوس اإلسيي،مي ال  ،مطهر العباسييي  ،مجك ككي التجارة
واتصتصاي  ،جامع صنعاء  ،صنعاء  ،العدي 1998 ،10م ،ص .12

) ) 3انظر في ذلك:
 سيي مهووب العسيكي ،ال اتصتصياي اليمني والدور التنموي المتوصب لك نوس اإلسي،مي ال  ،مجك ككي التجارة واتصتصياي ،جامع صنعاء ،صنعاء  ،العدي  ، 1998 ، 10ص . 77
 و ازرة التخطيط والتعاون الدولي ،الجهاز المركزي لإلحص ي ي ي يياء ،كتاب اإلحص ي ي ي يياء الس ي ي ي يينوي لعام ،2003مرجب س ي ي ي ييا ،ص.120

) )4و ازرة التخطيط والتعاون الدولي  ،الجهاز المركزي لإلحصيياء  ،كتاب اإلحصيياء السيينوي لعام ،2003المرجب السييا ،
ص .6 -5
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 املو ع:اكتسب اليمن أهمية متعاظمة يف اآلونة األخرية من القرن العشرين بعد حتقيق الو دة ،إذ توفر
هلا مقومات جغرافية متميزة ،بل تشكل أهمية كبرية بالنسبة لتطور ركة النشاط االقتصادي وذلك
لوقوعه عند التقاء البحر العربي بالبحر األمحر ،وسيطرته على مدخل البحر األمحر ،وكذا وجود
ميناء عدن التارخيي ذو األهمية االقتصادية على البحر العربي والبحراألمحر( .)5وعلى الرغم من توفر
عدد من املقومات الرئيسة يف النشاط االقتصادي لليمن ،والسيما يف القطاعات األساسية املتمثلة يف:
القطاع الزراعي والسمكي وقطاع املعادن ،إضافة إىل القطاع السيا ي ،إال أن االستخدام األمثل
للموارد االقتصادية يتسم بالقصور يف الكفاءة اإلنتاجية ،ولعل ذلك يرجع إىل غياب سياسات واضحة
ومالئمة لبناء اقتصاد قوي ،وخباصة يف جانب املوارد القابلة للنضوب(.)6
 -2املوار اللش يد:
يتضح من مراجعة أدبيات الفكر االقتصادي أن دور املوارد البشرية يف التنمية االقتصادية للمجتمع
قد اتبَّ ع أمناطاً واجتاهات ،اختلفت باختالف الفكر السائد وتطور الفكر االقتصادي ،إال أنَّ النظرة
إىل العنصر البشري قد تضمنت االهتمام به من خالل توفري احلاجات األساسية والرغبات اليت تؤثر على
أدائه وإنتاجيته ،لذلك ركزت الدول الصناعية على االستثمارات يف املوارد البشرية من خالل الربامج
اخلاصة للتعليم والتدريب لرفع كفاءة وإنتاجية العاملني  ،ولقد أظهرت عدد من الدراسات التطبيقية
( )7أن تطوير قدرات وكفاءة املوارد البشرية يعد شرطاً ضرورياً لتحقيق النمو الذاتي ،إذ تشري األدبيات
( )5و ازرة التخطيط والتعاون الدولي ،الجهاز المركزي لإلحصاء،كتاب اإلحصاء السنوي لعام  ،2003ص .6 – 5
) (6لمزيد من اإليضاح انظر:
 عكي شاطر ،ال اتصتصاي اليمني :رؤي مستق كي ال  ،مجك ككي التجارة واتصتصاي  ،جامع صنعاء ،صنعاء  ،العدي 18 ، 2001 ،19 ،ص ص . 33 – 30
 مطهر العباسيال اتصتصاي اليمني والدور التنموي المتوصب لك نوس اإلس،مي ال  ،مرجب سا -سي

العسكي ،ال اتصتصاي اليمني ،و الدور التنموي المتوصب لك نوس اإلس،مي ال ،مرجب سا

 ،ص . 16 – 12
 ،ص 78 –76

) (7لمزيد من التفاصول  ،انظر:
 مسعوي ظاهر ،الالنهض العربي والنهض الياباني  :تشابه المقدمات واخت،ف النتائج “ .سكسك عالم المعرف  ،المجكسالوطني لكثقاف والفنون واأليب،الكويت  ،العدي  ، 1999 ، 252ص . 149 – 147

- Amartya , Sen , " Development as Freedom " , oxford university press ,1999 , P341.
- Benecke ,Dieter w The social and Ecological Market Economy ,
klarmannDruck Gmbh ; op.cit., 25-26.
pp
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االقتصادية إىل أن النمو االقتصادي الذي دث يف أملا نيا واليابان بعد أن دمرت احلرب العاملية الثانية
معداتها املادية يرجع إىل االهتمام بالعنصر البشري  ،ولقد أدركت كثري من الدول النامية أهمية املوارد
البشرية  ،وسعت اليمن كباقي الدول األخرى إىل وضع سياسات وخطط لتنمية مواردها البشرية ،
ووفقاً للمنظور السابق ميكن عرض السمات األساسية للموارد البشرية يف اليمن من خالل تناول توزيع
القوى العاملة اليت بلغ جمها والي  4,9مليون عامل يف عام 2014م

()8

سب املستوى التعليمي يث

يوضح ذلك اجلدول (.)1

توليع القوى ال ا د ا
امل دوى الد ره

جدول ()1
امل دوى الد ره ل ا  2014ة
الن لد املئويد

68,6أل
التعليم األساسي
أل
23أل
التعليم الثانوي
أل
7,9أل
التعليم اجلامعي
أل
املصدر :ثلارة الدخلرط ثالد اثن الدثل ا اجلرال امل كزي لإلاصا ا كداب اإلاصا ال نوي ل ا 2017ا
صفحد 108

يبني اجلدول ( )1أن توزيع القوى العاملة لعام  2014من يث املستوى التعليمي متثل فئة التعليم
األساسي حنو  %68من امجالي القوى العاملة وهي نسبة مرتفعة جدا وهلا انعكاسات سلبية على مستوى
األداء االقتصادي واالجتماعي ،كما بلغت نسبة احلاصلني على مؤهالت الثانوية  ،%23وعند إضافة
هذه النسبة اىل ذوي املؤهالت األساسية تبلغ النسبة  ،%91وهو ما يزيد من خطورة اخللل يف توزيع
القوى العاملة ،نظرا ألن هذه الفئات تتسم مبحدودية قدرتها على التعامل مع التطورات املتسارعة
ملنجزات العلم املعاصر ،كما قدرت نسبة ذوي مؤهالت التعليم اجلامعي  %7,9وهي نسبة حمدودة
للغاية مقارنة بالفئات الساب قة ،مما يؤكد أهمية إعادة النظر يف السياسات االقتصادية وسياسة التعليم
املتبعة مبا يتفق ومتطلبات التطوير والتحديث للتنمية االقتصادية واالجتماعية.

((8عكي شاطر ،واصب ومستق ل سوق العمل اليمني والخكيجي في ظل المتغورات المحكي واإلصكيمي والدولي  ،ندوة تأهول اليمن
ل،نض ييمام لج مجكس التعاون لدول الخكيج العربي  ،نظمها مركز اإلمارات لكد ارس ييات والبحوإل اإلس ييتراتيجي  ،لش ييرف عكوها،
و ازرة التخطيط والتعاون الدولي ،صنعاء 2010 ،م  ،ص12
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ثا راً -اللنرد اهلر ،رد لال دصا
بالرغم من اجلهود التنموية اليت استمرت أكثر من ثالثة عقود ،مازال االقتصاد اليمين يعتمد
على النفط اخلام كداعم رئيس للنشاط االقتصادي واالجتماعي ،وميكن توضيح ذلك من خالل عرض
بعض املؤشرات االقتصادية.
 -1املساهمة النسبية للقطاعات االقتصادية يف الناتج احمللي اإلمجالي:
تبني املساهمة النسبية ملكونات الناتج احمللي اإلمجالي اعتماد االقتصاد اليمين على مورد النفط
كمساهم رئيس يف النشاط االقتصادي كما يوضح ذلك اجلدول (.)2
جدول ()2
تلورات امل اههد الن لرد ل قلالات اال دصا يد ر الناتج احمل اإلمجال خال املدة(2017-2009م)
باألس ار الفابدد ل ا 2000

ال نوات

جتارة اجله د

الزرالد

الصنالد

اللنا

ثالدجز د

ثالصرد

االسدخ اجرد

ثالدشررد

%

%

%

%

الصنالد الدحوي رد
%

5,2أل
7,1أل
13,7أل
13,2أل
19,3أل
2009
5,5أل
7,1أل
13,8أل
13,7أل
18,9أل
2010أل
5,5أل
6,2أل
13,2أل
16,8أل
15,0أل
2011أل
5,5أل
6,1أل
10,7أل
17,1أل
15,5أل
2012أل
5,8أل
6,3أل
11,1أل
17,1أل
14,8أل
2013أل
6,1أل
5,2أل
11,9أل
16,1أل
14,9أل
2014أل
6,4أل
5,0أل
4,2أل
18,9أل
15,5أل
2015أل
6,9أل
5,2أل
4,2أل
19,9أل
15,5أل
2016أل
7,1أل
5,0أل
3,6أل
20,3أل
17,7أل
2017أل
املص ةةدر :ثلارة الدخلرط ثالد اثن الدثل ا اجلرال امل كزي لإلاص ةةا ا كداب اإلاص ةةا ال ةةنوي ل ا  2017ا
.570

يوضح اجلدول ( ) 2تطورات بعض التغريات احلاصلة للقطاعات االقتصادية خالل املدة(-2009
 )2017كما يأتي:
 جتارة اجله د ثالدجز د
تعد املساهمة لتجارة اجلملة والتجزئة من أعلى النسب مساهمة يف الناتج احمللي اإلمجالي ،وقد
اتسمت هذه النسبة بالتذبذب النسيب ،اذ جند أن أعلى مساهمة بلغت  %18,9يف عام  ،2010يف ني
وصلت اىل أدنى قيمة هلا بنحو  %14,8عام .2013
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 الزرالد ثالصرد
اتسمت نسبة مساهمة الزراعة والصيد يف الناتج احمللي اإلمجالي بالتذبذب النسيب ،اذ وصلت
أعلى نسبة هلا  %20,3يف عام  ،2017بينما وصلت ألدنى قيمة هلا والي  %13,2يف عام .2009
 الصنالد االسدخ اجرد
تعد مساهمة الصناعة االستخراجية من أعلى النسب يف الناتج احمللي اإلمجالي واتسم التغري يف
هذا اجلانب بعدم االستقرار ،اذ جند أعلى مساهمة وصلت اىل  %13,8لعام  ،2010يف ني بلغت أدنى
قيمة هلا  %3,6يف عام .2017
 اللنا ثالدشررد
يشارك قطاع البناء والتشييد بنسبة مساهمة جيدة يف الناتج احمللي اإلمجالي ،اذ جند ان أعلى
مساهمة بلغت  %7,1لعامي  ،2010-2009بينما وصلت اىل أدنى قيمة هلا  %5يف عام .2017
 الصنالد الدحوي رد
اتسمت املساهمة النسبية هلذا القطاع باالخنفاض مقارنة بالقطاعات األخرى رغم أهميته يف
ا داث النمو االقتصادي ،اذ جند أن أعلى مساهمة بلغت  %7,1لعام  ،2017بينما وصلت أدنى قيمة
هلا  %5,2يف عام .2009
 -2الناتج القو

ث دوسط خز الف

يعكس النمو يف الناتج القومي اإلمجالي دور العوامل املؤثرة يف مكوناته مما يؤثر على متوسط
دخل الفرد ،يوضح اجلدول ( )3التطور يف مستوى الناتج القومي خالل املدة ()2017-2009
جدث ( )3الدلور ر دوى الناتج القو خال املدة ()2017-2009
الناتج القو

دوسط خز الف

ال نوات
بالدثالر
رار ثالر
1,197
27,4
2009
1,238
29,2
2010
1,187
28,8
2011
1,231
30,9
2012
1,286
33,4
2013
1,191
31,7
2014
957
26,3
2015
748
21,2
2016
707
21,6
2017
املصدر :ثلارة الدخلرط ثالد اثن الدثل ا اجلرال امل كزي لإلاصا ا كداب اإلاصا ال نوي ل ا 2017ا
582
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يبني اجلدول ( )3أن الناتج القومي ومتوسط دخل الفرد شهدا تذبذبا واضحا خالل هذه املدة ،اذ
بلغ الناتج القومي أعلى قيمة له والي  33,4مليار دوالر عام  ،2013يف ني وصل أدنى قيمة له 21,2

مليار دوالر عام  ،2016بينما بلغ أعلى قيمة ملتوسط دخل الفرد والي  1238دوالر عام  ،2010يف ني
قدر بنحو  707دوالر يف عام .2017
الق

الفال  -دل لات جناح االسدفهار
تعددت العوامل املؤثرة يف جانب االستثمار ،بني العوامل السياسية واالقتصادية واالجتماعية ،ولعل

اهم العوامل الرئيسية تتمثل فيما يأتي:
 -1االستقرار األمين والعسكري.
 -2مرونة التشريعات القانونية والنظام الضرييب.
 -3توفر البنية التحتية املالئمة.
 -4وجود مهارات بشرية عالية املستوى.
 -5توفر دعم ملراكز البحث والتطوير.
 -6وجود مرونة يف التعامالت اإلدارية (.)9

الق

ال ابع -برئد االسدفهار
يعتمد املناخ االستثماري املالئم على قدرة الدول يف تشجيع وجذب االستثمارات احمللية واخلارجية،

ويتمثل املناخ االستثماري يف جمموعة من العوامل املرتابطة منها:

( )9لكمزيد من اتط،ع انظر:
 -عكي محمد شاطر ،اتصتصاي اليمني -رؤي مستق كي  ،مرجب سا  ،ص .44-41
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 -1االستقرار األمين والعسكري.

 -7مستويات العائد على االستثمار.

 -2القوانني والتشريعات احملفزة.

 -8مدى توفر البنية التحتية املالئمة.

 -3عدد السكان والطلب املتوقع.

 -9املوقع اجلغرايف اجلذاب.

 -4مستوى املهارات البشرية.

 -10مرونة السياسات املالية واالقتصادية.
ا تياجات البلد لالستثمار (.)10

-11

 -5وجود وسائل متميزة لرتويج االستثمار.
 -6تسهيل وتبسيط اإلجراءات اإلدارية.

مي كن إيضاح اهم العوامل املؤثرة يف بيئة االستثمار اليمين من خالل عرض اجلدول ()4
جدث ( )4برئد االسدفهار
برئد الده،ني االسدفهاري

الص وبات ال ر د

توفر قطاع خاص باألعمال

استمرار العدوان اخلارجي على اليمن

إنتاجية العامل مرتفعة باملقارنة بالدول احمليطة

غياب االستقرار االقتصادي

تكاليف أجور العمالة منخفضة

قصور يف توليد الطاقة الكهربائية

تكاليف اجيار األراضي تنافسية

تعدد يازة األرض

يتوفر فرص ممتازة للقطاع اخلاص لتطوير مرافق
البنية التحتية

قصور يف االستقرار األمين
ضعف مستوى املهارات البشرية
ضعف يف اخلدمات املالية واملصرفية
غياب الشفافية واملصداقية يف اإلجراءات
الرمسية

املصدر :ن لهز اللاا
يوضح اجلدول ان هناك مزايا لالستثمار يف القطاعات االقتصادية ،خاصة القطاعات ذات املزايا
النسبية إضافة اىل وجود عمالة منافسة ،اال ان هناك بعض التحديات والصعوبات اليت يواجها االستثمار
منها ،استمرار العدوان العسكري ،كذلك وجود قصور يف اجلانب اإلداري لالقتصاد .ولعل اجلدول
( )5يبني املناخ احلالي لالستثمار يف اليمن.

( )10انظر في ذلك:
 عكي محمد شاطر ،اتصتصاي اليمني -رؤي مستق كي  ،مجك ككي التجارة واتصتصاي ،ككي التجارة واتصتصاي،جامع صنعاء2002 ،م ،العديان  ،19 ،18ص.44-41
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  -املركز اليمين لقياس الرأي العام ،معوقات االستثمار يف اليمن،2006 ،WWW.YEMENPOLING.ORGم ،ص.11-10
 وزارة التخطيط والتعاون الدولي ،مؤمتر استكشاف الفرص االستثمارية ،وثائق غري منشورة،2007م.
 وزارة التخطيط والتعاون الدولي ،التقرير االقتصادي السنوي ،لعام 2013م ،ص .132-131جدث ( )5تلور رمب املا امل دفه ثلد ال ها خال املدة 2017-2009
رمب املا امل دفه

ال نوات
ملف ريا
8,803
304,435
2009
2,864
52,513
2010
1,616
17,567
2011
639
7,615
2012
1,227
51,251
2013
4,066
81,145
2014
1,220
35,145
2015
1,435
15,145
2016
صفر
صفر
2017
املصدر :ثلارة الدخلرط الد اثن الدثل ا اجلرال امل كزي لإلاصا ا كداب اإلاصا ال نوي ل ا -2013
2017ا

لد ال ها

 132-129ل ح الدوال

يتضح من خالل اجلدول ( ) 5تذبذب قيم االستثمار والعاملني خالل املدة ( )2017-2009نظرا
لتقلب العوامل املؤثرة يف االستثمار خاصة جانب االستقرار السياسي واألمين ،وللمزيد من إيضاح ذلك
ميكن عرض معدالت النمو لالستثمار يف اجلدول (.)6
جدث ( )6تلورات دالت منو االسدفهار
ال نوات
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
للعلوم والتقنية
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82,866,556,7573,1
58,3
56,7-
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56,9...

2016
2017
املصدر :ن ا ابات اللاا الدها ا ل ح اجلدث (.)5

يظهر اجلدول ( ) 6تذبذب معدل منو االستثمار ،اذ زاد يف األعوام اليت ساد فيها االستقرار األمين
والسياسي خاصة يف العام  ، 2013وتراجع بشكل كبري يف األعوام اليت انعدم فيها االستقرار األمين
والسياسي ،ال سيما عامي  2010و .2011ولعل الشكل البياني ( )1يوضح تقلبات معدالت منو
االستثمار.
الش،ز ( )1تلورات

دالت منو االسدفهار

150%
100%

0%
2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

-50%
-100%
-150%

ال نوات
املصدر :ن لهز اللاا الدها ا ل ح برا ات اجلدث ()5

يبني الشكل البياني ( )1تذبذب معدل منو االستثمار ،اذ جند تراجع كبري يف معدل منو
االستثمار ،يث بلغ أعلى معدل منو  573،1لعام  ،2013نظرا لالستقرار السياسي الناجم عن املصاحلة
الوطنية ،بينما جند أن معدل النمو تراجع بشكل كبري يث بلغ  82،8-لعام  2010و  66،5-لعام
 ، 2011نظرا حلدوث االضطرابات السياسية واألمنية ،وخباصة يف عام  2011الذي ساد فيه عدم
االستقرار األمين والسياسي ،كما دث تراجع اخر يف االستثمار لعامي ( ،)2016-2015نتيجة
للعدوان العسكري اليت قامت به اململكة العربية السعودية يف مطلع العام .2015
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الق

اخلا س -ف

االسدفهار

يتمتع االقتصاد اليمين بالكثري من املوارد الطبيعية غري املستغلة شأنه يف ذلك شأن الكثري من
الدول النامية ،ويعد ذلك من الفرص املتا ة لالستثمار ،وخباصة يف اجلوانب االتية:
 .1املوقع اجلغرايف للموانئ اليمنية.
 .2الثروة املعدنية.
 .3األرض واملوارد املائية.
 .4املناخ.
 .5املورد البشري(.)11
الق

ال ا ب -لديات االسدفهار

يواجه االقتصاد اليمين عدد من التحديات تتمثل يف:
 .1االختالالت اهليكلية املزمنة يف االقتصاد
 .2عدم توفر املناخ املناسب لالستثمار
 .3العدوان العسكري واحلصار االقتصادي املستمر من قبل دول التحالف العربي بقيادة اململكة
العربية السعودية .ولعل اجلدول ( ) 7يوضح الفرص والتحديات اليت تواجه االستثمار يف اليمن.

( ) 11سي

مهووب العسكي ،مدى تناس السياسات اتصتصايي الككي ل رنامج اإلص،ح اتصتصايي واثره عكج النمو

اتصتصايي في الجمهوري اليمني  ،مرجب سا  ،ص.312-311
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جدث ()7ل رز اللرئد االسدفهاريد

قاط الض ف

قاط القوة
متيز يف املوقع االسرتاتيجي (ميناء عدن)

غياب األمن واالستقرار

توفر املوارد الطبيعية

غياب توفر البنية التحتية

(النفط والغاز واملنتجات الزراعية والسمكية)
يوجد موروث سيا ي متميز

رداءة مهارة العمالة
ضعف قنوات متويل االستثمار
غياب الشفافية
قصور يف أداء احملاكم التجارية والقضائية
رداءة الصورة الذهنية يف اخلارج عن اليمن
اإلجراءات البريوقراطية
غياب توفر البنية التحتية للرتفيه االجتماعي

الف
إمكانية تطوير ميناء عدن اىل مستوى املوانئ

الدحديات
استمرار العدوان اخلارجي على اليمن

العاملية
تطوير الصناعة السيا ية

قصور يف األداء التعليمي

تطوير الصناعة التعدينية

ضعف يف البنية التحتية

حتديث صناعة الثروة السمكية

شيوع ظاهرة البريوقراطية

زراعة احملاصيل الغذائية املستدمية

رداءة الصورة الذهنية يف اخلارج عن اليمن

املصدر :ن لهز اللاا .
يوضح اجلدول ( )7توفرعدد من نقاط القوة والفرص لدى االقتصاد اليمين لالستثمار ،لعل أهمها:
متيز يف املوقع االسرتاتيجي ( ميناء عدن) ،توفر املوارد الطبيعية ميكن استغالهلما من خالل
االستثمارات احمللية واخلارجية عندما تتوافر الظروف املواتية ،اال انه يف نفس الوقت يواجه االقتصاد
اليمين نقاط ضعف وحتديات منها ،غياب االمن واالستقرار ،غياب توفر البنية التحتية.
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الق

ال ابع -ثسا ز الدل

ل ح لديات االسدفهار

ميكن التغلب على حتديات االستثمار من خالل اتباع ما يأتي:
مثال -الش ثط الالل د
يتطلب املناخ املالئم لالستثمار توفر االتي:
 -1حماولة ايقاف العدوان العسكري وانهاء احلرب الذي تقوده اململكة العربية السعودية ،من خالل
اتباع عدد من املسارات:
أ -السعي حنو إجياد تسويه سياسية واقتصادية:
أظهرت التطورات واال داث العسكرية على األرض ،وخاصة يف احملافظات اجلنوبية ان
العدوان العسكري الذي قامت به عدوان التحالف العربي بقيادة اململكة العربية السعودية
بهدف اىل أطماع اقتصادية منها:
 السيطرة على ميناء عدن ومضيق باب املندب االسرتاتيجيني
 احلصول على منفذ حبري إلمداد انابيب النفط السعودي عرب خليج عدن.
 اهليمنة على املناطق السيا ية الفريدة مثل جزيرة سقطرى.
لذلك يتطلب األمر السعي حنو املفاوضات االقتصادية والدعوة اىل التكامل االقتصادي مع الدول
اليت حتاول اهليمنة على املوارد االقتصادية يف اليمن باستخدام القوة العسكرية املدعومة دولياً.
ب -حماولة جذب االستثمارات األجنبية للدول العظمى.
يعد استمرار العدوان العسكري على اليمن ألكثر من مخس سنوات ،بالرغم من تعدد املفاوضات
السياسية تأكيداً على دور الفاعليني الدوليني(الصني ،اليابان ،روسيا ،االحتاد األوربي ،بريطانيا،
الواليات املتحدة)يف هذا اجلانب يستدعي االمر هنا دعوة هذه الدول إلقامة استثمارات تنافسية .وهذا
يتطلب قدرات مميزة يف فن التعامل مع اآلخر ( دد قدرات اآلخرين وقدراتك) لكي حتدد وجهات
املستقبل إضافة اىل الدبلوماسية املرنة والبناء الداخلي.
ثا را -لوا ز جناح االسدفهار
يستدعي املناخ املالئم لالستثمار االهتمام مبا يأتي:
 -1اجلانب السياسي
تتطلب الضرورة هنا مايأتي:
أ -توفر قيادة وطنية متنورة تتسم بالكفاءة والنزاهةوالعدالة.
ب -حتقيق االمن واالستقرار والسلم األهلي الدائمني.
ت -التوجه الفعال حنو العدالة االقتصادية واالجتماعية.

للعلوم والتقنية
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ث -السعي اجلاد حنو إ داث ثورة علمية.
ج -التوجه حنو العمل املؤسسي املعتمد على النزاهة والكفاءة.
 -2اجلانب االقتصادي
ويتمثل يف اآلتي:
أ -تعزيز جانب االستقرار االقتصادي ،وذلك من خالل:
 احملافظة على استقرار العملة الوطنية. السعي اجلاد لتحقيق معدالت منخفضة ملستويات األسعار. تعزيز دور اجلهاز املصريف لتمويل االستثمار.ب -تقديم احلوافز اجلذابة للمستثمر من خالل:
 تقليص مستوى الضرائب. السماح مبلكية األرض للمستثمر.ح -الرتكيز على القطاعات االقتصادية ذات املزايا النسبية املرتفعة من خالل:
 االستخدام األمثل للموانئ البحرية ،خاصة ميناء عدن االسرتاتيجي. االهتمام اجلاد باملوارد السيا ية ،السيما جزيرة سقطرى الفريدة. االستغالل األمثل للثروات املعدنية ،خاصة النفط والغاز. االهتمام بالثروات الزراعية واملوارد املائية ،خاصة زراعة النب واالعناب. االهتمام خبدمات البنية التحتية. -3اجلانب اإلداري
يتطلب هذا اجلزء مراعاة االهتمام مبا يأتي:
أ -تعزيز قدرات العنصر البشري ،من خالل التعليم والتدريب املستمر.
ب -السعي اجلاد حنو العمل املؤسسي للحد من قضايا الفساد.
ت -التوجه الفعال حنو العدالة االجتماعية كركيزة أساسية للتحديث اإلداري.
ث -السعي احلثيث لتطبيق مبدى سيادة القانون.
ثالفا -ال وا ز امل الدة لنجاح االسدفهار
يتطلب توفري البيئة املالئمة لالستثمار االهتمام مبا يأتي:
 -1بناء الصورة الذهنية
الغرض من ذلك هو إعادة الصورة الذهنية لليمن يف اذهان الناس داخليا وخارجيا لتغيري النظرة
السلبية وإجياد قبول عام بالصورة احلديثة ملستقبل اليمن ،وذلك من خالل إجياد أشياء جذابه
للعلوم والتقنية
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واستباقية عن طريق أدوات التسويق املتا ة واملتنوعة من جانب احلكومة وأطراف أخرى مستقلة
ذات خربة ومصداقية عالية ،مع توفر رغ بة قيقية لدى اجملتمع يف تبين عملية التغيري والتحديث.
 -2توليد االستثمار
وذلك يعين القدرة على الرتويج ،واستقطاب وتأمني االستثمار يف القطاعات املختلفة لليمن ،من
خالل االستفادة القصوى من املوارد احملدودة املتا ة املتمثلة يف :الوقت ،املال ،الرأس البشري،
وميكن حتقيق ذلك من خالل اتباع االتي:
أ -االهتمام باالستثمارات احمللية ذات األهمية احليوية للتنمية االقتصادية ،خاصة يف املشاريع
اخلدمية ،والتقنية الرفيعة.
ب -االهتمام باالستثمارات األجنبية :الستحداث مزيد من الوظائف وا داث اقتصاد ديناميكي،
هناك ضرورة جلذب االستثمارات األجنبية ،خاصة يف املشاريع اليت متتلك اليمن بها ميزة
تنافسية.
 -3خدمات التسهيل والرعاية الال قة لالستثمار
تعد خدمات التسهيل والرعاية الال قة من اخلدمات االساسية بشأن االهتمام باملستثمر ملساعدتهم يف
بداية املشاريع االستثمارية واألنشطة الال قة ،ينظر اليها من قبل العديد من املستثمرين ،خاصة
األجانب أداة تسويقية فاعلة الستقطاب املزيد من الشركات االستثمارية.
 -4حتسني بيئة العمل
يتمركز التمكني املالئم يف اجلانب االستثماري ول تنافس السياسات املختلفة مع اجلهات ذات
العالقة ،وميكن ا داث ذلك من خالل إجياد جملس وطين اعلى للرتويج واالستثمار ،يهتم بتسهيل
إجراءات االستثمار وضمان تدفق االستثمار بشكل عام ،يف أطار اليمن الفريق من اجل التطور إىل
األفضل.
الندا ج ثالدوصرات:
سعت هذه الدراسة يف هدفها األول إىل حتديدالبيئة الرئيسة لالستثمار و اولت يف هدفها الثاني
معرفة فرص االستثمار ،وسعت يف هدفها الثالث إىل حتديد التحديات اليت يواجها االستثمار ،وجاء يف
هدفها الرابع معرفة الوسائل الالزمة للتغلب على التحديات املختلفة.
ولتحقيق ذل ك مت تناول الدراسة يف ستة أقسام تناول القسم األول البنية االقتصادية واخلصائص
الرئيسة لالقتصاد اليمين  ،أما القسم الثاني فناقش متطلبات جناح االستثمار ،وحبث القسم الثالث
بيئة االستثمار،والقسم الرابع تناول فرص االستثمار ،والقسم اخلامس حتدث عنتحديات االستثمار،
اما القسم السادس عرض وسائل التغلب على حتديات االستثمار ،وخلصت الدراسة إىل عدد من النتائج
والتوصيات.
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مثالً -الندا ج:
توصلت الدراسة إىل العديد من النتائج من خالل مناقشة أقسام الدراسة ،ومن أهم ما توصلت إليه
ما يأتي:
بينت الدراسة أن مناخ االستثمار يعاني من ضعف شديد فيالعديد من اجلوانب بسبب ما يلي:
-1
أ -استمرار العدوان العسكري من قبل دول التحالف.
ب -غياب االستقرار السياسي واألمين.
ت -قصور يف أداء السياسيات االقتصادية.
ث -ضعف اجلانب اإلداري.
ج -قصور يف مستوى القدرات البشرية.
ح -توفر عدد من املوارد الطبيعية والبشرية غري مستخدمة االستخدام األمثل.
 -2بينت الدراسة ان االستثمار يواجه عدد من الفرص منها:
أ -توفر موارد طبيعية وبشرية متنوعة ومتميزة.
 -3بينت الدراسة ان االستثمار يواجه عدد من التحديات منها:
أ -استمرار العدوان العسكري من قبل دول التحالف العربي بقيادة اململكة العربية السعودية.
ب -عدم قدرة اإلدارة على االستخدام األمثل للموارد الطبيعية.
ت -غياب القدرات البشرية ذي الكفاءة.
 -4أوضحت الدراسة ان هناك وسائل للتغلب على التحديات اليت يواجها االستثمار من خالل ما ياتي-:
مثال-الش ثط الالل د
ولعل اهم شرط يف هذا اجلانب،حماولة ايقاف العدوان العسكري وانهاء احلرب الذي تقوده
اململكة العربية السعودية ،من خالل اتباع عدد من املسارات.
ثا را -لوا ز جناح االسدفهار
ويتمثل ذلك بشكل رئيس يف اجلانب السياسي الذي يعتمد على توفر قيادة وطنية متنورة تتسم
بالكفاءة والنزاهة والعدالة.
ثالفا -ال وا ز امل الدة لنجاح االسدفهار
ولعل اهم عامل يف هذا اجلانب هو:
بناء الصورة الذهنية
الغرض من ذلك هو إعادة الصورة الذهنية لليمن يف اذهان الناس داخليا وخارجيا لتغيري النظرة
السلبية وإجياد قبول عام بالصورة احلديثة ملستقبل اليمن ،وذلك من خالل إجياد أشياء جذابه واستباقية
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عن طريق أدوات التسويق املتا ة واملتنوعة من جانب احلكومة وأطراف أخرى مستقلة ذات خربة
ومصداقية عالية ،مع توفر رغبة قيقية لدى اجملتمع يف تبين عملية التغيري والتحديث.
ثا راً -الدوصرات:
يف ضوء ما توصلت إليه الدراسة من نتائج ميكن تقديم عدد من التوصيات اليت نرى ان من
شأنها االسهام يف حتقيق بيئة مالئمة لالستثمار ومن ثم حتقيق الرفاه االقتصادي كما يأتي:
 -1االهتمام اجلاد مبحاولة إيقاف العدوان العسكريوانهاء احلرب اليت تقوده اململكة العربية
السعودية ،من خالل اتباع عدد من املسارات.
 -2ضرورة توفر قيادة سياسية وطنية متنورة تتسم بالكفاءة والنزاهة والعدالة ،إلدارة املوارد الطبيعية
والبشرية.
 -3السعي احلثيث لالهتمام بالعوامل املساعدة لدعم االستثمار ،من خالل عدد من الوسائل ،منها
إعادة بناء الصورة الذهنية لليمن يف اذهان االخرين.
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املنظمة اإليجابية
املنظمة اإلجيابية
معاييرها ،دورها يف نشر اإليجابية.
مفهومها ،سماتها وأبعادها،
Positive Organization
Its concept, its characteristics, dimensions, standards, and its role in spreading
positivity.
()1

د .محمود عبده حسن العزيزي

)1(Mahmoodalazizi@gmail.com
ملخص البحث
يهدف البحث إىل التأصيل النظري ملفهوم املنظمة

وكذا حتديد أبرز مساتها وأبعادها ومعايريها وأدوارها

اإلجيابية من حيث املفهوم والسمات واألبعاد واملعايري

يف نشر اإلجيابية.

وكذا دور املنظمات يف نشر اإلجيابية ،وقد حاول

الكلمات المفتاحية /املنظمة ةةة اإلجية ةةابية ةةة ،ال ة ةةائة ةةد

البحث اخلروج بتعريف إجرائي للمنظمة اإلجيابية،

اإلجيابي ،املوظف اإلجيابي ،البيئة اإلجيابية.

Abstract
well as the role of organizations in
spreading the positive.
Keywords/ Positive Organization,
Positive leader, Positive Employee,
Positive Environment

The research aims at the theoretical
rooting of the concept of the Positive
Organization in terms of the concept,
features, dimensions and standards, as

.
م دمة
جيب أال تقتصر املنظمات اإلجيابية على حتقيق الكفاءة والفاعلية يف أدائها فحسب ،بل جيب أن
يصبح االبتكار واإلبداع والتجديد والتميز واإلجيابية من السمات املميزة ألدائها وخدماتها ،وذلك
لتكون أمنوذجًا لغريها من املنظمات.
ف تحسني أداء املنظمات أو املؤسسات احلديثة مبا فيها اجلامعات واملدارس حيظى باهتمام كبري
يف مجيع دول العامل ،يُضاف إىل ذلك أن قدرة أي جمتمع على إدارة مؤسساته وبراجمه احليوية ،ليس
فقط بفاعلية وكفاءة ،وإمنا بعد الة وابتكار ،تعترب من أهم اخلصائص اليت متيز أي جمتمع عن غريه
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من اجملتمعات .وإن من أبرز مميزات اجملتمعات املتقدمة ومؤسساتها ،ليس ثقافتها أو مواردها
التطبيقية ،أو ما يتوافر لديها من رأس مال ،أو ما تعتمده من سياسات عامة ورشيدة ،وإمنا ما يتوافر
يف مؤسساتها من قدرات أو طاقات ،وما ميتلكه األفراد من مهارات ،وخاصة املهارات القيادية واإلدارية
(اخلطيب ،واخلطيب.)23 ،2004 ،
وتشري األدبيات إىل أن الصيغة املعاصرة لألداء تتمثل يف مصطلح األداء املنظمي الذي يُشري إىل
التفاعل بني كل من دافعية املنظمة ،وقدرتها الداخلية ،وبيئتها اخلارجية  .)3)،1997،Charlesفاألداء
املنظمي ميثل منظومة متكاملة لنتاج أعمال املؤسسة يف ضوء تفاعلها مع عناصر بيئتها الداخلية
واخلارجية.
ولألداء املؤسسي أبعاد ثالثة هي :أداء األفراد يف إطار وحداتهم التنظيمية املتخصصة ،وأداء
الوحدات التنظيمية يف إطار السياسات العامة للمنظمة ،وأداء املنظمة يف إطار البيئة االقتصادية
واالجتماعية والثقافية (خميمر وآخرون .)9 ،2000 ،ويُ ْمكِن القول أن هذه األبعاد تُشري إىل أن هناك
ثالثة جماالت هي :مستوى العمل ،ومستوى العمليات ،ومستوى املنظمة وتعمل هذه األبعاد على حتديد
املتغريات املؤثرة يف أداء وإجناز وإجيابية املنظمة.
وتعد املنظمات اإلجيابية على وجه اخلصوص يف مقدمة الركائز اليت تعتمد عليها التنمية
االقتصادي ة واالجتماعية والثقافية ألي بلد ،حيثُ تُمَثِّل بوابة العبور للتنمية ،ويُعد تطوير األداء املنظمي
من أهم املوضوعات اليت نالت قسطاً وافراً من اهتمام املسئولني يف مجيع الدول املتقدمة والنامية على
حدٍ سواء ،وبقدر تلك األهمية هلذا املوضوع ودرجة تأثريه يف منو املؤسسات واستمرارها ،فقد حظي
باهتمام كبري من جانب العديد من الباحثني واملتخصصني ،فتعددت الدراسات حول األداء ،وحمدداته،
وسُبل تطويره ،وكيفية قياسه ،وأصبح الفكر اإلداري مُتْخماً بالعديد من املفاهيم واملداخل اليت
كانت تبحث دائماً عن األداء الفعّال الذي يعكس القدرة على حتقيق األهداف والنتائج املنشودة.
وتسهم اإلجيابية املؤسسية بدور كبري يف تفعيل وتطوير العمل املؤسسي ،وحتسني األداء ،وزيادة
اإلنتاجية ،والعمل بروح الفريق ،مع استشعار املسئولية ،والرغبة يف العمل واإلجناز ،وهذا بدون شك
يدفع عجلة التنمية إىل األمام ،عل ى مستوى املؤسسة ،وعلى مستوى البلد بشكل عام.
وميكن تصنيف اإلجيابية املؤسسية إىل :إجيابية املوظف يف إطار عمله ومهنته ،وإجيابية القائد
أو اإلداري أو املسئول يف إطار مسئولياته ومهامه ،وإجيابية املؤسسة بشكل عام اليت يسودها التفاهم
والتعاون والتكامل والعمل برو ح الفريق ،وكذا البيئة اإلجيابية املهيأة اليت تساعد على األداء بشكل
أفضل ،باإلضافة إىل اللوائح والقوانني املنظمة لطبيعة العمل داخل هذه املؤسسة أو تلك.
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* مفهوم املنظمة اإلجيابية.
تصور نفسك موظفاً يف منظمة ما تشعر بأنك جزء منها ،وأنها جزء منك ،وتشعر أن جناح هذه
املنظم ة هو جناح لك ،وأن حتقيق أهدافها وطموحاتها هو حتقيق ألهدافك وطموحاتك .تصور أن عالقتك
مع زمالئك يف هذه املنظم ة تسودها روح الثقة والتفاهم والتعاون والشفافية واالحرتام املتبادل ،وأن
مديرك يقدر جهودك ،وحيفزك مادياً ومعنوياً ،إذا كان هذا موجود بالفعل يف منظمتك ،كيف
سيكون والؤك هلا؟ وكيف سيكون إنتاجك وعطاؤك فيها؟ وإذا كان هذا سائد بني معظم العاملني
يف املنظم ة ،فكيف ستكون كفاءتها ،وفاعليتها ،وإنتاجيتها ،وقدرتها التنافسية؟ هل نستطيع القول
بأن هذه املنظمة إجيابية؟ إن اإلجابة على مثل هذا السؤال يتطلب توضيح بعض املفاهيم ذات الصلة
باملنظم ة اإلجيابية ومنها :املؤسسية ،والعمل املؤسسي ،والبناء املؤسسي ،وصحة املؤسسة /املنظمة،
والتميز املؤسسي ،وفيما يأتي توضيح ذلك بإجياز:
فاملقصود باملؤسسية :االنتقال بالعمل من األداء الفردي إىل العمل من خالل مؤسسات.
واملقصود بالعمل املؤسسي :هو التجمع املنظم بقوانني ولوائح ،يوزع فيه العمل على إدارات متخصصة
وجلان وفرق عمل ،حبيث تكون مرجعية القرارات فيه جمللس اإلدارة أو اإلدارات يف دائرة اختصاصها،
أي أنها تنبثق من دائرة الشورى الذي هو أهم مبدأ من مبادئ العمل املؤسسي .فهو عمل منسق قائم على
أسس ومبادئ وأركان وقيم تنظيمية حمددة ،ال يتغري بتغري األفراد داخل املؤسسة (فتحي،2008 ،
.)10
أما البناء املؤسسي :فهو جمموعة من األنشطة أو املبادرات القائمة على أسس ومرتكزات واضحة،
بهدف كسب املؤسسة جمموعة من املهارات والقدرات اليت متكنها من حتقيق أهدافها (واملؤسسة هنا
هي األفراد القائمني بالعمل) وحتى ينجح هذا العمل ال بد من :استيعاب ملفاهيمه ،وتربية على معانيه،
ومعايشة لعناصره ،وتفاعل متبادل بني قيادة البناء املؤسسي وأفراده ..ولن يتأتى ذلك إال من خالل:
 تعليم اإلنسان كيف ينجز عمالً مبفرده حتى يتقن مهارات العمل التنفيذي. تعليم اإلنسان كيف ينجز األعمال مع اآلخرين حتى يتقن مهارات العمل اجلماعي. تعليم اإلنسان كيف ينجز األعمال مع اآلخرين من خالل مؤسسة حتى يتقن مهارات العمل املؤسسي.وتتمثل هذه األنشطة واملبادرات يف :الرؤية املشرتكة حيث الرسالة الواضحة والقيم واألهداف،
السياسات واإلجراءات املعتمدة ،األولويات احملددة حبسب املوقف ،خطة عمل حمكمة ،فريق عمل
متكامل متخصص فاعل ،التمايز العضوي بني أنشطة العمل املؤسسي داخل املنظمة (الفصل بني
األ نشطة املختلفة نوعياً) ،التفويض الواضح لألعمال ،واملتابعة واحملاسبة على نتائج األعمال (فتحي،
.)29 ،2008
وحتى نستطيع أن نطلق على املنظم ة بأنها إجيابية ينبغي أن تتوافر بها عدد من األشياء مثل :البنية
التحتية املتكاملة أو ما ميكن تسميته بالبيئة احملفزة (املادية ،واملعنوية) ،ووجود خطة اسرتاتيجية
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للمنظمة معلنة ومنفذة ،واألهم من ذلك وجود الكوادر البشرية املؤهلة واملدربة والقادرة على تسيري
شئون املنظم ة بكفاءة واقتدار ،مع وجود أنظمة ولوائح تنظم سري العمل ،وترسيخ القناعات لدى العاملني
للعمل مبسئولية وفاعلية يف ضوء منظومة أخالقية يسودها التفاهم والتمكني ووضوح األدوار ،والوالء
للمنظمة واإلخالص يف العمل ،واملبادرة ،وال نغفل ضرورة توفري املوارد املالية الكافية لتسيري أنشطة
وأعمال املنظمة.
أما صحة املؤسسة أو صحة املنظمة فاملقصود بها قدرة املنظمة على احملافظة على بقائها ،وقدرتها
املستمرة على التعامل بكفاءة وفاعلية مع متغريات بيئتها الداخلية واخلارجية مبا يساعدها على النمو
والتطور.
وحتى تكون املنظمة فاعلة وإجيابية ال بد من حتقيق نشاطات حمورية أساسية هي:
 حتقيقها لألهداف والغايات واملرامي اليت أنشئت من أجلها. حمافظتها على متانة كيانها الداخلي وسيادة مناخات صحية فيها. تكيفها مع بيئتها الداخلية واخلارجية وممارستها لبعد الصيانة والنماء.وهناك عدة مؤشرات تدل على صحة املؤسسة  /املنظمة ،وإجيابيتها من هذه املؤشرات:
 وضوح اهلدف وتركيزه :أي مدى وضوح أهداف املنظمة لألفراد العاملني ودرجة قبوهلم هلا واعتبارهامالئمة وممكنة التحقيق.
 التناغم واالنسجام  :أي املدى الذي تشعر فيه املنظمة بالرغبة يف العمل ،واالستمرار واملشاركة يفأنشطتها ،وأن تكون للمنظمة هويتها وصبغتها الواضحة حبيث تكون مدخالتها البشرية سعيدة
وراضية ومعتزة بانتمائها إليها ومنسجمة يف تعاونها مع بعضها البعض.
 اإلبداع واالبتكار :أي أنها متيل إىل النمو والتطور والتغيري والتجديد والتميز واإلبداع واالبتكاربدل أن تبقى أسرية الرتابة والنمطية.
 االستقاللية والتفاعل املتيقظ والواعي واإلجيابي ملا حييط بها ،ولديها الرغبة يف املبادرة والعزموالتصميم الذي ميكنها من تطوير نفسها باستمرار.
 كفاءة االتصال :ويتضمن االتصال الرأسي واألفقي والبيين ،وكذلك االتصال مع البيئة اخلارجية،كما يتضمن درجة التشويش أو التحريف ،ويسر االتصال وسهولته.
 التوازن يف توزيع السلطات ،حبيث ختف حدة الصراع داخلها ،ويكون التأكيد فيها على بعد(املشاركة).
 تفعيل الطاقات داخل املنظمة :إن التوظيف الفعال للعاملني يف املنظمة يتطلب أن حيقق كل منهمذاته ،وأن ينمو ويتطور و يتقن ويبدع يف عمله ،وهذا يعين االستفادة من العاملني يف حدود طاقاتهم
وقدراتهم ،وجتنب إرهاقهم ملا لذلك من مردود عكسي على املدى الطويل.
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 الروح املعنوية :ومتثل حصيلة مشاعر وانفعاالت واجتاهات العاملني ،واملرتبطة بدرجة رضاهموقناعتهم بالعمل يف املنظمة.
 مالءمة حل املشكالت :أي لدى املنظمة بنية وإجراءات تسهل عليها أمر حتسس مشكالتها،وقضاياها ،وكذلك إجياد وتبين بدائل و حلول إبداعية ناجحة ومناسبة هلا ضمن أدنى حد ممكن
من اجلهد واهلدر.
 التكيف :أي القدرة على التعايش مع مرونة التغيري الواعي ،والقدرة على تصحيح مسارها والتكيفاألسرع مع بيئتيها الداخلية واخلارجية.
وفيما يتعلق مبفهوم التميز املؤسسي ينبغي توضيح املفاهيم اآلتية ذات الصلة به وهي:
أ .التميز ،وي صد به :التفرد والتفوق يف تقديم املخرجات (سلع  /خدمات) ،بكفاءة وفاعلية ،ومبا يليب
ويتجاوز احتياجات اجلهات املعنية ،وذلك من خالل منهجيات وآليات عمل مطبقة تضمن التحسني
املستمر يف كافة جوانب األداء.
ب .الكفاءة ،وتعين :حتقيق املخرجات من خالل االستخدام األمثل للمدخالت واملوارد.
ج .الفاعلية ،وتعين :توافق املخرجات مع األهداف املؤسسية احملددة واملتوقعة مع رؤية ورسالة املؤسسة
(أبوسن.)133:2014،
وختتلف ثقافة التميز عن الثقافات التنظيمية األخرى ،فهي ختتلف اختالفاً جذرياَ عن الثقافة
اإلدارية التقليدية وختتلف اختالف ات بينة عن ثقافة اجلودة أو إدارة اجلودة الشاملة فثقافة التميز تتصف
مبجموعة من املالمح من أهمها:
 املشاركة يف خلق القيم والرؤية املستقبلية للمنظمة ،وحتقيق التماسك بني رؤية ورسالة وقيم املنظمة. الرتكيز على العمالء الذين من أجلهم أنشئت املنظمة بالتعاون معهم ومع املوردين. توجيه العملية فكل عمل ينفذ ينتج منه بعض اخلدمات واإلجراءات اليت قد تكون متداخلة وظيفياَ. املشاركة والتفويض فكل املوظفني معنيون مبسائل التميز ،ويتم الرتكيز على التطوير الذاتي. التطوير والتعلم املستمر. تقديم إسهامات للمجتمع احمللي (البدوي.)107 ،2018 ،أما مفهوم التميز املؤسسي فهو عبارة عن أسلوب حياة  Excellence is a way of lifeميكن أن
حيدث يف منظمة صغرية أو كبرية ،حكومية أو غري حكومية ،تقدم خدمة أو سلعة ،رحبية أو
غري رحبية ،فهو منط فكري وفلسفة إدارية تعتمد على منهج يرتبط بكيفية إجناز نتائج ملموسة
للمنظمة لتحقيق التوازن يف إشباع احتياجات األطراف كافة ،سواء من أصحاب املصلحة أو
اجملتمع ككل يف إطار ثقافة التعلُّم واإلبداع والتحسني املستمر (حاجي.)40 ،2010 ،
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وبالتالي فإن املؤسسات اإلجيابية متثل ميسرات احلياة السعيدة ،وهي اليت جتعل احلياة بكل
أنوا عها ،يف املاضي واحلاضر واملست بل ،حياة ذات معنى ،وجتعل الفرد أشد حباً ووالءً وإخالصاً هلذه
املؤسسات واجملتمعات اإلجيابية (معمرية ،ب .ت.)155 ،
بناءً على ما سبق ميكن القول بأن من متطلبات املنظمة اإلجيابية توفر العديد من السمات
واخلصائص ،واليت يدل عليها جمموعة من املؤشرات كوضوح األهداف ،واالنسجام بني العاملني،
واإلبداع ،واالستقاللية ،والرضا الوظيفي ،وغريها من املؤشرات ،فاملنظمة اإلجيابية تسري وفق منهج
عمل شامل للمنظمة ،يتسم بالتفاهم والتمكني واالنسجام واملبادرة ووضوح األدوار والبيئة احملفزة،
والعمل مبسئولية وفاعلية ،مع التحسني املستمر يف ضوء منظومة أخالقية لإلسهام يف التنمية واإلعمار،
وحتقيق أهداف ومصاحل مجيع املستفيدين.
* أهمية املنظمات اإلجيابية وفوائدها.
إن اإلجيابية يف املنظمات والعمل املؤسسي ضرورة من ضرورات التطوير اإلداري لرفع مستويات األداء
من خالل تطوير مهارات وقدرات العاملني ،واإلداريني ،إذ أن تطوير مهاراتهم وقدراتهم يتطلب وجود
تنظيم فعال يعمل بروح الفريق وي سوده االبتكار واملبادأة واملنافسة حبيث يشعر كل فرد من العاملني
بأن املنظمة ملكاً له ،إن مثل هذا الشعور يدفع العاملني إىل بذل قصارى طاقاتهم وجهودهم ،وإعطاء
كل ما لديهم من أجل متيز املنظمة وجناحها ،وهناك العديد من الفوائد واملزايا واليت من خالهلا تتضح
أهمية املنظمات اإلجيابية منها:
 تساعد على التخلص من السلبية اجلماعية والتواكل والتهرب من األعمال يف املنظمة. تسهم يف زيادة الوالء الوظيفي واالنتماء. تساعد على حتقيق أهداف املنظمة بأقل جهد وتكلفة وفاقد. تسهم يف حتقيق السعادة جلميع املوظفني ،وبث روح األلفة واحملبة بينهم. تعزيز العالقات البناءة بني مجيع أطراف العمل داخل املنظمة. ترفع مستوى اجلودة يف كافة عمليات املؤسسة وصوالً إىل التميز.ويرى فتحي ( )85 ،2008أن اإلجيابية املؤسسية:
 حتقق صفة التعاون واجلماعية اليت حث عليها القرآن الكريم والسنة النبوية ،فالعمل اجلماعي منخالل منظمة هو األصل ،وهذا من أمسى مقاصد الشريعة اإلسالمية.
 حتقق مبدأي التكامل واالستقرار النسيب يف العمل واملنظمة. تسهم يف اختاذ القرارات العقالنية الرشيدة ،بعيداً عن الذاتية والتحيز. توظف مجيع اجلهود والطاقات البشرية املوجودة يف املنظمة ،مبا يسهم يف زيادة اجلودة ،واإلنتاجية. تضمن استمرارية العمل وعدم انقطاعه بغياب الفرد. تضمن عدم تفرد شخص بالقرارات املصريية املتعلقة باملنظمة.للعلوم والتقنية
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 حتافظ على االستقرار النسيب للمنظمات من خالل إتباع نظم حمددة للعمل ،وتعمل على حتقيقأهداف املنظمة مبا يتفق مع الرؤية العامة هلا.
 تضمن دعم املنظمة بأفضل املوارد البشرية ،من خالل إتباع سياسات مهنية يف االختيار والتوظيفوالتدريب والتأهيل للموظفني.
 تضمن التزام العاملني مبنظومة من القيم واملبادئ (أخالقيات املوظف/الوظيفة) يتمحور حوهلا أداؤهموسلوكهم وعالقاتهم الوظيفية واإلنسانية حتى يف حياتهم العادية.
 تستفيد من اجلهود واخلربات السابقة لتطوير املنظمة بعد دراستها وتقوميها. تساعد املنظمة على مضاعفة إنتاجها. تكسب املنظمة ما يعرف بالذكاء املنظمي حيث القدرة على اإلدراك والتفسري واالستجابة للبيئةاحمليطة بها.
 تزيد من فرص التعاون وكذا التنافس بني العاملني يف املنظمة.* تعريف املنظمة اإلجيابية.

املنظمة اإلجيابية هي املنظمة اليت هلا رؤية واضحة تسري عليها ،ويسودها التفاهم واملبادرة
والتمكني ووضوح األدوار والبيئة احملفزة ،والعمل مبسئولية وفاعلية ،والتحسني املستمر يف ضوء
منظومة أخالقية لإلسهام يف التنمية واإلعمار ،وحتقيق أهداف ومصاحل مجيع املستفيدين.
* مسات املنظمة اإلجيابية:
للمنظمة اإلجيابية مسات عدة منها :التفاهم ،واملبادرة ،والتمكني ،والبيئة اإلجيابية احملفزة
اليت تراعي شروط األمن والسالمة ،وتوفر البنية التحتية املادية الالزمة للعمل ،ويسود يف هذه املؤسسة
حب الع مل واإلنتاج ،مع االلتزام بأخالقيات العمل واملهنة ،ومالحظة الرضا الوظيفي لدى مجيع العاملني.
وفيما يأتي توضيح موجز هلذه السمات:
 .1التفاهم :أي أن يسود جو من التفاهم واحلوار اإلجيابي الفعال داخل املنظمة سواء على مستوى األفراد
أو الوحدات واألقسام التنظيمية ،ويف االجتماعات وبني الرؤساء واملرؤوسني وغري ذلك ،مبا يعزز من
والء املوظفني للمنظمة وحبهم للعمل وتفانيهم وإخالصهم مبا حيقق أهداف املنظمة وأهداف املوظفني يف
آن واحد.
 .2املبادرة :أي االندفاع لعمل شيء إجيابي للمنظمة من قبل منتسبيها دون تكليف رمسي من املسئول،
وكذلك مبادرة املنظمة جتاه اجملتمع واألفراد  ،من خالل استشعارها للمسئولية االجتماعية جتاه
اجملتمع ،وكذا مسئوليتها جتاه منتسبيها.
 .3التمكني  :Empowermentيشري هذا املصطلح إىل ضرورة توافر مستلزمات التمكني يف املنظمة
من قيادة تؤمن بأهمية التمكني ،وأن تقوم القيادة يف املنظمة بتثمني اإلبداع ومكافأة األفكار
اخلالقة ،ومباركتها ،وتنمي جواً من االحرتام املتبادل بني العاملني ،وتعدل عملياتها وهيكلها
للعلوم والتقنية
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التنظيمي ليصبح أكثر مرونة واستيعاباً لتفويض الصالحيات تطبيقاً ألسلوب فرق العمل .وتكمن
أهمية التمكني كونه عامل مهم لتنمية اإلبداع داخل املنظمة ،ويساعد يف تطوير مهارات العاملني،
ويشعرهم باملسؤولية والرضا عن اإلجناز ،ومينحهم سلطة واسعة يف تنفيذ مهامهم ،ويقوي الروابط فيما
بينهم ،وهذا بدوره يسهم يف زيادة إنتاجية املنظمة وكذا الوالء املنظمي (البشابشة.)216 ،2008 ،
ويعرف  ) 1997( Ettorreالتمكني اإلداري بأنه "منح العاملني القدرة واالستقاللية يف صنع
القرارات وإمكانية التصرف بوصفهم شركاء يف العمل ،مع الرتكيز على املستويات اإلدارية الدنيا.
والتمكني ال يعين فقط تفويض العاملني لصالحيات صنع القرار ،ولكنه أيضاً وضع األهداف والسماح
للعاملني باملشاركة (البشابشة.)216 ،2008 ،
وميكن تعريف التمكني بأنه نقل السلطة واملسؤولية للمرؤوسني وإشراكهم يف املعلومات
واملعارف اليت توفرها املؤسسة عرب قاعدة بياناتها ،ويف حتليل املشكالت ،وصنع القرارات ،و
اختاذها ،ليصبح املرؤوسني مسئولني عن جودة العمل ،والقرارات املتخذة ،أي تعزيز قدرات املوظفني
ومنحهم حرية يف تنفيذ األعمال املوكلة إليهم ،ومشاركتهم الفعلية يف إدارة أعماهلم واختاذ القرارات
بشكل مستقل.
ويهدف التمكني إىل إجياد قوى عاملة ذات قدرات فاعلة إلنتاج سلع ،أو تقديم خدمات تليب
توقعات املستفيدين ،من خالل الرتكيز على احلافز الداخلي للموظف بدال عن احلافز اخلارجي.
وللتمكني أبعاد عدة منها (معراج:)19 ،2015 ،
 حرية االختيار :وتعين درجة احلرية اليت يتمتع بها الفرد يف اختيار طرق تنفيذ مهام عمله. الفعالية الذاتية :وهي قدرة الفرد على احناز مهام عمله بنجاح استنادا على خرباته ومهاراته ومعرفته. معنى العمل :ويعين إدراك الفرد أن املهام اليت يؤديها ذات معنى وقيمة بالنسبة له ولآلخرين وللمنظمة. التأثري :ويعين اعتقاد الفرد بأن له تأثري على القرارات اليت يتم اختاذها والسياسات اليت تضعهااملنظمة خاصة تلك املتعلقة بعمله.
ولتطبيق التمكني اإلداري فوائد عدة منها (معراج:)28 ،2015 ،
 بالنسبة للمنظم :تنمية طريقة تفكري الرؤساء ،برتكهم متابعة األمور اليومية الروتينية ،وإتاحةوقت أكرب أمامهم للرتكيز على الشؤون االسرتاتيجية ووضع الرؤى وصياغة الرسالة والغايات بعيدة
املدى ورسم اخلطط طويلة األجل.
 بالنسبة ملديري األقسام )الفرق) :تصبح اإلدارة أكثر محاسا وجناحا وتتمكن من حتسني استخداموتوظيف
املوارد واألفراد ،وتستفيد اإلدارة والفريق من جماالت قوة كل فرد يف الفريق.

للعلوم والتقنية

693
693

صنعاء  21 - 20 /أكتوبر  2020م

( املؤتمر العلمي الثاني للعلوم اإلدارية )
التنمية املستدامة ركيزة لألمن واالستقرار والسالم  /أكتوبر  2020م

 بالنسبة للعاملني :زيادة التزامهم وتعهدهم مبسؤوليات جديدة ،وإمدادهم مبا ينمي قدراتهم ومهاراتهمحيث يسهم التمكني يف إطالق العنان لألفراد لتفعيل معارفهم وقدراتهم االبتكارية ومينحهم الطاقة
للعمل باستمرار.
 .4البيئة اإلجيابية احملفزة :احلوافز هي جمموعة العوامل أو املؤثرات اليت تدفع العامل  -سواءً كان
مديراً أو مُنفذاً -حنو بذل جهد أكرب يف عمله واالمتناع عن اخلطأ فيه (عساف ،ب .ت .)530 ،ومن
هذه العوامل :البيئة اإلجيابية احملفزة :وهذه تتضمن ظروف اخلدمة ،مبا فيها املرافق والبنية التحتية
واملوارد الفيزيائية .وهي تشمل أيضاً عبء العمل ،وحوافز العمل ،والتوزيع املنصف هلا ،والفرص املنظمة
للتطور يف املسار الوظيفي ،وهذا هو اجملال الذي يتحمل القادة واملديرون فيه املسئولية الكاملة يف
إجياد بيئة عمل منصفة ومناسبة وحمفزة.
 .5حب العمل واإلنتاج :ويتأتى حب العمل واإلنتاج من خالل التفاهم واحلوار اإلجيابي والتمكني وإجياد
بيئة إجيابية حمفزة ،فهي عوامل مهمة ومساعدة على حب العمل وزيادة اإلنتاجية وجودتها ،وميثل حب
العمل واإلنتاج مسة مهمة من مسات املنظمات اإلجيابية.
 .6االلتزام بأخالقيات العمل واملهنة :القيم واألخالقيات مهمة يف حياة أي فرد أو مجاعة أو منظمة أو
جمتمع ،فهي عنصر موجه للسلوك اإلنساني ،وهلا دور يف اختيار الوسائل والغايات ،بل وتسهم يف عملية
التنبؤ بهذا السلوك.
وعلم األخالق هو دراسة لتصرفات اإلنسان فيما يتعلق بالصواب واخلطأ ،وما هو جيد أو سيئ،
وما هو خري أو شر ،وذلك بهدف أن حييا اإلنسان حياة فاضلة.
ويشار ألخالقيات العمل أو املهنة بأنها معايري للسلوك تطبق على الذين يشغلون مهنة معينة ،فهناك
أخالقيات القيادة ،وهناك أخالقيات ملهنة التدريس ،وهناك أخالقيات ملهنة الطب ...،وغريها من املهن،
ويطلب من كل من يشغل مهنة من هذه املهن االلتزام بأخالقيات املهنة كونه منح ثقة لشغل هذه املهنة
أو تلك.
وميكن حتديد أهم مصادر القيم واألخالقيات يف اآلتي (أبو النصر ،65 ،2008 ،والعزيزي،
:)369 ،2016
 األديان السماوية ،واملعتقدات الدينية. قيم وأخالقيات اجملتمع وتارخيه ،وخرباته ،وتقاليده ،والثقافة الوطنية. اجلماعة اليت ينتمي إليها الفرد (القبيلة ،والعشرية ،والعائلة ،واألسرة). قيم وأخالقيات املهن األخرى ،وقيم وأخالقيات أسر العاملني باملنظمة. نتائج البحوث والدراسات العلمية يف جمال القيم واألخالقيات املهنية. الدروس املستفادة من اخلربات العملية عند ممارسة املهنة يف امليدان. الدروس املستفادة من األخطاء املهنية اليت يقع فيها املمارسون للمهنة.للعلوم والتقنية
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 التشريعات والقوانني والتعليمات واللوائح املنظمة للعمل. قادة الرأي ،ووسائل اإلعالم.قيم وأخالقيات إجيابية يف العمل واإلدارة :جيب أن تسود ومتارس قيم وأخالقيات املهنة يف املنظمة
اإلجيابية ومن القيم واألخالقيات اجليدة  Good Ethicsاليت ينبغي توافرها يف املنظمة اإلجيابية- :
املصداقية  -الكلمة الطيبة - .العفة - .األمانة - .التعاون والعمل بروح الفريق - .التسامح - .التعاطف.
 -الصرب - .التواضع - .االعتدال - .اإلخالص - .االلتزام.

 -العدالة - .املساواة - .النزاهة.

-

الثقة - .الشفافية واملساءلة - .العطاء - .اإليثار - .احرتام املعرفة – .الوالء املؤسسي - .مشاركة
املرؤوسني - .متكني املرؤوسني - .املسئولية االجتماعية - .عدم تعمد الضرر ،حب اخلري لآلخرين،
تغليب املصلحة العامة للمنظمة على املصلحة اخلاصة لألفراد ...
ومن األخالق غري احلميدة  Bad Ethicsاليت جيب أن نبتعد عنها ألنها تبعدنا عن اهلل وجتعل الناس يف
حالة كراهية معنا ،وتنمي الكراهية بني الناس وتسيء لسمعة املنظمة ،وتنفي عنها صفة اإلجيابية :
 الكذب - .الكلمة اخلبيثة - .الكراهية - .الغيبة والنميمة - .التزوير- .شهادة الزور - .الغش- .اخليانة - .السرقة- .الرشوة....
 .7الرضا الوظيفي :يعد موضوع الرضا الوظيفي من أهم املوضوعات ،كونه يتناول مشاعر اإلنسان
العامل إزاء مؤثرات العمل الذي يؤديه ،والبيئة املادية احمليطة به ،وقد ظهر مفهوم الرضا منذ ظهور
علم النفس الصناعي كفرع مستقل عن علم النفس العام ،ويؤكد منصور ( )796 ،2010كما يف
(املصري 2004، (Saari & Judge،2006 ،أن الفرد الذي يرتفع رضاه عن عمله يزداد محاس ًا للعمل،
ويزداد إقباله عليه ويزداد أيضًا انتماءه لوظيفته وللمنظمة ،فرتتفع بذلك إنتاجيته وأداؤه وبالعكس،
فالفرد الذي ينخفض رضاه عن عمله يقل نتيجة هلذا محاسه للعمل ،ويقل إقباله عليه ،وتقل أيضًا
مشاعر االمتنان والوالء للوظيفة واملنظمة ،فتقل نتيجة هلذا إنتاجيته وأداؤه.
ويعرف عبداخلالق ( )24 ،1982الرضا الوظيفي كما يف الشهري ( )9 ،2002بأنه احلالة اليت
يتكامل فيها الشخص مع وظيفته وعمله ،فيصبح إنساناً تستغرقه الوظيفة ويتفاعل من خالل طموحه
الوظيفي ورغبته يف النمو والتقدم وحتقيق أهداف التنمية االجتماعية من خالهلا ،وميكن تسمية
الشخص حينئذ بالشخص املتوازن.
ويعرفه آخرون كما يف الشهري ( )9 ،2002بأنه درجة إشباع حاجات الفرد ،ويتحقق هذا اإلشباع
من عوامل عدة ،بعضها خارجية مرتبطة ببيئة العمل ،وبعضها داخلية مرتبطة بالعمل نفسه الذي يقوم
به الفرد ،وتلك العوامل من شأنها أن جتعل الفرد راغباً يف عمله مقبالً عليه دون تذمر ،وحمققاً
لطموحاته ورغباته وميوله املهنية ،ومتناسباً مع ما يريد من عمله ،وبني ما حيصل عليه يف الواقع أو يفوق
توقعاته.
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ويعرف الرضا الوظيفي بأنه :ذلك االجتاه أو الشعور االجيابي للفرد حنو عمله ،الذي يتوقف على
مشاعره جتاه العوامل املرتبطة بهذا العمل ،هذه املشاعر ناجتة عن درجة اإلشباع الذي يتحقق أو الذي
يتحصل عليه الفرد من عمله ،كما أن هذه املشاعر تتأثر بالصفات الشخصية للفرد ،ومستوى طموحه
يف احلياة.
ومن مؤشرات قياس الرضا الوظيفي :األجر ،حمتوى العمل ،فرص الرتقية ،اإلشراف ،مجاعة
العمل ،ساعات العمل ،ظروف العمل ،احلوافز املادية واملعنوية ،القوانني املنظمة للعمل ،االستقرار
الوظيفي ،التمكني الوظيفي ،وضوح األدوار واملهام....،
كما أن هناك أبعاد للمنظمات اإلجيابية ميكن توضيح بعضها فيما يأتي:
 .1املؤسسية :ويقصد بها جمموعة القواعد والقوانني واألنظمة املعتمدة يف املؤسسة ،واليت حتفز العاملني
على القيام مبمارسات حمددة (مسموح بها) ،وحتفزهم يف الوقت نفسه على عدم القيام مبمارسات
حمددة أخرى (غري مسموح بها) .ويقصد بالعمل املؤسسي :العمل من خالل املؤسسة ،والعمل بالذهنية
املؤسسية ،والعمل يف فر يق (العمل اجلماعي) ،والعمل بنسق منظم قائم على أسس ومبادئ وأركان
وقيم تنظيمية حمددة.
ومن خصائص العمل املؤسسي:
 ضمان ثبات العمل واستمراره. يضمن عدم تفرد القائد أو القيادة باختاذ القرارات املصريية املتعلقة باملؤسسة. احملافظة على االستقرار اإلداري واملالي. يضمن التزام العاملني مبنظومة من القيم واملبادئ. يضمن اجتهاد اإلدارة الختيار أفضل السبل لتحقيق األرباح ومستوى اخلدمات. دعم املؤسسة بأفضل املوارد البشرية. يؤكد جاهزية املؤسسة لتقديم القيادة البديلة وقت الضرورة.وتوجد عناصر مهمة يف العمل املؤسسي منها:
 وضوح الفكرة اليت قامت من أجلها املؤسسة. مشروعية املؤسسة. وجود القيادة املؤهلة واملتفرغة واملتحمسة. توفر رأس املال الكايف. احلرص على أن تكون مسعة املؤسسة جيدة. استقاللية املؤسسة. استقطاب عدد كاف من املوظفني األكفاء. وجود لوائح وأنظمة عمل.للعلوم والتقنية
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 وجود خطط وبرامج. وجود نظام للرقابة واملتابعة والتقويم املستمر.www.samisalman.com

ويُعد بُعد املؤسسية من أهم األبعاد يف املنظمة اإلجيابية ،وذلك ملا يلعبه من دور فاعل يف حتقيق
إجيابية املنظمة.
 .2ال يادة الفاعلة:
تلعب القيادة الفاعلة دوراً بارزاً ومؤثراً يف املنظمة اإلجيابية ،فالقيادة هي عملية إهلام لآلخرين
ليقدموا أفضل ما لديهم لتحقيق النتائج املرجوة ،وتتعلق بتوجيه األفراد للتحرك يف االجتاه الصحيح
واحلصول على التزامهم وحتفيزهم لتحقيق األهداف.
و تعرف القيادة لغة بأنها من القود ،والقود نقيض السوق :يقال يقود الدابة من أمامها ويسوقها من
خلفها .ويف هذا املعنى اللغوي إشارة لطيفة مفادها أن مكان القائد يف املقدمة ،وذلك لكي يكون
دليالً جلماعته على اخلري ،ومرشداً هلم إىل ما فيه صالحهم (السويدان ،وباشراحيل.)42 ،2006 ،
ومن التعريفات االصطالحية للقيادة ما يأتي:
يعرف والرت ف أوملر  Walter F. Ulmerالقيادة بأنها نشاط أو عملية تأثري يتمكن فيها شخص
من كسب ثقة اآلخرين والتزامهم ويستطيع أن يدفع اجلماعة إىل حتقيق مهمة أو جمموعة من املهام دون
أن يعتمد يف ذلك على منصب أو سلطة رمسية.
ويعرفها أبو النصر( .)20 ،2013بأنها عملية تفاعل متبادل بني قائد وجمموعة من الناس يف موقف
معني ،يرتتب عليه حتديد أهداف مشرتكة ،ثم القيام باإلجراءات الفعَّالة بشكل مجاعي غري قهري
لتحقيق هذه األهداف.
ويعرف العمر ( )239 ،2007القيادة بأنها قدرة الشخص ومهارته يف التأثري على اآلخرين وجعلهم
يبذلون غاية جهودهم طواعية ،اقتناعاً منهم بسمو اهلدف الذي يسعى إليه القائد ونبل الرسالة اليت يدعو
إليها.
وعرف رون ( )1 ،1998القيادة بأنها ممارسة التأثري على األفراد حبيث يتعاونون يف سبيل حتقيق
هدف مشرتك.
ويعرف بيرت ( )20 ،2006القيادة بأنها عملية من خالهلا يؤثر فرد يف جمموعة من األفراد لتحقيق
هدف مشرتك.
ومما سبق ميكن القول بأن القيادة هي عملية التأثري يف اآلخرين إلجناز أهداف مشرتكة طواعية
(دون إكراه) استناداً إىل اإلقناع وليس السلطة.
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وتعريف القيادة بأنها عملية يعين أن القيادة ليست مسة أو صفة يتحلى بها القائد ،وإمنا هي نتيجة
للتفاعل الذي حيدث بني القائد وأ تباعه ،والعملية تعين كذلك أن القائد يؤثر ويتأثر بأتباعه ،ويؤكد
مفهوم العملية على أن القيادة ليست خطية (يف اجتاه واحد) وإمنا هي تفاعل مع احلدث؛ وعندما يتم
تعريف القيادة بهذه الطريقة فإنها تصبح متاحة ألي شخص وليست حمصورة يف القائد الرمسي احملدد
يف اجلماعة .و القيادة تتضمن التأثري ،والتأثري يعين كيفية تأثري القائد يف أتباعه ،وال ميكن تصور
وجود للقيادة دون القدرة على التأثري .وتتضمن القيادة االهتمام باألهداف ،وعلى الرغم من وجود رابط
دقيق بني القادة والتابعني إال أن القادة غالب ًا يبادرون يف تكوين العالقة ،ويستخدمون روابط االتصال،
ويتحملون عبء احملافظة على العالقة (بيرت.)21 ،2006 ،
وعلى الرغم من تعدد تعريفات القيادة إال أن هناك عدة عناصر أساسية لظاهرة القيادة ميكن
حتديدها فيما يلي:
 وجود جمموعة من األفراد .Group وجود قائد .Leader أن القيادة عبارة عن عملية .Process أن القيادة تتضمن التأثير.Influence أن القيادة تتضمن هدف يُراد حتقيقه .Goal Attainmentأهمية ال يادة  : Leadership Importanceالقيادة ظاهرة اجتماعية عرفها اإلنسان منذ بدء اخلليقة،
وأصبحت ضرورة ال ميكن االستغناء عنها ألية مجاعة أو منظمة أو جمتمع ،فمن النادر أن جتد مجاعة
من الناس ليس هلا قيادة ،وتعد القيادة من أفضل أدوات التوجيه فاعلية يف جمال العمل ،وتساعد على
حل كثري من مهام وتعق يدات العمل ،واملنظمة اليت تفتقر إىل القيادة السليمة ال يتوفر هلا نصيب من
النجاح ،كما أن للقيادة أهمية كبرية يف تسيري شئون احلياة بشكل أفضل ،ويشري دراكر (،1998
 ) 246إىل أهمية القيادة بقوله :ليس هناك ما ميكن أن نستبدله بالقيادة ،ويرى البعض بأن القيادة هي
جوهر العملية اإلدارية وقلبها النابض (املخاليف ،)43 ،2009 ،وتعد القيادة عنصراً حيوياً يف حياة
واستمرار املنظمات كونها يف قمة التنظيم اإلداري واملسئولة عن حتقيق أهداف املنظمة ،وميكن
توضيح أهمية القيادة فيما يلي (السويدان ،وباشراحيل 42 ،2006 ،؛ حسان والعجمي:)209 ،2010 ،
 القيادة ال بد منها يف احلياة حتى ترتتب احلياة ،ويقام العدل ،وحيال دون أن يأكل القوي الضعيف. متثل القوة الدافعة لتوجيه الطاقات بأسلوب متناسق يضمن عمل األفراد وفق خطط املنظمةوتصوراتها املستقبلية.
 تدعم السلوك اإلجيابي ،وتقلل من السلبيات. تقلل من مشكالت العمل ،وترسم اخلطط الالزمة حللها. مواكبة املتغريات احمليطة وتوظيفها خلدمة املنظمة.للعلوم والتقنية
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 وضع اسرتاتيجية راشدة يف عملية حتريك حمفزة حنو هدف سام. تنمية وتدريب ورعاية األفراد كونهم الرأمسال األهم يف املؤسسة. إعادة التوازن للحياة. توجه وتنسق اجلهود وحتفز اهلمم وتبث روح احلماس لتحقيق األهداف.مهام ال يادة : Leadership Missionsتهدف القيادة الرشيدة إىل مساعدة اآلخرين على حتقيق أفضل
ما لديهم ،ويتضمن ذلك أن نضع أهدافاً عالية املستوى وواقعية لألداء ألنفسنا وملرؤوسينا مع إجياد
األساليب الالزمة لتحسني العمليات واإلجراءات التنفيذية ،وأن نسعى جاهدين لتحقيق مستويات اجلودة
الشاملة يف كافة اجملاالت ،وقد حدد جون ( )3 ،1993ثالث مهام للقيادة تتمثل يف:
أ .اختيار االجتاه :الوظيفة الرئيسية للقيادة هي إحداث التغيري ،والقيادة الفعَّالة هي اليت تعمل بدقة
وعناية الختيار االجتاه الصحيح للتغيري.
ب .احلشد خلف الرؤية :التحدي األكرب الذي يواجه القيادة هو حتريك اجلموع حنو اجتاه أو رؤية
حمددة.
ج .التحفيز وتنمية مناطق ال وة :تفجري الطاقات الكامنة ألداء أعمال غري روتينية باالعتماد على
احملفزات الداخلية اليت يكون هلا أثر أطول وأكثر.
أمناط ال يادة : Leadership Stylesميكن تعريف النمط القيادي ( :(Leadership Styleبأنه السلوك
أو التصرف الذي يصدر عن املدير لدى إدارته واليت جتعله بشكل ما مميزاً عن غريه يف أسلوب اإلدارة
الذي يتبعه يف طريقة إدارته وبذلك يدركها موظفو إدارته "مرؤوسيه" (الدعيس.)2003 ،
ويعرفه هيجان (1425هـ ) 45 ،بأنه السلوك املتكرر للقائد يف التأثري على اآلخرين من أجل حتقيق
أهداف معينة (صفحي ،)13 ،2011 ،وميكن تقسيم األمناط القيادية إىل (الدعيس2003 ،؛ وطوالبة،
9 ،2008؛ املخاليف:)69 ،2009 ،
أ .النمط التسلطي االستغاللي ( :(Exploitive Authoritative Styleوفيه تتخذ اإلدارة القرارات
اخلاصة بالعمل أو العاملني دون مشاركتهم ،مما يؤدي إىل غلبة طابع اخلوف وعدم الثقة على العالقات
بني اإلداري واملرؤوس .ويسمى النمط األوتوقراطي  ،Autocratic Styleويتصف القائد األوتوقراطي
املتسلط أو املتحكم برتكيز كل السلطات يف يده ،واضعاً كل صغرية وكبرية حتت إمرته وسيطرته،
وما على املرؤوسني إال الطاعة التامة.
ب .النمط التسلطي اخلري (Benevolent Authoritative Style):حيث تسمح اإلدارة للبعض
باملشاركة يف اختاذ بعض القرارات ،ولكن تبقى الثقة ضعيفة بني اإلداري واملرؤوس .ويسمى النمط

للعلوم والتقنية

699
699

صنعاء  21 - 20 /أكتوبر  2020م

( املؤتمر العلمي الثاني للعلوم اإلدارية )
التنمية املستدامة ركيزة لألمن واالستقرار والسالم  /أكتوبر  2020م

األوتوقراطي اخلري أو الصاحل الذي حياول أن يستخدم كثرياً من األساليب املرتبطة بالقيادة اإلجيابية
من خالل الثناء والعقاب اخلفيف كي يضمن والء املرؤوسني يف تنفيذ قراراته.
وهناك األوتوقراطي املتسلط املناور أو اللبق ،وهو الذي يوهم املرؤوسني بإشراكهم يف إصدار القرار
دون مشاركتهم املشاركة الفعلية.
ج .النمط الدمي راطي  :Democratic Styleويقوم على حرية االختيار واإلقناع واحرتام شخصية
الفرد ،وعلى أن القرار النهائي يكون دائماً بالتشاور دون تسلط ،فالقائد ال يصدر األوامر إال بعد
مناقشة األمور حمل البحث مع ذوي العالقة ،وعادة تعتمد القيادة على مبدأ الرتغيب ال التخويف،
واملشاركة ال احتكار سلطة إصدار القرار.
د .النمط احلر أو املتسيب  :Free- Rein Styleوهو الذي يرتك احلبل على الغارب دون توجيه ودون
تدخل يف شئونهم ،أي يرتك سلطة اختاذ القرار للمرؤوسني ويصبح يف حكم املستشار.
هة .النمط االستشاري (Consultative Style):وهنا تبدي اإلدارة قدراً ملحوظاً من الثقة ،ولكنه ليس
كامالً يف العاملني ،حبيث يوجد قدر من التفاعل واالتصال املتبادل بني القيادة والعاملني ،ويتم تفويض
جانب ال بأس به من السلطات للمستويات األدنى.
و .منط املشاركة اجلماعية ( :(Participative Styleوفيه مينح اإلداري ثقة كاملة للعاملني ويسمح
هلم باختاذ القرارات على نطاق واسع ،ويشجع االتصال املتبادل ،مما يدفع العاملني إىل االلتزام بتحقيق
أهداف املؤسسة.
ز .النمط ال يادي التحويلي ( :(Transformational Leadership Styleهي القيادة اليت تعمل على
توسيع اهتمامات املرؤوسني وتعميق مستوى إدراك هؤالء املوظفني باإلضافة إىل قبوهلم لرؤية اجلماعة
وأهدافها وتوسيع مداركهم للنظر إىل ما هو أبعد من اهتماماتهم الذاتية من أجل مصلحة املنظمة،
ويتحقق هذا من خالل النظرة الكارزماتية للقائد والدافعية وإشباع حاجات األفراد العاطفية
وتشجيعهم حنو اإلبداع.
ويتضح جبالء أهمية ودور القيادة اإلجيابية (واليت تعد مزجياً من القيادة اجلماعية والتحويلية) يف جعل
املنظمة أكثر إجيابية وقادرة على النهوض واالستمرار يف حتقيق األهداف املنشودة للمنظمة ولألفراد.
 .3التميز يف األداء:
أوضحت املنظمة األوربية للجودة " "EFQMأن مفهوم التميز يشري إىل املهارة يف أداء املنظمة
وحتقيق النتائج بناء على جمموعة من املمارسات األساسية اليت تتضمن :الرتكيز على النتائج،
واالهتمام بالعمالء والقيادة وثبات اهلدف ،وإدارة العمليات ،وإشراك األفراد ،والتحسني املستمر
واإلبداع ،واملنفعة املتبادلة بني الشركات ،واملسؤولية االجتماعية املشرتكة ،وحتقيق املنافع ألصحاب
املصلحة بشكل متوازن لألفراد واجملتمع بأسره.
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فالتميز يعرب عن استغالل املنظمة للفرص املتاحة يف إطار التخطيط االسرتاتيجي الفعال،
وااللتزام إلدراك رؤية مشرتكة يسودها وضوح اهلدف وكفاية املصادر ،واحلرص على األداء( .حسن،
.)39 ،2010
وميكن القول أن التميز يف األداء يعين التفوق يف تقديم املخرجات سواء كانت سلع أو خدمات،
بكفاءة وفاعلية ،ومبا يليب أو يتجاوز احتياجات اجلهات املستفيدة ،وذلك من خالل منهجيات وآليات
عمل مطبقة تضمن التحسني املستمر يف كافة جوانب األداء.
ويهدف التميز يف األداء إىل :حتقيق تنمية مستدامة للمنظمة ،وإجياد ثقافة ترتكز بقوة على
العمالء ،وحتسني املشاركة واملسؤولية اجملتمعية ،مع احلفاظ على الزبائن وإرضاء العمالء ،وخلق بيئة
تدعم وحتافظ على التحسن املستمر ،و زيادة الكفاءة بزيادة التعاون بني اإلدارات وتشجيع العمل
اجلماعي ،وحتقيق مستويات إنتاجية أفضل ،مع حتسني نوعية املخرجات ،وتعلم اختاذ القرارات استناداً
على احلقائق ال على املشاعر.
ويعد التميز يف األداء املنظمي من أهم األبعاد اليت تدل على املنظمة اإلجيابية  ،فكلما كان متيز
أداء املنظمة أكرب مقارنة بنظرياتها ،أو مبا جيب أن تكون عليه ،كلما دل ذلك على إجيابية املنظمة،
وهناك عدة معايري وضوابط للتميز يف األداء املؤسسي ال يتسع املقام لذكرها.
 .4التخطيط : Planning
التخطيط يف اللغة :خطَ رسم خطاً واخلَط واخلُطُّ الطريق املستطيل ،واخلَطّ السطر من الكتابة،
واخلِطة بكسر اخلاء :قطعة األرض احملددة ،واخلُطَّة بضم اخلاء :األمر أو الفكرة املدونة باخلط أو
الرسم  ..والتخطيط :التسطري والتهذيب (جممع اللغة العربية.)244 ،1972 ،
وعرف هنري فايول  H. Fayolالتخطيط بأنه عملية التنبؤ مبا سيكون عليه املستقبل مع
االستعداد الكامل ملواجهته .أما كونتز  Koontzفقد عرف التخطيط بأنه" التقرير املسبق مبا جيب
عمله ،وكيف يتم؟ ومتى؟ ومن الذي يقوم به؟ ويعرفه السنفي والعريقي ( )132 ،2011بأنه عملية
حتديد كيفية حتقيق املنظمة ألهدافها.
وعرفه عبد احلي ( )13 ،2006بأنه رسم للصورة املستقبلية للمجتمع من خالل حتديد العمل
العلم ي الذي ينبغي إتباعه يف توجيه النشاط البشري لتحقيق أهداف معينة يف فرتة زمنية معينة.
وعرف الشيخ وآخرون ( )87 ،1994التخطيط بأنه الطريق الذي يُرسم مُسبقاً ليسلكه املسئولون
لتحقيق األهداف.
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أنواع التخطيط : Planning Typesميكن تقسيم أنواع التخطيط إىل (السنفي ،والعريقي،2011 ،
 153؛ احلمريي:)37 ،2012 ،
أ .حسب املدى الزمين وينقسم إىل:
 .1التخطيط طويل املدى :ومدته مخس سنوات فأكثر.
 .2التخطيط متوسط املدى :مدته من سنة إىل مخس سنوات.
 .3التخطيط قصري املدى :مدته سنة فأقل.
ب .حسب مدى التأثري وينقسم إىل:
 التخطيط االسرتاتيجي :Strategic Planningوهو التخطيط الذي يسعى إىل حتديد رؤيةاملنظمة ورسالتها وأهدافها االسرتاتيجية ،واسرتاتيجياتها ،وتقوم به اإلدارة العليا ،وذلك من خالل
حتليل البيئتني الداخلية واخلارجية ،ويكون له تأثري نوعي وبعيد املدى على املنظمة كلها.
 التخطيط التكتيكي  :Tactical Planningويسعى إىل حتديد األهداف التكتيكية املشتقة مناألهداف االسرتاتيجية ،وتقوم به اإلدارتني الوسطى والعليا وتأثريه متوسط املدى.
 التخطيط التشغيلي (التنفيذي) :Operational Planningويسعى لتحقيق أهداف تشغيلية،مشتقة من األهداف االسرتاتيجية ،وتقوم به اإلدارتني الوسطى والدنيا وتأثريه حمدود.
ويسهم التخطيط بشكل ملحوظ يف جعل املنظمة أكثر إجيابية ،وبعيدة عن التخبط واالرجتالية
والفوضى وما يرتتب على ذلك.
 .5التحسني املستمر:
ويعد التحسني املستمر أحد مبادئ اجلودة ،ويتطلب حتديد احلدود الدنيا ألداء املؤسسة ومدى
التحسينات املطلوبة يف كافة اجلوانب الرئيسية لألعمال ،والعمل على حتقيقها أوالً بأول.
 .6املسئولية االجتماعية :Social Responsibility
متثل املسؤولية االجتماعية ركناً م هماً وأساسياً يف احلياة ،وبدونها تصبح احلياة فوضى.
واملسئولية االجتماعية أحد جوانب الو جود االجتماعي ،واليت تنمو تدرجيياً عن طريق الرتبية والتطبيع
االجتماعي ،وتعد من الصفات اليت جيب أن يتحلى بها كل فرد يف اجملتمع الذي يريد أن يتطور وينمو؛
ألن نهضة هذا اجملتمع تتوقف على أفراده ،فاجلهل باملسئولية والنقص فيها وضعف منوها ميثل خطرًا
شديدًا على اجملتمع ،ويعترب نوعاً من االضطراب النفسي واالجتماعي )التيه١٩٩٣ ،م(.
وقد أكدت الشريعة اإلسالمية على املسئولية االجتماعية ،قال تعاىلَ ﴿ :ولْتَ ُكن ِّمن ُك ْم أ َُّمة يَ ْد ُعو َن إِّ َل
ا ْْل ِّي وَيْمرو َن ِِّبلْمعر ِّ
ك ُه ُم الْ ُم ْفلِّ ُحو َن﴾ (آل عمران.)104 :
وف َويَْن َه ْو َن َع ِّن الْ ُمن َك ِّر َوأ ُْولَئِّ َ
َ ُْ
َْ َ َ ُ ُ
كما اهتمت السنة النبوية باملسئولية االجتماعية؛ قال املصطفى صلى اهلل عليه وسلم" :كلكم

راعٍ ومسئول عن رعيته فاألمري الذي على الناس راع وهو مسئول عنهم ،والرجل راع على أهل بيته وهو
مسئول عنهم ،واملرأة راعية على بيت بعلها وولده وهي مسئولة عنهم ،والعبد راع على مال سيده وهو
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مسئول عنه ،أال فكلكم راعٍ وكلكم مسئولٌ عن رعيته" (البخاري ١٩٩٩ ،م  .)٤١٢:يتضح من
هذا احلديث التأكيد القاطع ملعنى املسئولية االجتماعية وأهمية وجودها كمطلب أساس يف حياة
مجيع األفراد على اختالف مستوياتهم ،فاألمري راع ...تؤكد املسئولية االجتماعية على مستوى
املؤسسات والدول ،والرجل راع ...واملرأة راعية ...تؤكد على املسئولية جتاه األسرة ،وكذا العبد ،وكل
فرد راع ومسئول عن رعيته .ولعل املسئولية االجتماعية من أهم الصفات اليت جيب أن يتحلى بها أفراد
اجملتمع الواحد.
ويعرف عثمان ( )43 ،1986املسئولية االجتماعية بأنها" املسئولية الفردية عن اجلماعة ،وهي
مسئولية الفرد أمام ذاته عن اجلماعة اليت ينتمي إليها ،وهي تكوين ذاتي خاص حنو اجلماعة اليت
ينتمي إليها ،وفيها يكون الفرد مسئوالً ذاتياً عن اجلماعة ،أي إنه مسئول أمام ذاته ،أو أن صورة
اجلماعة يف واقع األمر منعكسة يف ذاته" وتعرب املسئولية االجتماعية عن درجة االهتمام والفهم
واملشاركة للجماعة وتنمو تدرجيياً عن طريق الرتبية والتطبيع االجتماعي".
وعرفها قاسم ( ) 8 :2008بأنها مسئولية الفرد عن نفسه ومسئوليته جتاه أسرته ،وأصدقائه وجتاه
دينه ووطنه من خالل فهمه لدوره يف حتقيق أهدافه واهتمامه باآلخرين من خالل عالقاته اإلجيابية
ومشاركته يف حل مشكالت اجملتمع وحتقيق األهداف العامة.
وتعرف املسئ ولية اجملتمعية من منظور اجلامعات بأنه التزام اجلامعة قوالً وعمالً مبجموعة مبادئ
وقيم من شأنها حتسني ن وعية احلياة ملوظفيها وطلبتها وللمجتمع احمللي وللمجتمع بأكمله ،وتنفيذها
من خالل وظائفها األساسية املتمثلة بالتعليم والبحث واإلدارة املؤسسية والتفاعل اجملتمعي وغري ذلك
(كمال.)34 ،2011 ،
وميكن القول بأن املسئولية االجتماعية املؤسسية تتمثل يف التزام املؤسسات واألفراد العاملني
فيها قوالً وفعالً جتاه اجملتمع مبجموعة من األعمال واألشياء واليت من شأنها اإلسهام يف حتسني نوعية
احلياة اجملتمعية .أي إدراك املؤسسات واألفراد يف اجملتمع (عقالً ووجداناً وتفاعالً) أنهم جزء من
اجملتمع ،يرتفعون بارتفاعه وينخفضون باخنفاضه ،وأي تطوع أو جهد يف خدمة اجملتمع واحملافظة على
ال
البيئة ،مهما كان هذا اجلهد قليالً إال أنه جهد طيب ويؤجر املرء عليه ،لقوله تعاىل﴿ :فَ َمن يَ ْع َم ْل ِّمثْ َق َ
ال َذَّرة َشرا يََرهُ﴾ (الزلزلة)8 ،7:
َذَّرة َخ ْيا يََرهُ * َوَمن يَ ْع َم ْل ِّمثْ َق َ
 .7املنظمة املتعلمة :Learning Organization
يتفق العديد من الباحثني واملفكرين على أن بقاء املنظمات وجناحها يعتمد على قدرتها على
التحول إىل منظمات تعلم.
فالبقاء يف بيئات ديناميكية يستلزم القدرة على التعلم ،اليت جيب أن متتلكها املؤسسات
واألفراد على حد سواء بغية ضمان االستمرار يف بيئة تتصف بعدم االستقرار والتغري .ولعل أهم صورة
تكتسبها املؤسسة يف إطار اقتصاد املعرفة هي صورة املؤسسة املتمكنة واليت تتبلور يف مفهوم" املنظمة
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املتعلمة وهي تلك اليت يتم تصميمها كمنظومة للتعلم اجلماعي ،وعلى رأي  Sengeفإن املنظمة املتعلمة
هي منظمة يعزز فيها األفراد باستمرار قدراتهم ومهاراتهم من أجل حتقيق النتائج اليت ينشدونها ،وتنمو
فيها أمناطا تفكريية جديدة وغري مقيد ،ويطلق فيها العنان للطموح اجلماعي ويتعلم فيها األفراد
باستمرار كيفية التعلم معاً (فريال.)190 ،2014 ،
ف املنظمات املتعلمة هي املنظمات الناجحة ،كونها تسعى إىل توظيف املعرفة يف أعماهلا وعملياتها،
وتستمد ميزتها التنافسية من خياراتها االسرتاتيجية املبنية على القاعدة املعرفية اليت خزنتها ،وكذا
كون امتالك املؤسسة خلصائص ومميزات املنظمة املتعلمة جيعلها قادرة على مواكبة املتغريات
املتسارعة من حوهلا ،واالستجابة هلا والذي يعد مطلباً أساسياً لتطورها واستمرارها ،فتسريع وترية
التعلم واالستيعاب الفردية واجلماعية تسمح للمؤسسات مبواجهة أهم املشكالت اليت تقف يف طريقها
يف ظل بيئة سريعة التغري من جهة ،والتكيف مع كل هذه التغريات من جهة أخرى.
ويعرف سنج ) ،(Senge,1994,4املنظمة املتعلمة بأنها املنظمة اليت تعمل باستمرار على زيادة
قدراتها وطاقاتها على تشكيل املستقبل اليت ترغب يف حتقيقه ،فهي منظمة ذات فلسفة تتنبأ بالتغيري
وتستعد له وتستجيب ملتطلباته ،باإلضافة إىل أنها تسعى الكتساب قدرات متكنها من التعامل مع
التعقيد والغموض ،من خالل زيادة قدرات العاملني على حتقيق النتائج اليت يرغبون يف حتقيقها ،ومنحهم
قدراً من املرونة واحلرية يف التفكري ،مما ينشر لديهم الدافع والطموح للعمل سوياً البتكار مناذج
وطرق جديدة للتفكري.
وتعرف املنظمة املتعلمة بأنها :املنظمة اليت تعلم وتشجع التعليم بني أعضائها ،وتروج تبادل
املعلومات بني العاملني ،ومن ثم ختلق قوة عمل أكثر معرفة ،مما يؤدى إىل خلق منظمة مرنة للغاية،
حيث يقبل العاملني على األفكار اجلديدة ويتكيفون معها ويتبادلونها من خالل رؤية مشرتكة.
وميكن القول أن مصطلح املنظمة املتعلمة يشري إىل :املنظمة اليت ميكنها االستجابة إىل املعلومات
اجلديدة وذلك بتغيري وتعديل األنظمة اليت يتم فيها تشغيل وتقييم تلك املعلومـات (صقر.)130 ،2003،
وللمنظمة املتعلمة أبعاد منها :خلق فرص للتعلم الدائم ،و تشجيع طرح األسئلة واحلوار ،و تشجيع
املشاركة والتعلم من خالل فرق العمل ،و متكني العاملني حنو رؤية مجاعية ،و بناء أنظمه إلكتساب
واقتسام التعلم ،و إلتحام املنظمة مع البيئة ،و توفري نظم القيادة اإلسرتاتيجية للتعلم (صقر،2003 ،
.)131

وضع سنج مخسة أسس ينبغي أن تلتزم بها املنظمة اليت تسعى إىل أن تكون منظمة متعلمة وهي:
 التفكري التنظيمي  :وهو منهج وإطار عمل يقوم على رؤية الكل بدالً من اجلزء ،ورؤية العالقاتالبينية اليت تربط بني أجزاء النظام فضال عن الرتكيز على األجزاء ذاتها.
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 التميز الذاتي  :وهو العمل باستمرار على توضيح وحتديد الرؤية الشخصية بدقة ووضوح ،ورؤيةالواقع مبوضوعية مما يساعد على تركيز اجلهود ،واملثابرة على حتقيق ما يطمح الفرد إىل حتقيقه.
 النماذج الذهنية  :وهي تلك االفرتاضات ،والتعميمات ،والصور الذهنية الراسخة يف األعماق ،واليتتؤثر يف تصورالناس للعامل وتفسريهم لألحداث من حوهلم ،وكيفية التعامل معها.
 الرؤية املشرتكة  :وهي قدرة جمموعة من األفراد على رسم صورة مشرتكة أو متماثلة للمستقبلاملنشود.
 التعلم اجلماعي  :وهي العملية اليت يتم مبوجبها تنظيم وترتيب وتوحيد جهود جمموعة من األفرادلتحقيق النتائج اليت يرغبون يف حتقيقها (بن زرعة.)91 ،2014 ،
ال خيتلف اثنان على أن املنظمة اإلجيابية هي منظمة متعلمة باملقام األول فهي حترص على تطوير ذاتها
ومنتسبيها بصورة مستمرة.
 .8حت يق فوائد لذوي املصاحل :Stockholders
أصحاب املصاحل  :Stakeholdersهم جمموعة من األطراف هلم مصاحل داخل املؤسسة مثل
العمالء ،والدائنني ،واملوردين ،والعمال ،واملوظفني .وهذه األطراف مهمة يف معادلة العالقة يف
املؤسسة ،فهم الذين يقومون بأداء املهام اليت تساعد املؤسسة على اإلنتاج وتقديم السلع واخلدمات،
وبدونهم ال تستطيع اإلدارة وال حتى جملس اإلدارة واملساهمون حتقيق االسرتاتيجيات املوضوعة
للمؤسسة ،فالعمالء هم الطرف الذي يقوم بشراء املنتج أو اخلدمة ،واملورد هو من يبيع للمؤسسة املواد
اخلام والسلع واخلدمات األخرى ،أما املمولني ومجيع اإلطراف املمولة فهي اليت متنح تسهيالت ائتمانية
للمؤسسة ،فينبغي أن يكون التعامل مع هذه األطراف مبنتهي احلرص والدقة ،فاملعلومات املضللة
للممولني قد تقطع خطط التمويل مما يؤثر سلباً على التخطيط املستقبلي للمؤسسة ،وجيب مالحظة
أن هؤالء األطراف لديهم مصاحل قد تكون متضاربة وخمتلفة يف بعض األحيان ،فالدائنون على سبيل
املثال يهتمون بقدرة املؤسسة على السداد ،يف حني يهتم العمال واملوظفون بقدرة املؤسسة على االستمرار.
واملنظمة اإلجيابية حترص على حتقيق فوائد جلميع أصحاب املصاحل فيها.
 .9وضوح األدوار واملسئوليات:
إن وضوح األدوار واملسئوليات مهم جداً يف املنظمة اإلجيابية ،فهو يساعد على أداء األعمال بسهولة
ويسر ،ودون تعارض أو أخطاء أو قصور أو غموض.
كما أن وضوح األدوار واملسئوليات يساعد على اإلجناز بشكل أفضل وأسرع ،وميكن من
املساءلة واحملاسبة بشكل صحيح.
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ويعرف عبد الباقي ( )1999غموض الدور بأنه" عبارة عن شعور الفرد بصعوبة العمل الذي يؤديه،
ن تيجة لعدم وضوح الدور املنوط به ،واالفتقار إىل حتديد مضمون دوره ،مما يؤدي إىل عجزه عن األداء
الصحيح".
يتضح من تعريف غموض الدور النتيجة املرتتبة على ذلك ،وهي العجز عن األداء الصحيح ،ومن
هنا جتلت أهمية وضوح األدوار واملسئوليات كبعد أساسي يف املنظمة اإلجيابية.
 .10الكفاءة والفاعلية واإلنتاجية:
املؤسسة اإلجيابية تتميز بالكفاءة  Efficiencyوالفاعلية  Effectivenessواإلنتاجية ،Productivity
ويقصد بالكفاءة االستثمار األمثل للموارد املتاحة ،أي استغالل الوسائل املتاحة لتحقيق األهداف
املنشودة بأقل جهد وتكلفة ووقت وفاقد .ويعرفها البعض بأنها عمل األشياء بطريقة صحيحة.
وتعين الفاعلية القدرة على إحداث تأثري ،أو هي قوة داخلية كافية تبعث يف النفس القدرة على
العمل الدؤوب واحلركة املستمرة من أجل حتقيق أفضل النتائج على املستوى الفردي واألسري
واملؤسسي واالجتماعي يف إطار التصور اإلسالمي الصحيح ،وهي تتسق مع اإلجيابية يف معان مهمة منها
الشعور باملسؤولية.
ونقصد بها هنا قدرة املؤسسة على حتقيق األهداف مثل (زيادة حجم املبيعات ،حتقيق رضا العمالء
والعاملني داخل املؤسسة ،وتنمية املوارد البشرية ،وزيادة األرباح ،تقديم خدمة ذات جودة عالية) بغض
النظر عن اإلمكانيات املستخدمة ،ويعرفها البعض بأنها فعل الشيء الصحيح.
ولقد ذهبت منظمة العمل الدولية  (ILO) International Labor Organizationإىل أن
اإلنتاجية هي :النسبة احلسابية بني خمرجات الثروة املنتجة ومدخالت املوارد اليت استعملت يف عمليات
اإلنتاج.
أي أن اإلنتاجية الكلية = كمية املخرجات املنتجة من سلع وخدمات مقسوماً على كمية
املدخالت اإلمجالية املستخدمة يف إنتاج تلك املخرجات (هنية.)4 ،2005 ،
 .11الث افة التنظيمية:

تعد الثقافة التنظيمية امتدادا للثقافة اجملتمعية السائدة وبالتالي فإن سلوك الفرد الوظيفي
ال يتولد من فراغ وإمنا هو نتاج السلوك اجملتمعي سلبا أو إجيابا ،فالثقافة املؤسسية متثل نتاج ما
اكتسبه العاملون واملديرون من أمناط سلوكية وطرق تفكري وقيم وعادات واجتاهات ومهارات تقنية
قبل انضمامهم للمنظمة اليت يعملون فيها ،ثم تضفي املنظمة على ذلك النسق الثقايف ملنسوبيها من
خصائصها واهتماماتها وسياساتها وأهدافها وقيمها ما حيدد شخصية املنظمة ،ومييزها عن املنظمات
األخرى.
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فهي تعبري عن قيم األفراد ذوي النفوذ يف مؤسسة ما ،وهذه القيم تؤثر بدورها يف اجلوانب
امللموسة من املنظمة ويف سلوك األفراد ،كما حتدد األسلوب الذي ينتهجه هؤالء يف قراراتهم وإداراتهم
ملرؤوسيهم ومنظماتهم (هيجان.)١١ :١٩٩٢ ،
أنواع الث افة التنظيمية :للثقافة التنظيمية أنواعها العديدة واليت ختتلف من مكان إىل آخر حسب
التقسيم الذي يستخدم ،كما أنها ختتلف من منظمة إىل أخرى ومن قطاع إىل قطاع آخر وفيما يلي
عرض ألبرز أنواعها (العويف:)13 ،2005 ،
 .1الثقافة البريوقراطية )  (bureaucratic cultureحتدد فيها املسؤوليات والسلطات فالعمل يكون
منظمًا ،ويتم التنسيق بني الوحدات ،وتسلسل السلطة بشكل هرمي وتقوم على التحكم وااللتزام.
 .2الثقافة اإلبداعية )  (innovative cultureتتميز بتوفري بيئة العمل اليت تشجع وتساعد على اإلبداع
ويتصف أفرادها باجلرأة واملخاطرة يف اختاذ القرارات ومواجهة التحديات.
 .3الثقافة املساندة )  (suppoative cultureتتميز بيئة العمل بالصداقة واملساعدة فيما بني العاملني
فيسود جو األسرة املتعاونة ،وتوفر املنظمة الثقة واملساواة والتعاون ،ويكون الرتكيز على اجلانب
اإلنساني فيها.
 .4ثقافة العمليات )  (Process cultureوينحصر اهتمام هذه الثقافة يف طريقة إجناز العمل وليس
النتائج اليت تتحقق ،فينتشر احلذر واحليطة بني األفراد الذين يعملون على محاية أنفسهم ،والفرد
الناجح هو الذي يكون أكثر دقة و تنظيمًا ،ويهتم بالتفاصيل يف عمله.
 .5ثقافة املهمة )  (task cultureوتركز هذه الثقافة على حتقيق األهداف وإجناز العمل وتهتم بالنتائج
وحتاول استخدام املوارد بطريقة مثالية من أجل حتقيق أفضل النتائج بأقل التكاليف.
 .6ثقافة الدور )  (role cultureوينصب تركيزها على نوع التخصص الوظيفي وبالتالي األدوار
الوصفية أكثر من الفرد .وتهتم بالقواعد واألنظمة ،كما أنها توفر األمن الوظيفي واالستمرارية
وثبات األداء.
وللث افة التنظيمية أربعة مكونات هي :القيم التنظيمية  ،واملعتقدات التنظيمية،واألعراف التنظيمية ،
والتوقعات التنظيمية.
فالثقافة التنظيمية اإلجيابية تؤثر وتتأثر باملنظمة اإلجيابية كونها جزء ال يتجزأ منها.
* مسات ال ائد اإلجيابي:
قبل أن نتطرق لسمات القائد اإلجيابي يستحسن أن نوضح املقصود بالقيادة ابتداءً ،ففي اللغة
تعرف القيادة كاآلتي" :القود" يف اللغة نقيض "السوق" ،يُقال :يقود الدابة من أمامها ويسوقها من خلفها،
وعليه فمكان القائد دوماً يف املقدمة كالدليل والقدوة واملرشد ،يكون دليالً ملرؤوسيه على اخلري
ومرشداً هلم ملا فيه صالحهم ،وملهماً هلم ليقدموا أفضل ما لديهم لتحقيق النتائج املنشودة.
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ويف االصطالح وردت الكثري من تعريفات القيادة ،فالقيادة هي عملية إهلام لآلخرين ليقدموا
أفضل ما لديهم لتحقيق النتائج املنشودة ،وميكن القول بأن القيادة :هي فن التأثري يف املرؤوسني وتوجيه
جهودهم بطريقة صحيحة حنو أهداف حمددة ،يتسنى معها كسب طاعتهم واحرتامهم ووالئهم وتفانيهم
يف سبيل حتقيق أهداف املؤسسة.
مما سبق ميكن القول أن القيادة تفاعل متبادل بني القائد ومرؤوسيه يؤثر فيهم ويتأثر بهم ،من
أجل حتقيق أهدا ف خمططة ،مع احلرص على رضا العاملني ومتاسك اجلماعة ،من خالل التحفيز
والتعاون والتشجيع واإلهلام والعمل بروح الفريق.
فالقائد الناجح هو الذي لديه القدرة على التأثري يف اآلخرين ،وإهلامهم وحتفيزهم وحتريكهم
حنو اهلدف طواعية وحبماس ،مع تعزيز الوالء للمؤسسة اليت يعملون فيها ،وخيلق جواً من التعاون
والتفاهم واالنسجام يف املؤسسة .فالقيادة باألساس هي فن التعامل مع املشاعر ،كون املشاعر تلعب
دوراً كبرياً يف إجناح أو إفشال أي مؤسسة .ولعل من أهم السمات القيادية :القوة واألمانة فهما جامعتان
ملعظم السمات القيادية األخرى .ويرى ستيفن كويف ( )47 ،2005يف كتابه القيادة املرتكزة على
املبادئ بأن أهم مسات القادة اإلجيابيون ما يلي:
 أنهم يتعلمون باستمرار :القراءة ،التدريب ،الدورات ،االستماع.
 أنهم يسارعون إىل تقديم اخلدمات :ينظرون إىل احلياة كرسالة ومهمة ال كمهنة ،إنهم يشعرون
باحلمل الثقيل وباملسؤولية.
 أنهم يشعون طاقة إجيابية :فالقائد مبتهج دمث سعيد نشيط مشرق الوجه باسم الثغر طلق احمليا
تقاسيم وجهه هادئة ال يعرف العبوس والتقطيب إال يف موضعهما ،متفائل إجيابي .ومتثل طاقتهم
شحنة للضعيف ونزعاً لسلبية القوي.
 أنهم يثقون باآلخرين :ال يبالغ القا ئد يف رد الفعل جتاه التصرفات السلبية أو الضعف اإلنساني،
ويعلمون أن هناك فرقاً كبرياً بني اإلمكانات والسلوك ،فلدى الناس إمكانات غري مرئية للتصحيح
واختاذ املسار السليم.
 أنهم يعيشون حياة متوازنة :فهم نشيطون اجتماعياً ،ومتميزون ثقافياً ،ويتمتعون بصحة نفسية
وجس دية طيبة ،ويشعرون بقيمة أنفسهم وال يقعون أسرى لأللقاب واملمتلكات ،وهم أبعد ما
يكونون عن املبالغة وعن تقسيم األشياء إىل نقيضني ،ويفرحون بإجنازات اآلخرين ،وإذا ما أخفقوا
يف عمل رأوا هذا اإلخفاق بداية النجاح.
 أنهم يرون احلياة كمغامرة :ينبع األمان لديهم من الداخل وليس من اخلارج ولذا فهم سباقون للمبادرة
تواقون لإلبداع ويرون أحداث احلياة ولقاء الناس كأفضل فرصة لالستكشاف وكسب اخلربات
اجلديدة؛ إنهم رواد احلياة الغنية الثرية باخلربات اجلديدة.
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 أنهم متكاملون مع غريهم :وحيسنون أي وضع يدخلون فيه ،ويعملون مع اآلخرين بروح الفريق لسد
النقص واالستفادة من امليزات ،وال يرتددون يف تفويض األعمال إىل غريهم بسبب مواطن القوة لديهم.
 أنهم يدربون أنفسهم على تطوير الذات :يدربون أنفسهم على ممارسة األبعاد األربعة للشخصية
اإلنسانية :البدنية والعقلية واالنفعالية والروحية .فهم ميارسون الرياضة والقراءة والكتابة
والتفكري ،ويتحلون بالصرب وكظم الغيظ ويتدربون على فن االستماع لآلخرين مع املشاركة
الوجدانية ،ومن الناحية الروحية يصلون ويصومون ويتصدقون ويتأملون يف ملكوت اهلل ويقرأون
القرآن ويتدارسون الدين .وال يوجد وقت يف يومهم أكثر عطاء من الوقت الذي خيصصونه للتدرب
على األبعاد األربعة للشخصية اإلنسانية.
 ويلخص ج .كورتوا يف كتابه حملات يف فن القادة ( )17صفة للقائد هي:
 .1اهلدوء وضبط النفس.

 .6االنضباط.

 .12احلزم.

 .2معرفة الرجال.

 .7الفعالية.

 .13العدل.

 .3اإلميان باملهمة.

 .8التواضع.

 .14احرتام الكائن البشري.

 .4الشعور بالسلطة.

 .9الواقعية.

 .15إعطاء املثل.

 .5البداهة واملبادرة واختاذ  .10الدماثة والعطف.
القرار.

 .11طيبة القلب.

 .16املعرفة.
 .17التنبؤ.

ويرى داني وهوفر ( )3 ،1994بأنه توجد عدد من الصفات جيب توافرها يف القائد الفعَّال (اإلجيابي)
منها:
 مستوى غري عادي من األخالق الشخصية. قدر كبري من الطاقة والنشاط. الرباعة يف ترتيب األعمال حسب أهميتها وأولويتها. التحلي بقدر كبري من الشجاعة. القدرة على االبتكار واإلبداع. القدرة على حتديد اهلدف الصحيح والسعي إليه. احلفاظ على مستوى ثابت من احلماس واإلهلام. االحتفاظ بطريقة تفكري متزن ومعتدل وواقعي. مد يد املساعدة لآلخرين كي يتقدموا.وأورد العجمي ( )44 ،2008عدداً من خصائص القيادة الفعَّالة واملتمثلة يف:
 التخطيط الدقيق. صنع القرار.للعلوم والتقنية

 -حتديداألهداف.

 -التنظيم.

 -مهارات االتصال.
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 -إدارة التغيري.

 -التفويض.

 -التحكم يف التوتر وضغوط العمل.

 -الرؤية واإلبداع.

 -التحفيز.

 -التدريب والتعليم وبناء الفريق.

 -بناء املهارات.

 -الثقة.

 -احلركة والفعل.

 -االلتزام.

 -الطاقة.

 -املرونة والقابلية للتغيري.

 األمانة.وحصر أحد الباحثني هذه الصفات فيما يلي (العجمي:)50 ،2008 ،
 -الذكاء.

 -الثقة بالنفس.

 -املبادأة - .املثابرة - .الطموح.

 -احلماس.

 -السيطرة.

 -البشاشة - .اليقظة - .احلزم.

 -القدرة على تكوين عالقات مع الناس.

 -القدرة على التجديد.

 الصحة اجليدة واملظهر املمتاز والطول والقوام املتناسق. القدرة على التعبري.ويرى البعض بأن من صفات القائد الرتبوي:
 .1ال درة أو الكفاءة( :الذكاء املرتفع ،القدرة على التحليل واالستبصار ،اليقظة ،الطالقة اللغوية،
القدرة على إصدار األحكام ،القدرة على تقديم األفكار ،القدرة على فهم املشكالت وطرح
احللول ،املثابرة ،والطموح).
 .2صفات جسمية مناسبة مثل :الصحة اجليدة واملظهر املمتاز والطول والقوام املتناسق.
 .3التفوق األكادميي واملعريف :أن تتوفر لدى القائد املهارات العلمية والفنية الالزمة ويكون على علم
تام جبميع النواحي الفنية اليت يشرف عليها ويوجهها مثل :حتليل املواقف ،قوة التصور واإلدراك،
ربط األسباب باملسببات ،االتصال اجليد بالتالميذ واملعلمني وأولياء األمور ،إدارة جلسات املناقشة
برو ح تعاونية ،حفز همم العاملني ،االستفادة من خربات اآلخرين ،حسن استخدام اإلمكانيات
املتاحة.
 .4صفات شخصية مثل :القدرة على حتمل املسؤولية ،االعتماد على النفس ،االستقرار العاطفي،
النشاط ،التعاون ،حسن التعامل ،الدعابة واملرح ،البشاشة ،الصداقة ،االستقامة والعدل ،احلزم،
القدرة على اختاذ القرارات ،احلماس للعمل ،التواضع ،اللباقة ،الصرب.
 .5صفات خل ية مثل :األمانة ،اإلخالص ،العدل ،االستقامة ،الصدق ،القدوة احلسنة.
 .6صفات اجتماعية مثل :أن يكون من مستوى اجتماعي واقتصادي متميز ،ذو شعبية عند اآلخرين،
دميقراطي يشرك اآلخرين يف اختاذ القرار ،حيرتم اآلخرين ،يدخل السرور واملرح على اآلخرين،
يؤمن بقدرة اآلخرين على التغيري ،قوة التأثري على الغري ،القضاء على الشائعات واألكاذيب بني
العاملني ،مساع وجهات النظر.
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ويرى الفارابي أنه ال بد أن يتوافر يف القائد نوعان من املعايري:
أوالً :معايري فطرية ،أمجلها يف اثين عشر معياراً هي:
 -1سالمة البدن.

 -2الفهم اجليد.

 -3القدرة على االستيعاب.

 -4الذكاء.

 .5حسن العبارة.

 .6حب العلم والعلماء.

 .7النزاهة.

 .8الصدق.

 .9الرتفع عن الصغائر.

 .10الزهد.

 .11العدل.

 .12الشجاعة واحلزم.

ثانياً :معايري مكتسبة ،حددها يف ستة هي:
 .3القدرة على االستنباط.

.4االجتهاد.

 .1احلكمة.

 .2العلم.

 .5معرفة العلوم املاضية.

 . 6أن تكون لديه خربة باألمور اليت يقدم عليها( .حممد.)75 ،1989 ،

وأورد الغزالي (1405هـ ) 129 ،جمموعة من املعايري اليت جيب أن يتصف بها القائد منها:
 .1حسن اخللق.

 .2احللم.

 .6طمأنينة النفس.

 .7الوفاء.

 .4العلم.

 .3التواضع.

 .5الصدق.

ويلخص حممد ( ) 77 ،1989أبرز السمات املطلوب توافرها يف القائد املسلم يف اآلتي:
 .1العلم.

 .2العدالة.

 .3الكفاية.

.4سالمة احلواس.

 .6األمانة.

 .7الشجاعة.

 .8التقوى.

 .9احلزم.

 .10الصدق.

 .13اللباقة.

 .14التواضع.

 .15احللم.

 .11النزاهة.

.12الذكاء.

.16حسن اخللق.

 .17الفهم اجليد .18 .الوفاء.

 .5القوة.

 .19طمأنينة النفس .20 .رجاحة العقل

 .21معرفة العلوم املاضية .22 .الرتفع عن الصغائر .23 .أن يكون لديه خربة باألمور اليت يقدم عليها
 .24أن يكون من أفضلهم يف العلم والدين.
ويصنف حممد ( )85 ،1989معايري القائد الرتبوي املسلم إىل:
(أ) معايري ع ائدية ومنها:
 . 1سالمة العقيدة اإلسالمية الصحيحة :ويقظة القلب ،وطاعة الرب ،وأداء الفرائض ،والتمثل للعبودية،
ض و ِّ ِّ
وكثرة التالوة للقرآن ...قال تعاىل﴿ :إِّ َّن ِِّف خلْ ِّق َّ ِّ
ار آلَيت ِّألُوِِّل األلْب ِّ
اب *
الس َم َاوات َواأل َْر ِّ َ ْ
َ
اختالَف اللَّْي ِّل َوالن َ
َ
ْ
َّه ِّ َ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِِّّ
ِّ
ِّ
ِّ
ك فَ ِّقنَا
ن
ا
ح
ب
س
ال
ط
ِب
ذا
ه
ت
ق
ل
خ
ا
م
ا
ن
ب
ر
ض
َر
أل
ا
و
ات
او
م
الس
ق
ل
خ
ِف
ن
و
ْ
ُْ َ َ َ
ين يَ ْذ ُك ُرو َن اّللَ قيَاما َوقُ ُعودا َو َعلَ َى ُجنُوِب ْم َويَتَ َف َّك ُر َ َ
َّ َ َ َ ْ َََّ َ َ َ ْ َ َ َ
الَّذ َ
اب الن ِّ
َّار﴾ (آل عمران.)191 - 190 :
َع َذ َ
 . 2اخللق احلسن :ينبغي أن يكون القائد الرتبوي على خلق ،جيمع بني الشدة واللني ويستعمل كالً
منهما يف موضعه ،وأن يكون رؤوفاً رحيماً عادالً يف حكمه ،يهتم بأمور من معه ،ينصحهم إذا أخطأوا،
ويشجعهم إن أحسنوا ،يسمع منهم ويهتم بأمورهم ويساعدهم وحيل مشاكلهم ،وأن يكون قدوة حسنة
هلم يف كل شيء.
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 . 3األمانة :واألمانة ليست قاصرة على ناحية دون أخرى ،بل هي شاملة لكل جوانب احلياة صغريها
ِّ
ِّ
ِّ ِّ ِّ
ْي الن ِّ
وكبريها .قال تعاىل﴿ :إِّ َّن اّللَ ََيْ ُم ُرُك ْم أَن تُ ُّ
ؤدواْ األ ََما ََنت إِّ َل أ َْهل َها َوإِّ َذا َح َك ْمتُم بَْ َ
َّاس أَن ََْت ُك ُمواْ ِبلْ َع ْدل إ َّن اّللَ
نِّعِّ َّما يعِّظُ ُكم بِّهِّ إِّ َّن اّلل َكا َن ََِّسيعا ب ِّ
صيا﴾ (النساء)58 :
َ
َ
َ
 . 4العدل :وذلك كون الشريعة اإلسالمية مبناها وأساسها احلكم بالعدل ومصاحل العباد يف الدنيا
ِّ
ِّ
ب لِّلتَّ ْق َوى﴾ (املائدة.)8 :
واآلخرة ،قال تعاىلَ ﴿ :والَ ََْي ِّرَمنَّ ُك ْم َشنَآ ُن قَ ْوم َعلَى أَالَّ تَ ْعدلُواْ ْاعدلُواْ ُه َو أَقْ َر ُ
ِّ
ين َ
آمنُواْ اتَّ ُقواْ اّللَ
 . 5الصدق :وهي صفة أساسية يف الفرد املسلم فضالً عن القائد ،يقول تعاىلََ ﴿ :ي أَيُّ َها الَّذ َ
وُكونُواْ مع َّ ِّ ِّ
ْي﴾ (التوبة.)119 :
الصادق َ
َ ََ
 . 6القوة :ويقصد بها القوة يف شتى اجلوانب ،قوة العقيدة ،وقوة اجلسم ،وقوة العلم ،وقوة التحمل
اْلِّ ْس ِّم َواّللُ يُ ْؤِِّت ُملْ َكهُ َمن يَ َشاءُ َواّللُ َو ِّاسع
اصطََفاهُ َعلَْي ُك ْم َوَز َادهُ بَ ْسطَة ِِّف الْعِّلْ ِّم َو ْ
والصرب ...،يقول تعاىل﴿ :قَ َ
ال إِّ َّن اّللَ ْ
َعلِّيم﴾ (البقرة.)247 :
 .7االستقامة :امتثاالً لقوله تعاىل﴿ :فَ ِّ
ِّ
ك والَ تَطْغَواْ إِّنَّه ِِّبَا تَعملُو َن ب ِّ
صي﴾
استَق ْم َك َما أُم ْر َ
ْ
ت َوَمن ََت َ
ْ ُ َْ َ
ب َم َع َ َ
(هود.)112 :
 .8اإلحسان :إن صفة اإلحسان من الصفات اليت دعا إليها اإلسالم وحث عليها ،وندب املسلمني لذلك،
بل جعلها من املوازين اليت يقاس على ضوئها عمل الفرد املسلم سواء كان قائداً أو تابعاً لقوله تعاىل:
ِّ ِّ
َسأْ ُُْت فَلَ َها﴾ (اإلسراء.)7 :
َح َسنتُ ْم أ ْ
﴿إِّ ْن أ ْ
َح َسنتُ ْم ألَن ُفس ُك ْم َوإِّ ْن أ َ
(ب) معايري شخصية ومنها:
 . 1التواضع :فالتواضع مسة أساسية يف القائد لقوله تعاىل﴿ :واخ ِّفض جنَاح َ ِّ ِّ ِّ
ْي﴾ (احلجر.)88 :
ك للْ ُم ْؤمن َ
َ ْ ْ َ َ
وقال الشاعر:
تواضع تكن كالبدر الح لناظر

على طبقات املاء وهو رفيع

وال تك كالدخان يعلو بنفسه

إىل طبقات اجلو وهو وضيع

 . 2اإلخالص يف العمل :واإلخالص يف العمل ال يكون يف جزء دون آخر بل يكون يف كل شيء صغر أم
كرب ،قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم( :إمنا األعمال بالنيات ،وإمنا لكل امرئ ما نوى ) ...متفق
عليه.
 .3التعاون :والتعاون مطلب ديين حض عليه اإلسالم بصورة عامة وحتديداً يف أعمال اخلري ،لقوله تعاىل:
﴿ وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْربِّ وَالتَّقْوَى وَالَ تَعَاوَنُواْ عَلَى اإلِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴾ (املائدة.)2 :
 . 4إسداء النصيحة :ينبغي على القائد املسلم إسداء النصيحة جلماعته وأفرادها ،وكذلك واجب على
األفراد نصح القائد ،قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم :الدين النصيحة ،قلنا ملن؟ قال هلل ولكتابه
ولرسوله وألئمة املسلمني وعامتهم" صحيح مسلم.
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 . 5الثقة بالنفس :أي شعور القائد أنه قادر على جتاوز واقتحام ما يعرتضه من مشكالت وصعاب يف
ع مله وخارج عمله ،طاملا أنه يعتمد على اهلل أوالً ،وحياول دائماً األخذ جبميع األسباب املشروعة لتحقيق
األهداف.
 . 6الصرب :ألن الصرب قوة خلقية من قوى اإلرادة اليت متكن اإلنسان من ضبط نفسه لتحمل الصعوبات
واملتاعب واآلالم ،وقد وردت آيات كثرية حتث على الصرب ،وتوضح ثوابه ومنزلته ،ومنها قوله تعاىل:
﴿وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ﴾ (لقمان.)17 :
 . 7الرمحة :وتعد من الصفات املهمة يف القائد لقوله تعاىل﴿ :ولَوْ كُنتَ فَظّاً غَلِيظَ الْقَلْبِ الَنفَضُّواْ مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ

وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي األَمْرِ﴾ (آل عمران.)159 :
 . 8حسن املظهر :وقد حض ديننا اإلسالمي على ذلك بقوله تعاىل﴿ :وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ﴾ (املدثر.)4 :
(ج) معايري مهنية ومنها:
 .1الكفاءة والفاعلية.
 .2اختاذ القرارات املناسبة.
 .3حسن اختيار األتباع ومراقبتهم.
 . 4معرفة القائد للسلطات املمنوحة له ،واملسئوليات امللقاة على عاتقه.
 .5اإلملام الكايف بواجباته.
 .6رجاحة العقل.
وميكن القول أن من أهم مسات القائد اإلجيابي ما يلي:
 خملصاً لعمله ورفاقه ،ملهماً هلم ،ودقيقاً يف تنفيذ املهام وقيادة الفريق حنو اهلدف.
 إمكانية االعتماد عليه :أي أن يتمتع مبهارات وخربات ومعارف ومعلومات تساعده على القيام بعمله
يف قيادة الفريق ،فال خيذل فريقه أبداً.
 أن يكون ذو تأثري قوي وقدرة عالية على فهم الطبيعة اإلنسانية والتأثري بها ،وأن يكون موضع ثقة
واحرتام أعضاء الفريق ،وقادر على بناء عالقات إنسانية جيدة مع اآلخرين.
 النزاهة وااللتزام مبجموعة من القيم (املصداقية ،األمانة ،الشفافية ،اجلودة.)... ،
 هادئ األعصاب ،صبور ،قادراً على ضبط النفس والسيطرة على االنفعاالت.
 املوضوعية والعدالة وعدم التحيز ،وال ينفرد باختاذ القرارات بل يشرك معه أصحاب اخلربة واملعرفة
لقوله تعاىل﴿ :فَاسْأَلْ بِهِ خَبِرياً﴾ (الفرقان ،)59 ،وقوله جل شأنه﴿ :وَشَاوِرْهُمْ فِي األَمْرِ ﴾ (آل عمران،)159 :
حريصاً يف اختاذ القرارات خاصة املهمة منها.
 أن يكون مستمعاً جيداً ،متقناً ملهارات االتصال والتواصل واإلصغاء.
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 االتساق :فال يغري املبادئ أو القواعد لتالءم الظروف ،وأن يكون منظماً يف تفكريه وعمله ،واسع
األفق ،مواكب لكل جديد يف جمال عمله.
 االهتمام باآلخرين :وذلك حبب الناس والتعاطف معهم ،ذو شخصية منفتحة ودودة.
 الثقة بالنفس ،والثقة بقدرات اآلخرين والتقبل ألفكارهم ومساعدتهم على أداء أدوارهم :من خالل
التعامل احلكيم يف املواقف املختلفة ،واالستعداد لتسليم النفوذ والسلطة واملسئولية للفريق ،مع
إتقان مهارتي التمكني والتفويض.
 االعرتاف بالفضل لآلخرين :بدالً من نسب كل الفضل للقائد.
 الوقوف إىل جانب الفريق عندما يكون يف مشكلة :وعدم رفض حتمل املسئولية عن املشكالت.
 العزمية واإلرادة والشجاعة وحب العمل مع اآلخرين ،وأن يكون مستعداً للمخاطرة عند احلاجة،
حذراً ويقظاً ،وغري متسرع يف اختاذ القرارات.
 دعم األفراد وحتفيزهم وتشجيعهم ،والقدرة على بناء الفريق.
 يتقن مهارات اإلدارة الفعالة (التخطيط ،التنظيم ،املتابعة والتقويم ،صنع القرار واختاذه ،حل
املشكالت ،إدارة االجتماعات.)... ،
 القدوة احلسنة يف أقواله وأفعاله ،مع القدرة على القيادة والريادة واالبتكار واإلقناع.
 يطور من مهاراته باستمرار ،ويتقن إدارة الوقت.
 صاحب رسالة يف احلياة ،ويتعلم من أخطاؤه وأخطاء اآلخرين.
 القدرة على التغيري اإلجيابي يف اجملتمع مع امليل للخدمة االجتماعية.
 صاحب رؤية وبصرية ثاقبة ،قادر على التحليل والتفسري للمواقف املختلفة.
* مسات املوظف اإلجيابي.

يعترب املوظف يف أي مؤسسة أو جهة حجر الزاوية يف حتقيق أهداف هذه املؤسسة أو تلك ،كونه
ميثل اجلانب التنفيذي املباشر لتلك األهداف ،أي أنه يقع على كاهله تنفيذ املهام واألعمال املسندة إليه
بكفاءة واقتدار كي حتقق املؤسسة أهدافها اليت تصبو إليها ،ولذا ينبغي أن تتوافر يف املوظف اإلجيابي
عدة مسات منها:
 إتقان العمل واإلخالص فيه :فقد حث ديننا اإلسالمي على إتقان العمل واإلخالص فيه يف العديد مناآليات واألحاديث ،قال تعاىل﴿ :إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَالً﴾ (الكهف،)30 :
ويقول سبحانه وتعاىل﴿ :إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَّهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَالً﴾ (الكهف ،)7 :ويف احلديث
الشريف عن عائشة رضي اهلل عنها أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال " :إن اهلل حيب إذا عمل
أحدكم عمالً أن يتقنه" .وقد حرص اإلسالم على حتصني العمل من الرياء والنفاق وغريه بأن جعل أساس
األعمال النية ،وأن تكون خالصة هلل سبحانه وتعاىل كما ورد يف احلديث املتفق عليه (إمنا األعمال
بالنيات ،وإمنا لكل امرئ ما نوى.)...
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 األمانة والنزاهة :فالعمل املوكل للشخص أمانة جيب أن يؤديه على أكمل وجه ،وبكل دقة وأمانة،وحيافظ على أوقات العمل الرمسي دون نقصان ،قال تعاىل﴿ :فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضاً فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ

اللّهَ رَبَّهُ وَالَ تَكْتُمُواْ الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ﴾ (البقرة .)283 :كما جيب على املوظف أن
يبذل كل طاقته وجهده للقيام باألعمال املكلف بها ،وأن يؤديها بروح إجيابية ،وأن ال يأخذ ما ليس له
من خالل استغالل النفوذ ،أو قبول الرشوة واهلدايا واإلكراميات ،أو االختالس والتزوير ،وكذا عدم
التعامل بالواسطة .وأن ال يستغل الوظيفة يف حتقيق أغراض شخصية له أو ألقاربه وذويه.
 التعاون :إن تعاون املوظف مع زمالئه سيكون له األثر الطيب والكبري يف تسيري األعمال وتسهيلها.وميكن حتديد التعاون يف جانبني هما :األول عدم السعي إىل حجب املعلومات عن زمالئه ،أو تقديم
معلومات مضللة يكون القصد منها وضع الع قبات والعراقيل ليحول دون إجناز زمالئه ملهامهم .والثاني
يظهر يف التعاون مع زمالئه واألخذ بيدهم ومساعدتهم بكل ما أمكن وتنويرهم مبا يعود على العمل
بالفائدة.
 التحلي باألخالق الكرمية وحسن السرية والسلوك :فاخللق القويم والسرية احلسنة من أهم السماتاإلجيابية اليت جيب أن يتمسك بها املوظف داخل العمل أو خارجه.
 الرقابة الذاتية :واليت تعتمد على يقظة الضمري ومراقبة اهلل يف السر والعلن ،وهذا النوع من الرقابةحيول دون وقوع اخللل واالحنراف ،وتعد صمام أمان ضد الفساد ،وقد ورد يف احلديث املتفق عليه
عندما سئل النيب صلى اهلل عليه وسلم عن اإلحسان فقال " :أن تعبد اهلل كأنك تراه ،فإن مل تكن تراه
فإنه يراك".
 مراعاة آداب اللياقة (مقتضيات الذوق العام ،وحسن التعامل) يف تصرفاته مع اجلمهور (املستفيدين أوالعمالء) ورؤسائه وزمالئه ومرؤوسيه.
 جتنب احلصول على ميزة شخصية على حساب زمالئه وجهودهم وخاصة عندما ينسب الفضل يفإجناز العمل لنفسه رغم مشاركة زمالئه.
 تنفيذ األوامر والتوجيهات اإلدارية بتفاني وإبداع. اإلبداع واالبتكار يف العمل. مطور ملهاراته وقدراته يف جمال ختصصه من خالل البحث واالطالع والتدريب واملمارسة. التواضع والبشاشة يف تعامله مع زمالئه ورؤسائه واملستفيدين. احملافظة على أسرار العمل والوظيفة ،سواءً ما كان متعلقاً منها باملصلحة العامة للمؤسسة ،أو ماكان متعلقاً باملصلحة اخلاصة للمستفيد ،وخاصة تلك األسرار اليت من شأنها إحلاق األذى والضرر
باآلخرين.
 -تغليب املصلحة العامة (مصلحة املؤسسة) على املصلحة الشخصية.
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 املبادرة والتفاني يف العمل واعتبار العمل عبادة :فالعمل فريضة تعبدية مطالب املسلم بأدائها لقولهتعاىل﴿ :وَقُلِ اعْمَلُواْ فَسَيَرَى اللّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ﴾ (التوبة ،)105 :وقد حض اإلسالم على العمل واإلنتاج
وعمارة األرض وطلب الرزق يف هذه احلياة ،والعمل دليل إميان املؤمن ،فليس اإلميان بالتمين ولكن ما
وقر يف القلب وصدقه العمل ،ولقد اقرتن العمل باإلميان يف كثري من اآليات القرآنية منها قوله تعاىل:
﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُم فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ﴾ (النور.)55 :
 احرتام وقت العمل :فقد ربط اهلل سبحانه وتعاىل مجيع العبادات األساسية من صالة وصيام وزكاةوحج مبواقيت حمددة ،وأمر الناس بأدائها يف مواقيتها .وعلى الفرد املسلم االلتزام بأداء العمل يف الوقت
احملدد ،ألن ذلك من متام إتقانه ،ولذلك ينبغي على املوظف اإلجيابي أن حيرص على مواعيد العمل فال
يأتي للعمل متأخراً ،وال خيرج مبكراً ألنه إمنا يتقاضى أجره على عمله مبواعيده احملددة.
خصائص املنظمة اإلجيابية:
هناك العديد من العوامل اليت جيب أن جتمع سوياً حتى ميكن وصف األداء بالتميز ،فاملنظمات
اإلجيابية يرجع وجودها إىل وضوح األهداف األساسية املتمثلة يف االلتزام بالتطوير والتحسني وتوفري
الوسائل اليت متكنها من أن تعمل بشكلٍ مرضٍ لكل شركائها ،فالتميز هو رهينة توافر املهارات
والقد رات لدى العاملني والقدرة على االبتكار لدى القادة بالشكل الذي يسمح هلم بالتفوق والتميز يف
األداء.
فالقيادة تعترب أهم العناصر اليت تؤدي إىل حتقيق امليزة يف أداء املنظمات وتساعد يف تدعيم قيم
املنظومة وإرساء االسرتاتيجيات اليت تؤدي إىل حتقيق األهداف يف إطار قيم التميز املتمثلة يف احلماس
والتشجيع والتماسك واجلرأة .والتميز كذلك مفهوم كلي وشامل غري قابل للتجزئة ،مبعنى أنه ال
ميكن تصور متيز منظمة ما يف جمال معني بينما ينهار األداء يف اجملاالت األخرى ،فالتوازن والتشابك
مستان أساسيتان للتميز يف خمتلف قطاعات املنظمة ،وهو يتضمن بعدين من حماور اإلدارة احلديثة هما
(البدوي:)114 ،2018 ،
البعد األول :كل ما يصدر عن اإلدارة من أعمال وقرارات وما تعتمده من نظم وفعاليات جيب أن تتسم
بالتميز ،أي اجلودة الفائقة الكاملة اليت ال ترتك جماالً للخطأ أو االحنراف ،وتهيئ الفرص احلقيقية
كي يتحقق تنفيذ األعمال الصحيحة من أول مرة.
البعد الثاني :إجناز نتائج غري مسبوقة تتفوق بها املنظمة على منافسيها ،وحتى على نفسها (نتائجها
السابقة) مبنطق التعلم.
وتطرح النسور ( )33 ،2010كما يف ( :(Grote,2002أن املنظمات اليت حتقق متيزاً فإنها تتمتع
مبجموعة من اخلصائص املهمة وهي:
 .1قبول األعمال الصعبة ،إذ أن قبول األعمال الصعبة يعد من أهم مصادر التميز املؤسسي ،حيث
فرص النمو والتعلم السريع للمنظمات وحتسني العمليات وبدء العمل من الصفر.
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 .2توفر ال يادة الكفؤة ،إذ أن ا لقيادة تعمل كقدوة وهلا دور بارز يف حتفيز التميز والتشجيع عليه.
 .3حتمل املصاعب ،فاملصاعب توضح مستويات قدرة املنظمات ،إذ أن ارتكاب األخطاء وحتمل
املنظمة لألزمات ومواجهتها ،يسهم يف صقل قدرات املنظمة ومتيزها.
 .4اخلربات البعيدة عن العمل :إن املنظمات املتميزة يتوفر لديها اخلربات خارج نطاق العمل،
وبالتحديد خدمة اجملتمع اليت تقدم العديد من الفرص الكتساب التميز يف األداء.
 .5برامج التدريب :إن النظام املعياري السائد يف املنظمات ألنشطة التميز يف األداء تكون أهميته أقل
بالنسبة ملا يتم تعلمه مباشرة من الفرص التدريبية اليت تعزز من متيز املنظمات.
 .6الدقة :ويقصد بها تعزيز دقة نظام التنبؤ اخلاص بها من خالل اختيار أفضل األساليب لتأدية
املهمات ،وبناء مناخ داخلي يؤكد على أهمية دقة التنبؤ يف التأثري على متيز املنظمة.
و ميكن توضيح خصائص املؤسسة املتميزة ،كما يوضحها النموذج األوروبي للتميز ،EFQM
واليت ميكن اعتبارها الركيزة األساسية لتحقيق التميز املستدام ألية مؤسسة فيما يلي
(أبوسن:)140:2014،
 .1رضا العمالء :املؤسسات املتميزة تقدم قيمة مضافة للعمالء من خالل فهم وتوقع وتلبية احتياجاتهم
بل وتعمل دائماً على منحهم ما يفوق توقعاتهم من تقديم اخلدمات والسلع.
 .2التنمية املستدامة :املؤسسات املتميزة يكون هلا أثراً إجيابياً على البيئة من حوهلا ،من خالل تعزيز
ومتيز أدائها مبا يساعد على حتقيق التنمية املستدامة يف اجلوانب األمنية والعدلية ،االقتصادية،
االجتماعية ،والبيئية يف اجملتمع الذي تعمل به.
 .3تطوير ال درات :املؤسسة املتميزة تعمل على تعزيز قدراتها من خالل إدارة فعالة للتغيري داخل احلدود
التنظيمية.
 .4تشجيع وتبين اإلبداع واالبتكار :املؤسسة املتميزة تعمل على توليد املزيد من القيم ومستويات األداء
من خالل التحسني املستمر وتشجيع االبتكار وخلق بيئة مواتية دائماً لتتبنى ما هو جديد.
 .5الرؤية والرسالة وااللتزام :املؤسسة املتميزة تتمتع بوجود قادة ذوي رؤية للمستقبل حيققونها من خالل
االلتزام برسالة معينة جتاه بيئتهم وعملهم.
 .6التخطيط املرن :لدى املؤسسات املتميزة دائماً قدرة على التحرك واالستجابة بكفاءة وفعالية
القتناص الفرص وجتنب التهديدات أو التعامل معها مبا خيدم مصاحلها وجيعل من تلك التهديدات
فرصاَ جيب اغتنامها.
 .7النجاح من خالل إطالق مواهب األفراد :تقدر املؤسسات املتميزة العاملني بها وتعمل دائماً على تفجري
طاقاتهم ومواهبهم من خالل خلق بيئة مواتية وثقافة التمكني ،واإلميان بأن جناح املؤسسة يتوقف
على حتقيق أهداف وطموحات كل من العاملني واملنظمة على حد سواء.
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 .8احلفاظ على التميز والتمسك به :املؤسسة املتميزة تعمل على حتقيق نتائج عالية تليب احتياجات
أصحاب املصلحة على املدى الطويل والقصري يف إطار البيئة اليت تعمل بها.
ويطرح ( 2004: 13- 15،(Peters &Wetermanكما يف البدوي ( )128 ،2018عوامل التميز
املؤسسي من خالل حتديد خصائص ومسات " "62من املنظمات األمريكية املتميزة فكانت على النحو
اآلتي:
 االحنياز حنو العمل من خالل اخلروج عن أمناط اإلدارة البريوقراطية. الصلة الوثيقة باملتعاملني واالستجابة ملقرتحاتهم. السماح باالستقاللية التنظيمية يف العمل. اإلنتاجية من خالل العاملني بتوفري الثقة واملشاركة. االهتمام بقيم املنظمة. االرتباط باألعمال اليت جتيدها املنظمة. البساطة والرشاقة يف حجم املنظمة ومستويات هيكلها التنظيمي. رقابة ضمنية فاعلة ومرنة باتباع املركزية والالمركزية.* املعايري البيئية للمنظمة اإلجيابية.

ما من شك أن للبيئة املؤسسية املهيأة واحملفزة واجلاذبة تأثري إجيابي على جودة ،وإنتاجية
املؤسسات ،وزيادة الرضا الوظيفي لدى العاملني ،ولذا كان االهتمام بها من قبل أصحاب هذه
املؤسسات أو تلك ،سواء كانوا أفراداً أو دول ،وختتلف البيئة املؤسسية باختالف نوع املؤسسات ،فهناك
املؤسسات الصناعية ،و املؤسسات اإلنتاجية ،واملؤسسات الطبية والصحية واإلغاثية والتنموية واخلريية،
وهناك املؤسسات الرتبوية والتعليمية والثقافية والتدريبية ،والرتفيهية والرياضية ،وغريها من أنواع
املؤسسات .وامللحوظ عاملياً أنه كلما زاد اهتمام أصحاب هذه املؤسسات ببيئة مؤسساتهم كلما زادت
منافستها ملثيالتها يف اإلنتاجية والسمعة واالستمرارية (البقاء) ،ومعلوم أن هناك معايري عاملية متعارف
عليها يف هذا املضمار للمؤسسة اجليدة وذلك حسب نوع املؤسسة ،من هذه املعايري إمجاالً :موقع
املؤسسة ،مساحتها ،مظهرها اخلارجي ،اإلضاءة ،التهوية ،الضوضاء ،االسرتاحات ،البنية التحتية،
األجهزة واملعدات ،املرافق واخلدمات العامة ،السمعة ،وغريها من املعايري ،ولكل نوع من أنواع
املؤسسات خصوصية يف جوانب معينة دون غريها حسب نوع املؤسسة وطبيعة عملها واختصاصها،
وكون اجملال ال يتسع لذكر التفصيالت حول اخلصائص البيئية للمنظمة اإلجيابية لكل نوع من هذه
األنواع سنركز على اخلصائص العامة للبيئة املؤسسية اإلجيابية ،وخصائص البيئة اإلجيابية يف
املؤسسات الرتبوية والتعليمية ،كونها أكثر قرباً يف غرس وتنمية وتعزيز ثقافة اإلجيابية ،وكونها
أكثر انتشاراً يف مجيع الدول ،سواءً منها اخلاصة أو احلكومية ،مؤسسات التعليم العام أو العالي،
وكونها تستهدف البشر بشكل مباشر إعداداً وتأهيالً وتدريباً ،منذ الروضة حتى التخرج من اجلامعة،
للعلوم والتقنية
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وهي مدة ليست بالقصرية ،فهذه املؤسسات تستهدف اإلنسان الذي يعترب هدف التنمية ووسيلتها يف نفس
ال وقت ،ومن هنا زادت أهميتها ،واالهتمام ببيئتها ،وفيما يلي بيان ذلك:
أوالً :املعايري العامة للبيئة املؤسسية اإلجيابية:
 -1السياسات العامة والتخطيط ،وتتضمن العديد من املؤشرات منها:
 وجود خطة اسرتاتيجية معلنة ومنفذة.
 وجود رسالة واضحة ،موثقة ،معتمدة ،ومعلنة.
 وجود أهداف حمددة وقابلة للقياس باملؤسسة.
 وجود خطط تنفيذية مشتقة من اخلطة االسرتاتيجية معلنة ومنفذة.
 مراجعة اخلطط والرسالة واألهداف بشكل دوري.
 وجود أدلة إدارية حتدد الصالحيات واملسئوليات واملهام ملختلف الوحدات اإلدارية.
 -2توفر اخلدمات األساسية يف املؤسسة ،وتتضمن العديد من املؤشرات منها:
 وجود شبكة اتصاالت متقدمة باملؤسسة.
 توافر خدمة كهرباء وإضاءة كافية باملؤسسة.
 وجود شبكة مياه نظيفة صاحلة لالستخدام.
 وجود شبكة صرف صحي متكاملة.
 -3بيئة أو مكان العمل (املرافق والتجهيزات وكفايتها) ،وتتضمن العديد من املؤشرات منها:
 وجود مرافق لتقديم الطعام مالئمة الحتياجات العاملني باملؤسسة.
 وجود مرافق مناسبة لذوي االحتياجات اخلاصة.
 وجود مرافق ترفيهية ورياضية وثقافية باملؤسسة.
 وجود مصلى  /مكان مناسب للعبادة.
 تتم الصيانة بشكل دوري جلميع مرافق املؤسسة.
 وجود اسرتاحات ،ومساحات خضراء ،ومواقف سيارات كافية باملؤسسة.
 -4إجراءات األمن والسالمة اخلاصة باملؤسسة ،وتتضمن العديد من املؤشرات منها:
 وجود إجراءات أمن حلماية املرافق والتجهيزات باملؤسسة.
 وجود خمارج طوارئ مناسبة ،ومشار إليها من خالل اللوحات اإلرشادية.
 التمديدات الكهربائية آمنة ومعروفة.
 توجد طفايات حريق يف املمرات.
 وجود أجراس إنذار للحريق يف مجيع أرجاء املؤسسة.
 وجود شبكة إنذار باملواقع املهمة مرتبطة بلوحة حتكم.
 تتوافر يف كافة أجزاء املبنى الشروط الصحية.
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 -5البنية املعمارية واملساحات اخلضراء ،وتتضمن العديد من املؤشرات منها:
 التهوية واإلضاءة مناسبة.
 املدخل الرئيسي مناسب ،وبه جتهيزات رقابية.
 املساحات اخلضراء كافية ،ويف أماكن مناسبة.
 وجود مداخل فرعية لألفراد ،أو التوريدات للمؤسسة.
 يراعي تصميم املبنى التوسع الرأسي أو األفقي متى دعت احلاجة لذلك.
 -6سهولة الوصول والتصميم الشامل ،وتتضمن العديد من املؤشرات منها:
 وجود لوحات إرشادية بصرية.
 املداخل مهيأة الستخدامات ذوي االحتياجات اخلاصة وكبار السن.
 خلو مباني املؤسسة من احلواجز اليت تعيق احلركة.
 وجود دورات مياه مهيأة لذوي االحتياجات اخلاصة.
 مطابقة الساحات والشرفات للشروط واملواصفات املعتمدة.
 املبنى مزود مبصاعد خاصة بذوي اإلعاقات.
 وجود ممرات للعربات اخلاصة باملعاقني.
 تصميم املبنى يراعي وجود منافذ للمعاقني يف صاالت املراجعني.
ثانياً .معايري البيئة اإلجيابية يف املؤسسات الرتبوية والتعليمية:
باإلضافة إىل املعايري العامة السالفة الذكر ميكن إضافة هذه املعايري اخلاصة باملؤسسات
التعليمية والرتبوية سواءً اجلامعات أو املدارس أو مؤسسات التدريب ،وهي كما يلي:
 -1مصادر التعليم والتعلم ،وتتضمن العديد من املؤشرات منها:
 خدمة االنرتنت يف املؤسسة التعليمية متوفرة ومتاحة للجميع.
 توجد مكتبة رقمية باملؤسسة التعليمية.
 يتم الوصول إىل املعلومات املطلوبة يف املكتبة بسهولة.
 توفر املؤسسة التعليمية برامج تدريب ميداني (تطبيقات عملية) جلميع التخصصات.
 توفر املؤسسة التعليمية مصادر التعلُّم الكافية لتحقيق بيئة تعليمية جلميع الطلبة مبا يف ذلك ذوي
االحتياجات اخلاصة.
 تتوفر الكتب واملراجع باملؤسسة التعليمية يف خمتلف التخصصات بشكل كايف.
 توجد يف املؤسسة التعليمية أماكن كافية للقراءة واالطالع العلمي.
 -2األنشطة واخلدمات الطالبية ،وتتضمن العديد من املؤشرات منها:
 تنفذ املؤسسة التعليمية األنشطة املختلفة للطلبة (رياضية ،اجتماعية ،ثقافية ،ترفيهية.)...،
 تليب األنشطة الطالبية يف املؤسسة التعليمية حاجات واهتمامات الطلبة.
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 تسهم األنشطة الطالبية يف بناء شخصيات الطلبة.
 يتوفر لدى املؤسسة التعليمية سياسة واضحة يف اإلرشاد األكادميي للطلبة.
 توفر املؤسسة التعليمية اإلرشاد املهين للطلبة.
 يوجد مركز صحي باملؤسسة التعليمية يقدم اخلدمات الصحية الضرورية للطلبة.
 تتوفر يف املؤسسة التعليمية أماكن اسرتاحة نظيفة وكافية.
 توفر املؤسسة التعليمية خدمات مالية ومصرفية يف موقعها.
 -3الربامج واملقررات الدراسية ،وتتضمن العديد من املؤشرات منها:
 تتوافق الربامج األكادميية باملؤسسة التعليمية مع متطلبات وحاجات اجملتمع وسوق العمل.
 ترتبط الربامج األكادميية باملؤسسة التعليمية باملهارات املطلوبة يف اخلرجيني.
 متكن الربامج الطلبة من تطوير مهارات التفكري النقدي واإلبداعي.
 يتم تطوير أهداف الربامج وخمرجات التعلُّم بصفة دورية.
 متكن الربامج الطلبة من مهارات التعلُّم الذاتي.
 يوجد توصيف كامل للمقررات الدراسية يف كل برنامج تعليمي وفقاً ألهدافه.
 يطور حمتوى الربامج واملقررات الدراسية وفقاً للتطور التقين.
 تتفق الربامج واملقررات املوجودة كماً ونوعاً مع معايري اجلودة.
 توجد برامج للتعلُّم املستمر مقدمة للمتخرجني.
 -4البنية التحتية ،وتتضمن العديد من املؤشرات منها:
 تتناسب القاعات الدراسية مع عدد الطلبة.
 تزود القاعات الدراسية بوسائل تعليمية مناسبة.
 اإلضاءة والتهوية يف القاعات مناسبة وصحية.
 تتناسب عدد األجهزة يف املعامل مع أعداد الطلبة.
 يوجد مركز للخدمات اإلرشادية (نفسية ،تربوية).
 تتوافر البنية التحتية الكافية يف املبين "املقاعد ،املعامل واألجهزة ،املختربات والورش ،املكتبة،
املكاتب اإلدارية…….اخل" مبا يضمن حتقيق اجلودة.
 تتناسب مساحة املبين مع أعداد الطلبة وأعضاء هيئة التدريس واهليئة اإلدارية.
 تتواف ر أجهزة احلاسوب الكافية للطلبة وأعضاء هيئة التدريس.
 توجد صيانة دورية ملباني املؤسسة التعليمية.
 تتوافر التسهيالت للطالب ذوي االحتياجات اخلاصة.
 تتوافر االحتياطات األمنية الالزمة (مكافحة احلرائق ،منافذ الطوارئ…اخل).
 تتوافر أجهزة احلاسوب الكافية للطلبة وأعضاء هيئة التدريس.
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 -5خدمة اجملتمع ،وتتضمن العديد من املؤشرات منها:
 توجد مراكز خدمية تابعة للمؤسسة التعليمية موجهة حنو خدمة اجملتمع.
 تنفذ املؤسسة التعليمية ندوات وحماضرات لتوعية أفراد اجملتمع.
 تضع املؤسسة التعليمية خطط وبرامج خلدمة اجملتمع وتنميته.
 يوجد لدى املؤسسة التعليمية نظام متكامل عن مؤسسات املنطقة اليت تعمل بها.
 تشجع سياسة املؤسسة التعليمية املشاركات التطوعية اليت ختدم بعض مؤسسات اجملتمع.
 يوجد يف املؤسسة التعليمية جلان استشارية تهتم بتطوير العالقة التشاركية مع قطاعات اجملتمع.
 تهتم املؤسسة التعليمية بإشراك بعض اخلرباء من مؤسسات اجملتمع يف جلان تطوير براجمها.
 تهتم املؤسسة التعليمية بتنظيم الزيارات الطالبية ملعرفة املستجدات يف املؤسسات اجملتمعية.
 يوجد لدى املؤسسة التعليمية وحدات للتنسيق مع مؤسسات اجملتمع.
 تهتم املؤسسة التعليمية باستضافة وترتيب لقاءات مع بعض املسئولني من مؤسسات اجملتمع.
 تدعو املؤسسة التعليمية بعض املتخصصني من مؤسسات اجملتمع حلضور االجتماعات الدورية
لألقسام التخصصية.
 -6البحث العلمي ،ويتضمن العديد من املؤشرات منها:
 تهتم املؤسسة التعليمية بتطوير مهارات أعضاء هيئة التدريس البحثية واملعلوماتية.
 تدعم سياسة املؤسسة التعليمية مشاريع البحوث اجلماعية.
 تشجع املؤسسة التعليمية أعضاء هيئة التدريس للمشاركة يف تقديم االستشارات البحثية.
 تركز البحوث يف املؤسسة التعليمية على قضايا اجملتمع واحتياجاته.
 تهتم املؤسسة التعليمية باختيار قيادة كفؤة للفرق البحثية.
 حتدد املؤسسة التعليمية أولويات البحث العلمي وفق خطة حبثية واضحة.
 تشجع املؤسسة التعليمية أعضاء هيئة التدريس على زيادة معدالت اإلنتاج العلمي والبحثي.
 توجد إدارة خمتصة تشجع وتدعم البحث العلمي وتسجيل براءة االخرتاع.
 تتوافر املوارد املالية الالزمة لدعم الدراسات واألحباث.
 تعقد املؤسسة التعليمية اللقاءات والندوات واملؤمترات والورش العلمية بصفة دورية.
 توجه املؤسسة التعليمية حبوث أعضاء هيئة التدريس لتقديم احللول املناسبة للمشكالت اليت
يواجهها اجملتمع.
 حترص املؤسسة التعليمية على تبادل اخلربات العلمية والرتبوية بني اجلامعات احلكومية واخلاصة.
 تصدر املؤسسة التعليمية جمالت علمية دورية حمكمة لكل كلية تُعنى بنشر األحباث العلمية
وأنشطة املؤسسة املختلفة.
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* دور املنظمات /املؤسسات يف غرس وتنمية ث افة اإلجيابية.
للمؤسسات دور فاعل ورائد يف غرس وتنمية ثقافة اإلجيابية ،وذلك مبختلف أنواعها من مؤسسات
دينية ،وإعالمية ،وتروحيية ،وثقافية ،وإنتاجية ،وتربوية وتعليمية ،وغريها ،وذلك كونها تستهدف
مجيع الفئات العمرية للبشر ويف شتى األماكن ،وهذا يعزز من دورها ،وفيما يلي بيان ذلك:
أ .دور املؤسسات الدينية يف غرس وتنمية ث افة اإلجيابية:
تؤدي امل ؤسسات الدينية (املساجد ،مدارس حتفيظ القرآن الكريم ،دور العبادة )...،دوراً مهماً
يف حياة األفراد وتربيتهم عن طريق غرسها للقيم الدينية والروحية واألخالقية والفضائل يف نفوسهم،
مبا ينمي ويعزز اإلجيابية لديهم ،ويعمق هذا الدور خصائص هذه املؤسسات وقيمها احملاطة حبالة من
التقديس ،وبثبات يف املعايري السلوكية ،وإمجاع عليها من قبل األفراد واجملتمعات ،ومن أدوار هذه
املؤسسات يف غرس وتنمية اإلجيابية ما يلي:
 تعليم الفرد واجلماعة التعاليم الدينية واملعايري اليت حتكم السلوك مبا يضمن سعادة الفرد واجملتمع.
 تنمية الضمري اخللقي (الوازع الديين) لدى الفرد واجلماعة.
 الدعوة إىل ترمجة التعاليم الدينية إىل سلوك عملي.
 توحيد السلوك االجتماعي ،والتقريب بني خمتلف الطبقات االجتماعية.
 تزويد الفرد بإطار سلوكي نابع من تعاليم دينه (العناني.)195 ،2005 ،
 تدعو إىل الفضيلة ،وتعزز القيم اإلجيابية يف اجملتمع.
 تساعد على احلد من القيم السلبية ،والعادات الغري جيدة.
ب .دور املؤسسات الرتبوية والتعليمية يف غرس وتنمية ث افة اإلجيابية:
من املفرتض أن تلعب املؤسسات الرتبوية والتعليمية مبختلف أنواعها (حكومية ،وخاصة)،
(نظامية ،وغري نظامية)( ،مؤسسات تعليم عام كاملدارس واملعاهد ،ومؤسسات تعليم عالي
كاجلامعات والكليات) دوراً ريادياً يف غرس وتنمية ثقافة اإلجيابية لدى الطلبة امللتحقني بها من خالل
تعليمهم وتدريبهم وتأهيلهم وإعدادهم للحياة ،وكذا يف اجملتمع احمليط وذلك من خالل اخلدمات اليت
تقدمها هذه املؤسسات للمجتمع .وميكن تلخيص أبرز هذه األدوار فيما يلي:
 تنفيذ الدورات والربامج التدريبية والتأهيلية اليت تساعد الفرد (الطالب ،املدرس ،اإلداري)...،
ليكون نافعاً لنفسه ،وألسرته ،وجملتمعه ،ولوطنه ،وألمته ،ولإلنسانية مجعاء.
 تبصر الطلبة بأدوارهم وواجباتهم جتاه أنفسهم ،وجتاه والديهم وأسرهم ،وجتاه جمتمعهم وبلدهم.
 تساعد على تنمية العادات والسلوكيات اإلجيابية لدى الطلبة.
 توظيف األنشطة الطالبية ملختلف املراحل واملستويات الدراسية يف تعزيز ونشر ثقافة اإلجيابية.
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 تكسب الطلبة العديد من املهارات واخلربات واملعارف اليت جتعلهم فاعلني ومؤثرين يف احلياة،
وقادرين على مواكبة املتغريات ومستجدات العصر.
 تعزز قيم الفضيلة وتعمل على احلد من الرذيلة.
 توظيف املقررات الدراسية يف نشر وتعزيز ثقافة اإلجيابية.
 تضمني القيم والسلوكيات اإلجيابية يف املنهج املدرسي ،واملقررات اجلامعية مبا يتناسب مع كل
فئة مستهدفة بذلك.
 تنمية القيم األساسية كاالنتماء ،واهلوية ،واملواطنة ،والوسطية واالعتدال....،
 إجياد التقارب الفكري والثقايف بني الطالب.
 دعم وتشجيع البحث العلمي يف جمال اإلجيابية.
 تنفيذ أنشطة وأعمال إجيابية متنوعة.
خالصة القول من املفرتض أن تعد هذه املؤسسات املواطن اإلجيابي الصاحل يف نفسه املصلح لغريه،
القادر على التأثري والتغيري اإلجيابي يف أسرته وجمتمعه كونه يقضي فيها أهم مراحل حياته غالباً،
يتلقى فيها العديد من الربامج والدروس واحملاضرات والدورات والورش والتطبيقات ...اخل.
ج .دور املؤسسات اإلعالمية والث افية ووسائل التواصل االجتماعي يف غرس وتنمية ث افة اإلجيابية:
تعددت وتنوعت املؤسسات اإلعالمية والثقافية ووسائل التواصل االجتماعي بسبب التطور
التكنولوجي املتسارع ،وأصبحت تؤثر يف أفكارنا وآرائنا وقيمنا ،وذلك وفقاً ملا نقرأ ،أو نسمع ،أو
نشاهد ،هذا التطور الكبري هلذه املؤ سسات والوسائل جعل تأثريها يتزايد يوماً بعد آخر ،وهذا حيتم
علينا أن نستفيد منها ،ونوظفها توظيفاً إجيابياً  -بقدر االستطاعة  -لتسهم إسهاماً فاعالً يف غرس
وتنمية ثقافة اإلجيابية ،ومن خالل توظيفنا هلذه املؤسسات والوسائل ميكن أن حتقق اآلتي:
 تقديم الربامج النوعية اليت تسهم يف نشر وترسيخ اإلجيابية يف اجملتمع.
 نقل التجارب واخلربات اإلجيابية الرائدة بني أبناء اجملتمع الواحد ،بل بني مجيع سكان العامل.
 إظهار األعمال اإلجيابية الرائدة يف اجملتمعات ،وتعزيزها.
 حتفيز املشاهدين واملتابعني لتنفيذ أعمال ومشاريع إجيابية ،كالً حسب استطاعته ،وإمكاناته،
وقدراته ،ويف البيئة اليت يعيش فيها.
 تزويد املتابعني بأفكار إجيابية إبداعية متنوعة.
 تبين برامج متخصصة لنشر وتعزيز ثقافة اإلجيابية يف اجملتمعات.
 إصدار جمالت وصحف ومقاالت( ...الكرتونية ،وورقية) تنمي وتعزز السلوكيات واألعمال اإلجيابية
على املستوى الفردي واألسري واملؤسسي واجملتمعي.
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د .دور املؤسسات الرياضية والرتوحيية يف غرس وتنمية ث افة اإلجيابية:
األندية هي جتميع ألفراد هلم ميل مشرتك ،وتتعدد فيها نواحي النشاط مما جيعلها قادرة على
حتقيق احتياجات وهوايات كل من يلتحق بها ،وميارس فيها األنشطة الرياضية والثقافية والرتوحيية
بأسلوب مبسط يتناسب مع مستويات أبناء الشعب على اختالف طبقاتهم ،وميكن أن يتحدد دور هذه
املؤسسات يف غرس وتنمية ثقافة اإلجيابية يف اآلتي:
 اكتشاف امليول وتنمية املهارات املختلفة لألعضاء.
 تكوين االجتاهات والقيم اإلجيابية واألخالق احلميدة.
 تنمية الشعور باالنتماء ،وحب الوطن.
 تنمية روح املشاركة والبعد عن اخلجل.
 تعزيز روح املنافسة واملبادرة.
 تطوير املهارات اإلجيابية اليت حيبها الشخص حبيث يبدع فيها.
 تنفيذ بعض األنشطة واألعمال واملبادرات اإلجيابية يف اجملتمع.
هة .دور املؤسسات اإلنتاجية والصناعية:
تسهم املؤسسات اإلنتاجية والصناعية يف تعزيز ونشر ثقافة اإلجيابية من خالل القيم اليت تغرسها
يف املوظفني كالنظام ،واالنضباط ،واحرتام الوقت ،والدقة ،واجلودة ،واحرتام اآلخرين ،والوالء
املؤسسي ،والعمل يف فريق ،وحب العمل ،واإلنتاجية ،واملنافسة.
تأسيساً على ما سبق ميكن القول أنه إذا تكاملت وتضافرت اجلهود بني مؤسسات اجملتمع
املختلفة (الدينية ،والرتبوية والتعليمية ،واإلعالمية ،والرياضية والرتوحيية ،واإلنتاجية والصناعية) ...،
فإنها ستسهم بشكل فاعل ورائد يف تعزيز وترسيخ وتنمية ثقافة اإلجيابية ،وستحقق أهدافها املنشودة
بكفاءة وفاعلية ،وسيكون حمصلة ذلك مؤسسات إجيابية ،وجمتمع إجيابي.
* نصائح عملية ملكافحة السلبية داخل املؤسسات:
توجد عدة نصائح ملكافحة السلبية لدى املوظفني يلخصها تشامربز ( )6 ،1999يف اآلتي:
 .1ال حتكم على موظف بالسلبية إال إذا كان:

 ميلك املعرفة العلمية والعملية الالزمة لألداء. يعلم األهداف والغايات املطلوب حتقيقها. يعرف معايري األداء والقياس. يعتقد أن مبقدوره تنفيذ املطلوب منه. لديه من املوارد ما يكفي لتنفيذ املطلوب. ال تواجهه أية عوائق خارج نطاق سيطرته.للعلوم والتقنية
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بعد توافر كل هذه الشروط من املمكن أن تتأكد من سلبية املوظف وأن تلفت نظره إليها.
 .2أطلب منه أهدافا كمية واضحة وحمددة وال تستدعي الكثري من اجلدل.

فليس من املنطقي أن تطلب من موظف سليب أن يكون أن يكون أكثر صرباً أو أكثر لطف ًا،
بل فلتكن مطالبك كما يلي " :متوسط مبيعات مندوب املبيعات لدينا هو  ٥آالف جنيه أسبوعيا ،أي
 ٢٠ألفا يف الشهر ولن أقبل أقل من هذا املتوسط".
 .3إذا استجاب املوظف ألساليبك يف املعاجلة ،فعليك أن تشعره بأنك ت در حتوله ،وتسانده بإجيابية.

 .4اعلم أن أساليب الوقاية والعالج الواردة يف هذه اخلالصة ال تصلح لكل زمان ومكان ،فهي قد تالئم
بيئة العمل التقليدية ،لكنها قد ال تصلح إلدارة بيئة العمل االبتكارية.
 .5ركز دائم ًا على النتائج متوسطة وطويلة األجل .وال تشغل بالك بالنتائج قصرية األجل .فاألجل
املتوسط والطويل كفيالن بتسوية كل ما يطرأ من آثار جانبية قصرية األجل.
 .6جيب أن تدرك أن احللول اجلذرية:

 ليست وسيلة للعقاب ،وإمنا هي وسيلة للتعليم والتصحيح. -ليست وسيلة للقهر ،وإمنا هي وسيلة إلزالة سوء الفهم.

 ليست سهلة االستخدام ،بل حتتاج للكثري من الصقل واإلعداد واحلذر. أنها غري متاحة يف أي زمان ومكان ،فهي ذات مواقيت حساسة وحتتاج لبيئة عمل حيوية. .7حافظ على إدارتك نظيفة ون ية من بؤر الفساد األخالقي ومن السلبية ،لتصبح بيئة صحية وذات
مناعة ضد فريوسات وأمراض اإلدارة السلبية.
 .8ال تلجأ إىل الع اب إال كحل أخري وبعد أن تستنفد كل وسائل العالج األخرى.

 .9ابن اسرتاتيجيتك اإلدارية على املدح واإلطراء والثواب واملكافآت .وعندما تضطر إىل العقاب ،فقم
بذلك بكل حسم ،ولكن دون انفعال أو حتيز.
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قائمة املراجع
 ال رآن الكريم. البدوي ،يوسف ( .)2018رأس املال الفكري ودوره يف حتقيق التميز املؤسسي :دراسة ميدانية علىجامعة العلوم والتكنولوجيا -اليمن  ،رسالة ماجستري غري منشورة مقدمة إىل كلية الدراسات العليا،
جامعة آسيا املاليزية.
 البشابشة ،سامر عبد اجمليد ( .) 2008أثر التمكني اإلداري يف تعزيز اإلبداع التنظيمي لدى العاملنييف سل طة منطقة العقبة االقتصادية اخلاصة ،اجمللة العربية للعلوم اإلدارية ،علمية حمكمة تصدر عن
جملس النشر العلمي ،جامعة الكويت ،اجمللد ( ،)15العدد ( ،)2مايو  ،2008ص.257 – 213
 بيرت ج .نورث هاوس ( .)2006القيادة اإلدارية :النظرية والتطبيق .ترمجة :صالح بن معاذ املعيوف،معهد اإلدارة العامة بالرياض ،اململكة العربية السعودية.
تشامربز ،هاري ( .)1999استئصال الالمباالة والسلبية من بيئة العمل اإلدارية .خالصات كتب املديرورجل األعمال ،السنة السابعة ،العدد السابع إبريل (نيسان)  ،1999إصدار الشركة العلمية لإلعالم
العلمي (شعاع) ،القاهرة ،مجهورية مصر العربية.
 التيه ،نادية (1993م) .املسئولية االجتماعية ووجهة الضبط :دراسة على عينة من التلميذات يف مرحلةالتعليم املتوسط ،رسالة ماجستري غري منشورة ،جامعة امللك سعود.
 جون ب .كوتر ( .)1993قوة للتغيري :الفرق بني القيادة واإلدارة .خالصات كتب املدير ورجل األعمال،إصدار الشركة العربية لإلعالم العلمي (شعاع).السنة األوىل ،العدد العاشر ،القاهرة ،مصر.
 حاجي ،حسن عبداحملسن أمحد ( .)2010ممارسات إدارة املوارد البشرية وأثرها يف حتقيق التميزاملؤسسي :دراسة تطبيقية يف شركة زين الكويتية لالتصاالت اخللوية ،رسالة ماجستري غري منشورة،
جامعة الشرق األوسط ،كلية األعمال ،قسم إدارة األعمال.
حسان ،حسن حممد ،والعجمي ،حممد حسنني ( .)2010اإلدارة الرتبوية .دار املسرية للنشر والتوزيعوالطباعة ،عمان ،األردن.
 احلمريي ،عبد اجلليل سعيد ( .)2012التخطيط التشغيلي والتكتيكي .مؤسسة أبرار ناشرونوموزعون ،صنعاء ،اليمن.
 الدعيس ،حممد ناجي (( .2003أمناط السلوك اإلداري لدى عموم مديري اإلدارات ورؤساء األقساميف جامعة صنعاء يف اجلمهورية اليمنية وعالقته برضا موظفي اجلامعة عن العمل .رسالة ماجستري غري
منشورة ،اجلامعة األردنية ،عمان ،األردن
رون ،ولينجهام ( .)1998الناس هم األساس :نظرة جديدة للقيادة .خالصات كتب املدير ورجلاألعمال ،إصدار الشركة العربية لإلعالم العلمي (شعاع).السنة السادسة ،العدد الثامن عشر،
القاهرة ،مصر.
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 بن زرعة ،سوسن بنت حممد ( .)2014مدى توافر خصائص املنظمة املتعلمة يف جامعة األمرية نورة بنتعبدالرمحن من وجهة نظر رئيسات األقسام األكادميية .اجمللة الدولية الرتبوية املتخصصة ،اجمللد (،)3
العدد ( ،)9أيلول ،2014 ،ص .113 - 88
 أبوسن ،علي احلاج علي حممد ( .)2014رأس املال الفكري وأثره على حتقيق اجلودة الشاملة والتميزاملؤسسي :دراسة ميدانية ،مؤسسة البصر اخلريية العاملية ،جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا.
 السنفي ،عبداهلل عبداهلل؛ والعريقي ،منصور حممد إمساعيل ( .)2011مبادئ إدارة األعمال( .ط،)2إصدارات جامعة العلوم والتكنولوجيا ،صنعاء ،اليمن.
 السويدان ،طارق حممد ،وباشراحيل ،فيصل عمر ( .)2006صناعة القائد .مكتبة جرير ومكتبةالعبيكان ،الرياض ،ودار األندلس اخلضراء ومكتبة تهامة ،جدة ،وجمموعة اإلبداع الكويت ،ودار
بن حزم ،بريوت ،لبنان.
 الشهري ،علي بن حيي ( ،)2002الرضا الوظيفي وعالقته باإلنتاجية :دراسة تطبيقية ملوظفي مجاركمنطقة الرياض ،رسالة ماجستري غري منشورة يف العلوم اإلدارية ،أكادميية نايف للعلوم األمنية ،كلية
الدراسات العليا ،قسم العلوم اإلدارية ،برنامج املاجستري.
 الشيخ ،فؤاد وآخرون ( .)1994املفاهيم اإلدارية احلديثة( .ط ،)4مركز الكتب األردني ،عمان،األردن.
 صقر ،هدى ( .)2003املنظمة املتعلمة والتحول من الضعف اإلداري إىل التميز يف إدارة األداء اإلداريللدولة .املؤمتر السنوي العام الرابع يف اإلدارة :القيادة اإلبداعية لتطوير وتنمية املؤسسات يف الوطن
العربي ،دمشق -اجلمهورية العربية السورية 16 - 13 ،أكتوبر (تشرين) 2003م.
 طوالبة ،توفيق حامد ( .)2008أثر األمناط القيادية على إدارة الصراع التنظيمي لدى املديرين "دراسةميدانية على املؤسسات العامة يف األردن" .أطروحة دكتوراه غري منشورة ،كلية العلوم املالية واملصرفية،
األكادميية العربية للعلوم املالية واملصرفية.
 عبداخلالق ،ناصف ( .) 1982الرضا الوظيفي وأثره على إنتاجية العمل ،اجمللة العربية لإلدارة ،اجمللد( ،)6العدد ( ،)1مجادى األوىل.
 عبد الباقي ،صالح الدين ( .)1999قضايا إدارية معاصرة ،اإلسكندرية ،الدار اجلامعية. عبد احلي ،رمزي أمحد ( .)2006التخطيط الرتبوي ماهيته ومربراته وأسسه .دار الوفاء لدنيا الطباعةوالنشر ،اإلسكندرية ،مصر.
 عثمان ،سيد (1986م) .املسئولية االجتماعية والشخصية املسلمة :دراسة نفسية تربوية ،مصر،القاهرة ،مكتبة األجنلو املصرية.
 العزيزي ،حممود عبده حسن حممد ( .)2016اجتاهات حديثة يف اإلدارة الرتبوية ،مكتبة خالد بنالوليد ،اجلمهورية اليمنية ،صنعاء.
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 عساف ،حممود (ب.ت) .أصول اإلدارة .مكتبة عني مشس ،القاهرة ،مصر. العمر ،عبدالعزيز بن سعود ( .)2007لغة الرتبويني ،مكتب الرتبية العربي لدول اخلليج ،الرياض،اململكة العربية السعودية.
 العويف ،حممد بن غالب ( .)2005الثقافة التنظيمية وعالقتها بااللتزام التنظيمي :دراسة ميدانية علىهيئة الرقابة والتحقيق مبنطقة الرياض ،رسالة ماجستري غري منشورة ،جامعة امللك نايف ،كلية
الدراسات العليا ،قسم العلوم اإلدارية.
 فريال ،بلعلي نسيمة ( .)2014املنظمات املتعلمة :توظيف للذكاء واملعارف ،جملة دراسات اقتصادية،العدد (.)1
 قاسم ،مجيل ( ،)2008فعالية برنامج إرشادي لتنمية املسئولية االجتماعية لدى طالب املرحلة الثانوية،رسالة ماجستري غري منشورة ،كلية الرتبية ،قسم ،علم النفس ،اجلامعة اإلسالمية ،غزة.
 كمال ،سفيان ( ،)2011الشروط الداخلية لنجاح اجلامعة يف القيام مبسؤولياتها اجملتمعية ،مؤمتراملسؤولية اجملتمعية للجامعات الفلسطينية  ،2011 /9/26جامعة القدس املفتوحة ،نابلس.
 جممع اللغة العربية ( .)1972املعجم الوسيط ،املكتبة اإلسالمية للطباعة والنشر والتوزيع ،استانبول،تركيا.
 املخاليف ،حممد سرحان ( .)2009القيادة الفاعلة وإدارة التغيري .مكتبة الفالح للنشر والتوزيع،الكويت ،اإلمارات العربية املتحدة ،مصر؛ دار حنني للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن.
 معراج ،قدري أمحد ( .)2015أثر التمكني اإلداري على اإلبداع التنظيمي "دراسة ميدانية" مبديريةالصيانة لشركة سوناطراك -بسكرة ،-مذكرة مقدمة كجزء من متطلبات نيل شهادة املاسرت يف
علوم التسيري ،كلية العلوم اإلدارية وعلوم التسيري ،ختصص تسيري املوارد البشرية.
 املنجد ،حممد صاحل ( .)2009الرضا ،جمموعة زاد للنشر والتوزيع ،اململكة العربية السعودية. منصور ،جميد مصطفى( ،)2010درجة الرضا الوظيفي لدى أعضاء اهليئة التدريسية يف جامعة النجاحالوطنية يف

فلسطني ،جملة جامعة األزهر بغزة ،اجمللد ( ،)12العدد ( )1ص. 838 - 795

 النسور ،أمساء سامل ( .)2010أثر خصائص املنظمة املتعلمة يف حتقيق التميز املؤسسي :دراسة تطبيقيةيف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي األردنية ،األردن ،رسالة ماجستري ،جامعة الشرق األوسط.
 أبو النصر ،مدحت ( .)2013قادة املستقبل :القيادة املتميزة اجلديدة( .ط ،)3اجملموعة العربية للتدريبوالنشر ،القاهرة ،مصر.
 أبو النصر ،مدحت حممد ( .)2008قيم وأخالقيات العمل واإلدارة .الدار العاملية للنشر والتوزيع ،مصر. هنية ،ماجد حسن ( .)2005العوامل املؤثرة على إنتاجية العاملني يف القطاع الصناعي :دراسة تطبيقيةعلى قطاع الصناعات اخلشبية يف قطاع غزة ،رسالة ماجستري غري منشورة ،اجلامعة اإلسالمية ،عمادة
الدراسات العليا ،كلية التجارة ،قسم إدارة األعمال.
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 هيجان ،عبدالرمحن أمحد (١٩٩٢م) .أهمية قيم املديرين يف تشكيل ثقافة منظمتني سعوديتني:اهليئة امللكية للجبيل وينبع وشركة ساب .اإلدارة العامة ،معهد اإلدارة العامة الرياض ،العدد(.)٧٤
 www.samisalman.comp. (1994). The fifth discipline fieldbook: Strategies and tools for building ،- Senge
a learning organization. New York: Doubleday.

للعلوم والتقنية

730
730

صنعاء  21 - 20 /أكتوبر  2020م

دور مكتب األشغال العامة والطرق بمحافظة إب يف تحقيق التنمية
املستدامةإب في تحقيق التنمية المستدامة
دور مكتب األشغال العامة والطرق بمحافظة
Role of the Public Works and Roads Office in Ibb Governorate in Achieving
Sustainable Development
()1

إعداد الباحث /فهد يحيى محمد الجحافي
()1طالب دكتوراه – كلية التربية – جامعة إب
الملخص:
ه ددالبحث ا دديبحلد د ث ب ب بحثتعرلبعلىبدورب

حث ي ن تبوحملعلوم تعبمتبحسد د د د ددتملاح بحالسد د د د ددت ن عبومتب

ب بيفب

حس ددتملاح بحألسد د ثيببحإلصصد د ئي بحملم ل بعب ملتوسد د تب

حتقيقبحثتنمي بحملس د ددتاحم بعا د ددكتبع عبوحثتعرلبعلىب

حلسد دد عي بوحالحنرح تبحملعي ري .بو و د ددتبحث ايب ب

مكتببحألش د د د د د د د د د د دد ببحثع م بوحث ر ب ا
دوربمكتببحألشد د د د د د ببحثع م بوحث ر ب ا

ب بيفب

حتقيقبحثتنمي بحملس د د د ددتاحم بيفبحألعع دبحألرعع ب حث عاب

مجل بمنبحثنت ئ بمنبأعرزه ب
 -أ بدوربمكتببحألش ببحثع م بوحث ر ب ا

ب ب

حث يئ عبحث عابحثتكنوثوج عبحث عابحالقتص د د داعبوحث عاب

يفبحتقيقبحثتنمي بحملس د ددتاحم بعا د ددكتبع عبقابصص د ددتب

حالجتم ع ).بوحسد د د د د ددتملا بحث صيبحملن بحثو د د د د د د ب

علىبمس ددتوربدرج ب ف ددعي )عب توس ددلبصسد د ع بعلغب

حملس د د د د ددا عبو كو ب

تم بحث ايبمنبمجي بحثقي دحتب

حإلدحري بيفبمكتببحألش ببحثع م بوحث ر بيفبحم

ب

عبوحث ثغبعادهمب()34عبيا ددملو ب مايربع ب–بن ئبب
مددايربع د ب -بمددايرب دحر ب– بن د ئددببمددايرب دحر ).بو م ب

()2.38عبوححنرحلبمعي رابعلغب(.)1.05ب
الكلمات المفتاحية :حثتنمي بحملستاحم ب-مكتبب
حالش ببحثع م بوحث ر بحم

ب .

Abstract:
technological dimension, the economic
dimension, and the dimension Social).
The researcher has used the descriptive
survey approach, and the research
population has consisted of all the
administrative leaderships in the Public
Works and Roads Office in Ibb
governorate, who numbered (34),
including (General Director - Deputy

This
research
aimed
at
identifying the role of the Public Works
and Roads Office in Ibb Governorate in
achieving sustainable development in
general, and identifying the role of the
Public Works and Roads Office in Ibb
Governorate in achieving sustainable
development in the four dimensions:
(the environmental dimension, the
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- The role of the Public Works and
Roads Office in Ibb Governorate in
achieving sustainable development in
general has attained a (weak) grade
level, with a mean of (2.38), and a
standard deviation of (1.05).
 Key words: Sustainable DevelopmentOffice of Public Works and Roads, Ibb
Governorate.

General Director - Director of
Administration - Deputy Director of
Administration). To collect data and
information, a questionnaire was used,
and statistical methods represented by
arithmetic
means
and
standard
deviations were used. The researcher has
reached a number of results, the most
prominent of which are:

 .1مقام بحث اي
فرضت التحوالت السريعة واملعاصرة واملؤثرة يف مستقبل املؤسسات ،حتديات معاصرة ،مما يهدد
وجودها وجيربها على ضرورة األخذ بأنظمة للتسيري فعالة ،واعتماد خطط مستقبلية ،وتبين مفاهيم
إدارية متطورة وفعالة ومالئمة ملواجهة التحديات التنافسية املتزايدة .وتعد التنمية املستدامة أحد هذه
املفاهيم اهلامة اليت تشكل حلقة وصل بني اجليل احلالي واجليل القادم ،وتضمن استمرارية احلياة
اإلنسانية ،وتضمن أيضاً للجيل القادم العيش الكريم والتوزيع العادل للموارد داخل الدولة الواحدة
وحتى بني الدول املتعددة،
كما تكمن أهمية التنمية املستدامة ،كونها وسيلة لتقليص الفجوة بني الدول املتقدمة والنامية،
وتلعب دورًا كبريًا يف تقليص التبعية االقتصادية للخارج وتوزيع اإلنتاج ومحاية البيئة ،والعدالة
االجتماعية ،وحتسني مستوى املعيشة ،ورفع مستوى التعليم ،وتقليص نسبة األمية ،وتوفري رؤوس
األموال ،ورفع مستوى الدخل القومي ،ولتقليص هذه الفجوة وحتقيق كل هذه األولويات البد من رؤية
اسرتاتيجية مدروسة وواضحة لتتمكن من ترك إرث للجيل القادم (أبو النصر.)91 ،2017 ,
وتعد وزارة األشغال العامة والطرق ومكاتبها من أهم الوزارات اليت تقدم خدمات جليلة للمجتمع،
وكون أغلبية املوظفني ال حيصلون على رواتبهم دفعة كاملة وبصورة منتظمة مما أثر على جودة
اخلدمات املقدمة للجمهور .حيث ختتص الوزارة بشكل رئيسي يف تقديم خدمات البنى التحتية ،واليت
هي العصب الرئيسي يف إجياد االستثمارات والتطوير والتقدم للدولة (الشرعيب )32 , 2017 ،واليت
تتطلب وجود كفاءات هندسية وتقنية ذات كفاءة وفاعلية عالية ،وموارد بشرية مدربة ومؤهلة لتتالءم
مع أنواع األعمال اليت تقوم بها الوزارة (احلصينات.)3 , 2018 ,
عالوة على ذلك ،متثل إن وزارة األشغال العامة والطرق ومكاتبها أبعاد التنمية املستدامة
(االقتصادي ،االجتماعي ،البيئي ،والتكنولوجي) ،من خالل ما تتضمنه من أنشطة ذات عالقة وطيدة
بتلك األبعاد ،ففي البعد االقتصادي جند انشطتها املتعلقة بأنشطة املشاريع واألنشطة املالية واملوازنات،
وأنشطة الواردات ،ويف البعد االجتماعي فإن أنشطتها تتمثل بأنشطة األمالك ،وأنشطة تنظيم املدن،
للعلوم والتقنية
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ويف البعد البيئي فإنها تقدم خدمات للمواطنني تتعلق بإكساء الشوارع وإنارتها واملخلفات الصلبة البيئية،
وأنشطة احلدائق واملتنزهات .أما يف البعد التكنولوجي ،أوصت دراسة هاني والرواش ( )2014بضرورة
تبين تكنولوجيا املعلومات بهدف حتقيق التنمية املستدامة ،وبضرورة تبين تكنولوجيا املعلومات يف
ظل انفتاح السوق ،وتبين أفضل الوسائل اليت أثبتت فاعليتها يف حتقيق التنمية املستدامة وباألخص يف
الدول النامية.
ومن هنا أتت احلاجة إىل إجراء هذه الدراسة اليت جتسد بعض جوانب التنمية املستدامة يف أحد
القطاعات احلكومية احليوية املمثلة مبكتب األشغال العامة والطرق.
 .2ماكل بحث اي ب
إن حجم املقومات احلضارية واإلنسانية اليت يتمتع بها اإلنسان اليمين وما حتتويه األرض اليمنية
من مزايا وإمكانات بشرية ومادية وثقافية تؤهل اليمن ألخذ مكانتها املناسبة يف عامل اليوم ،حيث
استطاع اليمن القديم أن حيقق لنفسه مستوىً رفيعاً من النماء والرقي والتطور يف حياته االقتصادية
واالجتماعية ،وأن يشيّد أشهر احلضارات العربية واإلنسانية العريقة واملرموقة يف تاريخ املنطقة والعامل
القديم ،واليت كانت يف الوقت نفسه أصل العرب ،ومصدر هجراتهم التارخيية اليت عمّرت مواطن
احلضارة العربية القدمية (تقرير التنمية البشرية.)3 ،2013 ،
وبالرغم من كل تلك التطورات امللحوظة نسبياً يف إعداد االسرتاتيجيات التنموية؛ إىل أن اجلمهورية
اليمنية تواجه حتديات ومصاعب اقتصادية وإمنائية كبرية ومهولة يف زمن يعيش فيه العامل مستويات
متقدمة من الرقي والتقدم االقتصادي واحلضاري ،حيث ارتبط مسار التجربة التنموية يف اليمن بأمناط
األحداث احلافلة باملعاناة والنزاعات واالضطرابات األمنية والسياسية والعسكرية غري املواتية لظروف
البالد االقتصادية واإلمنائية ،واليت كثريًا ما تسببت يف إعاقة حركة التنمية وأحدثت انتكاسات
متكررة ،وأضعفت عملية النمو ومحلت االقتصاد الوطين واجملتمع الكثري من اخلسائر ،وبالتالي
استنزاف موارد البالد وإهدار املال العام لتمويل تلك املظاهر املناهضة لعملية النمو والتنمية ،واستمرار
تصنيف اليمن ضمن الدول األقل منواً واألدنى يف مستوى التنمية البشرية حسب ما تشري إليه تقارير
التنمية احمللية والدولية (تقرير التنمية البشرية .)3 ،2013 ،عالوة على ذلك ،ال تزال التجربة اليمنية
يف ميدان التنمية بعد أكثر من مخسني سنة تسري بصورة التباطؤ عاجزة يف تلبية احتياجات السكان،
تشكو من نقص اإلداريني الذين تتوفر لديهم املهارات واخلربات واملعرفة الفنية والرغبة يف شغل الوظائف
اجلديدة ،عالوة على وجود عدد من املعوقات اليت حدت من تطبيق التنمية املستدامة يف اليمن ،منها:
تراكم السلبيات السياسية يف املاضي ،والصراعات القبلية والثارات بينها ،وعدم استقرار األوضاع
السياسية ،واحلروب اليت خاضتها وختوضها اليمن حالياً ،واليت قضت على األخضر واليابس ،والوضع
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املتأزم الذي تشهده اليمن منذ 2011م ,وحتى الوقت الراهن ،وغياب الرؤية التنموية للبالد )اخلزان,
)54-41 ,2018
ولقد كان لألوضاع السياسية ،ومنها احلروب والصراعات ،واحلصار االقتصادي الذي حل على
األرض اليمنية ،وكذا السياسيات اخلاطئة من الناحية التخطيطية الستخدامات األراضي ،ومدى حتقق
التنمية املستدامة للفرتات السابقة يف خمتلف املؤسسات احلكومية بشكل عام ،ومكاتب األشغال
العامة والطرقات على وجه اخلصوص .وتأسيسا على ما سبق ذكره؛ وكون الباحث يعمل بوظيفة املدير
اإلداري يف مكتب األشغال العامة والطرق مبحافظة إب ,وتشكل لدى الباحث دافعا قويا وأهمية
بضرورة دراسة هذا املوضوع ،وتتمثل مشكلة البحث يف السؤال الرئيس التالي:
م بدوربمكتببحألش ببحثع م بوحث ر ب ا

ب بيفبحتقيقبحثتنمي بحملستاحم ؟

و ت رعبمنهبحألسئل بحث رعي بحآل ي ب
 .1ما دور مكتب األشغال العامة والطرق مبحافظة إب يف حتقيق البعد البيئي للتنمية املستدامة؟
 .2ما دور مكتب األشغال العامة والطرق مبحافظة إب يف حتقيق البعد التكنولوجي للتنمية املستدامة؟
 .3ما دور مكتب األشغال العامة والطرق مبحافظة إب يف حتقيق البعد االقتصادي للتنمية املستدامة؟
 .4ما دور مكتب األشغال العامة والطرق مبحافظة إب يف حتقيق البعد االجتماعي للتنمية املستدامة؟
 .3أهاحلبحث اي بب
يتمثل اهلدف الرئيس يف البحث احلالي بالتعرف على دور بمكتب بحألش ب بحثع م بوحث ر ب
ا

ب بيفبحتقيقبحثتنمي بحملستاحم  ،ويتفرع من هذا اهلدف ،األهداف الفرعية اآلتية:

 .1التعرف على دور مكتب األشغال العامة والطرق مبحافظة إب يف حتقيق البعد البيئي للتنمية
املستدامة.
 .2التعرف على دور مكتب األشغال العامة والطرق مبحافظة إب يف حتقيق البعد التكنولوجي للتنمية
املستدامة.
 .3التعرف على دور مكتب األشغال العامة والطرق مبحافظة إب يف حتقيق البعد االقتصادي للتنمية
املستدامة.
 .4التعرف على دور مكتب األشغال العامة والطرق مبحافظة إب يف حتقيق البعد االجتماعي للتنمية
املستدامة
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 .4أهمي بحث اي ب
تتمثل أهمية البحث احلالي يف اآلتي:
 تساعد متخذي القرار وواضعي السياسات يف وزارة األشغال العامة والطرق ،وذلك باالستفادة مننتائجها وتوصياتها ،وبالتالي حتسني األداء العام هلذه الوزارة.
 تستطيع املؤسسات احلكومية التعرف على جوانب القصور يف أدائها من خالل نتائج الدراسةامليدانية.
 حاجة املؤسسات احلكومية للتطوير يف خمتلف اجملاالت والسيما التنمية املستدامة. إثراء املكتبة اليمنية نظرا لقلة الدراسات اليت تناولت هذا موضوع التنمية املستدامة يف مكاتباألشغال العامة والطرق يف اجلمهورية اليمنية.
 .5صاودبحث اي ب
يقتصر حدود البحث احلالي باآلتي:
يقتصر البحث على دراسة دور مكتب األشغال العامة والطرق مبحافظة إب يف

 -حلابحملوفوع

حتقيق التنمية املستدامة يف األبعاد األربعة (البعد البيئي ،البعد التكنولوجي ،البعد االقتصادي،
البعد االجتماعي).
 -حلابحملك ن

مكتب األشغال العامة والطرق حمافظة إب – اجلمهورية اليمنية.

 حلابحث ارا يقتصر البحث احلالي على القيادات اإلدارية يف مكتب األشغال العامة والطرقحمافظة إب.
 -حلابحثزم ن

تتمثل يف الفرتة اليت أجريت بها الدراسة ،وهو العام احلالي 2020م.

 .6مص لا تبحث اي ب
يتناول البحث احلالي مفهوم التنمية املستدامة بشكل رئيس ،لكونه ذات عالقة كبرية مع
أعمال مكتب األشغال العامة والطرق ،وفيما يلي عرض لبعض تعريفات التنمية املستدامة:
حثتنمي بحملستاحم ب
يعرفها احلافظ ( )2 ,2006بأنها " :التنمية اليت تليب احتياجات البشر يف الوقت احلالي دن املساس
بقدرة األجيال القادمة على حتقيق أهدافها ،وتركز على النمو االقتصادي املتكامل املستدام واإلشراف
البيئي واملسؤولية االجتماعية ،وهي عملية تطوير األرض واملدن واجملتمعات بشرط تلبية احتياجات
احلاضر دون املساس بقدرة األجيال القادمة على تلبية احتياجاتها".
للعلوم والتقنية
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ويعرفها اهلييت واملهتدي ( )13 ،2008التنمية املستدامة بأنها" :تعبري عن التنمية اليت تتسم
باالستقرار ،ومتتلك عوامل التواصل ،وهي ليست واحد من األمناط التنموية اليت درج مفكرو التنمية
على إبرازها مثل :التنمية االقتصادية ،أو الثقافية ،أو البيئية ,أو غريها.
ويعرف صاحل ( )100 ،2011التنمية املستدامة بأنها :عملية فاعلة التغيري يقوم بها اجملتمع
بأكمله ،ويتناغم فيها استغالل املوارد ،وتوجهات االستثمار واجلوانب التكنولوجية يف التنمية،
وكذلك تغيري املؤسسات وتعزيز كل إمكانيات احلاضر واملستقبل من أجل الوفاء باحتياجات اإلنسان
وطموحه.
ويعرفها الباحث إجرائيا بأنها التنمية املستمرة أو املتواصلة لتحسني نوعية حياة اإلنسان دون
اإلضرار باحتياجات االجيال القادمة عن طريق اجلهات الرمسية اليت ميثلها مكتب األشغال العامة
والطرق يف حمافظة إب من حيث مسؤولياتها إدارة وتنظيم وتوجيه التنمية العمرانية ،فضال عن حتسني
وتطوير قطاع البناء والتشجري.
 .7درحس تبحثس عق ب
يتضمن األدب السابق عدد كبري من الدراسات اليت تناولت التنمية املستدامة ،وسيتم اإلشارة إىل
عدد من الدراسات احمللية والعربية واألجنبية اليت تناولت قطاع األشغال العامة مبختلف كياناته،
ودراسات تناولت التنمية املستدامة.
 -درحس بحثرع

ب )2009بععنوح ب"دوربحألش ببحثيمني بيفبسالم بحملناآت".ب

هدفت الدراسة إىل التعرف على الطرق الكفيلة بتفعيل أوجه التعاون بني اجلهات ذات العالقة
برتاخيص البناء والبلديات ,واجلهات األخرى اليت تهتم مبتابعة اشرتاطات السالمة يف املنشآت مبا حيقق
تنمية عمرانية كفيلة باحلفاظ على سالمة اإلنسان واملنشآت ,وقد استخدم الباحث املنهج الوصفي
التحليلي لدراسة بعض الدراسات العلمية واللوائح التشريعية ,واالسرتاتيجيات املتبعة ,والنزول امليداني
ملكاتب األشغال والبلديات يف بعض مديريات أمانة العاصمة ,عدن ,تعز ,جلمع املعلومات ,وحتليلها حتليال
نظريا ,وقد خلص البحث إىل مجلة من االستنتاجات ,أبرزها :تتم حاليا املعاجلة من خالل إعادة رصف
الشوارع القريبة بالسكن الغري اآلمن ،مما يشجع على االستمرار يف البناء بنفس الطريقة .عالوة على
وجود بعض اجلهات اإلصالحية (املعاجلة) اخلدمية للدولة تعترب آنية (ظرفية) ،واملفرتض حلها جزء من
املخططات اإلصالحية العامة الكربى.
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 درحس بكوكربوجوحب()Coker & Ugwu, 2013ب" دحر بحثتنمي بحملستاحم بيفبمانن بحلاي بقض ي بوحتاي ت ب

يق عرحم حثتجايا حثعمرحن ".ب

هدفت الدراسة إىل التعرف على أهمية إدارة التنمية املستدامة للمدن احلديثة وكيف يمكن هلذه
املدن ان تتطور حبث أن استدامتها اآلن مرهونة للمستقبل ،وقد آخذت بعني االعتبار التحديات اليت
تفرضها صياغة وتنفيذ الربامج التنموية يف نيجرييا ,وقد توصلت الدراسة إىل انه وبغض النظر عن وجود
اسرتاتيجيات تنمية قوية ,فان الغالبية العظمى من سكان املدن لبس جزءا من صياغة السياسات
وتنفيذها ،وأن هناك أخطاء يف تفسري هذه السياسات وتنفيذها ,وان تطور املدن على حنو مستدام يف
نيجرييا بتطلب وعي وإدارة ومعاجلة مشاكل التنمية.
 درحس به ن وحثروحشب )2014ب"أس سي ت عن ء حملن م حملتعلم ودوره يف حتقيق حثتنمي حملستاحم بدرحس مياحني على شرك ت كنوثوجي حملعلوم ت يف حألرد ".
هدفت الدراسة إىل التعرف على أساسيات بناء املنظمة املتعلمة يف شركات تكنولوجيا املعلومات
يف األردن ودورها يف حتقيق التنمية املستدامة ،ولتحقيق األهداف فقد استخدم الباحث املنهج الوصفي
التحليلي ،ومت تصميم استبانة وفقا لفرضيات وأهداف الدراسة ومت توزيع ) (130استبانة على عينة
الدراسة ،وقد مت اسرتداد ) (110استبانة ،وبذلك تكون نسبة االسرتداد ) .(% 84.6وقد أظهرت
النتائج وجود أثر دال إحصائيا ألساسيات بناء املنظمة املتعلمة يف حتقيق التنمية املستدامة ،وبوجود
تأثري ذو داللة إحصائية للقوى احملركة ،التمكني ،والتقويم يف حتقيق التنمية املستدامة لدى شركات
تكنولوجيا املعلومات باألردن.
 درحس بع س بوع ا بحثزهر ب  )2014ب"حملع يري بحثتمل ي ي بيف بحثتجم بحثسك ن بحملستاح بدرحس بحتليلي .
هدفت الدراسة لتعريف مفهوم التجمع السكاني املستدام وحتديد أهم املفردات املرتبطة به ,إذ مت
تناول ختطيط األحياء السكانية املستدامة ,واستخالص املعايري املستدامة فيه املتمثلة بــــ (املعايري
االجتماعية ,املعايري البيئية ,املعايري االقتصادية ,املعايري العمرانية) ,وبشكل مرتابط ويدعم كل منهما
اآل خر ,متثلت فرضية البحث إنه بإمكان املعيار املتنامي حتقيق استدامة التجمعات السكانية من خالل
املرونة يف املعيار املساحي كمفردة رئيسية للبحث ,واليت تعين قابلية املعيار للتحول إىل صيغ جديدة
متكن من تلبية احلاجات السكنية لتحقيق التنوع يف اخليارات السكنية ,وبالتالي وصفها مؤشرا
لقياس املعيار التخطيطي املتنامي يف التجمع التخطيطي املستدام ,والذي مت اعتماده يف الدراسة العملية
ألحد األحياء السكنية يف بغداد(حي القاهرة) ,مع تهيئة استمارات مجع املعلومات الالزمة ,واختيار
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الفرضيات وصوال للنتائج وحتليلها ومناقشتها ,ليجري بعد ذلك طرح االستنتاجات النهائية لكل من
اإلطارين العلمي والعملي ,فضال عن التوصيات واآلفاق املستقبلية للبحث واجلهات املستفيدة.
 درحس بحلس ن ب  )2017ب" عيت ب اقيق بورق ع بحألدحء بعلى بمؤسس ت بحث لاي ت بثتاقيق بحثتنمي بحملستاحم بحبيب

يق بيفبمايري بعلاي تبحم

بحمل نى".ب

هدفت الدراسة إىل معرفة ماهية التنمية املستدامة وعملية تدقيق ورقابة األداء على املؤسسات العامة
ومعايري التدقيق والرقابة اليت تناولت املوضوع ,كما يهدف إىل تطبيق عملية تدقيق ورقابة األداء على
عينة البحث لتحقيق التنمية املستدامة من خالل قياس أثر أنشطة مؤسسات البلديات على أبعاد وأهداف
التنمية املستدامة ,ولقد توصل البحث إىل أهم االستنتاجات ,وهي عدم قيام املدقق الداخلي واملدقق
اخلارجي ملؤسسات البلديات يف تفعيل عملية تدقيق ورقابة األداء على أنشطة البلديات لتحقيق التنمية
املستدامة ,وضعف مؤسسات البلديات يف إعداد وتنفيذ خطة لتحصيل إيراداتها السنوية أثر سلبا على
نصيب الفرد من (سكان احلضر) الذي ميكن ان حيصل عليه نتيجة ترمجة مبالغ اإليرادات يف
املشاريع اخلدمية ذات النفع العام ,كما توصل البحث إىل أهم التوصيات وهي تفعيل عملية التدقيق
ورقابة األداء على أنشطة البلديات م ن قبل املدقق الداخلي واخلارجي لتحقيق التنمية املستدامة ,وتفعيل
عملية إعداد وتنفيذ اخلطط السنوية يف مؤسسات البلديات لتحصيل إيراداتها وترمجتها يف مشاريع
خدمية ذات نفع عام.
ث ني ً بحألطربحثن ري بثل ايب
تتمحور األطر النظرية للبحث احلالي حول مفهوم التنمية املستدامة ،وأبعادها األربعة :البعد
البيئي ،البعد التكنولوجي ،البعد االقتصادي ،والبعد االجتماعي.
 .1م و بحثتنمي بحملستاحم
أصبح مفهوم التنمية املستدامة أساسا لتمكني الدولة سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وعسكرياً
ودميغرافيا ،وتسعى الدول إىل حتقيق التنمية املستدامة الداخلية لنفسها بهدفؼ احلفاظ على مواردها
الداخلية وضمان حوكمتها ،ومنع نفوذ الدولؿ املهيمنة يف التحكم بها وحماولة استنزافها ،ومبا
جيعل قطاع التنمية أساس حلياة حرة وكرمية للشعوب كافة (جثري والشيخلي.)30 ،2019 ،
وقد بدأ مفهوم التنمية املستدامة يظهر يف األدبيات التنموية الدولية يف أوساط الثمانينيات حتت
تأثري االهتمامات اجلديدة باحلفاظ على البيئة ،وال يكاد خيتلف اثنان على جوهر العالقة القوية بني
الرتبية والتعليم بأشكاله ومستوياته املختلفة من جهة وبينها وبني التنمية من جهة أخرى ,األمر الذي جعل
العديد من الكتاب واملختصني يف جمال الرتبية والتنمية االقتصادية يتحدثون باهتمام حول أهمية دور
الرتبية يف تطوير اجملتمع وتنميته اقتصاديا وسياسيا وبشريا ,بل وروحيا كي يكون اإلنسان يف هذا
للعلوم والتقنية
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اجملتمع قادرًا على التكيف مع بيئته واإلسهام يف حل مشاكله ومشاكل جمتمعه بل وحتى اإلسهام يف
حل مشكالت العامل الذي هو جزء منه ،وكذلك املشاركة الفعالة يف بناء احلضارة اإلنسانية واإلسهام
يف تطويرها (دويكات.)2-1 ،2009 ،
و يعرف كل من فارم وسكوت التنمية املستدامة بأنها :عملية تعلم اجتماعي لتحسني حالة
اإلنسان ،وعملية ميكن أن تستمر إىل األبد دون تقويض نفسها (.(Varm & Scott, 2007, 5

كما ي عرف مجيس سبيت املدير التنفيذي لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي التنمية املستدامة بأنها:
"عمل ية شاملة قابلة لالستدامة اقتصاديا واجتماعيا وبيئيًا" ،أي أنها تعرف بوصفها الفرصة الساحنة،
مبعين أن ترتك لألجيال القادمة من الفرص ما يوازي تلك اليت أتيحت للجيل احلالي ،إن مل تكن أكثر
منها (احلاج.(116 ،2016 ،
أما من حيث التنوع والشمول يف املفهوم ،قدم معهد املوارد العاملية تقريراً قسم التعريفات املقدمة
للتنمية املستدامة إىل أربع جمموعات ،وهي كاآلتي (زرنوخ:)129 ,2006 ,
 حقتص دي تعين التنمية املستدامة للدول املتقدمة التخفيض من استهالك الطاقة واملوارد الطبيعية،أما بالنسبة للدول النامية فهي تعين التوظيف األمثل للموارد املتاحة من أجل رفع مستوي املعيشة
واحلد من الفقر.
 -حجتم عي

تعين السعي من أجل حتقيق االستقرار يف النمو الدميغرايف ورفع مستوي اخلدمات

الصحية والتعليمية ،خاصة يف املناطق الريفية.
 عيئي تعين محاية املوارد الطبيعية واالستخدام األمثل لألراضي الزراعية واملوارد املائية.-

كنوثوجي تعين نقل اجملتمع إىل عصر الصناعات النظيفة اليت تستخدم تكنولوجي صديقة للبيئة.

 .2أهاحلبحثتنمي بحملستاحم ب
تسعى التنمية املستدامة من خالل آلياتها وأجهزتها إىل حتقيق عدة أهداف منها( :اجمللس األعلى
للتعليم بقطر ،د ت( ،)62 ،الرمحاني)7 ،2009 ،
 حتسني القدرة الوطنية على إدارة املوارد الطبيعية إدارة واعية رشيدة لتحقيق حياة أفضل لكافةفئات اجملتمع.
 احرتام البيئة الطبيعية من خالل تنظيم العالقة بني األنشطة البشرية وعناصر البيئة وعدم اإلضراربها ،إضافة إىل تعزيز الوعي البيئي للسكان وتنمية إحساس الفرد مبسؤوليته جتاه املشكالت
البيئية.
 ضمان إدراج التخطيط البيئي يف كافة مراحل التخطيط اإلمنائي ،من أجل حتقيق االستغاللالرشيد الواعي للموارد الطبيعية للحيلولة دون استنزافها أو تدمريها.
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 ربط التكنولوجيا احلديثة مبا خيدم أهداف اجملتمع ،ومجع ما يكفي من البيانات األساسية ذاتالطابع البيئي للسماح بإجراء ختطيط إمنائي سليم.
 إعالم اجلمهور مبا يواجه من حتديات يف شتى اجملاالت لضمان املشاركة الشعبية الفعالة. الرتكيب بوجه خاص على األنظمة املعرضة لألخطار؛ سواء كانت أراضي زراعية معرضة للتصحر،أم مصادر مياه معرضة للنضوب أم للتلوث ،أم منواً عمرانياً عشوائياً
 حتقيق املساواة بني األجناس ،وتقليص الفقر واجملاعة ،وتأمني الرتبية األوىل للجميع ،وحتقيقاالستدامة يف املوارد الطبيعية ،ووضع املكانة العاملية للتنمية ،وإقصاء االختالفات بني اجلنسني.
 .3أعع دبومؤشرحتبحثتنمي بحملستاحم ب
تتميز التنمية املستدامة بأبعاد متعددة وخمتلفة تتداخل فيما بينها ،ومن ثم فإن الرتكيز عليها من
شأنه إحراز تقدم يف حتقيق التنمية املستدامة ،ويف ضوء احلديث عن مفهوم التنمية املستدامة البد من
استحضار ركائزها إلضفاء مزيدًا من اجلالء على هذا املفهوم.
وقد تناول بعض الباحثون إن للتنمية املستدامة ثالثة أبعاد رئيسة ،هي :البعد االقتصادي ،البعد
االجتماعي ،البعد البيئي (أبو زنط وغنيم .)177 ,2008 ،عالوة على ذلك ،أصبح البعد التكنولوجي
ركيزة أساسية للتنمية املستدامة .وفيما يأتي عرض موجز ألبعاد التنمية املستدامة األربعة.
أ -حث عابحث يئ ب
يتضمن البعد البيئي بشكل رئيس للمحافظة على املوارد البيئية ،بوصفها عنصرًا مهمًا وضروريًا
يف العمليات اإلنتاجية ،إن التنمية للبيئة تعين احملافظة على موارد البيئة الطبيعية اليت من حولنا بهدف
احملافظة عليها ومحايتها من التلوث والعمل على حتقيق التوازن والتنوع واالستمرارية هلا ,وإشباع حاجات
األجيال احلالية مع عمل حساب األجيال القادمة أو املستقبلية ومن أسس التنمية البيئية االعتماد على
الذات وحتقيق تعايش متبادل بني اإلنسان والبيئة مفيد لكل منها واملواءمة بني التقدم االجتماعي
واالقتصادي واإلدارة الرشيدة للموارد البيئية ،كما ويكتسي البعد البيئي للتنمية املستدامة أهمية
كبرية ,ألنه جاء ملعاجلة عالقة التنمية بالبيئة من خالل وضع األساسيات اليت تقوم عليها احلدود اليت
جيب أال تتعداها ,فهذا البعد يتمثل يف احلفاظ على املوارد الطبيعية واالستخدام األمثل على أساس
مستدام وتوقع ما حيدث للنظم اإليكولوجية من جراء التنمية لالحتياط والوقاية (أبو النصر،2017 ,
.)96
 حث عابحثتكنوثوجينظر البعد التكنولوجي إىل التنمية املستدامة من حيث استخدام التكنولوجيا النظيفة اليت هلا
نفايات بسيطة أوليس هلا نفايات واستخدام التكنولوجيا صديقة البيئة ,أو االهتمام باستخدام مصادر
الطاقة النظيفة كالطاقة الشمسية والرياح والغاز الطبيعي خاصة يف الصناعة واملنازل ،كما يعين
للعلوم والتقنية
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ضرورة فرض النصوص القانونية اخلاصة بعقوبات مستخدمي التكنولوجيا امللوثة حتى ال يكون هناك
مزيدا من التدهور يف نوعية البيئة ,ويتم ذلك من خالل االستثمار يف التعليم والتنمية البشرية مبا حيقق
أهداف التنمية املستدامة (أبو النصر.)106 ،2017 ,
ج -حث عابحالقتص دا
يقصد بالبعد البيئي للتنمية املستدامة حتسني مستوى معيشة األفراد من خالل تلبية احتياجاتهم
من السلع واخلدمات ويتمحور البعد االقتصادي للتنمية املستدامة حول االنعكاسات الراهنة واملستقبلية
لالقتصاد على البيئة ,وال تتحقق الرفاهية االجتماعية وتلبية االحتياجات األساسية للبشر إال باقتصاد
قوي ،ويعد متوسط الدخل الفرد ،ومتوسط الدخل األسري ،ومتوسط الدخل القومي ،وحجم قطاع
الزراعة ،وحجم قطاع الصناعة ،ومدى وفرة املوارد الطبيعية ،ونسبة توظيف رأس املال ،وحجم اإلنتاج،
وحجم االستهالك ،ومعدالت التصدير ،ومعدالت االسترياد ،وحجم الدين الداخلي ،وحجم الدين
اخلارجي ،والقيمة الش رائية للعملة من املؤشرات االقتصادية اليت ميكن استخدامها يف قياس تقدم أو
بطء أو ختلف التنمية االقتصادية (الكردي.)35 ،2017 ،
د -حث عابحالجتم ع
تربز فكرة التنمية املستدامة يف البعد االجتماعي يف رفض الفقر والبطالة والتفرقة اليت حتد من
حقوق املرأة واهلوة الكبرية بني األغنياء والفقراء ،ويتحلى هذا البعد االجتماعي بوصفة أساس
االستدامة عن طريق العدل االجتماعي ،وهو حق اإلنسان يف العيش يف بيئية نظيفة وسلمية ميارس من
خالهلا مجيع األنشطة مع كفالة حقه يف نصيب عادل من الثروات الطبيعية واخلدمات االجتماعية
(الكردي.)36 ،2017 ،
ث ث ً بمن جي بحثارحس بو جرحءح ب
يتضمن هذا اجلزء من البحث اإلجراءات امليدانية واملنهجية املتبعة يف هذا البحث من حيث منهج
البحث ،وجمتمعه وعينته ،وأدوات البحث وإجراءات إعدادها وتطبيقها ،واألساليب اإلحصائية املتبعة.
 .1من بحث اي ب
استخدم الباحث املنهج الوصفي املسحي للتعرف على دور مكتب األشغال العامة والطرق مبحافظة
إب يف حتقيق التنمية املستدامة.
.2

تم بحث ايبوعينته ب
تكون جمتمع البحث من القيادات اإلدارية يف مكتب األشغال العامة والطرق يف حمافظة إب،

واستخدم الباحث عينة شاملة جلميع القيادات يف مكتب األشغال العامة والطرق يف حمافظة إب والبالغ
عددهم ( ،)34يشملون (مدير عام – نائب مدير عام  -مدير إدارة – نائب مدير إدارة).
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ب

 .3أدح بحث ايبو جرحءح

بناءً على طبيعة البيانات اليت يراد مجعها ،وعلى املنهج املتبع يف البحث ،فقد أعد الباحث أداة
من نوع استبانة جلمع البيانات واملعلومات؛ بوصف أنها األكثر مالئمة لتحقيق أهداف البحث احلالي
معتمداً يف ذلك على اإلطار النظري للبحث ،وبعض الدراسات السابقة .وميكن إيضاح إجراءات إعداد
االستبانة كاآلتي:
 مت إعداد االستبانة بصورتها األولية من خالل األدبيات ذات العالقة. مت حتديد ( )5حمكمني من املتخصصني يف اإلدارة والتخطيط ،وطُلب منهم مراجعة االستبانة،والتأكد من مشوهلا وسالمتها اللغوية ،وإبداء الرأي واملالحظة حول مدى صالحية الفقرات وانتمائها
للمجاالت اليت وضعت من أجله.
 وبعد التأكد من الصدق الظاهري ألداة البحث ،قام الباحث بتطبيق االستبانة على عينة البحث،وذلك من أجل التعرف على مدى االتساق الداخلي ألداة البحث ،فبعد جتميع االستبانات ،مت إدخال
البيانات للحاسب اآللي ومعاجلتها عن طريق برنامج ( )SPSSحيث مت حساب حيث مت حساب
معامل االرتباط بريسون ،للتأكد من الصدق الداخلي لالستبانة ،وحساب االرتباط بني درجة كل
فقرة من الفقرات بالدرجة الكلية للمجال الذي تنتمي إليه.
 مت استخدام املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية ملعرفة إجابات أفراد عينة البحث علىجماالت االستبانة وفقراتها.
 مت استخدام مقياس ليكرث اخلماسي لقياس استجابات املبحوثني لفقرات االستبانة ،كما متاعتماد معيار للحكم التقييمي على واقع دور مكتب األشغال العامة والطرق مبحافظة إب يف حتقيق
التنمية املستدامة ،وفق مقياس مخاسي  ،باحتساب (عدد البدائل) ثم قسمة الناتج على عدد البدائل،
يوضحها اجلدول (.)1
جاوبب )1بمعي ربحلكمبعلىبوحق ب دحر بحألنا بحملارسي ب
حث ايتب

معي ربحلكمبعلىبوحق ب دحر بحألنا بحملارسي ب

مستوربحثاالث بحثل

منب

ب

1

1.00

1.79

صغرية جداً

2

1.80

2.59

صغرية

3

2.60

3.39

متوسطة

4

3.40

4.19

كبرية

5

4.20

5.00

كبيـرة جداً
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رحعع ً بعرضبنت ئ بحثارحس بومن قات ب
ب بيفب

لإلجابة على السؤال الرئيس للبحث" :م بدوربمكتببحألش ببحثع م بوحث ر ب ا

حتقيقبحثتنمي بحملستاحم ؟باستخدم الباحث املتوسطات احلسابية ،واالحنرافات املعيارية لكل فقرة
من فقرات دور مكتب األشغال العامة والطرق مبحافظة يف حتقيق التنمية املستدامة ،وفقا لتقديرات
استجابات أفراد العينة.
وقد أظهرت نتائج التحليل اإلحصائي أن دور مكتب األشغال العامة والطرق مبحافظة إب يف
حت قيق التنمية املستدامة ،قد حصلت مجيعها على مستوى درجة (ضعيفة) ،مبتوسط حسابي بلغ
( ،)2.38واحنراف معياري بلغ ( .)1.05وهذا بدوره يعين أن دور مكتب األشغال العامة والطرق
مبحافظة يف حتقيق التنمية املستدامة جاءت بدرجة ضعيفة .واجلدول ( )2يوضح ذلك.
جدول ()2
قيمبحملتوس تبحلس عي بوحالحنرح تبحملعي ري بألعع دبحثتنمي بحملستاحم
حثرت يبب

م

صسبب

حث قرحت

حملتوسلب حالحنرحلب حثاالث ب
حلس ع

حملعي راب

 .1البعد البيئي للتنمية املستدامة

1

2.52

0.98

ضعيفة

 .2البعد التكنولوجي للتنمية املستدامة

3

2.32

1.06

ضعيفة

 .3البعد االقتصادي للتنمية املستدامة

2

2.47

1.19

ضعيفة

 .4البعد االجتماعي للتنمية املستدامة

4

2.23

1.005

ضعيفة

2.38

1.05

ضعيفة

حملتوسل

إمجالي اجملال

حثل

ي

يتضح من اجلدول السابق ،بأن دور مكتب األشغال العامة والطرق مبحافظة إب يف حتقيق
التنمية املستدامة وحبسب جماالت االستبانة ،قد تراوحت متوسطاتها ما بني ( ،)2.52-2.23حيثُ حصل
حث عابحث يئ بثلتنمي بحملستاحم على أعلى درجة ممارسة مبتوسط حسابي ( ،)2.52واحنراف معياري
( ،)0.98وهي قيمة تشري إىل أن دور مكتب األشغال العامة والطرق مبحافظة إب يف حتقيق البعد البيئي
للتنمية املستدامة كانت بدرجة (ضعيفة) ،ويعزى ذلك إىل ضعف إملام وتدريب العاملني مبكتب األشغال
العامة والطرق مبحافظة إب بأهمية التنمية البيئية املستدامة.

للعلوم والتقنية
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ويليه يف حملر بحث ني بحث عابحالقتص دابثلتنمي بحملستاحم  ،والذي حصل على متوسط حسابي
( ،)2.47واحنراف معياري ( ، )1.19وهي قيمة تشري إىل أن دور مكتب األشغال العامة والطرق
مبحافظة إب يف حتقيق البعد االقتصادي للتنمية املستدامة كانت بدرجة (ضعيفة) ،ويعزى ذلك إىل
ضعف إملام وتدريب العاملني مبكتب األشغال العامة والطرق مبحافظة إب بأهمية التنمية االقتصادية
املستدامة.
وجاء حملر بحث ث بحث عابحثتكنوثوج بثلتنمي بحملستاحم  ،والذي حصل على متوسط حسابي
( ،)2.32واحنراف معياري ( ، )1.06وهي قيمة تشري إىل أن دور مكتب األشغال العامة والطرق
مبحافظة إب يف حتقيق البعد التكنولوجي للتنمية املستدامة كانت بدرجة (ضعيفة) ،ويعزى ذلك إىل
ضعف تدريب العاملني مبكتب األشغال العامة والطرق مبحافظة إب بأهمية التكنولوجيا اليت تعمل
على تطوير مهارات العاملني وفقاً ملتطلبات املنظمة املتعلمة.
وجاء يف املرتبة الرابعة حث عابحالجتم ع بثلتنمي بحملستاحم مبتوسط حسابي ( )2.23واحنراف
معياري ( ، )1.005وهي قيمة تشري إىل أن دور مكتب األشغال العامة والطرق مبحافظة إب يف حتقيق
البعد االجتماعي للتنمية املستدامة كانت بدرجة (ضعيفة) ،ويعزى ذلك إىل ضعف عالقة العاملني
ومدراء مكتب األشغال العامة والطرق مبحافظة إب باجملتمع احمللي.
وللوقوف تفصيالً على نتائج كل جمال من جماالت أداة البحث وفقراته ،سوف يتناول الباحث
ذلك ،حسب الرتيب الذي كانت عليه االستبانة أثناء التطبيق ،وعلى النحو اآلتي:
 .1حث عابحث يئ بثلتنمي بحملستاحم ب
لإلجابة على السؤال الفرعي األول للبحث" :م بدوربمكتببحألش ببحثع م بوحث ر ب ا

ب

بيفبحتقيقبحث عابحث يئ بثلتنمي بحملستاحم ؟ استخدم الباحث املتوسطات احلسابية ،واالحنرافات
املعيارية لكل فقرة من فقرات دور مكتب األشغال العامة والطرق مبحافظة إب يف حتقيق البعد البيئي
للتنمية املستدامة ،وفقا لتقديرات استجابات أفراد العينة .واجلدول ( )3يوضح ذلك.

ب
ب
ب
ب
ب
للعلوم والتقنية
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جاوبب ) 3بقيمبحملتوس تبحلس عي بوحالحنرح تبحملعي ري بث قرحتبحث عابحث يئ بثلتنمي بحملستاحم ب
حثرت يبب
ب

صسبب

حث قرحت

حملتوسل
.1

يلتزم مكتب األشــغال باالســتعداد املبكر حلاالت
الطوارئ اليت تفرضها البيئة احمليطة.

3

حملتوسلب حالحنرحلب حثاالث ب
حلس ع

حملعي راب

2.52

1.00

حثل

ي

ضعيفة

يقوم مكتب األشـــــــغال باملشـــــــاركة التوعوية مع
 .2اجملتمع احمللي يف القضــــــــــــــــــــــايا املتعلقة بالتنمية

2

2.53

0.98

ضعيفة

املستدامة.
.3

حيمي مكتب األشـــــــــــــــغال املمتلكات العامة من
األضرار واملخاطر البيئة.

1

2.61

1.06

ضعيفة

يقوم مكتب األشــــغال بالتوعية البيئية يف أوســــاط
 .4اجملتمع مبا حيقق احلفاظ على البيئة ومحايتها من

5

2.45

0.88

ضعيفة

التلوث.
.5

يكافح مكتب األشــــــغال تزايد األمراض واألوبئة
البيئة اليت تفرزها التغريات املناخية.

إمجالي اجملال

4

2.52

1.01

ضعيفة

2.52

0.98

ضعيفة

يتضح من اجلدول السابق ،بأن دور مكتب األشغال العامة والطرق مبحافظة إب يف حتقيق
التنمية املستدامة يف البعد البيئي كان بشكل عام ضعيف ،حيث تراوحت متوسطات البعد البيئي ما
بين ( .)2.61-2.45وقد حصلت الفقرة رقم ( )3اليت تنص على "حيم بمكتببحألش ببحملمتلك تبحثع م ب
منبحألفرحربوحململ طربحث يئ " على املرتبة األوىل مبتوسط حسابي بلغ ( ،)2.61واحنراف معياري بلغ
( .) 1.06وهذا املتوسط كاد يقرتب من درجة متوسط ،ويعزى ذلك إىل ضعف االهتمام بشؤون البيئة
وأخطارها وتقلبات املناخ اليت يشهدها العامل اليوم .وحصلت الفقرة رقم ( )4اليت تنص على "يقو بمكتبب
حألش ببع ثتوعي بحث يئي بيفبأوس طبحجملتم ب بحيققبحل ظبعلىبحث يئ بومح يت بمنبحثتلوث" على
املرتبة األخرية مبتوسط حسابي بلغ ( ،)2.45واحنراف معياري بلغ ( .)0.88ويعزى ذلك إىل ضعف الدور
التوعوي ملكتب األشغال العامة والطرق يف حمافظة إب جتاه القضايا اإليكولوجية اليت أفرزها القرن
احلادي والعشرين ،وخماطر البيئية.
للعلوم والتقنية
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 .2حث عابحثتكنوثوج بثلتنمي بحملستاحم ب
لإلجابة على السؤال الفرعي الثاني للبحث" :م بدوربمكتببحألش ببحثع م بوحث ر ب ا

ب

بيف بحتقيق بحث عا بحثتكنوثوج بثلتنمي بحملستاحم ؟ استخدم الباحث املتوسطات احلسابية،
واالحنرافات املعيارية لكل فقرة من فقرات دور مكتب األشغال العامة والطرق مبحافظة إب يف حتقيق
البعد التكنولوجي للتنمية املستدامة ،وفقا لتقديرات استجابات أفراد العينة .واجلدول ( )4يوضح ذلك.
جدول ()4
قيمبحملتوس تبحلس عي بوحالحنرح تبحملعي ري بث قرحتبحث عابحثتكنوثوج بثلتنمي بحملستاحم ب
حثرت يبب
ب

صسبب

حث قرحت

حملتوسل

حملتوسلب حالحنرحلب حثاالث ب
حلس ع

حملعي راب حثل

يوفر املكتب نظم االتصـــــــــاالت املتعددة بني العاملني
 .1واإلدارة عن طريق اإلعالنــــــــات اإللكرتونيــــــــة،

2

2.44

0.92

ي

ضعيفة

والنشرات ،واالجتماعات املفتوحة.
.2

يســــــــتفيد العاملون يف املكتب من خربات بعضــــــــهم
البعض يف اجلوانب التكنولوجية.

5

2.14

1.17

يســــــــتخدم مكتب األشــــــــغال وســــــــائل تكنولوجيا
 .3املعلومات واالتصـــــــــــــــاالت يف اخلدمات اإلدارية اليت

1

2.58

1.13

ضعيفة
ضعيفة

يقدمها للمستفيدين.
.4
.5

ميتلـــك العـــاملون بـــاملكتـــب مهـــارات التكنولوجيـــا
واالتصاالت احلديثة.
يوفر املكتــب للعــاملني فرص التعلم والتــدريــب على
استخدام التكنولوجيا احلديثة.

إمجالي اجملال

3

2.26

1.08

ضعيفة

4

2.18

1.00

ضعيفة

2.32

1.06

ضعيفة

يتضح من اجلدول السابق ،بأن دور مكتب األشغال العامة والطرق مبحافظة إب يف حتقيق
التنمية املستدامة يف البعد التكنولوجي كان بشكل عام ضعيف ،حيث تراوحت متوسطات البعد
التكنولوجي ما بني ( .)2.14-2.58وقد حصلت الفقرة رقم ( )3اليت تنص على "يستملا بمكتببحألش بب
وس ئتب كنوثوجي بحملعلوم تبوحال ص التبيفبحخلام تبحإلدحري بحثيتبيقام بثلمست ياين" على املرتبة
األوىل مبتوسط حسابي بلغ ( ،)2.58واحنراف معياري بلغ ( .)1.13ويعزى ذلك إىل ضعف استخدام
للعلوم والتقنية
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تكنولوجيات املعلومات وتقنياتها يف مهام وأعمال مكتب األشغال العامة والطرق يف حمافظة إب،
نتيجة لضعف البنية التكنولوجية ،وعدم االهتمام بالتطورات اليت صاحبتها بسبب الظروف االقتصادية
الصعبة اليت تعيشها البالد .وحصلت الفقرة رقم ( )2اليت تنص على "يست يابحثع ملو بيفبحملكتببمنب
خربحتبععض مبحث عضبيفبح وحنببحثتكنوثوجي "بعلى املرتبة األخرية مبتوسط حسابي بلغ (،)2.14
واحنراف معياري بلغ ( .)1.17ويعزى ذلك إىل ضعف التواصل بني العاملني واملدراء يف مكتب األشغال
العامة والطرق يف حمافظة إب ،وضعف مهارات العاملني يف استخدام التقنية لالستفادة من اخلربات.
 .3حث عابحالقتص دابثلتنمي بحملستاحم ب
لإلجابة على السؤال الفرعي الثالث للبحث" :م بدوربمكتببحألش ببحثع م بوحث ر ب ا

ب

بيف بحتقيق بحث عا بحالقتص دا بثلتنمي بحملستاحم ؟ استخدم الباحث املتوسطات احلسابية،
واالحنرافات املعيارية لكل فقرة من فقرات دور مكتب األشغال العامة والطرق مبحافظة إب يف حتقيق
البعد االقتصادي للتنمية املستدامة ،وفقا لتقديرات استجابات أفراد العينة .واجلدول ( )5يوضح ذلك.
جدول ()5
قيمبحملتوس تبحلس عي بوحالحنرح تبحملعي ري بث قرحتبحث عابحالقتص دابثلتنمي بحملستاحم ب
حثرت يبب
ب

صسبب

حث قرحت

حملتوسل
.1
.2
.3
.4
.5

يقوم املكتب باالســـــــــتخدام األمثل للموارد املتاحة
وتوزيعها على العاملني الفاعلني.
يوفر املكتـــب فرص عمـــل مهمــّة للكفـــاءات يف
مكتب األشغال.
ميتلك املكتب معدات إنشــــــائية متكاملة وحديثة
للقيام بأعماله كصيانة الطرقات واملمرات املائية.
ميتلك املكتب متطلبات مادية للتدخل الســـــــــــــريع
أثناء الكوارث البيئية والطبيعية.
ميتلك املكتب موازنات مالية كافية تيســر له أداء
مهامه بكفاءة وفاعلية.
إمجالي اجملال

للعلوم والتقنية
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حملتوسلب حالحنرحلب حثاالث ب
حلس ع

2

2.51

ي

حملعي راب

حثل

1.05

ضعيفة

3

2.45

0.98

ضعيفة

1

2.82

1.06

متوسطة

5

2.30

1.01

ضعيفة

4

2.30

0.81

ضعيفة

2.47

1.19

ضعيفة
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يتضح من اجلدول السابق ،بأن دور مكتب األشغال العامة والطرق مبحافظة إب يف حتقيق
التنمية املستدامة يف البعد االقتصادي كان بشكل عام ضعيف ،حيث تراوحت متوسطات البعد
االقتصادي ما بني ( .)2.30-2.82وقد حصلت الفقرة رقم ( )3اليت تنص على "ميتلكبحملكتببمعاحتب
نا ئي بمتك مل بوصاي بثلقي بعأعم ثهبكصي ن بحث رق تبوحملمرحتبحمل ئي "بعلى املرتبة األوىل مبتوسط
حسابي بلغ ( ،)2.82واحنراف معياري بلغ ( .)1.06وقد حصلت هذه الفقرة على درجة متوسطة ،ويعزى
ذلك إىل توافر املعدات اإلنشائية لشق الطرقات يف مكتب األشغال العامة والطرق يف حمافظة إب.
وحصلت الفقرة رقم ( )4اليت تنص علىب"ميتلكبحملكتببمت ل تبم دي بثلتاختبحثسري بأثن ءبحثكوحرثب
حث يئي بوحث

يعي " على املرتبة األخرية مبتوسط حسابي بلغ ( ،)2.30واحنراف معياري بلغ (.)1.01

ويعزى ذلك إىل افتقار مكتب األشغال العامة والطرق يف حمافظة إب إىل اإلمكانيات املادية
واملستلزمات الضرورية اليت تساعد املكتب على احلد من الكوارث الطبيعية وأخطارها.
 .4حث عابحالجتم ع بثلتنمي بحملستاحم ب
ب

لإلجابة على السؤال الفرعي الرابع للبحث ب"م بدوربمكتببحألش ببحثع م بوحث ر ب ا
بيف بحتقيق بحث عا بحالجتم ع بثلتنمي بحملستاحم ؟ استخدم الباحث املتوسطات احلسابية،
واالحنرافات املعيارية لكل فقرة من فقرات دور مكتب األشغال العامة والطرق مبحافظة إب يف حتقيق
البعد االجتماعي للتنمية املستدامة ،وفقا لتقديرات استجابات أفراد العينة .واجلدول ( )6يوضح ذلك.
جدول ()6
قيمبحملتوس تبحلس عي بوحالحنرح تبحملعي ري بث قرحتبحث عابحالجتم ع بثلتنمي بحملستاحم ب
حثرت يبب
ب

صسبب

حث قرحت

حلس ع

حملعي راب

5

1.98

0.86

ضعيفة

1

2.61

1.05

متوسطة

حملتوسل
.1
.2

يقوم املكتب باحملافظة على احلدائق واملتنزهات
العامة.
حترص إدارة املكتــــب على إجنــــاز خــــدمــــاتهــــا
للمستفيدين من اجملتمع احمللي بشكل صحيح.

حملتوسلب حالحنرحلب حثاالث ب
حثل

ي

يعمل املكتب على تعزيز املشــــــــــــــاركة اجملتمعية
 .3الفاعلة يف الشـــــــــــؤون العامة عن طريق فرق العمل

2

2.27

1.11

ضعيفة

املتخصصة.
.4

يتقبــل املكتــب النقــد املوجــه لــه من بعض أفراد
اجملتمع.
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2.09
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ضعيفة
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حثرت يبب
ب

صسبب

حث قرحت

حملتوسل
.5

يشــجع املكتب العاملني على األخذ باالعتبار وجهة
نظر املستفيدين من اخلدمة يف قراراتهم املختلفة.

3

إمجالي اجملال

حملتوسلب حالحنرحلب حثاالث ب
حثل

ي

حلس ع

حملعي راب

2.21

1.02

ضعيفة

2.23

1.005

ضعيفة

يتضح من اجلدول السابق ،بأن دور مكتب األشغال العامة والطرق مبحافظة إب يف حتقيق
التنمية املستدامة يف البعد االجتماعي كان بشكل عام ضعيف ،حيث تراوحت متوسطات البعد
االقتصادي ما بني ( .)2.21-2.61وقد حصلت الفقرة رقم ( )2اليت تنص على "حترصب دحر بحملكتببعلىب
جن زبخام

بثلمست ياينبمنبحجملتم بححملل بعاكتب ايح" على املرتبة األوىل مبتوسط حسابي بلغ

( ،)2.61واحنراف معياري بلغ ( .)1.05وقد حصلت هذه الفقرة على درجة متوسطة ،ويعزى ذلك إىل
حماولة مكتب األشغال العامة والطرق يف حمافظة إب يف إجناز املعامالت اليت تقدم إليه من
املستفيدين ،ولكون املكتب يعد من املكاتب احليوية اليت تتواصل بشكل يومي مع املستفيدين نتيجة
للخدمات اليت يقدمها .وحصلت الفقرة رقم ( )1اليت تنص على "يقو بحملكتببع حمل

بعلىبحلاحئقب

وحملتنزه تبحثع م "ب على املرتبة األخرية مبتوسط حسابي بلغ ( ،)1.98واحنراف معياري بلغ (.)0.86

ويعزى ذلك إىل انشغال مكتب األشغال العامة والطرق يف حمافظة إب بأمور أكثر أهمية نتيجة النعدام
املوازنات احلكومية اليت متكنه من متابعة أعمال الصيانة واحملافظة على املمتلكات العامة ،ونتيجة
لتأزم األوضاع السياسية واالقتصادية.
خ مس ً بحثتو ي تبوحملقرتص ت
بناء على ما أظهرته نتائج حتليل واقع دور مكتب األشغال والطرق مبحافظة إب يف حتقيق التنمية
املستدامة من ضعف وقصور يف واجبات املكتب حنو متطلبات التنمية املستدامة ،يوصي الباحث باآلتي:
 تفعيل أدوار مكتب األشغال العامة والطرق مبحافظة إب وخمتلف احملافظات اليمنية األخرى ووزارةاألشغال العامة والطرق يف قضايا التنمية املستدامة املختلفة.
 االهتمام بتفعيل وتطبيق أدوار أبعاد التنمية املســــــــــــــــتدامة البيئة والتكنولوجية واالقتصــــــــــــــــاديةواالجتماعية ،والعمل على الوفاء بااللتزامات حنو املستفيدين وحتقيق الصاحل العام.
 إجراء دراسات تطويرية ملكاتب األشغال العامة والطرق تهتم بقضايا التنمية املستدامة ومتطلباتتطبيقها يف خمتلف املكاتب.
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األدوار املتوقعة للمؤسسات التربوية اليمنية لتفعيل الحق يف التعليم
وفقا للتشريعات واالتفاقيات الدولية
The Expected Roles of Yemeni Educational Institutions to Activate the Right to
Education in Accordance with International Legislation and Agreements
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Abstract:
The current research aims to know
the expected role of educational
institutions to activate the right to
education، and to diagnose the reality of
activating the right to education as
indicated by national legislation and
international agreements، and its impact
on sustainable development، and to
achieve the research objectives، the
research
used
the
descriptive،
documentary and inductive analytical
approach. The questionnaire، which
consisted of (19) paragraphs representing
the expected roles، as well as the
documents and legislative and legal
sources of agreements، constitutions and
laws as tools for collecting data and
information، and after ensuring the
validity and reliability of the tool، it was
applied to an intended sample of the
participating experts، who numbered (50)

experts، from academics in A number of
Yemeni universities and specialists in the
field of human rights، and the research
concluded with a number of expected
roles for Yemeni educational institutions،
diagnosing the reality of activating the
right to education and its impact on
development، as well as reaching a
number of recommendations، the most
important of which are: The importance
of making an amendment in national
legislation to suit developments Regional
and global variables، and the need for
clear and specific roles that educational
institutions must play to activate the right
to education، because of its Impact on
achieving sustainable development.
Key words: the right to education،
educational institutions، international
legislation and agreements، sustainable
development.

أ اًأاث ال اثىلرل اىلل مةاا
ث هوقأاا
تشهد مجيع دول العامل التطورات املعرفية والتكنولوجية يف خمتلف اجملاالت ومنها اجملال
 وأدى،احلقوقي ألفراد جمتمعاتها كباراً وأطفا ًال وانعكاسات تلك التطورات على التنمية املستدامة
ذلك إىل إفراز العديد من التحديات ومن أهمها كيفية حصول أفراد اجملتمعات حلقهم يف التعليم ذي
 وال يتأتى ذلك إال من خالل سن، وإتاحة الفرص أمامهم لاللتحاق به مدى احلياة،النوعية اجليدة
 عرب أنظمة تربوية متطورة،التشريعات الكفيلة بتمكني و كفالة حق التعليم للنشء والشباب دون متييز
 حترتم، قادرها على مواكبة تلك التطورات ومواجهة حتدياتها وصوال لتحقيق تنمية مستدامة،ومتجددة
 مما حيتم على املؤسسات الرتبوية اليت أوكل إليها اجملتمع،البيئة الطبيعية وحق األجيال القادمة بها
 ولتحقيق كل،مهم ة تنظيم عملية إعداد أفراد صاحلني قادرين على مواجهة مشكالت احلياة املختلفة
 املتسم،ذلك يتطلب األمر أن ترتقي أدوار املؤسسات الرتبوية مبا يتناسب مع متطلبات العصر الراهن
.بالسرعة والتطور والنماء
 م2020  أكتوبر21 - 20 / صنعاء

753
753

للعلوم والتقنية

( املؤتمر العلمي الثاني للعلوم اإلدارية )
التنمية املستدامة ركيزة لألمن واالستقرار والسالم  /أكتوبر  2020م

وتُعد املؤسسات الرتبوية ،ومن أهمها األسرة واملدرسة ،ووسائل اإلعالم املعنية يف التنشئة
االجتماعية(،أبو مغلي وآخرون ،) 27 ،2002،فاألسرة احلاضنة الرئيسة األوىل للرتبية القائمة على
احلقوق ،واملدرسة هــي امتداد طبيعـي لألسـرة ،أوكلت هلا مهمة الرتبية والتعليم والتكوين العلمي،
وتعزيز متكني أفراد اجملتمع يف حصوهلم على حقهم يف التعليم ،باإلضافة إىل اإلعالم باعتباره مؤسسة
تربوية رئيسة تركز على التوعية بقضايا اجملتمع واحتياجاته ،وتوجيهها الربامج اجلاذبة لألطفال
والكبار فتؤثر على معارفهم وقيمهم وتغيري سلوكياتهم وتعديلها إىل سلوكيات
مرغوبة(،عامر .)9 ،2008،وهذا ما أشارت إليه العديد من الدراسات العلمية ومنها دراسة
(احلضرمي ،)2018،ودراسة (السواري.)2016،
وعربيا ،فإن املؤسسات الرتبوية ،تواجه حتديات أمام تفعيل احلق يف التعليم ،منها :تعقد عناصر
الثقافة واتساع دائرتها ،اليت يتعني على الفرد اكتسابها ،فاألسرة بدأت تفقد بالتدريج كثري من
وظائفها االجتماعية ،نظراً النشغال اآلباء حتت ضغط الظروف االجتماعية واالقتصادية ،وكذلك
مؤسسات اإلعالم واملدرسة اليت أصبحت تواجه ضعفا يف وظائفها ومنها نقل الرتاث الثقايف إىل األجيال،
ومعاونة األبناء على مواجهة ظروف احلياة يف ضوء ما اختارته من قيم وأنظمة ومعارف(،قناوي،1991،
 ،) 63وكذلك وظائفها يف االهتمام بتحقيق احلق يف التعليم وبقية احلقوق ،حبسب ما نصت عليه
التشريعات واالتفاقيات الدولية( ،اخلفاجي .)467 ،2014،وأشارت العديد من الدراسات العلمية ومنها
دراسة (اخلفاجي ،)2014،ودراسة (خليل )2006،وغريها ،إىل وجود العديد من املعوقات واملشكالت
اليت تواجه حتقيق احلق يف التعليم بالدول العربية ومنها ضعف دور املؤسسات الرتبوية ،وضعف موائمة
التشريعات واالتفاقيات الدولية لتحقيق احلق يف التعليم وارتباط أهدافه بتحقيق تنمية مستدامة
للمجتمعات العربية ،وغياب الدراسات العلمية اهلادفة إىل وضع األدوار اليت ينبغي على املؤسسات الرتبوية
العربية القيام بها لتحقيق احلق يف التعليم.
وحمليا ،فاليمن كغريها من الدول العربية ،تواجه مؤسساتها الرتبوية العديد من املعوقات،
فاألسرة تواجه ضغوطا وحتديات كبرية تفوق قدراتها يف التنشئة االجتماعية ،وخاصة يف ظل عصر
املعرفة ،أما املدرسة اليت حتتض الطفل فيها لعدة سنوات أصبحت غري قادرة على ربطه بنظام اجتماعي
أوسع ،وأصبح اإلعالم الذي يعد وسيلة فعالة يستقي منه الطفل ثقافته ومعارفه ويقضي أوقاتاً كبرية
يف متابعة براجمه ،غري قادر على انتقاء الربامج اليت تكمل أو ترسخ ما تقوم به املدرسة ويعزز دور
األسرة ،نتيجة لغياب تشخيص واضح لألدوار واملسؤوليات اليت ينبغي أن تقوم بها تلك املؤسسات الرتبوية
والتنسيق بينها يف حتقيق احلق يف التعليم للجميع ،وتدني معارف ومهارات القيادات الرتبوية العاملة فيها
مبا ميكنها من القيام بتحقيق تلك األدوار ،باإلضافة إىل ضعف التزام الدولة بتحقيق موائمة لتلك
التشريعات والقوانني واللوائح واإلجراءات ،...اليت تليب احتياجات اجملتمع ،وحتقق تنمية مستدامة
للمجتمع(.حُمد ،) 70 ،2009،وهذا ما أشارت إليه بعض الدراسات العلمية ومنها
للعلوم والتقنية
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دراسة(احلضرمي )2018،ودراسة (خان ) 2009،وغريها .وتأسيساً على ما سبق ،يأتي هذا البحث
كمحاولة علمية متواضعة تهدف إىل تشخيص واقع األدوار واملسؤوليات املتوقعة للمؤسسات الرتبوية يف
حتقيق احلق يف التعليم الذي نصت عليه التشريعات واالتفاقيات الدولية ،وأثره على التنمية.
وش لقاثىل مةأ
أشارت التوجهات االسرتاتيجية اليمنية املتمثلة باسرتاتيجيات وخطط التعليم (األساسي،
والثانوي ،والعالي) ،واسرتاتيجية التخفيف من الفقر ،إىل ضرورة االهتمام باحلق يف التعليم ،وارتباط
أهدافه بتحقيق تنمية مستدامة للمجتمع يف خمتلف اجملاالت االقتصادية واالجتماعية والثقافية،
وغريها ،وفق ما تضمنته التشريعات واالتفاقيات الدولية للحق يف التعليم.
وعكست التقارير والدراسات العلمية اليت تناولت احلق يف التعليم عدد من املؤشرات بوجود
حتديات وصعوبات تواجه املؤسسات الرتبوية أمام قيامها بأدوارها الريادية جتاه جتسيد هذا احلق ،منها:
تزايد واتساع الظواهر السلبية اليت تنتهك احلق يف التعليم اليت كفلتها التشريعات واملواثيق الدولية ويف
مقدمتها الشريعة اإلسالمية ،حيث يشري تقرير (منظمة اليونسيف ،)1، 2019،أن حنو ( )500ألف
طفل ميين انقطعوا عن الدراسة منذ تصاعد الصراع مؤخراً ،ليضافوا إىل مليوني طفل ميين أصبحوا
خارج املنظومة التعليمية منذ بدء احلرب بالبالد عام 2015م .ووفقاً للتقرير فإن أكثر من ()2500
مدرسة ال تعمل يف اليمن ،إذ دُمر حوالي ثلثاها ( )% 66بسبب العنف املباشر ،فيما أُغلقت ()%27

منها ،وتُستخدم ( )%7منها يف أغراض عسكرية أو أماكن إيواء للنازحني .وتؤكد دراسة (األمم
املتحدة  .) 15 ،2012،إىل تعرض األطفال للعنف يف املدارس من قبل املعلمني وزمالئهم تتمثل بالعقاب
اجلسدي واإلساءة اللفظية والتحرش مما يسبب يف تدهور يف احلالة النفسية والصحية وتكون من أحد
األسباب الرئيسة اليت تؤدي إىل التسرب من التعليم.
وتأسيسا على ما سبق ،تتحدد مشكلة البحث بالسؤال الرئيس اآلتي:
ما األدوار املتوقعة للمؤسسات الرتبوية لتحقيق احلق يف التعليم وفق التشريعات واالتفاقيات الدولية ،وأثره
على التنمية؟
أ م قاثىل مةأ
تكمن أهمية البحث يف العديد من اجلوانب منها :أن هذا البحث يقدم إطاراً فكرياً معرفياً يف
موضوع احلق يف التعليم ،و يُعد حماولة علمية جترى ألول مرة يف اليمن حبسب علم الباحثان واليت تركز
على تشخيص وحتليل واقع حتقيق هذا احلق اليت نصت عليه التشريعات واالتفاقيات الدولية يف
املؤسسات الرتبوية اليمنية ،وبالتالي تفيد وتزود صانعي القرار واملسؤولني عن املؤسسات الرتبوية مبعرفة
مكامن اخللل اليت تعيق قيامها بأدوارها ،وقيادات املنظمات الدولية واحمللية املتخصصة بالتعليم
والعاملني فيها حول واقع تفعيل احلق يف التعليم وحتديد احتياجات التدخل الالزم لتعزيز احلق يف التنمية
للعلوم والتقنية
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من منطلق تفعيل حق الت عليم ،وكذلك الباحثني واملهتمني يف جمال حقوق اإلنسان بتشجيعهم إلجراء
دراسات مماثلة لتفعيل احلق يف التعليم من أبعاد خمتلفة من خالل التوصيات واملقرتحات اليت توصل
إليها هذا البحث.
أ هثذاثىل مةأ
يهدف هذا البحث إىل معرفة األدوار املتوقعة لتفعيل احلق يف التعليم باملؤســــــســــــات الرتبوية وفق
التشريعات واالتفاقيات الدولية ذات العالقة ،وذلك من خالل معرفة االجابة على األسئلة اآلتية:
 ما األطر النظرية للمؤسسات الرتبوية ،واحلق يف التعليم ،واحلق يف التنمية؟
 ما واقع حتقيق احلق يف التعليم حبسب ما أشارت إليه التشريعات الوطنية ،واالتفاقيات الدولية؟
 ما أثر حتقيق احلق يف التعليم على التنمية؟
 ما األدوار املتوقعة اليت ينبغي على املؤســــــــســــــــات الرتبوية القيام بها لتحقيق احلق يف التعليم الذي
نصت عليه االتفاقيات الدولية؟
صه داثىل مةأ يتحدد هذا البحث ،يف األدوار املتوقعة للمؤســـــســـــات الرتبوية اليمنية يف تفعيل احلق يف
التعليم وفق التشريعات واالتفاقيات الدولية ،خالل العام اجلامعي 2020 / 2019م.
ث صطلملياثىلرلم قاىلل مةأاا
 )1اثألد ث اث

رقأ ا يعرف الباحثان األدوار املتوقعة إجرائياً بأنها :جمموعة من العمليات واألساليب

واألنشطة واإلجراءات اليت ينبغي على املؤسسات الرتبوية اليمنية القيام بها لتحقيق حق الطفل يف التعليم
اليت نصت عليها التشريعات واالتفاقيات الدولية ومبا يؤدي إىل حتقيقه وترسيخه لدى األطفال يف
اجلمهورية اليمنية من خالل تضمينه يف األدوار الرئيسة لتلك املؤسسات كونها املسؤولة عن التنمية
الشاملة للطفل يف اجملتمع اليمين.
)2اث ؤسفلياثىل

يقأا ويعرف الباحثان املؤسسات الرتبوية إجرائياً بأنها :إحدى التكوينات أو املؤسسات

اجملتمعية املسؤولة عن حت قيق أهداف الرتبية والتعليم يف اجلمهورية اليمنية واليت أوكل إليها التكوين
الشامل لألطفال واملتمثل يف األسرة كونها احلاضن األساسي هلا ،واملدرسة باعتبارها اخللية األساسية
يف النظام الرتبوي املكملة لألسرة ،وكذلك اإلعالم املسؤول عن التوعية والتثقيف بأهمية تربية الطفل
يف اجملتمع اليمين.
)3اث

ا اثىل رل أ ويعرف الباحثان احلق يف التعليم إجرائياً يف بأنه :جمموعة املتطلبات واالحتياجات

التعليمية والرتبوية املنصوص عليها يف التشريعات واالتفاقيات املواثيق الدولية ،واليت ينبغي على
املؤسسات الرتبوية إعداد اخلطط والربامج واملشاريع اهلادفة إىل حتقيقها للجميع يف اجلمهورية اليمنية.
 )4اثىل ش يرلي ا ثات ل لي اثىله ىل قأ يعرف الباحثان التشريعات واالتفاقيات الدولية إجرائياً بأنها:
جمموعة الضوابط والقواعد املنظمة حلقوق اإلنسان والصادرة عن منظمة األمم املتحدة ،واليت تلزم
للعلوم والتقنية
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قانوناً مجيع الدول املصادقة عليها باختاذ التدابري الكفيلة لتنفيذها من قبل مجيع مؤسساتها اجملتمعية
ومنها املؤسسات الرتبوية ،ومبا يكفل حتقيق احلق يف التعليم.
ثل لًأاثىله ثسلياثىلفل قا ثس ر ثضهلأا
كثري من الدراسات العلمية اليت تناولت موضوع احلق يف التعليم بأبعاد خمتلفة على املستوى
احمللي والعربي واالجنيب ،منها ما يأتي:
د ثسقا خل )2009أ هدفت إىل دراسة وحتليل واقع الرتبية والتعليم يف اجلمهورية اليمنية على أساس
املنهج احلقوقي ،يف ضوء املبادئ األساسية التفاقية حقوق الطفل الدولية ،واعتمدت الدراسة املنهج
الوصفي املسحي ،وكانت أداة البحث املستخدمة املقابالت ودراسة حالة وحلقات نقاش جملموعات
بؤرية ،وتكونت عينة البحث اليت مت اختيارها بطريقة عشوائية طبقية من القيادات الرتبوية ،مل حيدد
الباحث حجمها ،وتوصلت الدراسة إىل العديد من النتائج أهمها :عدم وجود سياسات تربوية خاصة
بالرتبية الشاملة بشكله الواسع أو حبق مجيع األطفال يف التعليم .د ثسقا ثىلف ث ي )2013أ هدفت
إىل تفعيل احلماية القانونية الدولية للطفل وحقوقه اإلنسانية يف اليمن بصورة عامة ،واستخدمت
الدراسة املنهج التحليلي املقارن ،باإلضافة إىل املنهج الوصفي ،واستخدام عينة قصدية من العاملني
يف الربامج اإلعالمية ،كما استخدمت االستبانة كأداة جلمع البيانات واملعلومات ملوضوع الدراسة،
وتوصلت الدراسة إىل نتائج متعددة أهمها :عدم مالئمة االجتاه اإلعالمي اليمين للقيام حبماية الطفل
وحقوقه اإلنسانية ،مع إجراءات احلماية الدولية والقانون الوطين .د ثسقا ث ض و )2018أ هدفت
إىل بناء تصور مقرتح آلليات تطبيق حقوق الطفل باملؤسسات الرتبوية وفق التشريعات واالتفاقيات
الدولية يف اجلمهورية اليمنية ،وفقاً آلراء عينة من األساتذة اخلرباء املتخصصني يف اجلامعات اليمنية.
واستخدم الباحث املنهج الوصفي املسحي والوثائقي ،وفقاً ألسلوب "دلفي املعدل" ،وحتددت عينة
البحث بـ ( ) 52خبرياً ،من األساتذة املتخصصني يف جمال حقوق اإلنسان ،وأصول الرتبية ،واستخدم
الباحث أداة االستبانة اليت تكونت من ( )111فقرة ،مشلت ( )6جماالت ،مت إعدادها وتصميمها
وفقاً للخطوات املنهجية املتبعة يف ذلك ،وتوصلت الدراسة إىل نتائج عدة ،منها :أن الدور األساس
واحملوري ،هو لألسرة باعتبارها احلاضن الرئيس للطفل ،بفعل فطرتها البشرية ،فضالً عن كونها
املعنية بالتنشئة االجتماعية ألبنائها ،وإىل أهمية تكامل األدوار الرتبوية للمؤسسات اجملتمعية :األسرة،
املدرسة ،ووسائل االع الم ،لتطبيق حقوق الطفل يف اجملتمع اليمين .ومن الدراسات العربية :د ثسقا
ثخل لا )2014أ هدفت إىل معرفة حق الطفل يف التعليم يف الشريعة اإلسالمية ومقارنتها
بالتشريعات العراقية ،واعتمدت على املنهج التحليلي املقارن ،وتوصلت الدراسة اىل عدد من التوصيات
منها :انشاء الية مستقلة منوطة بالقيام برصد ومراقبة الزامية التعليم وعدم التسرب من املدارس وفقاً
لنصوص التشريعات على املستوى الوطين .د ثسقا خل )2006أ هدفت إىل معرفة حق الطفل يف
التعليم بني املواثيق الدولية والتشريعات الفلسطينية ،من وجهة نظر الطلبة ،واستخدمت الدراسة املنهج
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الوصفي ،وتكونت العينة من ( )250طالبا وطالبة ،وقد أظهرت النتائج أن الطفل ال تتوافر له الرعاية
االجتماعية ،والصحية ،والتعليمية ،والوجدانية ،واجلمالية للطلبة يف املدارس املتوسطة ،وفق ما جاء
يف اتفاقية حقوق الطفل .ودراسة(حُمد :)2009،هدفت إىل حماولة رصد وتتبع محاية الطفولة
وقضاياها ومشكالتها يف اليمن ودول جملس التعاون اخلليجي .واعتمدت الدراسة على أسلوب
وطريقة البحث الوصفي -التحليلي ،كما استخدمت االستبانة ،وتوصلت إىل العديد من النتائج منها:
وجود تطور ملموس يف جماالت التنمية البشرية بشكل عام وجمال للطفولة بشكل خاص ،ويوجد
تطور تشريعي –قانوني كبري يسري يف صاحل محاية حقوق اإلنسان بعامة وحقوق املرأة والطفل
خباصة ،وما يزال الوعي اجملتمعي بقضايا الطفولة واحتياجاتها ،منخفض .د ثسقا عل )2006أ
هدفت إىل إبراز جهود الفقه اإلسالمي يف محاية حقوق الطفل ومقارنتها بالقانون املالديفي،
واستخدمت الدراسة املنهج االستقرائي ،واملنهج التحليلي ،وتوصلت الدراسة إىل نتائج متعددة أهمها:
أن حقوق الطفل يف الشريعة اإلسالمية كثرية ومتعددة اجلوانب ،وللطفل حقوق مادية وأخرى أدبية
تسبق مولده وتهتم بنشأته كاحلق يف التعليم والرعاية ،وحسن معاملتهم وتربيتهم ،وأن القانون
املالديفي مل يفصل هذه احلقوق تفصيالً دقيقا كما فصلتها الشريعة اإلسالمية ،د ثسقا
( ،)Mutezigaju,2012هدفت إىل حتديد مدى تنفيذ اسرتاتيجيات احلد من معدالت التسرب من
املتعلمني ذوي اإلعاقات الذهنية اخلفي فة يف املدارس االبتدائية الشاملة ،رواندا .واعتمد البحث على
منهج البحث الوصفي ،وكان جمتمع البحث السكان املستهدفون ( ،)195ومثلت عينة اجملتمع
عشوائية طبقية ،واستخدمت االستبانة واملقابلة جلمع املعلومات وطبقت على ( )62مستجيباً،
واستخدام األساليب اإلحصائية برنامج  ،SPSSوخلصت الدراسة إىل أن اسرتاتيجيات احلد من معدل
التسرب مل يتم تنفيذها بشكل كافٍ يف التعليم االبتدائي الشامل ،أوصت الدراسة بأن تقوم وزارة
الرتبية والتعليم بإدخال مقرر تعليم ذوي االحتياجات اخلاصة يف كليات تدريب املعلمني.
 اثس ر ثضاثىله ثسلياثىلفل قأ استفاد هذا البحث من الدراسات السابقة االعتماد عليها كأحداملرتكزات يف إثراء اإلطار العام واخللفية النظرية للبحث احلالي ,يف ضوء األطر املرجعية النظرية
لتلك البحوث والدراسات ،ويف صياغة أهداف البحث وأسئلته وتعريف املصطلحات ،وكذلك يف
حتديد واختيار وتصميم منهج البحث واختيار جمتمع البحث وعينته مبا يتالءم مع أهداف البحث،
التعرف إىل األدوات البحثية املناسبة ,فضال عن االداة املناسبة ،واخلطوات املنهجية الواجب اتباعها يف
إعدادها ,وطرق استخراج القيم السيكومرتية ألداة البحث ،واألساليب اإلحصائية املناسبة لتحليل
النتائج امليدانية ومبا يتوافق مع أهداف هذا البحث ،وأساليب وإجراءات عرض النتائج امليدانية
وحتليلها وتفسريها ,وصياغة االستنتاجات والتوصيات واملقرتحات ،ومعرفة الفجوة املعرفية اليت
يتناوهلا هذا البحث ومل تتناوهلا الدراسات السابقة.
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ثل لًأاث ال اثىلالظ يا
 -1ث ؤسفلياثىل

يقأا و ه وهل-أ هثاهل)أ

هناك العديد من املؤســــســــات الرتبوية املســــئولة عن التنشــــئة االجتماعية وحتقيق أهداف اجملتمع،
باعتبارها وســـــــيطا بني اجملتمع واألفراد ،وتتكون من األســـــــرة واملدرســـــــة ومجاعة الرفاق أو األقران،
ووســائل اإلعالم واليت تعد من أهم املؤســســات املســئولة عن التنشــئة االجتماعية(،عامر.)226 ،2008،
ويركز هذا البحث ،على ثالث مؤســســات تربوية ،منها :األســرة واملدرســة ووســائل االعالم ،وذلك على
النحو اآلتي:
أ -ثألس ةأ يقصد بها" :البيئة االجتماعية األوىل اليت يبدأ فيها الطفل تكوين ذاته ،والتعرف على نفسه
ويتلقى أول إحساس مبا جيب وماال جيب القيام به ،وتعده لالشرتاك يف حياة
اجلماعة(،النجيحي .) 821 ،1981،ولقد أثبتت التجارب العملية ،أن أي جهاز آخر غريها ال يعوض
عنها ،وال يقوم مقامها(،قطب .)235 ،1980،ومن أ هثاهل :تشكيل شخصية الطفل الفردية
واالجتماعية ،فمنها يكتسب الطفل لغته ،وعاداته ،وتقاليده ،وقيمه ،وعقيدته ،وأساليب ومهارات
التعامل مع اآلخرين ،ومتثل جسر عبور الطفل لالنتقال من حالته البيولوجية إىل حالته االجتماعية،
ليصبح قادرا على التوافق مع مطالب اجملتمع وقيمه ،باإلضافة إىل تكوين اخلربات اليت تُعني الطفل
علي التفاعل مع بيئته املادية واالجتماعية ،ومن ثم فالطفل يذهب إىل املدرسة ومعه البيت خبرباته
ومؤثراته بوجه عام( .أبو مغلي وآخرون ،)43 ،2002،ويستنتج الباحثان أن األسرة تعد من أهم
املؤسسات الرتبوية جتسيدا للحق يف التعليم كونها احلاضن واملكمل لبقية املؤسسات األخرى لتحقيق
هذا احلق واملتابع لبقية األدوار ،فدورها يبدأ وال ينتهي ،يف عملية دائرية مستمرة.
ب -ث ه سق :تعددت تعريفات املدرسة باختالف االجتاهات النظرية ،وعموماً هناك جمموعة من املفاهيم
منها أن املدرسة :تلك املؤسسة اليت أنشاها اجملتمع لتتوىل تربية أفراد الناشئة ،باعتبارها األداة اليت
تعمل مع األسرة على تربية الطفل(،ناصر .)171 ،1409،كما يقصد باملدرسة أنها :بناء اجتماعي
يستمد مقوماته املؤسسية من التكوين االجتماعي العام ،كما تستمد منه هذه املؤسسة فلسفتها
وسياساتها وأهدافها وتسعى إىل حتقيقها من خالل الوظائف واألدوار اليت تقوم بها(،أمحد،2003،
 .)242ومن أ هثاهل :يشري (التل ،)390 ،1993،إىل قيامها بالكشف عن ميول وقدرات واستعدادات
األطفال ،تنمية شخصية األطفال والعمل على تكاملها ،وتربية النشء تربية سليمة ومتوازنة من مجيع
النواحي العقلية ،اجلسمية ،النفسية ،اخللقية ،واالجتماعية ليكونوا مواطنني منتجني ،تشجيع
النشء على االبتكار والتجديد ،تعليمهم معين الدميقراطية وإتاحة الفرصة هلم ملمارستها عملياً داخل
املدرسة وخارجها ،من خالل ربط اجلانب النظري باجلانب العملي.
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ويالحظ الباحثان مما ســـبق ،بأن املدرســـة :نظام متكامل له وظائف اجتماعية حمددة يف إطار
احلياة االجتماعية ،باإلضافة إىل وظائف رئيسة تقوم بها املدرسة ،وأنها تكتسب نظام متعدد الوظائف
الرتبوية واالجتماعية ،وتتطور أدوارها يف التنشــــــــئة وفق املتغريات االجتماعية وتتكامل يف ذلك مع
املؤســســات الرتبوية األخرى ،وأن املدرســة تتحمل مســؤولية رعاية وتوعية أبنائها حول مفاهيم حق الطفل
يف التعليم وحقوق اإلنســــان عموما ،ومســــاعدتهم على تعلم املعارف واملهارات والقيم اليت جتســــد حق
الطفل يف التعليم ،ليصــبحوا أكثر فهما وإدراكا ووعيا والتزاما ملمارســة هذا احلق الذي ميكنهم من
االسهام يف حتقيق التنمية الشاملة للمجتمع.
ج-ا سل اث عر أ يقصد بها :أداة نشر وتقديم معلومات صحيحة ،وحقائق واضحة وصادقة وموضوعات
دقيقة ،ووقائع حمددة ،وأفكار منطقية وآراء راجحة للجماهري مع ذكر مصادرها خدمة للصاحل العام،
(حممد .)4 ،2013،وبأنها :النظم اليت يرتتب عليها نشر األخبار واملعلومات الدقيقة اليت تركز على
الصدق والصراحة وخماطبة عقول اجلماهري وعواطفهم واالرتقاء ،بهم من خالل تنويرهم وتثقيفهم ال
ختديرهم وخداعهم(،مطر .)118 ،2003،و اأ هثاهل ،أشار (حممد )5-4 ،2013،تنمية وترسيخ قيم
الوالء واالنتماء لدى أفراد اجملتمع حنو الوطن ،مواكبة التقدم العلمي السريع مع احملافظة على اهلوية
األصلية ألفراد اجملتمع ،احملافظة على النسيج االجتماعي للمجتمع ،الرقي جبميع جماالت املعرفة،
تقديم اخلدمات العامة للمتلقي لإلسهام يف حتقيق عملية التنمية الشاملة واملتوازنة ،املشاركة يف صناعة
مفكري التعليم واالقتصاد والسياسة والفن والرياضة ،وإبراز دور املدرسة بوصفها الوسيلة األساسية
للرتبية والتعليم ،وأضاف (امبابي ،)15 ،2001،إىل قيامها بشرح السياسات الرتبوية ،وتوضيحها مما
يسهم يف إجناحها والتفاعل معها ،دعم التكامل الرتبوي القائم بني األسرة واملدرسة ،دعم األنشطة
املدرسية باملشاركة يف إعدادها ،وإجرائها ،وتوجيهها ،إشاعة احليوية يف اجملتمع املدرسي ،تشجيع
األطفال على البحث العلمي ،التمرس على القيادة احلكيمة ،وحتمل املسؤولية.
ويالحظ الباحثان مما ســبق ،أن لإلعالم دور بارز وفعال يف عملية التنشــئة االجتماعية ملا ميلك من
خصــــــــــــــــــــــــائص تعزز من دوره ،منها :جاذبيته اليت تثري اهتمامات النشء ،ومتأل جانباً كبرياً من وقت
فراغهم ،خاصة وأنها جتذب اجلمهور إىل أمناط سلوكية مرغوبة ،وحتقق له املتعة بوسائل متنوعة على
مدار الساعة مبا يشبع حاجاته ،فاإلعالم استطاع أن يغزو البيت والشارع واملدرسة وحيدث تغري ًا كبري ًا
يف القيم ،وإذا مل يواجه ذلك بعملية تربوية منظمة تواكب هذا التطور املذهل ،فســـــــــــــــــــــوف يؤدي إىل
التخبط والعشوائية اليت سيعاني منهما األطفال بال شك ،حيث ستهدر كثري من حقوقهم.
 -2ث

ا اثىل رل أا
إن احلق يف التعليم ،يُعد أمر أســـاســـي من أجل ممارســـة مجيع حقوق اإلنســـان األخرى ،وأمر بالغ

األهمية يف خطط التنمية الوطنية والدولية ،ويف الســياســات العامة ،ويف الشــراكات العاملية ،ويشــكل
التطبيق الكامل للحق يف التعليم اجليد للجميع -بوصفه حقا أساسيا من حقوق اإلنسان  -عامال حامساً
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يف تنفيذ اخلطط التنموية املســتقبلية ،انطالقا من رةية مســتقبلية واســعة النطاق(.األمم املتحدة،2012،
)11
ويُعدّ احلق يف التعليم عمليّةً تبدأ مع والدة اإلنسان ،وال تنتهي إلّا بانقضاء عمره؛ ولذلك فإنّ أهميّتها
تعدّت كونها أمراً خاضعاً للنقاش ،فأصبحت من املُسلّمات يف القوانني أو االتّفاقيّات العامليّة ،ومن
الفروض يف األديان ا لسماويّة ومنها اإلسالم؛ فقد ميّز اهلل تعاىل اإلنسان عن سائر املخلوقات ووهبه العقل؛
لكي يتفكّر ويتأمّل ويعي ما حوله ،ومل يقتصر األمر على هذا ،بل أمره بالعلم أمراً صرحياً ،وارتقى
بذلك إىل أن أصبح مقياساً لتفضيل البشر بعضهم على بعض(.األباره ،)1 ،2018،ومن ثم ،فإنّ التعليم
هو حقّ أساسيّ من حقوق اإلنسان ،ويبدأ هذا احلق مع حلظة الوالدة ،حيث تقوم األسرة بإحاطته برعاية
خاصة ،ومتنحه االهتمام وتساعده على إمناء عقله ،وتُعده لاللتحاق باملدرسة ،ليمضي يف استكشاف
العامل من حوله ،والتعلم من حميطه عن طريق دجمه مع األطفال اآلخرين واللعب معهم ،كما يتعلّم
أجبديّات الكتابة والرسم والفنون ،فيؤثّر ذلك على منوّ قدراته العقليّة منواً سريعاً ،واكتساب املهارات
اليت تؤسّس لبناء شخصيّته(.اليونسيف .) 1 ،2018،أي أن احلق يف التعليم من أهم حقوق اإلنسان وميثل
التعليم لدى كثري من املفكرين والقادة السياسيني خط الدفاع القومي األول فإصالح التعليم يعين حتقيق
تنمية مستدامة يف اجملتمع ،فالتعليم يقدم محاية للمجتمع يف جوانب متعددة ،فمثال ارتفاع الوعي اجملتمعي
حول طرق الوقاية من األمراض يساعد األسرة يف منع اإلصابة باألمراض ،واملعرفة مبخاطر عمالة األطفال
والتجنيد وأطفال الشوارع جتعل األسرة واجملتمع يفعل التدابري االحرتازية ملنع اخنراط األطفال يف تلك
الظواهر السلبية ،وكذلك بقية احلقوق(.احلضرمي.)35 ،2018،
 -3ث

ا اثىل الم قأاا
برز مفهوم احلق يف التنمية كحق من حقوق اإلنسان مجع يف حد ذاته بني احلقوق املدنية والسياسية

وكذلك احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ،قام اجملتمع الدولي ،ممثالً يف الوكاالت الرمسية
ويف اهليئات األكادميية غري الرمسية واملنظمات غري احلكومية على حد سواء ،ببحث ومناقشة خمتلف
جوانب احلق يف التنمية بصورة متكررة ،واعرتفت جلنة حقوق اإلنسان يف قرارها (4د )35-املؤرخ 2

آذار/مارس 1979م بأن احلق يف التنمية حق من حقوق اإلنسان ،واحلق يف التنمية يوحد بني احلقوق املدنية
والسياسية واحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف جمموعة مرتابطة من حقوق اإلنسان واحلريات
األساسية ،ال تقبل التجزئة ،ويتمتع بها مجيع البشر "بدون متييز قائم على أساس العرق أو اجلنس أو اللغة
أو الدين" .ومت اصدار اإلعالن العاملي للحق يف التنمية يف 1986م(،األمم املتحدة.)4 ،1999،
واشار تقرير (األمم املتحدة .) 24 ،2013،اىل أن "النمو يف مؤشر التنمية البشرية يرتبط بالنمو يف
االنفاق العام على التعليم" ،وال ميكن ألي دولة ملتزمة بتعزيز التنمية أن تهمل االستثمار يف التعليم ،ومتثل
زيادة االستثمار احمللي والدولي يف التعليم عنصرا اساسيا لدعم التقدم صوب حتقيق خطة التنمية ،والتعليم
هو أفضل استثمار ميكن أن يقوم به أي بلد.
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حيث تشري مالمح الواقع اليمين املليئة باألحداث املعقدة وطول حالة عدم االستقرار االقتصادي
والسياسي واالجتماعي وتباطأ االنتقال إىل مرحلة التعايف واالستشفاء من آثار احلروب والصراعات
السياسية املتكررة ،فتجدد الصراعات اليت ظلت حتت الرماد فرتة ما بعد حرب1994م حتى عام 2011م

حيث ظهرت أوىل مالمح دخول اليمن يف وضع أكثر مأساوية ،وأن ما أفرزته أحداث عام 2014م من
نتائج أهمها اندالع احلرب الشاملة عام2015م  ،أتت على مقومات ما تبقى للمجتمع اليمنى لالستمرار يف
احلياة ،فظهور فصائل متعددة متحاربة ،وتوسع دائرة الصراعات لتشمل معظم مناطق وحمافظات
اجلمهورية اليمنية ،واستمرار توهجها حتى اآلن ،واليت ال يعرف متى ستستقر وحتط رحاهلا ،وما ستخلفه
من آثار سلبية على مقدر ات اجملتمع اليمين عامة ،وانعكاساتها على دور املؤسسات الرتبوية اليمنية يف
تطبيق احلق يف التعليم.
ومن تلك النتائج اليت أفرزته احلرب والصراعات ،حيث أُجرب الكثري من األطفال ،الذين يعيشون
يف مناطق الصراع املُحتدم يف اليمن ،على ترك مدارسهم والبقاء يف املنازل ،خوفاً على سالمتهم إن هم
ذهبوا للدراسة ،فقد أصبحت رحلة الذهاب إىل املدرسة والعودة منها خطرة جداً ،إذ يواجه األطفال خالل
هذه الرحلة خماطر القتل على الطريق ،كما حصل لتالميذ حافلة املدرسة يف مدينة صعده الذين
استهدفوا بغارة جوية مباشرة خلفت عشرات القتلى واجلرحى ،أو خماطر القتل بداخل املدارس نفسها
كما حصل يف إحدى مدارس البنات بصنعاء ،عندما حدثت انفجارات عنيفة بداخل خمزن سالح يقع
بالقرب من املدرسة والذي راح ضحيته عشرات الطالبات بني قتيلة وجرحية(،الشقاقي.)1، 2019،
كما أشارت منظمة (اليونسيف ،)1 ،2017،أنه منذ سبتمبر2016م أدت أزمة السيولة يف املالية
العامة إىل توقف نفقات تشغيل املرافق التعليمية ومرتبات العاملني فيها يف ( )13حمافظة ميثلون نسبة
( )%72من إمجالي عدد املعلمني يف البالد ،وهذا يؤثر على ( )%79من إمجالي الطلبة اليمنيني البالغ
عددهم( )5،537،608طالب وطالبة.،
وغالباً يبدأ العام الدراسي متأخرا يف معظم حمافظات اجلمهورية ،ويتأثر العام الدراسي من عدم
انتظام املدارس يف احتضان التالميذ ،نظرا لتوقف الدراسة بني احلني واآلخر ،يف الوقت الذي يوجد فيه
( )7،5مليون طفل يف سن االلتحاق باملدارس ،و( )513،164طفل نازح داخليا ،و( )4،1مليون طفل حباجة
إىل املساعدة ملواصلة التعليم(،منظمة األمم املتحدة.)2 ،2018،
باإلضافة اىل كرب حجم اىل الصعوبات اليت تواجه متكني اجملتمع يف حصول أفراده على حقهم يف
التعليم ،حيث تشري (العلي ،) 1 ،2016،إىل أن نسبة األمية يف اليمن تصل إىل ( ،)%48لتكون إحدى
أكرب نسب األمية يف العامل ،وترتكز بني النساء بنسبة ( ،)%68إذ تزداد النسبة يف الريف اليمين الذي
حيتضن أكثر من ( )%65من إمجالي عدد السكان .ويصنف اليمن يف تقارير منظمة اليونيسف ضمن
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جمموعة التنمية البشرية املنخفضة إىل جانب السودان وجيبوتي فقط من بلدان العامل العربي ،وهو أيضاً
من أشد هذه البلدان فقراً .حيث أشارت النتائج اليت توصل إليها التقرير الوطين للتعليم (وزارة الرتبية
والتعليم ،)5 ،2014،بأن اليمن لن تكون قادرة على حتقيق أي هدف من أهداف التعليم الستة للجميع
حتى عام2015م ،وإن معدالت امللتحقني بدور احلضانة ورياض األطفال ،مازالت أقل من( )%2من الفئة
السكانية املوازية يف عمر( 6-0سنوات) ،ومع أن اليمن استطاعت رفع معدالت االلتحاق الصافية للطلبة
يف الصفوف ( )9-1من ( )%62،5إىل( (%83،6من الفئة السكانية املوازية للتعليم األساسي(14-6سنة)
من السكان ،إال أن هذا املعدل أدنى من املعدل الذي كان مستهدفاً يف االسرتاتيجية الوطنية لتطوير
التعليم األساسي حتى 2015م وهو( )%95من السكان ،وقد تركزت اجلهود على توفري فرص التعليم
املناسبة للجميع يف املناطق الريفية ،وخباصة اإلناث ،وذي االحتياجات اخلاصة .أما بالنسبة للكفاءة
الداخلية للتعليم ،أشار التقرير نفسه ،فإنه ونتيجة حلالة عدم االستقرار اليت متر بها اليمن واحلرب على
اإلرهاب فقد تراجعت مؤشرات الرسوب والتسرب ،ولقد ساهم غياب الوضوح يف حتديد األهداف
الكمية ،والفئات املستهدفة يف صياغة هذا اهلدف ،وارتفع معدل االلتحاق الصايف بالتعليم الثانوي العام
من ( )%19،6إىل ( )%28،2من السكان الفئة السكانية املوازية للتعليم الثانوي( )17-15سنة ،واملتمثل
حتقيق معدل التحاق صايف( )%26،5حتى عام 2015م ،أما بالنسبة للتعليم الفين واملهين فقد ارتفع معدل
االلتحاق من ( )%1،3إىل ( )%1،8ويعود تدني االلتحاق يف التعليم الفين واملهين إىل حمدودية قدرته
االستيعابية ،كما أكد التقرير أن التعليم يف اليمن يعاني من تدني يف النوعية ،وأن أداء الطلبة يف اليمن
جاء يف املرتبة األخرية من جمموع الدول اليت شاركت يف دراسة االجتاهات الدولية للرياضيات والعلوم،
وأشارت (وزارة الرتبية والتعليم  ،) 64 ،2016،إىل أن هناك نسبة كبرية من األطفال يف سن التعليم
األساسي خارج التعليم بنسبة تصل إىل ( )%46من إمجالي الفئة السكانية يف الفئة العمرية ( )15-6سنة
وتشكل الفتيات خارج املدارس النسبة األكرب ،باإلضافة إىل استمرار الفجوة يف تعليم البنني والبنات
خاصة يف املناطق الريفية.
وميكن القول بأن مشكلة حتقيق احلق يف التعليم باليمن تكمن – يف أحد جوانبه -يف متكني
فتيات الريف من حصوهلن على حقهن يف التعليم بالدرجة الرئيسة ،ويف هذا الصدد أولت الوزارة تعليم
الفتاة اهتماما يف خططها االسرتاتيجية ،حنو زيادة معدالت التحاق الفتيات وختفيف الفجوة يف التعليم
األساسي بني اجلنسني ،وبالرغم من تلك اجلهود إال أن معدالت االلتحاق ما زالت تُشري إىل استمرار الفجوة
بني اجلنسني( ،علي.)168 ،2012،
كما أن أغلب اآلباء واألمهات اليمنيني أميون مل يتعلموا أو ال جييدون القراءة والكتابة ،وقلة منهم،
خصوصاً يف املدن ،يدركون أهمية التعليم ألبنائهم ،وأهمية دور األسرة يف تعزيز قدراتهم املعرفية ،ولذلك
جيد الطالب نفسه أمام مهمة صعبة يف مراجعة دروسه اليومية وحل الواجبات وتوزيع الوقت ،كما أنه ال
جيد من يُشعره بأهمية حصوله على حقه يف التعليم ،ال سيما ،أن اخلدمة التعليمية املقدمة من أغلب
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املدارس احلكومية رديئة وغري متكاملة ،مما يتوجب على األسرة أن تقوم بواجبها يف تكملة هذا
النقص ،كما أن عدم توفر الوقت الكايف لدى األسرة املتعلمة ،ال يساعد على اهتمام األسرة بأبنائها
ومساعدتهم يف فهم دروسهم ،والبقاء معهم ومتابعة أدائهم يف املدرسة ،وهذا ما يقلل من جودة حتصيلهم
العلمي ،باإلضافة إىل االعتقاد بأن املدرسة قادرة على تعليم الطالب بشكل متكامل ،إال أن املدرسة
تعاني من ضعف جتويد التحصيل العلمي لدى الطالب ،ألسباب منها :ضعف مرتبات املدرسني وكثافة
الطالب واعتماد املناهج العملية على املعامل اليت توجد يف ( )%8من مدارس اليمن احلكومية فقط،
(العلي.)2 ،2016،
ويستنتج الباح ثان أن هناك عدد من املعوقات اليت تواجه املؤسسات الرتبوية من القيام بأدوارها
بالشكل املطلوب ،منها :صعوبة عملية متابعة تعليم كل طالب على حدة ،نظرا ازدحام الفصول الدراسية
يف املدارس احلكومية ،وأن كثري من األسر ال تدرك أهمية تعليم أبنائها ،وهلذا انعكاس على ضعف
ترسيخ ثقافة احلرص على التعليم واحرتام املدرسة واملدرسني ،وعلى شعور املدرسون باإلحباط مما يؤدي
إىل اكتفاءهم بإلقاء الدروس وعدم اهتمامهم إن كان الطالب قد استوعبها أم ال ،ويف حني أن أميّة
األبوين تعد أحد أهم األسباب ،إال أنه يف الوقت ذاته فإن املدرسة أيضاً مل تقم بإجياد بدائل ملساعدة
الطالب ممن يعانون من هذه املشاكل ،كما ال يستطيع اآلباء املتعلمون يف أحيان كثرية فهم املناهج
الدراسية والتعامل معها ،ال سيما تلك اليت بنيت على نظريات التعليم احلديثة.
ث اث

ا اثىل رل ا لات ل ليا ث ثث اثىله ىل قأا
نظراُ ألهم ية متكني مجيع الناس حلصوهلم على حقهم يف التعليم ،وملا له من دور هام يف التنمية،

وارتباطه الوثيق حلق اإلنسان يف التنمية ،أعطته كافة االتفاقيات واملواثيق الدولية اهتمامها وتركيزها
على اختاذ تدابري كفيلة بتطبيقه ،لدوره يف ضمان كرامة اإلنسان وحريته وتفجري طاقاته الكامنة،
حنو البناء والتنمية وحتقيق الرفاه االقتصادي واالجتماعي واالستقرار والتماسك االجتماعي ،ال سيّما وأنه
من جهة حقٌ بذاته ،ومن جهة أخرى حقٌ متكيين لتطبيق احلقوق األخرى ،لذلك يتم يف هذا اجلزء من
البحث تناول واستعراض نصوص املواثيق والصكوك الدولية اليت تضمنت احلق يف التعليم ،على النحو
اآلتي:
تناول اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان 1948م ،يف املادة ( ،))1( 26اليت تنص على ":لكل شخص
حقٌّ يف التعليم .وجيب أن يُوفّر التعليمُ جمّانًا ،على األقل يف مرحلتيه االبتدائية واألساسية .ويكون التعليمُ
االبتدائيُّ إلزاميًّا .ويكون التعليمُ الفنّي واملهين متاحًا للعموم .ويكون التعليمُ العالي مُتاحًا للجميع تبعًا
لكفاءتهم .ولكي يكون جتسيد احلصول على هذا احلق قائم على إعداد اإلنسان الصاحل ،تتعزز
بشخصيته واعماله قيم التنمية اإلنسانية " ،جيب أن يستهدف التعليم التنمية الكاملة لشخصية االنسان
وتعزيز احرتام حقوق اإلنسان واحلريات األساسية ،كما جيب أن يعزز التفاهم والتسامح والصداقة بني
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مجيع األمم ومجيع الفئات العنصرية أو الدينية ،وأن يؤيد األنشطة اليت تضطلع بها األمم املتحدة حلفظ
السالم .وأن تقوم عملية تطبيق احلق يف التعليم يف األساس على مراعاة واحرتام حقوق اإلنسان بوجه عام
وحق األسرة كمؤسسة تربوية أركانها األساسية الوالدان ،وذلك بأن يكون " :لآلباء على سبيل األولوية،
حق اختيار نوع التعليم الذي يعطى ألوالدهم".
ويف اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري 1965م ،أشار نص املادة ( ،)5منها
إىل :حق كل إنسان بالتعليم .يف حني تنص املادة ( ،))1( 13من العهد الدولي اخلاص باحلقوق
االقتصادية واالجتماعية والثقافية 1966م على اآلتي :تقر الدول األطراف يف هذا العهد حبق كل فرد
يف الرتبية والتعليم .وهى متفقة على وجوب توجيه الرتبية والتعليم إىل اإلمناء الكامل للشخصية اإلنسانية
واحلس بكرامتها وإىل توطيد احرتام حقوق اإلنسان واحلريات األساسية .وهي متفقة كذلك على
وجوب استهداف الرتبية والتعليم متكني كل شخص من اإلسهام بدور نافع يف جمتمع حر ،وتوثيق
أواصر التفاهم والتسامح والصداقة بني مجيع األمم وخمتلف الفئات الساللية أو اإلثنية أو الدينية ،ودعم
األنشطة اليت تقوم بها األمم املتحدة من أجل صيانة السلم ،وكذلك يف املادة ( ))2( 13اليت تنص على:
"وتقر الدول األطراف يف هذا العهد بأن ضمان املمارسة التامة هلذا احلق يتطلب( :أ) جعل التعليم
االبتدائي إلزاميًا وإتاحته جمانًا للجميع( .ب) تعميم التعليم الثانوي مبختلف أنواعه ،مبا يف ذلك التعليم
الثانوي التقين واملهين ،وجعله متاحًا للجميع بكافة الوسائل املناسبة وال سيما باألخذ تدرجييًا مبجانية
التعليم( .ج) جعل التعليم العالي متاحًا للجميع على قدم املساواة ،تبعًا للكفاءة ،بكافة الوسائل
املناسبة ،وال سيما باألخذ تدرجييًا مبجانية التعليم( .د) تشجيع الرتبية األساسية أو تكثيفها ،إىل أبعد
مدى ممكن ،من أجل األشخاص الذين مل يتلقوا أو مل يستكملوا الدراسة االبتدائية( .هـ) العمل
بنشاط على إمناء شبكة مدرسية على مجيع املستويات ،وإنشاء نظام منح واف بالغرض ،ومواصلة
حتسني األوضاع املادية للعاملني يف التدريس.
وهناك من الدول اليت تلحق بركب األمم املتحدة حديثاً وتصبح طرفاً يف مواثيقها وصكوكها،
مما يتوجب عليها اإلسراع يف إحراز تقدم يف تطبيق التزاماتها بردم فجوة تطبيق احلقوق لديها وبقية
الدول األطراف اليت سبق هلا إحرازها تقدم ،حيث تنص املادة ( )14من نفس العهد على" :تتعهد كل
دولة طرف يف هذا العهد ،مل تكن بعد وهي تصبح طرفًا فيه قد متكنت من كفالة إلزامية وجمانية
التعليم االبتدائي يف بلدها ذاته أو يف أقاليم أخرى حتت واليتها ،بالقيام ،يف غضون سنتني ،بوضع
واعتماد خطة عمل مفصلة للتنفيذ الفعلي والتدرجيي ملبدأ إلزامية التعليم وجمانيته للجميع ،خالل عدد
معقول من السنني حيدد يف اخلطة" ،ومبعنى أدق ،أنها تطالب الدول األطراف اليت مازالت أنظمتها
التعليمية مل تعتمد اإللزامية واجملانية يف التعليم االبتدائي ،بسرعة تطبيق ذلك وفق خطة عمل تفصيلية.
كما أن التعليقان العامان رقم ( 11و )13اخلاصان باحلق يف التعليم 1999م ،أزاال الضبابية
والغموض من أمام قصور بعض دول العامل يف اإليفاء بالتزاماتها جتاه إحقاق احلق يف التعليم اجليد،
للعلوم والتقنية
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وتوفريه لكافة شرائح اجملتمع ،وفقاً للمعايري املنصوص عليها يف املواثيق الدولية ،وذلك بقيامهما
بتوضيح عدد من املفاهيم التعليمية ،وتفسري معانيها بشكل يزيد االستفادة منها إىل احلد األعلى ،مثل
مفاهيم احلق يف التعليم ،وأهداف التعليم وغاياته ،والتطبيق التدرجيي ،واإللزامية ،واجملانية،
وإمكانية االلتحاق  ،وإمكانية القبول ،وقابلية التكيف ،والتفصيل يف املقصود باحلق يف التعليم
االبتدائي والثانوي ،والتعليم التقين واملهين ،والتعليم العالي ،واستقالل املؤسسات التعليمية ،ونظام
الرتبية األساسية ،ومسألة املنح ،واملساواة ،وحرية التعليم ،وعدم التمييز ،والتوسع مبفهوم التزامات
الدول جتاه احلق يف التعليم .كما تطلب جلنة احلقوق الثقافية من الدول احرتام احلرية األكادميية
للعاملني والطالب وهذا أمر حيوي للعملية التعليمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية .أيضا العقاب

البدني يف املدارس يتعارض مع مبدأ العهد األساسي لكرامة الفرد.
وإضافةً على ذلك ،تنص املادة ( )28من اتفاقية حقوق الطفل 1989م على اآلتي :حيث تنظر االتفاقية
إىل احلق يف التعليم من احلقوق اهلامة والرئيسة من خالل ضرورة أن يكون متاحا للجميع دون استثناء،
"حق التعليم ،من خالل اعرتاف الدول األطراف حبق الطفل يف التعليم على أساس تكافؤ الفرص"،
ولتحقيق ذلك جيب عليها أن تقوم " جبعل التعليم االبتدائي إلزاميا ومتاحا جمانا للجميع" ،وأن تعمل على
التنوع يف التعليم الثانوي وفق ميول وقدرات الطلبة وذلك من خالل قيامها "بتشجيع تطوير شتى أشكال
التعليم الثانوي ،سواء العام أو املهين ،وتوفريها وإتاحتها جلميع األطفال ،واختاذ التدابري املناسبة مثل
إدخال جمانية التعليم وتقديم املساعدة املالية عند احلاجة إليها" ،وذلك ملا هلا من ارتباط وثيق بتحقيق
تنمية شاملة للمجتمع من خالل تنوع وتعدد املهارات والقدرات املكتسبة حسب كل نوع من أنواع التعليم
الثانوي (العام ،الفين ،املهين) ،وبالتالي فإن ذلك التنوع له ارتباط باستكمال املراحل التعليمية لدورها
يف إعداد أفراد مؤهلني للمشاركة يف خمتلف جماالت التنمية الشاملة ،مما يتوجب على الدول األطراف
"جعل التعليم العالي متاحا للجميع على أساس القدرات" ،على أن توفر للجميع "املعلومات واملبادئ
اإلرشادية الرتبوية واملهنية متوافرة يف متناول اجلميع" ،حيث يتمكنوا من حتديد التخصصات واجملاالت
العلمية اليت تتوافق مع رغباتهم وتتناسب مع ما ميتلكونه من قدرات تؤهلهم لاللتحاق بركب التنمية
وتلبية احتياجات سوق العمل املتغرية وفق متغريات العصر الراهن املتسم بالسرعة والتطور املعريف
والتكنولوجي املتس ارع بانتظام ،وألجل ذلك عليها مراعاة ردم الفجوات املؤثرة يف متكني مجيع أفراد
اجملتمع يف حصوهلم على حقهم يف التعليم ،وذلك "باختاذ تدابري لتشجيع احلضور املنتظم يف املدارس
والتقليل من معدالت ترك الدراسة" ،ملا لذلك من أثر يف حدوث هدر ملوارد اجملتمع البشرية واالقتصادية
وانعكاساته على التنمية .ولكي تتمكن الدول األطراف من حتقيق ذلك يتطلب منها القيام إعادة النظر
يف وضع اإلدارة التعليمية ألنظمتها ومؤسساتها حبيث "تتخذ الدول األطراف كافة التدابري املناسبة
لضمان إدارة النظام يف املدارس على حنو يتماشى مع كرامة الطفل اإلنسانية" ،مبعنى ال ميكن أن
يتحقق احلق يف التعليم يف ظل أنظمة ومؤسسات تنتهك بقية احلقوق األساسية ،وبالتالي جيب توافق
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إجراءات حتقيق حق التعليم مع ما تضمنته االتفاقية من مبادئ ومرتكزات أساسية تتعلق حبفظ الكرامة
اإلنسانية عن تطبيق كافة احلقوق مبا فيها احلق يف التعليم" ويتوافق مع اتفاقية حقوق الطفل" ،ولتأكيد
أهمية متكني احلصول على احلق يف التعليم ،دعت االتفاقية إىل وجود تعاون بني دول العامل لتحقيقه،
" هذا مع تشجيع التعاون الدولي يف األمور املتعلقة بالتعليم ،بهدف اإلسهام يف القضاء على اجلهل واألمية
يف مجيع أحناء العامل" ،وان يتسم هذا التعاون مبا يتوافق مع متطلبات العصر الراهن من معارف وتقنيات
علمية ،مع الرتكيز على احتياجات الدول النامية يف تقديم أوجه املساندة والدعم هلا ،وذلك من خالل
قيام الدول بتكوين عالقات تعاون تتمثل يف "تيسري الوصول إىل املعرفة العلمية والتقنية ،وإىل وسائل
التعليم احلديثة مع مراعاة احتياجات البلدان النامية بصفة خاصة" .كما االتفاقية مل تكتفي بتحقيق
احلصول على احلق يف التعليم ،بل تعدى ذلك إىل املطالبة بربط هذا احلق بتحقيق أهدافه كشرط
حتققه ،وباعتباره حق من احلقوق ،حيث نصت املادة ( )29منها على :أن يكون هدف التعليم كحق
موجها حنو :تنمية شخصية الطفل ومواهبه وقدراته العقلية والبدنية إىل أقصى إمكاناتها .وتنمية احرتام
حقوق اإلنسان واحلريات األساسية واملبادئ املكرسة يف ميثاق األمم املتحدة .وتنمية احرتام الطفل وذويه
هلويتهم الثقافية ولغتهم وقيمهم اخلاصة ،والقيم الوطنية للبلد الذي يعيش فيه الطفل ،والبلد الذي نشأ
فيه يف األصل واحلضارات املختلفة عن حضارته .وإعداد الطفل حلياة تستشعر املسؤولية يف جمتمع حر،
بروح من التفاهم والسلم والتسامح واملساواة بني اجلنسني ،والصداقة بني مجيع الشعوب ،واجلماعات
اإلثنية والوطنية والدينية ،واألشخاص الذين ينتمون إىل السكان األصليني .أي أنها ركزت على أن يقوم
التعليم بدوره يف عملية التنشئة االجتماعية السليمة بإعداد مواطنني صاحلني وفق اهلوية الثقافية
جملتمعاتهم ،وأن يؤدي التعليم إىل تعزيز القيم الوطنية ،وأن يؤدي احلق يف التعليم إىل إعداد الطفل
للمشاركة يف تنمية جمتمعه من خالل استشعار املسؤولية جتاه جمتمع يسوده التفاهم والسلم والتسامح
والعدالة االجتماعية ،وأن تكون غاياتها حتقيق تنمية مستدامة للمجتمع من خالل "تنمية احرتام البيئة

الطبيعية".

وتنص املادة ( ) 30يف اتفاقية حقوق العمال املهاجرين وأفراد أسرهم 1990م على أن" :لكل طفل
من أطفال العامل املهاجر احلق األساسي يف احلصول على التعليم على أساس املساواة يف املعاملة مع
رعايا الدولة املعنية .وال جيوز رفض أو تقييد إمكانية االلتحاق باملؤسسات احلكومية للتعليم قبل
املدرسي أو باملدارس بسبب الوضع غري النظامي من حيث اإلقامة أو االستخدام ألي من األبوين ،أو
بسبب الوضع غري النظامي إلقامة الطفل يف دولة العمل" .وكذلك احلال املادة ( )43من نفس االتفاقية
اليت تنص على التالي " :يتمتع العمال املهاجرون باملساواة يف املعاملة مع رعايا دولة العمل فيما يتعلق مبا
يأتي :أ -إمكانية الوصول إىل املؤسسات واخلدمات التعليمية ،مع مراعاة متطلبات القبول وغريها من
أنظمة املؤسسات واخلدمات املعنية" .أما املادة ( ) 45من نفس االتفاقية فتنص على اتفاقها مع ما نصت
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عليه املادة ( )43السابقة ،م ن حقوق تعليمية ألفراد أسر العمال املهاجرين بصورة أوسع وصياغة للنصوص
بشكل أكثر تفصيل حلقوقهم يف احلصول على اخلدمات التعليمية املختلفة.
وكما أن االتفاقية اخلاصة باألشخاص ذوي اإلعاقة 2006م يف املادة ( ))1( 24تضمنت حق املعاق
يف التعليم من منظور حقه كإنسان ،حيث تنص على " تسلّم الدول األطراف حبق األشخاص ذوي اإلعاقة
يف التعليم .وإلعمال هذا احلق دون متييز وعلى أساس تكافؤ الفرص ،تكفل الدول األطراف نظامًا
تعليميًا جامعًا على مجيع املستويات وتعلمًا مدى احلياة" ،أما املادة ( ))2( 24فنصت على حق املعاق يف
التمتع باحلق يف التعليم بشكل أكثر دقة وتفصيل لنوعية اخلدمات التعليمية اليت تتناسب واحتياجاته
اخلاصة كإنسان معاق حيث تتساوى تلك اخلدمات مع اآلخرين يف اجملتمع الذي يعيش فيه .يف حني
املادة ( )) 4( 24من نفس االتفاقية تنص على توفري الضمانات لتطبيق هذا احلق ،أما املادة ())5( 24
تنص " :تكفل الدول األطراف إمكانية حصول األشخاص ذوي اإلعاقة على التعليم العالي والتدريب
املهين وتعليم الكبار والتعليم مدى احلياة دون متييز وعلى قدم املساواة مع آخرين .وحتقيقًا هلذه الغاية،
تكفل الدول األطراف توفري الرتتيبات التيسريية املعقولة لألشخاص ذوي اإلعاقة".
كما أن هناك عدد من االتفاقيات األخرى ،تطرقت إىل احلق يف التعليم ،يتم اســـتعراضـــها على
النحو اآلتي:
نصّت االتفاقية اخلاصة مبكافحة التمييز يف جمال التعليم 1960م يف موادها املختلفة اليت شددت
على ضرورة القضاء على كافة أشكال التمييز يف التعليم ،سواء على صعيد التشريعات ،أو
السياسات ،أو املمارسات ،وتوافر محاية لألقليات بالتعليم املناسب هلا .وعلى إزالة ومنع قيام أي متييز
باملعنى املقصود يف هذه االتفاقية ،حيث تنص املادة ( )3على :تتعهد الدول األطراف فيها مبا يلي( :أ)
أن تلغى أية أحكام تشريعية أو تعليمات إداري ة وتوقف العمل بأية إجراءات إدارية تنطوي على متييز يف
التعليم( .ب) أن تضمن ،بالتشريع عند الضرورة ،عدم وجود أي متييز يف قبول التالميذ باملؤسسات
التعليمية( .ج) أال تسمح بأي اختالف يف معاملة املواطنني من جانب السلطات العامة ،إال على أساس
اجلدارة أو احلاجة ،فيما يتعلق بفرض الرسوم املدرسية ،أو بإعطاء املنح الدراسية أو غريها من أشكال
املعونة اليت تقدم للتالميذ ،أو بإصدار الرتاخيص وتقديم التسهيالت الالزمة ملتابعة الدراسة يف اخلارج.
(د) أال تسمح يف أي صورة من صور املعونة اليت متنحها السلطات العامة للمؤسسات التعليمية بفرض أية
قيود أو إجراء أي تفضيل يكون أساسه الوحيد انتماء التالميذ إلي مجاعة معينة( .هـ) أن تتيح لألجانب
املقيمني يف أراضيها نفس فرص االلتحاق بالتعليم اليت تتيحها ملواطنيها .ويف مادتها ( )4نصت على تعهد
الدول لوضع وتطوير وتطبيق سياسات وطنية لدعم تكافؤ الفرص وحتقيق املساواة يف املعاملة بأمور
التعليم ،خاصة ،جمانية والزامية التعليم األساسي وإتاحة التعليم الثانوي للجميع ،وكذلك اتاحة التعليم
العالي وفق القدرات الفردية ،مع األخذ جبودة التعليم ،إىل جانب إيالء اهتمام خاص بالشخص األمي

للعلوم والتقنية

768
768

صنعاء  21 - 20 /أكتوبر  2020م

( املؤتمر العلمي الثاني للعلوم اإلدارية )
التنمية املستدامة ركيزة لألمن واالستقرار والسالم  /أكتوبر  2020م

والذي مل يتم التعليم األساسي بدعم مواصلتهم لتعليمهم .أما يف املادة ( )5من ذات االتفاقية تناولت يف
نصها على التأكيد والتعزيز ملا تضمنته املادة ( )26من اإلعالن العاملي حلقوق االنسان 1948م،
وإقليمياً ،تنص املادة ( )17من امليثاق اإلفريقي حلقوق اإلنسان 1981م على )1( :حق التعليم مكفول
للجميع ) 2( .لكل شخص احلق يف االشرتاك حبرية يف احلياة الثقافية للمجتمع .يف حني تنص املادة
( ))4( 40من امليثاق العربي حلقوق اإلنسان 2004م ،على أن توفر الدول األطراف كل اخلدمات
التع ليمية املناسبة لألشخاص ذوي اإلعاقات آخذة يف االعتبار أهمية الدمج يف النظام التعليمي وأهمية
التدريب والتأهيل املهين واإلعداد ملمارسة العمل وتوفري العمل املناسب يف القطاع احلكومي أو اخلاص.
ويف املادة ( )41من نفس امليثاق تنص على اآلتي )1( :حمو األمية التزام واجب على الدولة .ولكل شخص
احلق يف التعليم ) 2( .تضمن الدول األطراف ملواطنيها جمانية التعليم على األقل يف مرحلتيه االبتدائية
واألساسية ويكون التعليم االبتدائي إلزاميًا ومتاحًا مبختلف مراحله وأوضاعه للجميع من دون متييز.
( )3تضمن الدول األطراف وضع اآلليات الكفي لة بتحقيق التعلم املستمر مدى احلياة لكل املواطنني
ووضع خطة وطنية لتعليم الكبار.
وجتدر اإلشارة يف هذا السياق إىل االعالن العاملي حلقوق اإلنسان يف اإلسالم 1981م ،ال سيّما
املادة (( 19د)) من االعالن اليت تبني أن لكل طفل على أبويه حق إحسان تربيته ،وتعليمه ،وتأديبه:
ب ارْحَْهما َكما ربَّي ِاِن ِ
الذ ِل ِمن َّ ِ
ريا)(.(24سورة اإلسراء)،
"وا ْخ ِف ْ
الر ْْحَة َوقُل َّر ِ ْ ُ َ َ َ َ َ
ض ََلَُما َجنَ َ
اح ُّ َ
استناداً لقوله تعاىلَ :
صغ ً
وال جيوز تشغيل األطفال يف سن مبكرة ،وال تكليفهم باألعمال املرهقة ،أو تعوق منوهم أو حتول بينهم

وبني حقهم يف اللعب والتعلم .والفقرة (هـ) من نفس املادة ( ،)21اليت تنص على ضرورة تلبية كافة
متطلبات األطفال مبا يف ذلك التعليم ،إذا عجز والدا الطفل عن الوفاء مبسئوليتهما حنوه ،انتقلت هذه
املسئولية إىل اجملتمع ،وتكون نفقات الطفل يف بيت مال املسلمني – اخلزانة العامة للدولة -تطبيقاً
حلديث الرسول صلى اهلل عليه وسلم :أنا أوىل بكل مؤمن من نفسه ،فمن ترك دينا أو ضيعة فعلي،
ومن ترك مالًا فلورثته( .رواه الشيخان وأبو داود والرتمذي) .كما أن املادة (( 21ب)) اليت تنص على :أن
التعليم حق للجميع ،وطلب العلم واجب على اجلميع ذكورًا وإناثًا على السواء ،استناداً للحديث
الشريف :طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة (رواه ابن ماجة) .والتعليم حق لغري املتعلم على
املتعلم :لقوله عز وجل :وإِ ْذ أَ َخ َذ َّ ِ
ِ
ِ
اب لَتُبَ يِنُنَّهُ لِلن ِ
َّاس َوََل تَكْتُ ُمونَهُ فَنَ بَ ُذوهُ َوَراءَ ظُ ُهوِرِه ْم
ين أُوتُوا الْكتَ َ
اَّللُ ميثَا َق الَّذ َ
َ
ِ
وا ْش َ ِ ِ
ِ
س َما يَ ْش َرتُو َن)( (187سورة آل عمران) ،وكذلك الفقرة (ج) من نفس املادة (،)21
َ َ
رت ْوا به ََثَنًا قَل ًيًل ۖ فَب ْئ َ
اليت تقر على اجملتمع أن يوفر لكل فرد فرصة متكافئة ،ليتعلم ويستنري ،استناداً للحديث الشريف:
من يرد اهلل به خريًا يفقهه يف الدين .وإمنا أنا قاسم واهلل يعطي( .رواه الشيخان) .ولكل فرد أن خيتار
ما يالئم مواهبه وقدراته ،تطبيقاً للحديث الشريف :كل ميسر ملا خلق له( .رواه الشيخان وأبو داود
والرتمذي).

للعلوم والتقنية

769
769

صنعاء  21 - 20 /أكتوبر  2020م

( املؤتمر العلمي الثاني للعلوم اإلدارية )
التنمية املستدامة ركيزة لألمن واالستقرار والسالم  /أكتوبر  2020م

وتأسيسا على ما سبق يستنتج الباحثان ،أن االتفاقيات والصكوك الدولية اعتمدت يف منطلقها
التشريعي عند تناوهلا احلق يف التعليم على القانون الدولي حلقوق اإلنسان الذي تناول احلق يف التعليم
بشكل متكامل ،ومنحه األهمية اليت تليق به باعتباره حقا جوهرياً ال ميكن تطبيق بقية احلقوق
األخرى دونه ،وال ميكن التحرر وتنمية اإلنسان إذا مل يوضع على قمة هرم األولويات للدول ،القائمة
على تنمية الشخصية املتكاملة واحساسها بالكرامة واحرتام حقوق اإلنسان ،ومع األخذ حبساب جودة
التعليم ومضامينه اليت أوليت هلا أهمية كبرية ،لتعزيز تطبيق احلق يف التنمية ،كحق أساسي يرتجم
احلق يف الغايات السامية حلقوق اإلنسان ،ال تقل عن أهمية احلصول على حق التعليم ،كما تناولته
االتفاقيات الدولية حلقوق اإلنسان.
ث اث

ا اثىل رل ا لىل ش يرلياثىل اال قاىللجمه يقاثىل مال قأا
تُعد التشريعات الوطنية (الدستور ،والقوانني ،اللوائح...،اخل) ،الرتمجة العملية واالجرائية لتنفيذ

االتفاقيات واملواثيق الدولية لتطبيق حق اإلنسان يف التعليم اليت صادقت عليها احلكومة اليمنية ،ويتطلب
عليها االلتزام بأن تكون تشريعاتها الوطنية منسجمة ومتوائمة مع تلك االتفاقيات واملواثيق املتضمنة يف
نصوصها حقوق لإلنسان عامة واحلق يف التعليم خاصة.
ولذلك راعى املشرع اليمين أن تكون التشريعات اليمنية متوائمة مع االتفاقيات الدولية ،وتنسجم
مع واقع اجملتمع اليمين وتعاليم الدين اإلسالمي ،حيث أجريت تعديالت لبعض القوانني أيضا ،ونص
الدستور يف املادة ( :)6تؤكد الدولة العمل مبيثاق األمم املتحدة واإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان وميثاق
جامعة الدول العربية وقواعد القانون الدولي اإلنساني املعرتف بها بصورة رمسية ،أي أن الدولة وضعت
نفسها أمام االلتزام باالتفاقيات الدولية واملصادقة عليها(،عبد اهلل .)3 ،2013،وأن نظام التعليم يف
اليمن يستند على أسس ومبــــــادئ دستــــورية وقانونيـــــة واضحـــة وراسخة ،حيث تناولت مادة ( )32من
الدستور " :التعليم والصحـة واخلدمات االجتماعية أركان أساسية لبناء اجملتمع وتقدمه يسهم اجملتمع
مع الدولـة فـي توفريهـا" ،إذ حدد الدستور جمموعة من األسس ذات الصلة بالنظام التعليمـي من حيث
املضمون واألحقية وتوفري اخلدمة التعليمية وإدارتها ،حيث مثلــت هذه األسس قاعدة لبناء القوانني
واللوائح والقرارات والسياسـات والربامــج الرتبوية والتعليمية ،كما توضحه املادة ( )54من الدستور بأن:
" التعليم حق للمواطنني مجيعاً تكفله الدولة وفقاً للقانون بإنشاء خمتلف املدارس واملؤسسات الثقافية
والرتبوية ،والتعليم يف املرحلة األساسية إلزامي ،وتعمل الدولة على حمو األمية وتهتم بالتوسع يف التعليم
الفين واملهين ،كما تهتم الدولة بصورة خاصة برعاية النشء وحتـميـه من االحنراف وتوفر له الرتبية
الدينية والعقلية والبدنية وتهيئ له الظروف املناسبة لتنميـة ملكاتـه يف مجيـع اجملـاالت .وألجل ذلك
صدرت القوانني الوطنية أهمها :القانون العام للرتبية والتعليم الـذي أسس للنظام التعليمي ،وقانون حمو
األمية وتعليم الك بار الذي وضح كيفية التعامل مع األمية كوجه آخر للنظام التعليمي ،وقانون الطفل،
وقانون حقوق املعاقني(،وزارة الرتبية والتعليم.)35 ،2002،
للعلوم والتقنية
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وأشار قانون الرتبية والتعليم1992م ،يف املادة ( " :)9تعمل الدولة على حتقيق العدالة االجتماعية
وتكافؤ الفرص يف التعليم ومراعاة الظروف االجتماعية واالقتصادية اليت تقف عائقاً أمام بعض األسر
لالستفادة من حق أبنائهم يف التعليم" ،وتضمنت املادة ( )8من القانون " :التعليم جماني يف كل مراحله
تكفله الدولة وحتقق الدولة هذا املبدأ تدرجييا وفق خطة يقرها جملس الوزراء" .ويتضح من ذلك متلص
الدولة من التزامها يف حتقيق مبدأ جمانية التعليم ،وكلمة "تدرجييا" حتتاج خلطة لرتمجتها وإن وجدت ال
توجد الضمانات والقوة امللزمة املتصف بها القانون ،ومما يعمق من اختالل تطبيق مبدأ اجملانية يف التعليم
ما تضمنته املادة ( )67من القانون " :يسهم اجملتمع تضامنيا مع الدولة يف توفري إمكانات التعليم والبحث
العلمي " أي أن اجملتمع ككل جيب أن يشارك يف توفري اإلمكانات املادية واملالية للتعليم ،وهذا حبد ذاته
ميثل إجحاف حبق شرحية الفقراء وذوي الدخل احملدود اليت تعاني من ضيق يف توفري لقمة العيش ،وجيعلها
ترفع شعار "الرغيف أوالً ،قبل التعليم" ،وبالتالي ال يساعد النظام التعليمي يف اليمن من إجياد جيل قادر
على اإلسهام يف بناء جمتمع قوي وحتقيق تنمية مستدامة ،يف خمالفة صرحية ملا تناولته املادة ( )15من
نفس القانون واليت نصت على أن " :يهدف نظام التعليم إىل حتقيق تربية شاملة متجددة تسهم يف تنمية
اجلوانب الروحية واخللقية والذهنية واجلسمية لتكوين املواطن السوي املتكامل الشخصية وإكسابه
القدرة على ما يلي( :أ) اإلسهام يف خلق اجملتمع املتعلم املنتج ويف صنع التقدم الثقايف والتطور االجتماعي
واالقتصادي الشامل لإلنسان والوطن ".كما أن متلص الدولة يف اإليفاء بدورها والتزاماتها جتاه اجملتمع
الدولي يف إحقاق احلق يف التعليم ،من خالل وجود مؤسسات تربوية قادرة على القيام بدورها جتاه جيل
العوملة والتسارع العلمي والتكنولوجي ،وتلبية طموح الطلب االجتماعي واحتياجات سوق العمل ،كما
تشري إليه املادة ( )27من القانون بأن " :يهدف التعليم اجلامعي إىل حتقيق التوازن يف جمال األطر املؤهلة
بني الطلب االجتماعي وحاجات التنمية وبشكل ميكن تلك األطر من استيعاب التطورات العلمية والتقنية
ومتابعة نتائج البحوث واإلسهام يف تطويرها وتكيفها حلاجات اجملتمع" .يف الوقت الذي ما زالت أساليب
وطرق التدريس تسري خمالفة لألهداف املنشودة من التعليم يف تنمية روح االبداع واالبتكار وحل املشكالت
وحب التعلم الذاتي لدى الطالب ،وذلك من خالل استمرار اساليب التلقني واحلفظ غري اهلادف ،ومازال
املنهج الدراسي ال يتضمن املهارات احلياتية األساسية إلعداد الفرد القادر على مواجهة مشكالت احلياة
املختلفة ،وباإلضافة إىل تناقض القانون فيما بني نصوصه اليت تظهر يف بعضها مواضع الغموض وعدم
وضوح،
وجـــــــاء قـــــــانون حقوق الطفـــــــل 2002م ،الـــــــذي تنـــــــاول احلق يف التعليم ،يف مواده
( )81، 89،88،87،86،85،84،83،82رغم حداثته خميبا لآلمال يف معاجلة جوانب القصور اليت شابت
القانون العام للرتبية والتعليم 1992م ،حيث مل يتضمن نصوصا تضمن إلغاء خمتلف أشكال التمييز يف
التعليم وخاصــة بني الذكور واإلناث يف خمتلف مراحل التعليم ويف مجيع االختصــاصــات ،وكذلك بني
املناطق احلضــرية واملن اطق الريفية ،وتقديم املســاعدة املادية والغذائية وغريها لألطفال الفقراء لضــمان
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إزالة احلواجز اليت حتول دون استمرارهم يف الدراسة .وعلى سبيل املثال ال احلصر فاملــــــــادة ( )81تنص
على " :تكفل الدولة جمانية التعليم وفقا للقوانني النافذة" .ويقصــــــــد بالقانون النافذ " القانون اخلاص"
قانون الرتبية والتعليم 1992م وبالتالي فإن قانون الطفل مل يأتي جبديد ،يف مســـألة إحقاق مبدأ اجملانية
يف التعليم ،وهكذا .وكما أنه مل يشــــر إىل واجبات الدولة بتوفري عدد كاف من املدرســــني وحتســــني
أدائهم بصــــــورة دورية ملواكبة تطور مناهج التعليم وتوفري مزيد من املرافق والتســــــهيالت التعليمية .ومل
يتضمن القانون أيضاً ،نصوصا خلفض نسبة االلتحاق بالتعليم والتسرب املبكر منه ،ومل يضع القانون
معايري جلودة التعليم يف املدارس مبا يليب التطورات العصـــرية وتنمية شـــخصـــية الطفل وتعريفه حبقوقه
وتولي االهتمام بكافة نواحي التعليم مبا يف ذلك التعليم املهين .ومل يتعامل القانون مع احلق يف التعليم
يف مرحلة ما قبل التعليم األســـاســـي (رياض األطفال) كحق للطفل يف إعداده للتعليم األســـاســـي وتنمية
شـــــخصـــــيته باجتاه مواصـــــلة التعليم ،كما مل يتناول واجبات الدولة جتاه تبين اإلجراءات اليت تســـــهل
وت شجع األهالي على تسجيل أطفاهلم يف رياض األطفال ،وت شجيع القطاع اخلاص واجملتمع املدني لفتح
مزيد منها على مســتوى الوطن .باإلضــافة إىل إغفال القانون للعنف املمارس من قبل املعلم جتاه األطفال
الذي يتوىل تعليمهم ،باعتباره من بني أوجه العنف اليت تشــــــكل انتهاكا للحق يف التعليم باملدرســـــة،
مهما كان مصدره ،مبا يف ذلك العقاب اجلسدي أو النفسي ،ومل يتم تناول وجوب توافر آليات حمددة
وواضــحة لإلبالو واالشــتكاء وإتاحتها للطفل ووالديه ،بهدف تأمني التحقيق الفعلي يف هذه املمارســات
إن وجدت واختاذ التدابري التأديبية املناســبة حبق مرتكبيها ،ووضــع عقوبات جتاه عدم التبليغ عنها من
قبل العاملني يف املدرسة ،وفق األضرار املرتتبة عن كل فعل أحدث انتهاك حلق التعليم وبقية احلقوق.
وينطبق احلال أيضاً ،يف إغفال املشرع اليمين حلق املعاقني يف متكينهم يف حصوهلم على حقهم يف
التعليم ،حيث تناول قانون رعاية وتأهيل املعاقني 1999م يف املادة (" :)3يتمتع كل شخص معاق مبمارسة
كافة احلقوق اليت يكفلها الدستور والقوانني النافذة األخرى" .كما اكتفى بتناول حق املعاق يف
االستفادة من خدمات مراكز التأهيل اليت تنشئها الدولة ،وهو بذلك أرجئ حتقيق احلق يف التعليم
واتاحته للجميع ،مبن فيهم املعاقني للقانون العام للرتبية والتعليم رقم ( )45لسنة 1992م.
وتأسيساً على ما سبق ،يستنتج الباحثان ،أن التشريعات الوطنية والقوانني النافذة ،ظهر فيها جهود
الدولة يف إحداث موائمة بينها واالتفاقيات والصكوك الدولية يف معظم نصوصها الشكلية ،وأغفال
التعامل معها كحقوق واجبة للجميع ،كما مل تكن واضحة يف تفصيل إجراءات تطبيقها يف الواقع
العملي بشكل يساعد على متابعة تنفيذها وتقييم آلياتها يف التنفيذ ،بالتالي يستقرئ الباحثان أن
التشريعات مبا شابها من تناقض فيما بينها ،وفيما بني مواد القانون نفسه ،ال تتوائم مع التطورات
واملتغريات ا إلقليمية والعاملية يف جمال احلق يف التعليم ،وتبتعد عن ما يتطلع إليه اجملتمع يف حتقيق تنمية
مستدامة يف خمتلف جماالت احلياة السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية وغريها.
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لتحقيق اهلدف الفرعي الثالث من أهداف هذا البحث ،املتمثل يف اإلجابة على السؤال:
اث

ولاأث ا

ا اثىل رل اعلىاثىل الم ق؟اا

يُعد احلق يف التعليم أحد اركان مثلث التنمية (التعليم ،الصحة ،االقتصاد) ،ويقاس التعليم
بتطور مفاهيم التنمية جراء تنوع املمارسات والربامج التنموية ،وتعدد مقاييسها ،ومت ربطها بالبيئة
حبقوق االجيال القادمة ،وباحملصلة النهائية باستدامة التنمية ،وبهذا أضيف دور جديد للتعليم للحفاظ
على البيئة وعلى املوارد الطبيعية.
إذ يُعد اطالق اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف  25سبتمرب 2015م خلطة التنمية املستدامة 2030م،
واليت تتضمن ( )17هدفاً من أهداف التنمية املستدامة و( )196غاية مرتبطة بها ،ومن خالل اهلدف
الرابع منها ،فإن ضمان التعليم اجليد املنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلّم مدى احلياة يُعد
أحد أهداف التنمية املستدامة ،و يسعى لتوفري فرص متساوية للحصول على التدريب املهين وتكون يف
متناول اجلميع ،والقضاء على الفوارق يف اتاحة التعليم بسبب اجلنس أو الثروة ،وحتقيق حصول اجلميع
على تعليم عالي اجلودة ،كون التعليم هو أحد أكثر الوسائل قوة وثباتا لتحقيق التنمية املستدامة.
و أرست القواعد الدولية نظاما ملتابعة أثر حقوق اإلنسان على التنمية وبالعكس ،بإشراك أصحاب
املصلحة يف مجيع أحناء العامل يف تنفيذ أهداف التنمية املستدامة وتقييمها ورصدها ،ومساعدة البلدان
يف ترمجة األهداف العاملية إىل سياسات وطنية ،ومطالبة الدول بتقديم تقارير عن ذلك اىل جلنة احلقوق
االقتصادية واالجتماعية والثقافية التابعة لألمم املتحدة ،وكذلك طالبت الوكاالت املتخصصة لألمم
املتحدة مثل منظمة العمل الدولية ومنظمة اليونسكو ومنظمة الصحة العاملية ومنظمة الفاو بأن تقدم
تقارير حول أثر براجمها على احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية اليت تقع يف نطاق اختصاصاتها،
(مؤسسة ماعت للسالم والتنمية وحقوق اإلنسان ،)1 ،2008 ،ويؤكد املدير العام لليونسكو على
القدرة التحويلية للتعليم اليت جتعل منه قوة حتقق االستدامة يف مجيع اعمال التنمية ،وشدد على أن
خطة التنمية يف املستقبل جيب أن تبدأ من اإلنصاف كي تضمن أن يتمكن اجلميع من إعمال احلق يف
التعليم والتدريب وفرص التعلم(.األمم املتحدة،)23 ،2013 ،
كما يسهم التعليم يف متاسك النسيج االجتماعي ،ولن يكون بإمكان دولة تتزايد فيها الفجوة
بني األغنياء والفقراء أن تقيم نظاماً سياسياً مستقراً ،فالتفاوت الطبقي ميثل خطراً على األمن والسالم
يف الشوارع ،ويدعو الفقراء إىل التحول للعنف كما حدث يف كثري من الدول النامية ،خصوصاً أن
العوملة وانفتاح االقتصادات الوطنية على بعضها سيزيد من احلساسيات بني زيادة الدخول وتفاقم
الالمساواة ،ولن يكون مبقدور اقتصاد السوق أن يعاجل هذه املشكلة خصوصاً أنه سيكون من
الصعب على ذوي املهارات املنخفضة االنضمام إىل ميدان السباق االقتصادي (املصبح.)72،2006،
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وينظر إىل دور التعليم يف عملية التنمية الشاملة لألهمية االقتصادية لرأس املال البشري كعنصر
من عناصر اإلنتاج بل أكثر هذه العناصر أهم ية يف الوقت الراهن ،والعائد من التعليم على الفرد
ومساهمة التعليم يف حتقيق أهداف التنمية الشاملة وكذلك من األدوار اليت تطالب بها الرتبية دراسة
أسباب القصور يف حتقيق أهداف التنمية الشاملة وإعادة تقييم النظم التعليمية لتحسني نوعية التعليم
وكفاءته ملسايرة متطل بات العصر ومواجهة متطلبات التنمية ،ودراسة اإلهدار الرتبوي باعتبار أن التعليم
عملية استثمار يف رأس املال البشري ينتج عنها عائد على الفرد واجملتمع كأي مشروع استثماري ويقصد
برأس املال البشري رصيد الدولة من املهارات والكفاءات اليت اكتسبها األفراد نتيجة للتعليم
والتدريب ،ورأس املال البشري هو العنصر الرئيسي املسئول عن معدالت النمو االقتصادي السيما يف
الدول اليت تفتقر إىل املوارد الطبيعية ورأس املال املادي ،وإليه يعزى أكثر من نصف معدالت النمو يف
اليابان والنمور األسيوية(إمساعيل ،)42، 1996،أن التعليم يتمثل يف كل اجلهود املبذولة من جانب
اجملتمع مبؤسساته املختلفة ذات العالقة ،كاألسرة واملدرسة ووسائل اإلعالم ..اخل ،واليت تتوىل تنشئة
التالميذ وتطبعهم وتوجههم سواء جبهود مقصودة أو غري مقصودة وذلك يف ضوء أهداف
اجملتمع(.احلضرمي.)45 ،2018،
وتأسيسا على ما سبق ،واطالع الباحثان على األدب النظري واملصادر العلمية والدراسات ،يرى
الباحثان أن العالقة بني احلق يف التعليم واحلق يف التنمية متثل عالقة جدلية ،فكل منها يؤثر يف اآلخر،
وميكن متثيلها بدور التعليم يف حتقيق التنمية ،الذي ميكن إجيازه على النحو اآلتي :إجياد قاعدة
اجتماعي ة متعلمة تستطيع التعامل مع معطيات التنمية وتتكيف مع متطلباتها ،واملساهمة يف تعديل
أمناط السلوك واالجتاهات مبا يناسب الطموحات التنموية يف اجملتمع ،وكذلك تأهيل القوى البشرية
وإعدادها للعمل وتزويدها باملعارف واملهارات اليت تهيئها للتعايش بنجاح مع خصائص العصر التقين،
واالسهام بنصيب وافر يف زيادة إنتاجية القوة العاملة وحيسن من مستوى الدخل ،ويعد أداة فعالة يف
القضاء على كثري من العادات والتقاليد اليت تعيق عملية التنمية ،واالسهام بنصيب وافر يف زيادة إنتاجية
القوة العاملة وحيسن من مستوى الدخل ويرفع مستوى الصحة ويزيد من اإلمكانيات التعليمية لألجيال
القادمة ،وللتعليم دور مهم يف إزالة الفقر وزيادة فرص العمل للمواطنني.
ثلىلثلًأاوالهياثىل مةا اا ثءثتلأا
 والهي اثىل مة ا ع ال لأ اعتمد هذا البحث على املنهج الوصفي الوثائقي التحليلي املسحي :ملعرفةوتشخيص وحتليل موافقة اخلرباء املشار كني يف البحث حول دور ومسئوليات املؤسسات الرتبوية
اليمنية اليت ينبغي عليها القيام بها يف تطبيق احلق يف التعليم ،وكذلك وصف وحتليل اخللفية النظرية
للبحث .واملنهج الوصفي الوثائقي :لوصف وحتليل التشريعات الوطنية واالتفاقيات الدولية املتضمنة
احلق يف التعليم ،وعرض واقع تطبيقها ،ونظراً خلصوصية البحث وأهدافه املستقبلية ،فإن جمتمع
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وعينة البحث تألفت من جمموعة من اخلرباء املشاركني من األكادمييني يف عدد من اجلامعات
اليمنية ،مت اختيارهم بطريقة قصدية ،وموافقتهم على املشاركة واالستمرار عرب جوالت دلفي املعدل،
حيث بلغ عددهم ( )50خبرياً.
 -و

ثياثىل مةأ تناول البحث املتغريات البحثية اآلتية :املتغري املستقل :األدوار املتوقعة للمؤسسات

الرتبوية لتطبيق احلق يف التعليم .واملتغري التابع :نتائج مستوى تطبيق احلق يف التعليم باملؤسسات
الرتبوية اليمنية وفق التشريعات واالتفاقيات الدولية.
 أد ثياثىل مةأ يف ضوء أهداف البحث وطبيعته املستقبلية مت بناء أداة علمية للبحث متثلت باستبانةتهدف إىل معرفة درجة موافقة اخلرباء املشاركني يف البحث على األدوار اليت ينبغي على املؤسسات
الرتبوية اليمنية القيام بها يف تطبيق احلق يف التعليم وفق التشريعات واالتفاقيات الدولية ،ومت تصميم
مقياس رباعي لقياس مستوى موافقة اخلرباء املشاركني لكل دور ،اذ إن التدرج الرباعي يسمح
للمستجيب باإلجابة على حنو مرن ومريح ،وقد متثل مدى املقياس الرباعي باألرقام ()4 ،3 ،2 ،1

على التوالي.
 -ثخلصل تاثىلف

و يق 1ألدثةاثىل مةأ

 ثىلصه اثىلظل يأ بعد أن مت االنتهاء من إعداد أداة البحث بصورتها األولية ،مت القيام باختيار جلنةمن اخلرباء املتخصصني بهدف احلكم على صدق أداة البحث الظاهري ،واملكونة من أعضاء هيئة
التدريس يف اجلامعات اليمنية والعاملني يف املؤسسات واملنظمات املعنية حبقوق الطفل احلكومية وغري
احلكومية احمللية والدولية بلغ عددهم ( )14خبريا  ،مت اعتماد نسبة االتفاق ( )%80معيارا العتماد
الفقرة حبيث تعتمد كل فقرة حتصل على نسبة االتفاق احملددة وحذف الفقرة اليت حتصل على أقل
من النسبة احملددة ،مت عرض أداة البحث على اخلرباء احملكمني عرب توصيلها إليهم فرادى ،وطلب
منهم ابداء آرائهم فيما تضمنته االستبانة من فقرات ،ومبا يرونه مناسباً وخيدم أهداف البحث ،وبعد
قيام الباحثان جبمع االستبيان من األساتذة احملكمني ،قاما باالطالع على املالحظات ،ومن ثم عمل
التصويبات والتعديالت الالزمة ،وبلغ عدد الفقرات املعتمدة يف صورتها النهائية ( )19فقرة.
 ث لياأدثةاثىل مةأ نظراً ألهمية الثبات يف األداة يف أي دراسة ،فإن الباحثان قاما باستخراج ثبات األداةبإجياد معامل الثبات لالتساق الداخلي بني فقرات اجملاالت كل على حدة باستخدام معادلة
 1هي عبارة عن خصائص مهمة ينبغي أن تتوفر في أي أداة قياس ،سوءا كانت إختبارات الشخصية ،أوإختبارات تحصيلية
...الخ ،أو غيرها من االختبارات حتى تصبح صالحة للتطبيق في بيئة البحث ،أي يمكن اإلعتماد عليها ألخذ مجموعة

من الق اررات ،ألنه بدون وجود هذه الخصائص ال يمكن الوثوق بقدرة األداة على قياس ما أعدت لقياسه ،وال يمكن اعتبار
ا لنتائج المتحصل عليها عند استخدامها لقياس السمات المختلفة على درجة عالية من الدقة والموضوعية ،وتتمثل تلك
الخصائص بالصدق والثبات.
للعلوم والتقنية

775
775

صنعاء  21 - 20 /أكتوبر  2020م

( املؤتمر العلمي الثاني للعلوم اإلدارية )
التنمية املستدامة ركيزة لألمن واالستقرار والسالم  /أكتوبر  2020م

ألفاكرونباخ ( ، )Cronbach-αومتثلت درجة معامل الثبات لالتساق الداخلي لفقرات االستبانة بــ
( )0،72لألدوار املتوقعة للمؤسسات الرتبوية لتطبيق احلق يف التعليم ،ويف ضوء قيمة الثبات املوضحة
أعاله ،تعد مؤشرا قويا على موضوعية املقياس ،مما جيعل منها أداة صاحلة لقياس ما وضعت ألجله.
اا ثءثياثىل ط

اث هث اىلل مةأ نظراً خلصوصية وطبيعة البحث وأهدافه ومتغرياته ،استخدم الباحث

برنامج احلزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية( ،)SPSSاإلصدار ( ،)23واألساليب اإلحصائية املتمثلة
باملتوسطات احلسابية :ملعرفة متوسط االستجابات حول درجة موافقة اخلرباء املشاركني على كل فقرة.
والنسب املئوية :ملعرفة نسب موافقة اخلرباء على كل فقرة من فقرات أداة البحث ،ثم القيام بالعديد من
اإلجراءات امليدانية لتنفيذ هدف البحث على اخلرباء املشاركني وفق جوالت أسلوب دلفي املعدل من خالل
جولتني شارك فيها مجيع اخلرباء وعددهم( )50خبريا ،حيث مت شرح اهلدف من البحث وأسلوبه البحثي،
وطلب منهم إبداء درجة موافقتهم فيما عرض عليهم من فقرات لتطبيق احلق يف التعليم يف املؤسسات
الرتبوية (األسرة – املدرسة – اإلعالم) ،واتباع التغذية الراجعة اليت مشلت إجابات كل خبري على حدة
وإجابات مجيع اخلرباء املشاركني على كل فقرة ،ثم قام الباحث جبمع األداة بعد اإلجابة عليها من
قبل(عينة البحث) اخلرباء املشاركني يف اجلولة األوىل ،وتأكيدها من خالل اجلولة الثانية ضمن الفرتة
الزمنية احملددة للجولتني ،ومن ثم القيام بتفريغ إجاباتهم وفق جداول خاصة بذلك ،ومن ثم حتليلها
إحصائياً ،وحتلي ل بيانات اجلولتني األوىل والثانية بهدف معرفة مستوى موافقة اخلرباء املشاركني على
الفقرات احملددة يف األداة يف ضوء نسبة االتفاق املعتمدة يف أسلوب دلفي املعدل واحملددة بـ ( ،)%68وعليه
فقد بينت نتائج التحليل اإلحصائي لبيانات اجلولتني األوىل والثانية بأن درجة املوافقة ألفراد عينة البحث
وفقاً إلجاباتهم عن كل فقرة يف االستبانة قد تراوحت ما بني ( )% 100 – % 91وهي نسبة موافقة
مرتفعة جداً ،واعتماد مجيع الفقرات احملددة يف أداة البحث.
ث رلًأاثىلال ل يا ت ف
ثألد ث اث

لأا

رقاىللمؤسفلياثىل

يقاثىل مال قاىل ر اث

ا اثىل رل أا

بناءً على النتائج امليدانية الســـــتجابات اخلرباء حنو األدوار املتوقعة للمؤســـــســـــات الرتبوية اليمنية
(األســرة ،املدرســة ،وســائل اإلعالم) ،لتفعيل احلق يف التعليم اليت نصــت عليه التشــريعات واالتفاقيات
الدولية ،واليت مت التوصـــل إليها لكي تتمكن املؤســـســـات الرتبوية من تضـــمينها يف اخلطط والربامج
اليت ينبغي أن تقوم بها ،ومبا يؤدي إىل القيام باألدوار اإلدارية والفنية ،وحتقيق هدف البحث الفرعي
الرابع املتمثل بالسؤال:
ولاثألد ث اث

رقاىللمؤسد د د د ددف د د د د ددلياثىل

يقاثىل مال قاىل ر اث

ا اثىل رل اثىل ا صد د د د دد اعل لا

ثات ل لياثىله ىل ق؟اا
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وملعرفة ذلك ق ام الباحثان بالعديد من اإلجراءات والتوصــــــــــــــــــــــــل إىل العديد من األدوار املتوقعة
للمؤسسات الرتبوية اليمنية ،اليت مت استخالصها من آراء اخلرباء املشاركني ،كما يوضحها اجلدول
رقم ( ،)1على النحو اآلتي:
جدول ()1
ث

سطلياث فل قا ف اث ثا قااس جل لياثخلربثءاث شل ا اىل ر اث
ث ؤسفلياثىل

ثىل ت ا ف ا

ثىله اث

ثادثة ثىلال ل يا

ا اثىل رل ا ا

يقاثىل مال قا
ث

ا

سطا

ث فل

تنمية الشخصية اإلنسانية لدى املتعلم وقدراتها

ف قا

وف ىا

ث ثا ق

ث ثا ق

3،96

 99،00مرتفعة جداً

4،00

100

مرتفعة جداً

100

مرتفعة جداً

100

مرتفعة جداً

1

4

2

1

حصول اجلميع على التعليم دون متييز.

3

1

حتقيق مبدأ إلزامية التعليم األساسي للجميع.

4،00

4

1

توفري التعليم اجملاني للجميع.

4،00

5

2

توفري برامج تعاجل الرسوب يف التعليم.

3،98

 99،50مرتفعة جداً

6

4

3،96

 99،00مرتفعة جداً

7

5

3،94

 98،50مرتفعة جداً

8

1

4،00

مرتفعة جداً

9

6

10

5

11

5

12

2

13

3

العقلية والبدنية إىل أقصى إمكاناتها.

تهيئة البيئة الصديقة املشجعة لالستمرار
بالتعليم.
احرتام إدارة املدرسة للحق يف التعليم اجليد.
تنفيذ برامج تعاجل ظاهرة أمية الطفل املتجاوز
سن االلتحاق بالتعليم.
توفري التقنيات والوسائل التعليمية املناسبة مليول

100

3.92

 98،00مرتفعة جداً

3،94

 98،50مرتفعة جداً

3،94

 98،50مرتفعة جداً

3،98

 99،50مرتفعة جداً

3،98

 99،49مرتفعة جداً

14

2

تشجيع إجنازات الطفل العلمية واالبتكارية.

3،98

15

2

متتع الطفل يف املشاركة باألنشطة التعليمية.

3،98

 99،50مرتفعة جداً
 99،50مرتفعة جداً

للعلوم والتقنية

وقدرات املتعلم.
تنفيذ أنشطة تعليمية تتوافق مع قدرات املتعلم.
تشجيع املشاركة يف األندية الثقافية
واالجتماعية.
تنمية قدرات املتعلم يف اختياره لتعليمه العالي
املناسب مليوله وكفاءته.
توجيه الطفل الستثماره طاقاته اإلبداعية
ملشاركة فاعلة حنو تنمية اجملتمع.
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16

4

17

4

18

4

19

4

توفري وسائل اإلبالو والشكاوى حول العنف

3،96

 99،00مرتفعة جداً

3،96

 99،00مرتفعة جداً

3،96

 99،00مرتفعة جداً

توفري بدائل تربوية للعقوبات البدنية جتاه الطفل.

3،96

 99،00مرتفعة جداً

متوسط إمجالي االستبانة

3،97

 99،21مرتفعة جدا

ضد الطفل.
تنمية التفكري اإلنساني لدى الطفل حنو احرتام
حقوق اإلنسان.
توفري التعليم املناسب لقدرات األشخاص ذوي
االحتياجات اخلاصة.

يتضح من اجلدول رقم ( )1ما يأتي:
 أظهرت نتائج التحليل اإلحصائي أن مجيع فقرات االستبانة ،املتمثلة باألدوار املتوقعة لتطبيق احلقيف التعليم باملؤسسات الرتبوية اليمنية قد حصلت على متوسط حسابي ( ،)3.97وبنسبة مئوية(98.21

 ، )%وهي قيمة تشري إىل أن درجة موافقة عينة اخلرباء كانت مرتفعة جداً ،متجاوزة الدرجة املعيارية
املعتمدة لنسبة القبول وفقاً ألسلوب دلفي املعدل ،واحملددة بـ( ،)%68ويعزو الباحثان ذلك إىل أن
اخلرباء أمجعوا بأن تطبيق احلق يف التعليم حيتل درجة عالية من األهمية ،وهذا يعرب عن داللة واضحة
على أن متكني أفراد اجملتمع يف حصوهلم على حقهم يف التعليم واستثماره طاقاتهم حنو تنمية
اجملتمع ،فالتعليم يعترب من احلقوق الثقافية واالجتماعية أيضا ،كونه ميثل ركيزة هامة وأساسية
يف بناء األوطان وخط دفاعها األول وأمنها القومي ،وحصول اجلميع على التعليم اجملاني واإللزامي
وذي نوعية جيدة يساعد يف فهم الواقع وحميطه االجتماعي ،ويؤدي من خالل التعليم إىل معرفة
القيم األخالقية وآداب التعامل مع اآلخرين والسلوكيات واملمارسات الصحية السليمة.
 أن الفقرات( :)8 ،4 ،3 ،2حصول اجلميع على التعليم دون متييز ،حتقيق مبدأ إلزامية التعليماألساسي للجميع ،توفري التعليم اجملاني للجميع ،تنفيذ برامج تعاجل ظاهرة أمية الطفل املتجاوز سن
االلتحاق بالتعليم) ،قد احتلت املرتبة األوىل من بني فقرات االستبانة ،إذ حصلت على متوسط حسابي
( ،)3،98وبنسبة مئوية ( ، )%99.50ويعزو الباحثان ذلك إىل أن درجة االتفاق لدى األساتذة اخلرباء
املشاركني أفراد عينة البحث كانت مرتفعة جداً ،جتاه درجة أهمية ما ينبغي القيام به لتطبيق
احلق يف التعليم ،وتنطلق من إميانهم بأهمية احلصول على التعليم اجملاني دون متييز ويقصد به أن
تتوافر للطفل املنتمي ألسرة فقرية القرطاسية واملستلزمات الدراسية ،حبصول والديه على املساعدة
املادية لإليفا ء بتوفريها ،فإذا توافر التعليم اجملاني للجميع ومت تطبيق مبدأ إلزامية التعليم وفقاً
للتشريعات والقوانني النافذة ،لكل من األسرة واملدرسة على السواء بإلزامهما بتوفري وتهيئة حصول
األطفال ذكوراً وإناثاً يف سن التعليم ،وإتاحة الفرص أمامهم لاللتحاق بالتعليم وضمان استمرارهم
فيه حتى إكماهلم للمرحلة األساسية على األقل ،وهذا يتوافق مع دراسة (خان) بأن واقع اجملتمع
للعلوم والتقنية
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اليمين يشري اىل وجود التمييز يف التعليم ،ويكون على أساس ما يلي :املستوى االقتصادي لألسرة،
وما يقدم إلدارة املدرسة واملدرسني من دعم مالي ،وكذلك القرابة للمدرسني  /أبناء املدرسني،
كما يكون التمييز سبباً يف تسرب عدد من األطفال من الدراسة ،واخلروج أثناء الدوام الدراسي
إىل الشوارع ،ومن أشكال التمييز فيكون منها :كسياسات ،أو كممارسات أيضاً ،ويزيد تعميق
ذلك عدم وجود سياسات تربوية خاصة بالرتبية الشاملة بشكلها الواسع أو حبق التعليم اجليد
للجميع .كما يرى الباحثان ،أن آراء اخلرباء مل تغفل أهمية توافر برامج حملو األمية لدى األطفال
املتأخرين يف االلتحاق بالتعليم ممن هم يف سن التعليم ،مما يساعد يف حتقيق أهداف التعليم يف
اجملتمع بتحصينه من التأثريات السلبية لألمية وحيدث فيه التطور املنشود ،وبالتالي فإن اجملتمع
الذي ميتلك جيل من النشء والشباب مسلح بالعلم واملعرفة سيكون مستقبله أكثر إشراقاً ومناءً
ويتعزز فيه قيم التعايش والتسامح واإلخاء بني أفراد اجملتمع ككل ،ويتمتع بتنمية مستدامة
المتالكه موارد بشرية مؤهلة قادرة على مواكبة التطور املعريف والتكنولوجي ،بينما حصلت
الفقرة (( : )9توفري التقنيات والوسائل التعليمية املناسبة مليول وقدرات املتعلم) ،على املرتبة السادسة
واألخرية من بني الفقرات اليت مشلتها االستبانة ،إذ حصلت على متوسط حسابي ( ،)3.92وبنسبة
موافقة ( ،)%98حيث تشري هذه القيمة إىل توافق اخلرباء بدرجة كبرية حول تقديرهم ألهمية توفري
التقنيات والوسائل التعليمية املناسبة مليول وقدرات املتعلم ،كما أن النتائج املشار إليها سابقا وهي
يف جمموعها تشري إىل درجة أهمية األدوار املتوقعة لتطبيق احلق يف التعليم اليت ينبغي على املؤسسات
الرتبوية ا لقيام برتمجتها على الواقع العملي ،وقد حصلت مجيعها على معدالت عالية من قيم
املتوسطات احلسابية والنسب املئوية وهو ما يعرب أيضا عن مستوى االتفاق العالي بني األساتذة اخلرباء
املستجيبني أفراد عينة البحث ،وبالتعليم ذي النوعية اجليدة تزيد فرص العمل وتنخفض نسب البطالة
وترتفع مؤشرات االقتصاد الوطين ،وبالتعليم يتم التعرف على مصادر املخاطر املهددة للحياة وطرق
احلد من آثارها والتخلص منها كاألمراض واألوبئة وغريها ،وهذا ال يتحقق إال من خالل مواكبة
التعليم ملتطلبات العصر ومتغرياته املتصفة بالدقة والسرعة والتجدُد ،وأن يكون التعليم قائم النهج
التكاملي للحقوق مبعنى أن يكون التعليم قائما على حتقيق بقية حقوق اإلنسان منها احلق يف
التنمية.

للعلوم والتقنية
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ثىلال ل ياثىلرلوقأا
يف ضوء ما مت استعراضه ومناقشته من النتائج ،توصل الباحثان إىل جمموعة من االستنتاجات
اليت متخضت عنها عملية التحليل اإلحصائي إلجابات اخلرباء عينة هذا البحث اليت اتصفت باإلمجاع
واالتفاق بدرجة مرتفعة جداً ،تتلخص باآلتي:
 حصلت درجة األهمية لألدوار املتوقعة للمؤسسات الرتبوية اليمنية لتفعيل احلق يف التعليم واملتمثلةبفقرات االستبانة درجة مرتفعة جداً من األهمية.
 التأكيد على أهمية تفعيل احلق يف التعليم كحق أساسي وحموري ،نظراً لتزايد أعداد األطفالالذين تعرضوا النتهاك حقوقهم وحرمانهم من حقهم يف التعليم وتوسع رقعة انتشار األمية بني أوساط
األطفال غري امللتحقني  /املتأخرين يف االلتحاق بالتعليم خاصة يف الوقت الراهن والظروف الصعبة
اليت متر بها اليمن.
 تعزيز الثقة واالطمئنان لدى الباحث يف اقرتاح األدوار املتوقعة للمؤسسات الرتبوية اليمنية لتفعيلاحلق يف التعليم ،واملتمثلة مبجاالت االستبانة ،واليت جتعل منها أطر مرجعية ومرتكزات أساسية
يف اقرتاح األدوار.
ثىل و ليأا
يف ضوء ما توصلت إليه الدراسة من نتائج حول األدوار املتوقعة لتفعيل احلق يف التعليم باملؤسسات
الرتبوية اليمنية ويف ضوء التشريعات واالتفاقيات الدولية ،فإن الباحثني يوصيان القيادات عن املؤسسات
الرتبوية واجملتمعية اليمنية مبا يأتي:
 .1ضرورة وجود أدوار واضحة وحمدد ة ينبغي على املؤسسات الرتبوية القيام بها لتفعيل احلق يف التعليم،
وأثره على حتقيق التنمية املستدامة.
 .2أهمية حتسني واقع احلق يف التعليم يف التشريعات الوطنية ،من خالل توحيد نصوص القوانني النافذة
لتفعيل هذا احلق ،بتأكيد العمل مببدأي اجملانية واإللزامية،
 .3ضرورة إجراء تعديل يف التشريعات الوطنية لكي تتالءم مع التطورات واملتغريات اإلقليمية والعاملية.
 .4ضرورة توطيد حقوق االنسان يف أدوار املؤسسات الرتبوية اهلادفة اىل تكوين الشخصية اإلنسانية
وتنمية احساسها بكرامتها الضطالعها بدور نافع يف اجملتمع لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة.
 .5أن تتوافر القناعة لدى قيادات ومسؤولي املؤسسات الرتبوية اليمنية بأهمية تفعيل احلق يف التعليم
جلميع افراد اجملتمع ،باعتباره حق من حقوق اإلنسان لتوصل إىل رةية مشرتكة لدور املؤسسات
الرتبوية اليمنية احلكومية وغري احلكومية ،فيما خيص تفعيل احلق يف التعليم.
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ث

صليأاا

يف ضوء ما سبق يقرتح الباحثان إجراء الدراسات والبحوث العلمية اآلتية:
 )1إجراء دراسة علمية تهدف إىل معرفة عالقة التسرب من املدارس وأثره على التنمية املستدامة.
 )2إجراء دراسة تهدف إىل تقييم أثر التشريعات الوطنية يف تطبيق احلق يف التعليم يف الواقع اليمين.
 )3إجراء دراســـــــــــة علمية لتحديد أدوار منظمات اجملتمع املدني لتفعيل احلق يف التعليم يف اجلمهورية
اليمنية.
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781
781

صنعاء  21 - 20 /أكتوبر  2020م

( املؤتمر العلمي الثاني للعلوم اإلدارية )
التنمية املستدامة ركيزة لألمن واالستقرار والسالم  /أكتوبر  2020م

ل مقاث ثا أا


ثىل آ اثىل ي .
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جامعة قاريونس ,بنغازي ,ليبيا.
 اجلباري ,خالد حممد.)2007(.واقع حقوق الطفل يف كتب الرتبية االجتماعية والوطنية ملرحلة التعليم
األساسي يف اجلمهورية اليمنية ,رسالة ماجستري غري منشورة ,اجلامعة اللبنانية ,بريوت ,لبنان.
 حســـن ,كرمية مرشـــد .)2006(.حقوق الطفل بني املواثيق الدولية والتشـــريعات العربية وإشـــكاليات
تنفيذها ,رسالة ماجستري غري منشورة ,كلية احلقوق ,جامعة عدن ,اليمن.
 احلضـــرمي ،فضـــل قاســـم،) 2018(.تصـــور مقرتح آلليات تطبيق حقوق الطفل باملؤســـســـات الرتبوية
اليمنية يف ضوء التشريعات واالتفاقيات الدولية .رسالة ماجستري غري منشورة ،كلية الرتبية،
جامعة إب.
 احللييب ,أمحد بن عبد العزيز .)1425(.محاية اإلســــالم للطفل من اإلســــاءة واإلهمال ،جامعة امللك
فيصل ,الرياض.
 حُمد ,نورية علي .)2009(.محاية الطفولة :قضـــــــاياها ومشـــــــكالتها يف دول جملس التعاون واليمن,
ســــــلســـــلة الدراســـــات االجتماعية ,العدد( ,)58ط( ,)1املكتب التنفيذي جمللس وزراء العمل
والشئون االجتماعية بدول جملس التعاون ,البحرين.
 خان ,حســـن قاســـم .)2009(.جودة واقع متطلبات املنهج الدراســـي على أســـاس منهجية حقوق الطفل,
هيئة التنسيق للمنظمات غري احلكومية لرعاية حقوق الطفل ,صنعاء ,اليمن.
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 اخلفاجي ,أنعام مهدي.)2014(.حق الطفل يف التعليم  /دراســـة مقارنة مع الشـــريعة اإلســـالمية وبعض
التشريعات العراقية املعاصرة ,جملة جامعة بابل ,اجمللد( ,)22العدد( ,)2العراق.
 الســــواري ,أمحد حممد .)2013(.احلماية القانونية حلقوق الطفل ودور اإلعالم يف معاجلة قضــــاياها(
دراســــــة يف القانون الدولي حلق وق اإلنســــــان والتشــــــريعات اليمنية) ,أطروحة دكتوراة غري
منشورة ,كلية احلقوق ,جامعة القاهرة ,مصر.
 عامر ،طارق عبد الرةوف .)2008(.أصــــــــول الرتبية االجتماعية والثقافية واالقتصــــــــادية .ط ،1دار
املعارف ،القاهرة ،مصر.
 عبد اهلل ،كمال .)2002(.مدخل إىل علوم الرتبية .ط ،1دار الشــــــــــروق للطباعة والنشــــــــــر ،جدة،
اململكة العربية السعودية .
 عبداهلل ,زيد حنش :املبادئ القانونية املســتمدة من أحكام الشــريعة اإلســالمية يف تشــريعات األســرة
والطفل ,املؤمتر الرابع لرةســــــــــــــــــاء احملاكم العليا يف الدول العربية (,)2013 /9 /26 -24

الدوحة ,قطر.
 علي ,علي ســــعيد حممد .)2006(.حقوق الطفل يف القانون املالديفي ,رســــالة ماجســــتري غري منشــــورة,
كلية العلوم اإلنسانية ,اجلامعة اإلسالمية العاملية ,ماليزيا.
 قطب ،سيد .)1980(.خصائص التصور اإلسالمي ومقوماته .ط ،1دار املناهج ،عمان ،األردن .
 قناوي ،هدى .)1991(.الطفل تنشئته وحاجاته .مكتبة األجنلوا املصرية ،القاهرة ،مصر.
 حممــد ,أمحــد آدم أمحــد.)2013(.واقع اإلعالم الرتبوي يف املرحلــة الثــانويــة من منظور املعلمني
والطالب بالسودان ,جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا ,ص.5
 حممد ,عبد اجلواد حممد(.ب-ت) .محاية األمومة والطفولة ,منشأة املعارف ,اإلسكندرية ,مصر.
 املصـــباح ،عامر .)2003(.التنشــئة االجتماعية والســـلوك االحنرايف لتلميذ املدرســـة الثانوية .ط ،1دار
األمة للطباعة ،اجلزائر.
 مطر ,عاطف .)2003(.دور التلفزيون يف تشــــــــــكيل الوعي االجتماعي لطالب اجلامعات .رســـــــــــالة
ماجستري غري منشورة ,معهد البحوث والدراسات العربية ,القاهرة ,مصر .
 منظمة األمم املتحدة ,مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية. )2018(.خطة االستجابة اإلنسانية يف اليمن.
 منظمة األمم املتحدة(.ب-ت) .احلقوق االقتصــــــــــــــــــــــادية والثقافية واالجتماعية :اللجنة املعنية حبقوق
اإلنسان .صحيفة الوقائع ,العدد( ,)15ط.1
 منظمة األمم املتحدة .)2012(.تقرير مكتب املفوض السامي(حقوق اإلنسان) .نيويورك.
 منظمة األمم املتحدة.)2013(.تقرير إعمال احلق يف التنمية.
 منظمة األمم املتحدة ,إدارة شئون اإلعالم(.بدون) .اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان 1948م.
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 منظمة األمم املتحدة ,إدارة شــئون اإلعالم(.بدون) .اتفاقية مناهضــة كافة أشــكال التمييز العنصــري
1965م.
 منظمة األمم املتحدة ,إدارة شئون اإلعالم(.بدون) .امليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان 1981م.
 منظمة األمم املتحدة ,إدارة شــــــــئون اإلعالم(.بدون) .اتفاقية حقوق العمال املهاجرين وأفراد أســـــــرهم
1990م.
 منظمة األمم املتحدة ,إدارة شــــــــــــــــئون اإلعالم(.بدون) .التعليق اخلاص حول احلق يف التعليم 1999م،
رقم(.)13
 منظمة األمم املتحدة ,إدارة شــــــــــــــــئون اإلعالم(.بدون) .التعليق اخلاص حول احلق يف التعليم 1999م،
رقم(.)14
 اجمللس اإلسالمي( ،بدون) .البيان العاملي حلقوق اإلنسان يف اإلسالم 1981م.
 منظمة األمم املتحدة ,مكتب تنســـــــيق الشـــــــؤون اإلنســـــــانية.)2016(.نظرة عامة على االحتياجات
اإلنسانية .تقرير منشور على املوقع  ،www.unocha.orgاليمن.
 منظمة اليونيسيف .)1998(.اتفاقية حقوق الطفل الدولية .اآلفاق للطباعة والنشر ،صنعاء.
 منظمة اليونيسف .)2007(.دليل املدارس الصديقة للطفل.
 منظمة اليونيسف .)2013(.أوضاع األطفال يف اليمن .تقرير منشور.
 منظمة اليونيسف .)2016(.العمل اإلنساني من أجل األطفال .تقرير منشور.
 منظمة اليونيسف .)2017(.أطفال اليمن -السقوط يف دائرة النسيان .تقرير منشور.
 منظمة اليونيسف ,جمموعة التعليم.)2017(.أرقام ومؤشرات حول التعليم يف اليمن.
 منظمة اليونيســف.)2018(.مولود يف زمن احلرب 1000يوم من الطفولة املفقودة ,ســلســلة أطفال حتت
النار ,اليمن.
 منظمة اليونيسكو(.ب -ت).اتفاقية مكافحة كافة اشكال التمييز يف جمال التعليم.
 ناصر ،إبراهيم .)1409(.أسس الرتبية .ط ،2دار عمار ،عمان ،األردن.
 النجيحي ،حممد لبيب.)1981(.دور الرتبية يف التنمية االجتماعية واالقتصــــادية .ط ،1دار النهضــــة،
بريوت ،لبنان.
 وزارة التخطيط والتعاون الدولي.)2018(.املستجدات االقتصادية واالجتماعية يف اليمن ,نشرة فصلية,
العدد (.)34
 وزارة الرتبيــة والتعليم.) 2016(.انتهــاك العــدوان حلقوق الطفــل يف اجملــال الرتبوي والتعليمي ,املؤمتر
التقييمي اخلامس للمنظمات األهلية واجلهات العاملة يف جمال حقوق الطفل ,هيئة تنســـــــــــيق
منظمات حقوق الطفل ,صنعاء.
 وزارة الرتبية والتعليم .)2013(.تقرير االستعراض الوطين للتعليم للجميع.
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 وزارة الشــــئون القانونية.)1992(.القانون العام للرتبية والتعليم رقم( ,)45اجلريدة الرمسية ملحق العدد
(.)24
 وزارة الشـــئون القانونية.)1996(.قانون صـــندوق رعاية النشء والشـــباب والرياضـــة رقم ( .)45اجلريدة
الرمسية.
 وزارة الشئون القانونية.)1998(.قانون حمو األمية وتعليم الكبار رقم ( ,)28اجلريدة الرمسية.
 وزارة العدل ,العالقات العامة .)2002(.قانون حقوق الطفل رقم ( .)45اجلمهورية اليمنية.
 وزارة العدل ،العالقات العامة .)1999(.قانون رعاية وتأهيل املعاقني رقم ( .)61اجلمهورية اليمنية.
ث ثا اثألاال قأا
-

Mutezigaju, Flora.(2012). IMPLEMENTATION OF STRATEGIES FOR
REDUCING DROPOUT RATES OF LEARNERS WITH MILD
INTELLECTUAL DISABILITIES IN INCLUSIVE PRIMARY SCHOOLS IN
BUGESERA DISTRICT, RWANDA
Thomas,N2011,'Children's rights" policy into practice',Centre for Children and
Young People: Background Briefing Series,no.4.© Centre for Children and
Young People, Southern Cross University, Lismore, NSW, Australia.

ث ث اث ىل

-

قأاا

 األباره ،مسري ،)2018(.تكريم اهلل اإلنسان بالعقلhttps://mawdoo3.com .
 -اليونيسف ,)2019(.التعليم املبكرhttps://mawdoo3.com ،

 مؤسسة ماعت للسالم والتنمية وحقوق اإلنسان،)2008(.التنمية البشرية وحقوق اإلنسان وجهانلعملة واحدة ،الشبكة العربية ملعلومات حقوق اإلنسان.2008/12/17 ،

 الشــــــــــــــــــــــــــقـــــاقي ،بالل .)2019(.التعليم يف اليمن ..مــــأســــــــــــــــــــــــــاة ال ختلو من األمــــل،https://www.aljazeera.net/blogs/2019/11/26

 العليي ،همــــــــدان .)2016(.أميــــــــة األبوين تضــــــــــــــــــــــــــعف خمرجــــــــات التعليم يف اليمن،
https://www.alaraby.co.uk
www.arabhumanrights.org/cbased/ga/child-optional2.protoco00a.
www.unicef.org/yemen
www.yemen.gov.ye
www.legal-affairs.gov.ye
www.unocha.org
www.un.org/ar/universal-de
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-

(تصور مقترح لتطوير مصادر التمويل الذاتي باملدارس الثانوية يف
الجمهورية اليمينة لتحقيق أهداف التنمية املستدامة)
محور...(:واقع االستثمار ومتطلبات املرحلة املقبلة)...

أ /عاتقة محمد يحيى اسماعيل الحبابي

مخلص الدراسة
هدفت الدراس ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ا

ل

ب د توصة ة ت الدراسة ة

ال

مص در ال مويل الذاتي ل مدارس الث نوي ب جلمهوري
أهدا ال نم

ال م ن  ،كم هدفت

ال

املسة ة ة ة ة دام  ،بهدفت

بن رت تص ة ة ة ةةور م

م ال ة ةة بميف

ومي ل مة ة ةةدارس ال

امنه املدارس الث نوي  :ا م د املدارس الث نوي
ال مويل ا

ومي بشة ة ة ة ل أسة ة ة ة س ة ة ةةي كم توصة ة ة ة ت

مصة ة ة ة ة ة ة ة در ال مويل الذاتي ب ملدارس الث نوي ل

الدراس

د بجود مص در دخل ا ف ل مدارس

أهدا ال نم املس ة ة ة ة ة دام ب د ا مدت الدراس ة ة ة ة ة

الث ة نوي ة

ا

ل

ل وي

ال موي ة ةةل ا

الن اج ال ل ال ق ييف

املنهج الوصة ة ة ة ة ي املسة ة ة ة ة ي ل مصة ة ة ة ة در

ال م امل خصة ة ة ة ة ة ة ةصة ة ة ة ة ة ة ة

ال مويل الذاتي

ل مةةدارس الث ة نوية  ،بجلمو امل ومة ت بالق ة نة ت ب ةد
اسة ة
ال ة مل ة

ا ةةت الدراسة ة ز رخل بأب ا اجاات بال
هةةذا ا ة ط ة ا يف ت ق ه ة

ال من

رخل
الق ة

اجلمهوري ة ال من ة  ،ب ةةد بجود دارة

باارة ال ب بال
ا

م ته م ب ل مويل الذاتي ل مدارس

وم ةة  ،بان ةةدا ال ت ةة ت امل قةة دلةة ب امل ةةدارس

الث نوي بب ال

ت االس ة ة ة ة ة ثم ري

ال من  ،كم دمت الدراسة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ب
ل وي مص ة در ال مويل الذاتي

اجلمهوري
امل

ت

املدارس الث نوي

اجلمهوري ال من ط ي تام مو س س املدارس

امل دم
تسعى دول العامل إىل النهوض مستوى تعليمها بكافة مراحله ،وأنواعه وهذا النهوض يتطلب
توفري موارد مالية متكنها من سد احتياجات املدارس لنجاح العملية التعليمية بشكل جيد ،ومع زيادة
عدد السكان وزيادة الطلب االجتماعي على التعليم أصبح االنفاق احلكومي على املدارس ال يكفي
للنهوض بالعملية التعليمية ،ولذا فهي حتتاج إىل موارد مالية إضافية متكنها من تنفيذ العملية التعليمية
وسد احتياجاتها.
لذا فإن دول العامل املتقدم والنامي يتطلع إىل التعليم كونه العجلة املؤثرة يف النهوض باجملتمعات
والتنمية البشرية(ود ،واهليلم .) 177 ،2017 ،حيث مل يعد التعليم خدمة استهالكية أو جمرد معرفة
ذهنية بل هو استثمار يف رأس املال البشري حيث أن اإلنفاق على التعليم يساعد يف احلصول على
خمرجات تنطوي على مستوى عالٍ من القدرات واالمكانات واملهارات؛ ولذلك فإن من أهم التحديات
اليت تواجهها األنظمة التعليم ية هو مدى توافر مصادر متويلية كافية لتأمني التعليم لطالبيه بالكم،
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والنوعية املناسبة خاصة يف ظل الزيادة املستمرة يف نفقات التعليم نتيجة لزيادة الطلب عليه ،واحلاجة
امللحة له(اخلطيب .) 137 ،2010 ،وباعتبار التعليم هو أساس هذا التقدم وقاعدته اليت تتخلل كافة
األن شطة اإلنتاجية واخلدمية ،األمر الذي يوجب علينا أن نتناول الدور البالغ األثر لإلنفاق على التعليم
مبحدداته الكمية والكيفية يف تأثريها على التنمية املستدامة مبحدداتها السياسية ،واالقتصادية،
واالجتماعية ،واملعرفية(الزيات.)4 ،2013 ،
مش

الق ث
يواجه العامل اليوم الكثري من التحديات اليت تتزايد املخاوف من االنعكاسات السالبة على

مستقبل العلم ،وتظهر احلاجة امللحة للتخطيط املستقبلي الذي يضمن الوقاية من مشكالت اليت قد
تواجه األجيال القادمة يف املستقبل ،وعلى ذلك فقد مت توجيه املزيد من االهتمام بالتنمية البشرية
املستدامة(املنري .)11 ،2014 ،وقد أكدت دراسة الوزرة ( )2019أهمية تنوع مصادر التمويل الذاتي
للمدارس بالرياض ،كما أكدت دراسة الشعري واملنقاش( )2018إىل أهمية االهتمام باملوهوبني
ورعايتهم الذي يعترب بديل مساند للتمويل الذاتي ،أيضاً أكدت دراسة دو ،واهليلم( ،)2017ودراسة
اجلريوي( ) 2015إىل أن التمويل الذاتي للمدارس ميكنها من مواجهه املشكالت املدرسية  ،وأن
املخصصات املالية من قبل احلكومة ال تكفي لسد االحتياجات التشغيلية.
واليمن أحد دول العامل اليت تسعى إىل مواكبة العصر احلديث والسري يف خطى واضحة
متكنها من النهوض بالعملية التعليمية لتحقيق أهداف التنمية املستدامة ،ومبا أن التعليم يف اجلمهورية
اليمينة يواجه الكثري من القيود اليت حتد من كفاءته وتضعف خمرجاته وإمكانية تطوره ولعل من
أبرز تلك القيود وأشدها تأثري على مسرية التعليم هي حمدودية مصادر التمويل واخنفاض كفاءة
خت صصها على مكونا العملية التعليمية األمر الذي يعيق إمكانية تطور التعليم يف املدارس وحتسني
جودة خمرجاته(الدهشان ،ب ت.)2 ،
لذا فإن تطوير مصادر التمويل يف املدارس الثانوية يف اجلمهورية اليمنية يعد أحد الوسائل لتحقيق
أهداف التنمية املستدامة ألجل النهوض بالعم لية التعليمية وبهذا تتبلور مشكلة الدراسة يف السؤال
الرئيسي التالي:
م ال صور م

ل وي مص در ال مويل الذاتي ب ملدارس الث نوي ل

أهدا ال نم املس دام ؟

ويتفرع من السؤال الرئيس األسئلة الفرعية التالية:
 ما مصادر التمويل الذاتي للمدارس الثانوية باجلمهورية اليمينة؟
 ماهي أهداف التنمية املستدامة؟
 ما تصور مقرتح لتطوير مصادر التمويل الذاتي باملدارس الثانوية لتحقيق أهداف التنمية املستدامة؟
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أهدا الق ث
 التعرف على مصادر التمويل الذاتي للمدارس الثانوية باجلمهورية اليمينة.
 التعرف على أهداف التنمية املستدامة.
 بناء تصور مقرتح لتطوير مصادر التمويل الذاتي باملدارس الثانوية لتحقيق أهداف التنمية املستدامة.
أهم الق ث
برزت أهمية البحث احلالي من اآلتي:
 احلاجة امللحة لتنوع مصادر التمويل الذاتي للمدارس الثانوية باجلمهورية اليمينة وخاصة أن مصادر
املدارس تعتمد كلياً على الدعم احلكومي الذي ال يكفي لسد احتياجاتها.
 يعترب هذا البحث األول من نوعه يف اجلمهورية اليمنية كحد علم الباحثة.
 يساعد املدارس الثانوية يف تطوير مصادر التمويل هلا لتحقيق أهداف التنمية املستدامة.
دبد الدراس
 ا دبد املواو

 :اقتصر هذا البحث على بناء صور مقرتح لتطوير مصادر التمويل للمدارس الثانوية

باجلمهورية اليمينة لتحقيق أهداف التنمية املستدامة.
 ا دبد امل ن  :املدارس الثانوية احلكومية باجلمهورية اليمنية.
 ا دبد الزم ن  :مت إجراء الدراسة 2020م.
مص

ت الدراس :
امل

ال صور لغ ً :ج رت

م الوس ط ( :)548 ،1980مادة صار :تكونت له صورة وشكل ،والشيء:

ختيله واستحضر صورته يف ذهنه.
ال صور اص ت

ف د

الص حل( :)188 ،1999هو إدراك مؤدي الدور لتوقعات اآلخرين ،أو هو

كلمة ،أو جمموعة تعرب عن فكرة عامة ،أو عالقاته باألشياء األخرى مثل الزمان ،واملكان.
ال ُصور امل ُ

ج اا ً  :تقصد به الباحثة بأنه إطار يوضح كيفية تطوير مصادر التمويل الذاتي ملدارس

الثانوية يف اجلمهورية اليمنية لتحقيق أهداف التنمية املستدامة.
ال وي

زااي()Development ( )15 ،2008لغ ً :من الفعل "طور" وطور الشيء أي حوله من طور إىل

طور ،والطور هو احلالة ،والتطوير هو التغيري التدرجيي الـذي يـحـدث فـي تركيب اجملتمع ،أو
العالقات ،أو التنظيـم ،أو القـيـم السائدة فيه.
ب اه م( )998 ،2009ال وي اص ت ً  :إصدار القرارات بشــأن اإلجـراءات الـعـملية لـتـطوير
املــواضيع اليت حتتــاج إىل تعـديـــل أو تغيـري ،أوحــذف ،وهو عـملـية منظـمة ،وليسـت ارجتالية ،وتــقوم
علـــى األدلة العملية.
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الصري (خل ت )89 ،ال وي  :االستجابة للتغيري واالسرتاتيجية التعليمية بهدف االستجابة للتغيريات
املتسارعة يف التعليم.
الق ث ال وي ج اا  :بأنه استجابة للمتغريات املتسارعة اليت حتدث يف العامل ،و العمل على

ت

ربط املدرسة باجملتمع احمللي داخلياً ،وخارجياً وفق آلية متفق عليها ،والعمل على توفري احتياجاتها
بطريقة منظمة.
ال مويل الذاتي
الص حل باهل م ( )7 ،2017ال مويل الذاتي بأنه :جلوء بعض املدارس إىل تطوير نشاطاتها التعليمية
إىل أنشطة تعليمية إنتاجية تسهم يف توفري ،وتنوع موارد مالية إضافية لتلبية احلاجات املتزايدة للمدارس.
الوارة( )462 ،2019ال مويل الذاتي بأنه :البحث عن الطرق املناسبة للحصول على األموال،
واختيار وتقييم تلك الطرق للحصول على الطريقة األفضل بينهما بشكل يتناسب مع احتياجات اجملتمع.
ت

ال مويل الذاتي ج اا ً:

ت

الق ث ال مويل الذاتي ج اا ً بأنه :قيام املدارس الثانوية باجلمهورية اليمنية على تطوير

وحتسني أنشطتها داخل املدرسة واليت متكنها من زيادة مصادر التمويل الذاتي للمدرسة لسد
احتياجاتها طوال السنة.
ال نم املس دام
ال نم
ال س

ب الوادي( )51 ،2011ال نم بأنه  :عبارة عن حتقيق زيادة سريعة تراكمية ودائمة عرب

فرتة زمنية معينة ،وهي عملية التغيري الذي حيرك جمموعة قوى اجملتمع حنو بلوغ مرتبة أفضل وذلك
بزيادة قدرته على التحكم يف سياسته ،وبراجمه ،وخططه ،ومشاريعه ،ومن جانب آخر السيطرة على
بيئته وتوجيه شؤون األفراد ملا هو أرقى.
االس دام
سم( )20 ،2007بأنه  :التوازن واالستمرار وإدارة املوارد واالرتقاء بها ملصلحة اجليل احلاضر
وا ألجيال القادمة ،أو هي ضمان أال يقل االستهالك مع مرور الوقت.
ال نم املس دام
ك ( ) 73 ،2014أن ال ن ال مل ل ق

بال نم

فت ال نم املس دام بأنه  :التنمية

املستدامة اليت تليب حاجات احلاضر دون املساومة على قدرة األجيال املقبلة يف تلبية حاجاتهم.
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ت يف ال نم املس دام ج اا ً
عرفت الباحثة التنمية املستدامة إجرائياً بأنها :هي االستمرارية يف التحسني والتطوير واالرتقاء باملدرسة،
وحتسني مصادر الدخل لديها حبيث تليب احتياجات املدرسة يف احلاضر واملستقبل مبا يتالئم مع أهداف
التنمية املستدامة.
منه

الق ث
اعتمدت الدراسة احلالية على املنهج الوصفي املسحي للتقارير ،واملؤشرات ،واألحباث ،و

الكتب ،واملصادر العلمية املتخصصة يف جمال التمويل الذاتي للمدارس الثانوية ،والذي بدوره سيسهم
يف زيادة مصادر التمويل للمدارس احلكومية  ،جلمع البيانات التفصيلية عن الوضع احلالي ،بغرض
تفسري هذه البيانات ،ودراسة خصائص الظاهرة ،ووصف طبيعتها والعمل على إجياد عالقات سببية
بني متغرياتها ،بهدف الوصول إىل تصور مقرتح لتطوير مصادر التمويل الذاتي للمدارس الثانوية
باجلمهورية اليمنية.
الدراس ت الس ب
الدراس ت ال ب
 -1دراسة الوزرة( )2019بعنوان" با و تنوع مص در ال مويل الذاتي ل مدارس الث نوي ا
ال ي ض ميف بجه نظ

وم طدين

دته " هدفت الدراسة إىل التعرف على واقع تنوع مصادر التمويل الذاتي

للمدارس الثانوية احلكومية مبدينة الرياض من وجهة نظر قادتها والوصول إىل املعوقات اليت ميكن
أن حتد من التمويل الذاتي ،وتقديم املقرتحات اليت تسهم يف تنوع مصادر التمويل الذاتي يف املدارس،
ولتحقيق أهداف الدراسة فقد استخدمت الدراسة املنهج الوصفي املسحي حيث مت تطبيق أداة الدراسة
وهي االستبانة على جمتمع الدراسة الذي تكون من قادة مدارس البنني الثانوية احلكومية مبنطقة
الرياض البالغ عددهم ( )127قائداً ،أما عينة الدراسة فقد بلغت ( )85فرداً.
ب د توص ت الدراس

 :أن متوسط الواقع العام حملور واقع تنوع مصادر التمويل الذاتي للمدارس

الثانوية كان ( )3.18وأن أفراد العينة مهتمون بتنوع مصادر التمويل الذاتي ،أما حمور املعوقات فقد
كان استجابة أفراد العينة موافقون إىل حد ما مبتوسط حسابي (.)4.43
 -2دراسة الشهري ،واملنقاش( )2018بعنوان" اس ثم ر املواهب ال تب كقديل مس ند ل مويل ال
مدارس ال

م ال

ب ملم

م

ال ب الس ودي " .هدفت الدراسة إىل حتديد درجة االستفادة من

مواهب الطالبات يف برامج رعاية املوهوبات املعمول بها حالياً يف متويل التعليم ،وحتديد معوقات،
ومتطلبات االستفادة من املوهوبات يف خلق موارد مساندة لتمويل التعليم ،ولتحقيق أهداف الدراسة مت
استخدام املنهج الوصفي التحليلي  ،ومت استخدام االستبيان كأداة جلمع املعلومات الذي طبقت على
جمتمع الدراسة البالغ عددهم( )79مشرفة ومعلمة موهوبات يف مدينة الرياض.
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ب د توص ت الدراس

الن اج ال ل  :االستفادة من برامج رعاية املوهوبات القائمة حالياً كبديل

مساند لتمويل التعليم هي تأهيل املوهوبات للمشاركات يف املسابقات العاملية ،وبرامج تسريع املوهوبات
للمراحل األعلى ،وكذلك االستفادة من املوهوبات يف رفع املستوى التحصيلي للطالبات املتعثرات،
كما أن أهم معوقات االستفادة منهن هي ضعف الدعم املقدم من القطاع الطالبات العناية مبواهبهن
وتنميتها ،وكذلك ضعف الدعم املقدم من إدارة املدرسة وقلة وعيها بتنمية مواهب الطالبات ،كما
توصلت الدراسة إىل أن استثمار املواهب الطالبية يف متويل التعليم يستلزم متطلبات عدة أهمها إقامة
ورش عمل للموهوبات لالستفادة من أفكارهن يف ابتكار وتطوير الوسائل التعليمية واالستفادة منهن
يف تدوير التالف والرجيع ،وكذلك توفري املوارد املالية واملادية اليت تدعم برامج تطوير قدرات
املوهوبات.
 -3دراسة ود ،واهليلم ( )2017بعنوان" با و ال مويل الذاتي املدرسي بم و ته ميف بجهه نظ اإلدارات
املدرس

دبل ال ويت تصور م

ل وي ه" هدفت الدراسة إىل التعرف على واقع التمويل الذاتي

املدرسي ومعوقاته من وجهه نظر اإلدارات املدرسية يف دولة الكويت ،ما اخلطوات اإلجرائية اليت
ا ختذت من قبل اإلدارات املدرسية لزيادة مصادر التمويل الذاتي املدرسي ،التعرف على املعوقات اليت
تواجه التمويل الذاتي املدرسي يف دولة الكويت من وجهة نظر املديرين واملديرين املساعدين ،والتعرف
على الفروق ذات داللة إحصائية بني استجابات أفراد العينة عند مستوى الداللة( )0.05املتعلقة مبدى
احلاجة إىل زيادة مصادر التمويل الذاتي املدرسي وبني اإلجراءات اليت يتخذونها واملعوقات اليت
تواجه ها ،وقد استخدمت الدراسة املنهج الوصفي ،وقد استخدمت الدراسة االستبانة كأداة جلمع
املعلومات ،وقد تكون جمتمع الدراسة من( )1450مدير و مساعد مدير اإلدارة املدرسية بالكويت أما
عينة الدراسة فقد مت اختيارهم بالطريقة العشوائية الذي بلغ عددهم ( )135فرداً.
الن اج اليت توص ت ل ه الدراس  :ضرورة زيادة مصادر التمويل الذاتي املدرسي ملواجهه املشكالت
يف التمويل املدرسي ،كما توصلت الدراسة إىل أن املخصصات املالية من قبل وزارة الرتبية والتعليم
لتغطية احلاجات التشغيلية للمدرسة ،وأيضا وجود بعض املعوقات اليت تواجه اإلدارة املدرسية يف زيادة
مصادر التمويل املدرسي تتمثل يف حمدودية الصالحيات لإلدارة املدرسية ،كما اتفق أفراد العينة على
أن هناك قصور الوعي اجملتمعي بضرورة زيادة مصادر التمويل املدرسي كما وافق أفراد عينة الدراسة
أن هناك قصور يف املناهج الدراسية يف تنمية امليول املهنية للطالب والطالبات يف املدارس مما يضعف
فرصة تنمية امليول للمواهب يف املدرسة من خالل بيع منتجاتهم أو مشاركتهم لألنشطة الطالبية اليت
تستفيد املدرسة من ريعها.
 -4دراسة اجلربوي( )2015بعنوان"ت ويم جهود مدرارت بمدي ات مدارس ال

م ال

لزي دة مص در

ال مويل املدرسي" هدفت الدراسة إىل التعرف على مدى قناعة مدراء ومديرات املدارس التعليم العام
احلكومي بأهمية زيادة مصادر التمويل ،والتعرف على اإلجراءات الفعلية اليت قاموا بها حيال ذلك،
للعلوم والتقنية
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كما سعت الدراسة إىل الكشف عن املعوقات اليت تواجههم يف العمل على زيادة مصادر التمويل ،وهل
توجد فروق ذات داللة إحصائية يف إجابات أفراد عينة الدراسة تبعاً ملتغريات (النوع ،املؤهل ،سنوات
اخلربة) ،وقد استخدمت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي جلمع البيانات ولتحقيق أهداف الدراسة مت
استخدام االستبيان كأداة جلمع البيانات من أفراد عينة الدراسة ،وقد كان جمتمع الدراسة يتكون
من ( )74مديراً ومديرة ،أما عينة الدراسة ( )29مدير ومديرة.
ب د توص ت الدراس

الن اج ال ل  :قناعة عينة الدراسة بضرورة زيادة مصادر التمويل ملدارسهم

وأن املخصصات املالية من قبل وزارة الرتبية والتعليم غري كافية لسد االحتياجات التشغيلية ،كما بلغ
املتوسط العام حملور اإلجراءات الفعلية اليت قام بها مدراء ومديرات املدارس من أجل تنوع مصادر
التمويل بلغ( )2.16وهذا يدل على عدم قيام أفراد عينة الدراسة بإجراءات فعلية لزيادة مصادر التمويل،
وأن هناك معوقات تواجه مدراء ومديرات التعليم العام احلكومي لتنوع مصادر التمويل ،وقد أبدا عينة
الدراسة موافقتهم بشدة على التنوع يف مصادر التمويل ملدارسهم.
من ذج ميف ال

رخل ال مل

ت وي مص در ال مويل

 -1منوذج ز ب الش ك رت االج م

املد و

ال

ع اج ص

يوجد برنامج التمهني يف هولندا باملشاركة مع الشركاء االجتماعيني ،حيث يتألف التدريب
املهين األول من جمالني خمتلفني  ،يتكون اجملال األول من خطط تلمذة مهنية(تطبيقية) ،بينما يتكون
الثاني من تعليم (نظري) ويستمر حوالي ثلث الطالب الذين دخلوا التدريب املهين األولي خبطط التمهني،
بينما يدخل الثلثان اآلخران دورات نظري ة ،ونتيجة املشاركة الكبرية للشركاء االجتماعيني فقد مت
خلق التزام عام لصاحل نظام التمهني ،كما مت إنشاء صناديق يف كل القطاعات االقتصادية التعليمية
يف كل قطاعات االقتصاد عن طريق املفاوضة اجلماعية ،أما ما يتعلق بتنظيم اإلسهامات املالية وتوزيعها
فإنه أمر يعود حت ديده للشركاء االجتماعيني فعلى سبيل املثال يتم فرض املساهمة على أصحاب العمل
فقط ،أو على أصحاب العمل واملوظفني معاً ،ومتول بعض اجلهات الصندوق جزئياً ،من خالل تشارك
عدة جهات مسؤولية تنظيم مراكز التدريب العملي  ،بينما يتم هذا التدريب العملي يف شركة واحدة
بشكل عادي ،ويتم إدخال نشاطات تدريبية مشرتكة تتوافر أحياناً خارج ميدان العمل ،ويف بعض
احلاالت ميكن أن تكون املؤسسة هي صاحبة مصلحة العمل ،ومتول هذه املبادرات املشرتكة من
صندوق القطاع الرتبوي.
وتستخدم صناديق القطاع الرتبوي بشكل رئيسي لتمويل التعليم املهين املستمر ،ومع ذلك فإنها
تلعب دوراً مهماً يف تشجيع أشكال جديدة من التدريب العملي ،والتدريب يف جمال التلمذة املهنية،
ومتويل صناديق القطاع الرتبوي عدة مبادرات للتعاون بني املؤسسات التعليمية وخاصة املهنية والقطاع
اخلاص ،ويستند متويل تدريب التمهني إىل القطاع العام واخلاص ،حيث يتم متويل اجلزء النظري من
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التدريب املتمهن بشكل مباشر من األموال العامة ،بينما يتم متويل التدريب يف ميدان العمل جزئياً من
إعفاءات ضريبية تعطى للشركات (اخلوالني.)61 ،2016 ،
ز ب دبل ال ويت
ضمن جتربة تربوية وعلمية مبتكرة وسبّاقة ،قدمت مدرسة ثانوية ناصر عبد احملسن السعيد
للبنني منوذجاً مشرفاً للحفاظ على البيئة الكويتية ،واستثمار مواهب الطالب وتعزيز قدراتهم ،و
مساهمة األقسام العلمية يف الزراعة على سبيل املثال زراعة وإنتاج حماصيل زراعية من خمتلف أنواع
اخلضروات والفواكه؛ وهذا يسهم يف زيادة احلقول اخلضراء انطالقاً من داخل املدرسة وامتداداً حنو
آفاق أوسع ؛ وذلك عرب رؤى وتصورات تربوية شاملة ومرنة تضعها إدارة املدرسة ،وتطمح إدارة املدرسة
واهليئة التدريسية مبساعدة طالبها من خالل رفع شعار مدرسيت خضراء ومنتجة ،إىل املشاركة يف
املعارض واملسابقات ،واملساهمات يف دعم األمن الغذائي يف البالد؛ وذلك عن طريق إنتاج احملاصيل
الزراعية املنتجة ،وإظهار اجلانب اجلمالي هلا ،فالزراعة والبستنة تسهمان يف تهذيب النفس ،وتعلمان
الطالب يف هذه الفئة العمرية الصرب وحب العمل اجلماعي ،واإلنتاج وحتمل املسؤولية وااللتزام إىل جانب
أنهما متنحانهم املعلومات ،واكتساب املهارات اليدوية ،فضالً عن أنهما تشجعانهم على حب الطبيعة
وتنميان شعورهم حبب األرض ،وتعززان فيهم روح االنتماء للوطن ،وقد لقيت هذه التجربة جتاوباً كبرياً
من قبل قياديي الرتبية ،وهذا ما خلق مثة روح التنافس واملشاركة الفاعلة بني املدارس يف خمتلف املناطق
التعليمية(احلداد.)26 ،2016 ،
ز ب الوالي ت امل دة األم ي
تعد جتربة الواليات املتحدة األمريكية من بني التجارب العاملية الناجحة يف لتعزيز املهارات
املهنية يف العملية التعليمية والرتبوية ،واليت أجريت كتجربة ناجحة يف مدرسة ثانوية
)"( “Saint Louis Parkاليت تقع يف والية ) ،( Minnesotaإذ قامت املدرسة بإشراك طالبها ضمن
برامج دراسية يف جمال التسويق ،ويف هذا الربنامج يتم تعليمهم فن أساليب التسويق من خالل جتميع
أعمال الطالب يف خمزن املدرسة الذي أطلق علي اسم) ،")STORLOLEويتم تسويق األعمال اليت
ينتجها الطالب ،واحلصول على مبالغ رمزية مقابل بيعهم لتلك األعمال .وتُعد طريقة ممتازة لتعليم
املهارات وحتويلها إىل واقع ،وبهذه الطريقة يكون الطالب قادراً على التواصل والتفاعل مع العمالء،
والعمل مع اآلخرين ،ويكون مزودا باملعارف لتوظيفها يف املواقف الالزمة ،للنجاح يف سوق العمل
مستقبالً ،ومثة أيضا برنامج يُطلق علي"  ، " Junior Achievementواليت تُعد من أقدم األمثلة اليت
طُرحت يف الواليات املتحدة الذي بدأ يف عام  1919و هذا الربنامج يُعد من قبل منظمة شبابية غري
رحبية ،يركز على تعليم الطالب األعمال احلرة ،ودعم املشاريع الصغرية ،وتزويدهم مبعلومات تتعلق
بأسس األعمال التجارية واالقتصادية ،واالستعداد لسوق العمل ،إىل جانب تعزيز القيم األخالقية والثقة
بالنفس ،وحتفيزهم على حتقيق املصاحل الشخصية و التعليمية األهداف املهنية( .)Ross,2002وتقوم
للعلوم والتقنية
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مدرسة )(San Fransiscoالثانوية املنتجة بدعم مشاريع وأعمال التجارية بها لكي يضمن جناح تلك
املشاريع اليت يقوم بها الطلبة ،فهي حترص عم توفري متويالت اخلاصة
()Kafka & Stephenson, 2006.

 -1ال مويل
 1 -1م هو ال مويل:
ون()291 ،2001ال مويل بأنه :إنفاق مالٍ أو استخدام جهد وهو عملية مركبة ذات أبعاد
ومراحل ،ويعد التمويل إحدى الوظائف اليت ختتص جبميع األعمال املرتبطة بتزويد املؤسسة باألموال
الالزمة؛ لتحقيق أغراضها اليت قامت من أجلها.
ف الشه ي ،باملن ش ( )172 ،2018بداال ال مويل بأنه :جمموعة من احللول غري التقليدية لتنوع
مصادر التمويل وفق أعلى معايري الكفاية والفاعلية مما يساهم يف حتقيق االكتفاء الذاتي بدالً من
االعتماد الكلي على املخصصات احلكومية.
 2-1أنواع متويل ال

م

تتنوع مصادر التمويل للتعلم العام يف الدول النامية تباعاً لتباين واختالف األنظمة السياسية،
واالجتماعية ،واالقتصادية لكل دولة واجلمهورية اليمنية تعرب أحد هذه الدول اليت ختصص ميزانية
للتعليم الذي يتم توزيعه وفق آلية معينة وميكن تصنيف أنواع متويل التعليم كما بينها (البابطني،
 )58 ،2019كالتالي:
أ -ال مويل ا

ومي :وهو املصدر التقليدي لتمويل التعليم؛ حيث تتحمل الدولة متويل التعليم ودفع

كامل تكاليفه.
ب -ال مويل اج ص :وهذا النوع من التمويل يعتمد على دفع الطالب رسوماً للخدمات اليت حيصلون
عليها من املؤسسات التعليمية.
ج -ال مويل املخ ط :جيمع هذا النوع من التمويل بني الدولة ،واألفراد ،والقطاع اخلاص؛ بهدف التغلب
على نقاط الضعف يف كل منها.
د -ال مويل الذاتي :أي الذي يكون من قبل املؤسسات التعليمية نفسها.
3 -1م ت زات مص در ال مويل امل ددة ملص در
وللحصول على مصادر متويل ،وبدائل للتمويل الذاتي ،وقد ذكر الصاحل ،واهليلم ( )183 ،2017
عدد من املرتكزات لتمويل التعليم ذاتياً ومنها:
أ -التمحور حول التوسع الالمركزي يف إدارة متويل التعليم.
ب -االعتماد على الضرائب يف متويل التعليم من خالل الضرائب العامة أو فرض ضرائب خاصة لصاحل
التعليم.
ج -توفري فرص املشاركة اجملتمعية لتمويل التعليم واالنفاق عليه.
للعلوم والتقنية
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د -إعادة توزيع املوارد املالية املخصصة لإلنفاق على التعليم.
ه -السماح للمنظمات واملؤسسات الغري حكومية ،والغري رحبية بإنشاء مشروعات تعليمية.
ومن خالل هذه املرتكزات ترى الباحثة ما يلي:
 على وزارة الرتبية والتعليم باجلمهورية اليمنية وضع الئحة مالية لتشجيع املدارس الثانوية باجلمهوريةاليمنية على تطوير مصادر التمويل لديها وفق آلية حمددة ،والعمل بشفافية عالية الدقة.
 إنشاء صندوق التعليم كما هو معروف يف وزارة الشباب والرياضة فقد قامت بتخصيص جزء منالضرائب لصاحل الشباب والرياضة واإلنفاق عليه ،ويف حالة تنفيذه يف وزارة الرتبية والتعليم فهذا
سيساعد على متويل املدارس احلكومية ،وسد احتياجاتها التشغيلية ،وحل املشكالت اليت تواجه
وزارة الرتبية والتعليم.
 تشجيع األهالي واجملتمع احمللي للمشاركة يف االنفاق على التعليم؛ وذلك من خالل مساهمتهم يفبناء فصول دراسية أو تزويد املدرسة بأجهزة تعليمية أو تشجيعهم على تقديم اهلبات واملساعدات
للمدرسة على أن تصرف تلك اهلبات واملساعدات بشفافية عالية.
 عمل آلية ملساهمة املنظمات يف عمل مشاريع داخل اسوار املدرسة واليت بدورها يعود العائد لصاحلاملدارس.
بداال بمق دئ متويل ت

م

 1- 2بداال متويل ال

م  :يذكر كال من الصاحل واهليلم (  )183 ،2017أنه يوجد بدائل لزيادة

التمويل الذاتي للمدرسة وتتمثل فيما يلي:
أ -الو ف :يعترب الوقف واحد من املصادر البديلة لتمويل التعليم؛ وذلك ألنه يسهم يف زيادة املبالغ
املخصصة لإلنفاق يف املؤسسات التعليمية.
ب -ال وبون ت ال

م  :وهي عبارة عن سندات تعليمية تقدم يف شكل كوبونات تدفعها احلكومة

إىل أولياء األمور ملساعدتهم يف تعليم أبنائهم باملدرسة
ج -ال مويل الذاتي :أدى إىل تزايد النفقات وحمدودية اإلمكانات املادية باملدارس على تقليل اعتمادها
على املصادر احلكومية اليت ال تغطي كافة احتياجات املدرسة وأن هناك أساليب البد على املدرسة
أن تقوم بها لتوفري مصادر متويلية للمدرسة واستحداث أنشطة مدرسية تهدف إىل حتقيق عائدات
مادية تعني املدرسة على تقليل اعتمادها على التمويل احلكومي الذي ال يغطي احتياجاتها املدرسية.
2 -2مق دئ ال مويل املقن

األدارت :الستمرار عملية جناح التمويل الذاتي للمدارس الثانوية

باجلمهورية اليمنية على املدارس أن تعتمد على مبادئ تسري عليها وقد بينتا املنقاش،
واخلضري( ) 254-253 ،2017أن التمويل املبنى على األداء يقوم على عدد من املبادئ األساسية اليت
حتقق فاعليته وهي:
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أ -ال دال  :ويقصد بها توزيع املوارد املالية على كافة مرافق املدرسة وبراجمها املختلفة ،وأيضاً حتقيق
العدالة األفقية يف معاملة الطالب وعدم التفريق بينهم ،وأيضاً حتقيق العدالة الرأسية من خالل
تقديم التعليم املناسب لقدرات كل طالب عادي أو من ذوى حمدودي الدخل.
وترى الباحثة أن على إدارة املدارس الثانوية باجلمهورية اليمنية يستطيع أن تقوم بوضع آلية لتوزيع
املوارد املالية حبيث تشمل صيانة املرافق املدرسة ،وتوفري االحتياجات األساسية للمدرسة ،وكذلك
ختصيص جزء من املوارد املالية للطالب املتفوقني املبدعني لتشجيعهم على دعم ابتكاراتهم ،وكذلك
دعم الطالب ذوي الدخل احملدود لتمكنهم من الستكمال دراستهم للوصول إىل املرحلة الثانية من
التعليم وهي التعليم ما بعد الثانوية.
 :وهي قدرة النظام التعليمي على حتقيق أعلى النتائج املرجوة.

ب -ال

رتة  :ويقصد به قدرة النظام التعليمي يف املدرسة على استغالل املوارد املتاحة لتحقيق األهداف

ج -ال

الرتبوية للدولة بأقل تكلفة  ،ويقاس من خالل نتائج االختبارات وينقسم إىل قسمني:
رتة اج رج  :وهي نسبة املوارد املالية اليت سيحصل عليها الطالب عند خترجه مقارنة مبا مت

 -ال

صرفه خالل مسريته التعليمية.
 -ال

رتة الداخ  :وتقاس من خالل عدد الشهادات املمنوحة ونتائج الطالب يف االختبارات مقارنة

باألموال املصروفة على العملية التعليمية.
د -الش ف  :ويقصد بها وضوح ميزانية املدرسة احلكومية ،وأصحاب املصلحة سواء فيما خيص
املوارد املالية أو معلومات الصرف املدرسي.
هـ  -احمل سق  :وهي أن تتحمل املدرسة املسؤولية الكاملة عن عدد الطالب الذين يتم خترجيهم ،وجودة
خمرجاتها التعليمية.
وترى الباحثة أن العدالة يف توزيع املوارد املالية بني مرافق املدرسة ،والطالب ،والعاملني يف
املدارس بشفافية عالية ،والقدرة على حتمل املسؤولية الكاملة هذا سيمكنها من حتقيق أهداف
املدرسة الذي بدورة سيحقق أهداف التنمية املستدامة يف اجلمهورية اليمنية.
 -3أث ر ت ق

أس وخل ال مويل الذاتي املقن

األدارت

قد بينت املنقاش ،اخلضري( )254 ،2017آثار تطبيق التمويل ومنها:
أ -األث ر املق ش ة :تصبح املدارس أكثر إدراكاً ألولويات احلكومة يف التمويل ،وأدائهم مقارنة بتلك
األولويات.
ب -األث ر امل وس  :تتمثل يف التغيري اجلذري يف أدائها ،وتبنيها ألساليب أكثر فاعلية.
ج -األث ر النه ا  :فعندما يتحقق تقدم الطالب ويرتفع نسبة التخرج يف املدرسة فإن ذلك يؤدي إىل
التنافسية بني املدارس لتحسني أدائها واحلصول على متويل أكثر.
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ومن خالل ذلك تستطيع الباحثة إضافة آثار إضافية ومن هذه اآلثار هي:
 آثار تتعلق بالطالب :أن استمرارية الطالب يف املدارس الثانوية باجلمهورية اليمنية ،و جناح العمليةالتعليمية يأتي من خالل جذب املدرسة للطالب ،و إشراك الطالب يف العمل التنموي سيمكن
الطالب من بقائهم يف املدرسة ألنها ستوفر هلم مصدر دخل خاص بهم.
 آثار مالية :وهي مساعدة الطالب على بقائه يف املدرسة من خالل توفري مصدر دخل يستفيد منه. -4ال نم املس دام
 1 - 4م هو ال نم املس دام  :عرفت التنمية املستدامة يف عام 1987م استخدم اجمللس العاملي
البيئة والتنمية مفهوماً جديداً وهو التنمية املستدامة أو "مستقبلنا املشرتك" ،وقد بدأت هذه الدعوة بعد
ما لوحظ بأن عملية التنمية االقتصادية ويف أغلب مراحلها تعمل على تدمري البيئة وتلوثها وتستهلك املواد
وأن الفقراء هم الذين يعانون من ذلك بشكل كبري من خالل التلوث واملستوى الصحي املتدني من مياه
الشرب وغياب أو قلة اخلدمات األساسية؛ وذلك بسبب التصنيع والتحضر(السرحان ،ب ت.)140 ،
وقد مت تعريفها بأنها" التنمية اليت تليب ا حتياجات احلاضر دون املساس بقدرة األجيال القادمة على
تلبية احتياجاتهم اخلاصة" ويربطها اجمللس األملاني للتنمية املستدامة مبا يعرف (باإلدارة املتمركزة
حول املستقبل) واليت تعين أنه يتعني علينا أن نرتك لألجيال القادمة نظماً بيئية ،واجتماعية ،واقتصادية
سليمة فال ميكن حتقيق ذلك دون األخرى .فالتنمية املستدامة تعرب عن التنمية اليت تتصف باالستقرار
ومتتلك عوامل االستمرارية والتواصل(املنري.)16 ،2014 ،
وقد عرف عساف ،وشهاب نقالً عن سعيد( )7 ،2016التنمية املستدامة بأنها" :التنمية املتجددة
والقابلة لالستمرار".
وعرف عساف ،وشهاب()7 ،2016التنمية املستدامة بأنها :قاعدة املوارد وتوجيه التغيري التقين
واملؤسسي بطريقة تضمن حتقيق استمرار إرضاء احلاجات البشرية لألجيال احلالية واملستقبلية.
2 -4أسس ال نم املس دام  :يستند مفهوم التنمية املستدامة إىل جمموعة من األسس ،أو الضمانات
الرامية إىل حتقيق أهدافها ،وكان من أهمها كما بينها احلسن ( )20 ،2011كما يلي:
أ -أن تأخذ التنمية يف االعتبار احلفاظ على خصائص ومستوى أداء املوارد احلالية واملستقبلية يف
املدارس كأساس الشراكة بني األجيال القادمة مبا يتناسب مع تلك املوارد.
ب -الرتكيز على التنمية إزاء هذا املفهوم على قيمة عائدات النمو االقتصادي بقدر ارتكازها على
نوعية وكيفية توزيع تلك العائدات وما يرتتب عليه من حتسني للظروف املادية للمدرسة.
ج -يتعني إعادة النظر يف أمناط االستثمار مع تعزيز استخدام وسائل تقنية أكثر توقعاً مع اجملتمع
تستهدف احلد من مظاهر الضرر ،اإلخالل بالتوازن بني املدرسة واجملتمع احمللي واحلفاظ على
استمرارية املوارد.
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د -ال ينبغي االكتفاء بتعديل االستثمار وهياكل اإلنتاج ،وإمنا يستلزم األمر أيضاً تعديل أمناط
االستهالك السائد اجتناباً لإلسراف وتبديد املوارد.
ه -البد أن يشمل مفهوم العائد من التنمية ليشمل كل ما يعود على اجملتمع بنفع حبيث ال يقتصر ذلك
املفهوم على العائد والتكلفة استناداً إىل مردود اآلثار املدرسية الغري مباشرة وما يرتتب عليها من
كلفة اجتماعية جتسد أوجه القصور يف املوارد.
و -استدامة وتوصل واستمرارية النظم اإلنتاجية يف املدارس أساس الوقاية من احتماالت انهيار مقومات
التنمية باجلمهورية اليمنية اليت تعتمد على نظم تقليدية.
وترى الباحثة أن على اإلدارة باملدارس الثانوية باجلمهورية اليمنية مايلي:
-

أن تضع آلية وخطط للحفاظ على مواردها احلالية والعمل على تطويرها يف املستقبل.

 السعي حنو التنوع يف االستثمار املدرسي وربط االستثمار باحتياجات اجملتمع احمللي وخاصة اجملتمعاحمليط بها.
-

أن تراعي أمناط االستهالك  :وهو إنتاج السلع امللبية الحتياجات اجملتمع على أن تكون ذو جودة
عالية وبأقل سعر.

 االستفادة من ماهو موجود يف املدرسة من أصول تدر عليها دخل إضايف. 3 -4أهدا االط ر ال بي ل نم املس دام  :قد بني املنري( )26-25 ،2014أهداف التنمية املستدامة
يف الوطن العربي واليمن تعترب أحد األقطار الوطن العربي وهي على النحو التالي:
أ -حتقيق السالم ،واألمن على أسس عادلة ،وإزالة بؤرة التوتر.
ب -احلد من الفقر والبطالة.
ج -حتقيق مواءمة بني معدالت النمو السكاني واملوارد املتاحة .
د -القضاء على األمية وتطوير مناهج وأساليب الرتبية والتعليم ،والبحث العلمي والتقين مبا يتالءم مع
احتياجات التنمية املستدامة.
ه -دعم وتطوير املؤسسات التنموية والبيئية ،وتعزيز بناء القدرات البشرية ،وارساء مفهوم املواطنة.
و -احلد من تدهور املوارد والعمل على إدارتها بشكل مستدام حبيث حيقق األمن املالي للمدرسة.
ز -تطوير القطاعات اإلنتاجية ،وتكاملها ،واتباع نظم اإلدارة املتكاملة ،وأساليب االنتاج األنظف،
وحتسني الكفاءة اإلنتاجية لرفع القدرة التنافسية للمنتجات املدرسية ،وحتسني قدرات التنبؤ
باحلوادث واالستعداد هلا.
ح -دعم دور القطاع اخلاص ،ومؤسسات اجملتمع املدني ،وفئات اجملتمع ،وتشجيع مشاركتهم يف
وضع وتنفيذ خطط التنمية املستدامة ،وتعزيز دور الطالب ،واملعلم ومكانتهما يف اجملتمع.
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 4 - 4أهدا ال نم املس دام
وقد ذكر الدليل اإلرشادي لألجهزة العليا للرقابة
( ،https://www.idi.no/en/elibrary/cgب ت )5 ،أن التقرير التجميعي اخلاص باجلمعية العامة
لألمم املتحدة ( )700 ،2014أن أهداف التنمية املستدامة هي:
أ -الشعوب :حيت تلتزم أهداف التنمية املستدامة بالقضاء على الفقر واجلوع جبميع أشكاله ،وتدعو
حنو احلرص على استمتاع كافة الشعوب بإمكانية وصول عاملية إىل اخلدمات األساسية والبنية
التحتية األساسية.
ب -األرض :وهو محاية األرض من االحندار ،مبا يف ذلك استدامة اإلنتاج واالستهالك واإلدارة املستدامة
للموارد الطبيعية واإلجراءات املتبعة ضد التغري املناخي.
ج -االزدهار :التأكد أن مجيع األشخاص يستمتعون باالزدهار ،وأن النمو االقتصادي والتقدم
التكنولوجي واالجتماعي يتناغمان مع األمناط الشمولية املستدامة بتعزيز السالم للمجتمعات
العادلة الشاملة اليت تعتمد على املؤسسات اخلاضعة للمساءلة يف مجيع مستوياتها.
د -الشراكة حفز التضامن العاملي من أجل التنمية املستدامة سيتم نقل الوسيلة الالزمة لتنفيذ (اخلطة)
عرب الشركات العاملية مبشاركة مجيع الدول واألطراف ذات العالقة ومجيع األشخاص.
ه -العدل  :العمل على إشاعة العدل واألمن والسالم يف اجملتمعات وتقوية املؤسسات.
و -الرخاء :بناء اقتصاد قوي يشمل اجلميع ويقضي على التحول.
ز -العيش بكرامة :القضاء على الفقر ومكافحته و املساءلة بشفافية.
ح -الناس  :ضمان التمتع مبوفور الصحة وتوفري املعرفة وادماج النساء ،واألطفال.
وميكن للباحثة أن تضع أهداف مبا يتناسب مع املدارس الثانوية باجلمهورية اليمنية وهي كالتالي:
 العمل على إجياد الطمأنينة والعدالة واملساواة يف توزيع املوارد بني العاملني باملدرسة (إدارة مدرسية-معلمني -عاملني -طالب).
 توزيع املوارد املالية اليت حتصل عليها املدرسة بني مجيع اخلدمات املوجودة يف املدرسة. رفع املستوى املعيشي للعاملني يف املدرسة. إجياد مصدر دخل للطالب يف املرحلة الثانوية متكنهم من مواصلة دراستهم. عمل خطة تشغيلية للمدرسة ،وتوزيع مواردها بشفافية عالية ،ومصداقية على من ساهم يف العملمن(إدارة -معلمني -عاملني – وطالب) يف املدرسة.
 إجياد خطوط انتاجية للمدرسة ،والعمل على تطويرها وتوسيعها.ويؤكد تقرير منظمة األمم املتحدة اليونسكو قطاع الرتبية يف نوفمرب عام 2008م بعنوان
"التعليم اجليد واإلنصاف والتنمية املستدامة " أن التعليم عامل أساسي إلجياد جمتمعات منتجة وعادلة،
للعلوم والتقنية
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ومساملة ،وقابلة للتكيف ،وخالية من الفقر ،وأنه ال ميكن حتقيق أي هدف من األهداف اإلمنائية
الدولية دون االستناد إىل التعليم" .ومن ثم جيب أن يكون التعليم واإلنفاق عليه واستمراره مدى احلياة
أهم حماور وأسس بناء اجملتمعات يف إطار من البعد التمكيين القائم على احلرية والدميقراطية
والعدالة االجتماعية مع الدور اهلام الذي يضطلع به التعليم(الزيات.)30، 2013 ،
ال

 -5االن ق
 1 -5متويل ال

م
مل م

اجلمهوري ال من
الث نوي ب جلمهوري ال من

اهتمت احلكومة بإجياد نظام تعليمي حديث يتسم باملساواة يف فرص التعليم وتقديم تعليم
جلميع فئات الطالب ،ومساعدتهم على مواصلة التعليم العالي يف كافة اجملاالت والتخصصات اليت
ختدم اجملتمع وتليب احتياجات السوق من القوى العاملة وقد حددت االسرتاتيجية الوطنية للتعليم الثانوي
عام 2006م

أهدا ال

م الث نوي بمنه :

أ -إعداد الطالب للحياة العلمية ملواصلة تعليمهم العالي.
ب -تقوية توسيع األفكار واملعارف واملفاهيم املكتسبة من التعليم الثانوي(وزارة الرتبية والتعليم،
.)13 ،2015
قد وضحت الرؤية الوطنية للجمهورية اليمنية( )75 ،2020أن من األهداف االسرتاتيجية اليت تسعى
لتحقيقها يف اجلمهورية اليمنية يف جمال التعليم هي:
أ -توفري تعليم عام جبودة عالية (أساسي -ثانوي) جلميع الفئات العمرية املستهدفة ،وأن هذه
األهداف االسرتاتيجية سوف يكون هلا مؤشرات ومن هذه املؤشرات هي:
 جودة التعليم. املعدل الفعلي لاللتحاق بالتعليم الثانوي .وأن هذه املؤشرات سوف يكون هلا مبادرات منها:
 رفع املعدل الفعلي لاللتحاق بالتعليم الثانوي للفئة العمرية ( )17-15سنة.
 حتسني وجتويد نوعية التعليم األساسي والثانوي.
 تطوير املناهج التعليم األساسي والثانوي وجعل الطالب حمور العملية التعليمية
 توفري مرتبات للمعلمني.
 2 -5م زان ال

م امل دم ميف ا

وم

تقوم الدولة بوضع ميزانية لكل وزارة من وزاراتها ليتسنى هلا القيام بأعماهلا طوال السنة ومن
هذه الوزارات وزارة الرتبية والتعليم فهي حتدد هلا ميزانية مع كل سنة جديدة وتسلم إليها وهي على
النحو التالي:
للعلوم والتقنية
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مل

جدب ()1م زان باارة ال ب بال

الدراسي (2009-2008م)

 2008ف
نفقات

إمجالي

استثماري

النفقات

23056838

230864184

نفقات جارية
207806346

ت دي ي 2009

املصدر (باارة ال ب بال

نفقات جارية
258341648

نفقات

إمجالي

استثماري

النفقات

73716855

33258483

م2010 ،م)96 ،

يتبني لنا من اجلدول السابق أنه يف عام 2008م مت وضع ميزانية لوزارة الرتبية والتعليم فقد قدرت
حبوالي( )230864184وقد اشتملت على النفقات اجلارية اليت كانت تقدر بـ ( ،)207806346ونفقات
استثمارية فقد قدرت حبوالي (.)23056838
أما إمجالي النفقات التقديرية فقد كانت حبوالي( .)33258483ومن هنا يتبني لنا وجود فارق بني
إمجالي النفقات التقديرية والنفقات الفعلية فقد بلغ الفارق حبوالي ( ،)197605701وهذا يدل على أن
النفقات الفعلية أكثر من النفقات التقديرية.
جدب ( )2م زان باارة ال ب بال

مل

الدراسي (2010-2009م)

 2009ف ي
نفقات

إمجالي

استثماري

النفقات

31458564

239054439

نفقات جارية
207595875

ت دي ي 2010

املصدر( باارة ال ب بال

نفقات جارية
212321481

نفقات

إمجالي

استثماري

النفقات

39619416

251940897

م)56 ، 2011 ،

يتبني لنا من اجلدول السابق أنه يف عام 2009م مت وضع ميزانية لوزارة الرتبية والتعليم فقد قدرت
حبوالي( )239054439وقد اشتملت على النفقات اجلارية اليت كانت تقدر بـ ( ،)207595875ونفقات
استثمارية فقد قدرت حبوالي(.)31458564
أما إمجالي النفقات التقديرية فقد كانت حبوالي( .)239054439ومن هنا يتبني لنا وجود فارق
بني إمجالي النفقات التقديرية والنفقات الفعلية فقد بلغ الفارق حبوالي( )-12886458وهذا يدل أنه يف
هذا العام النفقات التقديرية كانت مرصدة أكثر من النفقات الفعلية مما قد يسبب عجز يف ميزانية
وزارة الرتبية والتعليم.
وتالحظ الباحثة أنه من خالل اجلدولني السابقني جدول رقم( )1وجدول رقم ( )2أن النفقات
التقديرية لعام  ،2009-2008وعام 2010-2009م وجود فارق يف إمجال النفقات الفعلية
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حبوالي ( )-8190255وهذا يدل على أن امليزانية املخصصة لوزارة الرتبية والتعليم تقل خالل
العامني السابقني وهذا بدوره يقلل من جودة املخرجات اخلاصة بالعملية التعليمية.
جدب ( ) 3ن

ع لواارة ال ب بال

ت ال م ل

م بنو ه 2014-2013م

 2013ف ي
نفقات

إمجالي

استثماري

النفقات

30959002

344848148

نفقات جارية
313889146

ت دي ي 2014

املصدر( باارة ال خ ط بال بن الدبلي ل

نفقات جارية
33225838

نفقات

إمجالي

استثماري

النفقات

40577370

372836008

)122 ، 2017

يتبني لنا من اجلدول السابق أنه يف عام 2009م مت وضع ميزانية لوزارة الرتبية والتعليم فقد قدرت
حبوالي( )239054439وقد اشتملت على النفقات اجلارية اليت كانت تقدر بـ ( ،)207595875ونفقات
استثمارية فقد قدرت حبوالي(.)31458564
أما إمجالي النفقات التقديرية فقد كانت حبوالي( .)239054439ومن هنا يتبني لنا وجود فارق
بني إمجالي النفقات التقديرية والنفقات الفعلية فقد بلغ الفارق حبوالي( )-12886458وهذا يدل أنه يف
هذا العام النفقات التقديرية كانت مرصدة أكثر من النفقات الفعلية مما قد يسبب عجز يف ميزانية
وزارة الرتبية والتعليم.
جدب (  ) 4يق نص ب املؤسس ت ال
ن

ت ال

م ميف املواان امل ل ال م ل دبل
م ال

2009

2010

2013

2014م

%78.74

%74.67

%82.10

%78.05

املصدر(بااارة ال ب بال

م)257 ،2014/2013 ،

يتبني لنا من اجلدول السابق أن املخصص املالي لوزارة الرتبية والتعليم يف عام 2009م كان
( )%78.74أما عام 2010م كانت املوازنة املالية للوزارة تقدر حبوالي ( )%74.67أي أن هناك نقص
يف املوازنة وتقدر حبوالي ( )%4.07وهذا يسبب يف قلة توفري مستلزمات العملية التعليمية ،أما عام
2010م فقد زادت املوازنة املخصصة للرتبية والتعليم مقارنة بالعام السابق ( )%7 .43وهذا قد يعود إىل
زيادة يف عدد املدرسني لتلك الفرتة مما دفع الدولة أن تزيد من امليزانية لدفع رواتب للموظفني اجلدد يف
تلك الفرتة ،أما عام 2014م فقد نقصت امليزانية املخصصة للرتبية والتعليم مقارنتها بالعام السابق
مبعدل( )%4 .05وهذا قد يرجع إىل الظروف السياسية اليت مرت بها البالد مما دفع احلكومة إىل
تقليل امليزانية للرتبية حبكم أن الرتبية متثل أكرب القطاعات يف الدولة.
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ال مويل الذاتي :وهي املبالغ اليت حتصل عليها املدرسة من (رسوم الطالب ،املقصف املدرسي ،الرحالت
املدرسية) عند بداية كل عام دراسي تقوم املدارس بفتح باب التسجيل وتتقاضي رسوم التسجيل من
كل طالب وهذه الرسوم قد مت حتديدها يف الئحة رسوم التسجيل واسهامات اجملتمع واملقاصف
املدرسية ،وضعتها وزارة الرتبية والتعليم (ب ت )21 -20 ،حيث نصت الالئحة أن على املدارس
احلكومية تسديد رسوم إسهامات ومشاركة اجملتمع لكل طالب مسجل فيها يتم توريدها إىل البنك
يف السجل املالي اخلاص باملدرسة خالل شهر من حتديد موعد التسجيل وهي على النحو التالي:
جدب ()5يق رسو ال س ل امل مدة تسديده ميف كل ط لب
الص و
3-1
6-4
9-7
12-10
املصدر(بااارة ال ب بال

ال صل األب

ال صل الث ني

ا موع

30
50
80
100

30
50
80
100

60
100
160
200

م)20 ،2004 ،

يبني اجلدول السابق باملبالغ املالية اليت جيب على كل طالب مسجل يف املدرسة تسديدها بداية
العام الدراسي ،ويتم إعفاء بعض الطالب من الرسوم التسجيل وهم (أبناء الرتبويني ،وأبناء الفقراء) أما
رسوم التسجيل اليت البد على كل طالب تسديدها وفق الئحة حددتها وزارة الرتبية والتعليم (،2004
 ) 26حيث يتم توزيع هذه املبالغ للمدرسة للمنطقة التعليمية ،وإدارة األنشطة مبكتب الرتبية والتعليم
وفق نسب حمددة وهي كالتالي :املدرسة( ،)%85املنطقة التعليمية ( ،)%6ومكتب الرتبية والتعليم
( .)%9يتم تسديدها وفق سندات رمسية مع إرفاق خالصة بإحصائية الطالب يف املدرسة حيث ختصص
ملواجهه تكاليف ونفقات وأعباء امتحانات النقل يف منتصف ونهاية العام الدراسي .أما رسوم مساهمات
مشاركة اجملتمع كما حددتها الالئحة يف مادة( )19يتم توزع املخصصات املالية لعائد املدرسة على
النحو التالي:
قرطاسية( ،)%10النظافة البيئية املدرسية والتشجري(،)%15صيانة للمرافق( ،)%20التجهيزات
 ،)%10أجور نقل ( ،)% 5أنشطة طالبية ( .)%40أما اسهامات اجملتمع فتوزع يف املدرسة على النحو
التالي :طباع وتصوير املطبوعات ( _)%7طباعة األسئلة  -%5تصوير األسئلة( ،)%25قرطاسية
امتحانات ( ،)%25أجور كتابة وتبيض كشوفات رصد الدرجات وحترير شهائد ( ،)%15تنقالت
( ،)%3مكافئات ( )%15نثريات ( ،)%15وبهذا يكون إلمجالي( )%100حيث تعد إدارة املدرسة
موازنة تقديرية لالمتحانات املدرسية لكل فصل دراسي على حدة .أما بالنسبة لرسوم التسجيل فيتم
توزيعها وفق آلية حمددة فقد حددت مادة ( )20من الئحة رسوم التسجيل واسهامات اجملتمع واملقاصف
املدرسية آلية توزيع رسوم التسجيل على النحو التالي :مسابقات حفظ القرآن ( ،)%5املسابقات العلمية
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والثقافية ( ،)%10املسابقات الرياضية ( ،)%10املسابقات الفنية( ،)%5التصوير والقرطاسية
( ،)%10االحتفال السنوي ( ،)%4بدل تنقل(  ،)%10نثريات(.)%10
ال مويل املخ ط
إن احلفاظ على مستوى املوارد املالية واملستقبلية يف املدارس الثانوية تعترب من أساس التنمية اليت
تسعى إىل حتقيقها .فمدارس التعليم الثانوي هلا دور يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة من خالل
استقرار املوارد املالية يف املدارس الثانوية وهذا يتطلب وجود تعاون ومشاركة بني املدرسة واجملتمع
احمللي.
إن مشاركة الكلفة يف التعليم تعين أن يتحمل الطالب وأولياء األمور جزءاً أو كل كلفة التعليم
سواء كان ذلك يف صورة رسوم دراسية أو خالفه ،بالرغم من أن الدول الفقرية تلجأ إليها يف متويل
التعليم إال أن سياسة مشاركة الكلفة تبدو سائدة عاملياً يف متويل التعليم (اجلابري ،ب ت.)3 ،
وقد عرف سليم( )37-36 ،2005املشاركة بأنها :عمل عقد بني أثنني أو أكثر للقيام بعمل
مشرتك  ،أي مبعنى تضافر اجلهود بني القطاعات احلكومية واألهلية واخلاصة واخلريية على املستوى
احمللي ،أو الوطين يف مواجهه أي مشكلة من خالل اتصال فعال للوصول إىل اتفاق من خالل التنسيق
يف إعداد وتنفيذ ومتابعة املشروعات والربامج واألنشطة .كما عرف الغامدي(1424هـ )85 ،بأنها :ما
يسهم به القطاع اخلاص من مؤسسات وشركات وهيئات و مجعيات وأفراد من أموال نقدية أو عينية أو
حتى املشاركة باجلهود البدنية أو األفكار اإلبداعية املنتجة .واليمن تعترب من الدول الفقرية واليت تقدم
التعليم باجملان يف مجيع مراحله ،وهذا ما أشار إليه قانون التعليم العام لسنة 1992م يف مادة رقم ( .)8
أن التعليم باجمل ان يف مجيع مراحلة مما جيعل مشاركة اجملتمع وأولياء األمور ضعفة والدولة تتوىل دعم
التعليم بالكامل يف مجيع مراحله.
الت الش اك ب املدارس بال
توجد د

الت ل

ع اج ص

بن املش ك ب ال

و اج ص باملدارس الث نوي كم ب نه اجل

ي

( )8 ،2018بهي ك لي:
 -1يعتمد حتديد جماالت الشراكة على املنافع اليت سيحققها كال الطرفني  ،وهذا يتوقف على ما
يقدمه كل من الطرف لآلخر بناء على ما ميلكه من إمكانيات لتلبية احتياجات الطرف اآلخر.
 -2عقد دورات تدريبية.
 -3حصول أعضاء هيئة التدريس يف املدارس على أعمال يف القطاعات اخلاصة وقت أوقات الفراغ لديهم
وكذلك وقت اإلجازات.
 -4تطوير املناهج واخلطط الدراسية.
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وقد أشارت وزارة التخطيط والتعاون الدولي ( )24-23 ،2012يف املؤمتر الذي عقد لالستثمار يف اليمن
أنه ال يوجد متويل اخلارجي للتعليم يف مجيع احملافظات بل أكتفي متويل التعليم على اجلانب
احلكومي بشكل كبري يليه التمويل الذاتي بنسبة قليلة.
وبسبب هذا التباين يف امليزانية املخصصة لوزارة الرتبية والتعليم وقلة املوارد الذاتية ملدارس التعليم
الثانوي وقلة مشاركات اجملتمع دفع الباحثة أن تضع تصور مقرتح للمدارس الثانوية يف اجلمهورية اليمنية
بعمل دراسة حول تطوير مصادر التمويل الذاتي للمدارس ،وسد احتياجاتها التشغيلية اليت ال تكتفي
حيث وأن الدولة ال تستطيع توفر احتياجاتها من مواد ،وأدوات تساعد على تنفيذ العملية التعليمية جبودة
عالية.
 -6تصور م

ل وي مص در ال مويل الذاتي ب ملدارس الث نوي

اجلمهوري ال م ن ل

أهدا ال نم املس دام
 1-6أهدا ال صور امل
هدفت الدراسة احلالية إىل وضع تصور مقرتح لتطوير مصادر التمويل الذاتي للمدارس احلكومية
باجلمهورية اليمنية ،من خالل األهداف الفرعية التالية:
أ -توفري مصادر التمويل الذاتي للمدارس الثانوية احلكومية باجلمهورية اليمنية.
ب -تعزيز األنشطة املدرسية ،وغرس القيم التشاركية بني الطالب واملدرسة ،وبني الطالب فيما بينهم،
وبني املدرسة واجملتمع احمللي.
ج -توفري مصادر دخل للطالب واملعلمني وقت فراغهم ووقت االجازات.
د -ربط املدرسة بكل فئات اجملتمع ،وجبميع شرائحه على مدار السنة الرتبوية.
ه -السعي حنو االنفتاح على العامل مبا يتناسب مع أهداف التنمية املستدامة.
و -االستفادة من املوارد املتاحة يف املدارس يف تطوير مصادر التمويل مبا ميكن املدارس الثانوية
باجلمهورية اليمنية من حتقيق أهداف التنمية املستدامة.
 2-6مارات ال صور امل
من املربرات اليت دفعت الباحثة إىل عمل التصور املقرتح مايلي:
أ -حاجة املدارس الثانوية العامة يف اجلمهورية اليمنية إىل تطوير مصادر التمويل الذاتي لديها.
ب -واقع التمويل احلكومي للمدارس الثانوية باجلمهورية اليمنية الذي يوضح ضرورة تطوير مصادر
التمويل للمدارس الثانوية ومواجهه التغريات العاملية ،وسد احتياجات املدارس الثانوية يف اجلمهورية
اليمنية.
ج -مواكبة االجتاهات احلديثة العاملية إلي تؤكد ضرورة تطوير مصادر التمويل للمدارس الثانوية،
وعدم االكتفاء بالتمويل احلكومي الذي ال يفي بسد احتياجات املدرسة.
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 3-6مص در بن رت ال صور امل
لبناء التصور املقرتح اعتمدت الباحثة على عدد من املصادر متثلت فيما يلي:
أ -واقع مصادر التمويل للمدارس الثانوية باجلمهورية اليمنية.
ب -الدراسات السابقة حيث مت االطالع على األدبيات املتعلقة بالتمويل الذاتي للمدارس وأهداف التنمية
املستدامة.
ج -الدوريات ،واجملالت العلمية احملكمة ،والكتب املطبوعة ,وااللكرتونية املتعلقة بالتمويل الذاتي
للمدارس.
 4-6آل ت ت ق

ال صور امل

لتنفيذ التصور املقرتح فقد اقرتح الباحثة عدد من اآلليات لتطبيقه يف املدارس الثانوية احلكومية
باجلمهورية اليمنية وهي كالتالي:
أ -دارة املدرس
 حصر الطالب املوهوبني وتدريبهم للمشاركة يف املشاريع اليت تقيمها املدرسة. تنظيم رحالت ترفيهية ،وعلمية للمجتمع احمللي تشرف عليها اإلدارة املدرسة؛ وذلك لالستفادة منرسوم الرحالت.
 تدريب اإلدارة املدرسية على كيفية عمل ميزانية ملشروع وكيفية متابعة النفقات. تدريب اإلدارة على صياغة مشاريع مرحبة.خل -املش رك ا

م

 عمل برامج ،وندوات توعوية ب أهمية املساهمة يف بناء جسور بني املدارس الثانوية واجملتمع احمللي،وبني املدرسة ومنظمات اجملتمع املدني للمساهمة يف دعم املدارس الثانوية بصورة منظمة.
 مشاركة الطالب واملعلمني واإلدارة املدرسية يف املشاركة يف التمويل الذاتي للمدرسة مشاركة اجملتمع يف عمل مشاريع إنتاجية تدر على املدرسة و اجملتمع احمللي مبالغ مالية ،حبيثيكون العاملون يف املشروع من أسرة املدرسة والطالب.
ج -املوارد امل ل
 إجياد وحدة متخصصة تهتم باإلشراف واملتابعة للمشاريع اخلاصة اليت تقيمها املدارس الثانوية. سن قوانني تنظم عمل صرف املوارد املالية وفق لوائح وأنظمة. حتديد نسبة من األرباح توزع على كل من شارك يف تنفيذ املشاريع ،وأيضا نسبة لإلدارة املدرسية،ومكتب الرتبية باملديرية ،ومكتب الرتبية باحملافظات.
 عمل آلية لصرف املوارد املالية لكل مشارك يف العمل اإلنتاجي للمدرسة ،ويتم صرف املستحقاتاملالية بعد االنتهاء من تنفيذ املشروع.
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 االستفادة من أموال الوقف.د -املقن املدرسي
 تأجري ساحة املدرسة للمجتمع احمللي وقت االنتهاء من الدوام الدراسي برسوم تفرض على كل فردمستفيد.
 إنشاء حضانة ،وروضة لألطفال لكل عامل يف املدرسة وأبناء اجملتمع احمللي وتفرض رسوم دراسيةعلى كل طالب مستفيد.
 فتح فصول دراسية إلقامة دروس تقوية ألبناء اجملتمع احمللي ويقدمه معلمو املدرسة.االس ن ج ت
توص ت الدراس ا

ل

م ي ي:

 -1التمويل متنوع فهو يشمل على متويل حكومي – ذاتي -خارجي.
 -2عدم االستفادة من ممتلكات الوقف.
 -3التنمية املستدامة مهمة يف مدارس التعليم الثانوي والبد من حتقيق أهدافها وذلك الهتمامها بالعاملني
يف املدارس الثانوية ،والعمل اجلماعي بروح الفريق الواحد ،وتسعى إىل اجياد شراكة بني املدارس
الثانوية واجملتمع احمليط بها ،كما تهتم بتوفري موارد مالية لضمان العيش برخاء وكرامة جلميع
أفراد األسرة يف املدرسة.
 -4أن التمويل املشرتك بني املدارس الثانوية واجملتمع البد أن خيضع إىل مركزات منها:
أ.

صياغة الئحة مالية تنظم عملية توزيع األموال املخصصة للمشاريع وتوزيها بني األعضاء
املشاركة.

ب .عمل الئحة تنظيمية حتدد املهام االختصاصات لكل فرد مشارك يف العمل أو املشروع.
ج .االستفادة من أموال الوقف وذلك بالتعاون مع وزارة األوقاف ملعرفة ممتلكات الوقف املخصصة
للتعليم.
د .التوسع الالمركزي يف متويل التعليم الثانوي لتحقيق أهداف التنمية املستدامة.
 -5قلة امليزانية املخصصة للوزارة الرتبية والتعليم رغم زيادة الطلب االجتماعي على التعليم.
 -6انعدام التمويل اخلارجي للمدارس التعليم الثانوي يف اجلمهورية اليمنية.
 -7ال توجد صالحيات من قبل اإلدارات العليا يف وزارة الرتبية والتعليم ملدراء املدارس الثانوية يف عمل
شراكة بني املدارس الثانوية وبني اجملتمع احمللي بإقامة مشاريع مشرتكة بينهم إال موافقة من
ق بل الوزارة وهذا ال يساعد املدارس وال اجملتمع احمللي على إقامة مشاريع مشرتكة.
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 -8عدم وجود إدارة يف وزارة الرتبية والتعليم تهتم باإلشراف واملتابعة على التمويل الذاتي للمدارس
احلكومية.
 -9انعدام العالقات املتبادلة بني املدارس الثانوية وبني القطاعات االستثمارية يف اجلمهورية اليمنية.
ال وص ت
قامت الباحثة بوضع عدد من التوصيات وهي على النحو التالي:
 -1ضرورة اعطاء صالحيات لإلدارة املدرسية من أجل التنوع يف مصادر التمويل الذاتي وفقاً ملعايري
واضحة ومرنة.
 -2عقد دورات تدريبة ملدراء املدارس ،والوكالء مبا خيص بكيفية إدارة ميزانية املدرسة.
 -3مشاركة الطلبة يف املرحلة الثانوية يف األنشطة املختلفة اليت تهدف إىل تنوع وزيادة مصادر التمويل
 ،واالستفادة من طاقاتهم الذي يعزز ويقوي لديهم القيم التعليمية واالجتماعية والرتبوية.
 -4اعطاء استقاللية إلدارات املدارس الثانوية لتنفيذ مشاريع مشرتكة مع اجملمع احمللي وفق ضوابط
مالية وإدارية
 -5عقد دورات لزعماء اجملالس احمللية وتوعيتهم بأهمية املشاركة اجملتمعية يف دعم املدارس الثانوية.
 -6إجياد جسور اقتصادية بني املدارس واملصانع ،والشركات اخلاصة ،واملؤسسات للتعاون املشرتك،
واالستفادة من بعضهم.
 -7سن قوانني تشريعية ل توزيع املوارد املالية لكل من شارك يف جناح التمويل الذاتي يف املدرسة.
 -8سن قوانني تشريعية لتوزيع املوارد املالية لكل من شارك بني إدارة املدرسة ،واإلدارة التعليمية،
واإلدارة الرتبوية.
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امل اجة ة ة ة ة ة ة ةةو
 -1إبراهيم ،جمدي عزيز(.)2009معجم مصطلحات ومفاهيم التعليم و التعلم ،ط ،1عامل الكتب،
القاهرة ،مصر.
 -2إبراهيم ،وردادي ( .)2008مناهج البحث يف العلوم اإلنسانية .مكتبة الرشد ناشرون ،القاهرة.
 -3البابطني ،أماني أمحد عبدالعزيز .)2019( ،تنوع مصادر نظام متويل التعليم يف اململكة العربية
السعودية ملواكبة تطلعات رؤية2030في ضوء التجربة األمريكية ،اجمللة الدولية الرتبوية
املتخصصة ،اجمللد( ،)8العدد(.)9
 -4اجلربوي ،مسية بنت سلمان بن حممد .) 2016( ،تقويم جهود مدراء ومديرات مدارس التعليم العام
لزيادة مصادر التمويل املدرسي ،اجمللة الدولية الرتبوية املتخصصة ،اجمللد( ،)4العدد(،)4
ـــــــــــــــــــــــــ.
 -5احلسن  ،عبدالرمحن حممد .)2011( ،التنمية املستدامة ومتطلبات حتقيقها ،حبث مقدم إىل ملتقي
بعنوان" اسرتاتيجية احلكومة يف القضاء على البطالة وحتقيق التنمية املستدامة ،فرتة االنعقاد
2011/11/16-15م.

 -6اخلطيب ،أمحد .)2010( ،منوذج مقرتح حلل صعوبات التمويل يف اجلامعات الرمسية ومقارنتها مع
متويل اجلامعات األهلية ،اجمللة املصرية للدراسات التجارية ،جامعة املنصورة ،مصر.
 -7اخلوالني ،زمزم صاحل سعد أمحد .)2016( ،أمنوذج مقرتح لتطوير استثمار القطاع اخلاص يف
اجلامعات اليمنية احلكومية ،أطروحة دكتوراه غري منشورة ،جامعة صنعاء ،اليمن.
 -8الدهشان ،مجال علي( ،ب ت) .حنو رؤية مقرتحة لتنوع مصادر متويل التعليم يف مصر ،حبث مقدم
إىل املؤمتر الدولي األول لكلية الرتبية جبامعة عني مشس بعنوان" توجهات اسرتاتيجية يف التعليم
وحتديات املستقبل"،ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.
 -9الزيات ،فتحي مصطفى .) 2013( ،أثر اإلنفاق على التعليم على احملددات املعرفية للتنمية
املستدامة(دراسة حتليلية مقارنة لواقع العامل العربي على املؤشرات الدولية) ،جملة العلوم الرتبوية
والنفسية ،اجمللد ( ،)14العدد(.)4
 -10السرحان  ،حسني أمحد دخيل( ،ب ت) .التنمية البشرية املستدامة وبناء جمتمع املعرفة ،جامعة آل
البيت ،جملة كلية القانون ،العدد(.)16
 -11سليم ،حممد األصمعي حمروس .)2005( ،اإلصالح الرتبوي والشراكة اجملتمعية املعاصرة :من
املفاهيم التطبيق ،دار الفجر  ،القاهرة ،مصر.
 -12الشهري ،زانة عبدالرمحن ،واملنقاش ،سارة عبداهلل .)2018( ،استثمار املواهب الطالبية كبديل
مساند لتمويل التعليم يف مدارس التعليم العام باململكة العربية السعودية ،اجمللة العربية لعلوم
اإلعاقة واملوهبة ،العدد(.)3
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 -13الصاحل ،آمال عبدالوهاب ،واهليلم ،منرية خالد .)2017( ،واقع التمويل الذاتي املدرسي ومعوقاته
من وجهة نظر اإلدارات املدرسية يف دولة الكويت وتصور مقرتح لتطويره ،جملة العلوم الرتبوية،
اجمللد( ،)1العدد(.)2
 -14الصاحل ،مصلح أمحد .)1999(،قاموس مصطلحات العلوم االجتماعية ،إجنليزي – عربي ،ط ،1
دار عامل الكتب للطباعة والنشر.
 -15الصرييف ،حممد(ب ت) .اإلصالح اإلداري كمدخل للحكومة اإللكرتونية ،دار الكتب القانوني،
اإلسكندرية ،مصر.
 -16عزازي ،فاتن حممد(. )2008تطوير التعليم الثانوي بني الواقع وحتديات املستقبل ،اجملموعة العربية
للتدريب والنشر ،ط،1ـــــــــــــــــــــ.
 -17العساف ،أمحد عارف ،والوادي ،حممود حسن .)2011( ،التخطيط والتنمية االقتصادية ،دار
املسرية للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن.
 -18عساف ،نزار ذياب ،شهاب ،مهى خالد .)2011( ،واقع التنمية املستدامة ومتطلبات حتقيقها يف
العراق ،متاح على الرابط(=.)https://www.iasj.net/iasj?func

 -19عون ،وفاء حممد( .)2001تصور مقرتح لنمط التعليم العالي األهلي ،ندوة التعليم العالي األهلي يف
السعودية ،الرياض ،السعودية متاح على الرابط() http: Search.mandumah.com

 -20الغامدي ،عبداهلل مكرم1424( ،هـ) .اإلنفاق على التعليم ومشاركات املؤسسات اجملتمعية يف
حتمل تكالي فه ملواجهه متطلبات النهضة التعليمية يف دول اخلليج العربي ،مكتب الرتبية لدول
اخلليج العربي ،الرياض ،السعودية.
 -21قاسم ،خالد مصطفى .)2007( ،إدارة البيئة والتنمية املستدامة يف ظل العوملة املعاصرة ،الدار
اجلامعية للنشر والتوزيع ،اإلسكندرية ،مصر.
 -22كايف  ،مصطفى يوسف .) 2014( ،السياحة البيئية حتدياتها وآفاقها املستقبلية ،املناهل للنشر،
متاح على الرابط(.)WWW. Google Book.com

 -23اجمللس السياسي األعلى .) 2019( ،الرؤية الوطنية لبناء الدولة املدنية احلديثة ،اليمن.
 -24جممع اللغة العربيةــ .)1980( ،املعجم الوسيط ،اجلزء األول  ،ط ،3مطابع األوفست بشركة
اإلعالنات الدولية ،القاهرة  ،مصر.
 -25املنقاش ،سارة بنت عبداهلل ،واخلضري ،رنا عبدالرمحن .)2017( ،التمويل املرتبط باألداء مدخل
لتمويل املدارس احلكومية السعودية :التجربة األمريكية كنموذج ،جملة الفنون واألدب وعلوم
اإلنسانية واالجتماعية ،العدد( ،) 14جامعة امللك بن سعود ،اململكة العربية السعودية.
 -26املنري ،رندا عبد العليم .) 2014( ،التعليم من أجل التنمية املستدامة يف منهج رياض األطفال ،متاح
على الرابط(.)WWW. Google Books.COM
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 -27ود ،أمل عبدالوهاب ،واهليلم ،منرية خالد .)2017( ،واقع التمويل الذاتي املدرسي ومعوقاته من
وجهه نظر اإلدارات املدرسية يف دولة الكويت تصور مقرتح لتطويره ،جملة العلوم الرتبوية ،العدد
( ،)1اجمللد(.)1
 -28وزارة التخطيط والتعاون الدولي .)2012( ،الربنامج االستثماري لعام 2012-2014م  ،مؤمتر
املاحنني لدعم اجلمهورية اليمنية املنعقد ي  6-4سبتمرب 2014م.
 -29وزارة التخطيط والتعاون الدولي ،)2017( ،كتاب اإلحصاء السنوي ،اليمن.
 -30وزارة الرتبية والتعليم  .) 2010( ،مؤشرات التعليم يف اجلمهورية اليمنية مراحله وأنواعه للعام
(2009-2008م ،اليمن.
 -31وزارة الرتبية والتعليم  .)2015( ،مؤشرات التعليم يف اجلمهورية اليمنية مراحله وأنواعه للعام
(2014-2013م ،اليمن.
 -32وزارة الرتبية والتعليم .) 2011( ،مؤشرات التعليم يف اجلمهورية اليمنية مراحله وأنواعه للعام
(2010-2009م ،اليمن.
 -33الوزرة ،عبداهلل بن حممد . )2019(،واقع تنوع مصادر التمويل الذاتي للمدارس الثانوية احلكومية
مبدينة الرياض من وجهة نظر قادتها ،جملة البحث العلمي يف الرتبية ،العدد(.)20
امل اجو األجنق
1- Ross, S. (2002). School Based Enterprise: The decay Storable tectriques ,
Retie ved from.
2- Kafk, N, & Stphenson, j (2006). Self- Sufficient School : fostering
Entrepreneurship to Finance Sustainable Education. Paper Presented at the
Aped conference, learning together from tomorrow: Education from
sustainable Development Bangkok.

موا و االن نت
 -1رقابة مدى االستعداد لتنفيذ أهداف التنمية املستدامة (دليل إرشادي لألجهزة العليا للرقابة) متاح
على الرابط( . )https://www.idi.no/en/elibrary/cdp/auditing

 -2اجلعفري ،حممود .) 2018( ،آفاق ومتطلبات الشراكة بني القطاع اخلاص واجلامعات ،اجتماع
هيئة اجملالس اخلامس والعشرين "الشراكة بني اجلامعة القدس والقطاع اخلاص" املنعقد يف -25
 26نيسان  ،2018متاح على الرابط ( .)WWW. alquds.edu

للعلوم والتقنية

811
811

صنعاء  21 - 20 /أكتوبر  2020م

دور التعليم الجامعي يف تحقيق التنمية وتلبية متطلبات سوق العمل
يف الجمهورية اليمنية
)1(

 يوسف سلمان أحمد الريمي.د
ليناء عبدهللا محمد الخوالني.أ

)2(

)مركز البحوث والتطوير التربوي1(
) كلية التربية جامعة اب2(
:الملخص باللغة العربية
م

ي لد ر الر

ال

ت سة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةلهر لرب العا

د خ ص ة ة ة ةةت الدراس ة ة ة ةةا ىلي و ض ا ل رت
حتق ق

م اجلرم ي

اجلرم ي

اصقرتحا الل تس ة ة ة ةةر د الر

ر

هدفت الدراسة ة ة ة ة ةةا اعرل ا ى الر

م اجلرم ي يف حتق ق الرنم ا ت ب ا مرط برت
الر د رت

س ة ةةعم ال ما دمر هدفت ى الر

ره جتره تنم ا الشرم ا ت ب ا مرط برت سعم ال ما

م اجلرم ي يف حتق ق

وشكا ا مثا يف اخلررم مت اسرخالص جممع ا من

د

م اجلرم ي الرنم ا سة ة ةةعم

الر

الصة ة ة ةة عورت الل تعام الر

ره الرنمعي ت ب ا مرط برت سة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةعم ال ما

.الرعل رت اصقرتحرت

ي القرئم

ا رمدت الدراسة ة ة ةةا اصني العل ة ة ةة ي الر

 الر:الكلمات المفتاحية

ذلك من خالل حت ا و ض

االس ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةرق ا

.ال ما الر د رت

الب رنرت اإلحصة ة ة ة ة ةةرئ ا اسة ة ة ة ة ةةرق ا ا و رت اصرعف ة

The current study aims to define the
role of higher education in realizing of
development
and
meeting
the
requirements of the labor market. It also
aims to know the challenges and
difficulties encountered by the higher
education to realize it's developmental
role and to meet labor market needs. The
study depends on the analytical
descriptive method based on the
induction throughout the analysis of
some statistical data and induction of
available literature and then explain it to

know the actual reality of the higher
education role. The study concludes to
some suggested techniques which may
help the higher education to realize its
role
toward
comprehensive
development and meet of labor market
needs perfectly. At last, it had been
summarized
a
group
of
recommendations and suggestions.

Abstract

Key Words:
Development,
Challenges.

Higher
Labor

Education,
Market,

( املؤتمر العلمي الثاني للعلوم اإلدارية )
التنمية املستدامة ركيزة لألمن واالستقرار والسالم  /أكتوبر  2020م

اإلطرر ال رم الدراسرت السروقا
أ ال :اإلطرر ال رم ل دراسا:
اصقدما:
يعد التعليم اجلامعي يف عصرنا احلالي ،قضية حمورية ألي جمتمع من اجملتمعات اإلنسانية؛ حيث
ميثل بعداً مهما من أبعاد التنمية( ،حيدر ،) 21 ،2016،ومصدراً أساسياً يف أعداد الكوادر البشرية
والقيادات األكادميية والرتبوية املدربة واملؤهلة واملتخصصة اليت حتتاجها عملية التنمية الشاملة وسوق
العمل يف شتى جماالت احلياة املختلفة( ،الطاهر.)273 2007،
فالتعليم اجلامعي مل يعد يليب رغبة اجتماعية أو ترفاً ذهنيناً ،أو حيقق خدمة وطنية فحسب ،بل
أصبح جماالً رحباً لالستثمار وله عوائد اقتصادية يفوق ما ينفق عليه ،بل يفوق عائدة استثمار الكثري
من املشرعات االقتصادية ،إذا ما خطط له بالشكل الذي حيقق األهداف املرجوة واليت تتواكب مع
مستجدات العصر والثورة املعرفية والتكنولوجية ،فمخرجات التعليم اجلامعي هي مدخالت التنمية
واألنظمة أخرى( ،العنزي.)306 ،2016،
ومن جانب أخر ميد التعليم اجلامعي األفراد باخلربات واملهارات اليت تسهم يف زيادة طاقتهم
اإلنتاجية ،ومن ثم زيادة دخوهلم ،وحتسني مستواهم املعيشي( ،آل عبداهلل.)107 ،2002 ،
فهو السبيل الرئيسي إلعداد القوى البشرية واملتخصصة ،وإعداد الباحثني الذين يسربون أغوار
املستقبل ،وأعداد املواهب الفكرية والطاقات اخلالقة املبدعة اليت تعطي للثقافة أبعادها وتدفع بها
حنو اإلبد اع وجتاوز شوائب الواقع( ،احلوات وشاذلي ،بدون ت.)13 ،
وانطالقا من أهمية الدور الذي يقوم به التعليم اجلامعي ،أولت دول العامل املتقدمة والنامية على
حد سوء ،ومنها اليمن ،اهتماما كبرياً من خالل التوسع يف هياكله ونظمه ،وزيادة النوعية من حيث
عدد اجلامعات وكلياتها وأقسامها العلمية ،وزادت من الطاقة االستيعابية واملخرجات التعليمية ،كما
أولت اهتماما كبريا بتطوير براجمها وخططها مبا حيقق مواءمة خمرجات التعليم مع احتياجات سوق
العمل باعتبار ذلك عنصراً أساسيا ملتطلبات التنمية.
ولتحقيق ذلك فقد عملت احلكومة اليمنية على تطوير عدد من االسرتاتيجيات الوطنية يف اجملاالت
املختلفة ،مثل إسرتاتيجية التخفيف من الفقر وإسرتاتيجية التعليم األساسي ،وإسرتاتيجية التعليم الفين
والتدريب املهين ،وإسرتاتيجية تطوير أجهزة مؤسسات اخلدمة املدنية ،وإسرتاتيجية التنمية،
وإسرتاتيجية التعليم العالي والبحث العلمي ،وقد وضعت هذه االسرتاتيجيات بشكل أساسي يف ضوء
رؤية اليمن اإلسرتاتيجية حتى العام 2025م.
كما أكد دستور اجلمهورية اليمنية على أهمية التعليم والسيما التعليم اجلامعي ،باعتباره
الركيزة األساسية للتنمية الشاملة ،ووسيلة للحراك االجتماعي ،وأكد الدستور يف املادة ( )54على أن
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التعليم حق للمواطنني مجعياً تكفله الدولة بإنشاء خمتلف املؤسسات التعليمية والثقافية والرتبوية،
(وزارة الشئون القانونية ،دستور اجلمهورية اليمنية.)29 ،2001 ،
وعلى الرغم من اجلهود اليت تبذل التطوير وحتسني الدور التنموي من التعليم اجلامعي وزيادة
كفاياته ،وعلى الرغم أيضا من الزيادة والتوسع يف عدد اجلامعات ،إال أن هذا التوسع الكمي رافقه
اختالالت عديدة تكاد تفقده فاعليته وتعيقه عن حتقيق أهدافه ،ولعل من أهم هذه االختالالت وجود
فجوه تعليمية بني مدخالت وخمرجات التعليم اجلامعي من جانب ،وبني احتياجات التنمية ومتطلبات
سوق العمل من جانب أخر ،مما يؤدي إىل ازدياد معدالت البطالة والتدهور مع العلم بأن أسواق العمل
أصبحت شديدة االحتياج إىل متطلبات نوعيه وموارد ذات مهارات تتوافق مع ما هو متاح من إمكانيات
تكنولوجية ومعلوماتية متطورة.
وهذا ما توصلت إليه وأكدته العديد من التقارير والبحوث العلمية ،املتعلقة مبخرجات التعليم
اجلامعي والتنمية ومتطلبات سوق العمل ،ومن أبرزها :دراسة؛ آل عبداهلل ،)97 ،2002 ( ،وعبد
احلميد ،)695 ، 2009( ،و عبداجلليل ،)280 ،2014 ( ،ومن الدراسات احمللية دراسة؛ الشراعي( ،
 )85 ،2000واالسرتاتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 33-32 ،2006 ( ،ص،)37:
والنزيلي ،)289 ،2010 ( ،وأسوان محزة ،)47 ،2012 ( ،و معوضه ،)34 ،2018( ،واليت تؤكد يف
جمملها ،أن هناك قصور من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومؤسسات التعليم اجلامعي للوقوف
أمام األسباب احلقيقة اليت أدت إىل عدم التوافق بني خمرجات التعليم اجلامعي ومتطلبات سوق العمل
حيث أن سياسات التعليم العالي واجلامعي واخلطط يتم أقرارها دون األخذ بعني االعتبار مدى مالءمة
تلك اخلطط والسياسات مبتطلبات سوق العمل وهو ماساهم يف وجود فجوة حقيقية بني سياسة القبول
من جهة ومتطلبات سوق العمل من جهة أ خرى ففي الوقت الذي نرى فيه سوق العمل متشبعة بعدد من
التخصصات اإلنسانية اليت مل يعد هناك أي احتياج هلا باملطلق جند أن مؤسسات التعليم اجلامعي الزالت
تقبل أ عداداً كبرية من الطالب يف تلك التخصصات األمر الذي يتسبب يف بطالة خرجيي اجلامعات
وهذا يعين أن مؤسسات التعليم العالي احلكومية واألهلية تساهم مساهمة مباشرة يف عملية البطالة
ودون أدنى شعور باملسئولية.
وتأسيساً على ما سبق ومن خالل إدراك الباحثان ألهمية دور التعليم اجلامعي ،استشعرو ضرورة
البحث يف هذا املوضوع ،بهدف التعرف على واقع التعليم اجلامعي يف اليمن من خالل دوره يف حتقيق
التنمية وتلبية متطلبات سوق العمل ،من خالل الكشف عن التحديات (املشكالت واملعوقات) اليت
تواجهه ،ومن ثم تقديم بعض اآلليات املقرتحة لغرض تطويره وحتسني مستوى فاعليته ،ويعتقد الباحثان
إن مثل هذا اجلهد البحثي املتواضع مع غريه  ،من البحوث والدراسات يف هذا اجملال ،قد يسهم يف
حتسني وتطوير مؤسسات التعليم اجلامعي ،األمر الذي قد ينعكس إجياباً على واقع التنمية ومتطلبات
سوق العمل يف اجملتمع اليمين.
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مشك ا الب ث:
متر دولة اجلمهور ية اليمنية يف الوقت الراهن بظروف وأحداث ،قد أثر تأثرياً مباشراً يف تدني
وضعف النظام التعليمي عن القيام بدوره بشكل عام ،والتعليم اجلامعي بشكل خاص ،ويظهر ذلك
جلياً يف ضعف االستقرار والتوازن بني خمرجات نظام التعليم اجلامعي وبني متطلبات سوق العمل وخاصة
يف السن وات األخرية ،مما أدى إىل ظهور مشكلة البطالة وارتفاع نسبة العاطلني من خرجيي اجلامعات،
فضال عن زيادة عدد اخلرجيني يف بعض التخصصات السيما التخصصات اإلنسانية ،اليت مل تعد غري
مرغوبة ومتشبعة يف سوق العمل ،والنقص يف التخصصات العلمية والتقنية ملواكبة التطورات العصر
ومستجداته ،وهذا أدى إىل اختالالت بني خمرجات التعليم اجلامعي من جهة وبني مدخالت ومتطلبات
التنمية وسوق العمل من جهة أخرى ،وبطبيعة احلال قد ينجم عن ذلك ظهور البطالة بني خرجيي
اجلامعات وبناءً على ما سبق ميكن بلورة مشكلة الدراسة احلالية يف السؤال الرئيس اآلتي:
 -مر ر الر

م اجلرم ي يف حتق ق الرنم ا ت ب ا مرط برت سعم ال ما يف اجلميعر ا ال من ا؟

أهم ا الب ث:
تكمن أهمية الدراسة احلالية يف حماولتها ملعاجلة قضية هامة من منطلق أن الوضع التنموي ألي
أمة البد للجامعة من أن تلعب الدور الرئيس فيه؛ حيث مل يعد يُنظر إليها تلك النظرة التقليدية اليت
مفادها أنها "مؤسسة علمية" فحسب ،بل على أنها كذلك وبنفس األهمية "مؤسسة اقتصادية" ،وهذا
ما تنبهت له العديد من الدول املتقدمة والنامية على حد سواء والسيما احلكومة اليمنية.
ممر سبق ترضح أهم ا الدراسا اعرل ا ور تي:
 تأتي هذه الدراسة يف وقت يشهد فيه اجملتمع اليمين العديد من املشكالت السياسية واالجتماعيةواالقتصادية وارتفاع معدالت ال بطالة بني اخلرجيني واخنفاض دور القطاع اخلاص يف استقبال
خمرجات التعليم العالي واجلامعي بسب الصراع الدائر يف اليمن.
 قد تسهم هذه الدراسة يف مساعدة اجلهات املعنية بالتعليم العالي واجلامعي يف إجياد احللول العاجلةيف مواجهة الوضع املرتدي للتعليم العالي وتعزيز الشراكة بني اجلامعات والقطاع اخلاص لتمويل
الربامج اجلامعية مبا يليب متطلبات واحتياجات أصحاب املهن.
 تساعد مستقبالً اجلهات املعنية بهذا األمر سواء يف التعليم العالي أو وزارة التنمية والتخطيط أوغريها من املؤسسات االجتماعية على وضع اسرتاتيجيات وخطط استثمارية لكيفية االستفادة من
املوارد البشرية املؤهلة التأهيل املطلوب للعلمية التنموية للمجتمع.
 سعيها إىل التعرف على الوضع احلالي للتعليم اجلامعي يف اجلمهورية اليمنية وأبرز التحديات اليتتواجه اجلامعة يف القيام باملهام والوظائف املناطة بها لتحقيق أهدافها وتعزيز التنمية اجملتمعية من
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خالل تزويد خمرجاتها باملعارف واملهارات واالبتكارات اليت متكنهم االلتحاق بسوق العمل ،ومن
ثم تقديم آليات مقرتحة ملواجهة تلك التحديات.
أهدا الدراسا:
تهدف الدراسة احلالية إىل التعرف على:
الواقع احلالي للتعليم اجلامعي ودوره يف حتقيق التنمية وتلبية متطلبات سوق العمل يف اجلمهورية اليمنية.
ويتفرع من اهلدف الرئيس عدداً من األهداف الفرعية وهي كاآلتي:
 معرفة واقع التعليم اجلامعي يف اجلمهورية اليمنية؟ معرفة دور التعليم اجلامعي يف حتقيق التنمية وتلبية متطلبات سوق العمل يف اجلمهورية اليمنية. معرفة ا لتحديات اليت تواجه التعليم اجلامعي اليمين يف حتقيق التنمية وتلبية متطلبات سوق العمل. اخلروج مبجموعة من اآلليات املقرتحة والتوصيات واملقرتحات لتطوير التعليم اجلامعي مبا يعزز دورهيف حتقيق التنمية وتلبية متطلبات سوق العمل.
حد الب ث:
تقتصر الدراسة احلالية على تشخيص وحتليل الواقع الراهن لدور مؤسسات التعليم اجلامعي يف
اجلمهورية اليمنية يف حتقيق التنمية وتلبية متطلبات سوق العمل للعام اجلامعي 2018/2017م.
اصصط رت ال م ا ل دراسا:
تر د العر ا الب ث ا ورصصط رت ال م ا ا ت ا:
الد ر:
مرر ()25 2010

الد ر وأن :

"جمموعة من األفعال والتصررررفات اليت يقوم بها الشرررخص ،مبا يتوافق مع متطلبات مركز معني
يف اجملتمع".
قصد و يف الدارسا اعرل ا وأن :
جمموعة األنشرررطة والفعاليات اليت تتضرررمنها أهداف وسرررياسرررات التعليم اجلامعي يف اجلمهورية
اليمنية املتوقع حدوثها يف جمال التنمية.
 -1الر

م اجلرم ي:

ف رنعن اجلرم رت ال من ا؛ ( )19 1995وأن :
"مؤسسات تأتي يف قمة السلم التعليمي يف اجلمهورية اليمنية ،ومتثل آخر مرحلة من مراحل النظام
التعليمي فيها أربع سنوات للحصول على الشهادة األولية يف االختصاصات املتنوعة"
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وتتبنى الباحثة تعريف قانون اجلامعات اليمنية تعريفاً إجرائياً؛ كونه ينسجم مع طبيعة الدراسة
وأهدافها.
 -2الرنم ا:
بدالسالم ( )12 2006الرنم ا وأنير:
"عملية مقصودة وشاملة ومستمرة جلوانب وأبعاد عديدة يف اجملتمع وحتدث من خالل نشاط
اإلنسان وتدخله لتحقيق أهداف معينة وإحداث تطوير كمي وكيفي يف جوانب احلياة يف اجملتمع وزيادة
قدرته الذاتية على إشباع حاجاته املادية واملعنوية ملواجهة مشكالته وحلها ذاتياً خالل خطة زمنية معينة".
قصد ورلرنم ا يف الدراسا وأنير:
وهي ما تسعى إليه خطط التنمية يف اجلمهورية اليمنية إىل حتقيقه ،من خالل دور التعليم اجلامعي
يف حتقيق احتياجات التنمية وتلبية متطلبات سوق العمل.
 -3سعم ال ما:
ت

ف د ( )71 2015

سعم ال ما وأن :

" جمال عرض العمل وطلبه ،حيث يتكون من جانبني ،اجلانب األول :وهو العرض ،ويقصد به
القوى العاملة املتمثلة باجلهد املعروض فعال أو املستعد للعمل من الشرحية السكانية النشطة اقتصاديا
خالل فرتة زمنية معينه ،واجلانب اآلخر :الطلب ،ويقصد به الطلب على العمل ،أي اجلهود البشرية
املطلوبة كما ونوعا من أصحاب العمل من املؤسسات العامة واخلاصة مقابل مزايا معينه.
قصد و يف هذه الدراسا وأن :
تلبية احتياجات القطاع العام واخلاص يف اجلمهورية اليمنية ،من الكوادر املدربة واملؤهلة
واملتخصصة وتشغيليهم مبا يتوافق مع ختصصاتهم ،ومبا يتالءم مع الفرص الوظيفية املتاحة ،ومبا حيقق
للقطاعني الكفاءة والتميز من خالل قوى عاملة حملية.
اصني اصسرخدم يف الدراسا:
انطالقًا من اهلدف الرئيس للدراسة والذي يكمن يف التعرف على دور التعليم اجلامعي يف حتقيق
التنمية وتلبية متطلبات سوق العمل ،فقد اعتمدت الدراسة احلالية على املنهج الوصفي التحليلي القائم
على االستقراء ،وذلك من خالل حتليل بعض البيانات اإلحصائية واستقراء األدبيات املتوفرة وتفسريها
لتبني الواقع الفعلي لدور التعليم اجلامعي ،ومن ثم وضع بعض اآلليات املقرتحة والتوصيات املالئمة
لتحسني الوضع القائم.

للعلوم والتقنية

817
817

صنعاء  21 - 20 /أكتوبر  2020م

( املؤتمر العلمي الثاني للعلوم اإلدارية )
التنمية املستدامة ركيزة لألمن واالستقرار والسالم  /أكتوبر  2020م

ثرن رً :الدراسرت السروقا:
مت االطالع على عدد من البحوث والدراسات العلمية ذات العالقة مبوضوع الدراسة احلالية ،وفيما
يلي عرضاً البعض الدراسات العلمية ،وعلى النحو اآلتي:
أ الً :راسرت حم ا:
 -1راسا؛ (الس رني :)2000
هدفت الدراسة إىل تطوير مدخالت التعليم الثانوي يف اليمن ليصبح ملبياً حلاجات التنمية الشاملة،
من خالل التعرف على احتياجات األكثر أهمية لليمن ،ومدى تلبية واقع التعليم الثانوي يف اليمن لتلك
االحتياجات ،ثم حتديد الربامج والتجديدات الرتبوية األكثر مناسبة لتحسني وضع التعليم الثانوي ليليب
حاجات التنمية الشاملة ،واستخدم الباحث املنهج الوصفي التحليلي ،وتوصل الدراسة العديد من النتائج
أهمها:
 إن التنمية يف اليمن حباجة على اإلنسان الذي تتكامل شخصيته ،والذي يتوفر لديه اإلحساسباملسؤولية وحب العمل والنظام واملثابرة واحرتام الوقت ،وإتقان العمل ،كما أن التنمية يف اليمن
حباجة إىل تفهم حاجات العصر والسعي لتطوير القدرات العلمية والتقنية واالنفتاح الواعي على
جتارب اآلخرين.
 إن املخرجات احلالية للتعليم الثانوي ال تليب حاجات التنمية. حيتاج التعليم الثانوي يف اليمن إىل عدد من الربامج والتجديدات الالزمة لتطويره حتى يليب حاجاتالتنمية.
 -2راسا؛ (النز ي :)2010
هدفت الدراسة إىل معرفة أبراز وظائف التعليم اجلامعي جتاه مستهدفات التنمية ،والكشف عن
االتساق القائم بني أهدافه ومستهدفات التنمية ،كما هدفت إىل الوقوف على واقع التعليم اجلامعي
واستجابة حلاجات اجملتمع والتنمية ،وإبراز تأثري العوملة على التعلم ودور التعليم اجلامعي حنوها،
واستخدم الباحث املنهج الوصفي التحليلي ،واستبانة جلمع املعلومات ،وتوصلت الدراسة إىل عدد من
النتائج كان أبرزها:
 يوجد اتسرررررررررررررررراق نظري بني أهداف التعليم اجلامعي وأهداف التنمية يف اليمن ،مع وجود فجوه يفجانب التطبيق.
 إن ال تعليم اجلامعي مطالب ببناء الكفاءات البشررررررررررية علمياً وتربوياً وثقافياً ،وتأمني قاعدة علميةوتكنولوجية مناسرربة لعملية التنمية ،واإلسررهام يف معاجلة كافة القضررايا واملشرركالت اليت تواجه
التنمية الشاملة واملستدامة واملستقلة يف اجملتمع.
 إن واقع التعليم اجلامعي يعكس غيا ب التأسرررررررررررريس العلمي للجامعات اجلديدة ،والتوسررررررررررررع غرياملدروس؛ مما أدى إىل اختالل ميزان العرض والطلب على املخرجات.
للعلوم والتقنية
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ثرن رً :الدراسرت ال و ا:
 -1راسا؛ (الرتدسررني :)1999
هدفت الدراسة إىل اختبار بعض العوامل اليت أدت إىل عدم قبول سوق العمل السعودي ملخرجات
التعليم ،واملسئوليات اليت تقع على اجلامعات ملواءمة تلك املخرجات التعليم ،سوق العمل ميدانياً ،ولذلك
فقد مت توزيع استمارات االستبيان ،إىل جمموعة من رجال العمال وأعضاء هيئة التدريس باجلامعة،
وتوصلت الدراسة على أن هناك أربعة عوامل رئيسة تشكل عائقاً دون قبول سوق العمل ملخرجات التعليم:
متثلت يف اجلانب السلوكي للخريج ،واجلانب األكادميي للطالب ،والقدرات الفردية للمتقدم إىل
الوظيفة ،باإلضافة على مستوى األجور احمللية ،كما أظهرت الدراسة أن هناك تبايناً بني موقف رجال
األعمال ورجال التعليم حنو املسئوليات اليت تقع على اجلامعات ملواءمة خمرجات التعليم مع سوق العمل
السعودي.
 -2راسا؛ (مجرل الد ن :)2013
هدفت الدراسة إىل معرفة الدور الذي ميكن أن تقوم به عملية املواءمة والتنسيق بني مؤسسات
التعليم العالي وسوق العمل يف حل هذه املشكلة وذلك بالتطبيق على السودان كنموذج ممثل للدول
املشابهة .وعليه فان هذه الدراسة تبني حجم املشكلة وتوضح كيف ميكن حتقيق هذه املواءمة بني
خمرجات التعليم العالي وسوق العمل وذلك عن طريق دراسة عينة من اخلرجيني العاملني وغري العاملني
باإلضافة إىل مستخدمي هذه املخرجات والتعرف على عقبات هذه املواءمة .وقد توصلت الدراسة إلي أن
االقتصاد السودان ضعيف وغري قادر علي استيعاب هذه األعداد الكبرية من اخلرجيني بعد ثورة التعليم
العالي 1992م يف ظل ضعف القطاع اخلاص ،كما توصلت أيضا إلي أن مؤهالت اخلريج ال تناسب
احتياجات سوق العمل ،ووصت الورقة بضرورة التوسع يف املشروعات االستثمارية خللق فرص عمل
جديدة ملقابلة الوافدون اجلدد لسوق العمل ،وكذلك ضرورة محل القطاع اخلاص عبء بطالة اخلرجيني
مع القطاع العام.
ثرلثرً :الدراسرت ا منب ا:
 -1راسا؛ (:)Etshimm, 2017
هدفت الدراسة إىل التعرف على العوامل اليت تؤثر على العالقة املشرتكة بني التعليم العالي وسوق
العمل يف مدينة كينشاسا ،عاصمة مجهورية كاجنو الدميقراطية ،وقد توصلت الدراسة إىل أنه رغم
تزايد الطلب لتفعيل التعليم العالي فقد كشفت الدراسة أن املناهج احلالية واألنظمة املتبعة حالياً
واملتأصلة غري كافية وأنها ال تزود اخلرجيني اجلدد باملهارات الكافية لالنتقال بسهولة وليكونوا
منتجني حنو سوق العمل ،وقد توصلت الدراسة إىل اقرتاح احلاجة للتعاون فيما بني التعليم العالي،
املؤسسات التعليمية وبني املوظِفني (أرباب العمل) من أجل تصميم منهج فعال وبناء بيئة تعليمية واليت من
شأنها أن تقدم استفادة حقيقية للطالب احلاليني وملوظفيهم مستقبالً.
للعلوم والتقنية
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ت قب

الدراسرت السروقا:

إن التأمل فيما مت عرضة من دراسات السابقة ،تبني بأن مجيعها ذات قيمة علمية وحبثية عالية،
ومجيعها أكدت على ضرورة املالءمة بني خمرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل ،ملا هلا من أثر مهم يف
تقوية االقتصاد وحتد من املشاكل االقتصادية مثل :البطالة والفقر ،وعلى دور الذي حيققه التعليم يف
التنمية ،وقد استفادت الدراسة احلالية من الدراسات السابقة يف اآلتي:
-

إثراء اإلطار العام واإلطار النظري يف ضوء األطر املرجعية النظرية لتك الدارسات.
ساعدت يف حتديد املنهج العلمي املناسب لطبيعة الدراسة احلالية.
ساعدت يف استخالص االستنتاجات والتوصيات واملقرتحات.

ثرن رً :اخل

ا النظ ا:

يضطلع التعليم اجلامعي بدور حموري يف العلمية التنموية ،فهو أهم وسيلة يتنسى من خالهلا فعليا
حتقيق أهداف التنمية ،سواء كانت اقتصادية أو غري اقتصادية ،وعلى هذا األساس ،ينظر لإلنفاق
على التعليم على أنه استثمارا يف رأس املال البشري له عوائد مجة سواء على مستوى األفراد أو اجملتمعات.
ويف ضوء ذلك ،حياول هذا املبحث تشخيص وحتليل الوضع الراهن للتعليم اجلامعي يف اجلمهورية
اليمنية ،وهنا يتم اإلجابة على السؤال األول من الدراسة ،من خالل مكوناته املتعلقة بر( :البنية املؤسسية
للتعليم اجلامعي ،وأهدافه ووظائفه  ،وسياسية القبول ،وخرجيي التعليم اجلامعي) ،وذلك لغرض
التعرف على دورة التنموي ،وسوف يتم تأجيل اإلجابة السؤال الثالث واملتعلق بدور التعليم اجلامعي يف
حتقيق التنمية وتلبية متطلبات سوق من خرجيي اجلامعات والتحديات واملشكالت اليت تواجه التعليم
اجلامعي يف حتقيق التنمية ومتطلبات سوق العمل إىل املبحث الثاني ،وسوف نتناول ذلك بالتفصيل على
النحو اآلتي:


اصب ث ا ل:

 )1البن ا اصؤسس ا ل ر

م اجلرم ي يف ال من:

تبلغ مساحة اجلمهورية اليمنية ( )555ألف كيلومرت مريع كما يبلغ عدد سكانها وفق إسقاط
عام 2014م ( )26مليون نسمة يتوزعون يف ( )22حمافظة بنسب متفاوتة ،عدد الشباب يف الفئة العمرية
( )23-19الفئة املوازية لسن التعليم اجلامعي بلغ ( )3,4مليون نسمة تقريباً ونسبة امللتحقني بالتعليم
اجلامعي ( )10.4%من عدد السكان للفئة العمرية املقابلة ،ويعمل أغلب السكان يف الريف وبعض
املدن بالزراعة وتربيه الثروة احليوانية وصيد األمساك ،ومتتلك اليمن منظومة تعليم كبرية ،إال أنها
حتتاج إىل حتديث وإصالح من أجل تلبية احتياجات الطلب على خدمة التعليم احلالية واملستقبلية،
والتغلب على التحديات واملشكالت املتمثلة يف اهليكل التعليمي املعقد وغري املرن هلذه املنظومة وصعوبة
تنقل الطالب داخل مستوياتها وكذلك ،االنتقال إىل سوق العمل إضافة إىل املشكالت اخلاصة باجلودة
والكفاءة ،ومبا ميكنها من التحول تدرجيياً حنو نظام تعليمي أكثر تنوعاً ،يستطيع فيه الطالب أن
للعلوم والتقنية
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ميارسوا االختيار األنسب ملكان دراستهم وملا يدرسونه ،وتستطيع فيه املؤسسات أن متارس االستقالل
يف قبول الطالب مبا يعرب عن رسالتها وقدراتها ،وتتكون منظومة التعليم العالي يف اليمن من ()54
مؤسسة حكومية وخاصة يف العام اجلامعي 2013/2014م( ،اجمللس األعلى لتخطيط التعليم يف
اجلمهورية اليمنية.)62 – 61 ،2015 ،
أ) اجلرم رت اعكعم ا:
حيث بلغ عدد اجلامعات احلكومية ( )16جامعة منها ( )6حتت اإلنشاء؛ وتضم الر( )10اجلامعات
العاملة ( )121كلية تتوزع بني ( )69كلية إنسانية من بينها ( )35كلية يف التخصصات الرتبوية ،و()52
كلية يف التخصصات العلمية التطبيقية ،وتتضمن الكليات العلمية التطبيقية كالً من الطب واألسنان
والصيدلة والعلوم والزراعة واحلاسب اآللي ،والنفط واملعادن واهلندسة البرتولية يف جامعة حضرموت،
والعمارة ،والزراعة والطب البيطري واهلندسة والسدود يف جامعة منار ،والعلوم البيئية واألحياء البحرية
يف جامعة حضرموت ،ومركز خدمة اجملتمع للتأهيل يف جامعة تعز ،ومركز أنظمة وتقنية املعلومات،
ومراكز التعليم املستمر يف كل من جامعة عدن واحلديدة ومنار ،أما الكليات اإلنسانية تشمل اآلداب
والرتبية واللغات واإلعالم والرتبية البدنية والشريعة والقانون والتجارة واالقتصاد والعلوم اإلدارية والفنون
اجلميلة.
وحتتضن الكليات باجلامعات احلكومية جمتمعة ( )112قسماً علمياً يتوزعون إىل ( )60قسماً
يف الكليات العلمية التطبيقية تتكرر هذه األقسام لتصل إىل ( )274قسماً يف ظل التماثل القائم بني
اجلامعات والكليات املتناظرة ،وكذلك األقسام يف كليات العلوم اإلنسانية بلغت ( )52قسماً تكررت
لتبلغ ( )312قسماً.
ويعمل يف مرحلة التعليم اجلامعي احلكومي حنو ( )8764عضو هيئة تدريس ومساعد و()7291
فين وإداري ،وتستوعب مؤسسات التعليم العالي احلكومية واخلاصة ما يقارب ( )311ألف طالباً وطالبة
منهم حوالي ( )75%يف التعليم اجلامعي احلكومي (اجمللس األعلى لتخطيط التعليم يف اجلمهورية
اليمنية2015 ،م.)64-63 ،
ب) اجلرم رت ا ه ا اخلرلا:
بلغ عدد اجلامعات األهلية واخلاصة حوالي ( )38جامعة /كلية علياً منها ( )27جامعة عاملة
توفرت بيانات عنها ،باإلضافة إىل معهد التوجيه واإلرشاد ومعهد القضاء واجمللس اليمين
لالختصاصات الطبية والكليات واملعاهد اخلاصة ،وبلغ عدد الكليات يف ( )27جامعة أهلية
وخاصة توفرت بيانات عنها يف العام 2013/2014م إىل ( )102كلية إمجاالً منها ( )61كلية يف
التخصصات اإلنسانية ،تشتمل على اآلداب والشريعة واحلقوق والعلوم اإلدارية واملصرفية،
والدراسات اإلسالمية والدعوة واإلعالم جبامعة اإلميان وكلية البنات يف جامعة األحقاف ،بينما
بلغ عدد الكليات التطبيقية يف اجلامعات اخلاصة ( )41كلية ،منها ( )16كلية للصيدلة واألسنان
للعلوم والتقنية
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والعلوم الطبية ،وكليتان للعلوم الطبية املساعدة ،وتستوعب ( )%25من إمجالي الطلبة امللتحقني
بالتعليم اجلامعي البالغ عددهم حوالي ( )311ألف طالب وطالبة خالل العام الدراسي
2014/2013م.
ويالحظ أن التخصصات واألقسام يف اجلامعات اخلاصة هي ختصصات منسوخة من اجلامعات
احلكومية وتسري بنفس النمط الين تسري عليه اجلامعات احلكومية ،وما زالت نسبة التخصصات
اإلنسانية غالبة على التخصصات التطبيقية وال تتوفر التخصصات النادرة اليت ميكن أن تليب أو تفي
باحتياجات سوق العمل( ،اجمللس األعلى لتخطيط التعليم .)66 ،2015 ،واجلدول التالي يوضح التطور
والتوزيع اجلغرايف ملؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي يف اليمن خالل الفرتة (2014 – 2008م):
مد ل( )1الرعز اجلغ ايف صؤسسرت الر م ال رلي الب ث ال مي يف ال من:
د اصؤسسرت 2009/2008م
حكعم ا

احملرفظا

خرلا

د اصؤسسرت 2014/2013م

اإلمجرلي

حكعم ا

االمجرلي

خرلا

مرم رت د رت مرم رت د رت مرم رت د رت مرم رت د رت مرم رت د رت مرم رت د رت

إب
أبني
األمانة
البيضاء
تعز
اجلوف

1

8
2

1

14

13

49

2
1

حجة

12

1

6

14

63

1

15

0

2

1

5

2

18

1

13

0

0

19
3

20

92

1

5

4

22

0

0

1

3

4

2

17

3

21

2

12

0

2
2

11
9

0

2

1

3

1

13

1

4

2

17

1

13

1

حضرموت 1

12

1

5

2

17

1

13

2

8

1

11

1

11

1

10

1

2

2

0

2

2

1

0

1

2

0

2

0

2

4

0

4

1

0

1

1

0

1

2

16
4

احلديدة
منار

2

1
0

8
2

1

10
2

1
0

10
2

شبوة
صعدة
إؤ
صنعاء
الضالع
عدن
عمران
حلج
مأرب
للعلوم والتقنية

1

12

1

12

1

14

1

4

1

4

1

4

1

3

0

3

4

0

4

1

0

1

3

0

3
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احملويت

1

0

1

1

0

1

املهرة

1

0

1

1

0

1

0

0

1

0

1

24

168

37

223

رمية
اإلمجالي
العام

8

اصصدر :اجمل س ا

104

16

64

10

121

27

102

ل رخط ط الر م يف ال من مؤش ات الر م يف ال من 2015م ص .64

نالحظ من خالل اجلدول السابق اآلتي:
 تزايد عدد مؤسسات التعليم العالي بشكل ملحوظ خالل الفرتة السابقة نظراً للطلب املتزايد علىالتعليم العالي الناتج من ارتفاع معدل النمو السكاني خاصة لدى شرحية الشباب (24-19سنة) الذي
أدى بدوره إىل التزايد املستمر يف أعداد اخلرجيني من التعليم الثانوي ،حيث زاد عدد اجلامعات
اخلاصة خالل الفرتة 2014-2009م بنسبة ( )%68.8ليصل عدد اجلامعات العاملة واليت توفرت
بيانات عنها إىل ( )27جامعة حيث (يبلغ عدد مؤسسات التعليم العالي اخلاصة ( )38جامعة وكلية
عليا ،بلغ عدد اجلامعات اليت توفرت بيانات عنها ( )27جامعة هي( :العلوم والتكنولوجيا ،اليمنية،
الوطنية ،س بأ ،امللكة أروى ،اليمنية األردنية ،املستقبل ،العلوم احلديثة ،العربية ،آزال للعلوم
والتكنولوجيا ،األندلس ،األحقاف ،اإلميان ،دار العلوم الشرعية ،اللبنانية الدولية ،تونتك
املاليزية ،الناصر ،دار السالم ،اليمن ،احلكمة ،القرآن الكريم والعلوم اإلسالمية ،ابن خلدون،
السعيدة ،آزال للتنمية البشرية ،الربيطانية ،الريان ،الرازي) بعد أن كانت ( )16جامعة يف العام
2009م ،تستحوذ أمانة العاصمة على ( )%70منها.
 ارتفع عدد اجلامعات احلكومية ( )%25لتصل إىل ( )10جامعات ،أما الكليات التابعة للجامعاتاخلاصة فارتفع عددها بنسبة ( )%59.4لتصل إىل ( )102كلية ،وارتفع عدد الكليات يف اجلامعات
احلكومية بنسبة ( )%16.3لتصل إىل ( )121كلية يف العام 2014م مقارنة بر ( )104كلية يف
العام 2009م ،وتعاني اجلامعات اخلاصة من عدم توفر البنية التحتية أضف إىل ذلك عدم توفر قاعات
دراسية ومعامل ومكتبات وهيئة تدري سية واقتصار ذلك التوسع على توفر املبنى فقط وغالباً ما
تكون مبان وشققا سكنية غري مهيأة للعملية التعليمية.
 يأتي إنشاء هذه اجلامعات بعد تطبيق احلكومة اليمنية برنامج اإلصالح االقتصادي (برامج التكيفاهليكلي) لتعزز التوجه حنو اقتصاد السوق كخيار اسرتاتيجي للتنمية والتغيري االجتماعي ،حيث
ظهرت قوى ضاغطة ألن يكون لبعض اجلمعيات والقطاع اخلاص (رجال األعمال) وبعض األفراد
دورهم يف إنشاء ومتويل إدارة مؤسسات التعليم العالي ،لذلك مت إنشاء اجلامعات األهلية.
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 اعتماد اجلامعات األهلية واخلاصة على األكادمييني يف اجلامعات احلكومية يف جمال التدريسواإلدارة بل إن بعض اجلامعات األهلية أنشئت ومولت من قبل بعض األساتذة العاملني يف اجلامعات
احلكومية ،ويف ظل غياب قانون ينظم التعليم اجلامعي األهلي إىل معايري وشروط إنشاء وتشغيل
اجلامعات األهلية تظل نظم وتسيري نشاط اجلامعات غري واضحة علماً بأن من يلتحق بالتعليم
اجلامعي األهلي بشكل عام هم من أبناء اليمنيني املهاجرين ،ومن أبناء امليسورين ،ومن أبناء اجلالية
الوافدة من غري اليمنيني.
 إن اجلامعات اليمنية األهلية ،رغم قصر فرتة تأسيسها اليت ال تتجاوز العشر سنوات ،إال أنها كانتمتنح الدرجات العلمية مثل املاجستري والدبلوم والدكتوراه علماً بأن هذه الربامج حتتاج إىل موارد
مالية وفنية وجتهيزات خمتربيه وكادر تعليمي مميز.
 إن التوسع يف إنشاء اجلامعات األهلية ،يعزى إىل التحول يف إسرتاتيجية التنمية وإىل عدم قدرةاحلكومات لتحمَّل أعباء ومسئوليات التعليم العالي ورغبتها يف التخفيف منه ،لتسفر يف خالل أعوام
قليلة إىل منو غري مسبوق يف عدد اجلامعات اخلاصة.
أهدا الر

م اجلرم ي يف ال من:

مل تعد مؤسسات ال تعليم اجلامعي يف العصر احلديث قاصرة على الرتاث الثقايف ونقله من حني
إىل أخر ،بل أصبحت يف خدمة جمتمعاتها تبحث عن احلقائق وتواجه املتغريات املستمرة ،وتساهم يف
إجياد حلول ملشكالت اجملتمع ،ومتد سوق العمل احلكومي واألهلي بالكوادر البشرية املؤهلة اليت
تليب احتياجاته.
وأهداف التعليم اجلامعي يف اليمن هي انعكاس لثقافة اجملتمع وحاجاته ،واجتاهات العصر وتقنياته،
وحاجات اإلنسرران ومطالب منوه ،وهلذا جاءت هذه األهداف ملبية لثقافة اجملتمع اليمين وتتمثل أهداف
التعليم اجلامعي كما جاء يف قوانني وأنظمة التعليم العالي والبحث العلمي (قانون اجلامعات اليمنية،
املادة  ،)6-5 ،5إذ سرريتم االقتصررار على األهداف الصرررحية واملباشرررة اليت تتعلق بالتنمية وسرروق العمل
وهي على النحو اآلتي:
 -1إتاحة فرص الدراسة املتخصصة واملتعمقة للطالب يف امليادين املعرفية املختلفة تلبية الحتياجات البالد
من التخصصات والفنيني واخلرباء.
 -2تطوير املعرفة بإجراء البحوث العلمية يف خمتلف جماالت املعرفة سواء على املستوي الفردي أو
اجلماعي ،وتوجيهها خلدمة احتياجات اجملتمع وخطط التنمية.
 -3االهتمام بتنمية التقنية (التكنولوجيا) وتطويرها واالستفادة منها يف تطوير اجملتمع.
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 -4تقوية الروابط بني اجلامعات واملؤسسات العامة واخلاصة يف البالد مبا يكفل التفاعل املتبادل والبناء
للمعارف واخلربات واملوارد واملشاركة يف البالد مبا يكفل التفاعل املتبادل والبناء للمعارف
واخلربات واملوارد واملشاركة اليت تكفل اإلسهام الفعال يف إحداث التنمية الشاملة يف البالد.
 -5تقديم الدراسات واالستشارات الفنية واملتخصصة ملختلف أجهزة الدولة ومؤسساتها العامة واملختلطة.
 -6املساهمة يف تطوير السياسات وأساليب العمل يف املؤسسات وأجهزة الدولة والقطاعني العام واخلاص
وتقديم النماذج والتجارب املبتكرة حلل املشاكل املختلفة.
 -7رفع كفاءة العاملني يف مؤسسات وأجهزة الدولة والقطاعني العام واخلاص وذلك من خالل املساهمة
يف برامج اإلعداد والتأهيل أثناء اخلدمة.
ومن خالل اسرررررررررررررتعراض أهداف التعليم اجلامعي كما ورد يف قانون اجلامعات اليمنية ،يالحظ أنها
ركزت بشركل عام على الدور التنموي سرواءً من خالل إعداد الكوادر املتخصرصرة واملؤهلة اليت تليب
احتياجات التنمية ،ومتطلبات سرررررررررررررررررررررررروق العمل ،أو من خالل القيام بالبحث العلمي ،وتنمية املعرفة
وتوظيفها خلدمة التنمية ومبا يعز ز دور اجلامعة يف خدمة اجملتمع ،وبالتالي فأنه يتوجب علينا نقل
األهداف من الناحية النظرية إىل الناحية التطبيقية مبا يتحقق االتسررررررررررراق بني أهداف التعليم اجلامعي
ومتطلبات التنمية وسررروق العمل ،وهذا يتحقق من خالل طبيعة الدور الذي يضرررطلع به التعليم اجلامعي
بوظائفه الرئيسية( ،التعليم ،البحث العلمي  ،خدمة اجملتمع) ،واليت سوف يتم احلديث عنها.
م اجلرم ي:

ظرئف الر

تتمثل الوظائف األساسية للجامعة ،يف ثالث وظائف رئيسة وهي :التدريس ،والبحث العلمي،
وخدمة اجملتمع ،وهي وظائف متكاملة ومرتابطة ،فالتدريس يسهم يف نشر املعرفة ،على حني يسهم
البحث العلمي يف إنتاجها وجتديدها وتطويرها ،ثم تطبيق املعرفة يف اجملتمع حلل مشكالته وخدمة
أفراده ،وحتسني مستوى معيشتهم ،ومن ثم إحراز التقدم للمجتمع ،واليت ميكن توضحيها على النحو
األتي:
 -1الر

م:

يعد التدريس أحد الوظائف األساسية للجامعة ،ومن اهم أهدافها الرئيسية اليت ارتبط بها منذ
نشأتها ،فمن خالهلا يتم إعداد وتنمية القوى البشرية املؤهلة واملتخصصة يف كافة اجملاالت والقطاعات
واملهن ،وتزويدها بكافة املعارف العلمية الالزمة ،وتنمية قدراتها الفكرية ،مبا ميكنها من اإلسهام
الفاعل يف حتقيق التنمية الشاملة ومتطلبات سوق العمل يف خمتلف جماالت احلياة( ،مرسي،2002 ،
.)23
كما إن جناح التعليم اجلامعي يف حتقيق أهدافه يتوقف بدرجة أساسية على نوعية املناهج التعليمية
اليت تعتمد عليها اجلامعات يف خمتلف الربامج والتخصصات ،وذلك من حيث نوعية احملتوى وتكامله
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وتوازنه ،ومدى مراعاته خلصائص اجملتمع والدارسني ،ومستوى مواكبته للتطورات العلمية
واملستحدثات التكنولوجية ،وأساليب تدريس وطرق تنفيذه( ،النزيلي.)136 ،2010 ،
بالنظر إىل واقع هذه الوظيفة سنجد أن مؤسسات التعليم اجلامعي الزالت تعاني من تدني وضعف
يف أداء هذه الوظيفة مبا حيقق التنمية وتلبية متطلبات سوق العمل ،وهذا ما أكدته العديد من التقارير
والبحوث والدراسات العلمية ومنها( :دراسة الشراعي 70 ،2000 ،و ص  )64و(وزارة التعليم العالي،
 )40 ،2006و(احلكيمي )14 ،2009 ،و(النزيلي ،)173 ،2010 ،إذ تأكدت مجيعها أن مؤسسات
التعليم اجلامعي  ،مازالت تعتمد على األساليب التقليدية يف التعليم واألدوات الشكلية ،ومن مجود
املناهج إذ أن معظم املناهج منقولة حرفيا من دول عربية وعلى الرغم ان هذه املناهج قد طرأ عليها التغيري
والتجديد،حيث أن أغلبيتها منطية وغري مناسبة ملتطلبات التنمية وسوق العمل والتحديات العاملية
احلالية ،فضال عن أساليب إلقاء وتلقي احملاضرات ،وطغيان اجلانب النظري يف اإلعداد والتأهيل للطلبة
الدراسني ،مع قلة األنشطة العملية والتطبيقية املصاحبة ،وإضافة إىل ذلك فاملناهج بوضعها احلالي ال
ختاطب الواقع االقتصادي واالجتماعي والبيئي للمجتمع ،وتفتقر إىل احملتوى الذي خياطب احتياجات
الطلبة من املهارات والقيم األخالقية الالزمة للعمل ،كمثل مهارات التعامل مع احلاسب اآللي وشبكة
اإلنرتنت وتقنياتها املتطورة ،وإجادة اللغة العربية وإتقان اللغة اإلجنليزية ،ومثل قيمة اإلتقان يف العمل
واالنضباط فيه واحرتام الوقت ،والقدرة على تنظيمه واالستفادة منه ،إىل غري ذلك من املهارات والقيم
الضرورية للعمل واحلياة.
ومن خالل ما تقدم يتبني لنا أن وضع التعليم اجلامعي يف اليمن حباجة إىل اإلصالح والتطوير،
لكي يكون قادر على ختريج كوادر مؤهلة ومتخصصة ميكنها القيام بواجباتها املهنية وحتمل أعباء
ومسؤوليات العمل واملشاركة الفاعلة يف حتقيق أهداف التنمية  ،والنجاح يف املنافسة يف سوق العمل
احمللية والعربية والعاملية ،وذلك من خالل إعادة النظر للربامج التعليمية وربطها بواقع متطلبات سوق
العمل،ووضع اسرتاتيجيات فعالة لتأكيد الصلة بني املؤسسات اجلامعية ومتطلبات أسواق العمل ،فضالً
عن توفري املدخالت التعليمية اخلاصة باملصادر املعرفية والتقنية لتنمية مهارات املخرجات اجلامعية مبا
يتوافق مع التطورات التقنية احلالية.
ثرن ر :الب ث ال مي:
يعد البحث العلمي من أهم األدوات لتحقيق التنمية يف عاملنا املعاصر إن مل يكن أهمهما ،باعتباره
أحد العو امل املهمة يف حتقيق الوفرة املعرفية ،وذلك من خالل إنتاج املعرفة العامة واملتخصصة ونقلها
ونشرها وفقاً لألسس واملعايري العلمية يف اإلنتاج والنشر ،فضالً عن دوره الفاعل يف التحكم بصنع
القرار يف اجملتمعات ويف تطوير الفهم اإلنساني ووجهات النظر يف اجملتمعات املختلفة ،مبا حيقق التنمية
واالزدهار (.)5 ،2017 ،Törnroos & Mälkki
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لذلك فقد أولت الدول املتقدمة والنامية على حد سواء اهتماما كبريا فيه وخصصت له الكثري من
األموال يف سبيل تطويره ،أذ تعتمد عليه الدول املتقدمة يف بناء اقتصادياتها القوية وجمتمعاتها املعرفية،
كما أصبحت مؤشرا مُهما يقاس به تقدم الدول وتفوقها وقوتها.)Hill, 2006,7( ،

و نظراً ألهمية البحث العلمي يف تقدم اجملتمع وتطويره ،فقد كفل قانون اجلامعات اليمنية رقم
( )18لعام ( ،)1995بعض األهداف اليت تؤكد أهمية البحث العلمي إنتاجاً ونشراً يف رسالة اجلامعة؛
إذ ينص يف مادته ( ،)5على اآلتي:
 -1إجراء البحوث العلمية وتشجيعها ،وتوجيهها خلدمة اجملتمع.
 -2تطوير املعرفة بإجراء البحوث العلمية يف خمتلف جماالت املعرفة سررررررررواء على املسررررررررتوى الفردي أو
االجتماعي  ،وتوجيهه خلدمة احتياجات اجملتمع وخطط التنمية.
 -3توثيق الروابط العلمية والثقافية مع اجلامعات واهليئات العلمية ومراكز البحوث والتطوير العربية
واألجنبية مبا يساعد على تطوير اجلامعات اليمنية وتعزيز مكانتها.
 -4تقديم الدراسات واالستشارات الفنية واملتخصصة ملختلف أجهزة الدولة ومؤسساتها العامة
واملختلطة( ،قانون اجلامعات اليمنية.)6-3 ،1995 ،
وباستقراء الواقع يالحظ أن البحث العلمي يف مؤسسات التعليم اجلامعي ،اليزال يعاني من
مشكالت عديدة وهذا ما أكدته الوثائق والتقارير الرمسية ،متمثلة بر( :االسرتاتيجية الوطنية التعليم
العالي ،)14-31 ،2006 ،و (تقرير التنمية البشرية الوطين ،)56 ،2013 ،كما تؤكد نتائج العديد
من الدراسات العلمية ،كدراسات كالً من( :اخلوالني ،) 9 ،2012 ،و(احلدابي،)44-42 ،2014 ،
و(العفريي ،)214 ،2017 ،و (النزيلي ،)159 ،2010 ،اليت تؤكد يف جمملها ،أن البحث العلمي يف
مؤسسات التعليم اجلامعي واجه العديد من املشكالت وتنقصه الكثري من املتطلبات ،كضعف املوارد
املالية والروتني اإلداري يف عمليات الصرف على األنشطة البحثية ،فضال عن ضعف ربط البحوث العلمية
باملشكالت اليت تواجه خطط التنمية واحتياجات سوق العمل ،وقلة مشاركة القطاع اخلاص يف دعم
البحث العلمي ،إضافة إىل قلة إتاحة الفرص للباحثني حلضور الندوات واملؤمترات العلمية يف جماالت
التخصص وملتابعة كل جديد يف جمال التخصص واملعرفة العلمية ،ناهيك عن احنصار البحث العلمي
فيما يقوم به أعضاء هيئة التدريس من حبوث من أجل الرتقية أو ما يقوم به طالب الدراسات العليا ،أو
بعض املنظمات والدول املاحنة؛ ولعل ذلك يعد من األسباب اليت جتعل أعداد الباحثني يف هذه اجملتمعات
منخفضاً جداً باملقارنة مع اجملتمعات املتقدمة.
ومن خالل ما سبق ،ولتحقيق التعليم اجلامعي دوره والوظيفي يف البحث العلمي ،فانه ألبد من
دعم األحباث األساسية والتطبيقية وتوجيهها يف التنمية اليت تقوم على املعرفة وإلثراء احلقائق والتطورات
العلمية ،وإن تكون قابلة للتطبيق والتوظيف يف واقع حياة الفرد واجملتمع ،فضال عن تقديم التسهيالت
املالية واإلدارية لتسهيل وتنفيذ املشاريع اليت تتسم باألصالة واجلودة العلمية ،واليت تثري أسهاماً
للعلوم والتقنية
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اسرتاتيجياً مهما يف دفع عجلة التنمية والتقدم ،ويتنج عنها خمرجات علمية واجتماعية واقتصادية ذات
قيمة وتأثري فعال.
خدما اجملرم :
تعد وظيفة خدمة اجملتمع من أهم وظائف مؤسسات التعليم اجلامعي يف العصر احلديث ،إذ مل
تعد وظائف اجلامعة تقتصر على التدريس والبحث العلمي فحسب ،وإمنا أصبحت خدمة اجملتمع متثل
الوظائف األساسية اليت تهدف اجلامعة من خالهلا إىل حتقيق التعاون ،وتفعيل الشراكة بينهما وبني
اجملتمع ،بهدف تطويره والنهوض به على خمتلف جماالته( ،رمضان.)25 ،2004 ،
وذلك من خالل ما تقوم به اجلامعة من أنشطة ،وما تقدمه من خدمات جتاه جمتمعاتها ،عن طريق
تقديم النصح واإلرشاد ،وتوفري املعلومات لألفراد واهليئات ،والقيام بإجراء البحوث والدراسات النظرية
والتطبيقية ،حلل ما يوجه اجملتمع احمللي من مشكالت ،واملشاركة يف تنظيم الندوات واحملاضرات
التوعية والتثقيفية للمجتمع ،ملعاجلة أهم قضاياه االجتماعية ،فضال عن عقد املؤمترات العلمية
واللقاءات وبرامج التدريب للعاملني يف أجهزة الدولة ،ومؤسساتها وألبناء اجملتمع احمللي عامة،
واالستفادة من منشآ ت اجلامعة ومرافقها ،وربط ختصصاتها املختلفة باحتياجات اجملتمع وما يتطلبه
سوق العمل.)Harkavy, 2006, 19( ،

وباستقراء واقع احلال يف اجلامعات اليمنية يالحظ عدم وجود توازن يف حتقيق دور اجلامعات يف
تأدية وظائفها ،فإذا ما أسقطنا األهداف على الوظائف يف التعليم اجلامعي نرى أنها تكاد تقتصر على
الوظيفة األوىل "التعليم أو التدريس" ،مما جيعل دور األستاذ اجلامعي يقتصر على نقل املعرفة املرتاكمة
ليس إال ،تليها باالهتمام وظيفة البحث العلمي بدافع االرتقاء مبستوى الوظيفة ،يف حني يالحظ أن
هناك إهما ًال خمالً بدور مؤسسات التعليم يف وظيفة خدمة اجملتمع وما هلا من دور يف حتقيق التنمية
وتلبية متطلبات سوق العمل ،وإن وجدت فهي نادرة وحمددة ،وهذا ما أكدته كال من( :اإلسرتاتيجية
الوطنية لتعليم العالي ،)48 ،2006 ،و(تقرير التنمية البشرية ،)4 ،2011،وغريها من الدراسات
العربية واحمللية.
 س رسا القبعل:
اعتمدت سياسة القبول يف التعليم اجلامعي احلكومي منذ نشأة جامعيت صنعاء وعدن ،على
سياسة الباب املفتوح ،حيث يرتك للطالب حرية اختيار الكلية اليت يرغب االلتحاق بها ،وهذا يعين
قبول توزيع الطلبة دون الرجوع إىل سياسات وخطط التنمية ،ونتيجة لذلك ارتفع عدد امللتحقني
بالكليات اإلنسانية واخنفض عدد امللتحقني بالكليات التطبيقية ،نظراً لشروط االلتحاق بالكليات
التطبيقية وصعوبتها وشحة اإلمكانات املادية ألغلب الطلبة ،ومنذ عام 2001م بناءً على قانون اجلامعات
رقم ( )18لسنة 1995م ،الذي أسند للمجلس األعلى للجامعات مهمة رسم سياسة القبول وتنسيق التعليم
اجلامعي والعمل على توجيهه مبا يتفق وحاجة التنمية ،وكذا رسم السياسة العامة للجامعات مبا حيقق
للعلوم والتقنية
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رفع مستوى التعليم بناءً على تلك السياسات اليت نص عليها قانون اجلامعات ،حدد اجمللس األعلى
للجامعات إجراءات القبول كاآلتي:
 االعتماد على الطاقة االستيعابية لكل جامعة. اشرررتاط القبول يف اجلامعات اليمنية احلكومية احلصررول على نسرربة ( )%70يف امتحانات الثانويةالعامة.
 اشرررتط القبول يف كلية الطب واألسررنان والصرريدلة حصررول الطالب على نسرربة ( )%85يف الشررهادةالثانوية ،إضررررافة إىل اجتياز امتحانات القبول ،وكذلك اشرررررتاط القبول يف بعض التخصررررصررررات
المتحان القبول( ،كاللغات مثالً)( ،قانون اجلامعات اليمنية رقم .)1995 ،18
ولكن القصور يف هذه السياسات أنها مل تبنى على أساس مؤشرات الحتياجات التنمية أو االلتزام
باحتياجات سوق العمل عند حتديد أعداد الطلبة املقبولني.
 تطعر د اص ر ق ورلك رت اإلنسرن ا الرطب ق ا يف اجلرم رت اعكعم ا اخلرلا:
من خالل اجلدول التالي تشري البيانات اإلحصائية إىل:
 إمجررالي امللتحقني برراجلررامعررات الوطنيررة للعررام 2014/2013م بلغ ( )310342طررالبررا وطررالبررة منهم( )101363إناث ،وذلك مقابل ( )274827طالبا وطالبة منهم ( )80942إناث عام 2009/2008م
بنسبة زيادة كلية بلغت ( )%12.9ومبتوسط منو سنوي بلغ (.)%2.6

 استحوذ التعليم اجلامعي احلكومي على ما نسبته ( )%73.2من إمجالي امللتحقني يف خمتلفاجلامعات الوطنية للعام 13/2014م يف حني بلغت نسبة امللتحقني بالتعليم اجلامعي اخلاص زهاء
(.)26.8%

مد ل ( )2تطعر د اص ر ق ورلك رت اإلنسرن ا الرطب ق ا يف اجلرم رت اعكعم ا اخلرلا
جمرل
الرخصص

2013/2014 2012/2013 2011/2012 2011/2010 2010/2009 2009/2008

كليات

نسبا
الز ر ة%

189817

181824

174800

168628

188821

194961

2.7

توزيع %

69.1

66.8

65.4

64.8

64.1

62.8

-

منهم إناث

55502

54668

52984

54428

62686

65345

17.7

تطبيقية

85010

90306

92652

91402

105540

115381

35.7

توزيع %

30.9

33.2

34.6

35.2

35.9

37.2

-

منهم إناث

25440

26378

27028

27758

32891

36018

41.6

إنسانية

كليات
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االمجالي
العام
إناث
مشاركة
اإلناث

274827

272130

267452

260030

294361

310342

12.9

80942

81046

80012

82186

95566

101363

25.2

29.5

29.8

29.9

31.6

32.5

32.7

-

اصصدر :اجمل س ا
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م يف ال من 2015م ص.71

من خالل اجلدول السابق يتضح اآلتي:
 إن إمجالي عدد امللتحقني يف الدراسررررررررررررات اإلنسررررررررررررانية يف خمتلف اجلامعات الوطنية (احلكوميةواألهلية) ( )194961طالباً وطالبة منهم ( )65345إناث تركز معظمهم يف مخسررررررة أقسررررررام منطية
متكررة يف كليات اآلداب والرتبية يف مجيع اجلامعات وهي اللغة العربية ( )58قسررررماً ،اإلسررررالمية
( )41قسماً ،قرأن كريم وعلومه ( )36قسماً ،تاريخ ( )21قسماً ،واجلغرافيا ( )18قسماً.
 بلغ إمجررالي عرردد امللتحقني يف جمررال العلوم التطبيقيررة ( )115381طررالبراً وطررالبررة بينهم ()36018إناث ،وهذا العدد ميثل ما نسرربته ( )%37.2من إمجالي عدد امللتحقني يف مجيع اجلامعات الوطنية،
وغالبيتهم يرتكزون يف األقسام العلمية التطبيقية لكليات الرتبية يف خمتلف اجلامعات.
ويرجع السبب يف ارت فاع أعداد الطلبة امللتحقني بنسبة ضئيلة إىل جمموعة من العوامل من أهمها:
ارتفاع نسبة البطالة من محلة املؤهالت اجلامعية وعزوف األسر عن احلاق أبنائها بالتعليم اجلامعي
ألسباب اقتصادية وكذلك الزواج املبكر والذي حيول دون مواصلة الفتيات لتعليمهن اجلامعي وكذلك
األحداث السياسية الراهنة اليت متر بها البلد.
 تعز اص ر ق يف اجلرم رت اعكعم ا اخلرلا حسب اجملرالت ال ئ س ا:
يتضح من اجلدول التالي تكدس أكثر من ( )%72من إمجالي امللتحقني يف مخسة جماالت
إنسانية (الرتبية ،التجارة/اإلدارة ،اآلداب ،الشريعة/حقوق ،اللغات) ،وهي جماالت متشبعة متاماً وال
حاجة لسوق العمل إليها ،كما نالحظ عزوف الطلبة عن جماالت هلا صلة بالتنمية واحتياجات سوق
العمل ،ولعدم تبنى احلكومات املتعاقبة لسياسات وتوجهات تنموية حقيقية تعكسها وزارة التعليم
العالي ومؤسساتها على خططها من خالل استخدام أدوات جمدية من شأنها توجيه تدفق الطلبة حنو
جماالت وختصصات مطلوبة وذات عائد اقتصادي كالزراعة والثروة احليوانية والسمكية والسياحة
وغريها اليت تتميز بها اليمن السيما أن بالدنا تتميز بأراضيها اخلصبة ومرتفعاتها وهضابها وصحرائها
ومناخها املتنوع وشريطها الساحلي الطويل حيث لوحظ أن امللتحقني مبجال الزراعة شكلوا ما نسبته
( )%0.8وعلوم البحار ما نسبته ( )%0.2ومما ال شك فيه أن الدول املتقدمة تولي هذين اجملالني اهتماماً
منقطع النظري ملا هلما من عائد اقتصادي من خالل دعم خمرجاتها وتبيت مشاريعهم.

للعلوم والتقنية

830
830

صنعاء  21 - 20 /أكتوبر  2020م

( املؤتمر العلمي الثاني للعلوم اإلدارية )
التنمية املستدامة ركيزة لألمن واالستقرار والسالم  /أكتوبر  2020م

مد ل ( )3تعز اص ر ق يف اجلرم رت اعكعم ا اخلرلا حسب اجملرالت ال ئ س ا
 2009/2008ا هم ا النسب ا  2014/2013ا هم ا النسب ا

اجملرل

الز ر ة %

الرتبية

80825

29.4

89925

29.0

11.3

اآلداب

25072

9.1

22501

7.3

.10.3

اللغات

6963

2.5

4637

1.5

-33.4

اإلعالم

1324

0.5

1898

0.6

43.4

الفنون اجلميلة

658

0.2

1265

0.4

92.2

الشريعة /احلقوق

17327

6.3

18836

6.1

8.7

جتارة/اقتصاد/إدارة

86207

31.4

87373

28.2

1.4

العلوم

9711

3.5

9578

3.1

-1.4

علوم البحار

382

0.1

494

0.2

29.3

الطب والعلوم الصحية

17916

6.5

27866

9.0

55.5

الزراعة

2065

0.8

2513

0.8

21.7

اهلندسة

17291

6.3

25895

8.3

49.8

علوم وهندسة احلاسوب

8381

3.0

15355

4.9

83.2

النفط واملعادن

705

0.3

2206

0.7

212.9

اإلمجالي

274827

100

310342

100

12.9
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 تطعر ا دا اص ر ق يف اجلرم رت اعكعم ا ل رتة 2014-2008م:
يوضح اجلدول التالي عدد امللتحقني باجلامعات احلكومية والبالغ ( )227163طالباً وطالبة يف
العام 2014/2013م ،منهم ( )78329إناث شكلن ما نسبته ( )%34.5من إمجالي امللتحقني بهذه
اجلامعات ،ويتوزعون حبسب اجملال العلمي إىل ( )139344طالباً و طالبة يف الدراسات اإلنسانية شكلوا
ما نسبته ( ،)%61.3وعدد ( )87819طالبا وطالبة يف الدواسات التطبيقية شكلوا ما نسبته ()%38.7
من إمجالي امللتحقني يف اجلامعات احلكومية.
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مد ل ( )4تطعر أ دا اص ر ق يف اجلرم رت اعكعم ا ل رتة 2014 -2008م
2009/08

د

اجلرم ا

2010/09

د

%

2011/10

د

%

2011/12

د

2012/13

%

د

%

2013/14

د

 %اصرعسط

صعاء

33.9 32.6 74020 33.0 72801 33.3 66809 35.6 73274 35 71309 73607

عدن

15.6 17.4 39491 16.6 36700 15.0 30102 14.2 29149 14.6 29858 29070

تعز

11.9 11.3 25715 11.2 24809 11.6 23280 12.4 25440 12.9 26376 27358

احلديدة 9.6 21797 9.7 21404 9.2 18539 8.2 16873 7.8 15982 16746

إب

8.9

10529
6.0 13629 6.0 13134 6.0 12124 5.2 10689 5.3 10872

5.7

10529

ذمار

6.1 13898 6.3 13905 6.2 12448 6.4 13097 6.6 13372 15395

6.3

حضرموت 5.9 13370 5.8 12887 5.8 11636 5.7 11826 5.3 10783 9994

5.7

عمران

6.9 15739 7.8 17251 9.1 18180 11.2 22983 11.4 23165 23353

9.3

البيضاء

1.3 2990 1.0 2179 1.1 2159 1.2 2371 1.1 2170

1.1

2.9 6514 2.5 5598 2.8 5598

1.6

اإلمجالي 100 227163 100 220668 100 200875 100 205702 100 203887 206052

100

حجة
اصصدر :اجمل س ا
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وعلى مستوى كل جامعة تشري البيانات إىل أن جامعة صنعاء حتتل الصدارة بني اجلامعات
احلكومية من حيث أعداد الطالب امللتحقني بها ،حيث شكل عدد امللتحقني بها يف املتوسط ما نسبته
( )%33.9من إمجالي عدد امللتحقني يف اجلامعات احلكومية العشر خالل الفرتة 2014-2008م ،تليها
جامعة عدن مبعدل ( ،)15.6%ثم جامعة تعز ( ،)%11.9تليها جامعة عمران مبعدل ( )%9.3ثم احلديدة
( ،)%8.9ثم منار ( )%6.3وجامعة إب وحضرموت مبتوسط سنوي ( ،)%5.7لتأتي جامعيت حجة
والبيضاء يف املرتبة األخرية ومبعدل سنوي بلغ يف املتوسط ( ،)%1.6و( )%1.1على التوالي.
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 تطعر ا د اص ر ق يف اجلرم رت اخلرلا ل رتة 2014-2008م:
مد ل ( )5تطعر أ دا اص ر ق يف اجلرم رت اخلرلا ل رتة 2014-2008م
جمرل الرخصص 2014/2013 2013/2012 2012/2011 2011/2010 2010/2009 2009/2008

د رت ىنسرن ا

53657

50155

43836

42240

52376

55617

تعز %

78.0

73.5

71.0

71.4

71.1

66.9

منيم ىنرث

14253

13723

12045

11300

16314

16940

د رت تطب ق ا

15118

18088

17914

16915

21317

27562

تعز %

22.0

26.5

29.0

28.6

28.9

33.1

منيم ىنرث

2495

3092

2904

3109

4759

6094

اإلمجرلي ال رم

68775

68243

61750

59155

73693

83179

ىنرث

16748

16815

14949

14409

21073

23034

اإلنرث %

24.4

24.6

24.2

24.4

28.6

27.7

اصصدر :اجمل س ا

لرخط ط الر م يف ال من مؤش ات الر م يف ال من 2015م .73

من خالل اجلدول السابق يتضح أن إمجالي عدد الطالب امللتحقني يف اجلامعات اخلاصة للعام
 2014/2013بلغ ( )83179طالباً وطالبة منهم ( )23034إناث شكلن ما نسبته ( )%27.7من إمجالي
امللتحقني يف اجلامعات اخلاصة ،كما بلغت نسبة امللتحقني بالتخصصات العلمية التطبيقية ()%33.1

وبالتخصصات اإلنسانية ( ،)%66.9يتوزعون بنسب متفاوتة بني خمتلف اجلامعات اخلاصة.
بالنظر إىل جممل مدخالت وخمرجات التعليم اجلامعي اخلاص وكذا التوسعات امللحوظة يف إنشاء
اجلامعات والكليات اخلاصة وتشعب أقسامها اإلنسانية والتطبيقية ،إال أن إمجالي املدخالت
واملخرجات ما تزال متدنية والذي تتقارب من حيث املقار نة على سبيل املثال بأعداد ونسب املدخالت
واملخرجات بكلية واحدة يف اجلامعات احلكومية وهي كلية التجارة واالقتصاد جبامعة صنعاء تقريباً.
إن اجلامعات االهلية واخلاصة يف اليمن مل تأخذ مكانتها العلمية واألكادميية ومل تؤهل بنيتها
املادية والبشرية بالشكل املطلوب ،وبالرغم أن معظم اجلامعات اخلاصة قد بدأت نشاطها منذ عام
1993م ،إال انها مل تسع إىل إعداد كوادرها التدر يسية وبنيتها األساسية من أراض ومباني وجتهيزات
ومعامل ومكتبات وخدمات وإدارة وبناء هياكلها األكادميية واإلدارية ،والزالت تعتمد اعتماداً كبرياً
على أعضاء هيئة التدر يس ومساعديهم من اجلامعات احلكومية بل إن معظم هذه اجلامعات تعتمد على
محلة البكالوريوس يف تغطية األعباء التدر يسية وخاصة يف فروع اجلامعات اخلاصة املنتشرة يف كثري
من احملافظات.

للعلوم والتقنية
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ومما يزيد الوضع قتامه هلذه اجلامعات توسعها يف فتح ختصصات هامة تتطلّب إمكانيات عالية
كالطب البشري وطب األسنان وفتح برامج للدراسات العليا وهي تفتقر إىل أبسط املكونات األساسية
ملثل هذه التخصصات ،وكل ذلك خيالف قرارات اجمللس األعلى لتخطيط التعليم النافذة.
 اصب ث الثرني :ر الر

م اجلرم ي ال مين يف حتق ق الرنم ا ت ب ا مرط برت سعم ال ما:

ويقصد به أن يتجه النظام التعليمي مبختلف مراحله ومستوياته وأنواعه لإلعداد ملا حيتاجه النظام
االقتصادي من قوي عاملة يف خمتلف القطاعات االقتصادية( ،احلوات.)3 ،2007 ،
ولقد أكد "بوديو ياسرن" على أهمية العالقة بني خمرجات التعليم اجلامعي وتوظيفها يف اجملتمع
وخدمة قضايا التنمية وسوق العمل وأشار بأن النظام التعليمي البد وأن يعيد ما أمساه (توليد وخدمة
اجملتمع الذي ولده) ،ويتوقف تقدم اجملتمع على كفاءة ونوع تلك املخرجات من التعليم اجلامعي،
ولنوعية الكفاءة ال كميتها(،حيدر.)101 ،2003،
وعليه فإ ن دور التعليم اجلامعي يف أسواق العمل ويف اجملتمع ككل ليس فقط بإعداد الطالب
السليم ليكون مواطنا صاحلا خادم لوطنه بالشكل األمثل وليكون منافسا راحبا يف أسواق العمل،
إمنا جيعل البحث العلمي الذي تنجزه مراكز ومؤسسات التعليم اجلامعي أحد مدخالن لتنمية سياساً
وتربوياً واقتصادياً واجتماعياً ،باإلضافة إىل تنشيط اآلليات النوعية الضرورية ألسواق العمل من أجل
متكينها من حتديث بنائها االقتصادي والتكنولوجي العلمي .اخل ،وعلى هذا األساس فإن تعزيز جودة
التعليم تشكل هاجسا عند ال نظام السياسي ،كما هو هاجسا للجامعات واجلهات ذات العالقة يف
اجملتمع مما دفع هذا إىل أهمية التعليم وتفعيل دورة يف أعداد نظام يتحقق من خالله اجلودة اليت تعتمد
على بنية نظام متكامل للمؤسسة التعليمية( ،شرقي.)173 ،2008 ،
لذا فقد ركزت جهود اإلصالح والتطوير حنو ربط التعليم اجلامعي بتوفري القوى العاملة اليت
حتتاجها خطط التنمية وتعميق الصلة الوثيقة بني التعليم وعامل العمل والتوظيف ،وتوثيق العالقة بني
سياسات وخطط التعليم وسياسات التنمية ،ولرتمجة ربط التعليم حباجات سوق العمل وحتويلة إىل
خطوات عمل وإجراءات تنفيذ؛ فيتم إدخال العمل واملواد التطبيقية والعلمية يف نظم التعليم ومناهجها
بهدف رفع مستوى التعليم ،والربط بني منوه واحتياجات سوق العمل من أجل حتقيق العمالة الكاملة
التنمية( ،معوضة.)34-33 ،2018،
وفيما يتعلق باليمن يعترب خرجيي اجلامعات اليمنية هو املنتج النهائي حملصلة عملية التعليم اجلامعي
الرافد احلقيقي واهلام للعملية التنموية اليمن  ،وقد بلغ إمجالي عدد اخلرجيني يف اجلامعات الوطنية
(حكومية وخاصة) ( )41155خريج وخرجية يف العام 2014/2013م ،منهم ( )14423إناث وذلك مقابل
( )28548خرجياً وخرجية عام 2008/2009م منهم ( )10579إناث ،مما يعين أن هناك زيادة يف إمجالي
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عدد املتخرجني للعام اجلامعي 13/2014م بلغت ( )12607متخرج ًا أي ما نسبته ( )%44.2زيادة عن
عام املقارنة.
مد ل ( )6تطعر أ دا خ جيي الر

م اجلرم ي اعكعمي اخلرص ل رتة 2014-2008م

حمرل الرخصص 2013/2014 2012/2013 2011/2012 2011/2010 2010/2009 2009/2008

كليات إنسانية

18426

22866

21144

22213

20436

25989

توزيع%

64.5

65.9

61.3

62.9

61.5

63.1

منهم إناث

7172

8293

8423

8812

8220

9322

كليات تطبيقية

10122

11847

13359

13118

12785

15166

توزيع%

35.5

34.1

38.7

37.1

38.5

36.9

منهم إناث

3407

3944

4613

4536

4591

5101

اإلمجالي العام

28548

34713

34503

35331

33221

41155

إناث

10579

12237

13036

13348

12811

14423

اإلناث%

37.1

35.3

37.8

37.8

38.6

35.0

لرخط ط الر

م يف ال من مؤش ات الر

اصصدر :اجمل س ا

م يف ال من 2015م ص .77

 تطعر ا دا اخل جي من اجلرم رت اعكعم ا:
من خالل اجلدول التالي فقد وصل عدد اخلرجيني من اجلامعات احلكومية عام 2014/2013م

إىل ( )33771بنسبة زيادة بلغت ( )%45.9عن عام 2009 /2008م ،وعلى مستوى جمال التخصص بلغت
نسبة اخلرجيني يف التخصصات اإلنسانية ( )64.3%من إمجالي اخلرجيني بينهم ( )%36.0إناث ،يف
حني كانت يف التخصصات التطبيقية ( )%35.7منهم ما نسبته ( )%36.3إناث ،وكما هي العادة فقد
احتلت جامعة صنعاء الصدارة بالنسبة إلمجالي عدد اخلرجيني مبقدار( )12,094متخرجا ،أي مبا نسبته
( )%35.8من إمجالي عدد اخلرجيني.
مد ل ( )7تطعر ا دا اخل جي من اجلرم رت اعكعم ا حبسب الرخصص:
حمرل
الرخصص

كليات

2013/2014 2012/2013 2011/2012 2011/2010 2010/2009 2009/2008
14971

18469

17405

17361

16752

21704

توزيع%

64.7

64.2

61.8

61.7

61.6

64.3

منهم إناث

6129

6635

7307

7052

6901

7811

إنسانية

للعلوم والتقنية
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كليات
تطبيقية

8177

10294

10746

10771

10446

12067

توزيع%

35.3

35.8

38.2

38.3

38.4

35.7

منهم إناث

2976

3583

4061

4077

4007

4382

23148

28763

28151

28132

27198

33771

إناث

9105

10218

11368

11129

10908

12193

اإلناث%

39.3

35.5

40.4

39.6

40.1

36.1

اإلمجالي
العام

لرخط ط الر

اصصدر :اجمل س ا

 تطعر خ جيي الر

م يف ال من مؤش ات الر

م يف ال من 2015م ص .77

م اجلرم ي ا ه ي اخلرص:

كما بلغ إمجالي اخلرجيني من اجلامعات اخلاصة يف العامني 2009/2008م و2014/2013م

( )5400و ( )7384خريج وخرجية على التوالي ،منهم ( )3455و( )4285خريج يف التخصصات اإلنسانية
وزهاء ( )1945و( )3099خريج وخرجية يف التخصصات التطبيقية للعامني املذكورين أعاله على
التوالي.
مد ل ( )8تطعر خ جيي الر م اجلرم ي ا ه ي اخلرص:
حمال التخصص 2014/2013 2013/2012 2012/2011 2011/2010 2010/2009 2009/2008

كليات إنسانية

3455

4397

3739

4852

3684

4258

توزيع%

64.0

73.9

58.9

67.4

61.2

58.0

منهم إناث

1043

1658

1116

1760

1319

1511

كليات تطبيقية

1945

1553

2613

2347

2339

3099

توزيع%

36.0

26.1

41 1

32.6

38.8

42.0

منهم إناث

431

361

552

459

584

719

اإلمجالي العام

5400

5950

6352

7199

6023

7384

إناث

1474

2019

1668

2219

1903

2230

اإلناث%

27.3

33.9

26.3

30.8

31.6

30.2

اصصدر :اجمل س ا

لرخط ط الر

م يف ال من مؤش ات الر

م يف ال من 2015م ص.78

ويالحظ من اجلدول السابق ،تركز عدد اخلرجيني يف اجملاالت اإلنسانية حيث بلغت نسبتهم
( )%58.0فيما بلغت نسبة اجملاالت التطبيقية ( )%42.0إي بفارق ( )16.0نقطة بني اجملاالت اإلنسانية
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والتطبيقية وتشكل اإلناث املتخرجات ما نسبته ( )%30.2من إمجالي املتخرجني من التعليم اجلامعي
األهلي واخلاص.
يتضح من اجلدول التالي الذي يوضح مؤشرات (القبول ،وأعداد امللتحتني ،واخلرجيني ،واملتقدمني
للحصول على وظائف) لعام 2014م ،إىل ما يلي:
 .1تكدس الطلبة يف جماالت وختصصات تشبع منها سوق العمل.
 .2بالرغم من ارتفاع أعداد خرجيي اجلامعات طاليب التوظيف الذين بلغ عددهم ( )133346خريج
وخرجية عام 2014م ،وغالبيتهم يف ختصصات الرتبية واآلداب والتجارة والشريعة والقانون ،إال أنه
يالحظ يف املقابل أن تلك التخصصات مازالت حتتضن العدد األكرب من امللتحقني يف اجلامعات
حيث شكلت ما نسبته ( )73%من إمجالي امللتحقني للدراسات اجلامعية ،وهذا يعين املزيد من
البطالة خلرجيي اجلامعات يف تلك التخصصات ،ويرجع السبب يف ذلك إىل:
 غياب دور وزارة التعليم العالي أو مؤسررسرراتها كونها اجلهة املسررؤولة عن هذه املرحلة لتوجيه
تدفق الطلبة حنو جماالت وختصصات ختدم متطلبات التنمية وسوق العمل احمللية واإلقليمية.
 عدم توفر ر ؤية لدى واضررعي سررياسررات التعليم العالي لعمل توازن لتدفق الطلبة حنو األقسررام
والكليات اليت من شرررأنها التأثري السرررريع على هذا الوضرررع الراهن واملتضرررخم ،حيث يواجه
التعليم العالي أزمة تتمثل يف سرررياسرررات اإلصرررالح اهليكلي وعدم االسرررتقرار السرررياسررري اليت
أرهقت ميزانية مؤسررسرراته باإلضررافة إىل بطالة الشررباب وهجرة الكفاءات اليت قوضررت الثقة
بالتعليم العالي ومبؤسساته التعليمية.
 مؤش ات الر

م اجلرم ي اعكعمي اخلرص حسب اجملرل ل رم 2014/2013م:

يوضح اجلدول التالي أبرز مؤشرات التعليم اجلامعي احلكومي واخلاص حبسب اجملال ملعرفة
العالقة بني عدد ونسبة املقبولني ،وعدد ونسبة امللتحقون ،وعدد ونسبة اخلرجيون ،وعدد ونسبة طاليب
التوظيف لعام 2014/2013م.
مد ل ( )9مؤش ات الر م اجلرم ي اعكعمي اخلرص حسب اجملرل ل رم 2014/2013م:
اجملرل

اصقبعلعن

%

اص ر قعن

%

اخل جيعن  %طرليب الرعظ ف

%

الرتبية

25458

28.1

89925

36.4 12088 29.0

53621

40.2

اآلداب

6507

7.2

22501

7.3

11.1 3688

21412

16.1

اللغات

1352

1.5

4637

1.5

608

1.8

2107

1.6

اإلعالم

426

05

1898

0.6

284

0.9

814

0.6

الفنون اجلميلة

392

0.4

1265

0.4

162

0.5

204

0.2

الشريعة  /احلقوق

5655

6.2

18836

6.1

1505

4.5

6683

5.0

للعلوم والتقنية
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جتارة/اقتصاد/إدارة 24894

27.5

87373

28.2

17.7 5881

23408

17.6

العلوم

2799

3.1

9578

3.1

1943

5.8

10041

7.5

علوم البحار

233

0.3

494

0.2

75

0.2

202

0.2

7594

8.4

27866

9.0

2379

7.2

6081

4.6

الزراعة

783

0.9

2513

0.8

250

0.8

1156

0.9

اهلندسة

7145

7.9

25895

8.3

2525

7.6

7510

5.6

6395

7.1

15355

4.9

1566

4.7

0

0.0

النفط واملعادن

892

1.0

2206

0.7

267

0.8

107

0.1

اإلمجالي

90525

100

133346

100

العل والعلوم
الصحية

علوم وهندسة
احلاسوب

اصصدر :اجمل س ا

لرخط ط الر

100 310342

م مؤش ات الر

100 33221

م يف اجلميعر ا ال من ا ل رم الدراسي

2014/2013م رم 2015م ص.63

ومن خالل ما سبق عرضه حول خمرجات التعليم اجلامعي ومؤشراتها ،نالحظ االتي:
 أن هناك زيادة يف إمجالي عدد اخلرجيني تضاف إىل سوق العمل وإىل زيادة الكادر البشري املؤهليف اجملتمع ،غري أنها ال تزال منخفضررررة وال تفي مبتطلبات التنمية وسرررروق العمل يف ظل االحتياجات
الراهنة للمجتمع وتطويره واملعطيات احلالية ملؤشرات التنمية البشرية يف هذا اجلانب.
 مي ثل أغلب العاطلني عن العمل من خرجيي اجلامعات نسرررررررررررررررربة كربة من إمجالي طاليب الوظائفوتتمثل مشكلة البطالة األساسية يف:
 التوفيق بني األعداد الكبرية للخرجيني اجلدد وفرص العمل احملدودة،
 اتساع الفجوة بني اإلنتاج والتعليم حيث ال تظهر احلاجة لبعض املهن والوظائف اليت يوفرها
التعليم العالي أو العكس وال جتد الكثري من التخصصات التعليمية الفرص املناسبة بعد
التخرج.
 عدم مشاركة املنتجني والف نيني واملهنيني يف تصميم الربامج التعليمية على مجيع املستويات.
 عمل كثري من خرجيي اجلامعات يف وظائف أخرى غري التخصصات العلمية الي حصلوا عليها،
حبيث أصبح التعليم وجاهة اجتماعية يف بعض التخصصات.
 وتستلزم هذه املشكالت وضع خطط وطنية من أجل الوصول إىل أسواق العمل اإلقليمية
والدولية وحتقيق التنمية اجملتمعية.
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ثرلثرً :أو ز مؤش ات سعم ال ما ال من ا:
وفقاً لنتائج تقرير مسح القوى العاملة يف اجلمهورية اليمنية لعام 2014/2013م ،املنفذ من قبل
منظمة العمل الدولية والصادر عام ( ،)2015فسوف نوجز املؤشرات الواردة يف التقرير وهذه النتائج
تقدم صورة عن وضع سوق العمل يف اليمن قبل األحدث اليت يشهدها البلد .وتتمثل النتائج الرئيسية يف
اآلتي:
 يف  ،2014-2013بلغ عدد السررركان يف سرررن العمل (عمر 15فأكرب) ( )13.4مليون نسرررمة ،بلغتنسبة الرجال منها أكثر قليالً من النصف (.)%50.8

 بلغت نسبة املشاركة يف قوة العمل ( ،)%36.3غري أن نسبة مشاركة الرجال كانت أكرب كثرياًمن نسبة مشاركة النساء ( %65.8للرجال ،و %6.0للنساء).
 نسرررررررررررررررررررربة القوى العاملة الذين أكملوا التعليم الثانوي وما بعده أقل من الثلث كما يعاني حوالي( )%83من السررررركان العاملني من غياب التطابق فيما بني التحصررررريل العلمي واملهارات املطلوبة يف
عملهم الرئيسررري ،بينما ميتلك ( )%3.4من السررركان العاملني مسرررتويات تعليمية أعلى من املهارات
املطلوبة يف عملهم الرئيسي.
 بلغ إمجالي العمالة ( )4.2مليون شررخص مل تتجاوز نسرربة النسرراء فيها ( )%7.0وقد اسررتأثر القطاعغري الرمسي بالسرواد األعظم من العمالة ( .)%73.7ويلفت نسربة السركان العاملني الذين سربق هلم
أن اخنرطوا يف العمالة غري الرمسية أكثر من ( )81%مبا يف ذلك حوالي ( )%8عملوا يف وظائف
عمالة غري رمسية داخل مؤسسات ومشاريع القطاع الرمسي ووحدات أنتاج أخرى رمسية.
 كان حوالي نصررررف األفراد العاملني مسررررتخدمني (يعملون عند غريهم) ،فإن ( )%42.4كانوا أمايعملون حلسابهم اخلاص أو عمال مساهمني يف إطار أسرهم.
 تركزت العمالة بصورة كثيفة يف قطاع اخلدمات ( )%55.6وحتديداً يف التجارة ( )22.7%واإلدارةالعامة (.)%12.7أما ١لززعة فقد ساهمت بنسبة ( )%29.2من أمجالي العمالة مقارنة بنسبة
( )%14.5لقطاع الصناعة.
 وصررررل معدل البطالة العام إىل ( ،)%13.5وهو يرتفع كثرياً يف أوسرررراط النسرررراء ( )26.1%عنه يفأوساط الرجال (.)%12.3

 أن معدل بطالة الشررررباب والذي بلغ ( )%24.5كان تقريباً ضررررعف متوسررررط البطالة على املسررررتوىالوطين ،ولو أنه تناوبت على هؤالء الشرررررررباب فرتات بطالة أقصرررررررر نسررررررربياً مما هو عليه احلال يف
أوساط الكبار.
 إمجاالً كان ما يزيد على ( )556.1مليون شرررخص إما منخرطني يف عمالة قاصررررة مرتبطة بالوقتأو عاطلني أو موجودين يف قوة العمل احملتملة ولكنهم غري باحثني عن العمل أو باحثني عن عمل
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لكنهم غري متوفرين (متواجدين) ،كما وصلت نسبة القياس الكلي لقصور استغالل العمالة إىل
( )%27.1مبا يساوي تقريباً ضعف معدل البطالة.
 كان هناك ( )3 .27مليون شخص منخرطني يف أنشطة إنتاج ذات االستخدام اخلاص بهري ،ومعظمهؤالء من النساء املنخرطات يف إنتاج مواد غذائية لإلعاشة .وامن ضمن جمموعة هؤالء املنتجني
لالستخدامات اخلاصة مثة جمموعة هامة نسبياً شاركت يف أنشطة سوق العمل إما كعاطلني
( )197.000فرداً ،أو كقوى عاملة حمتملة ( )388.000شخص.
 بلغ متوسط ساعات العمل املعتادة يف الوظيفة الرئيسية حوالي ( )44ساعة يف األسبوع ويتخفض هذاالعدد بصورة ملحوظة يف أوساط النساء ( 34ساعة) عنه يف أوساط الرجال ( 45ساعة) ،كما أفاد
حوالي ( )%6.8من كافة األشخاص العاملني بأنهم يعملون يف أكثر من وظيفة ،أو نشاط واحد
أثناء األسبوع املرجعي.
 بلغ متوسط الكسب الشهري يف الوظيفة الرئيسية ( )52.500ريال وينخفض هذا املبلغ بالنسبةللنساء إىل ( )40.400ريال مقارنة بالرجال ( 53.300ريال).
 -إبان حجم توزيع املد١خيل (الكسب) عن درجة عالية من انعدام املساواة حيث أن حوالي ()%23.8

من كافة األشررررخاص العاملني يكسرررربون أقل من ثلثي الدخل الشررررهري الوسررررط (واحملتسررررب عتد
( )35.000ريال يف الشهر).
 كذلك أظهرت نتائج املسررررررح أن حوالي ( )87.500شررررررخص قد شرررررراركوا يف برامج تدريب خاللاالثين عشر شهراً السابقة ،وغالبية هؤالء من الرجال ،كما أن اجلزء األكرب من أنشطة التدريب
قدمته احلكومة بنسبة ( )%21.4ملنتسيب املؤسسية العسكرية والدفاع ونسبة ( )%30.5ألنشطة
تدريب أخرى وخصوصاً تعليم الكبار القراءة والكتابة واحلساب وبرامج تدريب مرتبطة بالصحة.
 أخريا هناك )103.000( .شرررررخص يعيشرررررون يف اخلارج معظمهم من الرجال وهم أسررررراسرررررا كانواعاطلني يف املناطق الريفية.
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مد ل ( )10عضح مؤش ات خمرررة ن عة ال ما يف اجلميعر ا ال من ا ل رم 2014-2013م:
!مجرلي

السكان

رمرل

ىنرث

شبرب

دبرر(25

(24-15سرا) سنا فمر فعم)

(15سنة فأكرب)

8,407,000 4,972,000 6,570,000 6,808,000 13,378,000

قوة العمل

3,567,000 1,283,000 397,000 4,453,000 4,850,000

العمالة؛

293,000 3,904,000 4,197,000

قصور استغالل العمل

554,000 1,001,000 1,556,000

3,228,000 968,000
799,000

749,000

 -العمالة القاصرة املرتبطة بالوقت

9,000

8,000

1,000

1,000

8,000

 -البطالة

653,000

549,000

104,000

315,000

339,000

 -قوة العمل احملتملة

894,000

444,000

450,000

483,000

411,000

معدل مشاركة القوى العاملة

36.3%

65.4%

6.0%

25.8%

42.4%

نسبة العمالة إىل السكان

31.4%

57.3%

4.5%

19.5%

38.4%

معدل البطالة ب ع 1

13.5%

12.3%

26.1%

24.5%

9.5%

27.1%

20.4%

65.5%

45.2%

19.0%

بطالة طويلة األجل

24.1%

23.4%

28.2%

17.9%

30.0%

املستوى التعليمي لقوة العمل

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

 -التعليم األساسي

68.6%

68.8%

65.9%

75.3%

66.2%

 -التعليم الثانوي

23.0%

23.2%

19.8%

22.8%

23.0%

 -التعليم بعد الثانوي

7.9%

7.4%

13.1%

1.6%

10.2%

785,700

728,800

56,900

208,500

577,200

 -البائعني يف احملالت التجارية

762,100

748,400

13,700

197,800

564,300

 -منتجو األلبان وتربية املواشي

207,200

128,100

79,100

63,100

144,100

 -عمال البناء

117,400

117,400

0

29,800

87,600

 -موظفو مكاتب آخرين

109,300

109,100

200

28,500

80,800

109,200

109,200

0

11,900

97,300

غياب تطابق املهارات

3.4%

3.5%

1.4%

2.1%

3.7%

يف النشاط االقتصادي

100.0%

100.0...0

100.0%

٠ه100.0

100.0%

معدل االستغالل القاصر للعمل
بع4

 حماصيل احلقول ومزارعياخلضروات

 سائقو العربات وسيارات األجرةواحلافالت
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 -الزراعة

29.2%

27.6...0

51.3%

3.5.1",,

27.4%

 -الصناعة

14.5%

14.6.0

12.7%

14.2"..

14.5%

البناء

)(8.6%

)(9.2...0

)(0.1%

)(7.7.0

)(8.9%

 -احلدادين

55.6%

57.2%

34.9%

49.3%

66.4%

اإلداوة العامة

)(13.3....) (12.7%

)(5.1%

)(8.2.0

)(14.1%

الوضع يف حالة العمل

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

 -موظفون

50.3%

51.6...0

32.6%

50.3.0

50.3%

 -رباب عمل

6.9%

7.3...0

2.3%

2.0.0

8.4%

 -العاملني حلسابهم اخلاص

31.0%

31.3...0

26.1%

20.1...0

34.2%

 -عمال مساهمني يف األسرة

11.4%

9.4...0

38.5%

27.0..0

6 7%

عمالة غري رمسية

81.4%

81.3...0

83.1%

90.7....

78.6%

العمالة يف القطاع الغري الرمسي

73.7%

73.4...0

71.1%

83.4.0

70.1%

متوسط عدد ساعات العمل املعتادة
اسبوعياً يف الوظيفة الرئيسية

43.8

44.6

33.7

43.7

44.6

(ساعة)
اصحاب الوظائف املتعددة
متوسط الدخل الشهري يف
الوظيفة الرئيسية (هال)
اصحاب الدخل املنخرطني يف
الوظيفة الرئيسية
منتجون الستخداماتهم اخلاصة

11.7%

11.9...0

8.9%

6.9...0

13.1%

52,500

53,300

40,400

34,500

56,100

23.8%

23.7%

25.3%

28.3%

22.4%

1,951,000 1,319,000 2,680,000 590,000 3,270,000

 -عاطلني عن العمل

197,000

130,000

47,000

90,000

107,000

 -قوة العمل احملتملة

388,000

105,000

282,000

144,000

133,000

منتجو املواد الغذائية املستخدمة
يف اإلعاشة

1,473,000 950,000 1,910,000 513,000 2,423,000

مشاركون برامج تدريبة

87,500

63,400

24,200

31,000

56,600

مهاجرون يعملون يف اخلارج

103,400

102,000

1,000

23,700

75,000

اصصدر :منظما ال ما الد ل ا تق

مسح القعى ال رم ا يف ال من ل رم2014/2013م الصر ر رم

(2015م .)8
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والشكل التالي ،يوضح معدالت البطالة حبسب اجلنس والفئة العمرية ومستوى التحصيل ،وفقاً
لتقرير مسح القوى العاملة يف اجلمهورية اليمنية لعام 2014-2013م ،الصادر عن منظمة العمل الدولية
عام 2015م:

اصصدر :منظما ال ما الد ل ا تق

مسح القعى ال م ا يف ال من ل رم2014/2013م الصر ر رم (2015م).

ص .48

شرركل رقم ( ) 1يوضررح معدالت البطالة حبسررب اجلنس والفئة العمرية ومسررتوى التحصرريل ،وفقاً
لتقرير مسح القوى العاملة يف اجلمهورية اليمنية لعام 2014-2013م

راو رً :الر د رت الص عورت الل تعام سعم ال ما ال مين:
يواجه سرروق العمل يف اليمن العديد من الصررعوبات واملشرراكل اليت وضررحها( ،الطوقي والعاضرري،
 )100 – 97 ،2016تتمثل يف اآلتي:
أ ال :النمع السكرني:
اليمن من الدول العربية كثيفة السكان ،حيث يصل معدل النمو السكاني إىل ( ،)%3وهذا
بطبيعة احلال يؤدي إىل ارتفاع قوة العمل ،وهذه طاقة فاعلة لعملية التنمية ،ألنها متثل مورد بشري
ميكن أ ن يسهم بشكل كبري يف التقدم واالزدهار يف أي دولة إذا ما مت تدريبه وتأهيله ،وإذا مل يتم
للعلوم والتقنية
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ذلك سيؤدي إىل زيادة عرض العمالة ،وهلذا فان النمو السكاني العالي من أهم أسباب تفاقم مشكلة
البطالة ،حيث يصل معدل العرض من القوى العاملة ( )%1.4سنويا ،أي أنه أعلى من معدل النمو
السكاني ( ، )%3فضال عن زيادة دخول املرأة إىل سوق العمل ،أي ارتفاع العرض من العمالة أمام
اخنفاض الطلب على العمالة ،وهذا بطبيعة احلال سيزيد من تفاقم املشكلة مستقبال وارتفاع معدل
البطالة.
ثرن رً :ض ف اصيررات لدى اخل جي :
تشري نتائج مسح الطلب لعام 3014/2013م ،أن كثريا من اخلرجيني ال يستوعبهم سوق العمل،
الن تلك املخرجات ال تتناسب مع احتياجات سوق العمل ،إذ أوضحت النتائج أن أهم الصعوبات اليت
تواجهها منشآت القطاع اخلاص يف توظيف اخلرجيني تتمثل يف صعوبة التعامل باللغات األجنبية ،ويتضح
ذلك من خالل اجلدول اآلتي:
مد ل ر م ( )11الص عورت الل تعام منشآت القطرع اخلرص يف تعظ ف اخل جي :
الص عورت

و عم و د

مرم ي

م رهد م ادز ثرنع ا فن ا
لب ميين

أ مين ا

الثرنع ا

فأ

اإلمجرلي
ال رم

اللغات األجنبية

7.38

6.23

4.62

32

8.39

تشغيل األدوات واملعدات

54.7

53.9

3.20

1.22

1.26

تشغيل احلاسب اآللي

14

7.9

46

6.18

13.3

اصصدر؛ نررئ مسح عى ال ما يف اجلميعر ا ال من ا 2014/2013م.

يكشف اجلدول رقم ( ،)13أن نسبة ( )%40ليس عندهم القدرة على التعامل بالغة اإلجنليزية،
ونسبة الذين ال يستطيعون تشغيل اآلالت واملعدات ،)%26( ،ونسبة الذين ليس عندهم القدرة على
استخدام احلاسوب ( ، )%13وتتفاوت هذه النسبة بني اخلرجيني حسب املستوى التعليمي ،فالنسبة
خلرجيي الدبلوم بعد الثانوية ( )%63عندهم القدرة على التعامل باللغة اإلجنليزية ،و ( )%32من خرجي
اجلامعات عندهم القدرة على تشغيل اآلالت واملعدات.
وهلذا يتطلب وضع السياسات واالسرتاتيجيات التعليمية الالزمة لتطوير املناهج التعليمية التدريبية حتى
تتواكب مع سوق العمل.
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ثرلثر :تدني ف ص الرعظ ف يف القطرع اعكعمي مؤسسرت القطرع ال رم:
يف إطار برنامج اإلصالح واعتماد اسرتاتيجية حتديث اخلدمة املدنية ،قامت احلكومة بالعديد
من اإلجراءات اهلادفة إىل تقليص التوظيف يف مؤسسات اخلدمة املدنية ومت استيعاب أعدادا حمدودة
من اخلرجيني يرتاوح بني  12-10ألف سنويا ،بينما تزايد بشكل كبري أعداد املسجلني لطلب التوظيف
من خمتلف التخصصات ،واجلدول االتي يوضح ذلك:
مد ل ر م ( )12اخل جي اصسج وعزارة اخلدما اصدن ا رم 2007م ل صعل
اصسرعى الر مي

جامعي

اجملرل

علوم إنسانية

جتارة  -آداب  -تاريخ  -لغات

املعاهد الفنية

ثانوية

اصسج

ال ع ال مي

علوم تطبيقية

وتقنية

تعظ ف
ورخلدما
اصدن ا

طب  -فيزياء  -كيمياء – رياضيات -
هندسة
كهرباء  -كمبيوتر  -صناعة  -طب

االمجالي العام

106327
14484
14731
155579

اصصدر؛ زارة اخلدما اصدن ا 2008م.

ويوضح اجلدول السابق ،املسجلني لطلب الوظائف أن خرجيي الكليات النظرية يشكلون
( ،)%65من إمجالي عدد اخلرجيني ،وهذا املؤشر يعكس صعوبة وجود فرص عمل هلؤالء خارج نطاق
اخلدمة املدنية .بينما ميثل خرجيي الكليات التطبيقية اقل من( ،)%10وخرجيي املعاهد الفنية والتقنية
يشكلون ( ،)%25من إمجالي عدد اخلرجني ،ولكي يتم البحث عن فرص عمل للعمالة الفائضة خارج
السوق احمللي ،فإن ذلك يتطلب إعداد برنامج وطين إلعادة تأهيلهم وخاصة ذوي التخصصات النظرية
لتتالءم مهاراتهم مع احتياجات سوق العمل يف دول جملس التعاون اخلليجي .وحيتاج ذلك بالضرورة إىل
إنشاء مؤسسات ل تدريبهم ،يف التخصصات املطلوبة وإعادة توزيعهم يف إطار الربنامج الوطين الشامل
للتدريب والتأهيل.
راو ر :ت ام

ر القطرع اخلرص يف تعل د ظرئف مد دة:

يتضح من خالل بيانات اجلدول رقم ( )15تراجع األهمية النسبية لعدد املشتغلني يف القطاع اخلاص
مقارنة بالقطاعات احلكومية ،حيث اخنفضت نسبة املشتغلني يف القطاع اخلاص  %76.3عام 1999

إلى  %74عام  ،2004وباملقابل تزايد النسبة للمشتغلني يف القطاع احلكومي.
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مد ل ر م ( )13اصشرغ

حسب القطرع:

الب رن

مسح القعى ال رم ا 9991

ت دا 2004

القطاع احلكومي

7.23

26

القطاع اخلاص

3.76

47

إمجالي املشتغلني (مليون)

20964

3.555

اصصدر؛ نررئ الر دا السكرني ل من 2004م.

وتشري تقديرات اخلطة اخلمسية الثالثة تزايد حجم املشتغلني من  31634ألف عامل إىل
 41.436.000عامل يف األنشطة االقتصادية املختلفة ،ويتوقع أن يلعب القطاع اخلاص دورا أساسيا يف
توليد فرص العمل واليت تصل إىل( )802ألف مشتغل ،يقوم قطاع التجارة واملطاعم والفنادق بتوليد
فرص عمل بنسبة  %30.3منها ،قطاع البناء والتشييد بنسبة  %20ثم قطاع الزراعة بنسبة %17.1
فقطاع النقل واالتصاالت بنسبة .%11.6

وتسرررررررتهدف اخلطة زيادة فرص العمل يف قطاع التعليم والصرررررررحة واإلدارة العامة والدفاع مبا ال يتجاوز
متوسط منو ( )%1.1سنويا.
ونظرا لعدم قدرة االقتصاد الوطين على إجياد فرص عمل جديدة ،ومن ناحية أخرى حمدودية
االستثمارات اخلاصة يف القطاعات االقتصادية واليت ال توازي وال تواكب املستهدف من فرص ،العمل
مما انعكس على ارتفاع معدل البطالة وبصورة أوسع بني أوساط الشباب واخلرجيني من مؤسسات
التعليم املختلفة.
الر د رت اصشكالت الرنمع ا الل تعام الر

م اجلرم ي:

وباستقراء العديد التقارير والبحوث والدراسات العلمية واألدبيات ،اليت تتحدث عن وضع التعليم
اجلامعي يف اليمن ،ومن أبزها :اجمللس األعلى لتخطيط التعليم يف اجلمهورية اليمنية– 90 ،2015 (،
 )91و سعد )193-192 ،2000( ،و مشسان ،)43 ،2008( ،وغريها من الدراسات ،فضال عما سبق
عرضة ،مت التوصل إىل عدد من الصعوبات والتحديات اليت تواجه التعليم العالي يف اليمن من أجل قيامه
بتحقيق أهدافه واملشاركة بفاعلية يف حتقيق التنمية وتلبية متطلبات سوق العمل احمللية واإلقليمية من
خمرجات ،وهنا مت اإلجابة على السؤال الثالث من الدراسة وهي على النحو اآلتي:
 النمو السكاني املضطرد يف البالد مما ترتب عليه ازدياد أعداد األفراد املستهدفة من اخلدمةالتعليمية.
 االفتقار إىل التنسيق بني التخطيط التعليمي الذي أدى إىل عدم التجانس بني خمرجات التعليماجلامعي واحتياجات سوق العمل.
 تدني مستوى االلتزام بالنظم واللوائح لوجود عوامل وتدخالت ضاغطة على اجلامعات.للعلوم والتقنية

846
846

صنعاء  21 - 20 /أكتوبر  2020م

( املؤتمر العلمي الثاني للعلوم اإلدارية )
التنمية املستدامة ركيزة لألمن واالستقرار والسالم  /أكتوبر  2020م

 غياب سياسة واضحة للقبول يف اجلامعات ووجود خلل هيكلي قائم يف توزيع الطالب على الكلياتاإلنسانية والتطبيقية.
 ضعف نسبة االلتحاق من إمجالي عدد السكان يف الفئة العمرية املقابلة يف مؤسسات التعليم العاليخصوصاً اإلناث ،والطلبة من الريف وذوي اإلعاقة واملوهوبني وأبناء ذوي الدخل احملدود والفئات
احملرومة.
 زيادة أعداد الطلبة امللتحقني يف الربامج والتخصصات اإلنسانية واالجتماعية وقلتها يف التخصصاتالتطبيقية والتقنية واملهنية والصناعية.
 توسع بفتح جامعات وكليات وفروع جديدة ال تساير احتياجات اجملتمع ومتطلبات سوق العمل. حرمان خرجيي التعليم املهين والتقين من مواصلة تعليمهم يف مؤسسات التعليم العالي التقنيةوالصناعية نظراً لعدم وجود جامعات أو كليات تطبيقية.
 ضعف تلبية خمرجات التعليم اجلامعي الحتياجات سوق العمل احمللي واإلقليمي ومتطلبات التنمية. تد ني مستوى توظيف اخلرجيني لعدم رضى أصحاب العمل عن مستوى أدائهم. قصور يف أساليب وبرامج التعليم اجلامعي بوصفها منطية وغري مناسبة ملتطلبات سوق العملوالتحديات العاملية احلالية.
 ضعف مشاركة القطاع اخلاص يف صياغة السياسات والربامج واملناهج للتعليم العالي. شيوع الن مط التقليدي يف حمتوى الربامج وعملييت التدريس والتقويم وغياب آلية دورية لتحديثهاوتطويرها.
 هجرة الكفاءات اليمنية وعدم قدرة مؤسسات التعليم العالي احمللية على االحتفاظ بهم ،نظراًالنعدام البيئة املشجعة واحملفزة ألداء أعضاء هيئة التدريس يف مؤسسات التعليم العالي.
 عدم وجود تشريعات ولوائح منظمة للبحث العلمي يف مؤسسات التعليم العالي ،وعدم إدراك أهميةاملراكز البحثية ،وندرة النشاط البحثي يف مؤسسات التعليم العالي ،وتدني مستوى النشر واألنشطة
العلمية.
 تدني مستوى أثر البحوث العلمية احلالية على واقع التنمية يف اليمن ،وضعف التعاون مع املراكزالبحثية احمللية واإلقليمية والدولية.
 االفتقار إىل األليات الكفيلة ببناء شراكة حقيقة بني كافة األطراف ذات العالقة برسم السياسةالتعليمية واملعنيني بسوق العمل بشقية احلكومي واخلاص.
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 اصب ث الثرلث :نررئ الدراسا ا ل رت اصقرتحا الرعل رت اصقرتحرت:
أ الً :نررئ الدراسا:
من خالل العرض السابق فقد توصلت الدراسة احلالية إىل العديد من النتائج اليت تتفق إىل حداً
ما مع نتائج العديد من الدراسات العربية واليمنية ذات الصلة بتطوير وحتديث منظومة التعليم اجلامعي
ليتمكن من حتقيق أهدافه جتا ه حتقيق التنمية الشاملة وتلبية متطلبات سوق العمل ،ومن أبرزها:
 ) 1النررئ اصر قا وعا الر

م اجلرم ي متثا يف ا تي:

 عدم وجود سياسة تعليمية واضحة ،متعلقة بالتعليم اجلامعي ،فتعدد التخصصات وتكرارها يفأغلب كليات اجلامعات احلكومية واألهلية ،وعدم ربط التخصصات وفق سياسة رمسية معينة
بعملية التنمية االجتماعية واالقتصادية للبالد.
 غياب التنسيق والشراكة بني اجلامعات واملؤسسات احلكومية وغري احلكومية يف تبين سياساتواضحة ذات أهداف حمددة للعملية التعليمية يف اجلامعات وسياسات للقبول مما أدى إىل البطالة.
 الزيادة السكا نية املرتفعة وتزايد أعداد الفئات العمرية الراغبة يف االلتحاق بالتعليم اجلامعيوتصاعد الطلب ،والضغط االجتماعي مما أدى إىل ازدياد أعداد الطلبة يف اجلامعات.
 إنشاء اجلامعات احلكومية واألهلية بقرارات مستعجلة دون دراسة علمية ،مما جعلها نسخاً مكررةللجامعات السابقة عليها.
 عدم إتباع معاير التخطيط لنظام التعليم اجلامعي وسياسة القبول على ضوء االحتياجات اليت يفرضهاسوق العمل وترك ذلك لتقدير صناع القرار.
 ضعف البنية التحتية من معامل وجتهيزات ومكتبات وقاعات دراسية ،فضالً عن قلة املوارد املاديةواملالية.
 انتقال الكثري من أعضاء هيئة التدريس بعد حصوهلم على درجة الدكتوراه إىل خارج البالد ،لغرضاحلصول على عمل ،ولتحسني أوضاعهم املعيشية واحلياتية.
 ضعف اإلمكانيات املتاحة لألعداد والتدريب وتأهيل ألعضاء هيئة التدريس ومساعديهم وغياب إليهالتقييم الدوري هلم مما يؤثر على جودة األداء للنظام التعليمي وعلى حتسني مدخالت التعليم
وخمرجاته.
 استخدام الوسائل والطرائق التقليدية يف التعليم األكادميي ،مما جعل العملية التعليمية تتخذأشكاالً وقوالب مكررة ومنطية.
 تقادم املناهج الدراسية وأساليب تدريسها مما جعلها بعيدة عن متطلبات سوق العمل وحاجات التنمية،وطغيان اجلانب النظري على اجلانب العملي ونقص كبري يف تدريس احلاسوب واللغات لغري
املتخصصني.
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 تضييق االستقاللية املالية واإلدارية للجامعات مما أدى إىل عرقلة مشاريعها وبراجمها العلمية ،لنفوذالوزارات ذات العالقة ،كاخلدمة املدنية ووزارة املالية والتعليم العالي ،مما جعل تنفيذ وظائفها
مرتبة على سياسات تلك الوزارات.
 البريوقراطية اإلدارية والضغوط السياسية احمليطة باجلامعات اليمنية ،جعل ذلك أحد مظاهر اإلدارةهلذه املؤسسات األكادميية.
 -2نررئ تر ق وسعم ال ما يف ال من ترمثا يف الررلي:
 ضعف السياسة االقتصادية للدولة وفساد النظام القضائي. ضعف الرتكيبية االقتصادية وهيكلها بشكل عام يف البالد ،مما جعل احتياجات سوق العمل غريمرتبط مبخرجات التعليم يف معظم مؤسساته .اليمن ،وضعف سوق العمل.
 غياب السياسية االستثمارات العربية واألجنبية ،وعدم وجود سياسة تشجيع لالستثمارات يف اليمن. تشبع القطاع العام اليمين باملوظفني احلكوميني ،وغياب التنسيق والشراكة مع مؤسسات التعليماجلامعي.
 عدم وجود سياسة حكومية فعاله خللق فرص عمل يف دول اجلوار وغريها. غياب السياسة احلكومية بشأن توظيف العمالة ،وعدم االعتماد غالباً على املعايري العلميةواملوضوعية يف التوظيف واعتماد الوساطة واحملسوبية يف تعيني معظم الوظائف.
ثرن رً :ا ل رت اصقرتحا لرطع

حتس

ر الر

م اجلرم ي يف حتق ق الرنم ا سعم ال ما:

وملعاجلة التحديات واملشكالت سالفة الذكر واليت حتد وتعيق من حتقيق دور التعليم اجلامعي
يف حتقيق التنمية وتلبية متطلبات سوق العمل ،فضالً عما ظهر من إجابات أهداف البحث ،مت اقرتاح
بعض اآلليات املقرتحة لتحقيق دور التعليم اجلامعي يف تنمية وتلبية متطلبات سوق العمل وهي على النحو
اآلتي:
 إنشاء بنية حتتية مؤسساتية وآليات عمل لتطوير وحتسني نظام التعليم اجلامعي. رسم سياسة عامة للدولة تتعلق بربط التعليم اجلامعي مع احتياجات التنمية ومتطلبات سوق العمل. إجياد مركز رمسي للتنسيق بني مؤسسات التعليم اجلامعي واجلهات املعينة بسوق العمل واحتياجاتالتنمية.
 تطوير الربامج واملناهج التعليمية ،وفق نظام اجلودة واالعتماد األكادميي.-

زيادة خمصصات التعليم يف املوازنة احلكومية ،والعمل على زيادة موارد اجلامعات اليمنية.

 تقييم أعضاء هيئة التدريس دورياً ووضع برامج فعاله لتطوير قدراتهم وحتسني وضعهم املعيشي،وتفعيل قانون اجلامعة فيما يتعلق حبقوق أعضاء هيئة التدريس ،ورفع مستوى أعدادهم العلمي
واملهين ،مبا ميكنهم من أداء مهامهم األكادميية بكفاءة ومتيز.
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 منح اجلامعات االستقاللية املالية واإلدارية وسن قوانني لتنفيذ ذلك. اعتماد سياسة قبول علمية تكفل رفد اجلامعات مبدخالت قادرة على التحصيل العلمي ،من خاللمعايري علمية وموضوعية وتوزيعهم يف التخصصات على هذا األساس ،وحتسني املناخ األكادميي يف
اجلامعات وتوفري املستلزمات الضرورية للحياة التعليمية واألكادميية.
 تبنى سياسة اقتصادية ناجحة ،وتشجيع االستثمارات احمللية والعربية واألجنبية إلجياد فرص عملللخرجيني يف داخل الوطن وخارجه.
 عدم تسييس العمل األ كادميي ،سوى يف التعيينات للوظائف األكادميية أو لقيادات اجلامعاتوااللتزام باملعايري العلمية املوضوعية.
 اإلصالح الشامل لإلدارات اجلامعية ،وتقييمها واحلد من اهلدر للمال العام يف جوانب ال تتعلق بالعمليةالتعليمية.
 ربط اجلامعات اليمنية باجلامعات العربية ،واألجنبية،وفتح جماالت التنسيق فيما بينها وتوفرياإلمكانات الالزمة لذلك ،وتشجيع املشاركة ألعضاء هيئة التدريس يف املؤمترات والندوات احمللية
والعربية واإلقليمية والدولية.
 وضع أسس للقبول يف اجلامعات تضمن دخول الطلبة املؤهلني فقط لضمان نوعية اخلريج. رفع كفاءة املقررات الدراسية واستحداث برامج تعليمية جديدة يف إطار ما حيتاجه سوق العمل منمتطلبات معرفية ومهارية لتشمل كل مؤسسات التعليم اجلامعي.
 زيادة االهتمام بالدراسات العلمية والبحوث التطبيقية وربطها خبطط التنمية ومتطلبات سوق العمل. إجياد أشكال ونظم وقنوات أتصال مع مؤسسات التنموية يف خمتلف القطاعات وفق هيكلية معينةواتفاقيات حمددة تضمن استمرار التواصل والتفاعل بني مؤسسات التعليم العالي هلذه القطاعات.
 التوسع يف التعليم املهين والتقين وكليات اجملتمع ،لتخفيف الضغط على التعليم اجلامعي ،وإمدادسوق العمل بالعمالة الوسطى ،واليت ميثل تركيب القوى العاملة نقصا كبرياً فيها.
 إجراء البحوث والدراسات املشرتكة لتقويم أداء اخلرجيني يف مواقع العمل وتوفري التغذية الراجعةاليت تهدف إىل إدخال اإلصالحات والتجديدات يف برامج التعليم اجلامعي.
 إنشاء قنوات للعمل املشرتك بني مؤسسات التعليم اجلامعي من ناحية ،وأجهزة الدولة ومشرعاتالقطاع اخلاص ومنظمات اجملتمع املدني ناحية أخرى.
 رصد وتسجيل املؤشرات واملعلومات اليت تتصل بنظام العرض والطلب يف سوق العمل وبالتغرياتاملتوقعة بذلك واليت من شأنها اختاذ التدابري واإلجراءات الفعالة الداعمة لتطوير خمرجات التعليم
وحتديد جماالت وطرق التدخل.
 ضرورة رسم سياسة حكومية جادة تتعلق بعملية توظيف األيادي العاملة اليمنية بعيداً عن املعايري غرياملوضوعية.
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 توجيه االهتمام لربامج تقويم األداء اجلامعي من خالل قياس الكفاءة والفاعلية ،مع مالءمة نوعيةاملخرجات للمواصفات املوضوعية.
 إص الح النظام القضائي لتمكني املستثمرين احملليني واألجانب من االستثمارات يف اليمن وخلقفرص عمل للشباب من خرجيي اجلامعات.
 إعداد خمرجات جامعية مؤهلة وذات كفاءة للتميز بأسواق العمل على املستوى احمللي واإلقليميوالعاملي.
 التخطيط إلجراء دراسات تتجه حتو التحليل والتشخيص املوجه ملعرفة الكفاءات املطلوبة منخمرجات النظام التعليمي اجلامعي وعالقتها باحتياجات سوق العمل والتنمية.
 ضرورة الرتكيز على مواءمة خمرجات التعليم العالي مع متطلبات سوق العمل واالهتمامبالتخصصات العلمية والتخصصات يف اللغة اإلجنليزية واحلاسوب.
 ضرورة إعادة النظر يف املناهج احلالية يف اجلامعات وبالتنسيق مع قطاعات سوق العمل عند وضعاخلطط التعليمية.
ثرلثر :الرعل رت:
يف ضوء نتائج اليت خلصت إليها الدراسة توصي الباحثة باآلتي:
 ينبغي على مؤسسات التعليم اجلامعي أن تراجع سياساتها وأهدافها ،وأن تنوع براجمها ،لتتالءم معأهداف التنمية وأبعادها ،مع مراعاة احتياجات اجملتمع وسوف العمل.
 ينبغي على وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ان توسع قاعدة املشاركة يف إعداد اخلططواالسرتاتيجيات التنموية ،حبيث يكون للجامعات ومراكز األحباث حبضور فاعل وإجيابي.
 توصي الدراسة الباحثني واملهتمني يف هذا اجملال ،يف أجراء املزيد من الدراسات والبحوث العلميةف هذا اجملال من أجل تزويد املؤسسات اجلامعية واملسئولني يف مؤسسات التعليم اجلامعي بنتائج
موضوعية وعلمية حول واقع دور هذه املؤسسات يف جمال التنمية الشاملة وسوق العمل.
 ينبغي على مؤسسات التعليم اجلامعي أن ترفع طاقتها االستيعابية وأن توسع فرص االلتحاق ألقصىحد ممكن ،لتسمح بالتحاق أكرب عدد ممكن من الطلبة الذين تتوفر فيهم شروط قبول ،السيما
يف التخصصات اليت ال يزال االحتياج إليها قائماً وضرورياً يف سوق العمل.
 االستفادة من اآلليات املقرتحة بهذه الدراسة العلمية لتطوير واقع التعليم اجلامعي وحتقيق دورهالتنموي بشكل األمثل.
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راو ر :اصقرتحرت:
يف ضوء نتائج الدراسة وتوصياتها تقرتح الدراسة احلالية األتي:
 إجراء دراسة عن دور التعليم اجلامعي يف حتقيق التنمية وتلبية متطلبات سوق العمل وفق جتارب بعضالدول املتقدمة.
 إجراء دراسات علمية مماثلة تشمل متغريات أخرى غري تلك اليت مشلها البحث احلالي ،للكشفعن نتائج أعم أمشل.
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 اص ام ال و ا: -1الرتكسرررررتاني ،حبيب اهلل حممد ،) 1999( ،دور التعليم العالي يف تلبية احتياجات سررررروق العمل
السرررررررررررررعودي ،ورقة عمل مقدمة إىل ندوة التعليم العالي يف اململكة العربية السرررررررررررعودية ،رؤى
مستقبلية 28/25 ،شوال 1418هـ 25/22 ،فرباير 1999م.
 -2اجلمهورية اليمنية ،املركز الوطين للمعلومات ،مادة معلوماتية عن التعليم اجلامعي.)2006( ،
 -3اجلمهوريررة اليمنيررة ،وزارة الرتبيررة والتعليم ،التطور التعليمي يف اجلمهوريررة اليمنيررة( ،التقرير
الوطين) ،مقدم للدورة الثامنة واألربعني للمؤمتر الدولي للرتبية جنيف 28-25 ،نوفمرب .)2008
 -4اجلمهورية اليمنية وزارة التعليم والبحث العلمي ،االسرررررررررررررررررررررتاتيجية الوطنية التعليم اجلامعي،
(.)2010-2006
 -5اجلمهوريرة اليمنيرة ،وزارة التعليم العرالي والبحرث العلمي ،قوانني ولوائح وأنظ مة التعليم ال عالي
والبحث العلمي.
 -6احلدابي ،داود عبد امللك ،)2014( ،تشررررخيص الوضررررع الراهن التعليم العالي والبحث العلمي،
مشرررررررروع الرؤية املتكاملة للتعليم يف اليمن ،حمور التعليم العالي والبحث العلمي ،اليمن ،وزارة
التخطيط والتعاون الدولي ،صنعاء.
 -7احلكيمي ،عبداللطيف حسني حيدر ،)2009( ،االعتماد وحتديات اجلودة يف مؤسسات التعليم
العررالي يف الوطن العربي ،حبث مقردم يف املؤمتر ال ثا لث للتعليم ال عالي " حتد يات جودة التعليم
العالي واالعتماد األكادميي يف دول العامل الثالث" ،املنعقد يف الفرتة  13-11أكتوبر 2009م.
 -8احلوات ،علي ،)2007( ،العالقة بني خمرجات التعليم وسررروق العمل :دراسرررة يف اجملتمع اللييب،
طرابلس ،اهليئة الوطنية للمعلومات.
 -9احلوات ،حممد صربي وشاذلي ،ناهد عدلي( ،بدون تاريخ) ،مكتبة األجنلو املصرية.
 -10اخلوالني ،زمزم صررراع سرررعد امحد ،)2016( ،أمنوذج مقرتح لتطوير البحث العلمي باجلامعات
اليمنية احلكومية يف ضررررروء جتربة حاضرررررنات األعمال ،حبث مقدم إىل املؤمتر اخلامس للتعليم
العالي يف اليمن بعنوان( :البحث العلمي يف اليمن واحتياجات التنمية) ،املنعقد يف صنعاء-اليمن.
 -11السررررررررررررياني ،محود ،)2000( ،حاجات التنمية الشرررررررررراملة والتجديدات الرتبوية الالزمة للتعليم
الثانوي ،رسالة دكتوراه غري منشورة ،كلية الرتبية ،جامعة اخلرطوم.
 -12الشراعي ،بلقيس غالب ،) 2000( ،أزمة التعليم العالي يف اليمن وحتديات الواقع ،أمنوذج جامعة
صرنعاء ،حبث مقدم إىل مؤمتر التعليم األهلي  ،املنعقد جبامعة امللكة أروى ،صرنعاء ،املنعقد يف
الفرتة من  31-30يونيو ،كتاب باألحباث احملور الثاني.
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 -13الطاهر ،حممد سعيد ،) 2007( ،اجلودة يف التعليم العالي رؤية وأبعاد إ شارة إىل جامعة النيلني،
املؤمتر األول اجلامعات العربية :التحديات واألفاق املسرررتقبلية ،الرباط – اململكة املغربية 13-9

ديسمرب .2007
 -14الطوقي ،عبداهلل علي والعاضررررررررررري ،عبداهلل حممد ،)20016( ،التوجهات يف سررررررررررروق العمالة
اليمنية ،جملة األندلس للعلوم اإلنسررانية واالجتماعية ،العدد ( ،)10اجمللد( ،)13أبريل ،ص ص
.120-85
 -15العفريي ،نبيل امحد حممد ،) 2017( ،أمنوذج مقرتح لربط البحث العلمي يف اجلامعات اليمنية
بالتنمية االقتصرررررررررررادية واالجتماعية ،جملة الباحث اجلامعي للعلوم اإلنسررررررررررانية ،العدد (،)33
اإلصدار  ،1ص ص .240-214
 -16العنزي ،أمل خلف ،)2016( ،اجلدوى االقتصادية للتعليم يف اململكة العربية السعودية" ،دراسة
التكلفة والعائد من التعليم"  ،دراسرررررررررات عربية يف الرتبية والتعليم وعلم النفس ،)ASEP( ،ص
ص .341-205
 -17اجمللس األعلى لتخطيط التعليم يف اجلمهورية اليمنية ،)2015( .مؤشررررررات التعليم يف اجلمهورية
اليمنية ،اليمن ،صنعاء.
 -18النزيلي ،عبررده بن عبررده أمحررد ،)2010( ،دور التعليم اجلررامعي يف اجلمهوريررة اليمنيررة جترراه
مستهدفات التنمية يف ظل العوملة ،أطروحة دكتوراه غري منشورة ،جامعة أم القرى.
 -19آل عبداهلل ،إبراهيم بن حممد املنصررررور ،)2002( ،احتياجات التنمية من التعليم العالي :دراسرررة
وصرررفية حتليلية لقدرة التعليم العالي على تلبية احتياجات سررروق العمل والطلب االجتماعي ،جملة
جامعة امللك سعود للعلوم الرتبوية والدراسات اإلسالمية –السعودية ،جملد ( ،)14العدد( ،)1دار
املنظومة ،ص ص .154-97
 -20تقرير التنافسية العاملي الصادر عن املنتدى االقتصادي العاملي لعام 2014م.
 -21مجررال الرردين ،حممود حممررد عبرردالعزيز ،)2013(،دور املواءمررة بني خمرجررات التعليم العررالي
وسوق العمل يف حل مشكلة بطالة اخلرجيني( ،السودان دراسو حالة) ،دراسة مقدمة يف املؤمتر
الدولي الثاني حول :تكامل املخرجات التعليم مع سررروق العمل يف القطاع العام واخلاص ،عمان-
األردن 2013/5/16-13م.
 -22محزة ،أسرررروان عبداهلل ،) 2012( ،جتربة التعليم العالي يف اجلمهورية اليمنية يف ضررررمان اجلودة
واالعتماد األكادميي ،اجمللة العربية لضررررمان جودة التعليم اجلامعي ،العدد ( ،)10اجمللد (،)5
ص .60-43
 -23حيدر ،أمحد سررررررريف ،) 2003( ،جامعة املسرررررررتقبل وارتباطها يف سررررررروق العمل وخطط التنمية،
املؤمتر العاشر ،م ركز تطوير التعليم اجلامعي ،جامعة عني مشس ،مصر.
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 -24رررررررررررررر ،)2016( ،جتويد التعليم بني التنظري والواقع ،مكتب الرتبية العربي لدول اخلليج للنشر،
اململكة العربية السعودية
 -25خطة العمل السنوية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي للعام (.)2008
 -26رمضرررران ،مصررررطفى حممود ،)2004( ،دور اجلامعات يف خدمة اجملتمع والبيئة ،املؤمتر القومي
السنوي احلادي عشر ملركز تطوير التعليم اجلامعي ،جامعة عني مشس ،مصر.
 -27سرررررررررعد ،عبداجلبار عبداهلل ،)2000( ،التعليم اجلامعي يف اليمن ودورة يف خدمة تنمية ،مؤمتر
التعليم العالي األهلي :التعليم العال ي والتنمية البشرية صنعاء 30 ،مايو1-يونيو.2000،
 -28شرررررررررقي ،سرررررررراجد ،)2008( ،دور اجلامعات يف تطوير وتنمية اجملتمع ،دور اجلامعات-مركز
الدراسات اإليرانية ،جامعة البصرة.)10( ،
 -29مشسان ،نبيل ،)2008( ،التعليم العالي واحتياجات السوق ،دراسة مؤشرات العرض والطلب يف
اجلهار احلكومي رؤية اخلدمة املدنية ،صنعاء ،اليمن.
 -30عبداحلميد ،إميان صرررالح الدين ،) 2009( ،تطوير الربامج الدراسرررية اجلامعية يف أنظمة اجلودة
التعليمية إلعداد سررررررروق العمل مبخرجات التعليمية قادرة على مواجهة التحديات العاملية ،املؤمتر
السنوي (الدولي األول-العربي) ،االعتماد األكادميي ملؤسسات وبرامج التعليم العالي النوعي يف
مصر والعامل العربي "الواقع املأمول" ،يف الفرتة من  9-8أبريل .2009
 -31عبد اجلليل ،رباح رمزي ،) 2014( ،دور اجلامعة يف تفعيل التدريب التحويلي لتنمية احتياجات
سررروق العمل يف ضررروء خربات بعض الدول (دراسرررة حتليلية) ،جملة العلوم الرتبوية ،العدد( ،)4جر
ا ،أكتوبر ،ص ص .712-678
 -32عبدالسرررررررالم ،عبدالسرررررررالم مصرررررررطفى ،)2006( ،تطوير مناهج التعليم لتلبية متطلبات التنمية
ومواجهة حتديات العوملة ،املؤمتر العلمي األول كلية الرتبية النوعي-جامعة املنصرررررررررررررررررورة أبريل
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واقع وتحديات التنمية املستدامة يف الجمهورية اليمنية
د .بسام علي الشجاع

()1

( )1رئيس قسم إدارة األعمال ونظم املعلومات
جامعة القلم للعلوم اإلنسانية والتطبيقية
المستخلص:
يهدف هذا البحث معرفة مفهوم التنمية

الدراسات واألحباث والتقارير املتخصصة ومن مصادر

املستدامة والوقوف على أهم االحتياجات واملعوقات

ومراجع مكتبية خمتلفة ومواقع إلكرتونية عديدة

اليت تعاني منها اجلمهورية اليمنية ،وتأتي أهميته

على شبكة اإلنرتنت ،وخلصت الدراسة اىل بعض

من عنوانه حيث يكتسي موضوع التنمية املستدامة

النتائج أهمها أن احلرب واحلصار اجلائر على اليمن

أهمية بالغة على الصعيد الدولي والوطين وحتى

من أكرب عوائق التنمية يف الوقت الراهن ،وأن

اإلقليمي،

الفساد املالي واإلداري املتمثل بسوء اإلدارة يف

وقد استخدم الباحث املنهج الوصفي من خالل أسلوب

احلكومات املتعاقبة حال بني التنمية املستدامة وبني

االستنباط الذي يقوم على استنتاج أفكار معينة من

تطبيقها يف اجلمهورية اليمنية ،وأوصت الدراسة

فكرة عامة وميزج ذلك بتحليل واقعي يربط بني

بضرورة االستفادة من الدول اليت شرعت يف مشاريع

التشخيص واملعاجلات من جهة والواقع من جهة

التنمية املستدامة ،والتحرر من سياسات االرتهان

أخرى ،ويف سبيل ذلك استعان البحث بالعديد من

والتبعية للخارج.

mixes this with a realistic analysis
linking diagnosis and treatments on the
one hand and reality on the other hand,
and for this the research has used many
studies, research and specialized reports
from various library sources and
references and sites The study
concluded with some results, the most
important of which is that the war and
the unjust blockade on Yemen are
among the biggest obstacles to
development at the present time, and
that financial and administrative

This research aims to know the
concept of sustainable development and
to identify the most important needs
and obstacles that the Republic of
Yemen suffers from. Its importance
comes from its title, as the topic of
sustainable development is of great
importance at the international, national
.and even regional levels
The researcher used the descriptive
approach through the method of
deduction that is based on deducing
specific ideas from a general idea and

Abstract:

( املؤتمر العلمي الثاني للعلوم اإلدارية )
التنمية املستدامة ركيزة لألمن واالستقرار والسالم  /أكتوبر  2020م

Among the countries that have
embarked on sustainable development
projects and freedom from the policies
of dependency and dependency on the
outside

corruption represented by
mismanagement in successive
governments prevented sustainable
development from its application in the
Republic of Yemen, and the study
recommended the need to benefit

املقدمة:
يالحظ املتتبع لتاريخ التنمية املستدامة على الصعيد العاملي واإلقليمي تطوراً مستمرا ًوواضحا ًيف
مفهومها وحمتواها ،ويأتي هذا التطور مبثابة استجابة واقعية لطبيعة املشكالت اليت تواجهها
اجملتمعات ،وانعكاساً حقيقياً للخربات الدولية اليت تراكمت عرب الزمن يف هذا اجملال وتعترب
اجلمهورية اليمنية من أوائل الدول اليت ينبغي أن تعتين بهذا اجملال نظرا للتدهور االقتصادي املريع
السيما بعد أحداث الربيع العربي يف العام 2011م حيث بدأ طرح موضوع التنمية املستدامة وبقوة يف
احلوار الوطين الشامل 2013م والذي مجع كافة مكونات الشعب ،وحسب التقرير الوطين للجمهورية
اليمنية حول التنمية املستدامة املقدم إىل مؤمتر األمم املتحدة حول التنمية املستدامة ،والذي أكد بأن
اليمن يف ظل التحديات حضي بفرصة هامة للتوافق السياسي الوطين بدعم وإسناد من اجملتمع اإلقليمي
والدولي واليت شكلت مرجعية حاكمة ملرحلة انتقالية تستمر عامني ،تنتهي حبلول العام 2014م وكان
من شأنه أن يدفع بعجلة التنمية املستدامة ،غري أن اليمن يدفع ضريبة موقعه االسرتاتيجي ومكانته
التارخيية ،اضافة اىل اخنفاض مستوى الوعي ،ما جعل اليمن يدخل يف أتون احلروب الداخلية
واخلارجية ،ومعلوم أن احلرب والتنمية ضدان ال جيتمعان يف بلد.
ومن يتتبع الدراسات احلديثة واالحباث العلمية يدرك كم ختسر اليمن بسبب احلروب وعدم تفعيل
التنمية املستدامة وبتكليف من برنامج األمم املتحدة اإلمنائي يف اليمن أثبتت دراسة بعنوان  -تقييم تأثري
احلرب على التنمية يف اليمن  -أن هناك آثار متنامية بشكل متزايد للنزاع على التنمية البشرية يف اليمن.
منذ بداية الصراع يف عام 2015م تشري املؤشرات إىل أن مكاسب التنمية قد انعكست بشكل
ملموس  -مما عكس التنمية ملدة  21عامًا .تتوقع الدراسة أنه إذا انتهت احلرب يف عام 2022م،
فستكون مكاسب التنمية قد تراجعت ملدة  26عامًا  -أي جيل كامل تقريبًا إذا استمرت حتى عام
2030م فستزيد هذه االنتكاسة إىل أربعة عقود.
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مشكلة البحث:
مبا أن التنمية املستدامة تعد من املواضيع احلساسة واملهمة فأن مشكلة البحث تتلخص يف التساؤل
الرئيسي وهو:
•ما هو واقع التنمية املستدامة باجلمهورية اليمنية؟ ويتفرع منه عدة أسئلة وهي:
•ماهي فرص التنمية املستدامة باليمن؟
•ماهي حتديات وتهديدات التنمية املستدامة باليمن.؟
أهداف البحث:
 دراسة التنمية املستدامة وأهميتها.
 حتليل وتشخيص واقع التنمية املستدامة يف اليمن.
 دراسة الواقع االجتماعي واالقتصادي والبيئي للمنطقة.
 الوقوف على أهم االحتياجات واملعوقات اليت تعاني منها منطقة الدراسة.
 التعرف على إمكانيات املنطقة املتاحة والكامنة من اجل استثمارها واستغالهلا يف تنمية وتطوير
منطقة الدراسة.
أهمية الدراسة:
تنبع اهمية الد راسة من كونها سوف تعاجل موضوعا هاما يتمثل يف واقع التنمية املستدامة يف
اجلمهورية اليمنية حيث حتاول الدراسة تسليط الضوء على كيفية حتقيق التنمية املستدامة خاصة يف
اجلمهورية اليمنية وذلك يف اطار الربامج التنموية والسبل الكفيلة اليت تسعى لتحقيق التنمية املستدامة
اليت تتماشى مع الظروف العاملية الراهنة يف ظل التحديات اليت تواجهها اليمن.
منهجية البحث:
اعتمدت الدراسة على املنهج الوصفي من خالل أسلوب االستنباط الذي يقوم على استنتاج أفكار
معينة من فكرة عامة وميزج ذلك بتحليل واقعي يربط بني التشخيص واملعاجلات من جهة والواقع من
جهة أخرى ،ويف سبيل ذلك متت االستعانة بالعديد من الدراسات واألحباث والتقارير املتخصصة ومن
مصادر ومراجع مكتبية خمتلفة ومواقع إلكرتونية عديدة على شبكة اإلنرتنت.
هيكل البحث:
الفصل االول :اإلطار املفاهيم للتنمية املستدامة (أساسيات التنمية اخلصائص االبعاد)
الفصل الثاني :واقع وحتديات التنمية املستدامة يف اجلمهورية اليمنية.
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املبحث األول :اساسيات يف التنمية املستدامة
ظهر مفهوم التنمية يف البداية يف علم االقتصاد ،واستعمل للداللة على عملية إجراء جمموعة من
التغريات اجلذرية املقصودة يف جمتمع معني ،بهدف إعطاء ذلك اجملتمع القدرة على التطور الذاتي
املستمر بشكل يكفل التحسن املتزايد يف نوعية احلياة جلميع أعضائه ،أي زيادة قدرة اجملتمع على
االستجابة للحاجات األساسية واحلاجات املتزايدة ألعضائه ،بالصورة اليت تضمن زيادة درجات إشباع
تلك احلاجات ،عن طريق الرتشيد الدائم الستغالل املوارد االقتصادية املتاحة ،وحسن توزيع عائداتها1
املبحث األول :مفهوم ونشأة التنمية املستدامة.
ظهر مفهوم التنمية املستدامة ألول مرة خالل مؤمتر ستوكهومل سنة 1972م حول البيئة اإلنسانية،
الذي نظمته األمم املتحدة مبثابة خطوة حنو االهتمام العاملي بالبيئة ،حيث ناقش هذا املؤمتر ألول مرة
القضايا البيئية وعالقاتها بواقع الفقر وغياب التنمية يف العامل ،وقد مت اإلعالن ان الفقر وغياب التنمية
هما أشد أعداء البيئة ،ومن جهة أخرى انتقد املؤمتر الدول واحلكومات اليت ال تزال تتجاهل البيئة
عند التخطيط للتنمية ،وقد صدر ت عن هذا امللتقى أول وثيقة دولية تتضمن مبادئ العالقات وكذا
دعوت كافة احلكومات الختاذ تدابري حلماية البيئة.
ويف السنة املوالية إنشات اجلمعية العامة لألمم املتحدة برنامج األمم املتحدة للبيئة ،والذي ينص
على ضرورة التعاون بني الدول يف جمال البيئة ومتابعة الربامج البيئية ويف عام  1987اصدرت مجعية
االمم املتحدة قرار املنظور البيئي ،يهدف هذا القرار إىل حتقيق التنمية املستدامة البيئية بوصف ذلك
هدفا عاما منشودا للمجتمع الدولي يف هذا التقرير وضع ألول مرة تعريف التنمية املستدامة .ويف مؤمتر
قمة األرض مبدينة ريو دجانريو بالربازيل.
وكان اهل دف من املؤمتر وضع اسس بيئية عاملية للتعاون بني خمتلف الدول املتخلفة واملتقدمة
حلماية مستقبل األرض ،وقد نقلت القمة الوعي البيئي من مرحلة الرتكيز على الظواهر البيئية إىل
مرحلة البحث عن العوامل االقتصادية والسياسية واالجتماعية املسؤولة عن خلق األزمات البيئية
واستمرار التلوث واالستنزاف الذي تتعرض له البيئة.2
فيما خيص التعاريف اليت تناولت موضوع التنمية املستدامة ،فقد تناولنا التعاريف التالية:
 يشري عثمان حممد غنيم اىل الن املفكر ويليام روكس هاوس مدير محاية البيئة االمريكية عرفالتنمية املستدامة بانها (( أنها تلك العملية اليت تقر بضرورة حتقيق منو اقتصادي يتالءم مع قدرات

1

عفيفي ،الهام ،تنمية المجتمعات المحلية ،المركز القومي للبحوث االجتماعية والجنائية ،القاهرة 1981،م  ،ص45

2

عائشة شرفاوي السياحة والتنمية المستدامة ،مجلة معارف ،العدد  ،12جوان  ،2012جامعة البويرة ،ص .215
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البيئة وذلك من منطلق ان التنمية االقتصادية واحملافظة على البيئة هما عمليات متكاملة وليست
متناقضة)).3
 وكما ذكرت ريده ديب بان صارت قوجيتريا عرف التنمية املستدامة بانها تنمية توفق بني التنميةالبيئية االقتصادية واالجتماعية فتنشا دائرة صاحلة بني هذه األقطاب الثالثة فعالة من الناحية
االقتصادية ،عادلة من الناحية االجتماعية وممكنة من الناحية البيئية ،انها تنمية حترتم املوارد الطبيعية
والنظم البيئية وتدعم احلياة على األرض وتضمن الناحية االقتصادية دون نسيان اهلدف االجتماعي،
الذي يتجلى يف مكافحة الفقر والبطالة وعدم املساواة والبحث عن العدالة.4
 واشار صالح عباس اىل ان منظمة االغذية والزراعة ذكرت أنه البد أميثل التعريف إطارا عاماللتنمية املستدامة ،حيث حيدد مخس عناصر رئيسية هي:
 املوارد املتعددة يف البيئة. احتياجات اإلنسان. التكنولوجيا واملؤسسات. صيانة العنصران األول والثاني ،استيفاء العناصر األخرى وجتديدها.ومن هنا تضمن التنمية املستدامة كال من سالمة البيئة ورفاهية اإلنسان ،من خالل احلفاظ
على البيئة وتنمية املوارد وحتديد املصادر ،باستخدام التكنولوجيا والعلم وتطوير كل ما له صلة
بسالمة البيئة ،وميكن الوصول لرفاهية اإلنسان مع ضمان استمرار هذه الرفاهية واالستمتاع باملوارد
املتاحة.5

3عثمان محمد غنيم ،ماجدة ابو زنط ،التنمية المستتتتتتدامةل ا تتتتتال و ت
والتوزيع ،االردن 2007 ،ص .25

ي ا وا وات قيا تتتتت ا ،دار الص ف ف فففا للنش ف ف ففر

4

ريدة ديب ،سليمان مهنة ،الت

5

صالح عباس ،التنمية المستدامة في الوطن العربي ،مؤسسة شباب الجامعة للنشر ،ط ،2010 ،01ص .18-17

األول ،2009 ،ص .03

للعلوم والتقنية

يط من اجل التنمية المستدامة ،مجلة جامعة دمشق لعلوم الهندسة ،المجلد  ،25العدد
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وحبسب ما ذكر كال من عقبة نصرية ويوزهارنسرين اىل ان اللجنة العاملية للتنمية املستدامة
عرفت التنمية املستدامة يف العام 1987م على انها(( تعمل على تلبية احتياجات احلاضر دون ان تؤدي
اىل تدمري قدرة االجيال القادمة على تلبية احتياجات اخلاصة)).6
اما مفهوم التنمية املستدامة من منظور إسالمي فهي عبارة عن اسرتاتيجيات التنمية العمرانية
الناجحة ،اليت تستند اىل تأسيس مبدأي املشاركة احمللية كأبرز مفاهيم التنمية املتواصلة يف اختاذ
القرار التنموي ،باعتبار أن املشاركة تأسس آليات الشورى وفضائلها يف إقرار العدالة واملصلحة
العامة وأن احمللية اساسا للمعرفة الدقيقة الحتياجاتهم إزاء القرار التنموي من أرض الواقع.7
املبحث الثاني :خصائص التنمية املستدامة.
التنمية املستدامة مفهوم مرتبط بالتوفيق بني البيئة والتنمية ،حبيث يتم مراعاة اجلوانب البيئية
وأخذها يف االعتبار لدى اختاذ قرارات التنمية ،وهي تنمية إنسانية بالدرجة األوىل ،غايتها اإلنسان
وتأهيله دينيا وتعليميا وثقافيا وصحيا ،وتلبيه حا جاته األساسية ،وحتقيق قيم احلرية واملساواة
والعدالة داخل اجملتمع ،اذا ما مت إعداد اإلنسان الصاحل كان به محل رسالة اإلستخالف يف األرض
بتعمريها والسعي يف مناكبها واكتشاف السنن الكونية واحلفاظ على مواردها ومنع التبذير
واإلسراف اإلفساد ،وهي تنمية إذا مت تناوهلا من املنظور اإلسالمي كان فيها صالح الفرد واجملتمع،
وامن وسالمة العامل ،فكل القيم اإلنسانية اليت نادت بها التقارير واملنظمات واملؤمترات الدولية
للتنمية املستدامة ،سبقها اإلسالم بتشريعات وتعاليم منذ اكثر من  1400سنة ،وحتدد خصائص
التنمية املستدامة يف اجلوانب التالية:8
 التمركز حول البيئة :يتم الرتكيز على ارتباط التنمية بالبيئة ،حيث تأخذ تكاليف البيئة يفاالعتبار ضمن عناصر تكاليف املشروع.

 6عقبة نصيرة ،بوزهار نسرين ،السياحة المستدامة في المناطق الصحراوية ومسار تدعيم التنمية الوطنية؛ حالة القصور

في منطقة الزيبان الجزائرية ،مداخلة ضمن الملتقى الدولي تحت عنوان :اقتصاديات السياحة ودورها في التنمية المستدامة،

جامعة بسكرة 10-09 ،مارس  ،2010ص .09
7

نوزاد عبد الرحمان الهيتي ،التنمية المستدامة في المن قة العربية ،الحالة الراهنة والتحديات المستقبلية ،مجلة العلوم

8

عبد العزيز قاسم محارب ،التنمية المستدامة في ظل تحديات الواقع من منظور ا المي ،دار الجامعة الجديدة،

االنسانية ،السنة الثالثة ،العدد  ،25نوفمبر  ،2005ص .04
االسكندرية ،2010 ،ص .184-180
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 ذات بعد قومي :تتطلب التنمية املستدامة بعد اسرتاتيجيا الرتباطها بالبشر واملوارد النامية والتلوثالذي ال يعرف احلدود السيا سية بني الدول ،فينتقل عرب املاء واهلواء والكائنات احلية.
 االهتمام بنوعية حياة اإلنسان :فالتنمية املستدامة تنمية إنسانية بالدرجة األوىل تهتم باالرتقاءباإلنسان من كافة اجلوانب ،اليت حتقق سعادتها احلقيقية يف دنياه وآخرة.
 تنمية متوازنة :توازن بني التنمية االقتصادية ومحاية البيئة يف نفس الوقت ،مبا يكفل حتقيق التوازنبني انشطة اإلنسان والبيئة بأبعاد االقتصادية واالجتماعية والسياسية ،لتحسني فرص حياة اإلنسان يف
حاضره ومستقبله.
 الرتكيز على البعد الزمين :فهي تنمية طويلة املدى تؤثر على اجليل احلاضر واألجيال القادمة. ذات بعد مستقبلي :فهي تنمية راعي حق األجيال القادمة يف املوارد الناضبة. التمركز حول ضمان االحتياجات األساسية لألفراد :ترتكز اهتمامات التنمية املستدامة علىاإلنسان وتلبيه حاجاته األساسية ،لتحسني نوعية حياته املادية واملعنوية.
 تنمية متكاملة :تراعي البعد البشري واحلفاظ على القيم االجتماعية واالستقرار النفسي والروحيللفرد واجملتمع لضمان احلرية واملساواة والعدالة واالرتباط الوثيق بني التنمية البشرية والتنمية
املستدامة.
 تنمية حتقق تساوي الفرص للجميع :حيث تليب االحتياجات اإلنسانية والفرص املتساوية للجميع. تنمية ذات بعد اخالقي :ترتبط بفكرة العدالة واملشاركة اجملتمعية والتكافل ومراعاة الفئاتالضعيفة وتلبيه احتياجاتها.
 تنمية متعددة اجلوانب :تهتم باجلوانب املعنوية واملادية لإلنسان ،فيؤخذ البعد الديين واالجتماعيواالقتصادي والثقايف والبشري والبيئي ،يف اسرتاتيجية التنمية املستدامة ،فهي حق من حقوق اإلنسان
يف حياة طيبة كرمية تكفل فيها حريته وأمنه على نفسه ودينه وعقله ونسله وماله ،فهي تنمية غايتها
اإلنسان ترتكز على مبداي العدالة واملساواة وهيئة تنمية ذات بعد مؤسسي ألنها تنمية شاملة ذات بعد
اسرتاتيجي ال تقتص ر على جمرد اجلهود الفردية احملكوم بعمر الفرد ،بل إنها رسالة حياة ممتدة
لالستمرار حضارة اإلنسان وإطالة عمر املوارد الناضبة

للعلوم والتقنية
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املبحث الثالث :مؤشرات قياس التنمية املستدامة.
ترتبط مؤشرات قياس التنمية املستدامة بأهداف عملية التنمية لذلك ختتلف هذه املؤشرات يف
عددها ونوعها من فرتة إىل أخرى ومن منطقة إىل أخرى نظرا الختالف أهداف التنمية وتعددها
واختالف األولويات كما ختتلف مؤشرات قياس التنمية املستدامة عن مؤشرات التنمية التقليدية،
حيث أن هذه األخرية تقيس التغيري الذي طرأ على جانب معني من جوانب عملية التنمية على أساس أن
هذه التغريات مستقلة بينما تركز مؤشرات التنمية املستدامة على تداخل وترابط اجلوانب االقتصادية
واالجتماعية والبيئة وأي تغيري يطرأ على جانب منها ينعكس على اجلوانب األخرى ،ان للمؤشر اجليد
يف قياس التنمية املستدامة خصائص عدة نلخصها يف ما يلي:9
 أنه وثيق ال صلة باملوضوع املراد دراسته ،حقيقي ويعكس الواقع له القدرة على قياس مدى التقدماحلاصل يف جمال معني.
 قابل للمقارنة ومؤسس على بيانات جتمع بشكل منتظم. حساس جتاه التغري عرب الزمان واملكان.وتكتسي مؤشرات قياس التنمية املستدامة أهمية بالغة حيث تسمح ملتخذ القرار وواضع السياسات
معرفة ما إذا كانوا على الطريق الصحيح ،كما تساعد على قياس التقدم احملقق حنو التنمية
املستدامة ،وقد حدد قسم التنمية املستدامة التابع لدائرة الشؤون االقتصادية واالجتماعية لألمم املتحدة
جمموعة من املؤشرات املتعلقة بقياس التنمية املستدامة وهي مصنفة ألربع فئات رئيسية كما يتضح يف
اجلدول التالي:
جدول رقم  :01-01مؤشرات التنمية املستدامة لألمم املتحدة.

التسلسل

9

املؤشر

نوع املؤشر

1

نصيب الفرد من الدخل

اقتصادي

2

نسبة االستثمار من الناتج اإلمجالي

//

3

امليزان التجاري

//

4

نسبة الديون من الناتج اإلمجالي

//

5

كثافة استخدام املواد واملعادن

//

6

نسبة املساعدات اخلارجية من الناتج االمجالي

//

7

نسبة معدل استهالك الطاقة السنوية للفرد

//

8

نسبة استهالك الطاقة من املصادر املتعددة

//

غنيم وابو زنط ،مرجع سبق ذكره ،ص .267-262
للعلوم والتقنية
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9

كثافة استغالل واستهالك الطاقة

//

10

كميات النفايات الصناعية واملنزلية

//

11

كميات النفايات اخلطرية

//

12

ادارة النفايات املشعة

//

13

تدوير النفايات

//

14

املسافة املقطوعة للفرد بواسطة وسائل النقل

//

15

نسبة السكان حتت خط الفقر

اجتماعي

16

معامل جيين لتوزيع

//

17

معدل البطالة

//

18

نسبة معدل اجور الذكور من االناث

//

19

مستوى التغذية لألطفال

//

20

معدل اخلصوبة

//

21

العمر املتوقع عند امليالد

//

22

السكان املتوفرون على الصرف الصحي

//

23

السكان املتوفرون على مياه الشرب

//

24

االطفال احملصنون ضد االمراض

//

25

االطفال يف مرحلة التعليم األساسي

//

26

الشباب يف مرحلة التعليم الثانوي

//

27

معدل االمية

//

28

مساحة املسكن للفرد

//

29

عدد اجلرائم لكل مئة الف من السكان

//

30

معدل النمو السكاني

//

31

سكان احلضر من التجمعات الرمسية وغري الرمسية

//

32

انبعاث غازات البيوت البالستيكية

بيئي

33

درجة استهالك طبقة األوزون

//

34

درجة تركز امللوثات يف املناطق احلضرية

//

35

مساحة االراضي الزراعية الدائمة

//

36

استعمال املخصبات

//

37

استعمال املبيدات الزراعية

//

للعلوم والتقنية
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38

نسبة مساحة الغابات اىل املساحة الكلية

//

39

كثافة استغالل اخشاب الغابات

//

40

مساحة االراضي املتصحرة

//

41

نسبة السكان املقيمني يف املناطق الداخلية

//

42

معدالت الصيد حسب النوع

//

43

معدالت تراجع مستوى املياه اجلوفية

//

44

نسبة مساحة احملميات الطبيعية من املساحة الكلية

//

45

انواع النباتات واحليوانات املنقرضة

//

46

االسرتاتيجية الوطنية للتنمية املستدامة

مؤسسي

47

تطبيق املعاهدات الدولية اخلاصة باالستدامة

//

48

نسبة عدد املشاركني يف شبكة االنرتنيت من جمموع السكان

//

49

عدد خطوط اهلاتف لكل الف فرد

//

50

نسبة االنفاق على البحث العلمي

//

51

اخلسائر البشرية واالقتصادية نتيجة االخطار الطبيعية

//

املصدر :عثمان حممد غنيم وماجدة ابو زنط ،التنمية املستدامة ؛ اساليب ختطيطها وادوات قياسها ،دار الصفاء
للنشر والتوزيع ،االردن ،2007 ،ص ص .272-270

املبحث الثالث :أبعاد التنمية املستدامة.
للتنمية ابعاد متعددة تتداخل فيما بينها من شان الرتكيز على معاجلتها احراز تقدم ملموس يف
حتقيق التنمية املستدامة املستهدفة ،وميكن اإلشارة هنا إىل أربعة أبعاد حامسة ومتفاعلة وهي البعد
البيئي ،البشري ،االقتصادي ،التكنولوجي.
املطلب األول :البعد البيئي.
يتمثل هذا البعد من التنمية املستدامة يف احلفاظ على املوارد الطبيعية وحسن استخدامها على
أساس مستدام ،بالتالي فكل خطة واسرتاتيجية تنموية جيب ان تراعي حدود مواردها وقيود الطبيعة
وحتافظ على احلقوق البيئية لإلنسان احلالي واألجيال القادمة منه.10

10

عبد القادر بلخض ف ففر ،ا تتتتتراتيجية ال اقة وامةااية التوالب الب يي في ظل التنمية المستتتتتدامةل حالة الج ا ر ،مذكرة

ماجستير ،معهد العلوم للتسيير جامعة البليدة ،2005 ،ص .99
للعلوم والتقنية
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وتتطلب التنمية املستدامة احلفاظ على مواردها املائية العذبة وترشيد استخدامها ومحاية سائر
املسطحات املائية من التلوث مع استهالك املوارد كالغابات واملراعي واألراضي الزراعية واألمسدة
الكيماوية واملبيدات احلشرية ويتحدد جناح التنمية املستدامة مبدى توفر موارد الطاقة وتعدد مصادرها
وقدرة البيئة على استيعاب خملفات استخدامها ،وعلى العموم يتمحور موضوع البعد البيئي حول جمموعة
من العناصر نذكرها كالتالي:11
 محاية املوارد الطبيعية :تعين التنمية املستدامة هنا استخدام األراضي القابلة للزراعة ،وكذلكاستحداث ممارسات وتكنولوجيات زراعية حمسنة تزيد الغلة من خالل اجتناب اإلسراف يف استخدام
االمسدة الكيماوية ملا هلا من اضرار كتلوث االغذية البشرية.
 صيانة املياه :تشري التقديرات اىل ان أكثر من مليار شخص يفتقرون اىل مياه الشرب اآلمنة وأن مليارونصف املليار من األشخاص يفتقرون إىل املرافق الصحية ،وتساهم هذه العوامل يف وفاة أكثر من 5
ماليني شخص ،أكثر من نصفهم أطفال ،التنمية املستدامة تعين صيانة املياه بوضع حد لالستخدامات
مبددة وحتسني نوعية املياه.
 تقليص مالجئ االنواع البيولوجية :التنمية املستدامة يف هذا اجملال تعين ان يتم صيانة شراء األراضييف التنوع البيولوجي لألجيال املقبلة وذلك بإبطاء عملية االنقراض وتدمري املالجئ والنظم االيكولوجية
بدرجة كبرية وإن أمكن وقفها.
 محاية املناخ من االحتباس احلراري :تعين االستدامة بعدم املخاطر بإجراء تغريات كبرية يف البيئةالعاملية بزيادة مستوى سطح البحر والغطاء النباتي او زيادة األشعة فوق البنفسجية ،يكون من شأنها
التغري يف الفرص املتاحة لألجيال املقبلة ،ويعين ذلك دون زعزعة استقرار املناخ أو تدمري طبقة األوزون
احلامية لألرض من جراء أفعال اإلنسان.
املطلب الثاني :البعد البشري.
إن البشر يف مفهوم التنمية البشرية هم هدف التنمية وغايتها ،لذلك فإن هنالك جمموعة أبعاد
جيب اخذها بعني االعتبار عندما تكون بصدد االهتمام باإلنسان ،وهي على النحو التالي:12

11

ماهر عبد العزيز توفيق ،مبا ئ ا ارة الفنا ق ،دار زهران االردن ،1997 ،ص .12

12

خالد مصطفى قاسم ،ادارة البيئة والتنمية المستدامة في ظل العولمة المعاصرة ،الدار الجامعية للنشر ،االسكندرية،

2007م ،ص .32
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اوال -تثبيت النمو الدميغرايف :وتعين العمل على حتقيق تقدم كبري يف سبيل تثبيت منو السكان ،ذلك
النمو السريع حيدث ضغوطا على املوارد الطبيعية ،وعلى قدرة احلكومات على توفري اخلدمات ،كما
ان النمو السريع للسكان يف بلد املاء حيد من التنمية ويقلص من قاعدة موارد الطبيعية.
ثانيا -مكانة احلجم النهائي للسكان :للحجم النهائي الذي يصل اليه السكان يف الكرة األرضية
حدود ،الن قدره األرض على اعالة احلياة البشرية غري معروفة بدقة ،حيث يقدر استقرار عدد السكان
عند حوالي  11.6مليار نسمة ،وهو أكثر من ضعف عدد السكان احلاليني ،وضغط السكان حتى
املستويات احلالية ،هو عامل متنامي من عوامل تدمري املساحات اخلضراء ،واإلفراط يف استغالل املوارد
الطبيعية.
ثالثا -أهمية توزيع السكان :إن توسع املناطق احلضرية والسيما يف املدن الكربى له عواقب ضخمة
على املدن ،حيث رمي النفايات واملواد امللوثة ،تشكل خطرا على السكان وتدمر النظم البيئية احمليطة
بها ،وبالتالي فالتنمية املستدامة تعين النهوض بالتنمية الريفية ،للمساعدة على ابطاء حماوالت اهلجرة
حنو املدن.
رابعا -االستخدام الكامل للموارد البشرية :تهدف التنمية املستدامة اىل استخدام املوارد البشرية
استخداما الكامل ،وذلك بتحسني التعليم واخلدمات الصحية مبحاربة اجلوع ،وان تصل اخلدمات
األساسية اىل الذين يعيشون يف فقر مطلق ،وذلك يعين توجيه املوارد إعادة ختصيصها ،لضمان الوفاء
باالحتياجات البشرية االساسية ،مثل تعلم القراءة والكتابة وتوفري الرعاية الصحية.
خامسا -الصحة والتعليم :ان التنمية البشرية تتفاعل تفاعال قويا مع باقي األبعاد األخرى للتنمية
املستدامة ،من ذلك مثال :أن السكان الذين نالوا التغذية اجليدة مبا يكفيهم للعمل أمر يساعد التنمية
االقتصادية ومن شأن التعليم ان يساعد الفالحني وغريهم من سكان البادية على محاية الغابات
واألراضي البيولوجية.
سادسا -أهمية دور املرأة :للمرأة أهمية خاصه ففي كثري من الدول النامية تقوم النساء واألطفال بالزراعة
املعيشية والرعي وغري ذلك من األعمال الشاقة ،كما أنها أول من يقدم الرعاية لألطفال ،ومع ذلك
كثري ما تتلقى صحتها وتعليمها االهتمام مقارنة بصحه الرجال وتعليمهم باليت ففي شأن االستثمار يف
صحة املرأة وتعليمها ،أن يعود على االستدامة مبزايا متعددة.
سابعا -االسلوب الدميقراطي يف العامل :أن اعتماد النمط الدميقراطي يف احلكم يؤدى إىل حتقيق
التنمية املستدامة ،وتشكل السياسات الوطنية من حتقيق احلرية واألمن واالستقرار الداخلي واحرتام
حقوق اإلنسان والعدالة االجتماعية من أجل تنمية بشرية مستدامة.
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املطلب الثالث :البعد االقتصادي للتنمية املستدامة.
ان سكان الدول الصناعية يستنزفون من املواد الطبيعية أضعاف ما يستخدموا سكان الدول
النامية ،وبتالي فالتنمية املستدامة بالنسبة للدول الصناعية تعين إجراء ختفيضات مضطرة يف مستويات
االستهالك وامناطه املبددة للطاقة واملوارد الطبيعية ،وقد يكون ذلك بإجراء حتسينات على كافة
االستخدام ،أو حتى من خالل تغيري امناط املعيشة ،فال بد من التأكد من عدم تصدير الضغوطات
البيئية اىل الدول النامية

.13

وتقع على الدول الصناعية مسؤولية خاصة يف قيادة التنمية املستدامة ،ومتلك من الكوادر
البشرية والفنية واملادية ما ميكنها من استخدام تكنولوجيات أنظف ،وتطلب التنمية املستدامة احلد
من التفاوت املتنامي يف الدخل ويف فرص الرعاية الصحية وحتسني فرص التعليم وإتاحة فرص أوسع
حليازة االراضي للفقراء ،كما تتطلب التنمية املستدامة إعادة ختصيص جزء من املوارد الضخمة
لألغراض العسكرية إىل االنفاق على احتياجات التنمية ،وعلى العموم يتمحور موضوع البعد االقتصادي
حول جمموعة من العناصر هي كالتالي:
أوال -حصة االستهالك الفردي من املوارد الطبيعية :نالحظ ان سكان البلدان الصناعية يستغلون
أضعاف ما يستخدمه سكان البلدان النامية من املوارد الطبيعية ،ومن ذلك مثال :استهالك الطاقة
النامجة عن النفط والغاز والفحم يف الواليات املتحدة األمريكية أعلى منه يف اهلند ب  33مرة ،ويف
بلدان منظمة التعاون االقتصادي ،أعلى بعشر مرات يف املتوسط مقارنة بالبلدان النامية جمتمعة .كما
ان الدول املتقدمة تتحكم حبوالي  90باملائة من الناتج العاملي ،ومتتلك حوالي  84باملائة من إمجالي
النشاط التجاري العاملي ،يف حني يبلغ عدد سكانها  25باملائة من سكان الكرة األرضية ،وهي
تستهلك  12ضعف ما تستهلكه دول اجلنوب ،ويبلغ متوسط دخل الفرد فيها حبدود  20ضعف ما
يستهلكه اصحاب اجلنوب.14
ثانيا -احلد من التفاوت يف املداخيل:
التنمية املستدامة تعين إذن احلد من التفاوت املتنامي يف الدخل ويف فرص احلصول على الرعاية
ال صحية يف البلدان الصناعية ،واتاحة حيازة األراضي الواسعة وغري املنتجة للفقراء الذين ال ميلكون
اراضي يف مناطق أمريكا اجلنوبية أو املهندسني الزراعني العاطلني ،كما هو الشأن بنسبة ألغلب

13

عبد القادر قاسم محارب ،التنمية المستدامة في ظل تحديات الواقع من منظور ا المي ،دار الجامعة الجديدة،

14

بوعشة امبارك ،التنمية المستدامةل مقاربة اقتصا ية في اشةالية المفاهيم واالبعا  ،الملتقى الدولي حول التنمية

االسكندرية ،ص .197

المستدامة والكفا ة االستخدامية للموارد المتاحة ،2008 08-07 ،جامعة سطيف ،ص .58
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الدول النامية ،وتقديم القروض اىل القطاعات االقتصادية غري الرمسية واكسابها الشرعية وحتسني
فرص احلصول على األراضي والتعليم وغري ذلك من اخلدمات ،اليت لعبت دورا حامسا يف حتفيز التنمية
السريعة القتصاديات النمور اآلسيوية ،مثل ماليزيا وكوريا اجلنوبية والتايوان.15
ثالثا -إيقاف تبديد املوارد:
ان التنمية املستدامة بالنسبة للبلدان الغنية تتلخص يف إجراء ختفيضات متواصلة يف مستويات
االستهالك املبددة الطاقة واملوارد الطبيعية ،وذلك عرب حتسني مستوى كفاءة استخدام الطاقة مبا يتيح
للبيئة من استيعاب خملفات استخدامها مع إمكانية حتديد األنظمة البيئية واحداث تغيريات جذرية يف
أسلوب احلياة ،اال انه جيب التأكد عدم تصدير الضغوط البيئية البلدان النامية ،وتعين التنمية
املستدامة ايضا تغري االستهالك الذي يهدد التنوع البيولوجي يف البلدان األخرى .كاالستهالك املنتجات
احليوانية املهددة باالنقراض.16
رابعا -املساواة يف توزيع املوارد :إن الوسيلة الناجعة للتخفيف من عبئ الفقر وحتسني مستوى املعيشة،
اصبحت مسؤولية كل البلدان الغنية والفقرية ،وتعترب هذه الوسيلة غاية يف حد ذاتها ،تتمثل يف جعل
فرص احلصول على املوارد واملنتجات واخلدمات بني مجيع االفراد داخل اجملتمع اقرب اىل املساواة.17
خامسا -مسؤولية البلدان املتقدمة عن التلوث وعن معاجلته :تقع على البلدان الصناعية مسؤولية خاصة
يف قيادة التنمية املستدامة ألن استهالكها املرتاكم يف املاضي للمواد الطبيعية مثل احملروقات كان
كبري ،يضاف اىل هذا أن الدول الغنية لديها املوارد املالية التقنية والبشرية الكفيلة بان تضطلع
بالصدارة يف استخدام تكنولوجيات أنظف وبستخدم املوارد بكثافة اقل و بالقيام بتحويل اقتصادياتها
محاية حنو محاية النظم الطبيعية والعمل معها يف تهيئة اسباب ترمي اىل حتقيق نوع من املساواة
واملشاركة للوصول الي الفرص االقتصادية واخلدمات االجتماعية داخل جمتمعاتها ،وتوفري املوارد
التقنية واملالية لتعزيز تنمية مستدامة يف البلدان األخرين باعتبار ذلك استثمار يف مستقبل الكرة
األرضية.18

15

عبد القادر بلخضر ،مرجع سبق ذكره ،ص ص .99-98

16عبد القادر بلخضر ،مرجع سبق ذكره ،ص ص .99-98
17

نفس المرجع والصفحة.
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بوعشة امبارك ،مرجع سبق ذكره ،ص .58
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سادسا -تقليص التبعية للبلدان املتخلفة :مثة جانب من جوانب الروابط الدولية فيما بني البلدان الغنية
والفقرية حيتاج اىل دراسة دقيقة ،ذلك انه بالقدر الذي ينخفض به استهالك املوارد الطبيعية يف البلدان
الصناعية ،يتباطأ منو صادرات هذه املنتجات من البلدان املتخلفة وتنخفض أسعار السلع األساسية بدرجة
اكرب مما حيرم البلدان من إيرادات حتتاج اليها احتياجا ماسا مما يساعد على تعويض هذه اخلسائر،
االنطالق من منط تنموي يعتمد على تنم ية القدرات الذاتية وتأمني االكتفاء الذاتي ،يف التجارة يف ما
بني البلدان املتخلفة ،وحتقيق استثمارات ضخمه يف راس املال البشرين والتوسع يف االخذ
بالتكنولوجيات احملسنة.19
سابعا -التنمية املستدامة لدى البلدان الفقرية :تعين التنمية املستدامة يف هذه البلدان تكريس املوارد
الطبيعية ألغراض التحسني املستمر يف مستويات املعيشة ،ويعترب التحسني السريع كقاضية أخالقية،
امرا حامسا بالنسبة لي أكثر من  20باملائة من سكان العامل املعدمني يف الوقت احلالي ،وحيقق
التحفيف من الفقر املطلق نتائج عملية هامة بالنسبة للتنمية املستدامة ،الن هناك روابط وثيقة بني الفقر
وتدهور البيئة.20
املطلب الرابع :البعد التكنولوجي.
تتطلب إجراءات منع التلوث من املنشاءات نفقات إضافية وتكنولوجيا حديثة ،تعجز عنها الدول
النامية ،واملنشأة احلرفية ومع غياب الرقابة على النفايات واإلهمال يف تطبيق العقوبات ،تتلوث االرض
واملياه واهلواء ،وتهدف التنمية املستدامة اىل التحول إىل تكنولوجيات أنظف وأكفئ تقلل استهالك
الطاقة غريها من املوارد الطبيعية إىل أدنى حد ممكن ،ومن شأن التعاون تكنولوجي ان يعمل على
سد الفجوة بني الدول الصناعية والدول النامية ،وان يزيد اإلنتاجية وحيول دون مزيد من التدهور يف
نوعية البيئة والتكنولوجيا املتوافقة مع البيئة جيب أال تؤدي اىل إهدار موارد طبيعية والتلوث وأن تكون
رخيصة وتعتمد على تكثيف العمل وأن ال تكون قابلة إلساءة االستخدام وأن تكون مناسبة للثقافات
احمللية ،وان تعتمد على أشكال املعرفة القائمة ،وأن تكون يف وسع اجلميع تفهمها ،وان تعتمد على
الالمركزية ،وان تعتمد على اكرب قدر ممكن من التدوير.21

19

نفس المرجع والصفحة.

20بوعشة امبارك ،مرجع سبق ذكره ،ص .58
21

عبد القادر قاسم محارب ،مرجع سبق ذكره ،ص .195
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وعلى العموم يتمحور موضوع البعد التكنولوجي حول جمموعة من العناصر كمايلي.22
اوال -استعمال تكنولوجيات يف املرافق الصناعية :تعين تنمية مستدامة هنا التحول إىل تكنولوجيات
أنظف وأكفئ وتقلص من استهالك الطاقة وغريها من املوارد الطبيعية إىل أدنى حد ،وينبغي أن يتمثل
يف استخدام نظم تكنولوجيا تتسب يف نفايات او ملوثات اقل يف املقام األول ،وتعيد تدوير النفايات
داخليا ،وتعمل مع النظم طبيعية أو تساندها.
ثانيا -االخذ بالتكنولوجيات احملسنة يف النصوص القانونية الزاجرة ،كثري ما تكون التكنولوجيات
املستخدمة يف البلدان املتخلفة أقل كفاءة واكثر تسببا يف التلوث من التكنولوجيات املتاحة للبلدان
املتقدمة ،والتنمية املستدامة تعين األسرع باألخذ بالتكنولوجيات احملسنة وكذلك بالنصوص القانونية
اخل اصة بفرض العقوبات يف هذا اجملال وتطبيقها ،ومن شان التعاون التكنولوجي ،سواء باستحداث
او تطويع تكنولوجيات انظف مبا يتناسب االحتياجات احمللية لسد الفجوة بني البلدان املتقدمة والبلدان
املتخلفة وأن يزيد من اإلنتاجية اقتصادية.
ثالثا -احملروقات واالحتباس احلراري :إن استخدام احملروقات يستدعي اهتماما خاصا ،ألنه مثال
واضح على العمليات الصناعية غري املغلقة فاحملروقات جيري استخراجها واحراقها وطرح نفاياتها داخل
البيئة ،فتصبح بسبب ذلك مصدرا رئيسيا لتلوث اهلواء يف املناطق العمرانية ،واألمطار احلمضية اليت
تصيب مناطق كبرية واالحتباس احلراري ،الذي يهدد بتغيري املناخ واملستويات احلالية النبعاثات الغازات
احلرارية ،من أنشطة البشر ،تتجاوز قدرة االرض على امتصاصها.
رابعا -احلد من انبعاثات الغازات :لقد ارتفع معدل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من الطاقة الصناعية
يف البالد املتقدمة بني عامي  1990و  ،2003بنسبة ترتاوح بني  14و 15باملئة وفقا لوكالة الطاقة
الدولية ،وتصل حصة البلدان املتقدمة يف االنبعاثات العاملية إىل  47يف املائة ،وبشكل امجالي يرجح أن
تزيد انبعاثات ثاني اكسيد الكربون مبعدل  62باملائة حبلول عام  ،2030ويتوقع أن تأتي ثلث هذه
ال كمية من البلدان املتخلفة ،وهلذا فالتنمية املستدامة يف هذا اجملال اىل احلد من املعدل العاملي للزيادة
انبعاثات الغازات احلرارية وذلك عرب احلد بصورة كبرية من استخدام احملروقات وإجياد مصادر للطاقة
إلمداد اجملتمع الصناعية واستخدام تكنولوجيات جديدة الستخدام الطاقات احلرارية بكفاءة اكرب.
خامسا -تعين التنمية املستدامة اىل احليلولة دون تدهور طبقة األوزون اخلاصة باألرض ومتثل اإلجراءات
اليت اختذتها ملعاجلة هذه املشكلة سابقة مشجعة ،فاتفاقية كيوتو جاءت للمطالبة بالتخلص تدرجييا
من املواد الكيماوية املهددة لألوزون ،وتوضح ان التعاون الدولي ملعاجلة خماطر البيئة العاملية هو أمر
22
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مستطاع لكن تعنت الواليات املتحدة األمريكية واعتقادها بان قوتها ،أصبحت فوق ارادة اجملتمع
الدولي جعلها ترفض التوقيع على هذه االتفاقية ما دام ان ال أحد يستطيع إجبارها على ذلك.
الفصل الثاني :حتديات التنمية املستدامة يف اجلمهورية اليمنية.
تقع اليمن يف اجلزء اجلنوبي الغربي من شبه اجلزيرة العربية ،أي يف جنوب غرب آسيا ،وتشرف
على مضيق باب املندب الذي يعد من أهم املمرات املائية يف العامل ،وهو يربط البحر العربي بالبحر
األمحر .ومما يضاعف من أهمية موقع اليمن انتشار جزرها البحرية يف مياهها اإلقليمية على امتداد حبر
العرب وخليج عدن والبحر األمحر ،ومن حيث احلدود لليمن جند انه حيدها من الشمال اململكة
العربية السعودية ،من اجلنوب خليج عدن وحبر العرب ،ومن الشرق عمان ،ومن الغرب البحر األمحر،
فضال عن ذلك فقد كانت السياسة االقتصادية يف اجلمهورية اليمنية تقوم على أساس آليات السوق،
ورفع مستوى إسهام القطاع اخلاص يف االقتصاد ،وإعادة حتديد دور الدولة يف النشاط االقتصادي حبيث
يصبح دور الدولة دوراً تصحيحياً وإشرافياً ،والعمل على إرساء قواعد القانون والبناء املؤسسي ،وإزالة
املعوقات اليت تواجه القطاع اخلاص ،وتأمني االستقرار االقتصادي وتشجيع القطاع اخلاص للقيام بدور
ريادي يف عملية التنمية وحتقيق النمو االقتصادي ،وذلك من خالل جمموعة من السياسات واإلجراءات
املالية والنقدية واإلدارية لتدعيم آلية السوق وتشجيع حرية التجارة ،كما عملت الدولة على إعادة النظر
يف التشريعات الضريبية واجلمركية واالستثمارية والقضائية بهدف حتسني املناخ العام لالستثمار،
إضافةً إىل تن فيذ برنامج اخلصخصة مبا يهدف إىل توسيع جماالت األنشطة االقتصادية واستقطاب
رؤوس األموال الوطنية واألجنبية ،ويُنظر إىل اليمن على أنه بلد واعد باخلريات واملوارد االقتصادية
الطبيعية اهلامة ،حيث تتوفر فيه العديد من الثروات واخلريات اليت مل تستغل اقتصادياً حتى اآلن،
السيما يف جمال الثروة املعدنية املختلفة (النفط والغاز واملعادن) إضافة إىل الثروة السمكية ،وصل
معدل الناتج احمللي اإلمجالي باألسعار اجلارية ليصل ()%3.2( ،)%8.5باألسعار الثابتة يف العام
2013م  ،كما وصل متوسط نصيب الفرد من الناتج القومي إىل ما يقارب من ( )1285دوالر يف العام
2.13م.23
التقدم احملرز يف إطار الركائز الثالث للتنمية املستدامة:
اتسمت جهود اليمن حنو حتقيق التنمية املستدامة بركائزها الثالث ،االقتصادية واالجتماعية،
والبيئية ،بالتفاوت امللحوظ بني مستويات التقدم من ركيزة اىل اخرى ،فعلى حني حدث تقدم نسيب يف

23المركز الوطني للمعلومات  https://yemen-nic.info/yemen/brief/تم االطالع عليه 2020/8/31م
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إطار الركيزة االجتماعية والسيما يف جمالي التعليم والصحة ،جند ان الركيزتني االقتصادية
والبيئية شهدتا تباطا ملحوظا ،بل وتراجعا يف بعض النواحي.
واحلال ان اليمن ال تزال أمامها حتديات كبرية قائمة ،خصوصا يف القضاء على الفقر وخلق
فرص العمل ،واحلق يف التنمية االجتماعية والتماسك االجتماعي ،وحقوق املرأة ،واحلق يف احلصول
على املعلومات ،واحتياجات الشباب وحترير التجارة ،ونقل وتوطني التكنولوجيا املالئمة ،وآليات
التمويل ،وبناء القدرات يف جماالت التنمية املستدامة.
 )1التقدم احملرز يف إطار الركيزة االقتصادية
يستعرض هذا اجلزء من التقرير موضوعني رئيسيني :االول هو التطورات اليت شهدها االقتصاد
اليمين خالل العقدين املاضني (1990م2011 -م) يف إطار برامج االصالح ،واخلطط التنموية،
واسرتاتيجية التخفيف من الفقر ،واألهداف االمنائية لأللفية ،والتحديات اليت صاحبت هذا التطور
والثاني ال تطورات يف جمال الشراكة العاملية واإلقليمية من أجل التنمية والذي ميثل اهلدف الثامن من
اهداف االلفية التنموية.
التطورات اليت شهدها االقتصاد اليمين خالل العقدين املاضيني:
الفرتة 1990م1994 -م  :اليمن املوحد يف مواجهة التحديات :مرحلة حرجة ألداء االقتصاد الوطين ،
حيث شهدت اليمن تغريات اقتصادية واجتماعية وسياسية هامة متثلت يف حتقيق الوحدة يف مايو
 ، 1990تالها بأشهر انفجار حرب اخلليج الثانية اليت تسببت يف عودة قرابة مليون مغرتب ميين من
السعودية ودول اخلليج  ،وفقدان حتويالتهم اليت متثل مصدرا هاما لتمويل التنمية وانعكس ذلك
على مستوى معيشة الفرد ورفاهيته.
الفرتة 1995م2000-م  :تبين برنامج اإلصالحات والتخطيط التنموي :بادرت احلكومة يف مطلع عام
1995م  ،إىل انتهاج مسارين متالزمني ملعاجلة الوضع الراهن وحتريك عجلة النشاط االقتصادي
والتنموي  :املسار األول  -اعتماد برنامج اإلصالح االقتصادي واملالي واإلداري بهدف حتقيق االستقرار
االقتصادي واحلد من الضغوط التضخمية ومعاجلة االختالل يف املوازين الداخلية واخلارجية ..واملسار
الثاني  -اإلعداد والتنفيذ للخطة اخلمسية األوىل 1996م2000-م واليت استهدفت تصحيح االختالل
االقتصادية واملالية والنقدية وحتقيق زيادات هامة يف النمو االقتصادي ،واالنتفاع من املزايا النسبية يف
املوارد البشرية واالقتصادية املتاحة.
إال أن اخلطة مل تتمكن من حتقيق أهدافها ،نظرا للمناخ االستثماري يف اليمن خالل تلك الفرتة الذي
مل يكن مواتيًا جلذب االستثمارات األجنبية واحمللية ،حيث مل يسهم التمويل اخلارجي إال بنسبة 36
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باملائة من إمجالي االستثمارات ،مبا فيها االستثمارات النفطية ،وهي تقل عن  % 50من املخطط.
ولذلك فمتوسط معدل منو الناتج احمللي اإلمجالي احملقق مل يتجاوز  ، %5.5مقابل  %7.2الذي
استهدفته اخلطة وبنسبة اجناز  . % 76كما تعرض قطاع الزراعة خالل تلك الفرتة لتغريات ذات
بصمات سلبية على الفقر ،حني اخنفض إنتاج احلبوب مبتوسط سنوي  ،%٣,٥مقابل زيادة إنتاج
احملاصيل النقدية مبتوسط  % ٩,٧ومنها القات  ،%٥مما يشري إىل تدهور أوضاع مزارعي الكفاف
وحتسن رحبية الزراعة التجارية.
الفرتة 2001م2005-م :التنفيذ املتزامن للخطة اخلمسية الثانية واسرتاتيجية التخفيف من الفقر:
جاء إعداد اخلطة اخلمسية الثانية للتنمية االقتصادية واالجتماعية 2001م 2005-م يف الوقت الذي
بدأت فيه "اسرتاتيجيات التخفيف من الفقر " كربامج وآليات تعاقدية ترتكز على استمرار
اإلصالحا ت االقتصادية واملالية واإلدارية من ناحية ،وتأخذ يف االعتبار معاجلة اآلثار السلبية اليت تنتج
عن تلك اإلصالحات من ناحية أخرى .ويف هذا السياق أعدت احلكومة اسرتاتيجية التخفيف من
الفقر للفرتة 2003م2005-م ،بارتباط كامل مع اخلطة اخلمسية الثانية ،فيما يتعلق بالغايات
واألهداف على مستوى االقتصاد الكلي واألولويات على مستوى القطاعات والربامج واملشروعات
االسرتاتيجية.
ويف احملصلة النهائية لتنفيذ اخلطة واالسرتاتيجية كانت النتائج احملققة اقل من املستهدف على صعيد
النمو االقتصادي ،إذ منى الناتج احمللي اإلمجالي احلقيقي مبعدل (%4.1مقارنة مبعدل خمطط
 ،)%5.6بينما بلغ متوسط منو الناتج احمللي اإلمجالي غري النفطي %5.3مقارنة مبعدل خمطط
( .)%8ومل يتجاوز معدل منو نصيب الفرد من الناتج احمللي اإلمجالي احلقيقي ( %1.1مقارنة مبعدل
خمطط  .)%2.3وقد اثر بطء النمو االقتصادي سلبا على جهود احلكومة للتخفيف من الفقر
24

والبطالة ،حيث ارتفع معدل البطالة من  %11.5يف عام 2000م إىل  %16.8يف عام 2005م .
اخلطة الثالثة للتنمية والتخفيف من الفقر 2006م2010 -م

مت إعداد اخلطة الثالثة للتنمية والتخفيف من الفقر 2006م2010 -م ،اليت استهدفت معدال
طموحًا للنمو االقتصادي يصل إىل  % 7.1يف املتوسط خالل الفرتة ،وذلك اعتمادًا على توقعات مفرطة
يف التفاؤل فيما يتعلق حبجم التمويل من املصادر احمللية واخلارجية .ولكن مل حيقق الناتج احمللي

24

التقرير الوطني للجم ورية اليمنية حول التنمية المستتتتتتدامة المقدم إلى مؤتمر األمم المتحدة حول التنمية المسف ف ففتدام
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اإلمجالي احلقيقي سوى منو مبعدل متوسط  ,% 4.3خالل الفرتة 2007م – 2008م ،ويرجع هذا النمو
أساساَ إىل القطاعات غري النفطية واليت منت مبعدل  %8.2يف حني سجل القطاع النفطي تراجعاً
كبرياً خالل الفرتة املذكورة بلغ يف املتوسط ( ،)%9.6ويعود ذلك إىل الرتاجع غري املتوقع يف إنتاج
النفط اخلام ،األمر الذي أسهم إىل جانب عوامل اخرى يف تباطؤ النمو االقتصادي
خالل الفرتة 2006م – 2008م.25
وإزاء ذلك الوضع مت يف عام  2008إجراء مراجعة نصف مرحلية للخطة الثالثة وفق منهجية
أكثر واقعية يف توقعات النمو االقتصادي للفرتة  2010-2009ومبراعاة للمستجدات االقتصادية
احمللية والدولية ،واالعتبارات األخرى واليت من أهمها :توقع تراجع إنتاج النفط اخلام واخنفاض حجم
املوارد اخلارجية اليت بنيت اخلطة على أساسها ،وهي احلصول على حوالي  10مليار دوالر يف حني بلغ
حجم تعهدات املاحنني يف مؤمتر لندن عام  2006حوالي  5.3مليار دوالر فقط مما استلزم مراجعة

األهداف والسياسات.26
الفرتة 2009م2011-م

تدهور األداء االقتصادي لليمن يف عام 2009م ،كانعكاس لتدهور األوضاع األمنية واخنفاض
عائدات النفط ،إىل النصف تقريبا ،واخنفاض عائدات السياحة والتحويالت املالية .حيث اخنفض
معدل النمو يف القطاع غري النفطي ،والذي يعترب املصدر الرئيسي للعمالة ،من  % 4.8إىل  .%4.1وزاد
العجز املالي من  % 3إىل  % 10من الناتج احمللي اإلمجالي ،كما تدهور احلساب اجلاري للبلد إىل
 % 11من الناتج احمللي اإلمجالي (مقابل  %5يف عام 2008م) .ومع ذلك فإن معدل التضخم اعتدل
ليصل إىل ( % 3.6مقابل  % 19يف عام 2008م) وإن كانت األشهر األخرية من العام قد أظهرت
ارتفاع املعدل مرة أخرى .واخنفضت املدخرات يف عام 2009م بشكل كبري ملا يصل إىل  %3من
الناتج احمللي اإلمجالي (مقابل  %11يف عام  )2008مظهرة حالة االقتصاد املنهكة.27
ومثل العام 2011م عاما استثنائيا ،إذ اندلعت ثورة شبابية وشعبية واسعة يف عموم البالد تطالب
بالتغيري وبناء دولة مدنية دميقراطية حديثة ،وكان هلا تأثري بالغ على األداء االقتصادي حيث تشري
التوقعات األولية إىل تسجيل الناتج احمللي اإلمجالي احلقيقي معدل منو سالب خالل العام  2011يصل
إىل ( )%19.1و تراجع النمو يف الناتج احمللي اإلمجالي غري النفطي حبوالي ( )%19.3يف حني بلغ العجز

25

مصدر سابق ص5

26

مصدر سابق ص6
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الفعلي للموازنة العامة نسبة (  )%4.1من الناتج احمللي اإلمجالي  ،وبنسبة زيادة بلغت  25.1يف املائة عن
العجز الفعلي يف عام 2010م ونتيجة لذلك شهدت معدالت التضخم خالل العام 2011م ارتفاعاً كبريا
إىل حوالي  %19.3وبلغ متوسط سعر الصرف حتى نوفمرب 2011م حوالي  238.5ريال للمائة الدوالر
وسجل ميزان املدفوعات خالل العام  2011عجزاً يصل إىل  %4.7من الناتج احمللي أإلمجالي ومبعدل
زيادة حبوالي  %32عن العجز املتحقق يف عام 2010م ،وتراجع صايف األصول اخلارجية لدى اجلهاز
املصريف خالل العام 2011م بنسبة (. 28)%18.5
تدهور االقتصاد اليمين:
يعاني اليمن من الصراع منذ أوائل  .2015ووفقا لألمم املتحدة ،فإن اليمن ،الذي كان بالفعل
أفقر بلد مبنطقة الشرق األوسط ومشال أفريقيا قبل تصاعد الصراع ،يعاني اآلن من أسوأ أزمة
إنسانية يف العامل .إذ أدت أعمال القتال إىل إحلاق أضرار فادحة باقتصاده ،وتدمري مرافق البنية
التحتية احليوية ،وكذلك إىل انعدام األمن الغذائي ،مما دفع السكان إىل حافة اجملاعة .ويف عام
 ،2019أشارت تقديرات األمم املتحدة إىل أن  24.1مليون شخص  -أو  %80من السكان -
"معرضون خلطر" اجملاعة واملرض ،زهاء  14.3مليون شخص منهم حباجة ملحة إىل املساعدات.29
كما يعاني حنو  17.8مليون شخص من نقص إمدادات املياه املأمونة وخدمات الصرف الصحي ،وال
حيصل  19.7مليون شخص على خدمات رعاية صحية كافية .ونتيجة لذلك ،واجه اليمن تفشيا واسعا
ألوبئة وأمراض ميكن الوقاية منها ،مثل الكولريا والدفترييا واحلصباء ومحى الضنك .وقد أسفرت
موجات اخنفاض قيمة الريال اليمين يف عامي 2018مو2019معن ضغوط تضخمية فاقمت من حدة
األزمة اإلنسانية ،ويؤثر تعطل مرافق البنية التحتية العامة واخلدمات املالية نتيجة ألعمال الصراع
الدائرة تأثريا حادا يف نشاط القطاع اخلاص.30
وتشري التقديرات إىل أن أكثر من  %40من األسر اليمنية فقدت مصدر دخلها األساسي ،ولذا فإنها
جتد صعوبة يف توفري حتى احلد األدنى من احتياجاتها الغذائية .كما أن أوضاع الفقر تزداد سوءا:
ففي حني طال الفقر قبل األزمة حنو نصف السكان البالغ عددهم حوالي  29مليون نسمة ،فإنه يؤثر

28مصدر ابق ص 7
29

موقع البنك الدولي https://www.albankaldawli.org/ar/country/yemen/overviewتم االطالع عليه

في 2020/8/31م
30
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اآلن على ثالثة أرباع السكان  -أو ما بني  %71و  %78من اليمنيني .وتعد النساء أكثر تضررا من
الرجال.
تتسم اآلفاق االقتصادية يف عام  2020وما بعده بالغموض حيث تتوقف إىل حد كبري على
الوضع السياسي واألمين .ويف اآلونة األخرية ،تدفع املخاطر املركبة اليت يفرضها استمرار الصراع،
وتفشي فريوس كورونا (كوفيد ،) 19-والسيول العارمة ،وموجات اجلراد البالد إىل حافة الكارثة.
وتشكل القدرة على حتمل تكلفة املواد الغذائية خطرا ناشئا لرفاهة األسرة ،حيث تتفاعل الزيادات
السابقة يف األسعار العاملية لألغذية واخنفاض قيمة الريال اآلن مع القيود التجارية ذات الصلة جبائحة
كورونا من قبل مصدري األغذية.31
ويزداد اعتماد اليمن على الواردات الغذائية بسبب تأثري اجلراد الصحراوي على موسم احملاصيل.
إن وقف أعمال العنف واألمل حبدوث مصاحلة سياسية يف نهاية املطاف ،وإعادة دمج مؤسسات الدولة
احليوية ،من شأنه حتسني البيئة التش غيلية للقطاع اخلاص ،وتسهيل إعادة بناء االقتصاد وإعادة بناء
النسيج االجتماعي لليمن.

32

التحديات الراهنة والناشئة للتنمية املستدامة يف اليمن :تتعدد التحديات اليت تواجهها التنمية
املستدامة يف اليمن ومن اهمها :33
 )1الفقر املائي
من اهم التحديات اليت تواجه البالد على االطالق اذ تقع اليمن حاليا حتت خط الفقر املائي بنصيب
للفرد الواحد ال يتجاوز  127مرتا مكعبا يف السنة ،ويعزي ذلك جزئيا إىل املناخ اجلاف املهيمن على 90

باملائة من إمجالي املساحة ويرتبط هذا مبعدالت تبخر عالية ،إضافة إىل االستخدام والضخ املفرط
للمياه اجلوفية ،حيث يقدر معدل استنزاف املياه حبوالي  138باملائة من املياه املتجددة سنوياً واليت تقدر
بنحو  2.1مليار مرت مكعب سنوياً و يستخدم اإلنتاج الزراعي  93باملائة من املياه املتوفرة يف اليمن
وبطريقة غري مستدامة عادة ويفقد حنو  50-30يف املائة من مياه الشرب .بسبب شبكات التوزيع اليت
عفا عليها الزمن وتتدهور نوعية املياه السطحية واجلوفية بسبب االستخدام املكثف لألمسدة واملبيدات
خاصة يف الزراعة وكذا بسبب املخلفات من مقالب القمامة أو املياه العادمة الغري معاجلة جيداً وبهذا
اخلصوص اظهرت تقارير البنك الدولي 2010م بان صنعاء هي اول عاصمة يف عامل تعاني من الفقر

31

نفس المصدر

32نفس المصدر
33

االستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة في اليمن – المسودة المحدثة في عام 2007
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املائي ،وبينت التقارير ان صنعاء تستخدم حاليا املياه األحفورية اليت تكونت قبل  8000سنه .وأنها
مسالة وقت حتى تستنزف املياه كليا يف هذه املدينة.
 )2األمن واالستقرار
لقد عانى اليمن منعدم استقرار ونزاعات متعددة ذات طابع داخلي معظم األحيان .فمنذ إعادة
توحيد اليمن يف عام 1990م ونشوب حرب صيف 1994م جنم عنها الكثري من السياسيات اخلاطئة
عكست بظالهلا يف استمرار االضطرابات اليت نتج عنها اوضاع هشة طويلة األمد تغذيها االنقسامات
القبلية واإلقليمية اليت تفاقمت على مدى العقود القليلة املاضية والذي زاد من حدتها تناقص موارد النفط
واملياه ،اضافة اىل سوء االدارة ،وتأثري أزمة الغذاء العاملية  .ويف السنوات األخرية واجه النظام السياسي
حتديات داخلية كبرية سياسية وأمنية جنم عنها ظهور حركات شعبية تطالب بتصحيح االوضاع
ومتردات قبلية وشعبية على أثرها تفجرت ثورة شبابية وشعبية قلبت االوضاع واستطاعت اسقاط النظام
واالتفاق على املبادرة اخلليجية.
وقد مت التوقيع على املبادرة اليت تقدمت بها دول جملس التعاون اخلليجي ،واليت اصبحت سارية
املفعول منذ  23تشرين الثاني 2011م وقد تضمنت االلية التنفيذية ملبادرة دول جملس التعاون اخلليجي
الدعوة اىل تشكيل حكومة وفاق وطين ،وإجراء انتخابات رئاسية توافقية مبكرة ،وتنفيذ برنامج
مرحلي لتحقيق االستقرار االقتصادي والتنمية وتلبية االحتياجات الفورية للسكان يف مجيع مناطق
اليمن .وقد مت بالفعل تشكيل حكومة الوفاق الوطين ،وأجريت االنتخابات الرئاسية املبكرة ،ومت
الشروع يف عملية لإلصالحات اليت تدعم السالم واالستقرار يف البالد ،وتوفر الشروط الالزمة لتحقيق
تنمية شاملة ومنصفة.
ان التحوالت السياسية اهلامة اجلارية حاليا يف اليمن ،واليت تأتي يف سياق احلراك اجملتمعي الثوري
املسمى ب (الربيع العربي) هي تعبري عن توق الشعب اليمين إىل بناء دولة مدنية حديثة تقوم على العمل
املؤسسي والنزاهة والشفافية واحلكم اجليد ،وتتحقق يف ظلها لليمنيني احلرية والكرامة والعدالة
االجتماعية واملواطنة املتساوية .ومن املتوقع ان يكون هلذه التحوالت انعكاسات خمتلفة ،أما اجيابية أو
سلبية ،فعلى اجلانب االجيابي متثل هذه التحوالت فرصة إلعادة النظر يف أولويات التنمية والسيما إيالء
البعد االجتماعي اهتمامًا أكرب بهدف حتقيق العدالة واإلنصاف وخلق فرص العمل اجلديدة يف مجيع
القطاعات العامة واخلاصة وخباصة للشباب .بينما ميكن توقع اجلانب السليب منها فيما تؤدي إليه
األزمات السياسية من زيادة الضغوط على املوارد احملدودة الالزمة للتنمية البشرية وجهود التخفيف من
الفقر.
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 )3األمن الغذائي
بلغ وضع األمن الغذائي يف اليمن مرحلة تنذر باخلطر حيث أن %32.1من إمجالي السكان يعانون
من انعدام األمن الغذائي وتلك النسبة تضع اليمن بني أكثر ( )10دول يف العامل تواجه خطر انعدام
األمن الغذائي  ،نظرا إىل شدة االعتماد على استرياد األغذية األساسية ( 80يف املائة من احتياجات
احلبوب) ،وذلك يف ظل أوضاع مالية صعبة جداً ناجتة عن هبوط أسعار النفط و ازدياد معدالت النمو
السكاني ،واالثار املرتتبة عن التغريات املناخية وقد تضاعفت أسعار القمح ومنتجاته يف سنة واحدة ،
وقد تكون أدت إىل زيادة معدالت الفقر بنسبة  6يف املائة وال سيما بالنسبة ألغلبية السكان الذين
يعيشون يف املناطق الريفية .34

 )4خماطر الكوارث الطبيعية وتغري املناخ
الكوارث الطبيعية
باإلضافة إىل موجة تسونامي واملوجات البحرية الالحقة اليت ضربت سواحل اليمن يف  26ديسمرب
2004م حمدثة أضراراً يف سواحل املهرة وجزيرة سقطرى ،تعرض اليمن ألنواع خمتلفة من الكوارث
كان هلا أيضاً آثار عنيفة مبا فيها الزالزل والس يول املفاجئة واالنزالقات الصخرية واجلفاف واجلراد
وتسرب النفط وظاهرة املد األمحر البحرية وبعض األوبئة واألمراض املعدية .يف عام 1999م ،قدر أن
حوالي 19782م نسمة تضرروا بسبب الكوارث.
تغري املناخ
تشري التوقعات اىل ان اليمن قد تكون األكثر عرضة لآلثار احملتملة لتغري املناخ على اجلوانب
البيئية االجتماعية ،واالقتصادية يف املنطقة وخاصة يف قطاعات النشاط االقتصادي ذات احلساسية
الشديدة للتغريات املتعلقة باملناخ مثل الزراعة وصيد األمساك ،وقطاع املياه .وتتجلى اثار تغري املناخ يف
شكل تذبذب يف هطول األمطار ونوبات اجلفاف املتكرر ،ونظرا الحتمال زيادة اثار تغري املناخ ،إىل
جانب ارتفاع معدالت الفقر وتزايد ندرة املياه ،وتناقص إنتاجية األرض ،فانه ينبغي التصدي لقضية تغري
املناخ مبزيد من الفعالية ،ووضعها يف مركز سياسات التنمية يف املستقبل.
النمو السكاني وبطالة الشباب
على الرغم من ا لتوقعات برتاجع معدل النمو السكاني السنوي املتوسط من  %3.02حاليا إىل
 %2.09يف عام 2025م ،فإن الزخم السكاني ،أي املدة املطلوبة ملضاعفة عدد السكان هي
34موجز اعالمي قطري عن اليمن – البنك الدولي – مارس 2010

_http://siteresources.worldbank.org/INTMENAINARABIC/Resources/Yemen_CB
AR_Final.pdf
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23.3عاما ،وتشري عدد السكان يف الفئات صغرية السن (أقل من  15سنة) البالغ حوالي  9.8مليون يف
عام 2010م وبنسبة  %42.4من امجالي السكان ،يشري هذا العدد إىل أن معدالت النمو السكاني
املرتفعة ليس من املتوقع أن تكبح على املدى القريب .إذ يعاني البلد من "طفرة يف عدد الشباب " وهي
ظاهرة دميوغرافية موجودة يف الكثري من البلدان النامية عند اجتاهها حنو خفض معدالت اخلصوبة
ووفيات األطفال.
وتعترب آفاق التوظيف بالنسبة للشباب يف اليمن حمدودة جداً .وال توجد بيانات دقيقة وموثوقة حول
بطالة الشباب يف اليمن بل أن معدالت البطالة بشكل عام تعاني من عدم الدقة والتضارب ،فبينما تقدر
بعض املصادر بطالة الشباب حبوالي  25باملائة ،جند مصادر اخرى تقدرها حبوالي  50باملائة ،مع تباين
واضح بني الذكور واإلناث حتتاج اليمن إىل خلق املزيد من فرص العمل على الصعيد اإلقليمي أيضا
خصوصاً يف اخلليج حيث يوجد سوق كبري للعمل ،ولكنها حتتاج قبل ذلك إىل توفري تعليم أفضل.
 )5النمو السكاني والتوسع احلضري غري املسبوق
أسهم النمو السكاني الكبري يف اليمن خالل العقود األربعة املاضية ،وغياب التنمية يف املناطق
الريفية يف زيادة معدالت اهلجرة الداخلية للسكان حنو املناطق احلضرية وخاصة يف املدن الرئيسية،
ونتج عن ذلك زيادة البناء العشوائي على أطراف املدن الرئيسية وزيادة الضغط على اخلدمات األساسية
وصعوبة احلصول عليها ،وباألخص إمدادات املياه والصرف الصحي وخدمات الكهرباء واخلدمات
التعليمية والصحية ،فضال عن تفاقم مشكلة االسكان حيث أن حوالي  %8من السكان يف عام
2005م ال ميكنهم احلصول على سكن آمن.
 )6نقص البنية التحتية
يعترب نقص البنية التحتية من أ هم القضايا اليت تعرقل آفاق التنمية املستقبلية يف اليمن ،فعلى
الرغم من التنفيذ الناجح لربنامج بناء الطرق مبعدل  900كيلومرت سنويا  ،ال يزال كثري من سكان
األرياف يعيشون يف عزلة نسبية  ،وال تصل إمدادات الكهرباء إال لنحو  %40فقط من السكان  ،وال
تتعدى هذه النسبة  %20بني سكان املناطق الريفية  ،واستخدام االنرتنت حمدود للغاية  ،وعالوة على
ذلك فان هناك قضيتني ختصان اليمن وحده إىل حد كبري وتشكالن ضغطا على آفاق التنمية وهما
النضوب السريع الحتياطيات املياه (مكامن املياه اجلوفية ) ،وانتشار تعاطي القات الذي يؤدي التسارع
معدل السحب من موارد املياه إذ تستهلك زراعة القات ثلث املياه اجلوفية املستخرجة .35

35موجز إعالمي قطري عن اليمن – البنك الدولي – مارس 2010
http://siteresources.worldbank.org/INTMENAINARABIC/Resources/Yemen_CB_AR_Fin
al.pdf
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ولتحقيق االستدامة لعمليات النمو االقتصادي فانه من الضروري تعزيز ودعم البنية التحتية
األساسية وأهمها الطاقة والطرقات ،واملوانئ واملطارات ،إضافة إىل البين التحتية األساسية يف الريف
واحلضر.
 )7تدهور موارد الرتبة
تشكل موارد الرتبة احدى املوارد االسرتاتيجية لليمن نظرا ملكانة الزراعة يف االقتصاد الوطين،
وقد اصبحت هذه املوارد عرضة للتدهور املستمر نتيجة التعرية الرياحية واملائية وممارسات غري مالئمة
مثل قطع األخشاب للوقود والرعي املفرط ،وتعمري االراضي واستخدام تقنيات عتيقة يف جمال استغالل
املوارد املعدنية ،ومل تزدد املساحة املزروعة الكلية بشكل كبري منذ السبعينات واليت ظلت ترتاوح ما
بني  1.1مليون إىل  1.3مليون هكتار حسب سقوط األمطار وباإلضافة إىل ذلك تتدهور األشكال
التقليدية من الزراعة مبا يف ذلك طرق حصاد املياه واملدرجات الزراعية.
ويف نفس الوقت تتناقص إنتاجية األراضي أيضا بسبب امللوحة واجنراف الرتبة .إن التدهور يف موارد
الرتبة بسبب امللوحة الشديدة والتصحر ،يهدد حوالي  97باملائة من األرض املزروعة وتتدهور حوالي 3

إىل  %5من األرض الصاحلة للزر اعة كل عام .إن اإلنتاجية الكلية املنخفضة للقطاع الزراعي ميكن
أن تعزى لتعرية األرض.
 )8تدهور الغابات
تقدر مساحة األرض املغطاة بالغابات يف اليمن مبا نسبته  %1.04من مساحة األرض الكلية وقد
ظلت هذه النسبة على ما هي عليه منذ العام 1990م وتتأثر مساحة الغابات بعدة عوامل مبا فيها الرعي
املفرط واالحتطاب حيث إن غالبية سكان الريف ما تزال تستعمل احلطب للوقود مما يهدد باستنزاف
الغطاء النباتي بصورة مفرطة.
 )9تدهور البيئة البحرية والساحلية
يهدد تدهور البيئة الساحلية ،الثروة السمكية واألحياء املائية اليت ميكن أن تشكل ثروة قيمة
إذ ما مت احلفاظ عليها .ومصادر تدهور البيئة الساحلية كثرية منها التوسع العمراني باملدن الساحلية
وردم السواحل والصرف الصحي وخملفات السفن العابرة .الصيد املفرط باستخدام معدات وتقنيات
صيد تسبب يف هدم املوائل البحرية الطبيعية مما قاد نقص واضح يف األحياء البحرية ذات القيمة التجارية
العالية.
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النتائج والتوصيات:
 .1يعترب مفهوم التنمية املستدامة مفهوما جديدا مبتكرا يف الفكر التنموي.
 .2كان لربوز مفهوم التنمية املستدامة دور يف التوفيق بني عدة آراء وتعاريف هلا ومبنية على مراعاة هذا
املفهوم يف آن واحد دون التفريط يف أي واحد منهما
 .3تعترب التنمية املستدامة قضية انسانية بقدر ما هي قضية تنموية ،حيث ميثل اإلنسان حجر الزاوية
فيها ،وتعمل أساسا على أن تكون العالقة بني االنسان والطبيعة أو الكون متناسقة يف ظل املسؤولية
الشخصية واألمانة.
 .4إن التنمية املستدامة تفي العمل على تلبية حاجات احلاضر دون أن تؤدي إىل تدمري األجيال املقبلة.
 .5أن احلرب واحلصار اجلائر أكرب عائق يف وجه التنمية املستدامة يف الوقت الراهن.
 .6الفساد املالي واإلداري املتمثل بسوء اإلدارة يف احلكومات املتعاقبة حال بني التنمية املستدامة وبني
تطبيقها باجلمهورية اليمنية.
 .7أن مشاريع التنمية املستدامة يف اجلمهورية اليمنية بدأت بوقت متأخر كونها دولة سريعة التقلب يف
أوضاعها السياسية إضافة اىل اعتمادها الكبري على املساعدات اخلارجية.
 .8الوعي من أهم ركائز التنمية املستدامة.
 .9أن اجلمهورية اليمنية تعد من الدول اليت تعاني من ضعف النمو مع ارتفاع كبري مبعدالت الفقر
والبطالة.
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التوصيات:
 .1االستفادة من جتارب الدول اليت شرعت بتطبيق مشاريع التنمية املستدامة.
 .2االهتمام بالتعليم كركيزة أساسية يف مشاريع التنمية.
 .3تبين مشاريع اإلصالحات املالية واإلدارية.
 .4التحرر من سياسات التبعية واالرتهان للخارج.
 .5ترشيد استخدام املوارد الطبيعية.
 .6احتياجات إعداد وتنفيذ اسرتاتيجية وطنية للتنمية املستدامة يف اجلمهورية اليمنية.
 بناء هيكل مؤسسي للتنمية املستدامة على املستوى والوطين.
 إعداد اسرتاتيجية وطنية.
 توفري املوارد املالية الالزمة للتنفيذ.
 التكامل ودعم القدرات يف جمال املعلومات.
 الدعم املؤسسي وبناء القدرات.
 دعم القدرات لتطبيق االتفاقيات البيئية متعددة األطراف.
 دعم فين ومادي من اجملتمع الدولي
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املراجع
 .1عفيفي ،اهلام ،تنمية اجملتمعات احمللية ،املركز القومي للبحوث االجتماعية واجلنائية ،القاهرة،
 1981م

 .2عائشة شرفاوي السياحة والتنمية املستدامة ،جملة معارف ،العدد  ،12جوان  ،2012جامعة البويرة.
 .3عثمان حممد غنيم ،ماجدة ابو زنط ،التنمية املستدامة؛ اساليب ختطيطها وادوات قياسها ،دار
الصفاء للنشر والتوزيع ،االردن2007 ،م

 .4ريدة ديب ،سليمان مهنة ،التخطيط من اجل التنمية املستدامة ،جملة جامعة دمشق لعلوم اهلندسة،
اجمللد  ،25العدد األول2009 ،م.
 .5صالح عباس ،التنمية املستدامة يف الوطن العربي ،مؤسسة شباب اجلامعة للنشر ،ط2010 ،01م.
 .6عقبة نصرية ،بوزهار نسرين ،السياحة املستدامة يف املناطق الصحراوية ومسار تدعيم التنمية
الوطني ة؛ حالة القصور يف منطقة الزيبان اجلزائرية ،مداخلة ضمن امللتقى الدولي حتت عنوان:
اقتصاديات السياحة ودورها يف التنمية املستدامة ،جامعة بسكرة 10-09 ،مارس 2010م.
 .7نوزاد عبد الرمحان اهلييت ،التنمية املستدامة يف املنطقة العربية ،احلالة الراهنة والتحديات
املستقبل ية ،جملة العلوم االنسانية ،السنة الثالثة ،العدد  ،25نوفمرب 2005م عبد العزيز قاسم
حمارب ،التنمية املستدامة يف ظل حتديات الواقع من منظور اسالمي ،دار اجلامعة اجلديدة،
االسكندرية2010 ،م

 .8عبد القادر بلخضر ،اسرتاتيجية الطاقة وامكانية التوازن البيئي يف ظل التنمية املستدامة؛ حالة
اجلزائر ،مذكرة ماجستري ،معهد العلوم للتسيري جامعة البليدة2005 ،م ماهر عبد العزيز توفيق،
مبادئ ادارة الفنادق ،دار زهران االردن1997 ،م.
 .9خالد مصطفى قاسم ،ادارة البيئة والتنمية املستدامة يف ظل العوملة املعاصرة ،الدار اجلامعية للنشر،
االسكندرية2007 ،م.
 .10عبد القادر قاسم حمارب ،التنمية املستدامة يف ظل حتديات الواقع من منظور اسالمي ،دار اجلامعة
اجلديدة ،االسكندرية.
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 .11بوعشة امبارك ،التنمية املستدامة؛ مقاربة اقتصادية يف اشكالية املفاهيم واالبعاد ،امللتقى
الدولي حول التنمية املستدامة والكفاءة االستخدامية للموارد املتاحة 07 ،جامعة سطيف08- ،
2008م.
 .12املركز الوطين للمعلومات

https://yemen-nic.info/yemen/brief/مت االطالع عليه

2020/8/31م

 .13التقرير الوطين للجمهورية اليمنية حول التنمية املستدامة املقدم إىل مؤمتر األمم املتحدة حول
التنمية املستدام ريو دي جانريو الربازيل ،يونيو 2012
 .14موقع البنك الدولي https://www.albankaldawli.org/ar/country/yemen/overview
تم االطالع عليه يف 2020/8/31م
 .15موجز اعالمي قطري عن اليمن – البنك الدولي – مارس 2010م

16.
http://siteresources.worldbank.org/INTMENAINARABIC/Resources/Yemen
_CB_AR_Final.pdf
 .17االسرتاتيجية الوطنية للتنمية املستدامة يف اليمن – املسودة احملدثة يف عام 2007م

.18

موووووجووووز إعووووالمووووي قووووطووووري عوووون الوووويووووموووون – الووووبوووونوووووووووووووك الووووووووووووودولووووي –
http://siteresources.worldbank.org/INTMENAINARABIC/Resources/Yemen
_CB_AR_Final.pdf
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متطلبات تطبيق الحاضنات التكنولوجية بالجمهورية اليمنية ودورها يف
تحقيق التنمية املستدامة
()1

الباحث الرئيس  :أ .هاجر صالح سعد الخوالني
باحث مشارك  :د /زمزم صالح سعد الخوالني

()2

()1باحثة (ماجستير) في نظم املعلومات اإلدارية
Hjsskl78@ gmail.com
()2أستاذ اإلدارة والتخطيط تربوي املساعد
zmzmssal@ gmail.com
مقدمة:
إن للحاضنات دوراً كبرياً يف زيادة منو االقتصاد الوطين ألي دولة ،فهي تساعد يف توسيع القاعدة
االقتصادية من خالل استثمار األفكار الريادية الناجحة وحتويلها إىل مشاريع اقتصادية واعدة ،كما
تساعد يف إجياد قطاع تقين ومعريف متطور يواكب متطلبات العصر احلديث ،ويساعد يف تطوير
الواقع التقين ويضاعف من دوره يف التنمية االقتصادية.
لذا متثل احلاضنات حمركاً ودافعاً أساسياً لتغيري ثقافة اجملتمع إىل ثقافة األعمال ،كما متثل
أحد املداخل األساسية للتطور االقتصادي ملختلف اجملتمعات من خالل دعم رجال األعمال وأصحاب
املشروعات اجلديدة وذوي األفكار اإلبداعية ،مما جيعل الريادة من أهم عناصر التنمية يف االقتصادات
احلديثة ،وتقدم احلاضنات بأنواعها املختلفة العديد من األفكار لدعم رواد األعمال ،وأداة لتسريع
عمليات االبتكار يف األعمال ،وذلك من خالل احتضان الطاقات البشرية القادرة على العمل واإلبداع،
إذن تعد احل اضنات أداة لتمكني الشباب من املبدعني من رواد األعمال من إجياد مشروعات مبتكرة
ذات قيمة مضافة ،لذا أصبحت أكثر االقتصاديات جناحاً هي تلك القادرة على خلق مزيج من رواد
األعمال املبتكرين والشركات واملؤسسات الكبرية(.عبداحلميد.)1 :2018،
ويعد البحث العلمي والتطوير التقين من أهم الركائز اليت تقوم عليها عمليات التنمية ويعتمد
عليها التطور االقتصادي واالجتماعي واحلضاري ،وللبحث العلمي دور مهم يف تطوير الناتج الوطين
وتنميته كماً ونوعاً من خالل اكتشاف أو استنباط أساليب إنتاج جديدة ،أو تطوير ما هو قائم بهدف
احلد من هدر املوارد املتاحة ،وحتقيق االستثمار األمثل ،كما تلعب مؤسسات البحث العلمي دوراً
تكاملياً مع القطاعات اإلنتاجية واخلدمية يف حتديد األولويات ملواجهة احتياجات اجملتمع .وتشكل
التنمية الشاملة واملستدامة مبفاهيمها وآلياتها واجنازاتها أحد أهم املواضيع وأكثرها إحلاحاً يف العديد
من اجملتمعات يف عصرنا احلالي ،خاصة النامية منها ،كما حييط بها الكثري من الغموض يف املفاهيم
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والفوضى يف اآلليات ،والضحالة يف اإل جنازات وتعد التكنولوجيا يف الوقت الراهن من بني أهم اآلليات
املعتمدة لتحقيق تلك التنمية املنشودة .حيث اصبحت تقنية املعلومات واالتصاالت تشكل إحدى أعظم
مصادر القوة الكامنة اليت تساهم يف تشكيل مالمح القرن احلادي والعشرين ،واليت ينعكس تأثريها
الفوري على طريقة حياة الناس وتعليمهم وعملهم ،وعلى طريقة تفاعل احلكومات مع اجملتمع املدني،
وبسرعة تغدو تقنية املعلومات واالتصاالت حمركا ًحيوية للنمو يف االقتصاد العاملي ،وهي تؤهل أيضاً
كثرياً من األفراد واجلماعات والشركات اليت تتميز باإلقدام ،ملواجهة التحديات االقتصادية
واالجتماعية بفعالية أكرب وبقدرة عظيمة على اإلبداع ،حيث أن جوهر التحول االجتماعي واالقتصادي
الذي تقوده تقنية املعلومات يتجلى يف قدرتها على مساعدة األفراد واجملتمعات على استخدام املعرفة
وإبداع األفكار( .علي.)2 ،2017 ،
كما تسهم احلاضنات التكنولوجية يف تسريع التنمية االقتصادية القائمة على املعرفة والتطور
التكنولوجي من خالل تقديم دفعة للمشاريع اإلبداعية وتشجيع روح اإلبداع ،وحتقيق التنمية
التكنولوجية سواءً اقتنائها من اخلارج وتوطينها أو بإنتاجها حملياً يف املعامل ،فهي متارس دور الوسيط
الذي يساعد على إخراج اإلنتاج املعريف والتقين من املخابر إىل عامل األعمال ،ويتضح دورها من خالل
اخلدمات اليت تقدمها للمؤسسة اإلبداعية من جهة ،واملنافع اليت تقدمها للتنمية االقتصادية من جهة
أخرى مثل بناء االقتصاد املعريف الذي يعتمد على التكنولوجيا وتقنية املعلومات واالتصاالت ,فهو
الركيزة األهم لبناء جمتمع القرن الواحد والعشرين ،ألن التكنولوجيا واالتصاالت تعد احملرك الدافع
والعصب لكل مراحل النمو يف االقتصاد العاملي( .عماد الدين.)8 :2012 ،
ويف الوقت الذي يشكل فيه اقتصاد املعرفة ما يزيد عن ( )%50من الدخل القومي لعدد من الدول
املتقدمة ،جند أن احلاضنات التكنولوجية تلعب دوراً رئيسياً يف تلك االقتصادات ،حيث تقدم العديد
من الشركات العمالقة عالقات مباشرة مع احلاضنات التكنولوجية ومراكز البحوث لتوظيف املعرفة
يف خدمة الصناعة والتجارة ،وحتقيق أكرب قدر من اإلنتاج واملنافسة ،يف حني نالحظ أن احلاضنات
بصفة عامة واحلاضنات التكنولوجية بصفة خاصة يف البلدان العربية ومنها اليمن ,ذات مستوى متدنٍ
يف الكفاءة والفاعلية ناتج عن افتقاد الرؤية االسرتاتيجية الشاملة( .العزيزي.)6 :2014 ،
كما تزداد أهمية هذه احلاضنات يف التنمية عند احلديث عن إنشاء التكنولوجيا وجلبها
وتوطينها ،ففي الدليل الصناعي للصني ) (3من أصل ( (5ميادين جيري تشجيعها ،هذا الدليل املتعلق
باالستثمارات األجنبية املباشرة اليت ستحظى بأعلى مستوى من التحفيز تتضمن كلميت "تقنية جديدة"
( )New Techأما امليدان الرابع فيتمحور حول الوصول إىل مستوى معايري السوق الدولية املتعلق
بالتكنولوجيا ،أما اخلامس فهو يشجع االستثمار يف أقاليم الصني الغربية (هدف التنمية اإلقليمية),
ويف املقابل جند أن املشاريع اليت تشمل استرياد التقنية األجنبية اجلاهزة دون نقل هلا؛ تقع يف خانة
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احملظورات؛ مما يشري إىل وجود سياسة صارمة وواضحة تهدف إىل التنمية التكنولوجية احمللية( .عماد
الدين.)3 :2012 ،
ولذا تعددت الدراسات والبحوث اليت تناولت احلاضنات التكنولوجية ودورها يف حتقيق التنمية
املستدامة منها؛ دراسة (الشكري )2012 ،اليت عرضت التجربة الفلسطينية يف حاضنات األعمال
ودورها يف تنمية أعمال جديدة الشباب .وتوصلت إىل أن أهم التحديات واملعوقات اليت تواجهها حاضنات
األعمال فيما يتعلق خبطة االستدامة واحملافظة يتجلى يف استمرار توفر التمويل الالزم ألنشطة
االحتضان ،ونقص التوعية بني جيل الشباب يف دور احلاضنات وأهمية إنشاء األعمال احلرة.
بينما هدفت دراسة ) (Stal et al, 2016إىل التعرف على دور حاضنات التكنولوجيا اجلامعية
يف حتفيز ريادة األعمال األكادميية يف الربازيل ،وتوصلت إىل أن هناك نقصاً يف رؤية األكادمييني
للقناة املرتبطة بنقل التكنولوجيا اليت يتم تطويرها يف البيئة العامة يف السوق وبغياب هذه القناة لن
يكون للتكنولوجيا أي استخدام جتاري .وتناولت دراسة ) (Nasir et al, 2012واقع حاضنات األعمال
التكنولوجية يف الصني ،وتوصلت إىل أن االستثمار يف األعمال التجارية والتكنولوجيا لرعاية املشاريع
الطالئعية تعد العمود الفقري لتسريع االبتكار وتطوير األعمال التجارية اجلديدة.
وأجريت دراسة كل من (طاهر وعبد احلسني )2012 ،بهدف التعرف على احلاضنات
التكنولوجية واحلدائق العلمية وإمكانية استفادة اجلامعات العراقية منها يف خدمة اجملتمع والتطوير
االقتصادي ،وتوصلت إىل أن عملية التنمية االقتصادية ال حتدث إال من خالل احلاضنات التكنولوجية
واحلدائق العلمية ،وأن تنمية املشاريع الصغرية واملتوسطة ال ميكن أن تتطور وتزدهر إال يف جمتمع
علمي يتوفر فيه روح اإلبداع واالبتكار وهذا اجملتمع هو احلاضنات التكنولوجية واحلدائق العلمية،
كما أن ارتباط البحث العلمي واالبتكارات يسهم بشكل أفضل وأسرع يف النمو االقتصادي وخدمة
اجملتمع إذا كان عن طريق احلاضنات التكنولوجية واحلدائق العلمية ،وأن احلاضنات التكنولوجية
واحلدائق العلمية هي إحدى الوسائل اجلديدة خللق املشاريع وفرص العمل اليت تسهم يف تنمية قدرات
املؤسسات الصناعية واخلدمية.
وأشارت دراسة ) (Patton & Marlow, 2011إىل حاضنات األعمال التقنية اجلامعية -مساعدة
الشركات الريادية على إجياد طرق جديدة للنمو واالبداع يف بريطانيا ،وتوصلت إىل أن حاضنات
األعمال تقوم بدعم كل ما هو جديد من التكنولوجيا واألفكار ،وأن حاضنات األعمال اجلامعية
تقوم بتقديم الدعم املهين واملشورة للمنتسبني إليها ،وأن حاضنات األعمال لديها القدرة على زيادة
األعمال الريادية اليت تسهم يف مواجهة األزمات االقتصادية ،واحلد من البطالة من خالل توفري فرص
عمل .وهدفت دراسة ) (Tamasy ,2007إىل إعادة التفكري يف األعمال املوجهة حنو تكنولوجيا
احلاضنات :تطوير سياسة أداة قوية لريادة األعمال واالبتكار والتنمية اإلقليمية ،وتوصلت إىل أن
حاضنات األعمال املوجهة حنو التكنولوجيا جيب أن تدار مثل املنظمات اخلاصة بدون متويل عام.
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وخلصت ورشة العمل اإلقليمية (حوكمة جممعات العلوم واحلاضنات التكنولوجية) عام 2018

إىل عدد من التوصيات من أهمها :دعوة الدول العربية إىل توجيه خططها وأنشطتها يف جماالت البحث
العلمي والتطوير التكنولوجي حنو احتياجات القطاع الصناعي توجيهاً مباشر ًا وتفعيل دور احلاضنات
التكنولوجية فيها ،والعمل على بناء املدن التكنولوجية يف الدول العربية واستغالل اإلمكانيات
املوجودة يف بيئتها الصناعية واجلامعات واملراكز البحثية .كما أُشيد بهذه الدراسة وضرورة
استكماهلا وتعميمها على الدول العربية لالستفادة منها (.اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي
آسيا)اإلسكوا(.)1 :2018 ،
وحملياً تطرقت دراسة (بن عروة )2013 ،للحاضنات التكنولوجية ودورها يف تدعيم املشروعات
الناشئة دراسة تطبيقية على حمافظة حضرموت باليمن ،وتوصلت إىل أن احلاضنات التكنولوجية تلعب
دوراً بالغ األهمية يف العديد من املسارات التنموية االقتصادية واالجتماعية .كما أنها تساعد على جتاوز
مشكلة االعتماد على استهالك التكنولوجيا دون إنتاجها أو تطويرها أو املشاركة الفاعلة يف صنعها.
وأن هلا دور يف توليد التكنولوجيا احمللية عرب دعم عدة أصعدة ذات عالقة بالتطوير التكنولوجي،
كما أن للحاضنات دور كبري يف ترقية االقتصاد الوطين ،فهي تسهم يف توسيع القاعدة االقتصادية
وتوزيعها .بينما توصلت دراسة (البعداني )2014 ،إىل جمموعة من التوصيات أهمها ضرورة تطوير
حاضنات أعمال إلكرتونية ملؤسسات حقيقية تستخدم فيها تلك احلاضنات.
ومن هنا تربز األهمية القصوى هلذه الدراسة اليت تهدف إىل التعرف على متطلبات تطبيق احلاضنات
التكنولوجية باجلمهورية اليمنية ودورها يف حتقيق التنمية املستدامة.
مشكلة الدراسة:
شهد العامل مع بداية القرن الواحد والعشرين مجلة من التغريات العاملية السريعة واملتالحقة
والعميقة يف آثارها وتوجهاتها املستقبلية ناجتة عن ظاهرة العوملة اليت أصبحت متثل حتدياً كبرياً يف
وجه الدول املتقدمة والنامية على حد سواء ،لذا توجهت العديد من دول العامل حنو إنشاء حاضنات
تكنولوجية لدعم املشاريع التقنية اجلديدة ومساندتها ملواجهة مرحلة انطالقها ،وخلق فرص عمل
إضافية ،إىل جانب العمل على توليد الدخل ألصحاب املشاريع ،واإلسهام يف حتقيق النمو ،بهدف إحداث
تنمية تكنولوجية مستهدفة لتطوير اقتصاديات الدول املعنية باألمر( .صاحل :2013،أ).
ولذا سعت االسرتاتيجية الوطنية للمعلومات يف اليمن إىل إجياد بيئة معلومات توفر اخلدمات
بكفاءة عالية ،وتتيح فرصاً متكافئة يف الوصول إىل املعلومات من املناطق املختلفة من خالل نظم
معلومات متكاملة على املستوى الوطين ،وتعزيز القدرة على التخطيط واختاذ القرار املبين على نظم
وقواعد معلومات دقيقة ،إال أنها تعد بوادر غري مكتملة ،وحتتاج إىل منظومة تساعدها على النهوض
بها ومواكبة كل جديد وحديث ،يف حني أن التجربة اليمنية يف احلاضنات تكاد تكون معدومة
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مقارنة مع بعض مشاريع حاضنات األعمال والتكنولوجيا يف بعض الدول العربية؛ فقصور الوعي بأهمية
احلاضنات التكنولوجية يف العامل الثالث عموماً ،واليمن خصوصاً أدى إىل عدم تطبيق هذا النوع من
التقنية للوصول إىل تطوير االبتكار ،واحلد من ظاهرة البطالة ،وتوليد دخول جديدة للشباب ،باإلضافة
إىل أنها تهدف بصورة رئيسية إىل إنعاش االقتصاد احمللي وتنميته والرتويج لنقل التكنولوجيا ،وتشجيع
إنشاء أعمال صغرية وجديدة للشباب املبادر( .وزارة التخطيط والتعاون الدولي.)186 :2007 ,
ومن هنا تأتي ضرورة العمل توفري بيئة معلوماتية تساعد يف إنتاج التكنولوجيا وتواكب متغريات
عصر املعرفة ومستجداته ،ولتحقيق ذلك ميكن بلورة مشكلة الدراسة يف السؤال الرئيس اآلتي:
ما متطلبات تطبيق احلاضن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ننةات التكة ل وية ا حتق ر ة اليحتةية

ر ا

قيق التةحتية

املستدامة؟
ويتفرع من السؤال الرئيس األسئلة الفرعية اآلتية:
 - 1ما دور احلاضنات التكنولوجية يف حتقيق التنمية املستدامة؟
 - 2ما واقع احلاضنات التكنولوجية باجلمهورية اليمنية؟
 - 3ما درجة توفر متطلبات إنشاء احلاضنات التكنولوجية باجلمهورية اليمنية من وجهة نظر املختصني
واخلرباء يف جمال احلاضنات واجلهات ذات العالقة؟
 - 4ما درجة أهمية متطلبات إنشاء احلاضنات التكنولوجية باجلمهورية اليمنية من وجهة نظر املختصني
واخلرباء يف جمال احلاضنات واجلهات ذات العالقة؟
أ داف الدراسة:
هدفت الدراسة إىل التعرف على متطلبات تطبيق احلاضنات التكنولوجية باجلمهورية اليمنية
ودورها يف حتقيق التنمية املستدامة ،وذلك من خالل:
 - 1التعرف على دور احلاضنات التكنولوجية يف حتقيق التنمية املستدامة.
 - 2تشخيص واقع احلاضنات التكنولوجية باجلمهورية اليمنية.
 - 3حتديد درجة توفر متطلبات إنشااااااااء احلاضااااااانات التكنولوجية باجلمهورية اليمنية من وجهة نظر
املختصني واخلرباء يف جمال احلاضنات واجلهات ذات العالقة.
 - 4حتديد درجة أهمية متطلبات إنشااااااء احلاضااااانات التكنولوجية باجلمهورية اليمنية من وجهة نظر
املختصني واخلرباء يف جمال احلاضنات واجلهات ذات العالقة.
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أ حتية الدراسة:
تكتسب الدراسة أهميتها من األهمية النظرية والعملية على النحو اآلتي:
األ حتية الةظر ة:
 يعد موضوع احلاضنات التكنولوجية وتشخيص واقعها يف اليمن ذا أهميه كبرية ،حيث إن الدور
الذي تلعبه احلاضنات التكنولوجية بتعاونها مع املؤسسات املختلفة ميكنها من احلصول على مزايا
اقتصادية من خالل تقديم احللول املثلى للمشكالت اليت تواجهها يف اجملال التكنولوجي.
 تأتي هذه الدراسة استجابة لالجتاهات العاملية وتوصيات الندوات واملؤمترات اليت تدعو إىل إنشاء
حاضنات تكنولوجية مبا يتناسب ومتغريات العصر ،واحتياجات سوق العمل.
 أن املعرفة والتكنولوجيا معاً يعدان مصدر القوة احلقيقية ،وتعد احلاضنة التكنولوجية املكان
الرئيس إلنتاج املعرفة واكتشافها ،لذا فإن دور حاضنات التكنولوجية سيشجع الفكر الريادي
لدى الشباب اليمين ،وسيسمح بزيادة وترية إنشاء مؤسسات تكنولوجية جديدة وخلق فرص عمل
واعدة ،وكذلك سيسهم يف نقل خمرجات اجلامعات واملراكز البحثية يف جمال التكنولوجيا إىل
القطاعات الصناعية والزراعية وغريها من القطاعات لتكون واقعاً ،ولتكتمل حلقة البحث العلمي
والتطوير التكنولوجي عن طريق حتويل تلك البحوث إىل مشروعات تكنولوجية نااجحة.
األ حتية العحتلية:
 حداثة موضوع الدراسة ،إذ تعد هذه الدراسة من الدراسات القالئل اليت تناولت احلاضنات
التكنولوجية على مستوى اليمن (حسب علم الباحثتان).
 هذه الدراسة ستفتح اجملال أمام حبوث ودراسات أخرى يف جماالت خمتلفة يف ميدان إنشاء
احلاضنات التكنولوجية ،وتزامن ظهورها مع اجلهود املبذولة والداعية إلنشاء احلاضنات
التكنولوجية حملياً ،ودولياً ،وإقليمياً.
 ستزود الدراسة القائمني باإلدارة العليا وصناع القرار مبتطلبات تطبيق احلاضنات التكنولوجية
باجلمهورية اليمنية ودورها يف حتقيق التنمية املستدامة.
حد الدراسة:
حُددت الدراسة وفقاً لآلتااي:
 - 1احلد امل ضن ن

 :اقتصااارت هذه الدراساااة على التعرف متطلبات تطبيق احلاضااانات التكنولوجية

باجلمهورية اليمنية ودورها يف حتقيق التنمية املستدامة.
 - 2احلد البشري :تقتصر هذه الدراسة على جمموعة من املختصني واخلرباء يف جمال (احلاضنات –
واجلهات ذات العالقة).
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 - 3احلد الزمين :طبقت الدراسة خالل العام اجلامعي .2020-2019
مصطلحات الدراسة:
ورد يف الدراسة املصطلحات اآلتية:
احلاضةات التكة ل ويا (:)Incubators Technology
عُرفت احلاضنات التكنولوجية بعدد من التعاريف أهمها:
 -1هي عبارة عن عملية منظمة لتطوير األعمال الديناميكية ،لتشمل جمموعة واسعة من العمليات اليت
تساعد على خفض معدل فشل الشركات أو املشروعات يف مرحلة مبكرة ،وتسريع منو
الشركات الصغرية اليت لديها القدرة على أن تصبح شركات كبرية ،كما تعمل على حتقيق
مولدات فرص العمل والثروة ( European Commission Enterprise Directorate
).)General,2002, 5

 -2هي باقة احتضان متكاملة للفرق أصحاب املشاريع والشركات الناشئة يف قطاع االتصاالت
وتكنولوجيا املعلومات ،وبإمكان فرق العمل والشركات الناشئة التقديم لالنضمام إلحدى
مراكز احلاضنات ،التابعة ملركز اإلبداع التكنولوجي وريادة األعمال ،خالل أي وقت من السنة،
حيث يتم تقييم االستمارات املقدمة بشكل دوري كل ثالثة أشهر ،وترسل دعوات للفرق املقبولة
بصفة مبدئية لطرح أفكارهم ،والفرق اليت جتتاز الطرح يتم احتضانها يف أحد مراكز احلاضنات
التكنولوجية التابعة للمركز ملدة عام (السيد.)2 ،2018،
 -3وهي ش كل من أشكال حاضنات األعمال اليت تركز على تعزيز ورعاية األعمال واملشروعات
املبتدئة القائمة على التكنولوجيا)  ،(Technology basedوتقديم جمموعة متكاملة من األنشطة
واخلدمات التكنولوجية ،للشركات واملشروعات املنظمة ذات التقنيات العالية ،كما أنها تدعم
الشركات واملشروعات اليت تسعى لتسويق املنتجات أو اخلدمات القائمة على
التكنولوجيا (.)Dietrich, F. et al,2010, 5

 -4متثل منطاً جديداً من البنى الداعمة للنشاطات االبتكارية للمؤسسات الصغرية واملتوسطة أو
للمطورين املبدعني املفعمني بروح الريادة الذين يفتقرون إىل اإلمكانيات الضرورية لتطوير
أحباثهم وتقنياتهم املبتكرة وتسويقها( .املدهون والنخالة.)7 :2017 ،
تقصد الدراسة احلاضةة التكة ل وية :بأنها مكان خمصص جلمع األفكار التكنولوجية
املبتكرة وتطويرها واستثمارها وصوالُ إىل إنتاجها وتسويقها معتمدةً على املعرفة اعتماداً كبرياً.
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التةحتية املستدامة (:)Sustainable Development
عُرفت التنمية املستدامة بعدد من التعاريف أشهرها وأهمها:
 -1عرفها تقرير بروندتالند (نشر من قبل اللجنة غرب احلكومية اليت أنشأتها األمم املتحدة يف أواسط
الثمانينات من القرن العشرين بزعامة جروهارلن بروندتالند لتقديم تقرير عن القضايا البيئية)،
أنها "التنمية اليت تليب احتياجات اجليل احلاضر دون التضحية أو اإلضرار بقدرة األجيال القادمة
على تلبية احتياجاتها" ).(WCED, 1987: 8,43

 -2عرفتها مؤمتر منظمة الزراعة واالغذية العاملية ) (FAOبأنها " إدارة قاعدة املوارد وصونها وتوجيه
عملية التغري البيولوجي واملؤسسي على حنو يضمن إشباع احلاجات اإلنسانية لألجيال احلاضرة
واملقبلة بصفة مستمرة يف كل القطاعات االقتصادية ،وال تؤدي إىل تدهور البيئة وتتسم بالفنية
والقبول"(.احلسن.)4 :2011،
تقصد الدراسة التةحتية املستدامة :هي حلول منطقية للتعايش بني األجيال احلالية واملستقبلية،
حيث تتطلب أن يعمل كل جيل بالتناسب مع الزيادة السكانية وان يستند إىل منطق التوزيع العادل
وحتسني نوعية احلياة ،وذلك يف توازي تام مع عملية التطوير والنمو االقتصادي دون اإلضرار باملوارد
الطبيعية والبيئية .وبهذه الصيغة تكون التنمية موجهة لفائدة اجملتمع مع اآلخذ بعني االعتبار حاجات
وحقوق األجيال القادمة وهذا ما يعطيها طابع االستدامة.
اإلطار الةظري للدراسة:
اعتمدت على الدراسة على مسح املراجع واألدبيات والدراسات السابقة يف موضوع الدراسة بهدف
التعرف على دور احلاضنات التكنولوجية يف حتقيق التنمية املستدامة ،وتشخيص واقع احلاضنات
التكنولوجية باجلمهورية اليمنية.
فيحتا ل ميكن

قيق أ داف الدراسة لى الةح اآلت :

أ الً :ر احلاضةات التكة ل وية

قيق التةحتية املستدامة:

تتخصص احلاضنات التكنولوجية عادة يف قطاعات تكنولوجية حمددة ،حيث تعمل على تنمية
األفكار اإلبداعية وحتويلها من جمرد أحباث إىل مرحلة التنفيذ من خالل مساعدة أصحابها على إقامة
مشروعات صغرية ناجحة ،وتساعدها على النجاح وختفض التكاليف الثابتة ،وبذلك فهي تشكل
جسراً لنقل التكنولوجيا وتطويرها من اجلامعات ومراكز األحباث إىل الصناعة مروراً مبرحلة
االحتضان اليت تتخرج منها املشاريع الصغرية واملتوسطة الرائدة لتصبح مؤسسات ذات أفاق منو
كبرية(.عبدالرحيم ولدرع.)9 :2011،
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م اصفات احلاضةة التكة ل وية:
احلاضنة التكنولوجية هي منظومة عمل متكاملة حتتوي على( :عماد الدين.)8 :2012 ,
 -1موقع وعقارات ووسائل تبعاً لنوع القطاع التكنولوجي للمشروعات وطبيعتها اليت سوف تتم رعايتها
باحلاضنة.
 -2فرتة إقامة حمددة (أقل من ثالث سنوات) بقيم إجيارية مناسبة.
 -3حزمة متكاملة من اخلدمات والدعم الفين واإلداري واملالي والتسويقي للمشروعات التكنولوجية
اجلديدة.
 -4تقام هذه احلاضنات داخل اجلامعات أو باالشرتاك معها ومع مراكز األحباث والتكنولوجيا
لالستفادة من الورش واملعامل والباحثني املوجودين بها.
تتواجد حاضنات األعمال التكنولوجية عادة ضمن عدة أماكن مثل مدن العلوم وحدائق العلوم
والتكنولوجيا ,ومراكز االبتكار والتجديد ,واجلامعات ومراكز البحث والتطوير وباإلضافة إىل هذه
األماكن ميكن أن تتواجد أيضاً ضمن املؤسسات أو الشركات اليت تسعى إىل احتضان املؤسسات
الصغرية املبدعة ,خصوصاً تلك اليت متارس أنشطة مكملة لنشاط الشركة (املناولة) ,فمثالً جند أن
عدداً من الشركات الكربى مثل )) ICI(UKو ،)PANASONICوقد تبنت فكرة حاضنات األعمال
التكنولوجية الجتذاب املواهب الشابة واألفكار املبدعة ,وتقديم رأمسال خماطر ملساعدتهم يف تأسيس
شركاتهم اخلاصة حبيث متتلك احلاضنة أسهما يف هذه الشركات ،وميكن التمييز بني حاضنات
األعمال التكنولوجية وأماكن تواجدها على النحو اآلتي ( :زايدي وآخرون.)8 :2011،
 -1مدن العلوم والتكنولوجيا ( :)Techno poles /Science Cityوهي كيانات واسعة متتد على
مناطق جغرافية كبرية قد تشمل عدة مدن ,وحيدث فيها تسهيل األنشطة العلمية والصناعية
ورعايتها  ,عن طريق تبادل اخلربات واملعلومات كما تتيح مناخا مالئما ومشجعا لتطور املؤسسات
العاملة يف جمال التكنولوجيا اجلديدة ومنوها ,عن طريق توفري إطار عالقات متفاعلة مع
الشركات الكبرية واجلامعات ومراكز البحث والتطوير.
 -2حدائق العلوم والتكنولوجيا ( :)Technology /Science Parksوهي كيانات تشبه إىل حد ما
النوع السابق من حيث اهلدف واخلدمات املقدمة إال أنها تكون ضمن نطاق جغرايف حمدود ,جماور
للجامعات ومراكز األ حباث و تتوفر فيها جمموعة متكاملة من النشاطات ,حيث تقوم بتقديم
املساعدة والرعاية للمؤسسات اجلديدة.
 -3مراكز اإلبداع أو التجديد ( :)Innovation Centre'sوهي كيانات تنشأ يف أماكن حمدودة,
وتهدف أساسا إىل مساعدة املؤسسات املبدعة على جتاوز أخطار مرحلة االنطالق ,عن طريق توفري
الوسائل واألجهزة وتقديم االقرتاحات واالستشارات ,باإلضافة إىل التنسيق مع اجلامعات ومراكز
البحث.
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خدمات احلاضةات التكة ل وية:
تقدم حاضنة التكنولوجيا مجيع أنواع اخلدمات األساسية اليت تقدمها حاضنة األعمال اليت
تتطلبها إقامة مشروع صغري أو متوسط ألصحاب املشاريع وتنميتها ،ويوضحها (اهلاجري)9 :2015 ,
فيما يلي:
 -1اخلدمات اإلدارية :تسهيل اإلجراءات القانونية إلقامة الشركات, ،اخلدمات احملاسبية ،وإعداد
الفواتري ،وتأجري املعدات ،وتأمني االحتياجات اخلدمية داخل احلاضنة )عمالة – تدريب – وغريها).
 -2خدمات السكرتارية :وتتضمن معاجلة النصوص ،وتصوير مستندات ،واجبات موظف االستقبال،
وحفظ امللفات ،والفاكس اإلنرتنت ،واستقبال وتنظيم املراسالت واملكاملات التليفونية ،وغريها.
 -3اخلدمات املتخصصة :وتتضمن استشارات تطوير املنتجات ،والتعبئة والتغليف ،والتسعرية وإدارة
املنتج ،وخدمات تسويقية وغريها.
 -4اخلدمات التمويلية :وتتضمن املساعدة يف احلصول على التمويل من خالل شركات متويل أو الربامج
احلكومية لتمويل املشروعات الصغرية ,وغريها.
 -5اخلدمات العامة :وتتضمن األمن ،وأماكن تدريب ،واحلاسب اآللي ،واملكتبة ،وتأمني نظم
التكنولوجيا واالتصاالت واملعلومات ،واإلرشاد واملختربات والورش واملعامل املتخصصة يف حميط
احلاضنة ,وتأمني االشرتاك يف املعارض ،وغريها.
 -6املتابعة واخلدمات الشخصية :تقديم النصح واملعونة السريعة واملباشرة ،وغريها.
وتضيف (خدجية )18 :2014,اخلدمات اآلتية:
 -1خدمات اسرتاتيجية :وتشمل خطط العمل ،وتوفري شاشات العرض وفريقاً استشارياً واسرتاتيجيات
تسويقية ومتويلية وملكية فكرية.
 -2خدمات إجرائية :وتتمثل يف اإلجراءات اليت حتتاجها املشاااريع احملتضاانة مثل :توفري مصااادر التمويل
والتسااويق واملوارد البشاارية وشاابكات االتصااال ،وأية إجراءات تساااعد املشاااريع احملتضاانة يف بداية
مراحل انطالقها.
 -3اخلدمات التحتية :وتشاااااامل توفري املكان املناسااااااب واألثاث وخدمات اإلنرتانت والفاكس واهلاتف
وقاعات اجتماعات وغريها.
يتضح مما سبق ذكرهُ أن احلاضنات مبختلف أنواعها ،هي منظومة خدمية بغض النظر عن نوع
التسهيالت واخلدمات املقدمة من قبلها ؛ إال أن هناك فروقاً بني اإلمكانات واخلدمات املقدمة من
حاضنات األعمال وبني اإلمكانات واخلدمات املقدمة من حاضنات التكنولوجيا لدعم األفكار
واملشروعات ذات احملتوى التكنولوجي.
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ويوضح الشكل اآلتي إمكانيات احلاضنة التكنولوجية إىل جانب إمكانيات حاضنة األعمال
فيما يأتي:
شكل رقم ()1
مقارنة إمكانية حاضةة تكة ل وية حباضةة أ حتال

املصدر ( ر م) 98 :2015،

ولذا تتميز احلاضنات التقنية عن حاضنات األعمال بوجود وحدات الدعم العلمي والتقين ،اليت
تقام بالتعاون مع مراكز األحباث ،واجلامعات وتهدف إىل االستفادة من االبتكارات التقنية واألحباث
العلمية ،وحتويلها إىل مشروعات ناجحة من خالل االعتماد على البنى التحتية هلذه اجلامعات من
خمتربات ومعامل وورش وأجهزة اتصاالت ،باإلضافة إىل أعضاء هيئة التدريس والفنيني واملختصني يف
جماالتهم ،وتهدف احلاضنات التقنية أساساً إىل تسويق العلم والتكنولوجيا من خالل االتفاقات
والتعاقدات اليت تعقد بني جمتمع املال واألعمال وتطبيقات البحث العلمي ،فهي ترتكز على الشراكة
والتعاون كاسرتاتيجية للتنمية االقتصادية ,فالتقدم التكنولوجي الذي يرتكز على القدرة على اإلبداع
والتجديد كنتيجة للتنسيق بني مبادرات القطاعات البحثية ,أو اليت تعمل على تطوير التكنولوجيات
واإلبداع من جهة وموارد الدولة والقطاع اخلاص من جهة أخرى ،لذلك فإن احلاضنات التقنية تستطيع
دعم جمهودات اجملتمع واإلفراد يف إقامة تنمية تكنولوجية حقيقية ،وتنشيط البحث العلمي من خالل
رعاية التعاون بني أصحاب األفكار اإلبداعية واألكادمييني والباحثني من جهة ،وجمتمع االستثمار
واجلهات التمويلية من جهة أخرى( .الزركوش وطالل.)18 :2017،
كما إن صاحب املشروع املنتسب للحاضنة التكنولوجية حيصل على عدة فوائد منها( :شليب,
)6 :2002
 مكان املشروع حيث ينتج ويبدع ويسوق منه ويستقبل عمالءه فيه.
 دعم مالي من خالل االستفادة من قرض ميسر ومتلك معدات املشروع.
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 االستفادة من التسهيالت املتوفرة باحلاضنة مثل موظف الستقبال عمالئه ،وهاتف خاص ،وفاكس،
وحاسب آلي متصل باإلنرتنت ،وطابعة مستندات ..وغريها.
 دعم فين من خالل املساعدة بعمل دراسات جدوى للمشروع ,وتلقي استشارات يف خمتلف اجملاالت مثل
اإلدارة والتسويق والتصميم واإلنتاج واحملاسبة واألمور القانونية.
 تنمية املهارات من خالل التدريب املستمر تبعا الحتياجات املشروع مثل فنون البيع والتفاوض
واملناقصات وغريها.
 اختصار الوقت املستهلك يف الرتاخيص والسجل التجاري واألمور ذات العالقة مع اجلهات احلكومية.
 االستفادة من عالقات احلاضنة وتعاونها مع خمتلف اجلهات ذات العالقة مع املشروع املنتسب وذلك
داخل اململكة وخارجها.
 دعم تسويقي من خالل معاونة صاحب املشروع املنتسب يف االشرتاك باملعارض احمللية والدولية
ومساعدته بتسويق منتجاته من خالل شركة متعاونة مع احلاضنة.
متطلبات إنشاء احلاضةات التكة ل وية:
لقد أثبتت الدارسات أن جناح احلاضنات التكنولوجية يف العامل وإسهامها إسهاماً كبريًا يف
التنمية االقتصادية يعود إىل عوامل عديدة ،وميكن االستفادة من جتارب هذه الدول ونقلها إىل
اجلمهورية اليمنية مع األخذ بعني االعتبار الظروف واإلمكانيات خاصة مدى إسهام القطاع اخلاص يف
التنمية وتطوره ،وعلى هذا األساس فإن هناك عدة متطلبات أساسية إلنشاء احلاضنات التكنولوجية
ومن أهم هذه املتطلبات ما أشارت إليه دراسة كل من (طاهر وعبداحلسني:)68 :2012،
 - 1مساحة احلاضةة :جيب أال تقل عن ( )30ألف مرت مربع حتى تُجنى العوائد من إجيار الشركات
احلاضنة.
 - 2املشار ع احملتضةة :عدد املشاريع أو الشركات اليت حتتضنها احلاضنة التكنولوجية يف بداية
تأسيسها على األقل عشرة مشاريع ,وذلك من أجل تبادل اخلربات واملعلومات بينها واالستفادة
الكاملة للموارد املتاحة للحاضنة.
 - 3م قع احلاضةة :موقع احلاضنة داخل إحدى مراكز املدن ,ويف الوقت نفسه قريب من املصانع يف
املنطقة.
 - 4األ داف االسرتاتيجية :جيب وضع خطة متكاملة لتحقيق األهداف اإلسرتاتيجية للحاضنة وجيب
حتديد كافة أهداف احلاضنة.
 - 5مبةى احلاضةة :جيب أن تكون للحاضنة مبانٍ ذات مواصفات خاصة ,وتضم شبكة من
االتصاالت وشبكة املعلومات وقاعات لعقد الدورات واملؤمترات جتذب املستثمرين والشركات
األجنبية.
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 - 6سياسات الد لة :على الدولة أن تتبنى سياسات تؤدي إىل تفعيل البحث العلمي لتحقيق النمو
االقتصاد الوطين ومنها:
أ -إعداد خطة لتفعيل دور البحث العلمي وتعميم نتائجه على القطاع اخلاص والشركات املستثمرة.
ب -سياسة لدعم االبتكار واإلبداع يف اجلامعة وتشجيعه.
ج -تصميم قواعد بيانات تضم كافة املعلومات عن القطاعات االقتصادية يف إنشاء شبكة معلومات
مع القطاع اخلاص.
د -وجود سياسة إلقامة جسور التعاون العلمي مع اجلامعات األجنبية ,وباألخص يف جمال احلاضنات
التكنولوجية.
ه -جيب أن تكون هناك سياسة للدولة والبحث العلمي بدعم مفهوم احلاضنات التكنولوجية
واحلدائق العلمية.
-7

م زارة التعليم العال

البحث العلحت  :جيب أن تقوم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بدعم

مفهوم احلاضنات التكنولوجية.
-8

م احلك مات احمللية :جيب أن تقوم احلكومات املركزية واحمللية بدعم تأسيس احلاضنات مبا
يدعم التطور االقتصادي وإنشاء الشركات فيها من خالل تشريع القوانني واألنظمة ألالزمة.

 - 9إ ارة احلاضةة :جيب إن يكون للحاضنة قيادة إدارية تتميز باملرونة القادرة على التخطيط واختاذ
القرارات وسبق هلا إن تولت مسؤولية بعض املؤسسات بصورة ناجحة وهلا خربة طويلة يف اإلدارة.
وميكن بيان احلاضنة التكنولوجية من خالل توضيح أحد اهلياكل التنظيمية هلا فيما يأتي:
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شكل رقم ()2
يكل تةظيحت حلاضةة تكة ل وية

املصدر (الةخالة)15 :2012،

 - 10نظام املراقبة التقييم :يجب أن يكون هناك نظام للمراقبة والتقييم ألنشطة احلاضنة وتقييم
املشاريع والشركات اليت حتتضنها.
 - 11فرتة االحتضان :فرتة احتضان املشاريع ال تزيد عن ثالث سنوات.
 - 12اخلدمات املقدمة من قبل احلاضةة :جيب أن تكون للحاضنة التكنولوجية القدرة على توفري
كافة اخلدمات اليت حتتاجها املشاريع والشركات بصورة متميزة ومنها( :اخلدمات اإلدارية
احملاسبية وخدمات السكرتارية والتدريب ،واخلدمات التمويلية ،وخدمات االستشارات الفنية
واهلندسية ،وخدمات أحباث السوق ،وخدمات إدارة املنتج ،وخدمات األمن ،وخدمات االتصاالت
واإلنرتنت ،وخدمات ترويج البضاعة).
 - 13معا ري قب ل املشار ع :جيب على الدولة أن تضع سياسة قبول للمشاريع والشركات اليت حتتضنها
وفق معايري حمددة مسبق ًا ملعرفة مدى قدرتها على اإلسهام يف التطور االقتصادي ومنها:
 دراسة اجلدوى االقتصادية والفنية لكل مشروع.
 أن يكون املشروع مليب حلاجة اجملتمع وتطوره.
 أن تكون منتجات املشروع قابلة للتسويق ومتوافقة مع احتياجات السوق احمللي.
 أن يكون للمشروع القدرة على خلق فرص عمل.
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 - 14ختصيص قطع أراضٍ

ض
م ما ي :جيب على البلديات واحلكومات احمللية ختصيص قطع أر ٍ

إلقامة احلاضنات ,وهناك إجراءات تتبعها بعض الدول ,وذلك بتقديم املساعدات املالية للجهات
اليت تنشئ حاضنات تكنولوجية وحدائق علمية.
أ ار احلاضةات التكة ل وية

التةحتية املستدامة:

تلعب احلاضنات التكنولوجية عدة أدوار متباينة مبنية على الدور األساسي ،من خالل كونها
وسيلة لدعم املشاريع اجلديدة وحتقيق التنمية املستدامة ،ومن بني األدوار اليت ميكن للحاضنة أن
تلعبها جند اآلتي:
 -1األ ار االسرتاتيجية للحاضةات التكة ل وية :وحيددها (زودة وبوكفة )61 :2014،يف:
 تشجيع مستثمرين غري تقليديني ومغامرين على إنشاء الشركات اخلاصة بهم اليت توصف بأنها؛
شركات رأس املال املغامر أو املخاطر(.)Venture Capital
 توفري فرص عمل للراغبني بأن يكونوا رجال أعمال حقيقيني ,وباألخص خرجيي الدراسات
اجلامعية ومساعدتهم على البدء على حنوٍ صحيح وجتاوز الطرق الوعرة يف بداية حياتهم ,ولعل
أبرزها البريوقراطية احلكومية اليت تنعكس يف (القروض ،والضمانات ،وآليات تأسيس وإجازة
املشاريع ،التسجيل الضرييب ،وإنشاء منافذ التسويق وغريها).
 بناءً على ما ورد يف النقطة السابقة ،فإن مقتضيات البدء الصحيح تتطلب حتديد الزبائن احملتملني
لكل مشروع ينتمي للحاضنة ،وسيفيد ذلك يف حتديد طرق اإلنتاج وأساليبه وحجمه ،وأساليب
التوزيع والرتويج ،فضالً عن حتديد طرق إرضاء ذلك الزبون وإسعاده ويتمثل ذلك باملزايا التنافسية
(الكلفة ،واجلودة ،واملرونة ،والتسليم ،واإلبداع ،والبيئة).
 إجياد منافذ تسويق مالئمة وال ضري يف التعامل مع الشركات الكبرية اليت ستدعم مشاريع
احلاضنة يف بادئ األمر.
 توفري فرصة ذهبية للباحثني واملمارسني الستثمار البحوث التطبيقية والتجريبية واالنتقال باجلهود
العلمية من أروقة املختربات إىل امليدان التجاري واألسواق.
 تشجيع عمليات نقل التقانات املتطورة وتوطينها وتعزيز استخدامها حملياً ,وباألخص تقانات اجليل
األول غري املعقدة اليت ال حتتاج إىل استثمارات كبرية.
 -2األ ار االقتصا ة للحاضةات التكة ل وية :تسهم احلاضنات يف التشجيع يف منو االقتصاد
الوطين من خالل توليد أسواق ًا جديدة وفقاً للمفهوم احلديث للتسويق ،ويعرب السوق عن جمموعة
من األفراد الذين لديهم الرغبة والقدرة إلشباع احتياجاتهم ,وهذا ما يسمى اقتصادياً بالطلب
الفعال ،واكتشاف مصادر جديدة للمواد وذلك من خالل استخدام تقنيات جديدة ،وخلق فرص
عمل جديدة تسهم يف خفض معدالت البطالة يف اجملتمع ،مبعنى خلق مزيداً من الوظائف ،ومن
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ثم زيادة الدخل وهذا بدوره يسهم يف زيادة الطلب على املنتجات من السلع واخلدمات ومن ثم يزيد
اإلنتاج ومرة أخرى يولد طلب على الوظائف وهكذا تسري عجلة التنمية االقتصادية( .الزركوش
وطالل.)15 :2017،
كما أن للحاضنات التكنولوجية دوراً مهماً يف تسريع التنمية االقتصادية القائمة على املعرفة
والتطور التكنولوجي ،من خالل تقديم دفعة للمشاريع اإلبداعية ،وتشجيع روح املقاولة واإلبداع،
وحتقيق التنمية التكنولوجية سواءً جبلبها من اخلارج وتوطينها أو بإنتاجها حملياً يف املخابر واملعامل،
فهي تلعب دور الوسيط الذي يساعد على إخراج اإلنتاج املعريف والتقين من املخابر إىل عامل األعمال،
ويتضح دورها من خالل اخلدمات اليت تقدمها للمؤسسة اإلبداعية من جهة ،واملنافع اليت تقدمها
للتنمية االقتصادية من جهة أخرى .ويوضحها (عماد الدين )8 :2012 ,يف النقاط اآلتية:
 جلب وتوطني التكنولوجيا و/أو توليدها حملياً.

 تعمل كرابط بني اهليئات العلمية (اجلامعات ومراكز البحث) واملؤسسات االقتصادية.
 تسهم يف التنمية اإلقليمية كونها ت شكل شبكة شراكة حملية أو إقليمية ختدم توجهات اإلقليم
وليس توجهات الشركات متعددة اجلنسيات.
 تكوين شبكة شراكة بني مجيع األطراف الفاعلني بالقطاع :املؤسسات احملتضنة ،املؤسسات
املتخرجة من احلاضنة ،اخلرباء واهليئات العلمية ،األعوان االقتصاديون.
-3

ر احلاضةات التكة ل وية

تةحتية القدرات التةافسية للحتشار ع :حيث تعمل على تقديم

التكنولوجيا احلديثة وأساليب وأدوات االبتكار ,وهذا يُسهم يف زيادة القدرة التنافسية للمشاريع
يف ظل الظروف املتجددة ،بتشجيع االبتكار والتطور؛ التكنولوجي والبحث العلمي؛ ألن التجديد
يف أساليب اإلنتاج يتطلب استثمارات كبرية يف ميدان البحث والتطوير ،ليتكيف مع سوق
العمل ،إذ تُسهم احلاضنة يف تقديم التسهيالت واخلدمات من أجل حتمل الصعوبات اليت تواجه
املشروع يف املرحلة األوىل من عمره ،لذلك فإن املشاريع تفتقد كثرياً من املقومات اليت تسمح هلا
بالنمو منواً صحيحاً ،بسبب انعدام احلاضنة التكنولوجية اليت تقوم بتزويدها ببعض املقومات
اليت حتتاجها تلك املشاريع ،وميكن أن تظهر اإلبداعات واالبتكارات بشكل منتجات جديدة،
أو خدمات ذات قيمة ،أو أساليب عملية وتقنية ( الغويل.)124 :2018،
 -4األ ار اجملتحتعية للحاضةات التكة ل وية :أصبحت احلاضنات ومنها التكنولوجية إحدى آليات
خدمة اجملتمع من خالل التنمية اجملتمعية يف عدد من اجملاالت املختلفة ،ويوضحها (برهوم:2015،
 )87فيما يأتي:
 تشجيع خلق املشاريع الصغرية واجلديدة وتنميتها :إن دعم املشاريع الناشئة اجلديدة ورفع فرص
جناحها هي الوظيفة األوىل للحاضنات ،وتتم من خالل توفري مجيع أنواع الدعم املالي واإلداري
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والتسويقي ،ورعاية املشاريع اجلديدة يف مرحلة البدء والنمو وتسهيل بدء املشروع والتوصل إىل
شبكة دعم جمتمعي.
 تنمية اجملتمع احمللي :ويتلخص الدور التنموي احليوي الذي تقوم به احلاضنات ،من حيث اإلسراع
بدمج األفراد يف مشاريع وإعادة إدخاهلم من خالل تأثريها بوصفها عامالً مساعداً وحافزاً إلقامة
املشاريع وخاصة تلك املشاريع املبنية على التكنولوجيات العالية.
 دعم التنمية االقتصادية :من خالل العمل على تسهيل توطني وإقامة عدد من املشاريع اإلنتاجية أو
اخلدمية اجلديدة يف هذا اجملتمع.
 دعم الصناعية والتكنولوجية وتنميتها :وذلك برعاية األفكار اإلبداعية وتنميتها واألحباث
التطبيقية ،والعمل على حتويلها من مرحلة البحث والتطوير إىل مرحلة التنفيذ ،وتعظم بذلك دور
املشروعات الصغرية وحتديث عمليات اإلنتاج بصورة سريعة وبتكلفة أقل.
 دعم املوارد البشرية وتنميتها وخلق فرص عمل :حيث تلعب دوراً يف تنمية املهارات وروح العمل احلر
والقدرة على إدارة املشروع ,ومتثل أهم أثر لوجود احلاضنات يف أي جمتمع ،باإلضافة إىل خلق
فرص عمل دائمة /مؤقتة ،مباشرة /غري مباشرة من خالل الشركات اليت تساعد احلاضنات
يف إقامتها وتنميتها.
 العمل على حل مشكلة حمددة :توظف احلاضنات يف جمابهة املشكالت االقتصادية أو الصناعية
حيث ميكن أن تسهم يف حل مشكلة حمددة مثل مشكلة فقد عدد كبري من الوظائف يف
حالة إغالق أو تغري نشاط شركات ضخمة.
-5

ر احلاضةات التكة ل وية

ر ا ة املشار ع :إن قيام املؤسسات واملشاريع املبنية على

التكنولوجيا احلديثة غري ممكن دون وجود بيئة أعمال مناسبة تسهل بل تشجع قيامها ،فال بد
من وجود مؤسسات مثل :حاضنات التكنولوجيا ،وحدائق التكنولوجيا ،ومراكز املعلومات،
وتتميز املشاريع اليت تقبلها هذه احلاضنة مبستوى تكنولوجي متقدم ،مع استثمار تصميمات
ملنتجات جديدة ،وامتالكها معدات وأجهزة حديثة ،كما إن احلاضنات التكنولوجية تقوم بدعم
املشاريع ,وذلك بإعطاء فرصة لتطوير القدرات البشرية واإلمكانات التكنولوجية ،ومن هنا
ميكن القول إن العالقة بني الريادة واحلاضنات التكنولوجية عالقة إجيابية ،حيث إن استخدام
احلاضنة يف عمل املشاريع من خالل ما تقدمه من خدمات حيقق السرعة يف اإلجناز واستثمار
الوقت واجلهد).الغويل .)125 :2018،وميكن توضيح ذلك من خالل الشكل اآلتي:
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شكل رقم ()3
ر احلاضةة التكة ل وية ر ا ة املشار ع
املصدر ( :بدالرحيم لدرع.)9 :2011،

ثانياً :اقع احلاضةات التكة ل وية ا حتق ر ة اليحتةية:
بدأ اهتمام اليمن بأهمية خدمات االتصاااااالت الساااالكية والالساااالكية بعد السااااتينات من القرن
املاضاااااااي عام  ،1962وذلك إدراكاً منها بتدني وضاااااا لة وحمدودية خدمات االتصااااااااالت القائمة قبل
انتصاااااار الثورة اليمنية املباركة ،وإدراكاً منها بدور االتصااااااالت السااااالكية والالسااااالكية يف تعزيز
قدرات كفاءة أجهزة الدولة املدنية واألمنية والعسااااكرية وأهمية االتصاااااالت بوصاااافه أحد العناصاااار
األسااااااساااااية للبنية التحتية للتنمية االقتصاااااادية واالجتماعية .كما نفذت وزارة املواصاااااالت العديد من
املشااروعات يف جمال االتصاااالت ا لساالكية والالساالكية متكنت خالهلا من إنشاااء شاابكة اتصاااالت
سااااالكية وطنية وتشاااااغيلها ,و تساااااتخدم التقنيات الرقمية املتقدمة وتؤمن خدمات االتصااااااالت اهلاتفية
الوطنية والدولية يف حمافظات اجلمهورية ،وتوفر أيضاااااااااااااااااااااا ااً خدمات النداء اآللي ،وقد بدأت وزارة
االتصااااااالت منذ أواخر العام  2001يف تنفيذ املرحلة األوىل من برنامج طموح إلنشااااااء شااااابكة لتبادل
املعطيات وتشااااغيلها وشاااابكة إنرتنت وفقاً لسااااياسااااات تهدف إىل توساااايع انتشااااار خدمات اإلنرتنت يف
اجلمهورية اليمنية )https://tinyurl.com/ycrfwre9(.
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كما سعت االسرتاتيجية الوطنية للمعلومات إىل إجياد بيئة معلومات توفر اخلدمات بكفاءة عالية
وتتيح فرص متكافئة يف الوصول إىل املعلومات من املناطق املختلفة من خالل نظم معلومات متكامل
على املستوى الوطين كما تسعي إىل تعزيز القدرة على التخطيط واختاذ القرار املبين على نظم وقواعد
معلومات دقيقة( .وزارة التخطيط والتعاون الدولي.)186 :2007 ,
ولقد أقامت اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا)اإلسكوا( عام  2018ورشة العمل إلقليمية
(حوكمة جممعات العلوم واحلاضنات التكنولوجية ) املنعقد يف مجهورية السودان سلطت الضوء على
واقع جممعات العلوم والتكنولوجيا يف الدول العربية والدور الذي تلعبه يف تعزيز االقتصاد القائم على
املعرفة وحتقيق أهداف التنمية املستدامة عن طريق اجلمع بني البحث وتطوير االبتكار واالحتضان
التكنولوجي والتدريب .كما عُرضت الدراسة اليت أعدها مركز اإلسكوا للتكنولوجيا اليت
تطرقت إىل تعريف عام ملتنزهات العلوم والتكنولوجيا وأهدافها وغاياتها ومعايري ومناذج احلوكمة
واإلدارة ،واخلدمات اليت تقدمها ،إضافة اىل دور متنزهات العلوم والتكنولوجيا بوصفه أحد عوامل
النجاح الرئيسية لتنفيذ أهداف التنمية املستدامة وحتقيقها .وخلصت الورشة إىل عدد من التوصيات
من أهمها؛ دعوة الدول العربية إىل توجيه خططها وأنشطتها يف جماالت البحث العلمي والتطوير
التكنولوجي حنو احتياجات القطاع الصناعي توجيهاً مباشرًا وتفعيل دور احلاضنات التكنولوجية
فيها ،والعمل على بناء املدن التكنولوجية يف الدول العربية واستغالل اإلمكانيات املوجودة يف بيئتها
الصناعية واجلامعات واملراكز البحثية .كما أُشيد بهذه الدراسة وضرورة استكماهلا وتعميمها على
الدول العربية لالستفادة منها (.اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا)اإلسكوا(.)1 :2018 ,
حاضةة دن لتقةية املعل مات االتصاالت:
تعد أول حاضنة تكنولوجية تأسست يف اليمن من خالل مجعية اجملتمع اإللكرتوني اليت يشرف
عليها مكتب وزارة الشؤون االجتماعية والعمل ،واختريت احلاضنة بوصفها شريك ًا لإلسكوا يف
مشروع احملتوى الرقمي العربي وعضو شبكة حاضنات الشرق األوسط ومشال أفريقيا ،ولقد تأسست
احلاضنة يف  25مايو  2008حيث تأهلت ضمن مخس حاضنات تكنولوجية من :لبنان ،فلسطني،
سورية ،األردن ،واليمن ،ملسابقة ترمي لتطوير احملتوى الرقمي العربي يف إطار مشروع أطلقته جلنة
التنمية االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا (االسكوا) التابعة لألمم املتحدة يف يوليو  2008وأحرزت
فيها حاضنة عدن التكنولوجية املرتبة األوىل بني احلاضنات العربية املشاركة من حيث عدد املشاريع
املقدمة ،وكذا حصلت على عدد من اجلوائز اليت حصدتها حيث قدمت احلاضنة ( )18مشروعاً من
أصل ( )55وحصلت على ثالث جوائز عن ثالثة مشاريع هي مشروع بوابة عدن السياحية (خليجي )20
والوسيط اإللكرتوني والتعليم اإللكرتوني واملقدمة من عشرين شاب ًا وشابة من اخلرجيني يف جمال
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احلاسوب وتكنولوجيا املعلومات احتضنتهم اإلسكوا ملدة عام يف حاضنة عدن لتبنى على أساس تلك
املشاريع ثالث شركات ناشئة يف جمال تكنولوجيا املعلومات.) https://tinyurl.com/y8zueg4e(.

وقد اكتسب احملتضنون يف تلك احلاضنة الفوائد واملهارات اآلتية ( :أمني.)3 :2010،
 -1مهارات متقدمة ومتطورة يف تقنيات تصميم املواقع وبرجمتها من قبل خرباء متخصصني يف هذا
اجملال ،وكذا اكتسبوا قدرات وخربات من خالل مشاركتهم يف دورات خمتلفة يف جمال اجلوانب
القانونية إلنشاء الشركات والقضايا اخلاصة بامللكية الفكرية وبالتسويق واإلدارة.
 -2تلقى حماضرات حول ريادية األعمال وآلية االحتضان واطلعوا على اإلجنازات والتجارب العربية
والعاملية حلاضنات األعمال والتكنولوجية باإلضافة إىل معرفة املفاهيم اخلاصة باملعلوماتية
وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وكيفية نشوء قطاع تكنولوجي ،والتعرف على واقع
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت حمليا وعاملياً والتحول اجلاري حنو جمتمع املعلومات واملعرفة،
حيث استكمل تطوير مواقع مشاريع احلاضنة بشكلها النهائي وإطالق ثالثة مواقع على اإلنرتنت
للشر كات الثالث على الشبكة العنكبوتية واستكمال اإلجراءات القانونية اخلاصة باستخراج
تراخيص مزاولة لنشاط الشركات من قبل احملتضنني ,وباشرت الدوام يف املكاتب اليت خصصتها
احلاضنة للشركات الثالث ,وبدأت يف استقبال العمالء وتعريفهم باخلدمات املقدمة من قبل أعضاء
الفريق وتوزيع املهام اإلدارية والتنظيمية يف احلاضنة .وأخرياً ،روجت للشركات والقيام حبملة
إعالنية وتسويقية عرب توزيع امللصقات واملواد اإلعالنية املطبوعة والا (بزنس كارد).
 -3نشر ثقافة االحتضان وريادية األعمال للمشاريع الصغرية واملتوسطة على املستوى احمللي والوطين
وحفزت جتربة احلاضنة جهات عديدة لالهتمام مبوضوع احلاضنات وريادية األعمال.
ولقد شاركت احلاضنة يف فعاليات خمتلفة فمحلياً ,قدمت احلاضنة حماضرة يف مقر نقابة
املهندسني اليمنيني بعدن حول احلاضنات ومشروع تطوير احملتوى الرقمي ,العربي املنفذ من اإلسكوا
وأخرى يف مقر احل اضنة حول مشروع حتفيز صناعة احملتوى الرقمي واملشاركة بعرض تقدميي يف
الورشة املقامة حول تطوير احملتوى الرقمي العربي على هامش تدشني مسابقة احملتوى الرقمي العربي
يف جامعة عدن  19يوليو  2008واملشاركة يف ورشة العمل املنظمة من قبل إدارة التنمية االقتصادية
مبحافظة عدن حول التخفيف من بطالة شباب اخلرجيني ويف االجتماع االنتخابي األول للجمعية اليمنية
لتعريب العلوم يف أكتوبر  .2008كما شاركت يف ورشة العمل األوىل حول احلاضنات الصناعية
املنظمة من قبل وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع برنامج التعاون األملاني (جي .تي .زد) يف صنعاء 20

أبريل  2010وأخريا شاركنا يف تدشني برنامج طموحي الذي أطلقته وكالة تنمية املشاريع الصغرية
بالتعاون

مع

الوكالة

األمريكية

للتنمية

الدولية

خالل

يونيو

من

العام

.2010

(.)https://tinyurl.com/y8zueg4e
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وخارجياً ،شاركت احلاضنة يف اجتماع خرباء احملتوى الرقمي العربي لإلسكوا يف بريوت أبريل
 2008ويف ورشة العمل السادسة لشبكة احلاضنات يف منطقة الشرق األوسط ومشال أفريقيا يف دمشق
يونيو  2008ويف حضور دورة تدريبية خمصصة ملديري حاضنات األعمال التكنولوجية يف الشرق
األوسط ومشال أفريقيا واملنظمة من قبل مشروع (انفوديف) التابع للبنك الدولي بالتنسيق مع حاضنة
بادر لتقنية املعلومات واالتصاالت التابعة ملدينة امللك عبد العزيز للتقنية والعلوم يف السعودية بالرياض
مارس  ، 2009ومشاركتني يف العام نفسه يف القاهرة حول االستثمار يف تقنية املعلومات واالتصاالت
وبريوت يف االجتماع التقييمي ملشروع احملتوى الرقمي العربي املنظم من قبل جلنة األمم املتحدة
اإلسكوا ( .أمني.)4 :2010،
تهدف حاضنة عدن لتقنية املعلومات واالتصاالت(.)https://tinyurl.com/y8zueg4e

 -1تنويع االقتصاد ،بإجياد شريكات ناشئة بتقنيات جديدة تولد فرص عمل خلرجيي اجلامعات
والكليات.
 -2زيادة الدخل الوطين من خالل تشجيع الشباب واحتضان اخلرجيني ذوي األفكار املبتكرة
واإلبداعية يف جمال تقنية املعلومات واالتصاالت وحتويلها إىل مشاريع وشركات ناشئة تسهم يف
إحلاقهم بسوق العمل واملشاركة يف عملية التنمية باالستفادة من التجربة العربية والعاملية املتقدمة
يف جمال احلاضنات وريادية األعمال.
 -3حتويل أفكار الشباب إىل منتجات معرفية ختدم تطوير احملتوى الرقمي العربي بصفة عامة وتسهم
يف تطوير اليمن يف جمال تقنية املعلومات بصفة خاصة.
اإلطار املةقج للدراسة:
اعتمدت الدراسة على املنهج الوصفي التحليلي بهدف حتديد درجة توفر متطلبات إنشاء احلاضنات
التكنولوجية باجلمهورية اليمنية وأهميتها من وجهة نظر املختصني واخلرباء يف جمال احلاضنات
واجلهات ذات العالقة.
كما استخدمت الباحثتان (االستبانة) كأداة للدراسة اليت طبقت على عينة قصدية بلغت ()68
خمتص وخبري من ( )12جهة (اليت يتوفر لديها املعلومات الالزمة للدراسة ،ومتتلك اخلربة والكفاءة يف
جمالي احلاضنات والتكنولوجيا)  ،وفقاً لآلتي:
 -1يةة قصن ن ن ن ن ن نند ة من القيا ات اإل ار ة

جمال احلاضن ن ن ن ن ن ننةات ،ومنها (رواد -وإجناز -وبلوك وان-

وسفينة نوح -ولوك إنسايد).
-2

يةة قصد ة القيا ات اإل ار ة ا قات ذات العالقة ،كااا (صندوق تنمية املهارات ,وزارة الصناعة
والتجارة ,وزارة االتصاالت وتكنولوجيا واملعلومات ،واملؤسسة العامة لالتصاالت ،ومين نت ،ومين
موبايل ،واإلدارة العامة لنظم وتقنية املعلومات ,ومركز تقنية املعلومات بوزارة التعليم العالي والبحث
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العلمي ,واملكتبة الرقمية ,والصندوق االجتماعي للتنمية ,ومراكز حبثية (امليكاترونكس جبامعة
صنعاء -ومؤسسة زمزم للبحث العلمي وريادة األعمال) ,شركات ومشاريع تكنولوجية (مركز
العلوم والتقنية -شركة العاملية للصيانة -شركة إتقان سوفت للربجميات واالستشارات) ,جمموعة
شركة العامل ية ومؤسستها اخلريية للتنمية االجتماعية ,املعهد اليمين الصيين للعلوم التقنية
والتطبيقية ,مين سوفت)) .وميكن توضيح عدد أفراد العينة من املختصني واخلرباء يف جمال
(احلاضنات واجلهات ذات العالقة) يف اجلدول اآلتي:
جدول رقم ()1
د أفرا العيةة من املختصني اخلرباء

م

جمال (احلاضةات ا قات ذات العالقة)

العد

النجنقنة

1

حاضنات أعمال كا (رواد -إجناز -بلوك وان -سفينة نوح -لوك إنسايد).

5

2

صندوق تنمية املهارات.

6

3

وزارة الصناعة والتجارة.

3

االتصااااااالت (الوزارة -املؤساااااساااااة العامة  -مين نت -مين موبايل -اإلدارة العامة لنظم

21

4

وتقنية املعلومات).

5

مركز تقنية املعلومات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

1

6

املكتبة الرقمية.

4

7

الصندوق االجتماعي للتنمية.

3

8

مراكز حبثية (امليكاترونكس جبامعة صنعاء -مؤسسة زمزم للبحث العلمي وريادة
األعمال).
شاااركات ومشااااريع تكنولوجية (مركز العلوم والتقنية -شاااركة العاملية للصااايانة-

2

5

9

شركة إتقان سوفت للربجميات واالستشارات).

10

جمموعة شركة العاملية ومؤسستها اخلريية للتنمية االجتماعية.

14

11

املعهد اليمين الصيين للعلوم التقنية والتطبيقية.

2

12

مين سوفت.

2
اإلجـمـالـــي
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ال صف اإلحصائ لعيةة الدراسة:
وفيما يلي عرض ألهم خصائص عينة الدراسة من خرباء وخمتصني.
التكة ل ويا:

 -1سة ات اخلربة

جدول ()2
العد الةسبة املئ ة ألفرا العيةة فقاً لسة ات اخلربة
سة ات اخلربة

التكة ل ويا

التكة ل ويا
العد

الةسبة

أقل من  5سنوات

10

%14.7

من  5سنوات إىل أقل من  10سنوات

7

%10.3

من  10سنوات إىل أقل من  15سنة

14

%20.6

 15سنة فأكثر

37

%54.4

68

%100

اجملموع

من  5سنوات إلى أقل من  10سنوات

أقل من  5سنوات

 15سنة فأكثر

من  10سنوات إلى أقل من  15سنة
54.4

14.7

20.6

10.3

شكل()4
الةسبة املئ ة ألفرا العيةة فقاً ملتغري سة ات اخلربة

التكة ل ويا

يتبني من اجلدول رقم ( )2والشكل رقم ( )4أن فئة سنوات اخلربة يف التكنولوجيا ( 15سنة
فأكثر) حصلت على أعلى مرتبة وبنسبة ( ،)%54.4وبلغ عددهم( )37فرداً ،يليها فئة ( من  10سنوات
إىل أقل من  15سنة) حيث حصلت على نسبة ( ،)%20.6وبلغ عددهم ( )14فرداً ،يف حني فئة (أقل من
للعلوم والتقنية
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 5سنوات) فقد حصلت على نسبة ( )%14.7وبلغ عددهم ( )10فرداً ،وحصلت فئة سنوات اخلربة يف
التكنولوجيا (من  5سنوات إىل أقل من  10سنوات) على املرتبة األخرية بنسبة ( )%10.3وبلغ عددهم
( ) 7أفراد ،وهذا يشري إىل أن أفراد عينة الدراسة لديهم خربة عالية يف التكنولوجيا حيث حصل ذوو
اخلربة ( 15سنة فأكثر) على النصف تقريباً بنسبة ( )%54.4من إمجالي املبحوثني.
مما يعين أن آراءهم خبصوص إنشاء احلاضنة التكنولوجية وواقعها ستتأثر إىل حد كبري
خبرباتهم ،أي أنها لن تكون عشوائية ،والشك يف أن آراء املبحوثني بصورة عامة حول احلاضنات
التكنولوجية سيكون موضع ثقة كبرية للخربة اليت لدى الغالبية.
 -2املركز ال ظيف :
جدول ()3
العد الةسبة املئ ة ألفرا العيةة فقاً للحتركز ال ظيف
العد

الةسبة املئ ة

املسحتى ال ظيف
رئيس (مؤسسة -قسم -شعبة)

18

% 27.3

مدير (عام -تنفيذي)

9

% 13.1

نواب ومساعدين

5

% 7.1

مدراء إدارات

20

%29.3

مستشارين

3

%4.1

خمتصني

13

% 19.1

68

%100

اجملموع
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29.3

27.3
13.1

7.1

19.1

4.1

مدير (عام -تنفيذي)

رئيس (مؤسسة -قسم -شعبة)

مدراء إدارات

نواب ومساعدين

مختصين

مستشارين

شكل رقم ()5
الةسبة املئ ة ألفرا العيةة فقاً للحتركز ال ظيف
يتبني من اجلدول رقم ( )3والشكل رقم ( )5أن فئة املركز الوظيفي مديري إدارات جاءت يف
املرتبة األوىل بنسبة ( )%29.3وعددهم ( )20فرداً ،يليها فئة رئيس (مؤسسة -قسم -شعبة) بنسبة
( )%27.3وبلغ عددهم ( )18فرداً ،يليها فئة املختصني بنسبة ( ،)%19.1وبلغ عددهم ( )13فرداً ,ثم
فئة مدير (عام -تنفيذي) بنسبة( )%13.1وبتكرار ( ,)9وفئة نواب ومساعدين بنسبة ( )%7.1وبلغ
عددهم ( )5فرداً ,وأخرياً فئة مستشارين بنسبة ( )%4.1وبلغ عددهم ( )3فرداً.ومن هذه النتائج يتضح
أن هناك تنوعاً يف الدرجات الوظيفية ضمن جمتمع الدراسة ،وغلبة نسبة مديري اإلدارات أمر طبيعي
ألنهُ غالباً ما يسند هلم العمل خاصة األعمال اإلدارية ،كما أن اهليكل التنظيمي للحاضنات
والشركات يقتضى أن يكون عدد مديري اإلدارات بدرجة عالية لتنفيذ األعمال واملشاريع مقارنة بعدد
املستشارين اليت متثل أقل من الفئات اإلدارية األخرى لطبيعة األعمال املوكلة هلم.
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 -3التخصص:
جدول ()4
العد الةسبة املئ ة ألفرا العيةة فقاً للتخصص
العد

الةسبة

التخصص
IT

9

%13.2

نظم معلومات إدارية

6

%8.8

حاسوب واتصاالت

16

%23.5

إدارة أعمال

12

%17.6

إدارة عامة

7

%10.5

هندسة

9

%13.2

أخرى

9

%13.2

68

%100

اجملموع

23.5
13.2

17.6
8.8

10.5

13.2 13.2

شكل()6
الةسبة املئ ة ألفرا العيةة فقاً للتخصص

يتنب من اجلدول ( )4والشكل ( )6أن التخصص (حاسوب واتصاالت) قد جاء يف املرتبة األوىل
بنسبة ( )%23.5وعددهم ( )16فرداً ،يليها ختصص (إدارة أعمال) بنسبة ( )%17.6وبعدد ( )12فرداً،
ثم حصلت التخصصات( -ITهندسة -أخري) على النسب نفسها ( )%13.2وبلغ عددهم ( )9أفراد ،يف
للعلوم والتقنية
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حني كان التخصص (إدارة عامة) بنسبة ( )10.5وبعدد ( )7أفراد ,ويف املرتبة األخرية جاء التخصص
(نظم معلومات إدارية) بنسبة ( )%8.8وبلغ عددهم ( )6أفراد ,وهذا يشري إىل أن هذه املؤسسات تراعي
التخصص الدقيق حيث كان ختصص (حاسوب واتصاالت) أعلى التخصصات يف مكان العمل.
مك نات االستبانة

ص رتيقا األ لية الةقائية:

يوضح اجلدول ( ) 5مكونات االستبانة يف صورتيها األولية والنهائية .
ود ل ()5
مك نات االستبانة

م

1

ص رتيقا األ لية الةقائية

الصيغة األ لية

جماالت األ اة أ عا ا

لأل اة

البنياة التحتياة للنظاام من (مبين ,ومكو نات
مادية وأجهزة ,وأفراد)

 11فقرة

الصيغة الةقائية لأل اة
10فقرات

الربامج واخلدمات اليت ينبغي أن تقدمها احلاضنة التكنولوجية الوطنية للمستفيد

2

أ -اخلدمات اإلدارية

 8فقرات

 11فقرة

ب -اخلدمات الفنية

 9فقرات

10فقرات

ج -اخلدمات التمويلية

 11فقرة

 11فقرة

د -اخلدمات اللوجستية

 10فقرات

 9فقرات

ه -اخلدمات االستشارية

 14فقرة

 12فقرة

 63فقرة

اإلمجالي

 63فقرة

ولقد عملت الباحثتان على صياغة عبارات االستبانة وفق التدرج اخلماسي ملقياس ليكرت بدرجة
توفر (عالية جداً – عالية– متوسطة – منخفضة – منخفضة جداً) بهدف حتديد املتطلبات بدقة أكثر.
وبدرجة أهمية (مهمة جداً -مهمة -متوسطة -غري مهمة -غري مهمة إطالقاً) بهدف حتديد أهميتها.
وإلجياد املتوسط احلسابي آلراء العينة فقد خصصت أوزان ترجيحية تتفق مع إجابات أفراد العينة كما
هو موضح باجلدول رقم (.)6
وقد أوجدت حدود كل بديل من خالل  :إجياد املدى= أعلى قيمة – أقل قيمة = .4=1-5
وإجياد طول الفئة = املدى /عدد البدائل = . 0.80 =5/4
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ود ل ()6
معيار احلكم لى جماالت االستبانة
احلد احلقيقية للحتت سط احلسا

قيحتة
البد ل

احلد األ لى

احلد األ نى
املت سط

الةسبة

املت سط

الةسبة

1

1.00

%0

1.8

%36

روة الت فر

روة األ حتية

منخفضة

غري مهمة

جداً

إطالقاً

2

1.81

%36.01

2.60

% 52

منخفضة

غري مهمة

3

2.61

%52.01

3.40

% 68

متوسطة

متوسطة

4

3.41

%68.01

4.20

% 84

عالية

مهمة

5

4.21

%84.01

5

%100

عالية جداً

مهمة جداً

صدق االستبانة ثباتقا:
يقصد بصدق األداة مدى قدرة املقياس أو األداة على قياس الظاهرة اليت ترغب الباحثتان يف
قياسها والتأكد من دقة فقرات املقياس وتناسقها ووضوحها ومالئمتها والوصول إىل صدق أداة الدراسة
احلالية (االستبانة) ،أي أن صدق االستبانة يعين" أن يقيس االستبيان ما وضع لقياسه " ولقد قامت
الباحثتان بالتأكد من صدق االستبيان باالعتماد على الصدق الظا ري – صدق آراء احملكحتني:
ويقصد به أن تعكس أداة الدراسة يف ظاهرها املفهوم الذي ترغب يف قياسه ،أي أن تكون
األسئلة املطروحة يف األداة واضحة وذات عالقة مبوضوع الدراسة من وجهة نظر احملكمني ،ولتحقيق
ذلك فقد قامت الباحثتان بعرض األداة على جمموعة من احملكمني تألفت من ( )14خبرياً وخمتصاً يف
(احلاضنات واملراكز البحثية ,والتكنولوجيا ,واجلهات ذات العالقة) ،مت االستجابة آلراء احملكمني
بإجراء ما يلزم من حذف وتعديل يف ضوء املقرتحات املقدمة والوصول إىل االستبانة يف صورتها النهائية.
بينما يقصد بثبات االستبانة إعطاء النتائج نفسها باستمرار إذا ما تكرر تطبيق املقياس على
اجملموعة نفسها اليت أجريت عليها الدراسة وحتت الظروف نفسها ،وقد حُسب الثبات جملالي االستبانة
امليدانية ,وقد تُحقق من ثبات االستبانة من خالل استخدام :معامل ألفا كر نباخ ( Cronbach's Alpha

:)Coeffficient

للعلوم والتقنية
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اسااااتخدمت الباحثتان طريقة ألفا كرونباخ لقياس الثبات ،واجلدول اآلتي يبني قيم معامل ثبات
ألفا كرونباخ.
ود ل()7
قياس ثبات أ اة الدراسة استبانة مبعامل ألفا كر نباخ
م

معامل الفا

اجملال

كر نباخ

البنية التحتية للنظام من (مبين ,ومكونات مادية وأجهزة ,وأفراد)

1

0.94

الربامج واخلدمات اليت ينبغي أن تقدمها احلاضنة التكنولوجية

2

0.98

الوطنية للمستفيد ككل

وبعد التحقق من الصدق والثبات قامت الباحثتان بتوزيع االستبانات على عينة قصدية بلغ عددها
( )68خمتص وخبري يف (جمال احلاضنات واجلهات ذات العالقة) من ( )12جهة  ،ولقد وزعت أداة
الدراسة عليهم كما هو موضح يف اجلدول اآلتي:
ود ل رقم ()8
د االستبانات امل ز ة املسرت ة
االستبانات

االستبانات

امل ز ة

املسرت ة

ا قة

االستبانات غري
الصاحلة

االستبانات
الصاحلة

للتحليل

العد

نسبة

العد

نسبة

العد

نسبة

العد

نسبة

 -1حاضنات أعمال

5

%5

5

%5

0

%0

5

%5.6

 -2صاااااااااااااااااندوق تنمية

10

%10

7

%7

1

%1.1

6

%6.7

 -3وزارة الصاااااااااااااااناعة

5

%5

4

%4

1

%1.1

3

%3.4

 -4االتصاالت

35

%35

30

%30

9

%10.1

21

%23.6

 -5مركز تقنيااااااااااااة

1

%1

1

%1

0

%0

1

%1.1

 -6املكتبة الرقمية

7

%7

6

%6

2

%2.3

4

%4.5

املهارات.
والتجارة.

املعلومات
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 -7الصاااااااااااااااااااااااااناااادوق

5

%5

4

%4

1

%1.1

3

%3.4

 -8مراكز حبثية

2

%2

2

%2

0

%0

2

%2.25

 -9شاااركات ومشااااريع

5

%5

5

%5

0

%0

5

%5.6

االجتماعي للتنمية.

تكنولوجية
 -10جمموعة شاااااركة
العاملية ومؤسااساتها
اخلريياااااة للتنمياااااة

15

%15

15

16
%

1

%1.1

14

%15.7

االجتماعية
 -11املعهاااااااااااد اليمين

5

%5

5

%5

3

%3.4

2

%2.25

 -12مين سوفت.

5

%5

5

%5

3

%3.4

2

%2.25

100

%100

89

%89

21

%23.6

68

%76.4

الصيين

اجملموع

يتضح من اجلدول السابق أن عدد االستبانات املوزعة ( )100وبنسبة ( )%100يف حني كان عدد
االستمارات املسرتدة (املسرتجعة) ( )89استبانة بنسبة ( )%89من عدد االستبانات املوزعة ،وعند فحص
االستبانات املسرتدة ومراجعتها ،استبعدت ( )21استبانة بنسبة ( ،)%23.6وذلك بسبب عدم اإلجابة
عن عدد كبري من فقرات االستبيان من قبل املبحوثني .وبذلك فإن عدد االستمارات الصاحلة للتحليل
هو ( )68استبانة متثل نسبة ( )%76.4من عدد االستمارات املسرتدة (املسرتجعة) واليت مثلت عينة
الدراسة ،يف حني كان عدد االستبانات املفقودة ( )11بنسبة ) )%11من عدد االستبانات املوزعة.
ليل الةتائج مةاقشتقا:
أ الً :الةتائج املتعلقة إوا ة الس ن ن ن ن نن ال  :ما روة ت فر متطلبات إنشن ن ن ن ن نناء احلاضن ن ن ن ن ننةة التكة ل وية
ا حتق ر ة اليحتةية من وقة نظر املختصني اخلرباء

جمال احلاضةات ا قات ذات العالقة؟

ولقد استخرجت املتوسطات احلسابية ،واالحنرافات املعيارية والنسب املئوية جملال أ عا الس ال
املتعلق ن ن
( ما روة ت فر متطلبات إنشاء احلاضةة التكة ل وية) بشكل إمجالي ،وترتيبها ترتيباً تنازلياً
وفقاً للمتوسط احلسابي ،وعرضت النتائج على النحو اآلتي:
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جدول رقم ()9
املت سطات احلسا ية ،االحنرافات املعيار ة الةسب املئ ة لتقد رات أفرا يةة الدراسة جملال

أ عا

حم ر روة ت فر متطلبات إنشاء احلاضةة التكة ل وية ال طةية إمجاالً
االحنراف الةسب

الداللة

املعياري

املئ ة

اللفظية

2.49

0.94

%50

منخفضة

2.17

0.87

%43

منخفضة

2

2.25

0.92

%45

منخفضة

ب-اخلدمات الفنية

3

2.16

0.88

%43

منخفضة

ج -اخلدمات التمويلية

4

2.09

0.95

%42

منخفضة

د-

اخلدمات اللوجستية

1

2.26

1.02

%45

منخفضة

ه-

اخلدمات االستشارية

5

2.08

1.01

%42

منخفضة

2.33

0.91

%47

منخفضة

اجملال البعد

م

1

الرتبة

البنياااة التحتياااة للنظاااام من (مبنى ,ومكوناااات
مادية وأجهزة ,وأفراد)
الربامج واخلاااادمااااات اليت ينبغي أن تقاااادمهااااا
احلاضنة التكنولوجية الوطنية

أ-
2

اخلدمات اإل ار ة

األ ع ننا

األداة ككل

املت سط

يتضح من اجلدول رقم ( )9اآلتـي:
 حصل اجملال األول :درجة توفر البنية التحتية للنظام من (مبين ,ومكونات مادية وأجهزة ,وأفراد) علىدرجة (منخفضة) ،بلغت ( ,)2.49وبنسبة مئوية ( .)%50يف حني حصل اجملال الثاني :درجة توفر
الربامج واخلدمات اليت ينبغي أن تقدمها احلاضنة التكنولوجية الوطنية على درجة (منخفضة),
بلغت ( )2.17وبنسبة مئوية ( ، )%43ولقد تراوح املتوسط احلسابي لكل بعد من أبعاد اجملال
الثاني بني ( ،)2.08 – 2.26وبنسبة ( ،)%42 -%45وهذا يشري إىل اتفاق أفراد العينة حول أبعاد
اجملال بدون استثناء وبدرجة منخفضة.
 أن أعلى بُعد لدرجة توفر الربامج واخلدمات اليت ينبغي أن تقدمها احلاضنة التكنولوجية الوطنية يفاجملال الثاني حصل عليه البعد الرابع (د) بدرجة (منخفضة) من وجهة نظر أفراد العينة ،حيث بلغ
( ،)2.26وبنسبة مئوية ( ,)%45وبرتتيب األول بني األبعاد ،وينص على" اخلدمات اللوجستية" ،وهذا
قد يرجع إىل أن املشاريع يف بدايتها حتتاج ملثل هذه اخلدمات الستمرارها وهلذا درجة توفرها جاءت
كأعلى خدمة .وأن أدنى بُعد يف اجملال الثاني :درجة توفر الربامج واخلدمات اليت ينبغي أن تقدمها
الحاضنة التكنولوجية الوطنية يف هذا اجملال حصل عليه البعد اخلامس (ه) بدرجة (منخفضة)
للعلوم والتقنية
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من وجهة نظر أفراد العينة ،حيث بلغ ( ،)2.08وبنسبة مئوية ( ,)%45وبرتتيب اخلامس واألخري بني
األبعاد ،وينص على" اخلدمات االستشارية " ,وهذا قد يرجع إىل أن مثل هذه اخلدمات غري مرغوب
فيه يف بداية املشاريع وهلذا درجة توفرها جاءت كأقل خدمة.
 ولقد حصل البُعد األول (أ) لدرجة توفر (اخلدمات اإلدارية) يف اجملال الثاني على املرتبة الثانية ،بدرجة(منخفضة) من وجهة نظر أفراد العينة ,وبلغ ( ،)2.25وبنسبة مئوية ( .)%45وحصل البُعد (ب)
لدرجة توفر (اخلدمات الفنية) يف اجملال الثاني على املرتبة الثالثة ،بدرجة (منخفضة) من وجهة
نظر أفراد العينة ,وبلغ ( ،)2.16وبنسبة مئوية (.)%43يف حني حصل البُعد (ج) لدرجة توفر
(اخلدمات التمويلية) يف اجملال الثاني على املرتبة الرابعة ،بدرجة (منخفضة) من وجهة نظر أفراد
العينة ,وبلغ ( ،)2.09وبنسبة مئوية (.)%42

تستنتج الباحثان :أن درجة توفر متطلبات إنشاء احلاضنة التكنولوجية باجلمهورية اليمنية من
وجهة نظر املختصني واخلرباء حصل على درجة منخفضة نتيجة إىل أن أكثر اخلدمات املقدمة لدعم
املشاريع سواء كانت توفر البنية التحتية للنظام من (مبنى ,ومكونات مادية وأجهزة ,وأفراد) أو توفر
الربامج واخلدمات ممثلة با (اخلدمات اإلدارية ،واخلدمات الفنية ،واخلدمات التمويلية ،واخلدمات
اللوجستية ،واخلدمات االستشارية) تعد من العوامل األساسية اليت ميكن أن يكون املشروع حباجة
هلا ،وذلك ألن توفري املقر املناسب للمشروع يوفر على صاحبه دفع التكلفة لقاء احلصول عليه من جهة
أخرى ،هذا باإلضافة إىل أن اخلدمات اإلدارية وتقديم اخلدمات الفنية واللوجستية واالستشارية
اخلاصة بإدارة املشروع وتوفري اخلدمات التمويلية هلا أثر كبري على املشروع ،وهذه اخلدمات تعد غري
مكلفة للحاضنة واملشروع احملتضن لتوفرها وألنها ضمن طاقة احلاضنة املادية والبشرية.
كما تسااتنتج الباحث تان :أن النتائج املتعلقة بإجابة السااؤال األول (ما درجة توفر متطلبات إنشاااء
احلاضااااانة التكنولوجية باجلمهورية اليمنية من وجهة نظر املختصاااااني واخلرباء يف جمال احلاضااااانات
واجلهات ذات العالقة؟) حصلت على درجة توفر منخفضة قد يرجع إىل عدة أسباب منها:
 -1أن حاضاانات األعمال بصااورة عامة والتكنولوجية بصااورة خاصااة تتساام باحلداثة وهذا ما يؤكده
االطار النظري للدراسة.
 -2أن اهتمام احلاضاااااانات املوجودة يف توفري البنية التحتية للنظام من (مبنى ,ومكونات مادية وأجهزة,
وأفراد) و الربامج واخلدمات اليت ينبغي أن تقدمها احلاضاااااانة التكنولوجية الوطنية ناتج عن إميان
احلاضنات بهذه املتطلبات ,ودورها يف جناح املشروع؛ ألنها متثل بداية املشروع.
 -3أن مجيع الربامج واخلدمات اليت ينبغي أن تقدمها احلاضااااااااانة التكنولوجية الوطنية جاءت بدرجة
منخفضة ,وهذا يدل على أهمية كل خدمة باملستوى نفسة.

للعلوم والتقنية
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ثانياً :الةتائج املتعلقة إوا ة الس ال :ما روة أ حتية إنشاء احلاضةة التكة ل وية ا حتق ر ة
اليحتةية من وقة نظر املختصني اخلرباء

جمال احلاضةات ا قات ذات العالقة؟

وتنقسم نتائج السؤال السابق إىل جزئني على النحو اآلتي:
ا زء األ ل :الةتائج اإلمجالية جملال الس ال الثان املتعلق ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن (ما روة أ حتية متطلبات إنشاء
احلاض ن ننةة التكة ل وية ا حتق ر ة اليحتةية من وقة نظر املختص ن ننني اخلرباء

جمال احلاض ن ننةات

ا قات ذات العالقة؟):
ولقد اساااتخرجت املتوساااطات احلساااابية ،واالحنرافات املعيارية والنساااب املئوية جملالي الساااؤال
املتعلق بااا ا (ما درجة أهمية متطلبات إنشاء احلاضنة التكنولوجية الوطنية) ،ورتبتها ترتيباً تنازلياً وفقاً
للمتوسط احلسابي ،وعرضت النتائج على النحو اآلتي:
جدول رقم ()10
املت سطات احلسا ية ،االحنرافات املعيار ة الةسب املئ ة لتقد رات أفرا

يةة الدراسة جملال حم ر :روة

أ حتية إنشاء احلاضةة التكة ل وية ال طةية إمجاالً
االحنراف

الةسب

الداللة

املعياري

املئ ة

اللفظية

4.43

0.44

%89

مهمة جداً

4.11

0.54

%82

مهمة

أ-

اخلدمات اإلدارية

1

4.22

0.56

%84

مهمة جداً

ب-

اخلدمات الفنية

3

4.12

0.57

%82

مهمة

ج-

اخلدمات التمويلية

4

4.08

0.67

%82

مهمة

د-

اخلدمات اللوجستية

5

4.02

0.66

%80

مهمة

ه-

اخلدمات االستشارية

2

4.14

0.68

%83

مهمة

4.27

0.49

%86

مهمة جداُ

م

1

اجملال البعد

الرتبة املت سط

البنية التحتية للنظام من (مبنى ,ومكونات مادية
وأجهزة ,وأفراد)
الربامج واخلاااادمااااات اليت ينبغي أن تقااااادمهااااا
احلاضنة التكنولوجية الوطنية

2
األ ع ننا

األداة ككل

يتضح من اجلدول رقم ( )10اآلتاي:
 حصل اجملال األول :درجة أهمية البنية التحتية للنظام من (مبنى ,ومكونات مادية وأجهزة ,وأفراد)على درجة (مهمة جداً) ،مبتوسط ( ,)4.43وبنسبة مئوية ( .)%89يف حني حصل اجملال الثاني :درجة
للعلوم والتقنية
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أهمية الربامج واخلدمات اليت ينبغي أن تقدمها احلاضنة التكنولوجية الوطنية على درجة (مهمة),
مبتوسط ( )4.11وبنسبة مئوية ( ،)82%ولقد تراوح املتوسط احلسابي لكل بعد من أبعاد اجملال
الثاني ( ،)4.02 – 4.22وبنسبة ( ،)%80 -%84وهذا يشري إىل اتفاق أفراد العينة حول أبعاد اجملال
بدون استثناء وبدرجة مهمة جداً.
 أن أعلى بُعد يف اجملال الثاني :درجة أهمية الربامج واخلدمات اليت ينبغي أن تقدمها احلاضااااااااااااااااانةالتكنولوجية الوطنية حصاااااااال عليه البعد األول (أ) بدرجة (مهمة جداً) من وجهة نظر أفراد العينة،
حيث بلغ ( ،)4.22وبنسااابة مئوية ( ,)%84وبرتتيب األول بني األبعاد ،وينص على" اخلدمات اإلدارية"
وهذا يرجع إىل أن هذه اخلدمات متثل عامالً من العوامل األسااساية اليت ميكن أن يكون املشاروع
حباجة هلا ،وذلك ألن توفر اخلدمات اإلدارية اخلاصااة بإدارة املشااروع لهُاألثر الكبري على املشااروع
واستمراريته ويف كل مراحله بدءاً باالنطالق وحتى نضج املشروع وخروجه من احلاضنة وهلذا جاءت
درجة أهميتها بنساااابة أعلى خدمة؛ ألنها مرافقة للمشااااروع حتى بعد خروجه .وأن أدنى بُعد يف اجملال
الثاني :درجة أهمية الربامج واخلدمات اليت ينبغي أن تقدمها احلاضاانة التكنولوجية الوطنية حصاال
عليااه البعااد الرابع (د) ب ادرجااة (مهمااة) من وجهااة نظر أفراد العينااة ،حيااث بلغ متوسااااااااااااااااااااااااااطااة
احلساااااابي( ،)4.02وبنسااااابة مئوية ( ,)%80حيث حصااااال على الرتتيب اخلامس واألخري بني األبعاد،
وينص على" اخلدمات اللوجس ــت " ,وهذا قد يرجع إىل أن املشااااااااريع يف بدايتها حتتاج ملثل هذه اخلدمات
الساااتمرارها ,وهلذا جاءت درجة أهميتها بنسااابة أقل خدمة ألنها من االحتياجات األسااااساااية يف بداية
امل شروع داخل احلاضنة أي أنها خدمة مؤقته فحني خيرج امل شروع يستطيع االعتماد اعتماد ًا كبرياً
على نفسه ,وحيصر دور احلاضنة يف تقديم جزء بسيط من هذا النوع من اخلدمات.
 ولقد حصل البُعد اخلامس(ه) (اخلدمات االستشارية) على درجة أهمية (مهمة) من وجهة نظر أفرادالعينة ،وعلى املرتبة الثانية يف اجملال الثاني  ،ومبتوسط ( ،)4.14وبنسبة مئوية ( .)%83وحصل البُعد
الثاني( :ب) (اخلدمات الفنية) يف اجملال الثاني على املرتبة الثالثة ،بدرجة (مهمة) من وجهة نظر أفراد
العينة ,ومبتوسط ( ،)4.12وبنسبة مئوية ( .)%82يف حني حصل البُعد الثالث( :ج) (اخلدمات
التمويلية) يف اجملال الثاني على املرتبة الرابعة ،بدرجة (مهمة) من وجهة نظر أفراد العينة ,ومبتوسط
( ،)4.08وبنسبة مئوية (.)%82

تستنتج الباحثة :أن درجة أهمية إنشاء احلاضنات التكنولوجية الوطنية باجلمهورية اليمنية من
وجهة نظر املختصني واخلرباء أهمية البنية التحتية للنظام من (مبنى ,ومكونات مادية وأجهزة ,وأفراد)
حصلت على درجة مهمة جداً ,يف حني حصلت أهمية الربامج واخلدمات ممثلة با (اخلدمات اإلدارية،
اخلدمات الفنية ،اخلدمات التمويلية ،اخلدمات اللوجستية ،اخلدمات االستشارية) على درجة مهمة ,و
حصلت األداة ككل على درجة مهمة جداً نتيجة ألنها أكثر اخلدمات املقدمة لدعم املشاريع ,أو ألنها
تعد من العوامل األساسية لنجاح املشروع واستمراريته وحتسني أدائه ،وذلك ألن املقر املناسب للمشروع
للعلوم والتقنية
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يوفر على صاحبه دفع التكلفة لقاء احلصول عليه من جهة أخرى ،هذا باإلضافة إىل أن اخلدمات
اإلدارية وتقديم اخلدمات الفنية واللوجستية واالستشارية اخلاصة بإدارة املشروع وتوفري اخلدمات
التمويلية له ُاألثر الكبري على املشروع ،وهذه اخلدمات تعد مكلفة للمشاريع خاصة منذ بداية
انطالقها.
ا زء الثان  :الةتائج التفصيلية جملال

أ عا الس ال املتعلق ن ( ما روة أ حتية متطلبات إنشاء
جمال احلاضةات

احلاضةة التكة ل وية ا حتق ر ة اليحتةية من وقة نظر املختصني اخلرباء
ا قات ذات العالقة؟):
وميكن عرضها على النحو اآلتي:

اجملال األ ل :روة أ حتية البةية التحتية للةظام من (مبةى ,مك نات ما ة أوقزة ,أفرا ):
استخرجت الباحثتان املتوسطات احلسابية ،واالحنرافات املعيارية ,والنسبة املئوية هلذا اجملال،
ورتبتها ترتيباً تنازلياً وفقاً للمتوسط احلسابي ،وميكن توضيح استجابات أفراد عينة الدراسة هلذا
اجملال يف اجلدول اآلتي:
جدول رقم ()11
املت سطات احلسا ية ،االحنرافات املعيار ة ,الةسبة املئ ة لتقد رات أفرا

يةة الدراسة للحتجال األ ل :روة

أ حتية البةية التحتية للةظام من (مبةى ,مك نات ما ة أوقزة ,أفرا )
م

البةية التحتية للةظام من (مبةى,
مك نات ما ة أوقزة ,أفرا )

الرتبة

املت سط

االحنراف

الةسبة

الداللة

املعياري

املئ ة

اللفظية

توفري مبنى مناسااااااااب جمهز باآلالت
 1واملواد وخاادمااات االنرتناات واألدوات

2

4.66

0.56

%93

مهمة جداً

الالزمة لدى احلاضنة.
2
3
4
5
6

توفري معدات وأجهزة وتساااااااااااهيالت
ذات عمر استهالكي ممتاز.
وجود مساااااااااااااااحات ومرافق متنوعة
األحجام ومطابقة للجودة.
وجود ماااادير كفء وفعااااال ياااادير
احلاضنة بشكل مميز.
املساعدة يف تأهيل كادر متخصص
لتنفيذ مهام احلاضنة.
العمل على إعداد دراسات حتدد نوع
اخلدمات اليت تطلبها املشاااااااااااااااااريع

للعلوم والتقنية

3

4.51

0.59

%90

مهمة جداً

6

4.32

0.70

%86

مهمة جداً

1

4.71

0.52

%94

مهمة جداً

3

4.51

0.59

%90

مهمة جداً

7

4.26

0.77

%85

مهمة جداً
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التكنولوجيااااااااااة من لوائح تنظم
جماالت احلاضااااااااااااااانة ومن ثم عمل
خطط تتناسب معها.
العمل على التنساااااااااااااااااايق مع كافة
 7اجلهااااااات واليت تعماااااال على دعم

4

4.44

0.70

%89

مهمة جداً

احلاضنة مالياً وفنياً وتسويقياً.
تكون احلا ضنة نف سها منوذجاً حياً
 8ملؤساساة تكنولوجية تواصال مهامها

8

4.21

0.76

%84

مهمة جداً

بكفاءة عالية.
وجود نظااااام مكااااافاا ا ت وأ اااااني
 9مناساااااااب للمشااااااااريع التكنولوجية

7

4.26

0.70

%85

مهمة جداً

احملتضنة.
متابعة املشااااااااريع التكنولوجية اليت
 10تشااارف عليها احلاضااانة منذ البداية

5

4.37

0.81

%87

مهمة جداً

وحتى استقالهلا.
متوسط اجملال إمجاالً

4.43

0.44

%89

مهمة جداً

يتضح من اجلدول رقم ( )11اآلتي:
 حصل هذا اجملال على درجة (مهمة جداً) ،حيث بلغ ( ،)4.43ونسبة مئوية ( )%89ولقد تراوحاملتوسط احلسابي للفقرات ما بني ( ,)4.21 –4.71ونسبة مئوية ( )%84 - %94وهذا يرجع إىل أن
توفرها ميثل عامالً من العوامل األساسية اليت ميكن أن يكون املشروع حباجة هلا ،وذلك ألن املقر
املناسب للمشروع يوفر على صاحبه دفع التكلفة لقاء احلصول عليه من جهة أخرى وخيفف من
تكاليف بداية املشروع.
 أن أعلى قيمة للمتوسط احلسابي يف هذا اجملال حصلت عليها الفقرة ( )4حيث بلغت ( ،)4.71ونسبةمئوية ( ,)%94وبدرجة مهمة جداً ،حيث حصلت على الرتتيب األول بني الفقرات ،وتنص على " وجود
مدير كفء وفعال يدير احلاضنة بشكل مميز" ،وهذا يؤكد أن جناح احلاضنة واملشاريع احملتضنة
يعتمد على درجة توفر مدير كفء وفعال إلدارة احلاضنة وأن املشاريع احملتضنة تتأثر بإدارة احلاضنة.
 أن أدنى قيمة للمتوسط احلسابي يف هذا اجملال حصلت عليها الفقرة ( )8حيث بلغت ( ،)4.21ونسبةمئوية ( ,)%84وبدرجة مهمة جداً ،حيث حصلت على الرتتيب الثامن واألخري بني الفقرات وتنص على
أن " تكون احلاضنة نفسها منوذجاً حياً ملؤسسة تكنولوجية تواصل مهامها بكفاءة عالية" ،وهذا

للعلوم والتقنية
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يشري إىل أن أفراد عينة الدراسة يدركون أن احلاضنة أساساً متثل منوذج للمشاريع احملتضنة فإذا
كانت غري ذلك فإن املشاريع احملتضنة لن جتازف بالدخول فيها.
تستةتج الباحثتان :أن درجة أهمية ( البنية التحتية للنظام من (مبنى ,ومكونات مادية وأجهزة ,وأفراد)
حصل على درجة مهمة جداً نتيجة إدراك أفراد عينة الدراسة بأهميتها وإمياناً منهم بهذه اخلدمات
ودورها يف جناح املشروع.
اجملال الثان

أ عا ه :روة أ حتية الربامج اخلدمات اليت ةبغ أن تقدمقا احلاض ن ن ن ن ن ننةة التكة ل وية

ال طةية:
البُعد األ ل :روة أ حتية (اخلدمات اإل ار ة):
استخرجت الباحثتان املتوسطات احلسابية ،واالحنرافات املعيارية ,والنسبة املئوية هلذا البُعد،
ورتبتها ترتيباً تنازلياً وفقاً للمتوسط احلسابي ،وميكن توضيح استجابات أفراد عينة الدراسة هلذا
البُعد يف اجلدول اآلتي:
جدول رقم ()12
املت سطات احلسا ية ،االحنرافات املعيار ة ,الةسبة املئ ة لتقد رات أفرا

يةة الدراسة للبُعد األ ل:

(اخلدمات اإل ار ة)
م

1

الرتبة املت سط

اخلدمات اإل ار ة

املسااااااعدة يف إجراءات تساااااجيل املشااااااريع
التكنولوجية احملتضنة.

4

4.26

االحنراف

الةسبة

الداللة

املعياري

املئ ة

اللفظية

0.66

%85

مهمة
جداً

املساااااااااعدة يف إعداد السااااااااجالت التجارية
 2والصااااناعية الضاااارورية مع اجلهات اإلدارية

10

4.12

0.82

%82

مهمة

الرمسية والضمان االجتماعي والتامني.
3

4

5

تقدم االسااتشااارات للمشاااريع التكنولوجية
يف جمال التنظيم واإلدارة.
إعااااداد برامج التقييم والرقااااابااااة املالئمااااة
للمشاريع التكنولوجية.
املسااااااعدة يف توفر برامج لتطوير املشااااااريع
التكنولوجية.

للعلوم والتقنية

8

4.18

0.79

%84

1

4.34

0.84

%87

2

4.32

0.78

%86

923
923

مهمة
مهمة
جداً
مهمة
جداً
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م

الرتبة املت سط

اخلدمات اإل ار ة

االحنراف

الةسبة

الداللة

املعياري

املئ ة

اللفظية

املسااااعدة يف إكسااااب أصاااحاب املشااااريع
 6التكنولوجية األسااااااااااااليب اإلدارية احلديثة

7

4.22

0.67

%84

جداً

%80

مهمة

وآلية.
7

املسااااااااااااعدة يف إعداد التقارير اخلاصااااااااااة
باملشاريع التكنولوجية.

11

4.00

0.83

املساعدة يف ختفيض التكاليف التأسيسية
 8للمشااااااااااااريع التكنولوجية من خالل تقديم

5

4.25

0.80

%85

خدمات فنية واستشارية.
املسااااعدة يف توفري العمالة الالزمة من خالل
 9قواعد البيانات احملدثة واملساااااجلة للمؤهلني

6

4.24

0.81

%85

يف اجملاالت املطلوبة.
اإلسااااااااااهام يف تأساااااااااايس اإلجراءات املالية
10

واحملاسبية اخلاصة باملشاريع التكنولوجية
وحل املشاااااااااااااااااكل الناجتة عن عدم اإلملام

3

4.28

0.69

مهمة

%86

مهمة
جداً
مهمة
جداً
مهمة
جداً

بالقواعد واإلجراءات احملاسبية.
املسااااعدة يف توفري معلومات حول احلصاااول
 11على مدخالت اإلنتاج وإحصاااااااااااااااءات تتعلق

9

4.16

0.80

%83

مهمة

باملؤسسات املنافسة.
متوسط البعد إمجاالً

4.22

0.56

%84

مهمة
جداً

يتضح من اجلدول رقم ( )12اآلتي:
 -حصل هذا البُعد على درجة (مهمة جداً) ،حيث بلغ ( ،)4.22ونسبة مئوية ( )%84ولقد تراوح املتوسط

احلسابي للفقرات ما بني ( ,)4.00 –4.34ونسبة مئوية ( ،)%80 - %87حيث حصل عل الرتتيب األول؛
وهذا يرجع إىل أن هذه اخلدمات متثل عامالً من العوامل األساسية اليت ميكن أن يكون املشروع
حباجة هلا ،وذلك ألن توفر اخلدمات اإلدارية اخلاصة بإدارة املشروع له ُاألثر الكبري على املشروع
واستمراريته ويف كل مراحله بدءاً باالنطالق وحتى نضج املشروع وخروجه من احلاضنة وهلذا جاءت
درجة أهميتها بنسبة أعلى خدمة؛ ألنها مرافقة للمشروع حتى بعد خروجه.

للعلوم والتقنية

924
924
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 أن أعلى قيمة للمتوسط احلسابي يف هذا البُعد حصلت عليها الفقرة رقم ( )4حيث بلغت ( ،)4.34وبنسبةمئوية ( ,)%87وبدرجة مهمة جداً ،وحصلت على الرتتيب األول بني الفقرات ،وتنص على " إعداد برامج

التقييم والرقابة املالئمة للمشاريع التكنولوجية" ،وهذا قد يعود إىل إدراك أفراد عينة الدراسة ألهمية
برامج التقييم والرقابة يف استمرار املشاريع مبعاجلة االحنرافات أول بأول.
 -أن أدنى قيمة للمتوسط احلسابي يف هذا البُعد حصلت عليه الفقرة ( )7حيث بلغت ( ،)4.00ونسبة مئوية

( ,)%80وبدرجة مهمة ،وبرتتيب احلادية عشر واألخرية بني الفقرات ,وتنص على "املساعدة يف إعداد
التقارير اخلاصة باملشاريع التكنولوجية" ،وهذا قد يعود إىل إدراك أفراد عينة الدراسة اختالف كتابة
التقارير من مشروع إىل أخر ,وأن التقرير أساساً ميثل خصوصية للمشاريع احملتضنة قد تتحفظ عليه,
وأن أي مساعدة يف إعداد التقارير لن يكن بصورة كاملة.

تستةتج الباحثتان :أن درجة أهمية (اخلدمات اإلدارية) حصل على درجة مهمة جداً نتيجة إدراك أفراد عينة
الدراسة أهمية اخلدمات اإلدارية ملا هلا من آثار اجيابية على حتسني أداء أصحاب املشروع وموظفيه ،وامياناً
منهم مبا يلعبه هذا النوع من اخلدمات يف جناح املشروع من خالل تقديم العون والدعم اإلداري أثناء أو بعد
التخرج من احلاضنة.

البُعد الثان  :روة أ حتية (اخلدمات الفةية):
استخرجت الباحثتان املتوسطات احلسابية ،واالحنرافات املعيارية ,والنسبة املئوية هلذا البُعد ،ورتبتها
ترتيباً تنازلياً وفقاً للمتوسط احلسابي ،وميكن توضيح استجابات أفراد عينة الدراسة هلذا البُعد يف اجلدول
اآلتي:
جدول رقم ()13
املت سطات احلسا ية ،االحنرافات املعيار ة ,الةسبة املئ ة لتقد رات أفرا

يةة الدراسة للبُعد الثان  :روة

أ حتية (اخلدمات الفةية)
م
1

اخلدمات الفةية

توفري املقر املناسااااااب أو اقرتاحه إلقامة
املشاريع التكنولوجية.

الرتبة املت سط
6

4.09

االحنراف

الةسبة

الداللة

املعياري

املئ ة

اللفظية

0.75

%82

مهمة

دعوة أصااااحاب املشاااااريع التكنولوجية
 2لالشاااااارتاك يف املعارض املتخصااااااصااااااة

1

4.26

0.78

%85

جداً

%83

مهمة

للتعريف باحلاضنة ومشروعاتهم.
3

توفري خدمات الصاااااااااايانة اليت حتتاجها
املشاريع التكنولوجية.

للعلوم والتقنية

4

925
925

4.16

0.82

مهمة
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املساااعدة يف توفري التسااهيالت املكتبية
4

لكافة املشاااااااااريع التكنولوجية مبا يف
ذلك احلصاااااول على اآلالت والتجهيزات

2

4.22

0.71

%84

مهمة
جداً

(رأس مال) للمشاريع احملتضنة.
5
6
7

توفري قاااعااات لالجتماااعااات واملؤمترات
اخلاصة باملشاريع التكنولوجية.
توفري مكتبااااة معلوماااااتيااااة مرجعيااااة
لالستفادة منها.
توفري االحتياجات املادية والتكنولوجية
للمشاريع.

8

3.91

0.89

%78

مهمة

5

4.12

0.87

%82

مهمة

3

4.19

0.74

%84

مهمة

توفري مكان لتخزين البضاااااااااااااااااااااااااائع
 8وخمتربات حاساااااااااااب آلي للمشااااااااااااريع

7

3.94

0.93

%79

مهمة

التكنولوجية.
9

متابعة املشااريع التكنولوجية بعد انتهاء
فرتة االحتضان.

4

4.16

0.84

%83

مهمة

املسااااااااااااااااااااااعدة يف جتهيز مكان عمل
لشاااركاتهم الناشااائة حتى تتمكن هذه
 10الشاااااااركات من االساااااااتمرار يف العمل

4

4.16

0.78

%83

مهمة

وتصاابح قادرة على حتقيق إيرادات مالية
مناسبة.
متوسط البعد إمجاالً

4.12

0.57

%82

مهمة

يتضح من اجلدول رقم ( )13اآلتي:
 حصل هذا البُعد على درجة (مهمة) ،حيث بلغ ( ،)4.12ونسبة مئوية ( )%82ولقد تراوح املتوسطاحلسابي للفقرات ما بني ( ,)3.91 –4.26ونسبة مئوية ( ،)%78 - %85حيث حصل على الرتتيب
الثالث ،وهذا قد يرجع إىل أن توفرها ميثل عامالً من العوامل األساسية اليت ميكن أن يكون
املشروع حباجة هلا ،وذلك ألن أهمية اخلدمات الفنية اخلاصة بإدارة املشروع له ُاألثر الكبري على
املشروع ،واستمراريته فهذه اخلدمات تعد غري مكلفة للحاضنة واملشروع احملتضن وضمن طاقة
احلاضنة املادية والبشرية.
 أن أعلى قيمة للمتوسط احلسابي يف هذا البُعد حصلت عليه الفقرة ( )2حيث بلغت ( ،)4.26ونسبةمئوية ( ,)%85وبدرجة مهمة جداً ،حيث حصلت على الرتتيب األول بني الفقرات ،وتنص على " دعوة
للعلوم والتقنية

926
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أصحاب املشاريع التكنولوجية لالشرتاك يف املعارض املتخصصة للتعريف باحلاضنة ومشروعاتهم",
وهذا قد يعود إىل إدراك أفراد عينة الدراسة ألهمية املشاركة يف املعارض بوصفه نوعاً من التسويق
الذي سيوفر مصادر متويلية جديدة ,وهذا سيساعد على استمرارية املشاريع.
 أن أدنى قيمة للمتوسط احلسابي يف هذا البُعد حصلت عليه الفقرة ( )5حيث بلغت ( ،)3.91ونسبةمئوية ( ,)%78وبدرجة مهمة ،حيث حصلت على الرتتيب الثامن واألخري بني الفقرات وتنص على "
توفري قاعات لالجتماعات واملؤمترات اخلاصة باملشاريع التكنولوجية" ،وهذا قد يعود إىل إدراك
أفراد عينة الدراسة إىل أن توفري مثل هذه القاعات حتتاجه املشاريع احملتضنة بعد جناحها أكثر من
املشاريع يف بدايتها ألنها مكلفة.
تستةتج الباحثتان :أن درجة أهمية (اخلدمات الفنية) حصل على درجة مهمة نتيجة إدراك أفراد عينة
الدراسة أهمية اخلدمات الفنية ملا هلا من آثار اجيابية على حتسني أداء أصحاب املشروع وموظفيه،
وامياناً منهم مبا يلعبهُ هذا النوع من اخلدمات يف جناح املشروع من خالل تقديم العون والدعم الفين
أثناء أو بعد التخرج من احلاضنة.
البُعد الثالث :روة أ حتية (اخلدمات التحت لية):
استخرجت الباحثتان املتوسطات احلسابية ،واالحنرافات املعيارية ,والنسبة املئوية هلذا البُعد،
ورتبتها ترتيباً تنازلياً وفقاً للمتوسط احلسابي ،وميكن توضيح استجابات أفراد عينة الدراسة هلذا
البُعد يف اجلدول اآلتي:
جدول رقم ()14
املت سطات احلسا ية ،االحنرافات املعيار ة ,الةسبة املئ ة لتقد رات أفرا

يةة الدراسة للبُعد الثالث :روة

أ حتية (اخلدمات التحت لية)
م

1

2

3

اخلدمات التحت لية

التنسايق والربط بني املشااريع التكنولوجية
واملؤسسات التمويلية املختلفة.
املساااااااااااعدة يف احلصااااااااااول على التكلفة
االستثمارية للمشاريع التكنولوجية.
اإلسهام يف متويل التوسعات االستثمارية يف
مرحلة منو املشاريع التكنولوجية.

للعلوم والتقنية

االحنراف

الةسبة

الداللة

املعياري

املئ ة

اللفظية

%85

الرتبة

املت سط

1

4.26

0.75

2

4.22

0.75

%84

جداً

5

4.09

0.86

%82

مهمة

927
927

مهمة
جداً
مهمة
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4
5

املسااعدة يف وضاع تفاصايل موازنة املشااريع
التكنولوجية.
تقديم مسااااعدات مالية مباشااارة للمشااااريع
التكنولوجية احملتضنة.

م

6
7

اخلدمات التحت لية

املساااااااااااااعدة يف ختفيض التكاليف العامة
للمشاريع التكنولوجية.
التعريف مبصاادر التمويل املالئمة للمشااريع
التكنولوجية.

7

4.01

0.94

%80

مهمة

7

4.01

0.84

%80

مهمة

الرتبة

املت سط

االحنراف

الةسبة

الداللة

املعياري

املئ ة

اللفظية

6

4.04

0.82

%81

مهمة

4

4.15

0.80

%83

مهمة

املسااااااااااعدة يف التمويل لتغطية االحتياجات
األسااااساااية واليت تشااامل( :أجهزة ,ومعدات,
8

تدريب تقين متخصااااااااااااااص ,تكاليف مجع

3

4.18

0.85

%84

مهمة

معلومات ,تطوير برجميات ,دعاية وتسااااااويق
ومطبوعات).
9
10

الضاااغط على البنوك باجتاه منح تساااهيالت
مالية ورفع سقف االئتمان.
املسااااعدة للحصاااول على قروض مصااارفية
أسعار فائدة منخفضة والضمانات املطلوبة.

9

3.96

0.95

%79

مهمة

8

4.00

0.88

%80

مهمة

املساااعدة للحصااول على اآلالت والتجهيزات
 11الرأمساااليااة وتقااديم فرص البيع التااأجريي

9

3.96

1.01

%79

مهمة

لآلالت واملعدات.
متوسط البعد إمجاالً

4.08

0.67

%82

مهمة

يتضح من اجلدول رقم ( )14اآلتي:
 حصل هذا البُعد على درجة (مهمة) ،حيث بلغ ( ،)4.08ونسبة مئوية ( )%82ولقد تراوح املتوسطاحلسابي للفقرات ما بني ( ,)3.96 –4.26ونسبة مئوية ( ،)%79 - %85حيث حصل على الرتتيب
الرابع؛ وهذا قد يرجع إىل أن توفرها ميثل عامالً من العوامل األساسية وعصب املشروع اليت ميكن
أن يكون املشروع حباجة هلا ،وذلك ألن أهمية اخلدمات التمويلية اخلاصة بإدارة املشروع له ُاألثر
الكبري على املشروع ،واستمراريته فهذه اخلدمات تعد العصب األساسي للمشروع احملتضن.
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 أن أعلى قيمة للمتوسط احلسابي يف هذا البُعد حصلت عليه الفقرة ( )1حيث بلغت ( ،)4.26ونسبةمئوية ( ,)%85وبدرجة مهمة جداً ،حيث حصلت على الرتتيب األول بني الفقرات ،وتنص على "
التنسيق والربط بني املشاريع التكنولوجية واملؤسسات التمويلية املختلفة" ,وهذا قد يعود إىل إدراك
أفراد عينة الدراسة ألهمية التنسيق والربط ملا سيوفره من مصادر متويلية جديدة وهذا سيساعد
على استمرارية املشاريع وتعزيز العالقات بينها.
 أن أدنى قيمة للمتوسط احلسابي يف هذا البُعد حصلت عليه الفقرتان ( )11 ,9حيث بلغتا (،)3.96وبنسبة مئوية ( ,)%79وبدرجة مهمة ،وحصلت على الرتتيب التاسع واألخري بني الفقرات وتنص على "
الضغط على البنوك باجتاه منح تسهيالت مالية ورفع سقف االئتمان" ،و" املساعدة للحصول على
اآلالت والتجهيزات الرأمسالية وتقديم فرص البيع التأجريي لآلالت واملعدات" ,وهذا قد يعود إىل إدراك
أفراد عينة الدراسة أن توفري مثل هاتني اخلدمتني حتتاجه املشاريع احملتضنة بعد جناحها أكثر من
املشاريع يف بدايتها ألنها مكلفة.
تستةتج الباحثتان :أن درجة أهمية (اخلدمات التمويلية) حصل على درجة مهمة نتيجة إدراك أفراد
عينة الدراسة أهمية اخلدمات التمويلية ملا هلا من آثار اجيابية على حتسني أداء أصحاب املشروع
وموظفيه ،وإميانا منهم مبا يلعبه هذا النوع من اخلدمات يف جناح املشروع من خالل تقديم العون والدعم
املالي أثناء أو بعد التخرج من احلاضنة.
البُعد الرا ع :روة أ حتية (اخلدمات الل وستية):
استخرجت الباحثتان املتوسطات احلسابية ،واالحنرافات املعيارية ,والنسبة املئوية هلذا البُعد،
ورتبتها ترتيباً تنازلياً وفقاً للمتوسط احلسابي ،وميكن توضيح استجابات أفراد عينة الدراسة على هذا
البُعد يف اجلدول اآلتي:
جدول رقم ()15
املت سطات احلسا ية ،االحنرافات املعيار ة ,الةسبة املئ ة لتقد رات أفرا

يةة الدراسة للبُعد الرا ع :روة

أ حتية (اخلدمات الل وستية)
م

1
2

اخلدمات الل وستية

املعياري

املئ ة

اللفظية

5

4.00

0.77

%80

مهمة

2

4.15

0.83

%83

مهمة

الرتبة املت سط

توفري أعمال التصااااااااوير والطباعة للمعامالت
اخلاصة باملشاريع التكنولوجية.
توفري خدمات االساااااااتقبال واالساااااااتفساااااااار
للمشاريع التكنولوجية.
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توفري خاادمااات االنرتناات للمشاااااااااااااااااااااااااااريع
 3التكنولوجية احملتضااانة مبا يف ذلك ربطة مع

1

4.31

0.80

%86

شبكات املعلومات الدولية.
4

توفري أعماااال الرتمجاااة للمعاااامالت الااادوليااة
اخلاصة باملشاريع التكنولوجية.

 5توفري معلومات عن املنافسني يف السوق.
6

توفري الدليل /الكتيب /االعالنات اخلاصااااة
باملشاريع التكنولوجية.

 7توفري خدمات السكرتاريا وترتيب العمل.
8
9

املسااااااااااااااااااعدة يف عقد االجتماعات وإدارتها
بصورة صحيحة.
توفري خدمات احلاساااوب ومعاجلة النصاااوص
وأعمال التوثيق واحملفوظات واملراسالت.
متوسط البعد إمجاالً

مهمة
جداً

3

4.04

0.84

%81

مهمة

4

4.01

0.91

%80

مهمة

8

3.88

0.86

%78

مهمة

8

3.88

0.94

%78

مهمة

7

3.93

0.83

%79

مهمة

6

3.94

0.88

%79

مهمة

4.02

0.66

%80

مهمة

يتضح من اجلدول رقم ( )15اآلتي:
 حصل هذا البُعد على درجة (مهمة) ،حيث بلغ املتوسط احلسابي ( ،)4.02ونسبة مئوية ( )%80ولقدتراوح املتوسط احلسابي للفقرات ما بني ( ,)3.88 –4.31ونسبة مئوية ( ،)%78 - %86حيث حصل
على الرتتيب اخلامس واألخري ،وهذا قد يرجع إىل أن املشاريع يف بدايتها حتتاج ملثل هذه اخلدمات
الستمرارها وهلذا جاءت درجة أهميتها بنسبة أقل خدمة؛ ألنها من االحتياجات األساسية يف بداية
املشروع داخل احلاضنة أي أنها خدمة مؤقته فحني خيرج املشروع يستطيع االعتماد اعتماداً كبرياً
على نفسه ,وحيصر دور احلاضنة يف تقديم جزء بسيط من هذا النوع من اخلدمات.
 أن أعلى قيمة للمتوسط احلسابي يف هذا البُعد حصلت عليه الفقرة ( )3حيث بلغت ( ،)4.31ونسبةمئوية ( ,)%86وبدرجة مهمة جداً ،حيث حصلت على الرتتيب األول بني الفقرات ،وتنص على " توفري
خدمات اإل نرتنت للمشاريع التكنولوجية احملتضنة مبا يف ذلك ربطة مع شبكات املعلومات الدولية",
وهذا قد يعود إىل إدراك أفراد عينة الدراسة أهمية خدمات اإلنرتنت خصوص ًا للمشاريع التكنولوجية
حبكم إن التكنولوجيا تتغري بسرعة وخدمات اإلنرتنت تساعد على االطالع على كل جديد.
 أن أدنى قيمة للمتوسط احلسابي يف هذا البُعد حصلت عليها الفقرتان ( )7 , 6حيث بلغتا (،)3.88وبنسبة مئوية ( ,)%78وبدرجة مهمة ،وحصلت على الرتتيب الثامن واألخري بني الفقرات وتنص على "
توفري الدليل (الكتيب) االعالنات اخلاصة باملشاريع التكنولوجية" ،و" توفري خدمات السكرتاريا
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وترتيب العمل" ,وهذا قد يعود إىل إدراك أفراد عينة الدراسة إىل أن توفري مثل هاتني اخلدمتني حتتاجه
املشاريع احملتضنة بعد جناحها أكثر من املشاريع يف بدايتها ألنها مكلفة.
تستةتج الباحثتان :أن درجة أهمية (اخلدمات اللوجستية) حصل على درجة مهمة نتيجة إدراك أفراد
عينة الدراسة أهمية اخلدمات اللوجستية ملا هلا من آثار اجيابية على حتسني أداء أصحاب املشروع
وموظفيه ،وامياناً منهم مبا يلعبه هذا النوع من اخلدمات يف جناح املشروع من خالل تقديم العون والدعم
اللوجسيت أثناء أو بعد التخرج من احلاضنة.
البُعد اخلامس :روة أ حتية (اخلدمات االستشار ة):
استخرجت الباحثتان املتوسطات احلسابية ،واالحنرافات املعيارية ,والنسبة املئوية هلذا البُعد،
ورتبتها ترتيباً تنازلياً وفقاً للمتوسط احلسابي ،وميكن توضيح استجابات أفراد عينة الدراسة هلذا
البُعد يف اجلدول اآلتي:
جدول رقم ()16
املت سطات احلسا ية ،االحنرافات املعيار ة ,الةسبة املئ ة لتقد رات أفرا

يةة الدراسة للبُعد اخلامس :روة

أ حتية (اخلدمات االستشار ة)
اخلدمات االستشار ة

م

الرتبة

املت سط

االحنراف

الةسبة

الداللة

املعياري

املئ ة

اللفظية

تقديم استشارات خاصة بإعداد دراسات
1

اجلدوى االقتصاااااااااااااااادية والفنية واملالية
للمشاريع التكنولوجية أو تسويقية لرفع

1

4.32

0.82

%86

مهمة
جداً

الكفاءة التسويقية ملنتجات وخدمات.
2

تقديم اساااااااتشاااااااارات خبصاااااااوص براءة
االخرتاع.

3

4.26

0.75

%85

تقديم اساااااااااتشاااااااااارات قانونية  ,ومالية,
3

وحماسبية ,وتقنية وخبصوص آلية أنشاء

4

4.21

0.80

%84

املشاريع التكنولوجية.

مهمة
جداً
مهمة
جداً

تقديم اسااااااتشااااااارات خاصااااااة باألعمال
4

احملاسااااااااااابية اخلاصاااااااااااة باملشااااااااااااريع

4

4.15

0.78

%83

مهمة

التكنولوجية.
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تقديم اسااااتشااااارات خاصااااة جبودة وآلية
5

التسااااعري للمنتجات واخلدمات اخلاصااااة

7

4.07

0.89

%81

مهمة

باملشرع التكنولوجي.
اخلدمات االستشار ة

م

الرتبة

املت سط

االحنراف

الةسبة

الداللة

املعياري

املئ ة

اللفظية

تقديم الدعم االسااااااااااتشاااااااااااري ألي من
املشااااااااااااكل اليت يواجهها الرياديون من
6

خالل تزويدهم خبرباء حلل مشاااااااكلهم

2

4.29

0.81

%86

الفنية والتقنية بسااااااااارعة كبرية وجبودة

مهمة
جداً

عالية.
تقديم اساااااااااتشاااااااااارات تتعلق بالتوظيف
7

واختيار املوارد البشرية املناسبة للمشروع

6

4.13

0.90

%83

مهمة

التكنولوجي.
تقديم اساااااتشاااااارات حول آلية التساااااعري
8

والتعبئاااااااة والتغليف واختياااااااار قنوات

9

3.97

0.90

%79

مهمة

التسويق للمنتجات االلكرتونية.
تقديم اساااااتشاااااارات تتعلق ب لية وصاااااول
9

املنتج إىل أكرب درجااة من اجلودة لرفع

6

4.13

0.84

%83

مهمة

الكفاءة التسويقية.
10
11
12

تقديم اسااتشااارات حول آلية الرقابة على
العمال والعمل وتقييم املستمر.
تقديم اسااااتشااااارات خبصااااوص األعمال
التجارية االلكرتونية.
تقديم اساااااتشاااااارات خاصاااااة يف كيفية
احلصول على املساعدات املالية.

10

3.94

0.91

%79

مهمة

6

4.13

0.86

%83

مهمة

8

4.04

0.98

%81

مهمة

4.14

0.68

%83

مهمة

متوسط البعد إمجاالً

يتضح من اجلدول رقم ( )16اآلتي:
 حصل هذا البُعد على درجة (مهمة) ،حيث بلغ ( ،)4.14ونسبة مئوية ( )%83ولقد تراوح املتوسطاحلسابي للفقرات ما بني ( ,)3.94 –4.32ونسبة مئوية ( ،)%79 - %86وحصل على الرتتيب الثاني،
وهذا قد يرجع إىل أن املشاريع يف بدايتها حتتاج ملثل هذه اخلدمات الستمرارها ,وهلذا جاءت درجة
للعلوم والتقنية
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أهميتها يف املرتبة الثانية بني اخلدمات ألنها من االحتياجات األساسية أثناء بداية االحتضان وبعد
االنتهاء من االحتضان.
 أن أعلى قيمة للمتوسط احلسابي يف هذا البُعد حصلت عليه الفقرة ( )1حيث بلغت ( ،)4.32ونسبةمئوية ( ,)%86وبدرجة مهمة جداً ،حيث حصلت على الرتتيب األول بني الفقرات ،وتنص على " تقديم
استشارات خاصة بإعداد دراسات اجلدوى االقتصادية والفنية واملالية للمشاريع التكنولوجية أو
تسويقية لرفع الكفاءة التسويقية ملنتجات وخدمات " ,وهذا قد يعود إىل إدراك أفراد عينة الدراسة
أهمية برامج دراسة اجلدوى يف استمرار املشاريع وجتاوز نقاط الضعف واملخاطر اليت قد تواجهه
واستثمار الفرص ونقاط القوة.
 أن أدنى قيمة للمتوسط احلسابي يف هذا البُعد حصلت عليها الفقرة ( )10حيث بلغت ( ،)3.94ونسبةمئوية ( ,)%79وبدرجة مهمة ،وحصلت على الرتتيب العاشر واألخري بني الفقرات وتنص على " تقديم
استشارات حول آلية الرقابة على العمال والعمل وتقييم املستمر" ،وهذا قد يعود إىل إدراك أفراد عينة
الدراسة إىل أن تقديم مثل هذه االستشارات حتتاجه املشاريع احملتضنة بعد جناحها أكثر من املشاريع
يف بدايتها وذلك بسبب تكون اخلربة اخلاصة بهذا النوع من اخلدمات كما أن تقديم االستشارات
يف هذا اجلانب مكلفة.
تستةتج الباحثتان :أن درجة أهمية (اخلدمات االستشارية) حصلت درجة مهمة نتيجة إدراك أفراد عينة
الدراسة أهمية اخلدمات االستشارية ملا هلا من آثار اجيابية على حتسني أداء أصحاب املشروع وموظفيه،
وإمياناً منهم مبا يلعبه هذا النوع من اخلدمات يف جناح املشروع من خالل تقديم العون والدعم االستشاري
أثناء أو بعد التخرج من احلاضنة.
تس ن ننتةتج الباحث تان :أن الةتائج املتعلقة إوا ة السن ن ن ال (ما روة أ حتية متطلبات إنش ن نناء احلاض ن ننةة
التكة ل وية ا حتق ر ة اليحتةية من وقة نظر املختصن ن ن ننني اخلرباء

جمال احلاضن ن ن ننةات ا قات

ذات العالقة؟) حصلت على درجة أهمية مهمة جداً قد يرجع إىل عدة أسباب منها:
 -1أن درجة أهمية إنشاء احلاضنات التكنولوجية باجلمهورية اليمنية من وجهة نظر املختصني واخلرباء
وهي أهمية البنية التحتية للنظام من (مبنى ,ومكونات مادية وأجهزة ,وأفراد) حصلت على درجة
مهمة جداً ,يف حني حصلت أهمية الربامج واخلدمات ممثلة با ( اخلدمات اإلدارية ،اخلدمات الفنية،
اخلدمات التمويلية ،اخلدمات اللوجستية ،اخلدمات االستشارية) على درجة مهمة ,وحصلت األداة
ككل على درجة مهمة جداً نتيجة أن أكثر اخلدمات املقدمة لدعم املشاريع ذات أهمية عالية.
 -2أن مجيع الربامج واخلدمات اليت ينبغي أن تقدمها احلاضااااانة التكنولوجية جاءت مبساااااتوى مهمة
وهذا يدل على أهمية كل خدمة مع اختالف املستويات.
 -3تعد اخلدمات املقدمة لدعم امل شاريع من وجهة نظر املختصني واخلرباء سواء أكان أهمية البنية
التحتية للنظام من (مبنى ,ومكونات مادية وأجهزة ,وأفراد) أم أهمية الربامج واخلدمات ممثلة با
للعلوم والتقنية

933
933

صنعاء  21 - 20 /أكتوبر  2020م

( املؤتمر العلمي الثاني للعلوم اإلدارية )
التنمية املستدامة ركيزة لألمن واالستقرار والسالم  /أكتوبر  2020م

(اخلدمات اإلدارية ،اخلدمات الفنية ،اخلدمات التمويلية ،اخلدمات اللوجستية ،اخلدمات
االستشارية) من العوامل األساسية لنجاح املشروع واستمراريته وحتسني أداءه ،وذلك ألن املقر
املناسب للمشروع يوفر على صاحبه دفع التكلفة لقاء احلصول عليه من جهة أخرى ،هذا باإلضافة
إىل أن اخلدمات اإلدارية وتقديم اخلدمات الفنية واللوجستية واالستشارية اخلاصة بإدارة املشروع
وتوفري اخلدمات التمويلية هلا أثر كبري على املشروع ،وهذه اخلدمات تعد مكلفة للمشاريع خاصة
منذ بداية انطالقها.
االستةتاوات الت صيات املقرتحات:
هدفت الدراسة بصفة رئيسية إىل التعرف على متطلبات تطبيق احلاضنات التكنولوجية
باجلمهورية اليمنية ودورها يف حتقيق التنمية املستدامة ،واستطالع آراء عينة من املختصني واخلرباء يف
جمال احلاضنات واجلهات ذات العالقة حول درجة توفر متطلبات إنشاء احلاضنات التكنولوجية
باجلمهورية اليمنية وأهميتها ،مما أمكن من تقديم بعض االستنتاجات والتوصيات واملقرتحات على
النحو اآلتي:
أ الً :االستةتاوات:
بناءً على النتائج اليت توصلت إليها الدراسة تستنتج الباحثتان اآلتي:
 -1أن احلاضنات التكنولوجية هي إحدى الوسائل اجلديدة خللق املشاريع وفرص العمل اليت تسهم
يف تنمية القدرات التكنولوجية للمؤسسات الصناعية واخلدمية يف اليمن.
 -2تلعب احلاضنات التكنولوجية دوراً بالغ األهمية يف العديد من املسارات التنموية االقتصادية
واالجتماعية ,وهي متثل النواة لرتمجة اإلجناز العلمي واإلبداع البشري إىل مشروعات عمل جادة
ومنتجة ,وهي أيضاً متثل آلية هلا أهميتها يف خلق املزيد من فرص العمل.
 -3من خالل حاضنات األعمال التكنولوجية والعلمية ميكن جتاوز مشكلة االقتصار على استهالك
التكنولوجيا دون إنتاجها أو تطويرها أو املشاركة الفاعلة يف صنعها ،خاصة إذا ما توفر للحاضنات
معطيات لإلجناز التقين ،وليس هذا فحسب بل إن جناح احلاضنات وتفعيل دورها املهم مرهون
مبنظومة القدرات واملوارد البشرية والتقنية .
 -4يتطلب ضمان جناح حاضنات األعمال التكنولوجية يف اليمن تعبئة شاملة للجهود واملوارد إلقامة
حاضنات منوذجية يف عدة مناطق ،والبد أن تعطى األولوية للمشاريع اليت تتضمن أفكارًا مبتكرة,
وهذه األفكار قد تكون تعديالت طفيفة وأهداف حمددة مثل زيادة املدخالت احمللية أو القيمة
املضافة احمللية أو ختفيض التكلفة أو إلعطاء جتاوب أفضل مع حاجات املستهلك احمللي أو حتسني
املزايا التنافسية يف أسواق التصدير.
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 -5تعد احلاضنات التكنولوجية آلية جديدة وفعالة لالرتقاء باملشروعات التكنولوجية من خالل
تقدميها منظومة متكاملة من حيث اخلدمات واملقومات والتمويل والسيما يف املراحل األوىل من
مرحلة األنشاء.
 -6أن إنشاء حاضنة تكنولوجية باجلمهورية اليمنية حيتاج إىل غطاء قانوني يدعمها ويشجعها لتحقيق
قيم مضافة لالقتصاد الوطين.
 -7غياب وجود حاضنة تكنولوجية يف اليمن ولكن هناك مبادرة باجتاه بناءها إذ أن اليمن ميتلك
مقومات جناح بناء احلاضنة ,ومن موارد مالية وبشرية وجامعات ومراكز حبوث وغريها.
 -8تعمل احلاضنة التكنولوجي على إدخال املعرفة كأحد عوامل اإلنتاج من خالل اكتساب
التكنولوجيا احلديثة ونقلها ,و أنها تساعد يف إجياد عالقة بني الوحدات اإلنتاجية احملتضنة تؤدي
إىل حتسني كفاءتها من خالل التعلم املتبادل .
ثانياً :الت صيات:
يف ضوء االستنتاجات السابقة توصي الباحثتان باآلتي:
 الت صيات امل وقة إىل ا قات احلك مية: -1تعبئة اجلهود واملوارد ملدها جبميع اإلمكانيات املادية والبشرية الالزمة ألنشاء احلاضنة
التكنولوجية حتى تستطيع أن تقدم الدعم للمشاريع احملتضنة ،وكذلك تفعيل الدور الرقابي على
آلية عمل احلاضنات.
 -2إجراء مسح شامل ودقيق لقطاع التكنولوجيا واحلاضنات مع تكوين ملفات معلومات عن منتجاتها
وحصصها السوقية وإمكاناتها.
 -3صياغة جمموعة من التشريعات والقوانني واإلجراءات والتعليمات اليت تهتم بتوفري بيئة قانونية مؤاتيه
إلنشاء حاضنة تكنولوجية ولنشاط االستثمار وحتفيزه من حيث الرتاخيص والتسهيالت الضريبية
وتسهيالت البنى االرتكازية .
 -4تكثيف جمهودات الوزارات ذات العالقة باجتاه أنشاء احلاضنة التكنولوجية  ،من حيث:
أ -إحداث تغيري جذري يف النظر إىل احلاضنات وقطاع التكنولوجيا.
ب -حتسني بنية االتصاالت واملواصالت.
ج -مراجعة وحتسني السياسات والتشريعات اخلاصة باحلاضنات واملشاريع احملتضنة والتكنولوجيا.
د -حتسني أسس التنمية التكنولوجية للقطاعات املختلفة..
 -5حتسني قدرات القائمني على احلاضنات التكنولوجية من حيث املتطلبات الفنية واإلدارية وحتى
النفسية يف إطار (تشجيع روح الريادة ،وتعلّم املقاومة واالستمرارية ،وتوفري الضمانات االئتمانية).

للعلوم والتقنية

935
935

صنعاء  21 - 20 /أكتوبر  2020م

( املؤتمر العلمي الثاني للعلوم اإلدارية )
التنمية املستدامة ركيزة لألمن واالستقرار والسالم  /أكتوبر  2020م

 -6تنظيم الورش والندوات حول إنشاء احلاضنة التكنولوجية لتعريف أصحاب املشاريع على اختالف
أنشطتهم بهذه احلاضنات.
 -7لغرض الوصول إىل بناء جمتمعات معرفية قادرة على تفعيل دور احلاضنات التكنولوجية يف تبين
الفكر واإلبداع العربي جيب استغالل العقل اليمين وعده رأس املال وتوظيف البحث العلمي يف
إحداث التغريات اليت ختدم اجملتمع والوصول إىل تطبيقات عربية تقنية متطورة.
 -8دعوة وزارة الصناعة والتجا رة يف اليمن لتفعيل قطاع األعمال واحلاضنات ،والقيام باإلشراف على
منظومة املشاريع احملتضنة اليت ستخرج من احلاضنة التكنولوجية.
 ت صيات م وقة إىل مشار ع القطاع اخلاص: -1التحوّل من استرياد التكنولوجيا إىل التوطني.
 -2إجياد آليات للتنسيق بني احلاضنة التكنولوجية وأصحاب املشاريع احملتضنة الكتساب اخلربات
وتبادهلا مع إقامة عالقات تكاملية (االرتباطات األمامية واخللفية) ولعل مكاتب التنسيق واملراكز
املتخصصة خري مثال على ذلك ،وال جيب التغافل عن املشروعات ذات املواقع النائية أو البعيدة عن
املواقع احلضرية.
 -3اسناد الربامج ال تدريبية واالستشارية والفنية واإلدارية واللوجستية يف جمال التكنولوجيا إىل
احلاضنة واالستفادة من خدماتها.
 -4تشجيع القطاع اخلاص من مؤسسات ورجال األعمال على إقامة حاضنات تكنولوجية يف عدة مناطق.
 ت صيات م وقة إىل مةظحتات اجملتحتع املدن اليحتين: -1التعاون مع احلاضنة التكنولوجية بغية الرتويج عن أنشطتها وخدماتها.
 -2من أجل تعزيز مناخ احلاضنة التكنولوجية املقرتحة يتوجب تشجيع رأس مال املخاطر بواسطة
مستثمرين غري تقليديني.
 ت صيات امة: -1القيام بدراسة مدى إمكانية وجدوى إطالق احلاضنة قبل إنشائها حبيث جيب أن تتطابق طبيعة
اإلمكانيات االقتصادية واالجتماعية لليمن وجيب وضع معايري حمددة عند اختيار املؤسسات
الحتضانها تتناسب مع الظروف احمللية ومراعاة اجلدوى االقتصادية وإعطاء األولوية للمؤسسات
القادمة على النحو الذي حيقق فرص ًا أكرب للعمل .
 -2االستفادة من التجارب الناجحة للحاضنات التكنولوجية واملطبقة يف االقتصاديات املشابهة .
 -3التأكيد على أقامه احلاضنة التكنولوجية الوطنية بالقرب من اجلامعات ومراكز البحوث لتحقيق
هدف مزدوج يتجلى يف استخدام الوحدات اإلنتاجية احملتضنة بوصفها جتارب لتحويل نتائج البحوث
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التكنولوجية إىل منتجات وخدمات جتارية من ناحية ،وتهيئة البيئة لتدريب أصحاب املشاريع
التكنولوجية الناشئة من ناحية أخرى .
 -4إنشاء بنك خاص بتمويل احلاضنة التكنولوجية الوطنية يقضي على أكرب مشكلة تعاني منها وهي
التمويل للحاضنة واملشاريع احملتضنة فيها.
 -5على احلاضنات حتديد أ هدافها وغاياتها بوضوح وبساطة لضمان االنسجام والتناغم بني رغبة
املشاريع احملتضنة ،وحتقيق األ هداف املرسومة للحاضنة ،ويقع ذلك على عاتق اجمللس االستشاري
املوجود يف احلاضنة الذي ميزج بني أصحاب الشأن من القطاعني العام واخلاص ،كما أن حتديد
معايري القبول يف احلاضنة جيب أن حتدث على أساس نوع املنتج وإمكانية تسويقه فضالً عن حتديد
مدة االحتضان لتخريج املشروعات من احلاضنة مبا يتالئم مع خصوصية الظروف احمليطة بها
ومواكبة للعصر.
 -6ضرورة أن تقوم احلاضنة املقرتحة بإنشاء مكتبة اإللكرتونية وكذلك مكتبة ورقية ،حتتوي على
جمموعة من املراجع والدراسات واألحباث احلديثة واملتخصصة ،حبيث حتدث بصورة دورية ملتابعة
التطورات احلديثة يف العامل.
 -7معاجلة مشكلة متويل احلاضنات برصد املبالغ الالزمة إلقامتها واستمرار عملها ،وأن حيدث ذلك
بالتعاون مع اجلهات احلكومية واجلهات ذات العالقة باحلاضنات التكنولوجية دفع األطراف اليت
تتبنى إقامتها.
 -8حاضنات األعمال تعد كأي مشروع آخر ،جيب أن تعمل على إعادة تقييم أعماهلا بصفة دورية
ومعرفة وجه اإلخفاق وحماولة تفاديه ،وذلك من أجل أن تقوم بتحقيق اهلدف الذي أنشئت من أجله
 -9ضرورة الغرس يف أذهان أصحاب املشاريع الصغرية احملتضنة – اثناء فرتة االحتضان  -أهمية
التكامل والدخول يف شراكات فيما بينها ،ألن يف ذلك ضمان لتكامل اخلربات واملال واجلهد
ومن ثم ضمان جناح املشاريع.
ثالثاً :املقرتحات:
تقرتح الباحثة إعداد الدراسات إلكمال اجلهد البحثي املتواضع الذي اجنزته من خالل إجراء الدراسات
اآلتية:
 -1مدى مالئمة وجودة اخلدمات املقدمة من قبل حاضنات األعمال والتكنولوجيا يف تأهيل وتشجيع
انطالق األفكار اإلبداعية يف اليمن.
 -2مدى إمكانيات حاضنات األعمال والتكنولوجيا يف دعم املشاريع اإلبداعية الناجحة.
 -3تبين اسرتاتيجية وطنية لدعم وتشجيع قطاع التكنولوجيا.
 -4دراسة مقارنة بني املشاريع احملتضنة وغري احملتضنة يف اليمن.
للعلوم والتقنية

937
937

صنعاء  21 - 20 /أكتوبر  2020م

( املؤتمر العلمي الثاني للعلوم اإلدارية )
التنمية املستدامة ركيزة لألمن واالستقرار والسالم  /أكتوبر  2020م

قائحتة املراو ننع
 - 1عماد الدين ،شرعة ،)2012( ،دور احلاضنات التكنولوجية يف التأسيس القتصاد املعرفة ،امللتقى
الدولي حول :اسرتاتيجيات التنظيم ومرافقة املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر املنعقد خالل
الفرتة  19-18ابريل ،اجلزائر.
 - 2عبد احلميد ،منال السيد ،)2018( ،حاضنات األعمال ودورها يف تدعيم ريادية األعمال للشباب
يف الوطن العربي ،مصر منوذجاً ،املركز العربي للبحوث والدراسات ،مت االطالع بتاريخ /9/30
 2020الساعة  9:45صباحاً ،متاح يفhttps://tinyurl.com/yxvp2365:
 - 3علي ،ندى ،)2017( ،احلاضنات التكنولوجية ،شبكة النبأ املعلوماتية ،مت االطالع بتاريخ /9/30
 2020الساعة  9:45صباحاً ،متاح يفhttps://tinyurl.com/y23hodfu:

 - 4العزيزي ،حممود عبده حسن .) 2014(.تطوير أداء اجلامعات اليمنية يف ضوء اقتصاد املعرفة،
أطروحة دكتوراه غري منشورة ،كلية الرتبية ،جامعة صنعاء :اليمن.
 - 5شليب ،نبيل حممد .) 2002( .منوذج مقرتح حلاضنة تقنية باململكة العربية السعودية .ورقة عمل
مقدمة إىل ندوة واقع ومشكالت املنش ت الصغرية واملتوسطة وسبل دعمها وتنميتها ،املنعقد خالل
الفرتة  9-8أكتوبر ،الغرفة التجارية الصناعية بالرياض :السعودية.
 - 6البعداني ،علوي على على .)2014(.تطوير حاضنات أعمال إلكرتونية ملشاريع تكنولوجية ،رسالة
ماجستري غري منشورة ،جامعة الزعيم األزهري ،كلية الدراسات العليا والبحث العلمي ،السودان.
 - 7اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا) اإلسكوا( .)2018(.تقرير ورشة العمل اإلقليمية
حوكمة جممعات العلوم واحلاضنات التكنولوجية اخلرطوم ،مجهورية السودان  22 - 24تشرين
األول/أكتوبر ،اجمللس االقتصادي واالجتماعي ،األمم املتحدة.
 - 8صاحل ،طبيب .) 2013(.سبل ترقية حاضنات األعمال يف اجلزائر على ضوء التجارب العاملية :دراسة
حالة حاضنة ورقلة ،غرداية ،االغواط ،رسالة ماجستري غري منشورة ،كلية العلوم االقتصادية
والتجارية وعلوم التسيري ،جامعة قاصدي مرباح -ورقلة ،اجلزائر.
 - 9وزارة التخطيط والتعاون الدولي .)2007( .خطة التنمية االقتصادية واالجتماعية الثالثة للتخفيف من
الفقر  ،2010-2006اليمن.
 - 10السيد ،هبه ،)2018( ،كل ما تريد معرفته عن برنامج احلاضنات التكنولوجية مبركز
 11:00صباحاً ،متاح يف:

اإلبداع ،مت االطالع بتاريخ  2020 /9 /30الساعة
https://tinyurl.com/y2hv8zn5
 - 11املدهون ،حممد إبراهيم؛ والنخالة ،منى رضوان .)2017(.واقع احلاضنات التكنولوجية ودورها

يف تطوير املشاريع الصغرية يف قطاع غزة :دراسة مقارنة بني احلاضنة التكنولوجية يف اجلامعة
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اإلسالمية والكلية اجلامعية ،جملة االقتصادية واملال ،العدد ( )3اجمللد ( )25إبريل ،ص ص-21
 ،51فلسطني.
 - 12احلسن ،عبد الرمحن حممد ،)2011( ،التنمية املستدامة ومتطلبات حتقيقها ،حبث مقدم مللتقى
اسرتاتيجية احلكومة يف القضاء علي البطالة وحتقيق التنمية املستدامة جامعة املسيلة 16 – 15

 /نوفمرب ،اجلزائر.
 - 13الشكري ,عودة حممد .) 2012(.التجربة الفلسطينية يف حاضنات األعمال ودورها يف تنمية أعمال
جديدة للشباب ,حبث مقدم ملؤمتر الشباب والتنمية يف فلسطني :مشكالت وحلول كلية التجارة
باجلامعة اإلسالمية ,لشهر مارس ,فلسطني.
 - 14طاهر ,حممد؛ عبد احلسني ،و عامر مجيل .)2012(.احلاضنات التكنولوجية واحلدائق العلمية
وإمكانية استفادة اجلامعات العراقية منها يف خدمة اجملتمع والتطور االقتصادي ,جملة االقتصادي
اخلليجي ,العدد ( ,)23العراق ،ص ص .78-38

 - 15اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا( .)2018(.تقرير ورشة العمل اإلقليمية
حوكمة جممعات العلوم واحلاضنات التكنولوجية اخلرطوم ،مجهورية السودان  22 - 24تشرين
األول/أكتوبر ،اجمللس االقتصادي واالجتماعي ،األمم املتحدة.
 - 16بن عروة ,مخيس سعيد مخيس فرج .)2013(.احلاضنات التكنولوجية ودورها يف تدعيم
املشروعات الناشئة دراسة تطبيقية على حمافظة حضرموت باليمن ,رسالة ماجستري غري منشورة, ,
املعهد العالي للدراسات اإلسالمية ,مصر.
 - 17عبد الرحيم ,ليلى؛ لدرع ،وخدجية  ،)2011(،حاضنات األعمال التكنولوجية ك لية لدعم
اإلبداع يف املؤسسات الصغرية الرائدة ,حبث مقدم إىل املنتدى الدولي بعنوان "اإلبداع والتغيري
التنظيمي يف املنظمات احلديثة دراسة وحتليل جتارب وطنية ودولية" املقام يف جامعة سعد دحلب –
البليدة خالل الفرتة  – 19- 18مايو ,كلية العلوم االقتصادية وعلوم التيسري ,اجلزائر.
 - 18زايدي  ،عبدالسالم؛ وآخرون .)2011(.حاضنات األعمال التقنية ودورها يف دعم ومرافقة املشاريع
الناشئة -عرض جتارب (ماليزيا ،الصني ،فرنسا ،الواليات املتحدة األمريكية) -مت االطالع بتاريخ
 2020 /9 /30الساعة  9:00مساءاً متاح يفhttps://tinyurl.com/y8m4sqpn :

 - 19اهلاجري ,عبد اهلل سعد ،)2011(،دور حاضنات األعمال يف التنمية الصناعية يف دولة الكويت,
حبث مقدم إىل امللتقي العربي "حول تعزيز دور احلاضنات الصناعية والتكنولوجية يف التنمية
الصناعية" 14 -12 ,أكتوبر ,باجلمهورية التونسية.
 - 20خدجية ,باخالد .)2014(.دور حاضنات األعمال التكنولوجية يف تأهيل املؤسسات الصغرية
واملتوسطة لتبين نظام احلوكمة دراسة حالة مشروعني يف احلاضنة التكنولوجية -ورقلة ,-رسالة
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ماجستري غري منشورة ,جامعة قاصدي مرباح -ورقلة ,كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم
التسيري ,قسم علوم التسيري ,اجلزائر.
 - 21الزركوش ،علياء حسني؛ وطالل ،حممد ليث .)2017(.حاضنات اإلعمال التقنية يف العراق بین
الفكرة والتطبيق ،جملة آفاق علمية ،اجمللد رقم ( ،)9العدد( ،)2رقم تسلسلي ( ،)14ص ص -8
.23
 - 22برهوم ،بسمة فتحي .)2015(.دور حاضنات األعمال والتكنولوجيا يف حل مشكله البطالة
لرياديي األعمال قطاع غزة :دراسة حالة ملشاريع حاضنة أعمال اجلامعة اإلسالمية بغزة (مبادرون
–سبارك) ،رسالة ماجستري غري منشورة ,كلية التجارية ،اجلامعة اإلسالمية ،غزة :فلسطني.
 - 23النخالة ,منى رضوان .)2012(.واقع حاضنات األعمال ودورها يف دعم املشاريع الصغرية لدى الشباب
يف قطاع غزة ,حبث مقدم إىل مؤمتر الشباب والتنمية يف فلسطني ,املنعقد بكلية التجارة يف اجلامعة
اإلسالمية ,خالل الفرتة  25-24ابريل ,الكلية اجلامعية-غزة ,فلسطني.
 - 24زودة ،عمار؛ و بوكفة  ،محزة .)2014(.حاضنات األعمال كنظام داعم لبقاء وارتقاء املؤسسات
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( )3يناير ،اجلامعة األمسرية اإلسالمية ،ص ص .136-109
 - 26وزارة االتصاالت وتقنية املعلومات  .وثايقااة الرؤية االسرتاتيجية لالتصاالت وتقنية املعلومات يف دعم
خطط التنمية املتكاملة يف اليمن (2025 – 2001م) ،مت االطالع بتاريخ  2020 /9 /30الساعة
 9:00مساءاً متاح يفhttps://tinyurl.com/ycrfwre9 :
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دور التعليم الفني واملهني يف التنمية االقتصادية
()1

أ .سبأ محمد حمود الحزورة

()1باحثة (ماجستير) في إدارة وتخطيط تربوي
مقدم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة:
يعد التعليم الفين واملهين الركيزة األساسية للتنمية االقتصادية يف الدول املتقدمة فضالً عن الدول
النامية ،كما أنه ميثل أحد العوامل املهمة إلزالة الفقر ومكافحته عن طريق منح الناس مهارات تزيد
من قدرتهم على الكسب واحلصول على فرص عمل أفضل حيث يساهم يف حتسني نوعية عنصر العمل
وزيادة إنتاجيته والذي بدوره يساهم يف رفع مستوى كفاءة بيئة العمل وكذلك املستوى املعيشي للفرد
ويؤثر اجياباً على التنمية املستدامة للمجتمع والوطن ككل.
وحيتل التعليم الفين واملهين مكانًا بارزًا يف التنمية االقتصادية ،ويأتي يف مقدمة الركائز
األساسية اليت تقوم عليها التنمية ،باعتبار اإلنسان هو العنصر األساس يف كل مشروعات التنمية ،وال
ميكن صياغة اإلنسان وإعداده إال من خالل برامج وخطط تعليمية وتربوية تتناسب مع متطلبات التنمية
علميًا وفكريًا ومهنياً ،حبيث يكون اإلنسان مهيّئاً للقيام بالدور املطلوب منه يف استخدام التكنولوجيا
احلديثة والتطور والتقدم العلمي يف جماالت اإلنتاج واخلدمات (صاروخ.)2 ،2014 ،
وقد جنحت الصني يف عملية التنمية االقتصادية مبواردها البشرية اهلائلة ،بالرتكيز على برامج
اإلنتاج واملهارات التقنية ،وعن طريق نشر التعليم الفين والتقين يف كل قرى الصني ،وإعداد القوى
العاملة ذات الكفاءات الفنية العالية ،ومن هنا استطاعت الصني القضاء على البطالة باستخدام العلم
والتكنولوجيا (اجلدبة.)249 ،2009 ،
ويف اليمن ،يتناسب هذا النوع من التعليم مع طبيعة فرص العمل اليت تولدها القطاعات االقتصادية
املختلفة اليت تتكيف مع طبيعة التحوالت السريعة للتقنية وثورة املعلومات ،ويواكب احتياجات سوق
العمل ،معتمدًا على منطلقات االسرتاتيجية الوطنية للتعليم الفين واملهين ،املستهدفة استيعاب ()%15

من خمرجات مرحليت التعليم (األساسي والثانوية) بعد تهيئة املنشآت واملرافق التعليمية القائمة والتوسع
يف اجلديد منها (كتاب اجمللس األعلى لتخطيط التعليم.)2014 ،
ويشكل نظام التعليم الفين واملهين مكونًا هامًا يف املنظومة التعليمية اليمنية ،إذ يرتبط دوره
مباشرة بالتنمية الشاملة للبالد ،وإدراكًا هلذا الدور فقد حظي نظام التعليم الفين واملهين باهتمام
متزايد ورعاية رمسية وموجهة؛ كونه إحدى الوسائل املعتمدة لتنفيذ السياسات الوطنية اهلادفة إىل توفري
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القدرات البشرية املؤهلة ،وكذلك للحد من البطالة والتخفيف من الفقر وتطوير سوق العمل نوعيًا،
وترشيد القطاع التعليمي (القرشي.)1 ،2006 ،
كما تشري اإلحصاءات إىل أن حجم اإلنفاق على مؤسسات التعليم الفين واملهين حتى نهاية العام
2012م كان متزايدًا مقارنة باألعوام السابقة ،ومن مصادر خمتلفة أهمها( :القروض ،واملساعدات
واملنح ،واملوازنة العامة للدولة) ،حيث بلغ حجم اإلنفاق من القروض ( )65.139.111دوالرًا أمريكيًا،
فيما بلغ حجم اإلنفاق من املساعدات واملنح ( )73.547.521دوالرًا ،يف حني بلغ حجم اإلنفاق من املوازنة
العامة للدولة ( )30.3مليار ريال (كتاب اجمللس األعلى لتخطيط التعليم.)63-61 ،2014 ،
ويواجه التعليم الفين واملهين يف اجلمهورية اليمنية مجلة من الصعوبات أهمها( :ضعف القدرة
االستيعابية وقلة املخصصات املالية املوجهة للتأهيل والتدريب يف املوازنات العامة املتعاقبة ،واالستيعاب
البطيء للتطورات التقنية وثورة املعلومات ،وحداثة التعليم الفين واملهين األهلي ،وغياب اإلشراف عليه،
فضالً عن منطية الربامج القائمة وضعف التنوع والتجديد ،وتدني كفاءة التخطيط للمواءمة بني نسقي
التعليم والعمل ،وغياب معايري وشروط االعتماد واآلليات املتبعة يف مصادقة الشهادات ومنح الرتاخيص
وجتديدها للمعاهد األهلية مبا يضمن حدًا مقبوالً لنوعية اخلدمات التعليمية ،وغياب املناهج وتقليدية
طرائق التدريس) (الشمريي.)6 ،2015 ،
وقد جاء اختيا ر الباحثة هلذا املوضوع؛ تلبية حلاجة اجملتمع اليمين للكوادر الفنية واملهنية من
خمرجات هذا النوع من التعليم ،وكذا احتياج سوق العمل للعمالة املاهرة من املخرجات الفنية واملهنية
اليت متثل الركن األساس يف عملية التنمية االقتصادية للجمهورية اليمنية.
مشكلة البحث:
ترتبط املشكالت االقتصادية ارتباطًا وثيقاً مبستوى ما تقدمه املؤسسات التدريبية والتعليمية،
كاملؤسسات املعنية بالتعليم الفين واملهين ،ويتوىل عدد من املؤسسات التعليمية والتدريبية مسؤولية هذا
النوع من التعليم والتدريب لتأهيل املتخرجني وإعدادهم للقيام مبسؤولية األعمال الفنية والتقنية يف
اجملتمع (منتدى الرياض االقتصادي.)3 ،2012 ،
وقد اشارت العديد من الدراسات اىل وجود عدد من العوامل االقتصادية اليت تؤثر بشكل رئيسي
على أداء التعليم الفين واملهين وجودة خمرجاته والذي تقف عائقاً امام حتقيقه لدوره يف التمية
االقتصادية ،فقد أشارت دراسة (حمي الدين2008 ،م) اىل ان مصادر متويل التعليم تتأثر مبعطيات
األزمات والتحديات اليت تواجهها اقتصادات البلدان واليت من أبرزها :الديون املالية الداخلية او
اخلارجية ،وأوضحت دراسة (احلاوري2005 ،م) اىل أن التمويل احلكومي ميثل املصدر الرئيس لتمويل
التعليم باليمن لكنه يتأثر بالعديد من القيود أبرزها :حمدودية املوارد التمويلية من اخلزينة العامة للدولة
وحمدودية التمويل اخلارجي وضعف مشاركة القطاع اخلاص يف متويل التعليم.
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وتشكل تلك العوامل االقتصادية املذكورة مسبقاً عائقاً امام حتقيق التعليم الفين واملهين لدوره
يف تلبية احتياجات ومتطلبات التنمية وسوووووووووق العمل وتبني الفجوة بني احتياجات سوووووووووق العمل اليمين
وخمرجات مؤ سسات التعليم الفين واملهين ،األمر الذي جعلها عاجزة عن القيام بدورها يف دعم التنمية
االقتصوووووووووووووووادية وميكن بلورة البحث يف التسوووووووووووووووا ل اآلتي :ما دور التعليم الفين واملهين يف التنمية
االقتصادية وما العوامل املؤثرة عليه؟
أهداف البحث:
يهدف البحث اىل معرفة دور التعليم الفين واملهين يف التنمية االقتصادية وما العوامل االقتصادية
اليت تؤثر على دوره يف التنمية ،وذلك من خالل اإلجابة على التسا الت التالية:
 .1التعرف على واقع دور التعليم الفين واملهين يف التنمية االقتصادية؟
 .2حتديد العوامل االقتصادية اليت تشكل عائقاً امام التعليم الفين واملهين لتحقيق دوره يف التنمية؟
 .3بيان ما إذا كان هناك فروقًا ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( ،)α=0.05بني متوسطات
درجات أفراد العينة تعزى إىل املتغريات (النوع ،سنوات اخلربة ،القطاع ،الوظيفة)؟
أهمية البحث:
سيقدم البحث خلفية معرفية للباحثني وملؤسسات التعليم الفين واملهين وإداراتها من الناحية النظرية
عن الدور الذي ينبغي أن تقوم به هذه املؤسسات يف التنمية االقتصادية .وسيتطرق هذا البحث اىل عدد
من التجارب الناجحة للدول األخرى يف قطاع التعليم الفين واملهين وكيف كان له عظيم األثر يف التنمية
االقتصادية لتلك البلدان وما الذي ميكننا استخالصه من تلك التجارب لإلفادة منها.
كما سيقدم البحث عدد من املقرتحات على مستوى االعداد والتخطيط والتمويل للمساهمة يف
حتسني دور التعليم الفين واملهين وكذلك عرض عدد من االدوات التقنية اليت تساهم يف رفع مستوى
اداء هذا القطاع.
حدود البحث:
 .1احلدود املكانية :اقتصر البحث احلالي على (الشركات واملؤسسات اإلنتاجية واملهنية من القطاعني
احلكومي واخلاص يف أمانة العاصمة ،باإلضافة إىل اجلهات ذات العالقة مبوضوع البحث وهي:
(وزارة التعليم الفين والتدريب املهين ،وزارة التخطيط والتعاون الدولي ،وزارة الصناعة والتجارة).
 .2احلدود املوضوعية :تركزت احلدود املوضوعية يف اإلجابة عن تسا الت البحث.
 .3احلدود البشـ ــرية :ت م تطبيق البحث امليداني على (أرباب العمل ومدراء اإلدارات ور سووواء األقسوووام
واملوظفني) (الذكور واإلناث).
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 .4احلدود الزمنية :مت تطبيق البحث خالل العام 2016م – 2017م.
الكلمات املفتاحية
دور ،التعليم الفين واملهين ،التنمية االقتصادية
اإلطار املنهجي للدراسة:
نظرا لطبيعة البحث وأهدافه مت تطبيقه على املؤسسات الصناعية واحلرفية يف القطاعني
احلكومي واخلاص بأمانة العاصمة ،وكذا الوزارات واملؤسسات احلكومية اليت تدير وتستفيد من
خمرجات التعليم الفين واملهين؛ بغية تشخيص واقع دور التعليم الفين واملهين يف التنمية االقتصادية؛ فإن
الباحثة حتدد منهج البحث يف املنهج الوصفي املسحي ،فاملنهج الوصفي املسحي :هو من طرق الوصف
والتحليل بشكل علمي منظم ،وهو من أكثر املناهج استخدامًا يف مثل هذه الدراسات.
حيث مت استخدامه لوصف وبيان دور التعليم الفين واملهين يف التنمية االقتصادية يف أمانة العاصمة
صنعاء ،وكذا إبراز العالقة بني هذا النوع من التعليم ومؤسسات التنمية يف اجلمهورية اليمنية ،والعوامل
اليت تؤثر يف دور التعليم الفين واملهين يف عملية التنمية.
وفيما يلي اإلجابة على تساؤالت البحث:
أوالً :التعرف على واقع دور التعليم الفين واملهين يف التنمية االقتصادية
حيتل التعليم الفين واملهين مكانة متميزة ومتقدمة يف سلم أولويات واهتمامات الدول املتقدمة
والنامية ،إمياناً منها بأهميته املتميزة يف التنمية االقتصادية ،إذ يعد التعليم الفين واملهين أحد أهم
حلقات الوصل بني النظام التعليمي وسوق العمل ،ألن التطورات والتغريات الكبرية واملتسارعة اليت مازال
يشهدها العامل يف جمال العلوم والتكنولوجيا تعكس آثارها على التعليم الفين واملهين قبل غريه من
أنواع ونظم التعليم األخرى ،بوصفه أداة التغيري الرئيسية ،ووسيلة إعداد اإلنسان وتأهيله للتعامل مع
التكنولوجيا ومواكبة التطورات الراهنة واملستقبلية (املركز اليمين للدراسات االسرتاتيجية،2003 ،
.)131
وقد أكدت النظرة االقتصادية أن عملية التنمية واإلنتاج وال سيما مع وجود التقدم التكنولوجي
أو زيادة اإلنتاج ،أو استغالل الثروات الطبيعية ،وابتداع ثروات جديدة ،إمنا يتوقف على ما ميلكه
اجملتمع من قوى عاملة مؤهلة ،ومزودة مبهارات وخربات متنوعة تقوم بالعمل وتؤديه وفق االجتاهات
اجلديدة واألساليب العصرية ،ولقد اتضح  -مبا ال يدع جماالً للشك  -أن القوى البشرية املؤهلة واملدربة
يف كافة التخصصات يف مجيع املستويات أغلى مورد اقتصادي ،وأصبحت ثروة أي بلد ال تقاس مبا
ميلكه من ثروات وموارد طبيعية ،إمنا مبا ميلكه من قوى عاملة قادرة على استغالل ما هو موجود من
ثروات وموارد أو ابتداعها إن قلت (احلاج.)32 ،1998 ،
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وما يشهده العامل اليوم  -بفضل العلم من تطورات علمية وثقافية على خمتلف املستويات واألصعدة
 أوجد تطورات معرفية ومعلوماتية وثورة اتصاالت وحتديات كربى أمام النظم التعليمية للدول الناميةبشكل عام ،فأي جمتمع ال يسهم يف إنتاج املعرفة يعد جمتمعاً ضعيفاً وجب عليه إعادة النظر يف نظامه
التعليمي مبا يتواكب مع التصورات العاملية يف إطار املتغريات احمللية واإلقليمية (مقبل.)14 ،2006 ،
وقد أقر وزراء التعليم العالي والبحث العلمي يف الوطن العربي يف مؤمترهم السادس الذي عقد يف
اجلزائر عام (1996م) ،دعوة الدول العربية إىل منح التعليم التقين واملهين مرتبة متقدمة يف سلم أولويات
السياسات واالسرتاتيجيات التعليمية بإدخال التجديدات الرتبوية عليه ،وأهمية مشاركة قطاعات العمل
واإلنتاج يف عملية تصميم مناهجه (األشول.)3 ،2003 ،
ولقد أدرك املسؤولون أن التعليم الفين واملهين من أكثر األمناط التعليمية إعداداً للكوادر الفنية
املاهرة اليت ميكنها التكيف مع متغريات العصر ،وقد أولته خمتلف دول العامل  -النامية منها واملتقدمة
 اهتماماً متزايداً وعناية فائقة انطالقاً من أهميته يف التنمية االجتماعية ،ويف التقدم العمليوالتكنولوجي ،ومتثل هذا االهتمام يف التوسع الكمي والنوعي الذي شهده هذا النمط من التعليم يف
كثري من الدول ،ويف اختاذ اإلجراءات اليت تكفل تطويره ،من أجل زيادة فاعليته ،ورفع كفاءة
خرجييه ،وحتسني مردوده االجتماعي ،واالقتصادي ،والرتبوي (األشول.)2 ،2003 ،
وقد توجهت العديد من النظم التعليمية يف كثري من دول العامل إىل استحداث أمناط جديدة من
التعليم الثانوي حيث أصبحت املدرسة الثانوية العامة بصورتها التقليدية قاصرة عن الوفاء مبتطلبات
التغيري االجتماعي والثقايف ،وأصبحت احلاجة ملحة إىل صيغ جديدة للتعليم الثانوي الفين واملهين
والثانوي األكادميي ذات أهداف متسعة ،ومناهج تالئم حاجات وقدرات وميول الطلبة ،ومناسبة
للمستويات املتعددة واجملاالت املختلفة ملتطلبات العمالة يف اجملتمع (األغربي.)145 ،2003 ،
وقد أوضحت دراسة ) Magaji (2015أن اهداف التعليم املهين والتقين ستبقى غري قابلة لإلجناز
إذا واجهت التحديات واالحتياجات املعاصرة ،وأكدت الدراسة على أنه جيب إعادة النظر فيما يتعلق
بأهداف التعليم املهين والتقين مبا جيعلها أكثر انسجاما مع التطورات والتقنيات املعاصرة ،باإلضافة
إىل ضرورة تطوير واستحداث اسرتاتيجيات ناشئة من شأنها أن حتقق منوًا مستمرًا لالقتصاد الوطين
مما سبق ترى الباحثة أن هناك اهتماماً كبرياً من معظم دول العامل بالتعليم الفين واملهين ،كون
التعليم الفين واملهين يؤثر يف عدة جماالت مثل :سياسات االستخدام والتشغيل املعاصرة ،وبرامج التنمية
االقتصادية  ،وكذلك أثر التدريب املباشر يف تنمية القوى العاملة ،ثم أثر التعليم املهين يف التقليل من
نسبة البطالة املنتشرة بني الشباب ،كما أن ظاهرة النقص الواضح لأليدي العاملة املاهرة واملالئمة،
واملطابقة املستمرة للقوى العاملة مع املتطلبات احلديثة اليت يفرضها التقدم التقين والعلمي احلديث
واملتطور ،تفرض علينا أن نتحدث بصوت عال عن أهمية التعليم املهين ،باعتباره عنصراً أساسياً ضمن
املنظومة االقتصادية ألي بلد ،من خالل تلبية احتياجات سوق العمل واإلنتاج من الكوادر البشرية
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املؤهلة ،ولكن هذا االهتمام يتفاوت من دولة ألخرى ،وخيتلف من الدول املتقدمة صاحبة السبق يف هذا
اجملال ،إىل الدول النامية ،ويعود االهتمام بالتعليم الفين واملهين إلي احلاجة إليه يف هذا العصر ،عصر
االنفجار املعريف املتسارع والعمالة املتطورة ،وهذا ما جعل الكثري من الدول تراجع أنظمتها التعليمية،
لكي تواكب احلاضر وتواجه حتديات املستقبل.
 التنمية وعالقتها بالتعليم الفينلقد أضحت التنمية شغالً شاغالً لإلنسان يف شتى جماالت احلياة ،فهي عملية شاملة تتكامل
فيها مجيع أوجه النشاط االقتصادي واالجتماعي ،وتتفاعل فيها عمليات النمو مع معطيات التغيري،
فالتنمية تعين كل عمل إنساني هادف ومنظم ،سواء كان ذلك على مستوى الفرد أو اجلماعة ،وهي
يف األساس بناء للقدرة الذاتية مع استخدام الطاقة اإلنسانية بقصد زيادة إنتاجية الفرد واجلماعة يف
النشاطات االقتصادية واالجتماعية واالنتقال بالواقع املعيشي لإلنسان من مستوى أدنى إىل مستوى أعلى
نسبيا وعلى امتداد فرتة زمنية معقولة.
وفيما يتعلق مبفهوم التنمية الشاملة ،فقد جاء للتأكيد على ضرورة أن تكون التنمية شاملة لكل
األبعاد ال أن تكون زراعية فحسب ،أو صناعية ،أو حمصورة يف منطقة دون أخرى ،مبعنى أنها جيب
أن تكون اقتصادية واجتماعية يف الوقت عينه ،وأنها جيب أن تتناول الزراعة والصناعة معا ،وحتقق
التوازن يف التنمية املكانية ،وأن يفرد اهتمام خاص لقضايا توزيع الدخل والقضاء على الفقر (أبو علي،
.)52 ،2007
مما سبق ترى الباحثة أن احلاجة لتطوير مفهوم النمو االقتصادي أدت إىل تطوير النظرة إىل ما هو
أبعد من قضية زيادة الدخل القومي ،فظهر مفهوم التنمية االقتصادية اليت تعين إحداث تغيريات هيكلية
يف االقتصاد القومي بأبعادها املختلفة :االقتصادية والسياسية واالجتماعية والتنظيمية؛ من أجل حتسني
نوعية احلياة ،وتوفري حياة كرمية جلميع أفراد اجملتمع ،وهي مقدمة لتنمية أمشل ،حيث مل يعد كافياً
حتقيق زيادة يف متوسط دخل الفرد احلقيقي ومعدل النمو االقتصادي ،بل أصبح من الضروري حتسني
نوعية احلياة يف املستوى الصحي والتعليمي واخلدمي ،وحتسني البيئة وغريها من اخلدمات.
العالقة بني التنمية والتعليم:
جتمع معظم أدبيات التنمية على أن التعليم هو قلب التنمية وصلبها ،وأن جناح التنمية يف أي جمتمع
يعتمد كثرياً على جناح النظام التعليمي يف هذا اجملتمع ،والتعليم هو مفتاح التقدم وأداة النهضة ومصدر
القوة يف اجملتمعات ،وعلى ذلك فإن التعليم والتنمية هما وجهان لعملة واحدة ،فمحورهما اإلنسان
وغايتهما بناء اإلنسان وتنمية قدراته وطاقاته ،من أجل حتقيق تنمية مستدامة بكفاءة وعدالة تتسع فيها
خيارات احلياة أمام الناس ،كما يعدّ التعليم من أهم روافد التنمية وعناصرها املختلفة ،فاجملتمع الذي
حيسن تعليم وتأهيل أبنائه  ،يساهم يف بناء جمتمع قوي سليم يسوده األمن االجتماعي واالستقرار
السياسي واالقتصادي (أبو سليم)http://alwsa2l.blogspot.com). ،2013 ،
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إن تتبع تأثري التعليم على النمو االقتصادي أو تأثره به تارخيياً أمر حمفوف باملخاطر  -ويف كثريٍ
من األحيان غري ممكن نظراً لعدم توفر املعلومات ،فالتعليم قبل القرن التاسع عشر كان نوعاً من
الرتف العلمي حمدوداً  -يف النخبة ومرتبطاً بشكل كبري بالتعليم الديين ،والواقع أنه يف اململكة
املتحدة مل يصبح التعليم االبتدائي إلزامياً إال يف عام (1870م) ،ومل يدخل التعليم الثانوي اجملاني إال
بشكل حمدود يف عام 1907م  ،وأدخل التعليم الثانوي اجملاني للجميع يف عام (1944م)Philip and ،

) )Martin, 2003على ذلك فإن للتعليم تأثرياً قوياً على التنمية ،وقد يكون هذا التأثري إجيابياً ،كما
قد يكون سلبياً ،وميكن توضيح ذلك من خالل اجلدول اآلتي:
ويؤكد كل من (بولز) و(جنيتس) ،أن التعليم يف اجملتمع الرأمسالي يعزز السيطرة واخلضوع
ملتطلبات سوق العمل ،وهي مسات تتطلبها الرأمسالية يف منطها االقتصادي القائم على اخلضوع للسلطة،
ويف اجملتمع الطبقي تستخدم الطبقة املسيطرة التعليم لتعزيز مكانتها وتأكيد ثقافة التفاوت
االجتماعي والطبقي ،أما (بورديو) و(باسرون) فقد ذهبا إىل أن التعليم يعمل على تشكيل الشخصيات
لتتناسب مع عالقا ت السيادة والتبعية يف اجملال االقتصادي ،فهي ال تعد الطلبة للعمل فحسب بل وعرض
نفسهم كسلعة هلا مثن (بدران.)35-31 ،2006 ،
وباملثل فإن حتقيق التنمية االقتصادية يتوقف على مدى ما وصل إليه التعليم يف اجملتمع ،فالتنمية
ال ميكن أن تتم يف أي دولة ما مل تكون طبقة من الشباب تعي معنى التنمية وأهميتها ،وهذه الطبقة
من الشباب تنتج من وجود نوع من التعليم يهيئ اجلو الصاحل لفهم طبيعة اجملتمع ،ومن ناحية أخرى فإن
عملية التنمية يف حد ذاتها حتتاج إىل قوى عاملة مدربة على أسس علمية تتيح هلا القدرة على استغالل
اخلدمات احمللية ،وتشغي ل كافة قطاعات اإلنتاج ،وتدرك معظم الدول النامية أنها يف حاجة ماسة
ملراجعة نظمها التعليمية وأساليب التعلم فيها ،وذلك من منطلق أن التعليم عامل أساسي لتحقيق خطط
وبرامج التنمية االقتصادية واالجتماعية (خليل.)184 ،2005 ،
وتتأكد العالقة بني التعليم والتنمية من خالل زيادة االستثمار يف التعليم على املستويني :الفردي
واجلماعي والنمو االقتصادي ،وهذا ما أثبتته جتربة البلدان األكثر تقدماً ،لكن املثري للقلق أن الفجوة
بني الدول املتقدمة والدول النامية تزداد اتساعاً مبرور الزمن ،وعلى الرغم من أن هناك كثرياً من الدول
النامية قد ارتفعت فيها معدالت االئتمان باملدارس واجلامعات – ومن بينها الدول الغنية باملوارد الطبيعية
واملنتجة واملصدرة للنفط – إال أنها مل تستطع حتقيق معدالت منو عالية خالل الفرتة ( )1998-1965بل
إن معدالت النمو االقتصادي كانت سلبية ،باستثناء العدد القليل من بني الدول النامية اليت استطاعت
أن حتقق معدالت منو اقتصادي معقولة يف الفرتة اليت تلت السبعينات ،مثل :كوريا اجلنوبية،
وسنغافورة ،وماليزيا (.)15 ,2000 ,Gylfason
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ومن خالل البحث امليداني وباستخدام الباحثة لنظام الو  SPSSفقد توصلت اىل املتوسطات احلسابية
واالحنرافات املعيارية لتقديرات أفراد العينة للتسا ل األول دور التعليم الفين واملهين يف التنمية
االقتصادية كما هو موضح يف اجلدول أدناه
الرتبة

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

العبارات

احلسابي

املعياري

املوافقة

1

3.81

1.156

كبرية

2

3.75

1.057

كبرية

11

3.56

1.135

كبرية

3

3.52

1.114

كبرية

4

3.52

.9876

كبرية

10

3.50

1.012

كبرية

5

3.37

1.105

متوسطة

6

3.33

1.020

متوسطة

9

3.32

1.130

متوسطة

8

3.23

1.067

متوسطة

7

3.14

1.180

متوسطة

3.46

.7502

كبرية

الرقم

يساهم يف إحالل العمالة اليمنية بدالً عن العمالة
األجنبية اليت تتقاضى رواتبها بالعملة الصعبة.
يساهم يف تنمية املهارات املطلوبة اليت تؤدي إىل
أفضل إنتاج بأقل التكاليف.
يساهم يف زيادة دخل الفرد ورفع املستوى املعيشي
لألسرة.
يساعد على رفد البلد بتحويالت مالية من خالل
خمرجاته اليت تعمل يف دول شقيقة وصديقة.
تساهم التخصصات املوجودة يف حتقيق متطلبات
التنمية االقتصادية.
يسهم يف تطوير مؤسسات العمل واإلنتاج.
توفر مؤسسات التعليم الفين واملهين األعداد
املطلوبة ملتطلبات التنمية االقتصادية.
تليب برامج وختصصات مؤسسات التعليم الفين
واملهين حاجات سوق العمل.
حيصل القطاعان العام واخلاص على احتياجاتهما
من خمرجات التعليم الفين واملهين بسهولة.
تربط مؤسسات التعليم الفين واملهين اجلانب
التطبيقي مبتطلبات التنمية االقتصادية.
يستحدث التعليم الفين واملهين ختصصات جديدة
ومتنوعة وفقاً ملتطلبات التنمية.
الكلي
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يتضح من اجلدول ( )1اآلتي:
 .1أن درجة موافقة عينة البحث على التسا ل االول "دور التعليم الفين واملهين يف التنمية االقتصادية"
ككل كانت (كبرية) ،ومبتوسط حسابي ( ،)3.46واحنراف معياري (.).7502

 .2أن درجة موافقة عينة البحث على عبارات سؤال دور التعليم الفين واملهين يف التنمية االقتصادية
كانت متقاربة ،إذ حصلت ست عبارات على درجة موافقة كبرية ،وهي،)11 ،10 ،4 ،3 ،2 ،1( :
بينما حصلت مخس عبارات على درجة موافقة متوسطة ،وهي .)9 ،8 ،7 ،6 ،5( :وقد جاءت العبارة
( )1واليت تنص على" :يساهم يف إحالل العمالة اليمنية بدالً عن العمالة األجنبية اليت تتقاضى رواتبها
بالعملة الصعبة" ،يف املرتبة األوىل وبدرجة موافقة (كبرية) ،ومبتوسط حسابي ( ،)3.81واحنراف
معياري (.)1.156

وتعزو الباحثة هذه النتيجة إىل حجم األجور املالية الكبرية اليت تتقاضاها العمالة األجنبية وهذا
يؤثر على التنمية االقتصادية للجمهورية اليمنية وعلى صاحب العمل باإلضافة إىل أن العمالة األجنبية
كانت تتواجد يف اليمن بشكل كبري ،يف حني قلة وجودها يف السوق  -من العمال األجانب  ،-وهذا
الفارق يساعد يف عملية التنمية االقتصادية.
وختتلف هذه النتيجة مع دراسة (القرشي )2006 ،اليت بينت أن خمرجات التعليم الفين واملهين ال
تساهم يف احلد من استقدام العمالة األجنبية ،األمر الذي يقلل من استيعاب العمالة احمللية .ويفسر هذا
االختالف بالعامل الزمين ،فدراسة القرشي أجريت يف العام  ، 2006حيث كان التعليم الفين واملهين
آنذاك حديثًا مبتدئًا ،أما اآلن فيبدو أنه قد تطور نوعًا ما.
 .3جاءت العبارة ( )2واليت تنص على" :يساهم يف تنمية املهارات املطلوبة اليت تؤدي إىل أفضل إنتاج بأقل
التكاليف" ،يف املرت بة الثانية بدرجة موافقة (كبرية) ،ومتوسط حسابي ( ،)3.75واحنراف معياري
( ، )1.057وتُعزى هذه النتيجة إىل نوعية خمرجات التعليم الفين واملهين ومساهمتها الفعالة يف تلبية
احتياجات سوق العمل من املهن املطلوبة يف معظم التخصصات.
وختتلف هذه النتيجة مع دراسة (املوىل )2012 ،اليت بينت وجود ضعف يف املستويات املهارية لدى
املتخرجني من مؤسسات التعليم والتدريب التقين واملهين ،بسبب الربامج اليت ال ختدم متطلبات سوق
العمل .ورمبا يرجع سبب االختالف إىل اختالف األداة والعينة ،حيث اعتمدت دراسة املوىل على الوثائق
والكشوفات الرمسية ،د ون النزول امليداني ملالمسة الواقع الفعلي ،يف حني أن البحث احلالي استخدم
االستبانة اليت قدمها للخرباء.
 .4جاءت يف املرتبة قبل األخرية العبارة ( )8واليت تنص على" :تربط مؤسسات التعليم الفين واملهين
اجلانب التطبيقي مبتطلبات التنمية االقتصادية" ،بدرجة موافقة (متوسطة) ،ومتوسط حسابي
( ،)3.23واحنراف معياري ( . )1.067وتعزو الباحثة هذه النتيجة إىل الفجوة القائمة بني مؤسسات
للعلوم والتقنية
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التعليم الفين واملهين ومؤسسات سوق العمل بأنواعها (عام – خمتلط – خاص) ،إذ إن خمرجات
مؤسسات التعليم الفين واملهين ال تفي بكل متطلبات التنمية االقتصادية للمجتمع ،وال سيما مع
التطور الذي تشهده وسائل االنتاج والتصنيع احلديثة اليت حتتاج إىل مهارات ذات كفايات عالية.
وتتفق هذه النتيجة مع دراسة (الزبريي )2009 ،اليت أوضحت أن هناك فجوة يف احتياجات سوق
العمل اليمين وخمرجات مؤسسات التعليم الفين واملهين ،مما جعلها غري قادرة على القيام بدورها
يف دعم التنمية االقتصادية.
 .5جاءت يف املرتبة األخرية العبارة ( ) 7واليت نصها" :يستحدث التعليم الفين واملهين ختصصات جديدة
ومتنوعة وفقاً ملتطلبات التنمية" ،بدرجة موافقة (متوسطة) ،ومتوسط حسابي ( ،)3.14واحنراف
معياري ( ،)1.180وتعزو الباحثة هذه النتيجة إىل وجود قصور واضح يف تطبيق اسرتاتيجية وزارة
التعليم الفين والتدريب املهين واملؤسسات التابعة هلا إذ أنها تقتصر فقط على فتح أبوابها ملخرجات
التعليم األساسي والثانوي ،ومل ترتقٍ بسلمها التعليمي إىل مستوى الطموح التنموي الذي حتتاجه
البلد ،و عدم استحداث ختصصات حديثة ومتطورة وفق مستجدات ومتغريات سوق العمل.
وتتفق نتائج السؤال (األول) للبحث احلالي مع دراسة كلٍ من( :مزارق)2012 ،؛ (أنعم)2013 ،؛
(خرياهلل)2009 ،؛ ( ) 2002 ،Howellواليت توصلت مجيعها إىل أن التعليم املهين يسهم يف التنمية
االقتصادية.
يف حني ختتلف نتائج السؤال (األول) للبحث احلالي مع نتائج دراسة كلٍ من( :القرشي)2006 ،؛
(الزبريي)2009 ،؛ (القاضي ) 2015 ،اليت توصلت إىل ضعف إسهام التعليم الفين يف التنمية .ويرجع
السبب يف اختالف النتيجة للدراسة احلالية مع الدراسات السابقة؛ إىل اختالف الفئة املستهدفة ،والعامل
الزمين ،حيث إن دراسيت (الزبريي)2009 ،؛ و(القاضي )2015 ،استهدفتا الطلبة ،كونهم املخرجات
احلقيقية للتعليم الفين ،والذين أفادوا بضعف إسهام تلك املؤسسات ،أما البحث احلالي فقد استهدف
اخلرباء وأرباب العمل ،باإلضافة إىل أن دراسة الزبريي اقتصرت على دور كليات اجملتمع فحسب ،يف
حني هدف البحث احلالي إىل دور مؤسسات التعليم الفين واملهين – بشكل عام – يف التنمية
االقتصادية ،أما تفسري االختالف مع دراسة (القرشي ،)2006 ،فرمبا يرجع يف نظر الباحثة إىل اختالف
العامل الزمين ،إذ إن دراسة القرشي أُجريت يف عام  . 2006ولعله قد حصل تطور يف خمرجات التعليم
الفين من تلك الفرتة إىل الوقت احلاضر.
ثانيا :حتديد العوامل االقتصادية اليت تؤثر على دور التعليم الفين واملهين يف التنمية
ال شك أن تباطؤ النمو االقتصادي وما يفرضه على الدولة من زيادة اإلنفاق على التعليم والتدريب
لتوفري فرص عمل ،جيعل الدولة يف موقف مالي حرج حيول دون التوسع الكايف يف اإلنفاق املخصص
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للتعليم ،األمر الذي قد تضطر معه الدولة إىل البحث عن متويل خارجي كالقروض واملنح وغري ذلك،
ومن خالل التحليل هلذا العامل يتضح أن هناك إهماالً وغيابًا لتحليل هذه احملددات املهمة يف البيئة
اخلارجية اليت تعمل يف نطاقها وزارة التعليم الفين ،والبد أن يتم األخذ يف االعتبار العوامل االقتصادية
اليت متر بها اليمن عند اإلعداد لالسرتاتيجية البديلة يف املرحلة القادمة مبا يوجد ترابطًا وتكامالً بني
السياسات العامة للدولة ،وبني سياسة التعليم الفين؛ لتليب خمرجاتها تلك املقومات االقتصادية
وتأتي عملية متويل التعليم واإلنفاق عليه يف مقدمة هذه اخلطط والربامج واألنشطة (علي.)1 ،2008 ،
ومن العوامل االقتصادية املؤثرة على التعليم الفين واملهين ما يلي:
أ .مصادر اإلنفاق على التعليم:
أدى التوسع يف التعليم الفين واملهين ،ويف تطبيق دميقراطية التعليم وإتاحته لفئات اجملتمع املختلفة
إىل احلاجة املتنامية لتوفري التمويل الالزم وحشد املوارد املادية والبشرية املالئمة ،مما ألقى على عاتق
اجملتمع عبئاً كبريًا من النفقات ،ومن ناحية أخرى تنامت الدعوات إىل إحداث إصالحات يف األنظمة
التعليمية يف ضوء التطورات العاملية االقتصادية منها والسياسية والثورة املعرفية (املصري.)55 ،2003 ،
وبالنسبة لليمن فقد تعددت مصادر متويل التعليم الفين واملهين ما بني متويل حكومي وذاتي ومنح
وقروض ،ويف اجلدول اآلتي بيان لذلك:
جدول ()1
املصادر املالية للتعليم الفين واملهين وتوزيعها
مصادر التمويل

م

مؤسسات التعليم

مؤسسات التعليم

والتدريب احلكومية

والتدريب اخلاصة

احلد

احلد

احلد

احلد

1

منحة حكومية

االدنى
%40

االعلى
%75

االدنى
%5

االعلى
%10

2

أجور طلبة

%10

%30

%50

%75

3

إيرادات االنشطة التشغيلية

%10

%25

%10

%15

4

اهلبات واملنح والتربعات

%1

%5

%10

%20

5

صناديق التدريب

%1

%2

%1

%2

6

أخرى

%1

%5

%1

%5

املصدر :من إعداد الباحثة باالستناد إىل مؤشرات التعليم للعام 2013م.

وانطالقًا من هذا املبدأ زاد حتمل السلطات احمللية والرمسية والشعبية مسؤولية مدارس التعليم يف
معظم دول العامل ،فقد أوضح الواقع جبالء ،أن السلطات احمللية والشعبية أكثر معرفة باملدارس املهنية
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يف حميطه ،وأقدر على توجيه مسرية التعليم فيها ،والتغلب على مشكالتها ،وتوفري شتى صور الدعم
هلا؛ حتى تتمكن من القيام بوظائفها جتاه حتقيق األهداف التعليمية املنشودة (احلاج.)109 ،2006 ،
وعلى سبيل املثال يف اجنلرتا جند أن مصادر متويل اإلعداد املهين يتحملها أصحاب العمل ،حيث
ينص قانون التدريب الصناعي أن على جملس التدريب الصناعي أن يفرض من وقت آلخر ضريبة على
أصحاب العمل يف الصناعة مبوجب أمر يصدر من الوزير ،ومبوجبه يأخذ أصحاب العمل شهادة إعفاء
من الضرائب حبجم اإلنفاق على النشاط التدرييب الذي يتواله أصحاب العمل ،ويف حال تكون
النشاطات التدريبية غري مناسبة تُسحب شهادات اإلعفاء (املصري.)55 ،2006 ،
ويف اليابان كما حدد القانون من ختصيص نسبة ( )%32من إمجالي ضريبة الدخل والضريبة
املهنية ،و( )%24من إمجالي ضريبة استهالك املشروبات الكحولية ،و( )%25من ضريبة السجائر،
وهذه امتيازات ممنوحة للتعليم فقط (رفاعي)209 ،2008 ،
ومل يقتصر يل التعليم واملساهمة يف زيادات التمويل على الدول املتقدمة فحسب فقد سارعت كثري
من الدول العربية يف دعم التعليم ،فعلى سبيل املثال يف لبنان تسهم اجلمعية التعاونية ملوظفي الدولة
ووزارة الدفاع ووزارة الزراعة والبلديات بنسبة ( )%5من ميزانية التعليم ونسبة ( )%13من امليزانية العامة
(( )%13العولقي.)141 ،1998 ،
ويف الكويت تعمل كلٌ من وزارة الرتبية والتعليم ووزارة األوقاف على دعم اإلنفاق على التعليم من
خالل الصند وق الوقفي للتنمية العلمية والثقافية والفكر ،وحيتفظ رأس املال يف شكل أوقاف
وخيصص ريعه لدعم التعليم (الغامدي.)197 ،2006 ،
ويف األردن هناك مصدران رئيسان لتمويل اإلعداد املهين اليت تنفذ بالتعاون مع أصحاب العمل يف
املستويات املهنية األساسية ،املصدر األول :املوازنة احلكومية عن طريق منحة سنوية ملؤسسة التدريب
املهين ،أما املصدر الثاني :مساهمة أصحاب العمل مباشرة يف كلفة التدريب (الغامدي.)56 ،2006 ،
ب .إنشاء صناديق لتمويل التعليم:
عمدت كثري من دول العامل يف تغطية تكاليف التوسع يف املؤسسات التعليمية إىل إنشاء صناديق
لدعم متويل التعليم وتطويره ،واعتربت هذه الدول الصناديق أداة ووسيلة فعالة لتوجيه وتوظيف واستثمار
وتنمية اجلهود واملوارد؛ لضمان موارد أكثر ثباتًا واستقرارًا لتمويل التعليم (الصائغ ومتولي،2006 ،
.)235
وكمثال على ذلك ،يف الواليات املتحدة األمريكية ،قامت مؤسسة فورد الوقفية  -وهي من أهم
املؤسسات الوقفية وأكثرها دعمًا وتشجيعًا  -بإنشاء صندوق لدعم التعليم يف عام (1993م) (فائز
ناصر.)26 ،2008 ،
وعلى املستوى العربي برزت جتربة مصر للتغلب على النقص يف التكاليف املالية للتعليم ،حيث
أوصى اجمللس القومي للتعليم عام (1979م) بإنشاء صندوق خاص للتعليم يف كل حمافظة ،وتتكون
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موارد املالية من األموال املخصصة للخدمات يف كل حمافظة ،وإصدار طوابع بريد اخلدمة التعليمية،
وما ختصصه النقابات من إيراداتها ،ومن التربعات الذاتية للجمهور واهلبات واملعونات الوطنية
واألجنبية ،وأنشئ الصندوق بقانون رقم ( )27لسنة (1989م) (الصائغ ومتولي.)235 ،2006 ،
ويف لبنان تتقاسم وزارة الرتبية والتعليم مع صندوق جمالس األهالي الذي يعتمد على تربعات أولياء
األمور واألهالي يف تأمني األثاث واملختربات واملعامل والصيانة ،مبوجب القرار اجلمهوري رقم ( )5لسنة
(1995م ) ،بهدف إجياد موارد مالية ثابتة ومستمرة لتمويل كافة برامج التدريب املهين وإعادة التدريب
ورفع مستوى املهارة للقوى العاملة أثناء اخلدمة (الصائغ ومدبولي.)162 ،2006 ،
وبالنسبة لليمن تعد مشكلة التمويل يف جمال التعليم الفين واملهين من أهم الصعوبات اليت تواجه
هذا النوع من التعليم ،وتؤثر عليه بصورة كبرية يف مستوى اإلتقان والكفاءة يف األداء والقدرة على
التطوير املستقبلي ،حيث تعد املتطلبات األساسية للتعليم الفين واملهين مرتفعة بطبيعتها إذا ما قورنت
بالنظم التعليمية األخرى ،ولضعف امليزانية املخصصة للتعليم الفين واملهين  -باعتماد التمويل بصورة
مباشرة على ميزانية الدولة  -شكل عبئاً ال تستطيع احلكومة حتمله ،مما دفع احلكومة إىل إصدار
القرار اجلمهوري كما جاء يف القانون رقم ( )15لسنة (1995م) ،بإنشاء صندوق التدريب املهين والتقين
وتطوير املهارات ،والذي من أهدافه متويل مراكز ومعاهد التدريب املهين والتقين (وزارة العمل والتدريب
املهين.)15 ،1995 ،
أهم املشكالت املتعلقة بالعوامل االقتصادية:
 .1ضعف نصيب التعليم الفين واملهين من امليزانية العامة:
تفتقر عملية ا ملوازنة العامة يف قطاع التعليم والتدريب باليمن لألسس العملية إلعداد املوازنة اليت
تتبعها الدول األخرى ،واليت ترتكز على أساس رصد املوازنة وفقا للزيادة يف القبول وااللتحاق السنوي
واخلطط والربامج املستهدفة ،حيث إنه يتم إعدادها حبسب نوع النفقات والبند والنوع واعتمادها على
األساليب التقليدية يف عملية اإلعداد ،مما يعكس العديد من مظاهر الضعف (اجمللس األعلى لتخطيط
التعليم)10 ،2006 ،
 .2عدم استغالل ما يقدم من امليزانية استغالالً كامالً:
على الرغم من أن التعليم الفين واملهين حظي باهتمام كبري إذ مت رصد مبلغ ( )5468مليار ريال
عام (2003م ) إال أن إحدى البيانات تشري إىل أنه مت توريد أكثر من ( )2مليار ريال يف العام املالي
(2002م ) ،أي ما يوازي نصف املوازنة للعام نفسه يف الوقت الذي تزداد احلاجة إىل استثمارات أكرب
سواءً للتوسع يف البناء والتشييد أو للتجهيزات والصيانة (اجمللس األعلى لتخطيط التعليم.)12 ،2003 ،
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 .3ضعف آلية التنسيق مع شركاء التنمية:
تتمثل مظاهر الضعف يف اآلتي (احلايطي:)121 ،2014 ،
أ .عدم توافر البيانات عن األنشطة ملنظمات املساعدات العربية؛ بسبب أن هذه الوكاالت والصناديق
ليست ممثلة باليمن وتعمل من دول خارجية أخرى ،وتأتي مفاجئة ويف فرتة زمنية حمددة وإال فإن
املشاريع لن تنفذ.
ب .استمرار بعض شركاء التنمية يف اقرتاح أنشطة أو مشاريع أو استشارات فنية موازية للخطة السنوية
أو غري موجودة.
 .4فشل صندوق التدريب املهين:
يشري باعباد إىل أن الصندوق قد واجه عوائق منها (باعباد:)272 ،2003 ،
أ .عدم جتاوب كثري من أصحاب العمل مع إدارة الصندوق.
ب .عدم جتاوب بعض أصحاب العمل املسددين يف وضع خطط تدريبية تفصيلية سنوية حتدد
احتياجاتهم من الربامج التدريبية.
 .5اخنفاض مستوى دخل الفرد:
تصنف اليمن ضمن الدول األقل منوًا وحتتل املرتبة ( )151من بني ( )177دولة ضمن مؤشر التنمية
البشرية ،وبإمجالي ناتج قومي لكل فرد يبلغ ( )631دوالرًا أمريكيًا ،كما أن نصف عدد السكان
يقعون حتت خط الفقر وحوالي ( )%16من إمجالي السكان بقدرة شرائية متفاوتة أقل من دوالر يف
اليوم ،وهذا يؤثر بشكل مباشر على مشاركة اجملتمع يف دعم التعليم الفين واملهين ،كما أنه يؤدي
إىل تراجع القدرة املالية لألسرة اليمنية لإلنفاق على التعليم (اليونيسيف.)13 ،2007 ،
املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لتقديرات أفراد عينة البحث للعوامل االقتصادية املؤثرة على دور
التعليم الفين واملهين يف التنمية
الرتبة

1
2
3
4

الرقم

العبارة

غياب االهتمام اجلاد من الدولة يف متويل نظام
التعليم الفين واملهين.
افتقار املباني للتجهيزات الالزمة لعملها.
قلة توفري املواد اخلام الالزمة لتنفيذ برامج
التعليم الفين واملهين.
قلة املشاغل والورش جلميع التخصصات املهنية
املتنوعة.
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املتوسط

االحنراف

درجة

احلسابي

املعياري

املوافقة

3

4.20

.9471

كبرية

2

4.17

.9355

كبرية

11

4.07

1.014

كبرية

6

4.03

.9727

كبرية
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5
6
7
8
9
10
11

كثرة األزمات املالية يف مؤسسات التعليم الفين
واملهين.
ضعف مساهمة مؤسسات القطاع اخلاص يف
دعم وتطوير خمرجات التعليم الفين واملهين.
قلة حصة وزارة التعليم الفين والتدريب املهين من
امليزانية العامة.
قلة مباني مؤسسات التعليم الفين واملهين.
ضعف العائد املادي ملن يلتحقون بالتعليم الفين
واملهين.
التكلفة الكبرية للمقررات الدراسية احلديثة
اليت تواكب متطلبات التنمية.
قلة مساهمة الرسوم املدفوعة من قبل الطلبة يف
متويل احتياجات مؤسسة التعليم الفين واملهين.
الكلي

1

4.02

1.017

كبرية

5

3.96

.9338

كبرية

7

3.94

.9661

كبرية

8

3.93

1.008

كبرية

4

3.78

1.019

كبرية

9

3.67

1.062

كبرية

10

3.19

1.316

متوسطة

3.91

.6169

كبرية

يتضح من اجلدول ( )2اآلتي:
 .1أن درجة موافقة عينة البحث على التسا ل الثاني (العوامل االقتصادية اليت تؤثر على دور التعليم
الفين واملهين يف التنمية) ككل كانت (كبرية) ،ومبتوسط حسابي ( ،)3.91واحنراف معياري
(.).6169

 .2أن درجة موافقة عينة البحث على عبارات اجلدول اعاله كانت متقاربة ،حيث جاءت العبارة ()3
واليت نصها " :غياب االهتمام اجلاد من الدولة يف متويل نظام التعليم الفين واملهين" ،يف املرتبة األوىل،
بدرجة موافقة (كبرية) ،مبتوسط حسابي ( ،)4.20واحنراف معياري ( ،).9471وهذا يعين أن
التمويل أصبح أكرب عائق أمام تطوير كل جماالت التعليم؛ نظراً لألزمة االقتصادية الراهنة ،وهذا
ما تؤكده معظم الدراسات اليمنية ذات الصلة ودراسة ) ،N.Alam (2015يرتبط بذلك أن التعليم
الفين واملهين حيتاج إىل تكاليف مالية باهضه مقارنة بأنواع التعليم األخرى ،نظراً لطبيعته التدريبية
وما حتتاج إليه من معامل وورش وأجهزة ومعدات ،كل ذلك يستلزم دعماً مالياً مباشراً أو غري مباشر
هلذا النوع من التعليم.
 .3جاءت العبارة ( )2واليت تنص على" :افتقار املباني للتجهيزات الالزمة لعملها" ،يف املرتبة الثانية،
بدرجة موافقة (كبرية) ،مبتوسط حسابي ( ،)4.17واحنراف معياري ( ،).9355ويرجع ذلك إىل
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قلة التجهيزات واملعدات الالزمة اليت حتتاجها عملية التعليم والتدريب يف مؤسسات التعليم الفين
واملهين بالرغم من توفر املباني واليت صرف عليها مبالغ باهضه.
 .4جاءت يف املرتبة قبل األخرية العبارة ( )9واليت نصها" :التكلفة الكبرية للمقررات الدراسية احلديثة
اليت تواكب متطلبات التنمية" ،بدرجة موافقة (كبرية) ،مبتوسط حسابي ( ،)3.67واحنراف
معياري ( ، )1.062وتعزو الباحثة هذه النتيجة إىل أن كلفة املقررات الدراسية ال تعد عامالً مؤثراً
من وجهة نظر أفراد عينة البحث؛ كونها تكاليف قليلة مقارنة باملتطلبات األخرى مثل توفري
التجهيزات وتدريب املدربني ،كما قد يعود ذلك إىل أن إعداد املقررات واملناهج الدراسية يساهم
فيها املستفيدون من رجال األعمال.
 .5جاءت يف املرتبة األخرية العبارة ( )10واليت تنص على " :قلة مساهمة الرسوم املدفوعة من قبل الطلبة
يف متويل احتياجات مؤسسة التعليم الفين واملهين" ،بدرجة موافقة (متوسطة) ،مبتوسط حسابي
( ،)3.19واحنراف معياري ( ، )1.316وتُفسر هذه النتيجة يف أن الرسوم اليت يدفعها الطلبة ملؤسسات
التعليم الفين واملهين ضئيلة مقارنة مبا يتلقونه من تعليم وتدريب يف تلك املؤسسات ،باإلضافة إىل
ارتفاع التكاليف اليت توفرها مؤسسات التعليم الفين واملهين ،واليت تتمثل يف توفري التجهيزات
والتدريب وغريها من اخلدمات املقدمة للطلبة.
وتتفق نتائج السؤال (الثاني ) من البحث احلالي مع ما توصلت إليه دراسة كلٍ من( :التميمي،
)2003؛ (أنعم)2014 ،؛ (احلايطي)2014 ،؛ (زمراوي)2016 ،؛ (دايك )2013 ،من أن هناك عددًا من
العوامل االقتصادية املؤثرة سلبًا يف دور التعليم املهين والتقين يف تلبية االحتياجات ومتطلبات التنمية
وسوق العمل ،ومنها :نظرة اجملتمع املنتقصة للتعليم الفين واملهين وعدم معرفة اجملتمع بأهمية هذا النوع
من التعليم ،وافتقار مناهج التعليم ملتطلبات البنية االقتصادية ،وضعف امليزانيات املخصصة للتعليم
الفين ،وعدم توافر االليات واملعدات.
ثالثًا :عرض النتائج املتعلقة بالتساؤل الثالث:
والذي ينص على " :هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( ،)α=0.05بني
تقديرات عينة البحث حول دور التعليم الفين واملهين يف التنمية االقتصادية بأمانة العاصمة تعزى إىل
متغريات (النوع ،سنوات اخلربة ،القطاع ،الوظيفة)؟"
ولإلجابة على هذا التسا ل قامت الباحثة باستخدام اختبار "ت" جملموعتني مستقلتني
( ،)Independent - Samples t-testملعرفة الفروق بني متوسطات أفراد العينة تعزى إىل املتغري( :النوع،
سنوات اخلربة ،القطاع) ،كما استخدمت الباحثة حتليل التباين األحادي ()ANOVA One Way

ملعرفة داللة الفروق بني املتوسطات احلسابية الناجتة عن متغري الوظيفة ،وكذلك اختبار (شيفيه)
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للمقارنات البعدية ملعرفة مصدر التباين الستجابات عينة البحث ،ولإلجابة عن هذا التسا ل فقد مت
طرح عدة تسا الت فرعية ومن ثم اإلجابة عنها ،وهي كما يأتي:
 .1متغري النوع:
ملعرفة داللة الفروق بني متوسطات أفراد العينة تعزى إىل متغري النوع ،استخدمت الباحثة اختبار
"ت" جملموعتني مستقلتني ( )Independent-Samples t-testكما هو مبني يف اجلدول اآلتي:
جدول ()3
داللة الفروق بني متوسطات تقديرات أفراد العينة تعزى إىل متغري (النوع)
احملور

املتوسط

االحنراف

قيمة

درجة

مستوى

الداللة

احلسابي

املعياري

ت

احلرية

الداللة

اللفظية

.71809

1.262

283

.208

غري دالة

.237

283

.813

غري دالة

-.764-

283

.445

غري دالة

-.863-

283

.389

غري دالة

.078

283

.938

النوع

العدد

ذكر

252

3.6539

أنثى

33

3.4815

.87739

ذكر

252

3.4683

.73967

أنثى

33

3.4353

.83837

ذكر

252

3.6778

.56986

أنثى

33

3.7576

.51056

ذكر

252

3.8986

.62400

أنثى

33

3.9972

.56155

األداة

ذكر

252

3.6747

.46516

ككل

أنثى

33

3.6679

.47037

األول
الثاني
الثالث
الرابع

غري
دالة

بالنظر إىل اجلدول ( ) 3يتبني أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )α=0.05يف
إجابات أفراد العينة تعزى إىل متغري النوع (ذكور ،إناث) يف حماور االستبانة ككل ،حيث بلغ املتوسط
احلسابي الستجابات (الذكور) يف األداة ككل ( )3.6747باحنراف معياري ( ،).46516وبلغ املتوسط
احلسابي الستجابات (االناث) على األداة ككل ( )3.6679باحنراف معياري ( ،).47037وبلغت قيمة
"ت" احملسوبة الستجابات عينة البحث على األداة ككل ( ،).078وهي أقل من القيمة اجلدولية
( ،)1.96أي أنه" :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )α=0.05يف إجابات أفراد العينة
تعزى إىل متغري النوع االجتماعي (ذكور/إناث) يف حماور االستبانة ككل" ،مما يشري إىل اتفاق أفراد
العينة يف وجهات نظرهم وتقديرهم للدور الذي يقوم به التعليم الفين واملهين يف التنمية االقتصادية بأمانة
العاصمة صنعاء تعزى إىل متغري النوع االجتماعي ،على اختالف نوعهم االجتماعي (ذكور– إناث) ،مما
يدل على فهمهم لعبارات االستبانة اليت تقيّم واقع الدور ،بغض النظر عن متغري النوع االجتماعي ،أو
للعلوم والتقنية
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عدم متاثل العينتني من حيث احلجم ،أي صغر عينة اإلناث مقارنة بالذكور .وتفسر الباحثة هذه
النتيجة ،يف أن عينة البحث (ذكوراً وإناثاً) لديهم ر ية واحدة جتاه الدور الذي يقوم به التعليم الفين
واملهين يف عملية التنمية االقتصادية ،من خالل خرباتهم هلذا الدور خالل السنوات املاضية ،وكونهم
يعيشون يف بيئة اقتصادية واحدة ،كما أن عينة البحث يقيمون البيئة اليت يعيشون فيها وينظرون
لتفاعالتها ومؤثراتها من منظور واحد وزاوية مشرتكة ،حيث يتوافقون يف آرائهم بأن العوامل االجتماعية
واالقتصادية مجيعها تؤثر على دور التعليم الفين واملهين يف عملية التنمية .وقد اتفقت هذه النتيجة مع
نتائج بعض الدراسات السابقة مثل :دراسة مزارق ( )2012اليت أوضحت نتائجها عدم وجود فروق ذات
داللة إحصائية يف تقدير أفراد العينة للدرجة الكلية ملساهمة خمرجات املعاهد املهنية والتقنية يف احلد
من الفقر والبطالة تعزى إىل متغري النوع ،ودراسة بريك ( )2014اليت بينت نتائجها عدم وجود فروق يف
استجابات أفراد عينة البحث حول دور التعليم املهين والتقين يف التنمية املستدامة تعزى إىل متغري النوع.
 .2متغري سنوات اخلربة:
ملعرفة داللة الفروق بني متوسطات أفراد العينة تعزى إىل متغري سنوات اخلربة ،استخدمت الباحثة
اختبار "ت" جملموعتني مستقلتني ( )Independent-Samples t-testكما هو مبني يف اجلدول اآلتي:
جدول ()4
داللة الفروق بني متوسطات تقديرات أفراد العينة تعزى إىل متغري (سنوات اخلربة)
احملور

األول

 5سنوات فأقل

75

3.6741

210

3.6196

.75121

75

3.6073

.65592

210

3.4134

.77624

75

3.8048

.52302

210

3.6450

.57200

75

3.9600

.56580

210

3.8922

.63458

75

3.7615

.42668

أكثر من 5

أكثر من 5
سنوات
 5سنوات فأقل
أكثر من 5
سنوات
 5سنوات فأقل

الرابع

أكثر من 5
سنوات
 5سنوات فأقل
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.70541

سنوات اخلربة

 5سنوات فأقل

الثالث

احلسابي

املعياري

ت

احلرية

الداللة

اللفظية

العدد

سنوات

الثاني

املتوسط

االحنراف

قيمة

درجة

مستوى

الداللة

959
959

283

.548

1.930

2.123

.816

283

283

283

1.911

283

.584

.055

.035

.415

غري دالة

غري دالة

دالة

غري دالة
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احملور

سنوات اخلربة

األداة

أكثر من 5

ككل

سنوات

العدد
210

املتوسط

االحنراف

قيمة

درجة

مستوى

الداللة

احلسابي

املعياري

ت

احلرية

الداللة

اللفظية

3.6426

.47491

غري دالة

ويتبني من اجلدول ( ) 4أنه ال توجد فروق داللة إحصائيًا عند مستوى ( )α=0.05يف إجابات أفراد
العينة تعزى إىل متغري سنوات اخلربة يف حماور االستبانة ككل ،عدا احملور الثالث فإنه توجد فروق
ذات داللة إحصائية لصاحل من لديهم مخس سنوات خربة فأقل ،حيث بلغت قيمة املتوسط احلسابي
الستجابات أفراد العينة ممن خربتهم ( 5سنوات فأقل) على األداة ككل ( )3.7615باحنراف معياري
( ،).42668بلغت قيمة املتوسط الستجابات أفراد العينة الذين خربتهم (أكثر من  5سنوات) على األداة
ككل ( )3.6426باحنراف معياري ( ،).47491كما يالحظ أن قيمة "ت" احملسوبة الستجابات عينة
البحث على األداة ككل بلغت ( ،)1.911عند درجة حرية ( ،)283ومستوى الداللة (.)α = 0.053
وتفسر الباحثة نتيجة عدم وجود فروق دالة إحصائيًا بني تقديرات أفراد العينة على التسا ل:
(األول ،والثاني) ،بأن عينة البحث من ذوي سنوات اخلربة األطول أو األقل يتمتعون بوعي تنموي متشابه
أكسبهم نظرة موحدة حول الدور الذي يقوم به التعليم الفين واملهين يف عملية التنمية االقتصادية ،فهم
يلمسون ذلك الدور من خالل واقعهم املعيشي.
 .3متغري القطاع:
ملعرفة داللة الفروق بني متوسطات أفراد العينة تعزى إىل متغري القطاع ،استخدمت الباحثة اختبار
"ت" جملموعتني مستقلتني ( )Independent-Samples t-testكما هو مبني يف اجلدول اآلتي:
جدول ()5
داللة الفروق بني متوسطات تقديرات أفراد العينة تعزى إىل متغري (القطاع)
احملور

األول
الثاني
الثالث
الرابع
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املتوسط

االحنراف

قيمة

درجة

مستوى

الداللة

احلسابي

املعياري

ت

احلرية

الداللة

اللفظية

.81858

-1.685-

180.143

.094

غري دالة

-1.802-

175.480

.073

غري دالة

-.230-

191.078

.818

غري دالة

1.073

283

.284

غري دالة

القطاع

العدد

حكومي

102

3.5305

خاص

183

3.6916

.68562

حكومي

102

3.3512

.84577

خاص

183

3.5276

.68565

حكومي

102

3.6765

.60215

خاص

183

3.6930

.54165

حكومي

102

3.9626

.56799
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خاص

183

3.8808

.64230

األداة

حكومي

102

3.6302

.48011

ككل

خاص

183

3.6982

.45578

-1.185-

283

.237

غري دالة

بالنظر إىل اجلدول ( )5يتبني أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )α=0.05بني
متوسطات تقديرات أفراد العينة تعزى إىل متغري القطاع يف حماور االستبانة ككل ،حيث بلغ املتوسط
احلسابي الستجابات (القطاع احلكومي) على األداة ككل ( )3.6302باحنراف معياري (،).48011
فيما بلغ املتوسط احلسابي الستجابات (القطاع اخلاص) على األداة ككل ( )3.6982باحنراف معياري
( ، ).45578وبلغت قيمة "ت" احملسوبة الستجابات عينة البحث على األداة ككل ( ،)-1.185-عند
درجة حرية ( ،)283ومستوى الداللة ( ،)α = 0. 237أي أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند
مستوى الداللة ( ، )α=0.05بني متوسطات تقديرات أفراد العينة للدور الذي يقوم به التعليم الفين واملهين
يف التنمية االقتصادية يف أمانة العاصمة صنعاء تعزى إىل متغري القطاع يف مجيع حماور األداة.
وتفسر الباحثة هذه النتيجة ،يف أن خمرجات التعليم الفين واملهين سواءً يف القطاع احلكومي أو
يف القطاع اخلاص تؤدي الدور ذاته يف عملية التنمية االقتصادية ،كون القطاع اخلاص يُعد جزءا
مكمالً للقطاع احلكومي يف عملية التنمية االقتصادية.
كما ال ختتلف العوامل االقتصادية يف درجة تأثريها على دور التعليم الفين واملهين يف عملية التنمية
سواءً توفرت تلك العوامل يف القطاع احلكومي أو القطاع اخلاص فتأثريها سلب ًا أو إجياباً يكون بنفس
املستوى.
وقد اتفقت هذه النتيجة مع نتائج بعض الدراسات السابقة مثل :دراسة مزارق ( )2012اليت
أوضحت نتائجها عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية يف تقدير أفراد العينة للدرجة الكلية ملساهمة
خمرجات املعاهد املهنية والتقنية يف احلد من الفقر والبطالة تعزى إىل متغري جهة العمل ،ودراسة مزارق
( )2015اليت أوضحت نتائجها أن كفاية ومالءمة خمرجات املعاهد التقنية مع احتياجات سوق العمل
كانت بدرجة متوسطة من وجهة نظر أرباب العمل يف القطاعني العام واخلاص ،ودراسة Howell

( )2002اليت بينت نتائجها أن املعلمني وأرباب العمل يعتقدون أن التعليم الفين واملهين قد ساهم يف
التنمية االقتصادية يف ماليزيا.

للعلوم والتقنية
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 .4متغري الوظيفة:
للكشف عن داللة الفروق بني متوسطات تقديرات أفراد العينة تعزى إىل متغري الوظيفة،
استخدمت الباحثة اختبار "حتليل التباين األحادي" ( ،(One Way Anovaاجلدول ( )6يوضح ذلك:
جدول ()6
داللة الفروق بني استجابات أفراد العينة تعزى إىل متغري (الوظيفة)
احملور

األول

الثاني

الثالث

الرابع

األداة
ككل

جمموع

درجة

متوسط

املربعات

احلرية

املربعات

بني اجملموعات

10.449

3

3.483

داخل اجملموعات

144.480

281

.514

الكلي

154.929

284

بني اجملموعات

2.821

3

.940

داخل اجملموعات

157.027

281

.559

الكلي

159.848

284

بني اجملموعات

.881

3

.294

داخل اجملموعات

89.155

281

.317

الكلي

90.035

284

بني اجملموعات

1.524

3

.508

داخل اجملموعات

106.583

281

.379

الكلي

108.107

284

بني اجملموعات

1.620

3

.540

داخل اجملموعات

59.772

281

.213

الكلي

61.392

284

التباين

قيمة
F

6.774

1.683

.925

1.339

2.538

مستوى

الداللة

الداللة

اللفظية

.000

.171

.429

.262

.057

دالة

غري دالة

غري دالة

غري دالة

غري دالة

بالنظر إىل اجلدول ( ) 6يتبني أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )0.05=αيف
إجابات أفراد العينة تعزى إىل متغري الوظيفة يف حماور االستبانة ككل،
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أهم النتائج:
ميكن تلخيص أهم النتائج اليت توصل إليها البحث حول دور التعليم الفين واملهين يف التنمية
االقتصادية بأمانة العاصمة صنعاء ،وذلك على النحو اآلتي:
 .1كانت تقديرات أفراد عينة البحث حول دور التعليم الفين واملهين يف التنمية االقتصوووووووووووووادية بأمانة
العاصمة صنعاء بدرجة كبرية.
 .2أفاد أفراد العينة بأن األجور اليت يتقاضاها متخرجو التعليم الفين واملهين من املؤسسات اليت يعملون
لديها ال تتناسب مع اجلهد املبذول يف عملهم.
 .3للتعليم الفين واملهين دور كبري يف التنمية االقتصادية ،من خالل إسهامه يف إحالل العمالة األجنبية
وإبداهلا مبخرجات التعليم الفين واملهين من الكوادر احمللية ،كما يسهم يف تطوير مؤسسات اإلنتاج
والتصنيع ،ويسهم يف زيادة دخل الفرد وبالتالي زيادة دخل األسرة واجملتمع.
 .4كانت موافقة أفراد العينة حول الربامج والتخصصات اليت يقدمها التعليم الفين واملهين ومدى
مالءمتها الحتياجات القطاعني العام واخلاص بدرجة متوسطة.
 .5هناك عدد من العوامل االقتصادية املؤثرة بدرجة كبرية يف دور التعليم الفين واملهين يف التنمية ،ويف
مقدمتها مشكلة التمويل.
 .6قلة االمكانيات واألجهزة واملعدات الالزمة الناتج عن العجز املالي؛ نتيجة لنقص حصة مؤسسات
التعليم الفين واملهين من امليزانية العامة للدولة ،وكذا ضعف مساهمة القطاع اخلاص يف توفري
احتياجات مؤسسات التعليم الفين واملهين ،كان هلما تأثري واضح يف احلد من دور التعليم الفين
املهين يف التنمية.
 .7تعاني مؤسسات التعليم الفين واملهين من عجزها عن تطوير خططها مبا ينسجم مع إحداث التطور
والنمو للمجتمع ،باإلضافة قصور مشولية السلم الوظيفي من القطاعني العام واخلاص يف استيعاب
وتوظيف خمرجات التعليم الفين واملهين.
 .8اقتصار برامج التعليم الفين واملهين على منح الشهادة الثانوية واجلامعية وعدم تطوير براجمها
للشهادات ذات املستوى األعلى ،أدى إىل تكوين اجتاهات سلبية لدى أفراد اجملتمع ،من خالل
النظرة الدونية ملخرجات التعليم الفين واملهين ومؤهالتهم.
 .9ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ) )α= 0.05يف تقديرات أفراد العينة تعزى إىل متغريي
(النوع ،والقطاع) يف مجيع احملاور ويف االستبانة ككل.
 .10ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ) )α= 0.05يف تقديرات أفراد العينة تعزى إىل متغري
(سنوات اخلربة) يف حماور االستبانة ككل عدا احملور الثالث فإنه توجد فروق ذات داللة إحصائية
لصاحل سنوات اخلربة مخس فأقل.
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 .11ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ) )α= 0.05يف تقديرات أفراد العينة تعزى إىل متغري
(الوظيفة) يف حماور االستبانة ،عدا احملور األول فإنه توجد فروق ذات داللة إحصائية لصاحل وظيفة
مدير إدارة.
التوصيات:
يف ضوء نتائج البحث توصي الباحثة وزارة التعليم الفين والتدريب املهين باآلتي:
 .1االستفادة من نتائج البحث احلالي اليت بينت دور التعليم الفين واملهين والعوامل املؤثرة فيه ،وذلك
بوضح االسرتاتيجيات الوطنية لتفعيل ذلك الدور واحلد من العوامل السلبية املؤثرة فيه.
 .2السعي إىل إجياد مصادر متويل متعددة واالستعانة يف ذلك خبرباء من الدول اليت جنحت يف هذا
اجملال ،كما يستوجب على احلكومة إشراك القطاع اخلاص يف عملية التمويل ،وكذا البحث عن
املنظمات الدولية اليت تقوم بتمويل هذا النوع من التعليم.
 .3تفعيل الشراكة والتنسيق مع رجال األعمال والداعمني والتجار من القطاع اخلاص؛ الستيعاب أكرب
قدر من خمرجات التعليم الفين واملهين ،ومتكني الطلبة من التطبيق امليداني يف مؤسسات سوق
العمل.
 .4االستفادة من خربات الدول الشقيقة والصديقة املتقدمة يف جمال التعليم الفين واملهين يف تطوير
املناهج والربامج واآلليات الالزمة لتطوير مؤسسات التعليم الفين واملهين يف اليمن.
 .5قيام الوزارة بدعم من احلكومة بزيادة التوسعة يف مؤسسات التعليم الفين واملهين لتغطي كل
مديريات حمافظات اجلمهورية ،مبا يساهم يف التحاق أكرب قدر من الطلبة ،وذلك للمساهمة يف
التخفيف من حالة الفقر اليت تزداد يوما بعد آخر.
 .6تفعيل الشراكة بني مؤسسات التعليم الفين واملهين بالتعاون مع سوق العمل ،حبصر املهن واحلرف
اليدوية األكثر أهمية يف عملية التنمية ،من أجل الرتكيز عليها وتطويرها مبا يتناسب وتكنولوجيا
العصر احلديث.
 .7العمل اجلاد من قبل كل القطاعات املعنية على توفري ما حتتاجه مؤسسات التعليم الفين واملهين من
أجهزة ومعدات تتناسب والتقدم املتسارع للتكنولوجيا الصناعية يف العصر احلالي كي تستطيع
مؤسسات التعليم الفين واملهين املساهمة يف عملية التنمية على الوجه املطلوب منها.
 .8على احلكومة مضاعفة اجلهد فيما يتعلق بإعفاء الطالب من أي رسوم مالية تفرضها عليه مؤسسات
التعليم الفين واملهين وذلك نظراً للحالة املادية للطالب ،إضافة إىل ذلك فإن إعفاء الطالب من الرسوم
يشجع على االلتحاق بهذا النوع من التعليم.
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املقرتحات:
استكماالً ملا مل يتمكن البحث من تناوله واستكمال دراسته يف هذا البحث تقرتح الباحثة على
الباحثني القيام بإجراء األحباث اآلتية:
 .1إجراء نفس الدراسة من وجهة نظر الطلبة واملعلمني.
 .2إجراء دراسات مسحية ملعرفة واقع التعليم الفين واملهين ومشكالته يف اليمن.
 .3إجراء دراسة مماثلة على القطاعات احلكومية واألهلية يف حمافظات اجلمهورية اليمنية.
قائمة املراجع:
 -1صاروخ ،جالل البشري عبد السالم ( .)2014دور التعليم الفين يف التنمية االجتماعية باجملتمع اللييب
"دراسة ميدانية مبدينة طرابلس" ،رسالة دكتوراه ،جامعة عني مشس.
-2اجلدبة ،فوزي سعيد ( .)2009دور اجلامعات العربية يف التنمية االقتصادية ،جملة جامعة األزهر
بغزة ،اجمللد  ،12العدد (.)1
 -3اجمللس األعلى لتخطيط التعليم ( .)2014مؤشرات التعليم يف اجلمهورية اليمنية – مراحله وأنواعه
املختلفة للعام  ،2013-2012أغسطس ،األمانة العامة ،صنعاء.
 -4ووووووووووووو ( .)2006مؤشرات التعليم يف اجلمهورية اليمنية مراحله انواعه املختلفة ،2005 /2004
أغسطس ،األمانة العامة ،صنعاء.
 -5القرشي ،ياسر عبدالرمحن أمحد ( .)2006أثر خمرجات نظام التعليم الفين واملهين يف الصناعة،
دراسة تطبيقية على القطاع الصناعي مبحافظيت عدن وتعز.
 -6الشمريي ،حممد بن حممد عبدالغين ( .)2015أساسيات التعليم الفين واملهين والتقين يف اجلمهورية
اليمنية ،صنعاء ،مكتبة املتفوق.
 -7منتدى الرياض االقتصادي العربي ( .)2012التعليم الفين والتدريب التقين ومدى مالءمته
لالحتياجات التنموية من القوى العاملة املوقع.2016/9/18 ،http://riyadhef.comf :

 -8املركز اليمين للدراسات االسرتاتيجية ( .)2003التقرير االسرتاتيجي اليمين ،صنعاء.
 -9احلاج ،أمحد علي ( .)1998فلسفة الرتبية ،صنعاء ،دار الفكر.
 -10مقبل ،سعيد ( .)2006التعليم العام يف اجلمهورية اليمنية الواقع وأفاق التطور دراسة حتليلية نقدية،
صنعاء ،مؤسسة العفيف للثقافة والعلوم.
 -11األشول ،حسني عبداهلل عبادي ( .)2003فاعلية نظام التعليم املهين والتقين يف اليمن ،رسالة
دكتوراه ،جامعة تونس.
 -12االغربي -بدر سعيد ( .)2003نظام التعليم يف اجلمهورية اليمنية ,صنعاء ,دار إقرأ.
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 -13أبو علي ،حممد سلطان ( .)2007نظريات التنمية االقتصادية وسياساتها ،املوسوعة العربية للمعرفة
من أجل التنمية املستدامة ،اجلزء الرابع ،الطبعة األوىل ،بريوت ،الدار العربية للعلوم -ناشرون.
 -14ابو سليم ،حممد ( .)2013العالقة بني التعليم والتنمية املستدامة يف اجملتمعات العربية ،الثالثاء،
 21مايو. http://alwsa2l.blogspot.com/2013/05/blog-post_21.html ،

 -15بدر خان ،سوسن ( .)2006الرتبية املهنية مناهج وطرائق التدريس ،الطبعة األوىل ،عمان ،األردن،
دار جرير للنشر والتوزيع.
 -16خليل ،نبيل سعد ( .)2005التعليم والتنمية دراسة يف النموذج الصيين ،القاهرة ،دار ومكتبة
اإلسراء.
 -17املوىل ،عبدالستار رائف حسن ( .)2012دور خمرجات التعليم والتدريب التقين واملهين يف االستجابة
ملتطلبات سوق العمل يف العراق ،جملة جامعة األنبار للعلوم االقتصادية واالدارية ،العدد ( ،)9اجمللد (.)4
 -18الزبريي ،عزالدين عبدالوهاب ( .)2009مدى مواءمة التخصصات التقنية يف كليات اجملتمع مع
متطلبات سوق العمل اليمين ،رسالة ماجستري ،كلية التجارة ،جامعة صنعاء.
 -19مزارق ،عبد امللك حسن حممد ( .)2012دور التعليم الفين واملهين يف احلد من الفقر والبطالة-
دراسة حتليلية تطبيقية على حمافظة احلديدة ،رسالة ماجستري ،جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا،
اخلرطوم.
 -20أنعم ،أنيف طاهر سعيد ( .)2013التعليم املهين والتقين والنظرة الدونية ،جملة التدريب والتنمية،
العدد صفر ،جملة دورية تصدر عن وزارة التعليم الفين والتدريب املهين ،صنعاء.
 -21خري اهلل ،حممد عبد اهلل ( .)2009التعليم الفين والتقين وآثره على التنمية االجتماعية واالقتصادية
يف ضوء االسرتاتيجية القومية الشاملة ،رسالة دكتوراه ،جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا.
 -23القاضي ،ميادة حممد أبوبكر ( .)2015التعليم التقين والتقاني يف السودان ودوره يف توفري فرص
عمل للمتدربني ،رسالة ماجستري يف الرتبية التقنية ،كلية الرتبية ،جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا.
 -24علي ،علي أمحد سيد ( .)2009سياسات عامة لربط خمرجات التدريب التقين واملهين واحتياجات
سوق العمل ،ورقة مقدمة إىل الندوة القومية حول "دور منظمات أصحاب األعمال يف تضييق الفجوة
القائمة بني خمرجات التدريب واحتياجات سوق العمل" من  11-9نوفمرب ،القاهرة ،منظمة العمل العربية.
 -25املصري .)2003( -اقتصاديات التعليم والتدريب املهين ،الطبعة األوىل ،ليبيا ،املركز العربي
لتنمية املوارد البشرية ،طرابلس.
 -26احلاج -امحد علي ( .)2006حنو اسرتاتيجية لتطوير مصادر جديدة لتمويل مدارس املستقبل يف
مملكة البحرين ،دراسة مقدمة جلائزة مكتب الرتبية لعربي لدول اخلليج للبحوث والرتبية2005 ,م-
2006م.
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 -27رفاعي ،عقيل ( .)2008تطوير التعليم العام ومتوله (دراسات مقارنة) ،االسكندرية ،دار اجلامعة
اجلديدة للنشر.
 -28العولقي ،حسن ( .)1998جتارب حملية وعربية ودولية ملصادر وبدائل متويل التعليم ،دراسة مقدمة
إىل اجتماع متويل التعليم يف الدول األعضاء وسبل تنميته ،مكتب الرتبية العربي لدول اخلليج العربي،
الرياض.
 -29الغامدي ،عبداهلل ( .)2006اإلنفاق على التعليم ،دراسة أعدها بتكليف من مكتب الرتبية العربي
لدول
 -30الصائغ ،عبدالرمحن ومتولي ،غريب ( .)2006التنسيق والتعاون بني مؤسسات االعمال واالنتاج
جتارب بعض الدول املتقدمة ,مكتب الرتبية العربي لدول اخلليج العربي ،الرياض.
 -31وزارة العمل والتدريب املهين ( .)1995اهليئة العامة للتدريب املهين والتقين ،صنعاء
 -32احلايطي ،حييى حممد حمسن ( .)2014مشكالت التعليم والتدريب املهين وتلبية متطلبات التنمية
مبحافظة عمران ،رسالة ماجستري ،قسم أصول تربية ،كلية الرتبية ،جامعة صنعاء.
 -33باعباد ،على هود ( .)2003التعليم يف اجلمهورية اليمنية ماضيه ،حاضره ،مستقبله ،الطبعة (،)7
صنعاء ،مكتبة اإلرشاد.
 -34التميمي ،علي خليل إبراهيم ( .)2003الشراكة بني مؤسسات التعليم والتدريب املهين وسوق
العمل ،املركز العربي لتنمية املوارد البشرية.
 -35أنعم ،أنيف طاهر سعيد ( .)2013ختطيط التعليم املهين والتقين يف ضوء احتياجات سوق العمل
وسبل تطويره ،دراسة ميدانية ،رسالة ماجستري ،جامعة صنعاء.
 -36زمراوي ،نهى عثمان صاحل عثمان ( .)2016أثر التعليم الفين يف التنمية – بالتطبيق على املدارس
الفنية بالوالية الشمالية ،رسالة ماجستري ،كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية ،جامعة دنقال ،السودان.
اليونيسيف ( .)2007ورشة إلغاء الرسوم املدرسية من  10_9أبريل مبركز البحوث والتطوير الرتبوي,
منظمة اليونيسيف ،صنعاء.
احلاوري ،حممد أمحد (2005م )" .التعليم يف اليمن بني قيود التمويل ومتطلبات التطوير" ،دراسة غري
منشورة :للمجلس األعلى لتخطيط التعليم ،صنعاء ،اليمن.
حمي الدين ،طالل عبدالستار (2008م )" .متطلبات متويل األنشطة التعليمية العربية واألوضاع
االقتصادية الراهنة" ،الباحث اجلامعي ،جامعة إب .ع ،17ص ص 328-297
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دور البنوك التجارية اليمنية يف تحقيق التنمية املستدامة
(دارسة تطبيقية ىلع البنوك التجارية العاملة يف العاصمة صنعاء)

الباحث  /خالد محمد محمد الداللي
املبحث االول :خطة ومنهجية الدراسة
مقدمة:
العديد من الدول العربية واألجنبية عن كيفية حتقيق التنمية املستدامة ،وحتقيقاً لذلك فقد سعت
جهود العديد من املنظمات احمللية واألجنبية يف البحث عن بلورة واضحة لتحديد اهداف التنمية
املستدامة ،لوضع أساس او توجه عام للسعي حنو التنمية املستدامة ،وحسب تقرير األمم املتحددة لعام
2015م فقد بُلورت أهدف التنمية املستدامة يف  17هدفاً تصب مجيعها حول  17جماالً تتضمن (ال فقر،
القضاء على اجلوع ،الصحة اجليدة والرفاهية ،املياه النظيفة والصرف الصحي النظيف ،املساواة بني
اجلنسني ،التعليم اجليد ،الصناعة واالبتكار والبنية التحتية ،النمو االقتصادي ،الطاقة النظيفة
وبأسعار معقولة ،اإلنتاج واالستهالك املتوازن ،املدن واجملتمعات املستدامة ،تقليل عدم املساواة بني
دخول األفراد احلياة على األرض ،احلياة حتت املاء ،العمل يف ظل تغري املناخ ،الشراكات العاملية من
اجل االستدامة ،السالم والعدالة واملؤسسات القوية).1
تلك األهداف مت جتزئتها إىل اهداف أصغر ضمن كل جمموعة ،كما ميكن جتزئة االهداف
الصغرى إىل مهام او أدوار حمدده وعلى ضوء ذلك فإن كل شركة او مؤسسة او منظمة ،اكانت
حكومية او خاصة ،تستطيع اشتقاق املهام واالدوار الذي يضطلع بها تنفيذها يف سبيل حتقيق التنمية
املستدامة.
ذلك ما تسعى الدراسة احلالية إىل حتقيقه ،حيث أن الدراسة احلالية تهدف بشكل رئيسي إىل
حتديد تلك األدوار واملهام اليت يتعني على البنوك التجارية القيام بها لتحقيق التنمية املستدامة ،وقياس
واقع تلك األدوار يف البنوك التجارية اليمنية ،وسوف يتم تنفيذ الدراسة وفقاً لعناصر خطة الدراسة وعلى
النحو التالي:

1

https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development -goals
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اوالً :مشكلة الدراسة
امتداداً إىل ما سبق توضيحه يف مقدمة الدراسة فإن مشكلة الدراسة تتمثل يف جانبني ،مشكلة
نظرية ،ومشكلة عملية ،فبالنسبة للمشكلة النظرية فهي تتعلق يف أن الباحث يالحظ ان العديد من
الدراسات األجنبية والعربية اليت تتناول "دور البنوك -او دور املؤسسات "-يف حتقيق التنمية املستدامة -
او حتقيق الرقابة على البنوك…اخل-؛ تضع نصب اعينها حماولة دراسة العالقات(االرتباطية او السببية)
بني املفهوم ذاته ،حيث يضطلع بها إىل تصنيف اجلزء االول من العنوان("دور البنوك") كمتغري مستقل،
ووضع التنمية املستدامة كمتغري تابع ،وكوجهة نظر يرُى انه ولطاملا اننا نتحدث عن "دور"؛ فذلك يعين
اننا نتحدث عن مهام أو أدوار معينة تلقى على عاتق البنوك االلتزام بها وتنفيذها من أجل حتقيق التنمية
املستدامة ،ذلك أدى اىل توليد اعتقاد لدى الدراسة احلالية بأن "دور البنوك التجارية يف حتقيق التنمية
املستدامة" هو مف هوم واحد وليس اثنني منفصلني ،تلك املشكلة النظرية سيتم توضيحها وحماولة اختبار
املفهوم وصحة بنائه على النحو الذي ميكن ان يسهم يف وضع معايري معينة ميكن استخدامها لقياس
دور البنوك التجارية يف حتقيق التنمية املستدامة ،وذلك من خالل حتديد تلك األدوار كمفهوم واحد
فقط.
إن حماولة اثبات فكرة ان مفهوم "دور البنوك التجارية يف حتقيق التنمية املستدامة" وحماولة ترمجة
تلك األدوار اىل معايري معينة ،هو جوهر املشكلة النظرية يف هذه الدراسة.
اما املشكلة على املستوى العملي يف أن البنوك التجارية بصفة عامة والبنوك التجارية اليمنية بصفة
خاصة تفتقر إىل موجهات او معايري واضحة حول ماهية األدوار اليت جيب ان تلتزم بها لتحقيق التنمية
املستدامة ،وحول ماهية اولويات االعمال اليت ميكن ان تعزز من قدرتها بشكل أكرب لتحيق اهداف
التنمية املستدامة.
وعليه حتاول هذه الدراسة وضع حلوالً للمشكلة(النظرية ،والعملية) من خالل حماولة اإلجابة على
التساؤل الرئيسي التالي:
ما هو دور البنوك التجارية اليمنية يف حتقيق التنمية املستدامة؟
ومن التساؤل الرئيسي فقد مت وضع التساؤالت الفرعية التالية كأجزاء:
 ما البُنية العاملية املكونة ملفهوم "دور البنوك التجارية يف حتقيق التنمية املستدامة" وبصيغة اخرى ماالنموذج املعياري املالئم لقياس دور البنوك التجارية يف حتقيق التنمية املستدامة؟
 ما واقع او ماهو دور البنوك التجارية اليمنية يف حتقيق التنمية املستدامة ،يف ضوء النموذج املعيارياحملددة يف التساؤل الفرعي رقم1؟
 هل خيتلف واقع دور البنوك التجارية اليمنية يف حتقيق التنمية املستدامة يف الواقع الفعلي ،عنالنموذج املعياري املستخدم لتقييم دور البنوك التجارية يف حتقيق التنمية املستدامة؟
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 ماهي اولويات اعمال البنوك التجارية اليمنية الالزمة لتعزيز قدرتها ورفع دورها يف حتقيق التنميةاملستدامة؟
ثانياً :أهمية الدراسة
تتمثل أهمية الدراسة فيما يلي:
 -1أهمية نظرية يف ضوء وجهة النظر املقرتحة : :وتتمثل يف توضيح ان مفهوم "دور البنوك التجارية يف
حتقيق التنمية املستدامة" هو مفهوماً واحداً حيتوي يف مضمونه على متغري واحد فقط وليس متغريين،
فهو مفهوم احادي هرمي حيتوي على جمموعة من األدوار اجلزئية هي(الدور االقتصادي ،والدور
اإلداري ،والدور القانوني ،والدور االجتماعي ،والدور البيئي) .تلك األهمية ميكن ان تفيد العديد
من الباحثني الذين يبحثون يف دور البنوك يف حتقيق التنمية املستدامة.
 -2أهمية عملية :وتتمثل مبج موعة النتائج اليت سيتم التوصل اليها وما ستضعه الدراسة احلالية من
توصيات تساعد البنوك التجارية اليمنية على حتديد اولويات االعمال اليت جيب ان تلتزم بها لتحقيق
التنمية املستدامة.
ثالثاً :أهداف الدراسة
تسعى هذه الدراسة إىل حتقيق اهلدف الرئيسي التالي :دراسة دور البنوك التجارية اليمنية يف
حتقيق التنمية املستدامة.
ومن هذا اهلدف ميكن وضع األهداف الفرعية التالية:
 -1بناء مفهوم دور البنوك التجارية يف حتقيق التنمية املستدامة ،واختبار كفاءة(او صالحية) املفهوم،
وتعميمه كنموذج معياري ،ميكن استخدامه لتقييم دور البنوك التجارية يف حتقيق التنمية
املستدامة.
 -2قياس واقع دور البنوك التجارية اليمنية يف حتقيق التنمية املستدامة ،يف ضوء النموذج املعياري
املوضوع يف اهلدف رقم.1
 -3حتديد فجوة الفرق بني واقع دور البنوك التجارية اليمنية يف حتقيق التنمية املستدامة ،وبني النموذج
املعياري املستخدم لتقييم دور البنوك التجارية يف حتقيق التنمية املستدامة.
 -4ترتيب اولويات اعمال البنوك التجارية اليمنية الالزمة لتعزيز قدرتها ورفع دورها يف حتقيق التنمية
املستدامة.
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رابعاً :منوذج الدراسة الفرضي
بعد مراجعة الباحث لألدبيات العلمية اليت تناولت متغريات الدراسة مت تصميم منوذج الدراسة
الفرضي على النحو التالي:
شكل( :)1منوذج الدراسة الفرضي( النموذج املعياري املقرتح)
دور البنوك التجارية
في تحقيق التنمية
المستدامة

الدور
االقتصادي

الدور
اإلداري

الدور
القانوني

الدور
اإلجتماعي

الدور
البيئي

املصدر :من اعداد الباحث2020 ،م.

وقد مت بناء النموذج السابق على افرتاض أساسي مفاده :ان مفهوم دور البنوك التجارية يف حتقيق
التنمية املستدامة -مفهوماً واحداً -له بنية عامليه تتكون من  5عوامل(أدوار) معروفة مسبقاً هما (الدور
االقتصادي ،الدور اإلداري ،الدور القانوني ،الدور اإلجتماعي ،الدور البيئي).
التعريفات اإلجرائية للدراسة:
وميكن توضيح التعريفات اإلجرائية للمفاهيم النظرية املوضحة يف منوذج الدراسة الفرضي على
النحو التالي:
 دور البنوك التجارية يف حتقيق التنمية املستدامة :يشري إىل جمموعة االلتزامات واملهام واالجراءاتاالقتصادية واإلدارية والقانونية واالجتماعية والبيئية اليت متارسها البنوك التجارية ،ويضطلع بها
تنفيذها ،يف سبيل سعيها لتحقيق اهداف التنمية املستدامة.
 الدور االقتصادي :يشري الدور االقتصادي ،إىل جمموعة التزامات او األدوار او اإلجراءات اواملمارسات االقتصادية اليت يضطلع بالنبوك التجارية القيام بها يف سبيل سعيها لتحقيق التنمية
املستدامة ،ومن هذه املهام واإلجراءات :التسويق الفعال جلذب املدخرات ،الدعم الفعال لتمويل
املشاريع الصغرية ،توجيه األموال لالستثمار يف مشاريع تنموية طويلة االجل ،تطوير واستحداث
للعلوم والتقنية

972
972

صنعاء  21 - 20 /أكتوبر  2020م

( املؤتمر العلمي الثاني للعلوم اإلدارية )
التنمية املستدامة ركيزة لألمن واالستقرار والسالم  /أكتوبر  2020م

وإتاحة فرص عمل متكافئة بني النساء والرجال ،احلد من أنشطة املضاربة املفرطة بالعمالت
األجنبية ،املساهمة يف متويل عجز املوازنة العامة للدولة.
 الدور اإلداري :يشري الدور االداري ،إىل جمموعة التزامات او األدوار او اإلجراءات او املمارساتاإلدارية اليت يضطلع بالنبوك التجارية القيام بها يف سبيل سعيها لتحقيق التنمية املستدامة ،ومن هذه
املهام واإلجراءات  :استخدام التكنولوجيا املالية احلديثة لتقليل تكاليف التشغيل ،دمج االستدامة
يف اخلطط االسرتاتيجية وعمليات صنع القرار ،تطوير أنظمة إلدارة املخاطر (االئتمانية والتشغيلية
والسوقية) يف املصرف ،توفري أنظمة عادلة للتوظيف والرتقية واألجور املناسبة ،تطوير أنظمة الرقابة
الداخلية للحفاظ على أموال املالكني واملودعني ،تطوير جودة اخلدمات املصرفية املقدمة وفقاً
الحتياجات العمالء ،تطوير اهليكل التنظيمي يف البنك وفقاً ملتطلبات التنمية املستدامة ،تطوير نظم
الشكاوى ونظم قياس رضاء (العمالء واملودعني) عن اخلدمات املقدمة.
 الدور القانوني :يشري الدور القانوني ،إىل جمموعة التزامات او األدوار او اإلجراءات او املمارساتالقانونية اليت يضطلع بالنبوك التجارية القيام بها يف سبيل سعيها لتحقيق التنمية املستدامة ،ومن
هذه املهام واإلجراءات :تطبيق مبادئ احلوكمة (املعاملة املتساوية للمساهمني ،اإلفصاح والشفافية
يف املعلومات…الرقابة الداخلية… اخل) ،تطبيق مبادئ وقواعد الشمول املالي ،االمتثال جلميع
القوانني واللوائح القانونية التشغيلية املنظمة للعمل املصريف ،محاية حقوق العمل وتعزيز بيئة عمل
ساملة وآمنة وصحية جلميع العمال ،تطبيق أنظمة ولوائح مكافحة غسيل األموال ،التبليغ عن
اجلرائم املالية وانتهاكات حقوق العمالء ،تزويد األطراف ذوي العالقة باملعلومات الدقيقة واملناسبة.
 الدور االجتماعي :يشري الدور االجتماعية  ،إىل جمموعة التزامات او األدوار او اإلجراءات اواملمارسات االجتماعية اليت يضطلع بالنبوك التجارية القيام بها يف سبيل سعيها لتحقيق التنمية
املستدامة ،ومن هذه املهام واإلجراءات :غرس قيم االستدامة يف شركاء األعمال مبا يف ذلك
(املودعني واملقرتضني… اخل) وضمان مطابقتها ملعايري السلوك احملددة للبنك ،انشاء برامج هادفة
لتنمية الوعي احمللي بأهمية استخدام اخلدمات املصرفية ،املساهمة يف دعم برامج ذوي اإلحتياجات
اخلاصة كمراكز عالج االورا م وغسيل الكلي وبنك الغذاء والدواء واجلمعيات اخلريية ،تقديم
قروض ميسرة(اإلجراءات والكلفة) للفقراء والطالب ،تنمية املواهب :املشاركة يف دعم برامج
تدريب املواهب على العمل ،والتقييم ومنح الشهادات التدريبية ،املشاركة يف أنشطة الصاحل العام:
كمبادرات اصالح الطرقات ...واملستشفيات ،املدارس...اخل ،املشاركة واالستثمار ،يف أنشطة
الرفاهية العامة(كبناء احلدائق واملنتزهات...اخل) ،تنمية روح التكافل االجتماعي بني املصرف
واملوظفني والعمالء ،اتاحة املعلومات والتقارير لكافة افراد اجملتمع ،وتسهيل سبل الوصول اليها،
لغرض استخدامها يف الدراسات العلمية والبحثية.
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 الدور البيئي :يشري الدور البيئي ،إىل جمموعة التزامات او األدوار او اإلجراءات او املمارسات البيئيةاليت يضطلع بالنبوك التجارية القيام بها يف سبيل سعيها لتحقيق التنمية املستدامة ،ومن هذه املهام
واإلجراءات :إدارة ومراقبة املخا طر واآلثار البيئية املباشرة الناجتة عن عمليات البنك ،مبا يف ذلك
استخدام الطاقة ،واستهالك الورق ،وإدارة النفايات ،واستخدام املياه ،وما إىل ذلك ،السعي
الستخدام مواد وطاقة نظيفة وغري ضارة ومحاية البيئة واملوارد الطبيعية ،توجيه األموال لالستثمار
يف برامج التن مية اخلضراء :كمشاريع انتاج الطاقة ،ومشاريع التخلص من النفايات ...واملشاريع
اخلضراء ،.العمل على ابتكار وسائل وخدمات مصرفية جديدة صديقة للبيئة ،اإلسهام يف نشر
الوعي بني أفراد اجملتمع يف احملافظة على البيئة ،متويل املساكن اخلضراء(الرهن العقاري
األخضر) :تقديم قروض بفائدة منخفضة لألشخاص الذين يقدمون على بناء منزل صديق للبيئة(يعمل
على الطاقة الشمسية) ،حبيث يبقى العقار مرهوناً لدى البنك حتى يتم سداد القرض ،اصدار
السندات اخلضراء بفائدة منخفضة :للحصول على أموال خمصصة لتمويل مشاريع استثمارية صديقة
للبيئة ،ومن ضمن أه م املشروعات اليت ميكن إصدار سندات خضراء لتمويلها ،مشروعات الطاقة
املتجددة واإلدارة املستدامة للنفايات ،واالستخدام املستدام لألراضي ،والنقل النظيف ،واإلدارة
املستدامة للمياه ،والتكيف مع تغري املناخ واملدن اجلديدة اخلضراء…اخل.
خامساً :منهجية الدراسة
 -1منهج الدراسة ومصادر مجع البيانات واملعلومات
أ -منهج الدراسة :مت استخدام املنهج الوصفي إلجراء الدراسة ،حيث يتم من خالل هذا املنهج مجع
البيانات نظرياً ،وميدانياً ،ووصفها ،وحتليليها بالوصف دون التدخل على بياناتها بالتأثري ومن ثم
استخراج النتائج وتقديم جمموعة من التوصيات بشأن ذلك.
ب -مصادر مجع البيانات واملعلومات :مت االعتماد على مصدرين أساسيني للحصول على البيانات ذات
العالقة بالدراسة هما:
 املصادر األولية مت مجع البيانات بواسطة اداة االستبانة املنظمة لتغطية اجلانب امليداني للدراسةوالذي من خالله مت حتليل البيانات واختبار النماذج والفرضيات للوصول إىل النتائج.
 املصادر الثانوية :مشلت مجع البيانات واملعلومات ذات الصلة مبوضوع الدراسة من الكتبواملقاالت والبحوث والدراسات السابقة ،باإلضافة إىل املواقع اإللكرتونية على شبكة االنرتنت،
وكل ذلك مت االستفادة منها يف تغطية اجلانب النظري للدراسة.
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 -2ثانياً :جمتمع وعينة الدراسة
أ -جمتمع الدراسةةة :يتمثل اإلطار العام جملتمع الدرا سة جبميع املوظفني اإلداريني يف البنوك التجارية
اليمنية.
ب -عينة الدارسة ةةة :مت توزيع أداة الدراسةةةة على عينة عشةةةوائية بسةةةيطة بلغ قوامها( )100فرد حيث مت
توزيع ( ) 100اسةةةةةةةةةةةتمارة على االفراد العاملني يف اإلدارات العليا لكالً من البنك التجاري والبنك
الزراعي وبنك اليمن الدولي وبنك اليمن والكويت وكان املسةةةةةةرتد  80اسةةةةةةتمارة الصةةةةةةاحل منها
للتحليل ( )73استمارة.
 -3أداة الدراسة(بناء أداة الدراسة وثباتها)
يف ضوء مشكلة الدراسة واألهداف اليت تسعى إىل حتقيقها مت مجع البيانات الالزمة للدراسة
بواسطة اداة اإلستبانة املنظمة ،ملالئمتها جلمع بيانات مقاييس مفهوم املشكلة فضالً عن مالئمتها جلمع
بيانات وصفية عن خصائص املوظفني والذي مت تصميمها واشتقاقها من اهداف األمم املتحدة للتنمية
املستدامة ،حيث مت وضع جمموعة من الفقرات كمؤشرات لقياس مدى اقرتاب البنوك من األهداف
املستدامة ،واهلدف من ذلك وضع معيار اجرائي لقياس مدى مدى اقرتاب واقع البنوك من اهداف التنمية
املستدامة ،كما استخدمت الدراسة املقياس الفاصلي (مقياس ليكرت اخلماسي) يف القياس ،بعدد
مخس مستويات واجلدول التالي يوضح مستويات ودرجات املقياس اليت مت استخدامها:
جدول() :يوضح مستويات ودرجات القياس املستخدمة وفق مقياس ليكرت اخلماسي
املقياس املعياري

مهم بدرجة

مهم بدرجة

مهم بدرجة

متوسط

مهم بدرجة

عالية جداً

عالية

األهمية

منخفضة

درجة أهمية الفقرة

5

4

3

2

1

املقياس التطبيقي

تطبيق

تطبيق

تطبيق

تطبيق بدرجة

بدرجة

بدرجة

بدرجة

منخفضة

عالية جداً

عالية

منخفضة

جداً

5

4

2

1

(لقياس أهمية
الفقرات)
للتنمية املستدامة
(لقياس مستوى
التطبيق)
درجة التطبيق

متوسط
التطبيق
3

منخفضة
جداً

يهدف املقياس االول إىل وضع منوذج معياري ميكن يف ضوءه تقييم دور أي بنك جتاري يف
التنمية املستدامة ،واختبار كفاءة النموذج ،لتسهيل على الباحثني االخرين تطبيقية لقياس دور البنوك
للعلوم والتقنية
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التجارية يف التنمية املستدامة ،اما املقياس الثاني فهو يهدف إىل تقييم الواقع الفعلي لدور البنوك
التجارية اليمنية يف التنمية املستدامة ،وحتديد فجوة الفقرة بني ما جيب وما هو مطبق فعالً من خالل
طرح درجة التطبيق من درجة أهمية الفقرة للتنمية املستدامة ،وحتديد فجوة الفقرة اليت هي حباجة
إىل إعادة النظر فيها من قبل البنوك التجارية اليمنية.
وقد مت تنظيم أداة الدراسة يف حمورين رئيسيني ،يتناول احملور االول جمموعة من البيانات
الشخصية عن جمتمع الدراسة وخصائصه ،وخصص احملور الثاني جلمع البيانات االساسية الالزمة
الختبار مناذج الدراسة والذي حيتوي  38فقرة ،مت توزيعها على مخسة ابعاد(أدوار) ،وهذه االبعاد او
األدوار هي( :البعد االقتصادي ،والبعد اإلداري ،والبعد القانوني ،والبعد االجتماعي ،والبعد البيئي).
اما بالنسبة التساق األداة وثباتها مت استخدام طريقة معامل (الفأ كرونباخ) يف اختبار اتساق
الفقرات نظراً لشموله على مجيع على املعامالت األخرى اليت تستخدم يف قياس الثبات ،وذلك حتى
ميكن التعرف على مدى ثبات أداة الدراسة للحصول على نفس النتائج يف املستقبل اذا وزعت على نفس
العينة ويف ظروف مماثلة للظروف اليت وزعت عليهم حالياً.
وقد كانت نتائج االختبار على النحو املوضح يف اجلدول التالي:
جدول() :يوضح قيمة معامل الثبات لفقرات اإلستبانة بطريقة معامل الفاء كرونباخ

حماور(ابعاد) الدراسة
الدور االقتصادي للبنوك التجارية اليمنية يف
التنمية املستدامة
الدور اإلداري للبنوك التجارية اليمنية يف
التنمية املستدامة
الدور القانوني للبنوك التجارية اليمنية يف
التنمية املستدامة
الدور االجتماعي للبنوك التجارية اليمنية يف
التنمية املستدامة
الدور البيئي للبنوك التجارية اليمنية يف
التنمية املستدامة

دور البنوك التجارية اليمنية يف حتقيق
التنمية املستدامة
للعلوم والتقنية

عدد

قيمة معامل الثبات
()Cronbach's Alpha

الصفة

يف النموذج

يف النموذج

املعياري

التطبيقي

7

0.744

0.780

مقبول

8

0.878

0.865

عالي

7

0.862

0.867

عالي

9

0.856

0.861

عالي

7

0.806

0.870

عالي

38

0.925

0.950

الفقرات
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ويتضح من اجلدول السابق ان مجيع احملاور يف النموذج املعياري والنموذج التطبيقي تتخطى احلد
األدنى ملستوى الثبات املقبول( )0.70واملتعارف عليه يف األدبيات العلمية ،وبدرجة أعلى ،تلك قيم الثبات
تعين انه اذا مت توزيع املقياس يف فرتات أخرى من الزمن على نفس عينة الدراسة سنحصل على نفس
النتائج بإحتمال ،0.925بالنسبة ملتغري كما هو موضح يف النموذج املعياري و ،0.95كما هو موضح يف
النموذج التطب يقي الذي يعترب اختبار مبدئي لثبات النموذج املعياري.
 -4األساليب اإلحصائية لتحليل البيانات
وتنقسم أساليب التحليل اإلحصائي اليت مت استخدامها إىل قسمني:
أ -اساليب وصفية :وهنا مت استخدام كال من التكرارات والنسب املئوية ،والوسط احلسابي،
واالحنراف املعياري ،وذلك لتحل يل ووصف خصائص عينة الدراسة ،وحتليل إجابات أفراد العينة
بعد أن مت التحقق من الصالحية الداخلية(الثقة) للبيانات باستخدام طريقة معامل الفاء كرو نباخ
(.(Alpha.Cronbach’s

ب -أسةةاليب اسةةتداللية :مت اسةةتخدام نهج النمذجة البنائية باسةةتخدام املعادلة اهليكلية يف بناء منوذج
معياري عام لتقييم دور البنوك التجارية يف التنمية املسةةةتدمة ،كما مت تطبيق النموذج على البنوك
التجارية اليمنية وتقييمها.
املبحث الثاني :نتائج الدراسة ومناقشتها
اوالً :وصف خصائص عينة الدراسة
يوضح اجلدول ادناه التوزيع التكراري والنسيب لعينة الدراسة وفقاً للمتغريات الدميغرافية(البنك،
اجلنس ،العمر ،املؤهل العلمي ،املسمى الوظيفي ،سنوات اخلدمة) ،وذلك على النحو التالي:
جدول() :توزيع عينة الدراسة وفقاً للمتغريات الدميغرافية
املتغري
البنك

اجلنس
العمر

للعلوم والتقنية

التكرار

النسبة املئوية()%

الفئة
التجاري

20

27.40

الزراعي

19

26.03

اليمن الدولي

14

19.18

اليمن والكويت

20

27.40

ذكر

45

61.64

انثى

28

38.36

أقل من ( )30سنة

18

24.66

من ( - )30أقل من ( )40سنة

47

64.38

من ( - )40أقل من ( )50سنة

8

10.96
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دبلوم فأقل

4

5.48

املؤهل العلمي

بكالوريوس

59

80.82

ماجستري

10

13.70

املسمى

مدير ادارة

27

36.99

الوظيفي

رئيس قسم

27

36.99

خمتص

19

26.03

سنوات

اقل من( )5سنوات

11

15.07

اخلدمة

من ( - )5أقل من ( )10سنوات

22

30.14

( )10سنوات فأكثر

40

54.79

73

100.00

اإلمجالي الكلي

ويتضح من اجلدول السابق مايلي:
 بالنسبة لتوزيع العينة وفقاً ملتغري البنك فيتضح من اجلدول السابق أن( )%27.4من افراد العينةاملبحوثة هم من فئة (التجاري ،اليمن والكويت) يليهم فئة(التجاري ،اليمن والكويت)
بنسبة( ،)%27.4و فئة(الزراعي) بنسبة( ،)%26.03و فئة(اليمن الدولي) بنسبة( ،)%19.18على
التوالي.
 بالنسبة لتوزيع العينة وفقاً ملتغري اجلنس فيتضح من اجلدول السابق أن( )%61.64من افراد العينةاملبحوثة هم من فئة (ذكر) يليهم فئة(انثى) بنسبة( ،)%38.36على التوالي.
 بالنسبة لتوزيع العينة وفقاً ملتغري العمر فيتضح من اجلدول السابق أن( )%64.38من افراد العينةاملبحوثة هم من فئة (من ( - )30أقل من ( )40سنة) يليهم فئة(أقل من ( )30سنة) بنسبة(،)%24.66
و فئة(من ( - )40أقل من ( )50سنة) بنسبة( ،)%10.96على التوالي.
 بالنسبة لتوزيع العينة وفقاً ملتغري املؤهل العلمي فيتضح من اجلدول السابق أن( )%80.82من افرادالعينة املبحوثة هم من فئة (بكالوريوس) يليهم فئة(ماجستري) بنسبة( ،)%13.7و فئة(دبلوم فأقل)
بنسبة( ،)%5.48على التوالي.
 بالنسبة لتوزيع العينة وفقاً ملتغري املسمى الوظيفي فيتضح من اجلدول السابق أن( )%36.99من افرادالعينة املبحوثة هم من فئة (مدير ادارة ،رئيس قسم) يليهم فئة(مدير ادارة ،رئيس قسم)
بنسبة( ،)%36.99و فئة(خمتص) بنسبة( ،)%26.03على التوالي.
 بالنسبة لتوزيع العينة وفقاً ملتغري سنوات اخلدمة فيتضح من اجلدول السابق أن( )%54.79من افرادالعينة املبحوثة هم من فئة (( )10سنوات فأكثر) يليهم فئة(من ( - )5أقل من ( )10سنوات)
بنسبة( ،)%30.14و فئة(اقل من( )5سنوات) بنسبة( ،)%15.07على التوالي.

للعلوم والتقنية
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ثانياً :بناء النموذج الفرضي(املقرتح) للدراسة
بعد االنتهاء من اإلطار النظري للدراسة تشكل لدى الباحث تصوراً نظرياً حول العالقة بني
املفاهيم (متغريات الدراسة) ،مت تصميها يف منوذج هرمي ،وقبل توضيح تلك العالقة دعنا نوضح طبيعة
النموذج البنائي(اهليكلي) واالفرتاضات اليت يُبنى عليها ،إلعطاء فكرة عن النماذج البنائية وعن
اإلجراءات املنهجية اليت اتبعها الباحث يف بناء النموذج واختباره ،وذلك على النحو التالي(تيغزة:2012 ،
:)131
 -1يقوم النموذج البنائي (اهليكلي) على افرتاض ان العالقة بني متغريات الدراسة هي عالقة بني مفاهيم
كامنة ليست مقاسة بطبيعتها ،هذه املفاهيم الكامنة متثل املساحة املشرتكة لعدد من
املؤشرات(الفقرات) املقاسة.
 -2يتم رسم تلك املفاهيم الكامنة(الغري مقاسة) على شكل دوائر بيضاوية
املؤشرات(الفقرات املقاسة :عبارات القياس) على شكل مربعات او مستطيالت

 ،ويتم رسم
 ،ويعرب السهم

ذو االجتاهني على عالقة ارتباط بني متغريين ويعرب السهم احادي االجتاه  عن العالقة السببية
و التنبؤية بني املتغريات.
 -3ترتبط كل جمموعة مؤشرات(فقرات) فيما بينها بدرجة كبرية لتشكل مفهوم كامن(كالدور
االقتصادي) وفقراته ،وترتبط كل جمموعة من املتغريات الكامنة فيما بينها لتشكل مفهوم كامن
عام(كدور البنوك التجارية يف التنمية املستدامة).
 -4العالقات يف النموذج البنائي هي عالقات احندارية متكاملة ومرتابطة ،لذلك يقوم النموذج البنائي
على افرتاض ان املفاهيم الكامنة هي اليت تؤثر يف املؤشرات(الفقرات) وليس العكس ،فاملتغري
الكامن(الغري مقاس) كتشبيه هو مبثابة سقف املنزل ،قوامه(اعمدته) املؤشرات ،وبالتالي فهو
يؤثر يف املؤشرات ويعتمد عليها لتفسري صفة معينة او مفهوم معني.
 -5ان التباين الذي يفسره املفهوم الكامن على احد املؤشرات ال ميثل كل تباين املؤشر ،فجزء من
تباين املؤشر يعود لعوامل أخرى مل يتم تناوهلا يف منوذج الدراسة ،ذلك اجلزء املتبقي يدعى
باخلطاء(تباين خطاء املؤشرات املقاسة)(  )1-𝑅2يتم رمسه على شكل دائرة بيضاوية مصغرة

.

 -6ونتيجةً لذلك فإن العالقات االرتباطية والسببية بني املتغريات الكامنة بعضها البعض هي عالقات
بني متغريات صافية(خالية من األخطاء) ،وذلك ألنه يتم تنقيح األخطاء وتصفيتها تدرجيياً عند بناء
املفهوم .وهذا ما مييز النماذج البنائية عن النماذج األخرى اليت تعتمد على اخذ الوسط احلسابي
للمؤشرات (دون تصفية األخطاء -كما هو احلال يف مناذج االحندار البسةةةةةةةةةيط واملتعدد)
مما جيعل العالقة بني املتغريات يف تلك النماذج غري منطقية.

للعلوم والتقنية
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 -7منهجية(او مراحل) بناء النموذج البنائي(اهليكلي)-للعوامل:-


املرحلة االوىل :اجراء التحليل العاملي االستكشايف.
يتضمن التحليل العاملي االستكشايف اجرائياً ،تصميم عدد من الفقرات لقياس مفهوم معني،

ويتوىل التحليل العاملي االستكشايف استكشاف العوامل (األبعاد او االدوار) املكونة للمفهوم ،من
خالل تنظيم تلك الفقرات يف جمموعات ،كل جمموعة حتتوي على عدد من الفقرات املرتابطة فيما
بينها تسمى عامل(بعد) ،فالباحث قبل اجراء التحليل العاملي االستكشايف يعتقد ان للمفهوم عدد من
األبعاد املكونة له ،لكنه يفتقر إىل تصور واضح لبنية املفهوم (عدد االبعاد املكونة له وتسمياتها)،
وبالتالي هو يصمم عد كبري نسبياً من الفقرات لقياس املفهوم ويرتك االمر للتحليل العاملي
االستكشايف الستكشاف العوامل(االبعاد) ،فبعد تنظيم تلك املؤشرات يف جمموعات باستخدام
التحليل العاملي االستكشايف يستطيع الباحث حتديد عدد االبعاد املكونة للمفهوم ،وتسمياتها.
 املرحلة الثانية :اجراء التحليل العاملي التوكيدي.
على النقيض من النمو ذج العاملي االستكشايف ،فالنماذج العاملية التوكيدية تقوم على تنظري
سابق للمفهوم ،فالباحث قبل اجراء التحليل العاملي التوكيدي ميتلك تصوراً (يستمده من اطار نظري
سابق) عن عدد العوامل املكونة للمفهوم ،وطبيعتها ،وتسمياتها ،والعالقات االرتباطية بينها ،كم
ميتلك تصو راً عن املؤشرات اليت تقيس كل عامل ،وبالتالي فهو يستعمل التحليل العاملي التوكيدي
للتثبت من صحة النموذج ،و التأكد من مطابقته للبيانات ،واجراء اختبارات الصدق والثبات(للفقرات
والعوامل) ،وينقسم التحليل العاملي التوكيدي إىل نوعني(مرحلتني) ،كل نوع هو مرحلة للذي يليه،
وكما يلي:
 oالنموذج العاملي التوكيدي (غري اهلرمي) من الدرجة االوىل.
النموذج العاملي التوكيدي من الدرجة االوىل يفرتض وجود عامل كامن واحد او عاملني كامنني،
او عدد من العوامل الكامنة اليت ترتبط مبؤشراتها اخلاصة بها ،ولكن ال يفرتض الباحث وجود
عامل أكرب او عامل عام او عامل اكثر اتساعاً تنضوي العوامل السابقة حتته ،وهو يهدف إىل
اختبار مدى انتماء الفقرات لألبعاد ،من خالل اجراء اختبارات الصدق والثبات عليها ،وحذف
الفقرات اليت الحتقق املستوى املطلوب من الصدق والثبات ،والتحليل العاملي التوكيدي من الدرجة
االوىل قد يكون احادي البعد ،وقد يكون متعدد األبعاد.
فبالنسبة للنموذج العاملي التوكيدي احادي البعد(كمفهوم الدور االقتصادي مثالً) يقوم على
افرتاض ان املفهوم ينطوي على بعد او عامل وحيد ،وان هذا البعد يتكون من عدد من املؤشرات
تستعمل لقياس البعد ،وان البعد يؤثر يف املؤشرات املستخدمة يف القياس وليس العكس.

للعلوم والتقنية

980
980

صنعاء  21 - 20 /أكتوبر  2020م

( املؤتمر العلمي الثاني للعلوم اإلدارية )
التنمية املستدامة ركيزة لألمن واالستقرار والسالم  /أكتوبر  2020م

اما النموذج العاملي التوكيدي متعدد االبعاد(كالدور االقتصادي ،الدور اإلداري ،الدور
القانوني ،الدور االجتماعي ،الدور البيئي… -كمفاهيم  )-فهو يفرتض وجود عدد من العوامل
الكامنة كل عامل من هذه العوامل يتكون من عدد من الفقرات تستعمل لقياس تلك االبعاد ،وان
هذه العوامل الكامنة ترتبط فيما بينها (اسهم مزدوجة تصل فيما بينها) ،ومعنى ذلك ان هناك
مساحة مشرتكة من الداللة بينهما ،والقاسم املشرتك من هذه الداللة بني العوامل يدل على وجود
مفهوم معني يعكس هذه الداللة املشرتكة بني العوامل ،االمر الذي ينقلنا إىل اجراء التحليل العاملي
التوكيدي(اهلرمي) من الدرجة الثانية للتحقق من إمكانية تلخيص تلك العالقات االرتباطية بني
العوامل يف مفهوم عام مشرتك.
 oالنموذج العاملي التوكيدي (اهلرمي) من الدرجة الثانية
النموذج اهلرمي من الدرجة الثانية يستبدل العالقات االرتباطية بني العوامل(االبعاد) مبسارات تدل
على تأثري العامل اهلرمي العام (دور البنوك التجارية يف التنمية املستدامة) يف العوامل غري اهلرمية
السابقة ،واهلدف من التحليل العاملي التوكيدي اهلرمي(من الدرجة الثانية) هو التأكد من داللة
انتماء العوامل(االبعا د) إىل املفهوم العام الذي ميثلها ،من خالل إجراءات اختبارات الصدق والثبات
عليها ،وحذف العوامل اليت ال حتقق املستوى املطلوب من الصدق والثبات.
 املرحلة الثالثة :دراسة مؤشرات مطابقة النموذج املفرتض:
املطابقة مرحلة مستمرة ومتزامنة تتم يف كل مرحلة من املراحل السابقة ،فمن خالل مؤشرات
املطابقة العامة للنموذج ،يتم تقدير جودة مطابقة النموذج(النظري) املفرتض الذي صممه
الباحث(سواءً اكان عاملياً من الدرجة االوىل او من الدرجة الثانية او اكان بنائياً يربط بني
مفه ومني عامليني) للبيانات ،ويقصد باملطابقة "إىل أي حد استطاع النموذج أن يوظف كافة
املعلومات اليت تنطوي عليها البيانات األًصلية ،او إىل أي حد متكن النموذج من متثيل بيانات العينة
حبيث مل يبتعد كثرياً عنها"(تيغزة.)229 :2012 ،
وهناك العديد من مؤشرات املطابقة العامة اليت يتم استخدامها يف دراسة مدى مطابقة النموذج
النظري املفرتض للبيانات ،ولعل أهم مؤشرات املطابقة العامة للنموذج ميكن تلخيصها يف اجلدول
التالي:
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جدول() توضيح مفاهيم مؤشرات قياس مطابقة النماذج النظرية املفرتضة وقوانني احتسابها
القيمة
اسم
املؤشر

الرمز

املصطلح

فكرة عن املؤشرة

املثلى

معادلة القياس

(حمك
القبول)

مربع
كاي

𝜒2

 Chi- Squirيهدف إىل اختبار
الفرضية الصفرية

𝑛

𝑛

) 𝑖̂𝑌𝜒 = ∑ ∑(𝑒𝑖 /
2

2

𝑣=1 𝑖=1

اقل ما
ميكن

اليت مفادها ال يوجد حيث أن ̂ تعين نتائج التوقعات لدرجة ما
تكون
فرق بني بيانات
بواسطة النموذج𝑒 = 𝑌 − 𝑌̂ .
مستوى
النموذج النظري
𝑖 = املشاهدات 1,2,3….n
داللته غري
املفرتض(املتوقع)،
𝑣 = املتغريات التابعة 1,2,3….n
دالة
مع بيانات النموذج
احلقيقي املناظر له

احصائياً.

يف اجملتمع .ويُحسب
من خالل فحص
مربع األخطاء،
وقسمة الناتج على
قيم التوقعات،
للمتغريات التابعة يف
النموذج ككل.
وكلما اقرتبت
قيمته من الصفر دل
على مطابقة تامة،
وكلما ابتعدت
قيمته عن الصفر
كثريًا كلما ابتعد
مستوى املطابقة بني
النموذج
املفرتض(املتوقع) عن
بيانات النموذج
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القيمة
اسم
املؤشر

الرمز

املصطلح

فكرة عن املؤشرة

معادلة القياس

املثلى
(حمك
القبول)

احلقيقي املناظر له
يف اجملتمع.
درجات
احلرية

للعلوم والتقنية

𝐹𝐷

 Degrees Ofتشري درجة احلرية درجة احلرية لنموذج
Freedom
للنموذج إىل :عدد البحث املفرتض
القيم الغري متكررة
)𝑄(𝑄 − 3
= 𝑘𝐹𝐷
𝑅−
2
لتباين وتغاير
مصفوفة املؤشرات درجة احلرية لنموذج العدم
املقاسة او العينة او النموذج الصفري
)𝑄(𝑄 − 1
مطروحاً منها ()-
= 𝐷𝐹0
2
عدد البارامرتات
احلرة يف النموذج
واليت هي حباجة إىل
احتساب قيمتها.
ويتم تقدير عدد
القيم الغري متكررة
من خالل[ :عدد
املؤشرات×(عدد
املرشرات.]2/)1+
اما عن عدد
البارامرتات احلرة
اليت حباجة إىل
تقدير هي(عدد قيم
التباين للعوامل
الكامنة املستقلة
اذا كانت حرة ومل
تثبت بقيمة حمددة+
عدد تشبعات
983
983

ليس
حمددة
فهي
تعتمد
على عدد
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يف
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القيمة
اسم
املؤشر

الرمز

املصطلح

p

P-Value

معادلة القياس

فكرة عن املؤشرة

املثلى
(حمك
القبول)

املؤشرات املقاسة
على عواملها
الكامنة ما مل تثبت
بعضها بقيمة حمددة
سلفاً +عدد أخطاء
القياس +التغاير او
اإلرتباط بني
املتغريات الكامنة+
عدد االرتباطات بني
أخطاء القياس ).
مستوى

اإلحتمال ذوي

داللة

الطرف األمين

مربع

لتوزيع كاي تربيع.

)𝐹𝐷

; CHISQ.DIST.RT(𝜒 2

بإستخدام برنامج األكسل

غري دالة
احصائياً

كاي
مؤشر

2

𝐹𝐷𝜒 /

Cmindf

اقل من 5

هو نفسه مؤشر

كاي

كاي تربيع،

املعياري

ولكنه يتميز بعدم
تأثره حبجم العينة،
حيث ان قسمة
مؤشر كاي تربيع
على درجة احلرية
جتعل املؤشر اقل

𝜒2
= CMINDF
𝐹𝐷

حساسية للتأثر
حبجم العينة وقد
اتفق العديد من
الباحثني والكتاب
على ان قيمته جيب
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القيمة
اسم
املؤشر

الرمز

املصطلح

فكرة عن املؤشرة

معادلة القياس

املثلى
(حمك
القبول)

ان تكون اقل من
 ،.5وكلما اقرتبت
قيمته من الصفر دل
على مطابقة تامة.
مؤشر
املطابقة
املقارن

 Comparative CFIيقوم منطقة على
 Fit Indexمقارنة مطابقة
منوذج البحث
املفرتض مبطابقة
النموذج

أعلى

𝐼𝐹𝐶
=1
)max(𝜒𝑘2 − 𝐷𝐹𝑘 ; 0
−
)max(𝜒02 − 𝐷𝐹0 ; 0

من0.90

الصفري(املستقل او
العدم :الذي يفرتض
ان متغرياته
املؤشرات املقاسة
والعوامل مستقلة
فيما بينها وغري
مرتبطة) ،كما
يدرس يف ذات
الوقت مدى التطابق
بني البيانات املشتقة
من النموذج الصفري
او املستقل وبيانات
العينة ،وحيسب من
خالل نسبة جمموع
مربعات األخطاء
الناتج عن طرح
مصفوفة التباين
والتغاير للنموذج
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القيمة
اسم
املؤشر

الرمز

املصطلح

TLI

(Tucker
)Lewis

فكرة عن املؤشرة

معادلة القياس

املثلى
(حمك
القبول)

املقرتح من مصفوفة
التباين والتغاير
للنموذج املستقل
لبيانات العينة.
مؤشر
املطابقة

يهدف مؤشر (تاكر

أعلى

لويس) إىل قياس

من0.90

الال

التحسن يف النموذج

معياري.

املفرتض ،عن

ل(تاكر

النموذج املستقل(او

لويس)

ما يسمى بنموذج
العدم :وهو النموذج
الذي حيتوي فقط
على تباين املؤشرات
املقاس وحدها بدون
وجود متغريات
كامنة ترتبط بها
والذي خيلو متاماً
من العالقات

𝜒2
𝜒02
𝑘 −
𝐹𝐷
𝑘𝐹𝐷
𝑇𝐿𝐼 = 02
𝜒0
𝐷𝐹0 − 1

املفرتضة بني
املتغريات والذي
ميثل أسواء سيناريو
للمطابقة الرديئة)،
ويعتمد املؤشر على
درجات احلرية يف
تصحيح النموذج
فمن خالله يتم
معرفة درجة تعقيد
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القيمة
اسم

الرمز

املؤشر

املصطلح

فكرة عن املؤشرة

املثلى

معادلة القياس

(حمك
القبول)

النموذج (مدى
افتقار النموذج إىل
االقتصاد يف
املتغريات) ،حيث
كلما زادت درجة
تعقيد النموذج
اخنفضت درجة
حريته ،وذلك
لكثرة عدد
البارمرتات اليت هي
حباجة إىل تقدير.
والعكس ،كلما
قل تعقيد النموذج
زادت درجة حريته،
وذلك لقلة عدد
البارمرتات اليت هي
حباجة إىل تقدير.
اجلذر

 Root Mean RMSEAمقياس ملدى

الرتبيعي
ملتوسط

Square Error
احنراف سلسلة
Of
 Appromationالبيانات املتوقعة

مربعات

بواسطة النموذج عن

خطأ

بيانات السلسلة

اإلقرتاب

االصلية ،مقاساً

𝐴 RMSEاقل

𝜒2

)max (𝐷𝐹 − 1; 0

√

)(𝑁 − 1

من0.05

=

بنفس وحدات املتغري
التابع ،وما مييز
هذا املؤشر انه يأخذ
بعني االعتبار حجم

للعلوم والتقنية
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القيمة
اسم
املؤشر

الرمز

املصطلح

فكرة عن املؤشرة

معادلة القياس

املثلى
(حمك
القبول)

العينة حيث ال تتاثر
نتائجة حبجم
العينة ،كما انه
يأخذ بعني اإلعتبار
درجات احلرية يف
تصحيح نتيجة
املطابقة يف ضوء
درجة تعقيد النموذج
حبيث يتم تعديل
النتجة يف اجتاه
اإلخنفاض كلما
ازداد النموذج تعقيداً
(ازدادت بارامرتاته
اجملهولة اليت حتتاج
إىل تقدير ،حيث
بإزدياد عدد
البارامرتات تقل
درجة احلرية ،وعند
اخنفاض عدد
البارامرتات احلرة او
اجملهولة تزداد درجة
احلرية) أي عند
افتقار النموذج
لإلقتصاد يف
استعمال البارامرتات
او تقدير املتغريات
اجملهولة للنموذج،
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988
988

صنعاء  21 - 20 /أكتوبر  2020م

( املؤتمر العلمي الثاني للعلوم اإلدارية )
التنمية املستدامة ركيزة لألمن واالستقرار والسالم  /أكتوبر  2020م

القيمة
اسم
املؤشر

الرمز

فكرة عن املؤشرة

املصطلح

معادلة القياس

املثلى
(حمك
القبول)

وكلما اقرتبت قيمة
املؤشر من الصفر
تدل على املطابقة
التامة ملصفوفة
التباين والتغاير
لنموذج البحث
املفرتض مع
مصفوفة التباين
والتغاير للمجتمع،
ولكن لكل درجة
حرية(مقدار االفتقار
للتطابق لكل درجة
حرية) ،وتعترب
القيمة  0.05نقطة
قطع ممتازة حتظى
باتفاق نسبة كبرية
من الباحثني،
للحكم على جودة
النموذج وفقاً ملؤشر
.RMSEA
املصدر :من اعداد الباحث استناداً إىل خوارزميات برنامج ( ،)AMOS 21و)(Hoyle, 2012: 212

حيث أن:
 𝜒 2او  : 𝜒𝑘2تشري إىل مربع كاي للنموذج املفرتض.
 : 𝜒02درجة مربع كاي للنموذج املستقل(الصفري او العدمي او منوذج العينة).
𝐹𝐷 او 𝑘𝐹𝐷  :تشري إىل درجة احلرية للنموذج املفرتض.
 : 𝐷𝐹0درجة احلرية للنموذج املستقل(الصفري او العدمي او منوذج العينة).
𝑁  :تشري إىل حجم العينة.
للعلوم والتقنية
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𝑄  :عدد املؤشرات املقاسة يف النموذج(عدد فقرات االستبيان يف النموذج).
𝑅 ( :عدد العالقات االرتباطية او السببية او كليهما بني املتغريات الكامنة بعضها
البعض +عدد العالقات االرتباطية فقط بني األخطاء) فقط ان وجدت.
تلك املؤشرات للمطابقة العامة للنماذج ،فأي منوذج جيب ان حيقق على األقل احلد األدنى من
مستوى املطابقة املوضح يف العمود االخري ولكل مؤشر ،فإذا مل تتحقق يتم تعديل النموذج يف ضوء
جمموعة من مؤشر ات التعديل الذي يقرتحها النظام ،فإذا مل تتحقق املطابقة العامة بعد تنفيذ مقرتحات
مؤشرات التعديل يعترب النموذج رديء املطابقة وال ميكن تعميمه ،وذلك يعزى إىل عدم قدرة الباحث
على وضع تصوراً منطقياً للعالقات بني املفاهيم ،او عدم قدرته على تصميم املؤشرات املناسبة للقياس،
او ان تصميمه للعالقات ال يستمد من اطار نظري قوي .اما عن مؤشرات التعديل ،فإنه يتم تعديل النموذج
عادةً يف ضوء مقرتحات النظام بالتعديل ،والنظام يقدم مقرتحاته يف ضوء جمموعة من املؤشرات اليت
يتم احتسابها ،ميكن ذكر أهمها كمايلي:
 -1االتساق الداخلي للمؤشرات :فاتساق الفقرات على ابعادها جيب ان يكون اكرب من 0.70ويتم
احتساب االتساق من خالل معامل ( )Cronbach's alphaبداية االمر قبل البدء بالتحليل االحصائي
والفقرات اليت ال حتقق اكرب من( )0.70يتم حذفها ،وهذا املؤشر كان يستخدم سابقاً لقياس
الثبات ،ومل يعد يعمل به يف ظل النمذجة باملعادلة البنائية لقياس الثبات ،نظراً ألن املعادلة البنائية
تعتمد على قيم(  )R2إلختبار ثبات املؤشرات على عواملها.
 -2صدق املؤشرات(الفقرات) املقاسة :صدق املؤشرات املقاسة متثله قيمة التشبعات املعيارية ذاتها ،إذ
تعترب تشبع املؤشر املقاس على عاملة معامل صدق ،النه عندما نضرب قيمة تشبع مؤشر معني(فقرة)
على عامله بالدرجة اخلام للمؤشر(درجة الفقرة او املقياس) فإننا حنصل على نسبة تباين درجة املؤشر
املقاس الذي متثل مقدار تباين الدرجة احلقيقة اليت تعكس الصدق ،ويعد املؤشر صادقاً يف قياس
املفهوم الذي ينتمي اليه اذا حصل على قيمة تشبع اكثر من( )0.30فأكثر ،فهذه النسبة هي احلد
األدنى املقبول ملؤشر الصدق(تشبعات الفقرات على العوامل).
 -3ثبات املؤشرات(الفقرات) املقاسة :يعنى بالثبات دقة قياس املؤشرات املقاسة لعواملها ،وثبات
املؤشرات املقاسة تدل على مدى خلو قياسها لعاملها(املفهوم الذي ميثل العامل) من األخطاء
العشوائية ،وهذه األخطاء ميكن معاينتها من خالل متمم تربيع معامالت االرتباط املتعدد( )R2
وتدعى ايضاً مبعامالت التحديد املتعدد اليت تعكس ثبات املؤشرات ،ويتم احتسابها من خالل تربيع
قيمة التشبعات املعيارية(معامالت الصدق) ،املوضحة على االشكال ،ويعد املؤشر ثابتً يف قياس
املفهوم الذي ينتمي اليه اذا كانت نسبة التباين الذي يفسره العامل على املؤشر (  R2له) اكثر
من( ،)0.10فهذه النسبة هي احلد األدنى املقبول للحكم على ثبات مؤشر ما ،او للحكم على ثبات
قدرة العوامل على تفسري التباينات يف مؤشراتها.
للعلوم والتقنية
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 -4مؤشر الداللة املعنوية :وفقاً هلذا املؤشر ،فإن أي عالقة خطية يف النموذج البنائية ليست دالة احصائياً
عند مستوى داللة إحصائية اقل من( )0.05على األقل ،يتم حذف هذه العالقة ،سواءً اكانت بني
متغري كامن ومؤشر او بني مؤشر ومؤشر او بني األخطاء.
ما سبق كانت نبذة موجزة عن النمذجة اهلرمية ،وهي متثل مبثابة اإلجراءات املنهجية اليت اتبعها
الباحث يف تصميم واختبار منوذج الدراسة ،عموماً نرجع إىل صدد موضوعنا املتعلق ببناء النموذج
الفرضي للدراسة ،فبعد ان مت التعمق يف قراءة أهداف التنمية املستدامة اليت تناولت مفهومي دور البنوك
التجارية يف حتقيق التنمية املستدامة ،تكون لدى الباحث تصوراً عن البنية العاملية املكونة للمفهوم،
وبالتالي فقد مت اخراج ذلك التصور ورمسه على شكل منوذج هرمي كما هو موضح يف الشكل
رقم( ،)1التالي:
شكل() :النموذج اهلرمي(الفرضي)(النظري) املقرتح لدراسة دور البنوك التجارية يف حتقيق التنمية املستدامة

وقد مت بناء النموذج السابق على افرتاض أساسي مفاده :ان مفهوم دور البنوك التجارية يف حتقيق
التنمية املستدامة -مفهوماً واحداً -له بنية عامليه تتكون من  5عوامل(أدوار) معروفة مسبقاً هما (الدور
االقتصادي ،الدور أإلداري ,الدور القانوني ،الدور اإلجتماعي ،الدور البيئي).
الختبار هذا االفرتاض فإن االمر استلزم اجراء التحليل العاملي التوكيدي(اهلرمي) من الدرجة
الثانية ،وذلك ذلك على النحو املبني يف احملور التالي.
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ثالثاً :التحليل العاملي التوكيدي اهلرمي-من الدرجة الثانية -لبنية مفهوم دور البنوك التجارية يف
حتقيق التنمية املستدامة(النموذج املعياري :او ما يسمى بنموذج الطموح).
لقد اشرنا سابقاً إىل ان النموذج التوكيدي(اهلرمي) من الدرجة الثانية يستبدل العالقات االرتباطية
بني االدوار(االبعاد) مبسارات تدل على تأثري العامل اهلرمي العام (دور البنوك التجارية يف حتقيق التنمية
املستدامة كمفهوم عام) ،يف العوامل (األبعاد) املكونة هلما ،واهلدف من التحليل العاملي التوكيدي
اهلرمي (من الدرجة الثانية) هو التأكد من داللة انتماء العوامل (االبعاد) او االدوار إىل املفهوم العام
الذي ميثلها ،من خالل إجراءات اختبارات الصدق والثبات عليها ،وحذف العوامل اليت ال حتقق املستوى
املطلوب من الصدق والثبات ،ويوضح الشكل ادناه النموذج العاملي التوكيدي(اهلرمي) من الدرجة
الثانية لبنية مفهوم دور البنوك التجارية يف حتقيق التنمية املستدامة.

شكل() النموذج ال عاملي التوكيدي(اهلرمي) من الدرجة الثانية لبنية مفهوم دور البنوك التجارية يف حتقيق
التنمية املستدامة مقاساً بالدرجات املعيارية.
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ويتضح من النموذج العاملي اهلرمي يف الشكل أعاله أن مفهوم دور البنوك التجارية يف حتقيق
التنمية املستدامة يقوم على او له مخسة ادوار هي(الدور االقتصادي ،الدور اإلداري ،الدور القانوني،
الدور أالجتماعي الدور البيئي) ،فدور البنوك التجارية يف حتقيق التنمية املستدامة يف ظل النموذج
املعياري املقرتح تقام جوهر عملها على الدور االجتماعي بدرجة أكرب من االدوار األُخرى ،يليه الدور
البيئي ،الدور االقتصادي ،الدور اإلداري ،الدور القانوني-على التوالي.-
كما توضح البيانات املوضحة أسفل النموذج السابق نتائج مؤشرات تطابق النماذج للبيانات،
ويتضح من ذلك ان مجيع قيم مؤشرات املطابقة العامة يف النموذج السابق ،حتقق مستويات مطابقة
ممتازة وجيدة ،أي انها تتخط ى احلد االدنى من القيمة على حمك القبول ،وذلك يعين ان البنية اهلرمية
للعلوم والتقنية
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يف النموذج اهلرمي الذي صممه الباحث على أساس نظري استطاع أن يوظف كافة املعلومات اليت
تنطوي عليها البيانات األًصلية ،ومتكن النموذجان من متثيل بيانات العينة حبيث مل تبتعد كثرياً عنها.
وبعد ان مت التحقق من املطابقة العامة جلودة النموذج اهلرمي  ،نأتي االن إىل املطابقة اجلزئية -واملتعلقة
باختبار صدق وثبات االدوار على املفاهيم العامة ،وذلك من خالل بيان تقديرات اثر العامل العام يف
األجزاء الفرعية ،بالدرجات األصلية واملعيارية ،وبيان ثبات االدوار  R^2ومستوى الداللة اإلحصائية
هلا ،فاألدوار الغري دالة احصائياً واليت ال حتقق املستوى املطلوب من الصدق والثبات سيتم حذفها ،ورغم
ان ذلك مهماً كإجراء منهجي اال أن نتائج تقدير الصدق والثبات جلميع االدوار يف النموذج اهلرمي قد
حققت املستويات املطلوبة منها ،ومل يتم حذف أي منها ،وذلك كما يف اجلدول التالي.
جدول() :نتائج تقدير بارامرتات التحليل العاملي التوكيدي (اهلرمي) -من الدرجة الثانية -لبنية مفهوم دور
البنوك التجارية يف حتقيق التنمية املستدامة بالدرجات االصلية واملعيارية مع اختبار ثبات االدوار وثبات
املؤشرات ومستوى الداللة اإلحصائية لتشبعاتها على املفاهيم العامة.

مسار العالقة

(> R^2
)0.10

(املفاهيم)

ثبات الفقرات

الكامن

املؤشرات

النموذج (الصدق)0.30>..R.

اخلطاء املعياري

املتغري

تقديرات

القيم املعيارية

مستوى

إحصائية الداللة
()Z

()P

<---

س1

1.000

0.797

0.635

<---

س2

0.958

0.847

0.717

*** 17.981 0.053

<---

س3

0.939

0.800

0.640

*** 16.638 0.056

االقتصادي <---

س4

0.979

0.845

0.714

*** 17.949 0.055

<---

س5

0.895

0.761

0.579

*** 15.58 0.057

<---

س6

0.971

0.813

0.661

*** 16.991 0.057

<---

س7

0.943

0.788

0.621

*** 16.305 0.058

<---

س8

1.000

0.780

0.608

الدور

<---

س9

0.995

0.769

0.591

*** 15.43 0.064

اإلداري

<---

س10

0.981

0.743

0.552

*** 14.789 0.066

<---

س11

0.935

0.791

0.626

*** 15.987 0.058

الدور
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مسار العالقة

(> R^2
)0.10

(املفاهيم)

ثبات الفقرات

الكامن

املؤشرات

النموذج (الصدق)0.30>..R.

اخلطاء املعياري

املتغري

تقديرات

القيم املعيارية

مستوى

إحصائية الداللة
()Z

()P

<---

س12

1.068

0.836

0.699

*** 17.168 0.062

<---

س13

0.988

0.797

0.635

*** 16.138 0.061

<---

س14

1.042

0.851

0.724

*** 17.576 0.059

<---

س15

1.037

0.849

0.721

*** 17.513 0.059

<---

س16

1.000

0.803

0.645

<---

س17

1.068

0.799

0.638

*** 16.781 0.064

الدور

<---

س18

0.986

0.751

0.564

*** 15.452 0.064

القانوني

<---

س19

1.034

0.805

0.648

*** 16.968 0.061

<---

س20

1.021

0.854

0.729

*** 18.441 0.055

<---

س21

1.122

0.867

0.752

*** 18.843 0.06

<---

س22

1.092

0.848

0.719

*** 18.256 0.06

<---

س23

1.000

0.783

0.613

<---

س24

0.999

0.818

0.669

*** 16.945 0.059

<---

س25

0.952

0.755

0.570

15.3 0.062

***

<---

س26

1.007

0.851

0.724

*** 17.862 0.056

االجتماعي <---

س27

1.009

0.797

0.635

*** 16.394 0.062

<---

س28

0.981

0.725

0.526

*** 14.528 0.068

<---

س29

0.935

0.726

0.527

*** 14.548 0.064

<---

س30

0.994

0.807

0.651

*** 16.655 0.06

<---

س31

0.895

0.713

0.508

*** 14.243 0.063

الدور
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البيئي

مسار العالقة

الدور

(> R^2
)0.10

(املفاهيم)

ثبات الفقرات

الكامن

املؤشرات

النموذج (الصدق)0.30>..R.

اخلطاء املعياري

املتغري

تقديرات

القيم املعيارية

مستوى

إحصائية الداللة
()Z

()P

<---

س32

1.000

0.742

0.551

<---

س33

1.060

0.776

0.602

*** 14.785 0.072

<---

س34

1.069

0.833

0.694

*** 16.014 0.067

<---

س35

1.077

0.865

0.748

*** 16.721 0.064

<---

س36

1.155

0.888

0.789

*** 17.237 0.067

<---

س37

1.076

0.862

0.743

*** 16.645 0.065

<---

س38

1.067

0.867

0.752

*** 16.749 0.064

0.818

0.910

0.828

*** 15.807 0.052

0.768

0.897

0.805

*** 15.237 0.05

0.861

0.741

*** 15.118 0.049

0.990

0.980

*** 16.875 0.049

0.941

0.885

*** 15.006 0.05

<---

الدور
االقتصادي
الدور

دور البنوك <---
التجارية
يف حتقيق
الدور
0.739
التنمية <---
القانوني
املستدامة
الدور
0.828
<--االجتماعي
اإلداري

<---

الدور
البيئي

0.755

***مجيع العالقات يف اجلدول دالة احصائياً عند مستوى داللة إحصائية اقل من (.)&0.001
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ويتضح من الشكل واجلدول السابقني ما يلي:
 األدوار الدور االجتماعي ,الدور البيئي ،الدور االقتصادي ،الدور اإلداري ،الدور القانوني تتشبع على
العامل العام(دور البنوك التجارية

يف حتقيق التنمية املستدامة) ،بدرجات معيارية

(-)0.87()0.9()0.91()0.95()0.99بالتقريب إىل درجتني مأويتني على التوالي ،ومبعنى اخر ،مفهوم
(دور البنوك التجا رية يف حتقيق التنمية املستدامة) يعتمد على(او يؤثر يف) االدوار(األبعاد) الدور
اإلجتماعي ،الدور البيئي ،الدور االقتصادي ،الدور اإلداري ،الدور القانوني مبقدار املعامالت
املعيارية(التشبعات-نسب الصدق )0.87()0.9()0.91()0.95()0.99( )-على التوالي ،وبرتبيع تلك
امل عامالت حنصل على(نسب الثبات) او ما يسمى بنسب التباين املفسر ( )R^2ويُعنى به نسبة التباين
الذي يفسره دور البنوك التجارية يف حتقيق التنمية املستدامة يف االدوار املكونه له ،حيث ان ما
نسبته ( )0.99من التباين يف الدور االجتماعي ،وما نسبته( )0.89من التباين يف الدور البيئي ،وما
نسبته( )0.83من التباين يف الدور االقتصادي ،وما نسبته( )0.81من التباين يف الدور اإلداري ،وما
نسبته( )0.75من التباين يف الدور القانوني  -على التوالي -يعود إىل دور البنوك التجارية يف حتقيق
التنمية املستدامة يف البنوك التجارية ،يف حني ان النسبة املتممة()0.25()0.19()0.17()0.11()0.01

من التباينات يف تلك االدوار(األبعاد) تعود إىل ادوار أخرى مل يتم ذكرها يف منوذج الدراسة.
 بالنسبة لتشبع الفقرات وثباتها على االدوار يعترب من اختصاص التحليل العاملي التوكيدي من
الدرجة االوىل ،فيتضح ان مجيع املؤشرات حتقق املستوى املطلوب من مؤشرات الصدق والثبات على
عواملها ،وستيم تسليط الضوء لشرح تلك املؤشرات على يف الفقرات ادناه.
 بالنسبة للمؤشرات :س ،1س ،8س ،16س ،23س ،32مت تعيينها إىل  1صحيح ،بهدف حتديد
وحدة قياس تأثري العوامل على املؤشرات كنسبة مئوية مقارنة ،يرجى -مراجعة مبادئ التعيني يف
النمذجة اهليكلية ،-وبالتالي فخطاءها املعياري مل يكن له قيمة ظاهرة يف نتائج التحليل ،ومستوى
داللتها دائماً دال احصائياً عند مستوى داللة اقل من(.)0.001

 بالنسبة لدرجات املشاركة او درجات(او مصادر) االعتمادية ،اليت يعتمد عليها البنوك التجارية يف
حتقيق التنمية املستدامة ،فالبنوك التجارية يفرتض بها يف ظل النموذج املعياري ان تعتمد على الدور
االجتماعي بشكل كبري لتحقيق التنمية املستدامة ،يليه الدور البيئي ،والدور االقتصادي ،والدور
اإلداري ،والدور القانوني ،بالرتتيب على التوالي ،وعلى مستوى املؤشرات اجلزئية لألبعاد املكونة
ملفهوم دور البنوك التجارية يف حتقيق التنمية املستدامة جند ان:
 بالنسبة للدور االقتصادي :جند أن املؤشر س [2الدعم الفعال لتمويل املشاريع الصغرية واملتوسطةاليت حتد من الفقر والبطالة من خالل :تسهيل إجراءات التمويل ،وختفيض تكلفة التمويل ،وحتسني
اجلدوى املالية للمشاريع اليت تتقدم بطلب احلصول على التمويل] هو املؤشر األهم الذي يعتمد عليه
الدور االقتصادي يف دعم دور البنوك التجارية يف حتقيق التنمية املستدامة ،وبالتالي ستجده اكثر
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املؤشرات مشاركةً ودعماً ،تتكل عليه (او تعتمد عليه) البنوك التجارية يف حتقيق التنمية
املستدامة ،مقارنةً باملؤشرات األُخرى لنفس البُعد ،يليه املؤشر س[4قرض االفراد ذوي األفكار
االستثمارية اجلديدة ملساعدتهم على اخراج أفكارهم ...بإجراءات ميسرة] ،واملؤشر س[6احلد من
أنشطة املضاربة املفرطة بالعمالت األجنبية واألوراق املالية اليت تؤدي إىل ارتفاع من معدل التضخم]،
واملؤشر س[3توجيه األموال لالستثمار يف مشاريع تنموية طويلة األجل ،كاالستثمار يف املشاريع
الصناعية ...واملشاريع املشغلة للعمالة ..اليت ختدم التنمية] ،واملؤشر س[1التسويق الفعال جلذب
املدخرات من األفراد واملؤسسات والشركات على شكل ودائع(جارية ،ادخارية ،آجل)] ،واملؤشر
س[7املساهمة يف متويل عجز املوازنة العامة للدولة] ،واملؤشر س[5تطوير واستحداث واتاحة فرص
عمل متكافئة بني :النساء والرجال ،مبا يف ذلك الشباب واألشخاص ذوو اإلعاقة ،وتكافؤ األجر
لقاء العمل املتكافئ القيمة] على التوالي.
 بالنسبة للدور اإلداري :جند أن املؤشر س [14تطوير اهليكل التنظيمي يف البنك وفقاً ملتطلبات التنميةاملستدامة] هو املؤشر األهم الذي يعتمد عليه الدور اإلداري يف دعم دور البنوك التجارية يف حتقيق
التنمية املستدامة ،وبالتالي ستجده اكثر املؤشرات مشاركةً ودعماً ،تتكل عليه (او تعتمد عليه)
البنوك التجارية يف حتقيق التنمية املستدامة ،مقارنةً باملؤشرات األُخرى لنفس البُعد ،يليه املؤشر
س [15تطوير نظم الشكاوى ونظم قياس رضاء (العمالء واملودعني) عن اخلدمات املقدمة] ،واملؤشر
س[12تطوير أنظمة الرقابة الداخلية للحفاظ على أموال املالكني واملودعني] ،واملؤشر س[13تطوير
جودة اخلدمات املصرفية املقدمة وفقاً الحتياجات العمالء] ،واملؤشر س[11توفري أنظمة عادلة
للتوظيف والرتقية واألجور املناسبة] ،واملؤشر س[8استخدام التكنولوجيا املالية احلديثة يف تقليل
تكاليف التشغيل] ،واملؤشر س[9دمج االستدامة يف اخلطط االسرتاتيجية وعمليات صنع القرار]،
واملؤشر س[10تطوير أنظمة إلدارة املخاطر (االئتمانية والتشغيلية والسوقية) يف املصرف] على
التوالي.
 بالنسبة للدور القانوني :جند أن املؤشر س [21التبليغ عن اجلرائم املالية وانتهاكات حقوق العمالء]هو املؤشر األهم الذي يعتمد عليه الدور القانوني يف دعم دور البنوك التجارية يف حتقيق التنمية
املستدامة ،وبالتالي ستجده اكثر املؤشرات مشاركةً ودعماً ،تتكل عليه (او تعتمد عليه) البنوك
التجارية يف حتقيق التنمية املستدامة ،مقارنةً باملؤشرات األُخرى لنفس البُعد ،يليه املؤشر
س [20تطبيق أنظمة ولوائح مكافحة غسيل األموال] ،واملؤشر س[22تزويد األطراف ذوي العالقة
باملعلومات الدقيقة واملناسبة] ،واملؤشر س[19محاية حقوق العمل وتعزيز بيئة عمل ساملة وآمنة
وصحية جلميع العمال] ،واملؤشر س [16تطبيق مبادئ احلوكمة يف البنك(املعاملة املتساوية
للمساهمني ،اإلفصاح والشفافية يف املعلومات…الرقابة الداخلية… اخل)] ،واملؤشر س[17تطبيق
مبادئ وقواعد الشمول املالي اليت حتقق التنمية املستدامة(حيث يهدف الشمول املالي إىل ضم اكرب
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شرحية من ذوي الدخل احملدود للتعامل مع اجلهاز املصريف من خالل :تقديم خدمات مصرفية ميسرة
وبأقل كلفة ،إمتام مجيع معامالت الدفع بطريقة الكرتونية ،توفري اخلدمات عرب تطبيقات اهلاتف
احملمول)] ،واملؤشر س [18االمتثال جلميع القوانني واللوائح القانونية التشغيلية املنظمة للعمل
املصريف] على التوالي.
 بالنسبة للدور االجتماعي :جند أن املؤشر س[26تقديم قروض ميسرة(اإلجراءات والكلفة) للفقراءوالطالب] هو املؤشر األهم الذي يعتمد عليه الدور اإلجتماعي يف دعم دور البنوك التجارية يف حتقيق
التنمية املستدامة ،وبالتالي ستجده اكثر املؤشرات مشاركةً ودعماً ،تتكل عليه (او تعتمد عليه)
البنوك التجارية يف حتقيق التنمية املستدامة ،مقارنةً باملؤشرات األُخرى لنفس البُعد ،يليه املؤشر
س [24انشاء برامج هادفة لتنمية الوعي احمللي بأهمية استخدام اخلدمات املصرفية] ،واملؤشر
س[30تنمية روح التكافل االجتماعي بني املصرف واملوظفني والعمالء] ،واملؤشر س[27تنمية
املواهب :املشاركة يف دعم برا مج تدريب املواهب على العمل ،والتقييم ومنح الشهادات التدريبية]،
واملؤشر س [23غرس قيم االستدامة يف شركاء األعمال مبا يف ذلك (املودعني واملقرتضني…اخل)
وضمان مطابقتها ملعايري السلوك احملددة للبنك] ،واملؤشر س[25املساهمة يف دعم برامج ذوي
اإلحتياجات اخلاصة كمراكز عالج االورام وغسيل الكلي وبنك الغذاء والدواء واجلمعيات
اخلريية] ،واملؤشر س [29املشاركة واالستثمار ،يف أنشطة الرفاهية العامة(كبناء احلدائق
واملنتزهات...اخل)] ،واملؤشر س[28املشاركة يف أنشطة الصاحل العام :كمبادرات اصالح
الطرقات ...واملستشفيات ،املدارس...اخل] ،واملؤشر س[31اتاحة املعلومات والتقارير لكافة افراد
اجملتمع ،وتسهيل سبل الوصول اليها ،لغرض استخدامها يف الدراسات العلمية والبحثية] على
التوالي.
 بالنسبة للدور البيئي :جند أن املؤشر س [36اإلسهام يف نشر الوعي بني أفراد اجملتمع يف احملافظةعلى البيئة] هو املؤشر ا ألهم الذي يعتمد عليه الدور البيئي يف دعم دور البنوك التجارية يف حتقيق
التنمية املستدامة ،وبالتالي ستجده اكثر املؤشرات مشاركةً ودعماً ،تتكل عليه (او تعتمد عليه)
البنوك التجارية يف حتقيق التنمية املستدامة ،مقارنةً باملؤشرات األُخرى لنفس البُعد ،يليه املؤشر
س [38اصدار السندات اخلضراء بفائدة منخفضة :للحصول على أموال خمصصة لتمويل مشاريع
استثمارية صديقة للبيئة ،ومن ضمن أهم املشروعات اليت ميكن إصدار سندات خضراء لتمويلها،
مشروعات الطاقة املتجددة واإلدارة املستدامة للنفايات ،واالستخدام املستدام لألراضي ،والنقل
النظ يف ،واإلدارة املستدامة للمياه ،والتكيف مع تغري املناخ واملدن اجلديدة اخلضراء…اخل]،
واملؤشر س [35العمل على ابتكار وسائل وخدمات مصرفية جديدة صديقة للبيئة] ،واملؤشر
س [37متويل املساكن اخلضراء(الرهن العقاري األخضر) :تقديم قروض بفائدة منخفضة
لألشخاص الذين يقدمون على بناء منزل صديق للبيئة(يعمل على الطاقة الشمسية) ،حبيث يبقى
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العقار مرهوناً لدى البنك حتى يتم سداد القرض] ،واملؤشر س[34توجيه األموال لالستثمار يف برامج
التنمية اخلض راء :كمشاريع انتاج الطاقة ،ومشاريع التخلص من النفايات ...واملشاريع اخلضراء،].
واملؤشر س [33السعي الستخدام مواد وطاقة نظيفة وغري ضارة ومحاية البيئة واملوارد الطبيعية]،
واملؤشر س [32إدارة ومراقبة املخاطر واآلثار البيئية املباشرة الناجتة عن عمليات البنك ،مبا يف ذلك
استخدام الطاقة ،واستهالك الورق ،وإدارة النفايات ،واستخدام املياه ،وما إىل ذلك] على التوالي.
ويف ضوء ما تقدم نستطيع القول ان االفرتاض الذي بُين عليه منوذج الدراسة هو افرتاض صحيح
ومقبول حيث أن :مفهوم دور البنوك التجارية يف حتقيق التنمية املستدامة -مفهوماً واحداً -له بنية عاملية
تتكون من  5عوامل(أدوار) معروفة مسبقاً هما (الدور االقتصادي ،الدور أإلداري الدور القانوني ،الدور
االجتماعي ،الدور البيئي).
وقد مت القبول بصحة االفرتاض استناداً إىل التحليل العاملي التوكيدي(اهلرمي) من الدرجة الثانية.
وعليه فإن النموذج اهلرمي (الفرضي) املفسر لدور البنوك التجارية يف حتقيق التنمية املستدامة بات
مثبتاً مامل يتعرض النتقاد مُثبت ،او ظروف تطبيقية خمتلفة حتول دون قدرة النموذج الفرضي على تفسري
العالقة.
رابعاً :تطبيق النموذج اهلرمي(املعياري) املقرتح لتقييم واقع دور البنوك التجارية اليمنية يف حتقيق
التنمية املستدامة:
وفقاً لذات املؤشرات السابقة املوضحة يف النموذج املعياري املقرتح مت تقييم واقع تطبيق تلك
املؤشرات للبحث عن النموذج اهلرمي املطبق يف البنوك التجارية اليمنية ،بهدف تقييمه ودراسة مدى
اقرتابه من النموذج املعياري السا بق ذكره ،وبعد ان مت مجع البيانات عن واقع تطبيق تلك املؤشرات
واالبعاد فقد كان النموذج العاملي اهلرمي املفسر لدور البنوك التجارية اليمنية يف حتقيق التنمية
املستدامة على النحو التالي.
شكل() النموذج العاملي التوكيدي(اهلرمي) التقييمي املفسر لدور البنوك التجارية اليمنية يف حتقيق التنمية
املستدامة مقاساً بالدرجات املعيارية.
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ويتضح من النموذج العاملي اهلرمي التقييمي املوضح يف الشكل اعاله أن دور البنوك التجارية
اليمنية يف حتقيق التنمية املستدامة يتم من خالل مخسة ادوار هي(الدور االقتصادي ،الدور أإلداري
الدور القانوني ،الدور االجتماعي ،الدور البيئي) ،فدور البنوك التجارية اليمنية يف حتقيق التنمية
املستدامة يف البنوك التجارية تقام جوهر عملها على الدور االقتصادي بدرجة أكرب من العوامل األُخرى،
يليه الدور اإلداري ،الدور البيئي ،الدور االجتماعي ،الدور القانوني-على التوالي.-
للعلوم والتقنية
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كما توضح البيانات املوضحة أسفل النموذج السابق نتائج مؤشرات تطابق النماذج للبيانات،
ويتضح من ذلك ان مجيع قيم مؤشرات املطابقة العامة يف النموذج السابق ،حتقق مستويات مطابقة
ممتازة وجيدة ،أي انها تتخطى احلد االدنى من القيمة على حمك القبول ،وذلك يعين ان البنية اهلرمية
يف النموذج اهلرمي التقييمي(يف ضوء بيانات التقييم) الذي صممه الباحث على أساس نظري استطاع أن
يوظف كافة املعلومات اليت تنطوي عليها البيانات األًصلية ،ومتكن النموذجان من متثيل بيانات العينة
حبيث مل تبتعد كثرياً عنها.
وبعد ان مت التحقق من املطابقة العا مة جلودة النموذج اهلرمي  ،نأتي االن إىل املطابقة اجلزئية-
واملتعلقة باختبار صدق وثبات االدوار على املفاهيم العامة ،وذلك من خالل بيان تقديرات اثر العامل العام
يف األجزاء الفرعية ،بالدرجات األصلية واملعيارية ،وبيان ثبات االدوار  R^2ومستوى الداللة اإلحصائية
هلا ،فاألدوار الغري دالة احصائياً واليت ال حتقق املستوى املطلوب من الصدق والثبات سيتم حذفها ،ورغم
ان ذلك مهماً كإجراء منهجي اال أن نتائج تقدير الصدق والثبات جلميع االدوار يف النموذج اهلرمي قد
حققت املستويات املطلوبة منها ،ومل يتم حذف أي منها ،وذلك كما يف اجلدول التالي.
جدول() :نتائج تقدير بارامرتات التحليل العاملي التوكيدي (اهلرمي) -من الدرجة الثانية -لبنية مفهوم دور
البنوك التجارية اليمنية يف حتقيق التنمية املستدامة بالدرجات االصلية واملعيارية مع اختبار ثبات االدوار
وثبات املؤشرات ومستوى الداللة اإلحصائية لتشبعاتها على املفاهيم العامة.

مسار العالقة

(املفاهيم)

()0.10>R^2

الكامن

املؤشرات

النموذج (الصدق)0.30>...R.

ثبات الفقرات

املتغري

تقديرات

القيم املعيارية

اخلطاء
املعياري

مستوى

إحصائية الداللة
()Z

()P

<---

س1

1.000

0.781

0.610

<---

س2

0.972

0.827

0.684

*** 17.015 0.057

<---

س3

0.944

0.746

0.557

*** 14.927 0.063

<---

س4

1.027

0.811

0.658

*** 16.586 0.062

<---

س5

1.031

0.769

0.591

*** 15.503 0.066

<---

س6

1.025

0.798

0.637

*** 16.233 0.063

<---

س7

1.016

0.830

0.689

*** 17.089 0.059

الدور

<---

س8

1.000

0.724

0.524

اإلداري

<---

س9

1.045

0.762

0.581

الدور
االقتصادي

للعلوم والتقنية
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الدور
القانوني

الدور
االجتماعي

للعلوم والتقنية

مسار العالقة

(املفاهيم)

()0.10>R^2

الكامن

املؤشرات

النموذج (الصدق)0.30>...R.

ثبات الفقرات

املتغري

تقديرات

القيم املعيارية

اخلطاء
املعياري

مستوى

إحصائية الداللة
()Z

()P

<---

س10

1.063

0.797

0.635

*** 14.653 0.073

<---

س11

1.035

0.801

0.642

*** 14.736 0.07

<---

س12

1.058

0.769

0.591

*** 14.121 0.075

<---

س13

1.115

0.802

0.643

*** 14.756 0.076

<---

س14

1.126

0.852

0.726

*** 15.725 0.072

<---

س15

1.086

0.838

0.702

*** 15.457 0.07

<---

س16

1.000

0.774

0.599

<---

س17

0.910

0.755

0.570

*** 14.891 0.061

<---

س18

0.951

0.786

0.618

*** 15.627 0.061

<---

س19

1.012

0.817

0.667

*** 16.401 0.062

<---

س20

0.962

0.849

0.721

*** 17.228 0.056

<---

س21

1.038

0.859

0.738

17.5 0.059

***

<---

س22

0.995

0.831

0.691

*** 16.762 0.059

<---

س23

1.000

0.765

0.585

<---

س24

1.019

0.753

0.567

*** 14.728 0.069

<---

س25

1.043

0.794

0.630

*** 15.71 0.066

<---

س26

1.081

0.874

0.764

*** 17.664 0.061

<---

س27

1.066

0.833

0.694

*** 16.652 0.064

<---

س28

1.024

0.829

0.687

*** 16.545 0.062

<---

س29

1.040

0.827

0.684

*** 16.495 0.063
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الدور
البيئي

مسار العالقة

(املفاهيم)

()0.10>R^2

الكامن

املؤشرات

النموذج (الصدق)0.30>...R.

ثبات الفقرات

املتغري

تقديرات

القيم املعيارية

اخلطاء
املعياري

مستوى

إحصائية الداللة
()Z

()P

<---

س30

0.981

0.778

0.605

*** 15.314 0.064

<---

س31

1.000

0.767

0.588

*** 15.056 0.066

<---

س32

1.000

0.750

0.563

<---

س33

1.121

0.836

0.699

*** 16.297 0.069

<---

س34

1.098

0.790

0.624

*** 15.261 0.072

<---

س35

1.095

0.852

0.726

*** 16.663 0.066

<---

س36

1.096

0.864

0.746

*** 16.939 0.065

<---

س37

1.180

0.888

0.789

*** 17.504 0.067

<---

س38

1.092

0.858

0.736

*** 16.799 0.065

0.802

0.978

0.956

*** 16.536 0.049

0.738

0.931

0.867

*** 14.356 0.051

0.873

0.762

*** 14.674 0.053

0.892

0.796

*** 14.82 0.052

0.921

0.848

*** 14.912 0.049

<---

الدور
االقتصادي
الدور

دور البنوك <---
التجارية
الدور
اليمنية يف
0.775
<--القانوني
حتقيق
التنمية
الدور
0.768
املستدامة <---
االجتماعي
اإلداري

<---

الدور
البيئي

0.729

***مج يع العالقات يف اجلدول دالة احصائياً عند مستوى داللة إحصائية اقل من (.)&0.001

للعلوم والتقنية
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ويتضح من الشكل واجلدول السابقني ما يلي:
 االدوار :الدور االقتصةةةةادي ،الدور أإلداري الدور البيئي ،الدور االجتماعي ،الدور القانوني تتشةةةةبع
على العامل العام(دور البنوك التجارية اليمنية يف حتقيق التنمية املسةةةةةةةةةةةةةةةةةةتدامة) ،بدرجات معيارية
(-)0.88()0.9()0.93()0.94()0.98بةةةالتقريةةةب إىل درجتني مةةةأويتني على التوالي ،ومبعنى اخر،
مفهوم (دور البنوك التجارية اليمنية يف حتقيق التنمية املسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةتدامة) يعتمد على(او يؤثر يف)
األدوار(األبعاد) الدور االقتصةةادي ،الدور اإلداري ،الدور البيئي ،الدور االجتماعي ،الدور القانوني
مبقدار املعامالت املعيارية(التشةةةةةبعات-نسةةةةةب الصةةةةةدق )0.88()0.9()0.93()0.94()0.98( )-على
التوالي ،وبرتبيع تلك املعامالت حنصل على(نسب الثبات) او ما يسمى بنسب التباين املفسر ()R^2

ويُعنى به نسةةةةةبة التباين الذي يفسةةةةةره دور البنوك التجارية اليمنية يف حتقيق التنمية املسةةةةةتدامة يف
األدوار املكونه له ،حيث ان ما نسةبته ( )0.96من التباين يف الدور االقتصةادي ،وما نسةبته()0.87

من التباين يف الدور اإلداري ،وما نسةةةةةبته( )0.85من التباين يف الدور البيئي ،وما نسةةةةةبته( )0.8من
التباين يف الدور االجتماعي ،وما نسةةةةةبته( )0.77من التباين يف الدور القانوني  -على التوالي -يعود
إىل دور البنوك التجارية اليمنية يف حتقيق التنمية املسةةتدامة يف البنوك التجارية ،يف حني ان النسةبة
املتممةةة( )0.23()0.2()0.15()0.13()0.04من التبةةاينةةات يف تلةةك األدوار(األبعةةاد) تعود إىل عوامةةل
أخرى مل يتم ذكرها يف منوذج الدراسة.
 بالنسبة لتشبع الفقرات وثباتها على االدوار يعترب من اختصاص التحليل العاملي التوكيدي من
الدرجة األوىل فيتضح ان مجيع املؤشرات حتقق املستوى املطلوب من مؤشرات الصدق والثبات على
عواملها ،وسيتم تسليط الضوء لشرح تلك املؤشرات على يف الفقرات ادناه.
 بالنسبة للمؤشرات :س ،1س ،8س ،16س ،23س ،32حبكم ارتباطاتها العالية باملفاهيم الكامنة
اليت تنتمي إليها مت تعيينها إىل  1صحيح ،بهدف حتديد وحدة قياس تأثري العوامل على املؤشرات
كنسبة مئوية مقارنة ،يرجى -مراجعة مبادئ التعيني يف النمذجة اهليكلية ،-وبالتالي فاخلطاء هلا
املعياري مل يكن له قيمة ظاهرة يف نتائج التحليل ،ومستوى داللتها دائماً دال احصائياً عند مستوى
داللة اقل من(.)0.001

 بالنسبة لدرجات املشاركة أو درجات(او مصادر) االعتمادية ،اليت يعتمد عليها البنوك التجارية
اليمنية يف حتقيق التنمية املستدامة ،فالبنوك التجارية اليمنية وفقاً للنموذج التقييمي تعتمد على
الدور االقتصادي بشكل كبري لتحقيق التنمية املستدامة يليه الدور اإلداري ،والدور البيئي ،والدور
االجتماعي  ،والدور القانوني ،بالرتتيب على التوالي ،وعلى مستوى املؤشرات اجلزئية لألبعاد
املكونة ملفهوم دور البنوك التجارية اليمنية يف حتقيق التنمية املستدامة جند ان:
-

بالنسبة للدور االقتصادي :جند أن املؤشر س[7املساهمة يف متويل عجز املوازنة العامة للدولة] هو
املؤشر األهم الذي يعتمد عليه الدور االقتصادي يف دعم دور البنوك التجارية اليمنية يف حتقيق التنمية
للعلوم والتقنية
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املستدامة ،وبالتالي ستجده اكثر املؤشرات مشاركةً ودعماً ،تتكل عليه (او تعتمد عليه) البنوك
التجارية اليمنية يف حتقيق الت نمية املستدامة ،مقارنةً باملؤشرات األُخرى لنفس البُعد ،يليه املؤشر
س [2الدعم الفعال لتمويل املشاريع الصغرية واملتوسطة اليت حتد من الفقر والبطالة من خالل :تسهيل
إجراءات التمويل ،وختفيض تكلفة التمويل ،وحتسني اجلدوى املالية للمشاريع اليت تتقدم بطلب
احلصول على التمويل] ،واملؤشر س [4قرض االفراد ذوي األفكار االستثمارية اجلديدة ملساعدتهم
على اخراج أفكارهم ...بإجراءات ميسرة] ،واملؤشر س[6احلد من أنشطة املضاربة املفرطة بالعمالت
األجنبية واألوراق املالية اليت تؤدي إىل ارتفاع من معدل التضخم] ،واملؤشر س[1التسويق الفعال
جل ذب املدخرات من األفراد واملؤسسات والشركات على شكل ودائع(جارية ،ادخارية ،آجل)]،
واملؤشر س [5تطوير واستحداث واتاحة فرص عمل متكافئة بني :النساء والرجال ،مبا يف ذلك
الشباب واألشخاص ذوو اإلعاقة ،وتكافؤ األجر لقاء العمل املتكافئ القيمة] ،واملؤشر س[3توجيه
األموال لالستثمار يف مشاريع تنموية طويلة األجل ،كاالستثمار يف املشاريع الصناعية ...واملشاريع
املشغلة للعمالة ..اليت ختدم التنمية] على التوالي.
-

بالنسبة للدور اإلداري :جند أن املؤشر س [14تطوير اهليكل التنظيمي يف البنك وفقاً ملتطلبات التنمية
املستدامة] هو املؤشر األهم الذي يعتمد عليه الدور اإلداري يف دعم دور البنوك التجارية اليمنية يف
حتقيق التنمية املستدامة ،وبالتالي ستجده اكثر املؤشرات مشاركةً ودعماً ،تتكل عليه (او تعتمد
عليه) البنوك التجارية اليمنية يف حتقيق التنمية املستدامة ،مقارنةً باملؤشرات األُخرى لنفس البُعد،
يليه املؤشر س [15تطوير نظم الشكاوى ونظم قياس رضاء (العمالء واملودعني) عن اخلدمات
املقدمة] ،واملؤشر س[13تطوير جودة اخلدمات املصرفية املقدمة وفقاً الحتياجات العمالء] ،واملؤشر
س [11توفري أنظمة عادلة للتوظيف والرتقية واألجور املناسبة] ،واملؤشر س[10تطوير أنظمة إلدارة
املخاطر (االئتمانية والتشغيلية والسوقية) يف املصرف] ،واملؤشر س[12تطوير أنظمة الرقابة الداخلية
للحفاظ على أموال املالكني واملودعني] ،واملؤشر س[9دمج االستدامة يف اخلطط االسرتاتيجية
وعمليات صنع القرار] ،واملؤشر س[8استخدام التكنولوجيا املالية احلديثة يف تقليل تكاليف
التشغيل] على التوالي.

-

بالنسبة للدور القانوني :جند أن املؤشر س [21التبليغ عن اجلرائم املالية وانتهاكات حقوق العمالء]
هو املؤشر األهم الذي يعتمد عليه الدور القانوني يف دعم دور البنوك التجارية اليمنية يف حتقيق
التنمية املستدامة ،وبالتالي ستجده اكثر املؤشرات مشاركةً ودعماً ،تتكل عليه (او تعتمد عليه)
البنوك التجارية اليمنية يف حتقيق التنمية املستدامة ،مقارنةً باملؤشرات األُخرى لنفس البُعد ،يليه
املؤشر س[20تطبيق أنظمة ولوائح مكافحة غسيل األموال] ،واملؤشر س[22تزويد األطراف ذوي
العالقة باملعلومات الدقيقة واملناسبة] ،واملؤشر س[19محاية حقوق العمل وتعزيز بيئة عمل ساملة
وآمنة وصحية جلميع العمال] ،واملؤشر س [18االمتثال جلميع القوانني واللوائح القانونية التشغيلية
للعلوم والتقنية
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املنظمة للعمل املصريف] ،واملؤشر س [16تطبيق مبادئ احلوكمة يف البنك(املعاملة املتساوية
للمساهمني ،اإلفصاح والشفافية يف املعلومات…الرقابة الداخلية… اخل)] ،واملؤشر س[17تطبيق
مبادئ وقواعد الشمول املالي اليت حتقق التنمية املستدامة(حيث يهدف الشمول املالي إىل ضم اكرب
شرحية من ذوي الدخل احملدود للتعامل مع اجلهاز املصريف من خالل :تقديم خدمات مصرفية ميسرة
وبأقل كلف ة ،إمتام مجيع معامالت الدفع بطريقة الكرتونية ،توفري اخلدمات عرب تطبيقات اهلاتف
احملمول)] على التوالي.
-

بالنسبة للدور االجتماعي :جند أن املؤشر س[26تقديم قروض ميسرة(اإلجراءات والكلفة) للفقراء
والطالب] هو املؤشر األهم الذي يعتمد عليه الدور االجتماعي يف دعم دور البنوك التجارية اليمنية
يف حتقيق التنمية املستدامة ،وبالتالي ستجده اكثر املؤشرات مشاركةً ودعماً ،تتكل عليه (او
تعتمد عليه) البنوك التجارية اليمنية يف حتقيق التنمية املستدامة ،مقارنةً باملؤشرات األُخرى لنفس
البُعد ،يليه املؤشر س[27تنمية املواهب :املشاركة يف دعم برامج تدريب املواهب على العمل،
والتقييم ومنح الشهادات التدريبية] ،واملؤشر س[28املشاركة يف أنشطة الصاحل العام :كمبادرات
اصالح الطرقات ...واملستشفيات ،املدارس...اخل] ،واملؤشر س[29املشاركة واالستثمار ،يف أنشطة
الرفاهية العامة(كبناء احلدائق واملنتزهات...اخل)] ،واملؤشر س[25املساهمة يف دعم برامج ذوي
اإلحتياجات اخلاصة كمراكز عالج االورام وغسيل الكلي وبنك الغذاء والدواء واجلمعيات
اخلريية] ،واملؤشر س[30تنمية روح التكافل االجتماعي بني املصرف واملوظفني والعمالء] ،واملؤشر
س[31اتاحة املعلومات والتقارير لكافة افراد اجملتمع ،وتسهيل سبل الوصول اليها ،لغرض
استخدامها يف الدراسات العلمية والبحثية] ،واملؤشر س[23غرس قيم االستدامة يف شركاء األعمال
مبا يف ذلك (املودعني واملقرتضني…اخل) وضمان مطابقتها ملعايري السلوك احملددة للبنك] ،واملؤشر
س[24انشاء برامج هادفة لتنم ية الوعي احمللي بأهمية استخدام اخلدمات املصرفية] على التوالي.

-

بالنسبة للدور البيئي :جند أن املؤشر س[37متويل املساكن اخلضراء(الرهن العقاري األخضر):
تقديم قروض بفائدة منخفضة لألشخاص الذين يقدمون على بناء منزل صديق للبيئة(يعمل على
الطاقة الشمسية) ،حبيث يبقى العقار مرهوناً لدى البنك حتى يتم سداد القرض] هو المؤشر األهم
الذي يعتمد عليه الدور البيئي يف دعم دور البنوك التجارية اليمنية يف حتقيق التنمية املستدامة،
وبالتالي ستجده اكثر املؤشرات مشاركةً ودعماً ،تتكل عليه (او تعتمد عليه) البنوك التجارية
اليمنية يف حتقيق التنمية املستدامة ،مقارنةً باملؤشرات األُخرى لنفس البُعد ،يليه املؤشر
س[36اإلسهام يف نشر الوعي بني أفراد اجملتمع يف احملافظة على البيئة] ،واملؤشر س[38اصدار
السندات اخلضراء بفائدة منخفضة :للحصول على أموال خمصصة لتمويل مشاريع استثمارية صديقة
للبيئة ،ومن ضمن أهم املشروعات اليت ميكن إصدار سندات خضراء لتمويلها ،مشروعات الطاقة
املتجددة واإلدارة املستدامة للنفايات ،واالستخدام املستدام لألراضي ،والنقل النظيف ،واإلدارة
للعلوم والتقنية
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املستدامة للمياه ،والتكيف مع تغري املناخ واملدن اجلديدة اخلضراء…اخل] ،واملؤشر س[35العمل
على ابتكار وسائل وخدمات مصرفية جديدة صديقة للبيئة] ،واملؤشر س[33السعي الستخدام مواد
وطاقة نظيفة وغري ضارة ومحاية البيئة واملوارد الطبيعية] ،واملؤشر س[34توجيه األموال لالستثمار
يف برامج التنمية اخلضراء :كمشاريع انتاج الطاقة ،ومشاريع التخلص من النفايات ...واملشاريع
اخلضراء ،].واملؤشر س [32إدارة ومراقبة املخاطر واآلثار البيئية املباشرة الناجتة عن عمليات البنك،
مبا يف ذلك استخدام الطاقة ،واستهالك الورق ،وإدارة النفايات ،واستخدام املياه ،وما إىل ذلك]
على التوالي.
ويف ضوء ما تقدم نستطيع القول ان االفرتاض الذي بُين عليه منوذج الدراسة هو افرتاض صحيح
ومقبول حيث أن  :مفهوم دور البنوك التجارية اليمنية يف حتقيق التنمية املستدامة -مفهوماً واحداً -له
بنية عاملية تتكون من  5عوامل(أدوار) معروفة مسبقاً هما (الدور االقتصادي ،الدور اإلداري ،الدور
القانوني ،الدور االجتماعي ،الدور البيئي).
وقد مت القبول بصحة االفرتاض استناداً إىل التحليل العاملي التوكيدي(اهلرمي) من الدرجة الثانية.
وعليه فإن النموذج اهلرمي (الفرضي) املفسر لدور البنوك التجارية اليمنية يف حتقيق التنمية
املستدامة بات مثبتاً ما مل يتعرض النتقاد مُثبت ،او ظروف تطبيقية خمتلفة حتول دون قدرة النموذج
الفرضي على تفسري العالقة.
املبحث الثالث :االستنتاجات والتوصيات
اوالً :استنتاجات الدراسة
 توصلت الدراسة إىل منوذج معياري عام ميكن استخدامه لتقييم دور البنوك التجارية يف التنميةاملستدامة يف أي بلد ،والذي يتضمن ان مفهوم دور البنوك التجارية يف حتقيق التنمية املستدامة -
مفهوماً واحداً -له بنية عامليه تتكون من  5عوامل(أدوار) هما (الدور االقتصادي ،الدور اإلداري،
الدور القانوني ،الدور االجتماعي ،الدور البيئي).
 أظهرت نتائج اختبار كفاءة النموذج املعياري ،ان دور البنوك التجارية يف التنمية املستدامة جيب انيلقي عبئاً اكرب على الدور االجتماعي ،والبيئي ،يليه الدور االقتصادي واإلداري ،والقانوني ،على
التوالي ،وذلك لتحقيق املستوى املطلوب من التنمية املستدامة.
 مت تطبيق النموذج املعياري الذي مت التوصل اليه لتقييم دور البنوك التجارية اليمنية يف التنميةاملستدامة ،وقد بينت النتائج ان البنوك التجارية اليمنية تعتمد بدرجة اكرب على الدور االقتصادي
لتحقيق التنمية املستدامة ،يليه الدور اإلداري ،والبيئي ،واالجتماعي ،والقانوني-بالرتتيب على
التوالي.-
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 من خالل املقارنة بني نتائج النموذج التطبيقي مع النموذج املعياري تبني ان البنوك التجارية اليمنيةأعطت الدور االقتصادي اولوية قصوى لتحقيق التنمية املستدامة(كما هو موضح يف نتائج التقييم
أعاله) -يليه الدور االداري والبيئي واالجتماعي والقانوي ،-يف حني ان النموذج املعياري يشري إىل
ضرورة إعطاء االولوية القصوى للدور االجتماعي كمدخل لتحقيق التنمية املستدامة-يليه الدور
البيئي ،واالقتصادي ،واإلداري ،والقانوني.
 وعلى مستوى املؤشرات اجلزئية الالزمة لقياس ادوار البنوك التجارية يف حتقيق التنمية املستدامةفقد بينت النتائج وجود اختالفات كبرية ايضاً ،بني النموذج التطبيقي والنموذج املعياري ،مت فرز
تلك االختالفات (الفروق بني :الوزن يف النموذج املعياري -الوزن يف النموذج التطبيقي) وعلى ضوءها
مت ترتيب اولويات اعمال البنوك التجارية يف حتقيق التنمية املستدامة ،كما هو موضح يف توصيات
الدراسة.
ثانياً :توصيات الدراسة:
نظراً لوجود اختالفات كبرية بني املمارسات التطبيقية لدور البنوك التجارية اليمنية يف حتقيق
التنمية املستدامة ،أي بني النموذج التطبيقي عنه يف النموذج املعياري ،فقد عملت الدراسة على ترتيب
اولويات اعمال البنوك التجارية اليمنية الواجب اتباعها بالرتتيب لتقريب مستوى املمارسات التطبيقية من
النموذ ج املعياري لتعزيز دور البنوك التجارية يف حتقيق التنمية املستدامة ،وهذه االولويات يتم تنفيذها
بالرتتيب وعلى النحو التالي:
-

اصدار السندات اخلضراء بفائدة منخفضة :للحصول على أموال خمصصة لتمويل مشاريع استثمارية
صديقة للبيئة ،ومن ضمن أهم املشروعات اليت ميكن إصدار سندات خضراء لتمويلها ،مشروعات
الطاقة املتجددة واإلدارة املستدامة للنفايات ،واالستخدام املستدام لألراضي ،والنقل النظيف،
واإلدارة املستدامة للمياه ،والتكيف مع تغري املناخ واملدن اجلديدة اخلضراء…اخل.

 اإلسهام يف نشر الوعي بني أفراد اجملتمع يف احملافظة على البيئة.. متويل املساكن اخلضراء(الرهن العقاري األخضر) :تقديم قروض بفائدة منخفضة لألشخاص الذينيقدمون على بناء منزل صديق للبيئة(يعمل على الطاقة الشمسية) ،حبيث يبقى العقار مرهوناً لدى
البنك حتى يتم سداد القرض..
 تقديم قروض ميسرة(اإلجراءات والكلفة) للفقراء والطالب.. قرض االفراد ذوي األفكار االستثمارية اجلديدة ملساعدتهم على اخراج أفكارهم ...بإجراءاتميسرة..
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 تطبيق مبادئ وقواعد الشمول املالي اليت حتقق التنمية املستدامة(حيث يهدف الشمول املالي إىل ضماكرب شرحية من ذوي الدخل احملدود للتعامل مع اجلهاز املصريف من خالل :تقديم خدمات مصرفية
ميسرة وبأقل كلفة ،إمتام مجيع معامالت الدفع بطريقة الكرتونية ،توفري اخلدمات عرب تطبيقات
اهلاتف احملمول).
 توجيه األموال لالستثمار يف برامج التنمية اخلضراء :كمشاريع انتاج الطاقة ،ومشاريع التخلص منالنفايات ...واملشاريع اخلضراء...
 الدعم الفعال لتمويل املشاريع الصغرية واملتوسطة اليت حتد من الفقر والبطالة من خالل :تسهيلإجراءات التمويل ،وختفيض تكلفة التمويل ،وحتسني اجلدوى املالية للمشاريع اليت تتقدم بطلب
احلصول على التمويل..
 توجيه األموال لالستثمار يف مشاريع تنموية طويلة األجل ،كاالستثمار يف املشاريع الصناعية...واملشاريع املشغلة للعمالة ..اليت ختدم التنمية..
 تطوير واستحداث واتاحة فرص عمل متكافئة بني :النساء والرجال ،مبا يف ذلك الشباب واألشخاصذوو اإلعاقة ،وتكافؤ األجر لقاء العمل املتكافئ القيمة..
 املساهمة يف متويل عجز املوازنة العامة للدولة.. املشاركة واالستثمار ،يف أنشطة الرفاهية العامة(كبناء احلدائق واملنتزهات...اخل).. تطبيق مبادئ وقواعد الشمول املالي اليت حتقق التنمية املستدامة(حيث يهدف الشمول املالي إىل ضماكرب شرحية من ذوي الدخل احملدود للتعامل مع اجلهاز املصريف من خالل :تقديم خدمات مصرفية
ميسرة وبأقل كلفة ،إمتام مجيع معامالت الدفع بطريقة الكرتونية ،توفري اخلدمات عرب تطبيقات
اهلاتف احملمول).
 تنمية املواهب :املشاركة يف دعم برامج تدريب املواهب على العمل ،والتقييم ومنح الشهاداتالتدريبية..
 تطوير اهليكل التنظيمي يف البنك وفقاً ملتطلبات التنمية املستدامة.. توفري أنظمة عادلة للتوظيف والرتقية واألجور املناسبة.. تطوير نظم الشكاوى ونظم قياس رضاء (العمالء واملودعني) عن اخلدمات املقدمة.. املشاركة يف أنشطة الصاحل العام :كمبادرات اصالح الطرقات ...واملستشفيات ،املدارس...اخل.. السعي الستخدام مواد وطاقة نظيفة وغري ضارة ومحاية البيئة واملوارد الطبيعية.. تطبيق مبادئ احلوكمة يف البنك(املعاملة املتساوية للمساهمني ،اإلفصاح والشفافية يفاملعلومات…الرقابة الداخلية… اخل)..
 دمج االستدامة يف اخلطط االسرتاتيجية وعمليات صنع القرار..للعلوم والتقنية
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 املساهمة يف دعم برامج ذوي اإلحتياجات اخلاصة كمراكز عالج االورام وغسيل الكلي وبنكالغذاء والدواء واجلمعيات اخلريية..
 انشاء برامج هادفة لتنمية الوعي احمللي بأهمية استخدام اخلدمات املصرفية.. محاية حقوق العمل وتعزيز بيئة عمل ساملة وآمنة وصحية جلميع العمال.. تزويد األطراف ذوي العالقة باملعلومات الدقيقة واملناسبة.. غرس قيم االستدامة يف شركاء األعمال مبا يف ذلك (املودعني واملقرتضني…اخل) وضمان مطابقتهاملعايري السلوك احملددة للبنك..
 إدارة ومراقبة املخاطر واآلثار البيئية املباشرة الناجتة عن عمليات البنك ،مبا يف ذلك استخدامالطاقة ،واستهالك الورق ،وإدارة النفايات ،واستخدام املياه ،وما إىل ذلك..
 احلد من أنشطة املضاربة املفرطة بالعمالت األجنبية واألوراق املالية اليت تؤدي إىل ارتفاع من معدلالتضخم..
 التبليغ عن اجلرائم املالية وانتهاكات حقوق العمالء.. اتاحة املعلومات والتقارير لكافة افراد اجملتمع ،وتسهيل سبل الوصول اليها ،لغرض استخدامها يفالدراسات العلمية والبحثية..
 تطوير أنظمة إلدارة املخاطر (االئتمانية والتشغيلية والسوقية) يف املصرف.. تطوير أنظمة الرقابة الداخلية للحفاظ على أموال املالكني واملودعني.. تطبيق أنظمة ولوائح مكافحة غسيل األموال.. تطوير جودة اخلدمات املصرفية املقدمة وفقاً الحتياجات ألعمالء.. استخدام التكنولوجيا املالية احلديثة يف تقليل تكاليف التشغيل.. التسويق الفعال جلذب املدخرات من األفراد واملؤسسات والشركات على شكل ودائع(جارية،ادخارية ،آجل)..
 -االمتثال جلميع القوانني واللوائح القانونية التشغيلية املنظمة للعمل املصريف..
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دور الفروض الكفائية يف تحقيق التنمية املستدامة
()1

د .يحيى أحمد حسين المرهبي
( )1د .يحيى أحمد حسين املرهبي
جامعة عمران ـ كلية التربية
والعلوم التطبيقية واآلداب.
قسم العلوم التربوية والنفسية.
ملخص الدراسة:
هدفت الدراسة إىل التعرف على الدور املأمول،

تفعيل الفروض الكفائية يف حياة املسلمني انعكس

الذي ميكن أن تقوم به الفروض الكفائية يف حتقيق

ذلك على حتقيق تنمية مستدامة تتصف بالشمول يف

التنمية املستدامة ،وقد استعرض الباحث يف هذه

مجيع جماالت احلياة ،وأن التنمية املستدامة تعود مرة

الدراسة مفهوم الفروض الكفائية ومكانتها يف التصور

أخرى لتقوم بدورها يف تعزيز الفروض الكفائية

اإلسالمي ،وتناول موضوع التنمية املستدامة

وتفعيلها ،وأن اإلنسان هو صانع التنمية ،وهو هدفها

وحموريتها يف عملية بقاء اإلنسان واستمراره على هذه

ووسيلتها يف ذات الوقت ،ولذا فإن الرؤية اإلسالمية قد

األرض ،ومتطلبات عملية ربط الدور الذي ميكن أن

استهدفته بالذات كي تُح ِققَ فيه التنمية املستدامة،

تقوم به الفروض الكفائية لتحقيق التنمية املستدامة،

ومن ثم ستحقق من خالله التنمية املستدامة يف

واستخدم الباحث املنهج الوصفي التحليلي للتعرف

اجملتمع .وقد أوصى الباحث يف نهاية دراسته بضرورة

على األدبيات املتعلقة بالفروض الكفائية والتنمية

االستفادة من املفاهيم والقيم اإلسالمية ـ ـ ويأتي على

املستدامة ،وقد بينت الدراسة أن االهتمام بتفعيل

رأسها مفهوم الفروض الكفائية ـ ـ بغرض حتقيق

الفروض الكفائية يف اجملتمع املسلم سيساهم يف

التنمية املستدامة ،نظرا ملا تتمتع به هذه املفاهيم

حتقيق التنمية املستدامة .كما أوضحت الدراسة يف

والقيم من قبول وارتياح لدى املسلمني ،وأنه باإلمكان

جممل النتائج اليت توصلت إليها ،من خالل ما قام به

توظيفها لرفع مستوى الوعي بالتنمية مبفهومها

الباحث من استنباطات واستخالصات من األدبيات

الشامل ،والتنمية املستدامة على وجه اخلصوص ،على

واألحباث والدراسات السابقة ،ذات العالقة بدراسته ،أن

املستوى النظري وعلى املستوى العملي.

هناك عالقة طردية وطيدة بني تفعيل الفروض

الكلمات المفتاحية :الفروض ،الكفائية ،التنمية،

الكفائية وحتقيق التنمية املستدامة ،وأنه كلما مت

املستدامة.
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املقدمة :
الغاية من بعثة الرسولهي إحلاق الرمحة بالناس ﱡﭐ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄﲅﱠ

األنبياء ،١٠٧ :وهذه الرمحة تعترب أعلى أنواع التنمية املستدامة اليت تُوجَهُ لبين اإلنسان ،والقيام بها
من أجَلِّ املهام اليت كلف  بها اإلنسان ،وإن التولِّي عنها سببٌ للسقوط والتحلل والتخلف ،وإيذاناً
بسنة االستبدال بعباد صاحلني مؤهلني للقيام بهذه املهمة.
كما أن النهوض باألمة كما يؤكد الدكتور السامرائي

()1

ليس نزهة ،وال حيصل بني يوم

وليلة ،وال تنهض أمةٌ بقرار سياسي من أعلى ،وال مبجرد رغبة من أسفل ،وال بد من خطة سليمة،
ووسائل علمية مُوصِّلة ،ومن السهولة وضع خطط جيدة ،ورسم أهداف مرموقة ،ولكن املطلوب فوق
ذلك وسائل علمية ،والناس عادة ال خيتلفون كثرياً حول األهداف اجليدة ،لكنهم خيتلفون حول
الوسائل املوصِّلة واملؤدية إليها  ،وهذا ما ميكن أن تنهض به الفروض الكفائية ،لتحقق مبدأ توزيع
األعمال ،واحرتام التخصصات ،وتوظيف قدرات أبناء األمة وطاقاتهم وميوهلم ،حسب إمكانياتهم
واستطاعاتهم ،ومبا خيدم املشروع العام لألمة ،مع األخذ يف االعتبار مسألة االرتقاء بهم ،واعتماد رؤية
للتدريب والتأهيل لسدِّ حاجة كل اجملاالت وامليادين ،اليت متثل اخلريطة اجلامعة للفروض الكفائية.
وأمة اإلسالم ال ينقصها اإلخالص ،وال القيم ،وال القدرات البشرية واملادية ،ولكنها حتتاج إىل
فكر سليم ،ومنهج متكامل قويم ،ورؤية واضحة تسري على هداها ،وتسعى إىل حتقيقها ،وتنشِّئُ
أبناءها على مقتضاها ،حتى ال يستمر فشل العقل املسلم يف فهم واقعه والتخطيط له ،بسبب ما ران
عليه من غبار عصر االحنطاط وخماوف احلاضر ،وبسبب ردود األفعال ،فانفصل بذلك العقل املسلم
عن الواقع ،وظل هذا العقل قروناً طويلة كما يذكر الشيخ الغنوشي ( )2مرتحناً بني سكرة نوَّاسية
(نسبة إىل أبي نواس) ،وشطحة حلَّاجية (نسبة إىل احللَّاج) ،فإذا أفاق منهما عاجلته بطشة حجَّاجية
(نسبة إىل احلجَّاج بن يوسف) ،وإن آثار هذه السَكرة ال تزال عالقة تغشي األبصار ،ومتنع الرؤية
الصحيحة ،والتخطيط العلمي على ضوء املعطيات الواقعية ،وهذا يف الواقع ما مييِّز الفكر املتقدم
واجملتمعات املتقدمة عن الفكر املتخلف واجملتمعات املتخلفة ،وهو أن التفكري العلمي صفة أساسية
يف األوىل ،بينما التفكري القائم على الظن واهلوى صفة مالزمة للثانية.

1

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان ع ــالرناق:ا

ا ا

ان ر ن ا2008م:االبعد الثقافي إلشككلال ا المية ا:اضـ ـ تاب اشاال ــاا نمان و نما

ــاا ا

ن وهوضا...رؤيمافقانإلصالح:اا ندالربزان بحوثا ن نر ات:ا نرةانأل قافا ن شؤ انإل اللنماـ ـ ـ ــاد ماقبر:ان بب ما
نأل ىا1429هـ:اص.222
2

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان وولــق:ا نرل ـ ا2000م:االحركا اإلسككية ا سةلككالا الم ر:ان ربزان اربقا لبحوثا ن رج م:ا و :ان بب ما

نأل ى:ا1421هـ.اص.125
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لقد صار املسلمون يعيشون زمناً تراجعت وانكمشت فيه الفروض الكفائية ،اليت اقتصر دورها
على قضايا وأحكام األموات ،بينما دورها احلضاري أن تغطي مجيع جماالت احلياة ،مما تطلِّب أن
يبذل العلماء واملفكرون واجملتهدون وسعهم يف بيان أبعادها ،وأحكامها وجماالتها ،وفلسفتها ،ودورها
يف تقسيم العمل وإتقانه ،وحتقيق امليول واملواهب املختلفة ،حتى تعود للفروض الكفائية مكانتها يف
ترسيخ وقيادة حضارة األحياء ،وهذا بدوره أضحى فرضاً كفائياً ،ينبغي على الباحثني املتخصصني أن
يبينوه ،ويوضحوا لألمة مسؤوليتها جتاهه ،والدور املنوط بها يف القيام به.
ومن خالل اطالع الباحث على الكثري من األحباث والدراسات واملؤلفات ،حول أهمية ومكانة
الفروض الكفائية ودورها يف إحياء رسالة األمة ،وحتقيق التنمية املستدامة املأمولة ،استطاع الباحث
احلصول على الكثري من األحباث واملؤلفات يأتي يف مقدمتها دراسة الباحث عمر مونة بعنوان:
(الواجبات الكفائية ودورها يف حتقيق التنمية االقتصادية)( ،)3وكتاب للباحث عبد الباقي عبد الكبري
بعنوان( :إحياء الفروض الكفائية سبيل تنمية اجملتمع) ( ،)4ودراسة الباحث أمحد بافضل بعنوان:
(الفروض الكفائية سبيل التنمية املستدامة)( ،)5وكتاب األستاذ الدكتور /عودة اجليوسي ،بعنوان:
(اإلسالم والتنمية املستدامة ،رؤى كونية جديدة) ( ،)6ودراسة الدكتور /وزني حممد بعنوان( :التنمية
املستدمية :مقاربة إسالمية) ( ،)7ودراسة نصر ،بعنوان( :التنمية املستدامة يف املنهج اإلسالمي) (،)8
وغري ذلك من األحباث والدراسات واملؤلفات اليت تطرقت إىل مفهوم الفروض الكفائية أو التنمية
املستدامة ،من مداخل متعددة ،هلا عالقة بالرتبية أو العوملة أو البيئة أو السياسة ،أو غريها من املداخل
اليت ال يتسع اجملال لذكرها هنا ،نظرا لضيق حجم الدراسة ،وقد استفاد الباحث من هذه الدراسات
3اـ ـ ــالو ر:ا ر ا2005م:ا الواجبات الكفائ ا سدسرها في تحق ق المية ا االقمصاديا:ار ا مالاجع يراغيرالوشورة:ابلنما
ن نر اتان لنا:ان جال مانألرد نم .ا

4ا ـ ــا

ان  ،ير:ا

ان باقق ا2005م:اإح اء الفرسض الكفائ ا سب ل تية ا الةجمةع:اب اشانأللمارقما(:)105ان حم:ا

نرةانأل قافا ن شؤ انإل اللنم:ا1426هـ.

5ا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاعاف :ـ ـ :ا ح اصـ ــا ا لق ا(:)2014االف رسض الكفائ ا سكككب ل المية ا الةلكككمداةا:اادنرةان بحوثا ن نر ـ ــاتا
نإل اللنم:ان حماـاقبر:اط:1ا1435ه ـاــا2014م .ا
 6ـ ـ ـ ـ ــان جيو ق:ا ودةارنل ا2014م:ااإلسيم سالمية ا الةلمداةا ،رؤى كون ا جديدة:الؤ عمافري ريشاني رتا–الا با
ن ن ت:اط:1ا2014م.ا

7ا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالح :ا ق ا2019م:االمية ا الةلككمديةام ةقار ا إسككية ا:ان جلمان جزناريما ألعحاثا ن نر ــات:ان جل ا:02ا
ن دا:06الهرا بري :ان عوما2019م.

8ا ـ ـ ـ ـ ـ ــا ةر:ا لرفاج مالح
2016م.ا ا
للعلوم والتقنية
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واألحباث واملؤلفات أيَّما استفادة ،وبلور على ضوء مفردات ها دراسته احلالية ،اليت وإن كانت قد
استفادت من هذه األدبيات كلها ،واشرتكت معها يف بعض النواحي ،إال أن هذه الدراسة ختتلف عن
سابقاتها ،من حيث كونها تطرقت إىل مفهوم مركزي يف الرؤية اإلسالمية هو مفهوم (الفروض
الكفائية) ،وعالقة هذا املفهوم بالتنمية املستدامة كمصطلح أصبح واسع االنتشار ،ومتداوال بشكل
واسع على املستوى العام وعلى مستوى الدراسات املتخصصة ،وقد وصل الباحث إىل قناعة مفادها أن
األمة اإلسالمية أُت َيتْ من قبَل تقصريها وتهميشها للفروض الكفائية ،واعتمادها على املبادرات الفردية
العفوية لسد حاجات األمة ،اليت قد يفشل اجملتمع يف استثمارها ،وقد تذهب جهودها إىل حضارة
أخرى ،وجمتمعات أحرص على احتضانها وتوطينها ،وهو ما يفسر هجرة العقول يف العاملني العربي
واإلسالمي ،وهلذا ينبغي إجياد (مشروع) يُجمِّع كل الطاقات واملواهب والتخصصات ،ويُكتِّلها
وينظِّمها ،ويصنع منها مشروع نهضة وتنمية مستدامة ،يعيد لألمة مكانتها ،ويضعها على الطريق
الصحيح الذي جيعلها أمة الشهود احلضاري.
إن الفروض الكفائية اليت تستوعب مجيع جماالت احلياة االقتصادية واالجتماعية والثقافية
واإلعالمية والرتبوية والعسكرية والسياسية واإلدارية والبيئية وغريها ،لفي أمسِّ احلاجة إىل وجود
عقول مفكرة راشدة مستنرية ،تنطلق من قيم الوحي ،مستصحبة معها إرثها التارخيي ،ومستفيدة من
جتارب التدين املوافقة لنصوص الوحي ،وطارحةً للتجارب األخرى اليت ناسبت زمانها ومكانها ،ومل
تعد كذلك بالنسبة لزماننا وأحوالنا ،آخذة يف االعتبار إجياد آليات ووسائل حديثة صاحلة للزمان
واملكان الذي نعيش فيه ،ومتوافقة مع قيمنا ومبادئنا ،ميكن من خالهلا تنزيل قيم الوحي على واقع
حياة الناس ،بفهم عصري جيمع بني فقه النص وفقه الواقع.
وخالصة القول ،فإنه ميكن التأكيد على أن الفروض الكفائية ال ميكن أن تؤدي دورها يف
عامل احلياة واألحياء ،إال إذا أصبحت (مشروع جمتمع أو وطن أو أمة) ،يتم التخطيط له ،وإدارته بشكل
منظِّم ،مع االهتمام بالتخصصات العلمية ،وتقدير املواهب واإلبداعات ،وتوجيه الطاقات ،كل ذلك
من خالل مشروع مجاعي منظم متناغم يهتم بكل اجملاالت ،ويسد كل الثغرات ،وحيرك كل
الطاقات ،إذ من السذاجة أن يتم مواجهة الفساد املنظِّم ،واملــــُمكَّن له يف األرض ،والذي تدعمه قوى
ومؤسسات ،وله ميزانيات وواجهات ،وأرصدة وقنوات ،ويقف حائال أمام التنمية املستدامة ،ال ميكن
مواجهته بالنوايا الطيبة ،واجلهود الفردية العفوية ،ويف هذا السياق يرى اإلسالم أن فساد البشر الداخلي
ال ينعكس على فساد العامل اخلارجي فقط ،بل هو السبب الفعلي له.
مشكلة البحث:
يعد البحث احلالي استجابة ملا فرضته طبيعة مرحلة التطور يف جمتمعاتنا املعاصرة ،والذي يؤكد
على أن التنمية املستدامة تعترب أحد املتطلبات الالزمة للنهوض باجملتمعات القادرة على تلبية طموحاتها
جتاه مجيع قضاياها ،من خالل حشد مجيع إمكاناتها املادية والروحية ،ويأتي يف مقدمة ذلك توظيفها
للعلوم والتقنية
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لقيم ومفاهيم دينها القويم ،الذي جعل أحد أسباب نهوضها هو اهتمامها بالفروض الكفائية ،ومن ثم
فإن االجتاه حنو تفعيل الفروض الكفائية يساهم يف حتقيق التنمية املستدامة ،ويعد أحد الركائز
األساسية اليت ينبغي أن نوليها قدرا من االهتمام.
أهداف البحث:
تتمثل األهداف اليت يسعى الباحث إىل حتقيقها يف هذه الدراسة ما يلي:
ـــ التعريف بالفروض الكفائية وأهميتها كواحدة من املفاهيم اإلسالمية احملورية.
ـــ التعريف بالتنمية املستدامة وأهميتها ،كمصطلح أصبح متداوال على مجيع املستويات.
ـــ التعرف على الدور الذي ميكن أن تقوم به الفروض الكفائية يف حتقيق التنمية املستدامة.
أسئلة البحث :تتمثل أسئلة البحث يف السؤال الرئيس التالي:
س :ما هو دور الفروض الكفائية يف حتقيق التنمية املستدامة؟
ويتفرع عن هذا السؤال األسئلة التالية:
س 1ـــ ماذا نعين بالفروض الكفائية يف هذا الدراسة؟
س 2ـــ ماذا نعين بالتنمية املستدامة يف هذا الدراسة؟
س 3ـــ كيف ميكن للفروض الكفائية القيام بدورها يف حتقيق التنمية املستدامة.
منهجية البحث :املنهج املتبع يف هذه الدراسة مجع بني املنهج الوصفي والتحليلي نظرا لطبيعة املوضوع
الذي يدرس طبيعة العالقة بني الفروض الكفائية ودورها يف حتقيق التنمية املستدامة ،وذلك من خالل
دراسة األحباث واألدبيات واملؤلفات ،وكل ما يتعلق مبحور الدراسة ،الذي وصلت إليه يد الباحث،
واملرتبط بالفروض الكفائية ودورها يف حتقيق التنمية املستدامة.
إجراءات البحث :تكونت الدراسة من مقدمة تضمنت خطة الدراسة ،إضافة إىل أربعة فصول متحورت
حول اآلتي:
الفصل األول :تعريف الفروض الكفائية لغةً وشرعا.
الفصل الثاني :أهمية الفروض الكفائية ومكانتها يف اإلسالم.
الفصل الثالث :التعريف بالتنمية املستدامة وأهميتها.
الفصل الرابع :دور الفروض الكفائية يف حتقيق التنمية املستدامة.
ـ ـ نتائج الدراسة ومناقشتها.
ـ ـ االستنتاجات والتوصيات.

للعلوم والتقنية
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الفصل األول :تعريف الفروض الكفائية لغةً وشرعا
أوال :تعريف الفروض الكفائية لغةً:
جاء يف (املعجم الوسيط) معنى كلمة (فرْض) كاآلتي" :ف َرضَ الشيء فروضاً اتسع ،وفرض
مبعنى أوجب ،وهو ما أوجبه  على عباده ،وما يفرضه اإلنسان على نفسه ،وفرضه عليه ،كتبه
عليه ،وله خصَِّه به" (.)9
وذكر الرازي معنى (فرض) بقوله" :الف ْرضُ أي احلزُّ يف الشيء ،والف ْرضُ ما أوجبه ، 
مسي بذلك ألن له معامل وحدود ،وف َرضَ  علينا كذا وافرتض مبعنى أوجب" (.)10
والفرض يف اللغة :القطع ،ولو جئت إىل فقه اللغة لوجدت التقارب بني القرض بالقاف ،والفرض
بالفاء ،فالفرض :القطع ،والقرض تقول :قرض الفأر الثوب مبعنى :أكله وقطعه ،وقرض احلبل احلجر:
إذا حزَّ فيه من طول اللُبث أو طول احلركة ،ومنه :الفرائض (املواريث) فلكل شخص حصة من الرتكة
مقطوعة من رأس املال ،وهكذا .وقالوا :الفرض هو احلد والقطع والتحديد .وما اصطلح عليه الفقهاء
يف أصول الفقه أن :الفرض والواجب مرتادفان إال يف احلج .والواجب لغة الثابت ،فكل ما فرضه 
فهو ثابت ،فبينهما ارتباط .والفرض والواجب عند اإلمام (أبي حنيفة) خمتلفان :فالفرض ما ثبت بدليل
قطعي من كتاب  ، والواجب :ما ثبت بطريق اآلحاد من سنة املصطفى .)11( 
أما لفظ (كفاية) فقد ورد معناها كما يلي" :كفاه الشيء كفايةً ،استغنى به عن غريه فهو
كاف ،وفالناً األمر قام فيه مقامه ،أي كفاه مؤونته ،واكتفى بالشيء استغنى به وقنع ،وباألمر
اضطلع به ،واستكفاه الشيء ،طلب منه أن يكفيه ،واالكتفاء الذاتي (يف االقتصاد) ،أن تستغين
الدولة بإنتاجها عن االسترياد من غريها" (.)12
وكفى يكفي كفاية ،إذا قام باألمر ،ويقال استكفيته أمراً فكفانيه ،واكتفى كالهما
اضطلع ،وكفاه ما أهمَّه كفاية ،وكفاه مؤونته كفاية ،وكفاك الشيء يكفيك واكتفيت به (.)13

9اـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـان زيات:ا ح احعــتا رور
لةر:اص:682ا:683اج .2ا

10اـ ــان نر م:الح ابتا بقاعارابتا

اب

بير تاـا وا :ا1415هـ:اص .517ا

11اـا ا م:ا بنمالح

اب

:االةعجم الوس ك :اتحقيق الج عان ل مان ربنم:ان والــر:ادنران

وة:ان قاهرةاـا

ان قادر ا1995م:اةخمار الصحاح:اتحقيق الح وداواطر:الا بما وا ا الر :ا

:اشرح األر ع ن اليوسيا:ادر ساصوتنمافرغتافقا نر :اب

ادنرا شر.اص3اـا4اـا .5ا

12اـان زيات:االةعجم الوس  ،ج:2الرجعا قاذبره:اص.793
13اـ ـ ـ ـ ـ ـ ــانبتالومور:الح ابتالارمانألفريققان ةرم اب
ص:226اج.15ا
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ومن خالل التعريف اللغوي ملعنى الفروض الكفائية ،ميكن استخالص أن من الدالالت اليت
تشري إليها التعريفات السابقة للفروض الكفائية هي (الوجوب واإللزام) ملا كُلِّف به اإلنسان ،وذلك
للقيام بهذا األمر والوصول به إىل (حد الكفاية) ،وأن القائم أو القائمني بفروض الكفاية يقومون نيابة
عن األمة بهذه الفروض ويضطلعون بها ،ليحققوا من خالهلا الكفاية ،اليت تؤول باألمة إىل سدِّ
احتياجاتها من جانب ،وسدِّ الثغور اليت تؤتى من قبَلها من جانب آخر ،وسيتضح من خالل تعريف
الفروض الكفائية شرعاً أبعاد معنى (فروض) ومعنى (كفاية) بصورة أمشل.
ثانياً :تعريف الفروض الكفائية شرعاً:
عند تتبع الباحث لتعريف الفروض الكفائية من الناحية الشرعية وجد أن أغلبية ـــ إن مل يكن
كل ــ ـ من ألَّف يف أصول الفقه قدمياً وحديثاً قد صاغ تعريفاً للفرض الكفائي عند حديثه عن تعيني
الواجب وتقسيمه إىل فرض عيين وفرض كفائي ،ويكاد أن يكون جممل ما اتفقوا عليه يف تعريفهم
للفروض الكفائية هو التعريف اآلتي :ما توجه فيها خطاب الشارع احلكيم لعموم األمة ،وإن أريد به
بعضها ،حتى تتعاون مجيعها على إقامة هذا الفرض الكفائي ،فهناك املباشر له ،وهناك من يعني
ويقيم املباشر هلذا الفرض ،وأن قيام بعض أفراد األمة بهذا الفرض (بصورة كافية) ،و(بكفاءة عالية)
يسقط اإلثم عن األمة ،ويُكسبُ الفاعلني املباشرين هلذا الفعل األجر.
والباحث هنا سيورد بعض التعريفات ويعلق عليها بعد إيرادها ،بادئاً باألقدم إىل األحدث من
التعريفات ،فقد عرَِّف الراغب األصفهاني الكفاية بقوله" :الكفاية ما فيه سدِّ اخللة وبلوغ املراد يف
األمر" ( .)14فكأنَّ الفرض الكفائي يُستغنى فيه بفعل من حتصل بهم الكفاية عن الباقني ،لتحقيق
املصلحة املرجوة من تشريع الفعل مبطلق األداء ،ثم إن القائمني به يكفون البقية مؤنة الواجب ويُسقطون
احلرج عنهم ،كما أن مبنى الفرض الكفائي على سدِّ اخلالت (.)15
أما اإلمام أبو حامد الغزالي فقد عرَِّف الفرض الكفائي يف أكثر من كتاب له ،فقال يف كتابه
(الوجيز) بأن معنى الفرض الكفائي هو" :كل مُهمٍ ديينٍ يراد حصوله وال يقصد به عني من يتواله"
(.)16
وعرفه يف كتابه (إحياء علوم الدين) بقوله" :أما فرض الكفاية فكل علمٍ ال يستغنى عنه قوام
أمور الدنيا ،كالطب إذ هو ضروري يف حاجة بقاء األبدان ،وكاحلساب فإنه ضروري يف املعامالت
14ا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــانألصــمها ق:ا بوان قا ــمان حعــيتابتالح ابتان م :ـ اب
كيال ق:ادنران رفم:ابير تاـا وا :اص:437اج .1ا

:االةفردات في غريب القرآن:اتحقيقا/الح ا ــي ا

15اـالو ر:ا2005م:االواجبات الكفائ ا:الرجعا قاذبره:اص.29
16ا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا بواحال ان نز ق:الح ابتالح

ا1997م :الوج ز:اتحقيقا/ا لقال وض:ا ادلا

ان وجود:ادنرانألرقم:ا

بير تاـا وا :ان بب مانأل ى:ا1417هـ:اص:188اج.2
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وقسمة الوصايا واملو اريث وغريها ،وهذه العلوم لو خال البلد عمَِّن يقوم بها حرج أهل البلد ،وإذا ما قام
بها واحد كفى وسقط الفرض على اآلخرين  ...كما أن أصول الصناعات أيضاً من فروض الكفاية
كالفالحة واحلياكة والسياسة ،بل واحلجامة واخلياطة" (.)17
ويتوسع أبو زهرة يف تعريف الفرض الكفائي فيقول" :والفرض الكفائي هو الفرض الذي يكون
املطلوب فيه حتقق الفعل من اجلماعة ،فإذا وقع الفعل من البعض سقط اإلثم عن الباقني ،وال يستحق
أحد ذماً ،وإن مل يقم به أحد أثم اجلميع ،كاجلهاد يف سبيل  ،واألمر باملعروف والنهي عن املنكر،
والصالة على امليت ،وإقامة اإل مامة الكربى اليت توحِّد بني املسلمني ،وغري ذلك من الواجبات اليت ال
جتب على شخص بعينه ،بل جيب على اجلماعة حتقيقها متعاونة يف أدائها" (.)18
وعرَّف خلِّاف الفرض الكفائي بأنه " :هو ما طلب الشارع احلكيم فعله من جمموع املكلفني،
ال من فرد منهم ،حبيث إذا قام به بعض املكلفني فقد أدى الفرض وسقط اإلثم واحلرج عن الباقني،
وإن مل يقم به أي فرد من أفراد املكلفني أمثوا مجيعاً بإهمال هذا الفرض ،كاألمر باملعروف والنهي
عن املنكر ،والصالة على املوتى ،وبناء املستشفيات ...إخل فهذه الفروض وغريها مطلوبُ الشارعِ
احلكيم أن توجَد يف األمة أيَّاً كان من يفعلها ،وليس املطلوب للشارع احلكيم أن يقوم كل فرد أو
فرد معني بفعلها ،ألن املصلحة تتحقق بوجودها من بعض املكلفني وال تتوقف على قيام كل مكلف
بها(.)19
وعرَّفها الشيخ القرضاوي بكونها" :تشمل كل علمٍ أو عملٍ أو صناع ٍة أو مهارةٍ يقوم بها أمر
الناس يف دينهم أو دنياهم ،فالواجب عليهم حينئذٍ تعلمها وإتقانها حتى ال يكون املسلمون عالة على
غريهم وال يتحكم فيهم سواهم من األمم األخرى" ( .)20وبناء على هذا الفهم ،فقد دخلت كل املهن
واحلرف ،واليت بدورها ستستوعب كل الطاقات واملواهب ،وتليب كل حاجات الناس الدينية والدنيوية.
وعرَّفها عمر عبيد حسنه يف تقدميه لكتاب (إحياء الفروض الكفائية) بأنها" :واجبات
اجتماعية ،أو تكاليف شرعية اجتماعية ،املسؤولية عن ها مجاعية ،تضامنية ،حيث ال ينجو الفرد من

17ا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا بواحال ان نز ق:الح ابتالح
نأل ى:ا1406هـ:اص:27اج.1

18اـا بوا هرة:الح
19اـاوالف:ا

اب ا :اأصول الفقه:ادنران م،ران ربق:ان قاهرةاـالةر:اص35ا.36:

ان وهاش ا1978م:اأصول الفقه:ادنران قلم:ان بب مان ثا نما شرة:ا1398هـ:اص108ا .109:ا

20ا ـ ـ ـ ـ ـ ــان قرضا م:ايو
ص .47ا
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ا2010م:ا ةقاصد الشريعا الةمعلقا بالةال:ادنران شر :ان قاهرةا ـ ـ ـ ـ ـ ــالةر:ان بب مانأل ى:ا
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املسؤولية عنها ،وال خيرج من عهدة التكليف مامل حتقق األمة مبجموعها اإلجناز هلا والكفاية
جملتمعها" (.)21
ومن خالل التعريفات اليت أوردها الباحث ،ميكن اخلروج بعدة نقاط هي:
 أن مقصد الشارع احلكيم يف الفروض الكفائية هو حصوهلا ،دون حتديد للقائم بأدائها ،فهي
مفروضة على األمة كلها ،وعلى األمة أن توجد من بينها من يؤدي عنها هذا الفروض ،وإن مل تقم األمة
بذلك أمثت األمة كلها.
 املطلوب الذي جيزئ يف الفروض الكفائية هو أن يكفي القيام بهذا الفرض حاجة األمة (كفاية
تامة) ،وأن يكون أداؤه بصورة (كفؤة).
 تشمل الفروض الكفائية مجيع حاجات األمة دينياً ودنيوياً ،فأي علم ،أو عمل ،أو صناعة ،أو مهارة،
أو خربة ،تقوم بأمر األمة فهي فرض كفاية ،و على األمة إجيادها ،وإن كانت موجودة وفيها نقص
استُكملَ نقصها ،وإن كانت غري موجودة تَطلبَ السعي إلجيادها.
 الواجبات الكفائية واجبات اجتماعية ،واملسؤولية عنها مجاعية تضامنية ،وال تسقط عن أي فرد،
وال خيرج من عهدة التكليف منها أحد ،وكل حبسب استطاعته.
 األمة يف سعيها إلقامة الفروض الكفائية تعمل على استغالل كل طاقات أبنائها وقدراتهم ،يف مجيع
اجملاالت وا مليادين ،وتطرد عنهم شبح البطالة الذي خيم عليهم ،ففروض الكفاية تستوعب كل
الطاقات والقدرات ،وبهذا تُسقط األمة عن نفسها إثم عدم القيام بالتكليف الشرعي ،وتسقط ــــ أيضاً
ــــ حالة التخلف والضعف والوهن ،والتبعية ألعدائها الذين ال يرجون هلا خريا.
 الفصل الثاني :أهمية الفروض الكفائية ومكانتها يف اإلسالم:
املتأمل يف حال أمة اإلسالم اليوم يأخذه العجب ،فاألمة أصيبت يف أغلب جماالت حياتها ،وكان
األصل أن تكون فيها أقوى ،ويف مراتب متقدمة منها ،فاالقتصاد حيكمه طابع االستهالك ،والسياسة
حيكمها االستبداد والتمزق ،واإل عالم يف حالة تبعية وهشاشة ،والرتبية تعتمد على نظريات قد ال تَمُتُّ
إىل دين األمة بصلة ،والفكر حيكمه التقليد واجلمود ... ،إخل.
والباحث الذي يكتب عن حال أمته الذي هو جزءٌ منها ،يكتب وهو ينظر من خالل أعماقه،
"فالداء داؤه والسُقم سُقمه ،ففي أعماقه وحنايا قلبه وتالفيف رأسه تصب أحداث التاريخ ورواسب
املاضي ومعاناة احلاضر وهلفة املستقبل ،فليس أحدٌ أوىل منه باألمل وال أتعس باإلحساس وهو يقف على
الداء ويتبني أسباب الشفاء ،كل مصابٍ مُصابه وكل مصيبةٍ رزيته ،وكل نازلةٍ فجيعته ،فليس يف

21اـا

ان  ،ير:ا2005م:اص:16اإح اء الفرسض سب ل تية ا الةجمةع:الرجعا قاذبره:الق لما را ي احعور .ا
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شيءٍ مما يكتب نقدٌ أو جتريحٌ أو تطاولٌ أو إساءةٌ ،إمنا هو تعبريٌ عن فهمٍ ،وحديث صادق وصريح فيه
من الصدق حدته ومن الصراحة مرارتها" (.)22
ودين اإلسالم الذي فرض على أفراد األمة (فروض العني) لتبقى على صلة بربها ورسوهلا وكتابها،
فرض عليها (فروض الكفاية) لتبين حاضرها وتستشرف مستقبلها املشرتك ،وال بقاء لألمة وال مناء إن
مل تكن (فروض العني) حافظة لذوات أفرادها ،و(فروض الكفاية) حافظة لكيان جمتمعها.
والطريق قد يبدو وعراً كما هو احلال يف كل بدايةٍ وعند كل منطلقٍ ،وقد تكون البداية
شاقة ،ولكن متى كان الناس خيتارون السُبُلَ لسهولتها فقط ؟! بل خيتارونها إلدراكهم أنها توصلهم
إىل الغايات واألهداف اليت من أجلها شدوا الرحال ( .)23وإذا مل يدركوا طبيعة الزمن الذي هو دائم
احلركة كنهرٍ متدفقٍ ال ينتظر املنكفئني ،وال يهتم باحلائرين ،وال يتوقف من أجل احلاملني ( ،)24فإن
حالة الضياع والرتاجع احلضاري ستكون سيدة املوقف يف كل أحواهلم.
واألمة اإلسالمية حتتاج إىل اجتياز اخلطوات األوىل لأللْف ميلٍ اليت توصلها إىل التنمية املستدامة
والشاملة واملتوازنة يف مجيع اجملاالت اليت تستوعبها الفروض الكفائية ،موزعة على مجيع أفراد األمة،
وشاملة جلميع اجملاالت احلياتية ،حيث والتنمية ليست باألمر السهل الذي يكفي فيه قيام بعض أفراد
األمة بشأنها بصورة فردية عفوية ،وإمنا تتطلب إحداث تغيريات عميقة يف املوارد املادية والبشرية
والعالقات االجتماعية القائمة يف ظل التخلف ،لتحل حملها موارد وعالقات مغايرة متاماً ملا كان سائداً
من قبل ،حتى تفرز لألمة تقدماً بعدما كانت تفرز التخلف(.)25
ويتفق علماء التنمية وخمتصوها على أن مسرية التنمية يف أي جمتمع ال تكون راسخة األركان،
عميقة اجلذور ،وفائقة املردود ،مامل تكن نابعة من ذاتية اجملتمع ،متطابقة مع تصوراته ،متمشية مع
احتياجاته ،ألن كل حَمْ ٍل خارج رحم األمة محلٌ كاذب ،كما أصبح من املؤكد أن التنمية ال ختدم
جمتمعها إال إذا متت داخل إطاره االجتماعي احملدود الذي يعكس قيمه ،وأخالقياته ،ومبادئه،
وعاداته ،وتقاليده ،وطرق معيشة أبنائه ،وكل ذلك ال بد أن يلعب دوراً أساسياً يف صياغة فكر التنمية

ا22ا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا بوا ــلن ا :ا

ان ح ي ا ح

ن ثا ثم:ا1414هـ:اص .18ا

ا1994م:اأزةا العقل الةلكلم:ان

ه ان ا قا لم،رانإل ــاللق:ا لرياا:ان بب ما

23اـان عابق:اص .44ا
24ا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ــمر:الح ودالح

ا1989م:ادراسككا في البياء الحرككارح ،ةحيا الةلككلم ةع حرككارة عصككر :اب اشانأللمارقما

(:)21اراا مان حاكمان شرعنم:اقبر:ان بب مانأل
25ا ـ ـ ـ ـ ـ ــايو
ن

اصر:ان
للعلوم والتقنية

:ايو

ىا1409هـ:اص .48ا

اابرنهنم ا1998م:االةيهج اإلسيةي في المية ا:اض تا ةاا هامان م،رانإل اللقافقانالق ةادا

ه ان ا قا لم،رانإل اللق:ان بب مان ثا نم:ا1418هـ:اص.312
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املستدامة ،وذهنية خمططيها ( .)26والتنمية مطلوبة على كل املستويات ،فإذا أريد هلا النجاح فال بد
أن تكون متوائمة ومتالئمة مع ثقافة وقيم األمة ،وأال تكون غريبة وال مفروضة فرضاً ،فاإلنسان الذي
كرَّمه خالقه وجعل له عقالً وإرادة ،من الصعوبة مبكان أن يُحملَ قسراً .والتنمية بل والنهضة ال تكون
بقرار سياسي من أعلى ،وال حتصل إال بإميان وعمل ،من احلاكم واحملكوم (.)27
إن املدخل الصحيح للتغيري واإلصالح هو يف خماطبة األمة من خالل لغتها اليت تفهمها ،وثقافتها
اليت تعبِّر عنها ،وروحها اليت حتيا بها ،فلم ولن تتفاعل األمة ــــــ مهما حاول احلداثيون ـــــ مع عبارات
(فولتري) و(ماركس) و(لينني) ،كما تتفاعل مع كلمات (عمر) و(علي) و(صالح الدين(.)28(
واندفاع املؤمنني باإلسالم ،واالرتفاع مبستوى نشاطاتهم وجهادهم ووحدتهم إىل أعلى املستويات،
ال تكون إال يف ظل اإلسالم ،أي من أجل هدف التوحيد .فقد جاء احلديث الشريف ليقول  (:إن أميت
ال جتتمع على ضاللة) ( .)29وهذا ما أثبته التاريخ أن الضَِّاللة ال جتمع كلمة األمة ،وال تبثُّ فيها النشاط
الالزم المتالك أسباب القوة واملنَعَة ،وال تسمح بأن تتقحَّم العلوم والتقنيات ويتطور اإلنتاج .وهذا أمر
طبيعي حني يصبح اهلدف غري اهلدف الذي قال به اإلسالم (.)30
إن الفرق الذي ميكن مالحظته بني فكر األمم املتقدمة وزعاماتها وأنظمتها يف أرضها ويف
منبعها ،وبني فكر األمم املتخلفة وزعاماتها وأنظمتها ،هو أن لألمم املتقدمة فكراً وأنظمةً وحلوالً
وزعامات حقيقية ،تنبع من كيان األمة ونفسيتها وقيمها وحاجاتها ،ومتثل فكراً وسياسات وتعليمات
جتعل من القادة واألمة فرَق عمل للبناء ومواصلة مسرية هادفة يف حياة تلك األمم (.)31
إن دولة مغتصبة كإسرائيل ومَنْ وراءَها ،ال يتحدثون بقوة السالح ووفرة املال والرجال ،وإمنا
بنمط حضاري يقدم ألفراد تلك اجملتمعات قدراً من االجتاهات واملسالك تتيح لطاقاتهم أن تثمر وتنتج
وتتبصَّر على كل املستويات ،على حني أن العكس متاماً هو الذي حيدث يف بلداننا ،ومن ثم فما حنن
يف حاجة إليه ليس جمرد (تقنيات) نستوردها كما يفكر يف ذلك بعض (فتيان السياسة) يف بلداننا،

26اـا مر:ا1989م:ادراسا في البياء الحرارح:الرجعا قاذبره:اص .53ا
27ااـان عالرناق:ا2008م:االبعد الثقافي إلشلال ا المية ا:اص168اـا.169اا
28اـ ـ ـ ـ ــان بيرم:احاكم ا2007م:اتحرير اإلنلان ستجريد الطغ ان ،دراسا في أصول الخطاب الل اسي القرآني ساليبوح
سالراشدح:ان  ،اشالوجودافقالوقعان شنخان بيرما لىالبامانإل ر ت:اص .32ا

29اـانبتالاجم:اعاشان عوندانأل مم:اج:2اص:1303اقالان شنخانأل با ق اضعنفاد ان ج لمانأل ى .ا
30ا ـ ـ ـ ـ ــالميق:الوير ا1991م:ااإلسيم في ةعركا الحرارة:ان والرا لببا ما ن وشرا ن و يعا نإل ال :ا وا ا ـ ـ ـ ـ ــابير ت:ا
ن بب مانأل

ى:ا1412هـ:اص .42ا

31اـا بوا لن ا :ا1994م:اأزةا العقل الةللم:الرجعا قاذبره:اص .36ا
للعلوم والتقنية
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وإمنا ثورة حضارية تعيد البناء على أساس جديد ،ثورة تزدان بعقلية حضارية وخلق حضاري ،وسلوك
حضاري ،يستجيب ملكنوناتنا وحاجاتنا ،ويطلق طاقاتنا املعطلة ،ويعيد احلياة واحلركة إىل جسمنا
املشلول ( .)32واملتتبع ألحوال دول العامل اليوم جيد أن مكانتها وميزان قوتها مل يعد يقاس بثرواتها
الوفرية وال بعدد سكانها ــ وإال لكانت الدول اإلسالمية يف املرتبة األوىل ــ بل مبكونات ونوعيات
وقدرات إنسانها ،وحسن اختيارها لدورها ،وأن سبْ َق الدول املتقدمة يف جمال التقنية احلديثة مل ينشأ
من فراغ ،بل نشأ من (تزاوج) العلم واحلرْفة ،ومن إصرار اجملتمع على هذا التزاوج يف صورة مراكز
تطوير الصناعات املختلفة.
وليست املهمة اإلصالحية الرتبوية اليوم مهمة (ترويض شعوب قوية) وإنضاجها ،وإمنا هي مهمة
(معاجلة أمة مريضة ضعيفة) تفتقد صفات القوة ،واإلقدام ،واإلبداع ،واالنطالق ،والبذل ،والعطاء،
واحملبة ،والرعاية ،وغري ذلك من صفات اخلوف ،والضعف ،ونفسية العبيد ،والتظاهر ،والشكلية،
اليت تكونت على عصور االنفصام واالستبداد والعجز الفكري والتخلف (.)33
ولذا فالناس ال يستطيعون أن حييوا -كما أراد هلم اخلالق  ــ ـ أعزة كراماً أحراراً من خالل
املزيد من (األخذ) ،وإمنا من خالل املزيد من (العطاء) واإليثار والكرم غري احملدود وغري املشروط (.)34
وخري وسيلة جيب أن يلجأ إليها املسلمون حتى حيملوا العامل الغربي على احرتامهم هي "أن يكونوا
أقوياء ،وهي اللغة اليت يفهمها العامل الغربي" (.)35
واإلسالم كدين إهلي هو مثال .وأن إقامة البشر وتطبيقاتهم للدين واقع ،وستظل دائماً مسافة بني
الواقع وبني املثال .ويف وجود هذه املسافة يكمُنُ احلافز الذي يستحث اإلنسان على احملاولة ،لتجاوز
الواقع ليقرُب أكثر فأكثر من املثال .ولوال هذا لفرِغ جدول أعمال احلياة ،وأصيب األحياء بالقنوط.
ولذلك كانت مهمة النيب كما جاء يف احلديث الشريف( :بعثت ألمتم مكارم األخالق) ( )36وقوله
(ألمتم) إشارة طريفة إىل أن رسالة اإلسالم القيمية رسالة استئناف واستصحاب ومواصلة ،ال رسالة
ابتداء وانقطاع ،فهي تنظر إىل ما أبدعه اإلنسان يف كل زمان ومكان من قيم عظيمة ،وأخالق عالية
حتقق املقاصد اإلنسانية فتضمها مباشرة إىل منظومتها ،ثم تواصل سريها يف هذا الكون الفسيح،

32اـان وولق:ا2000م:االحركا اإلسية ا سةلالا الم ر:الرجعا قاذبره:اص .115ا
33اـا بوا لن ا :ا1994م:اأزةا العقل الةللم:الرجعا قاذبره:اص197ا.198:اا ا
34ا ـ ــاعاار:ا

ان ،ريم ا2009م:اجدد عقلك ،خةلا سعشرسن ةفهوةاً لمحديث الذهي ا:ادنرانإل الم:انألرد ا ـ ــا ا :ا

ن بب مان رنع م:ا1430م:اص186ـ.187اا ا
35اـا

:الح

ا1984م:ااإلسيم على ةفمرق الطرق:اترج ما رافر خ:ادنران لما ل الييت:ابير تاـا وا :اص .62ا

36ا ـار نها ح ا ن يهققافقان ش ب:ا ن حاكمافقان ع ركا قالاصحن ا لىالرطالعلم.
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حبثاً عن قيم حضارية سامية تتحقق بها إنسانية اإلنسان وكرامته ( .)37وهكذا يف مجيع القيم اليت
توجه إليها – اآليات احملكمات ونظائرها يف احلديث النبوي"-فالثبات قائم يف القيمة والتطور يعرتي
مساحات تطبيقها والرموز املمثلة هلا" (.)38
واحلاصل يف حال أمة اإلسالم أنها ال زالت تراوح مكانها يف دائرة (االهتمام) دون االنتقال إىل
دائرة (التأثري) ،اليت بإمكانها أن تنجز فيها الكثري ،فالقيم املعصومة ال حتكم الواقع إن مل يُوجد
هلا املسلمون الوسائل والتطبيقات اليت جتعل من القيمة مُصلحةً للواقع ومُطوِرةً له ،دون أن يكون هلذه
التطبيقات والوسائل صفة العصمة ،ومطلوب من املسلمني اإلبداع يف شؤون الدنيا اليت طالبهم الشرع
وحثهم على إعمارها حبكم خالفة اإلنسان عن  يف هذه األرض ،ولكن املسلمني عندما ختلفوا
عكسوا الوضع ،فجمدوا يف شؤون الدنيا ،وابتدعوا يف شؤون الدين ( .)39وهذا حال من مل يشغله
فرض زمانه ،فبدل أن ينجز فيما يعود عليه وعلى أمته بالرفعة والكرامة ،ومينحه وإياها القوة واملنعة،
يعود إىل قيم دينه املعصومة ال ليوجد الوسائل املمكنة لتطبيقها ،ولكن ليبتدع يف أصوهلا ،وبدالً من
أن يُمدح على ذلك يذم ،ألن ما قام به ابتداع يف الدين ما أنزل  به من سلطان.
واإلسالم جاء ليحكم حياة اإلنسان يف مجيع جوانبها ،ولو كان اإلسالم جمرد نظام عبادي
وروحي وشعائري ال عالقة له باحلركة االجتماعية ألصبح نيل اجلنة أمراً سهالً يتأتى لكل قاعد،
فحسبه أن يلزم داره ،ويعتزل الناس وال خيرج إ ال ألداء الصالة وبقية أركان اإلسالم ،ولكن اإلسالم
واالنتماء إليه أكرب من ذلك بكثري ،إذ أنه مثلما يفرض علي املسلم الشعائر العبادية فهو يفرض عليه
حتركاً اجتماعياً ويصوغ له دوراً رائداً وطليعياً فوق مسرح احلياة النابض باحلركة والتبدل ،ومن هنا
كانت فريضة األمر باملعروف والنهي عن املنكر ،والشورى ،وقتال الفئة الباغية ،وتدوير املال اجتماعياً
 ...إخل (.)40
والسؤال الذي جيول يف ذهن الباحث هو :ملاذا ال يتحوَِّل األمر بكل جوانبه يف حياة املسلمني إىل
عبادة يتعبدون اهلل بها ،فتكون العبادات الفردية (العينية) حافزاً وداعماً للعبادات اجلماعية
ان م اح ا2010م:اق م اإلسيم الحراريا نحو إنلان ا جديدة:اب اشانأللمارقما()139اقبر:ا

37اـان خبيب:الح ا

1431هـ.اص:31ا :32ا
38اـان ،يال ق:الاج ا ر ا ا1998م:اةياهج المر ا اإلسية ا سالةر ون العاةلون ف ها:الؤ عمان ريا :ابير تاـا
وا :ا1419هـ.ا:اص.325
39ا ــ ـ ـ ـ ـ ــان قرضــا ما:ايو ـ

2008م:ا اللك اسكا الشكر ا في

ن بب مان ثا ثم:ا1428هـ:اص.116

40اـابتايو

:ا ح

كوء نصكور الشكريعا سةقاصكدها:الا بما هبر:ان قاهرة:ا

ا1990م:االل اسي ةفاه م سةواقف:ان ؤ عمان ح ةا ل نر اتا ن بحوث:ا لرياا:ان بب ما

نأل ى:ا1410هـ:اص.71
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(الكفائية) ،وتكون العبادات اجلماعية مثرة للعبادات الفردية ،فهذه مكملة لتلك وهذه مثرة لألخرى.
و يعتقد الباحث أن يف العبادات الفردية فرائض ونوافل ،كما أن يف العبادات اجلماعية فرائض ونوافل،
والفرائض مقدمة هنا أو هناك على النوافل ،وال أعتقد أن هناك تعارضا بني الفرائض الفردية والفرائض
اجلماعية ،بل هو التكامل والتناغم واالنسجام.
وقد قاهلا الشيخ حممد الغزالي صرحية واضحة ،وهو يتحدث عن أن الواجب احلياتي على املسلم
مقدم على التنفُّل ،بل إن كان التنفُِّل يُعجز عن إحسان واجب فال مكان له  ...وضرب مثالً لذلك بصوم
التطوع الذي يعجز املدرس عن تصحيح ورقة إجابة بدقة فال ينبغي له أن يصوم ،وكذلك إذا كان شيء
من ذلك يُعجز الطبيب عن إجادة فحص املريض أو تصوير املوضع املصاب (.)41
وإذا كان االشتغال باملندوب املشروع الذي يفوت الواجب أو يفوت بعضه أو يفوت إحسانه فقط
جيب تركه ،فما بالك عندما يشتغل اإلنسان ببدعة ويضيع واجباً من الواجبات! ( .)42واإلسالم ،مثله
كمثل بعض األديان العظيمة األخرى ،يركز على الواجبات أكثر من تركيزه على احلقوق،
واحلكمة األساسية من وراء ذلك هي أنه إذا استوفيت الواجبات من قبل اجلميع تتحقق املصلحة الذاتية
تلقائيا ضمن حدود ،وبالتالي تصبح حقوق اجلميع حممية دون شك (" .)43وقد وهب  الزمن إناء
لإلنسان ليمأله باخلريات أو الشرور ،وهو أحد أعراض أزمتنا الفكرية املعاصرة ،حيث اهلروب من
املسؤولية والتنصِّل عن الواجب؛ من خالل االرمتاء يف جُبِّ التربير والتِّلفُّع مبنخال الذرائعية ،وذلك بتعليق
أخطائنا على مشجب الزمن" (.)44
واملسلم الذي ال يدرك ف روض عصره مُقصِّر ،وقد يكون آمثاً ،وهو يف كل األحوال يعيش يف
غري عصره ،ولعل من أهم فروض عصرنا :حماولة إنقاذ األمة اإلسالمية من تفرقها ،والعمل من أجل
وحدتها وتقدمها املدني ،والعمل إلعادة األقطار املسلوبة ( .)45ومن أدرك حقيقة الفروض الكفائية
واستشعر عظيم اخلطر الذي استتبع الغياب احلضاري لألمة اإلسالمية يف واقعنا الراهن ،تقرر لديه
41ا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان نز ق:الح

ا1985م:اةشككليت في يريق الح اة اإلسككية ا:اب اشانأللمارقما(:)1اقبر:الؤ ـعــمان ر ــا م:ا

42ا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان وبيلق:الح

ه ان ا قا لم،رانإل ــاللق:ا لرياا:ان بب ما

بير ت:ان بب مان رنع م:ا1405هـ.

ا1997م :فقه األسلويات دراسككا في الر كواب :ان

نأل ى:ا1416هـ:اص .249ا

43اـان جيو ق:ا2014م:ااإلسيم سالمية ا الةلمداةا ،رؤى كون ا جديدة:الرجعا قاذبره:اص 157ا
44ا-ان وا:افؤند ا2019م:ا خصككككائش الشككككخصكككك ا المي تصككككيع الحرككككارة رؤيا قرآن ا:الجلم ح :ـ ــارة -لربز نأللم
ل نر ات ن بويراذ ان ق ة  1440ه -ت و  2019م:اص .22ا

45ا ـ ـ ـ ـ ـ ــاحو ا:ا ي ا1998م:اكي ال نةري بع دا عن ةمطلبات العصر:ادنرا ار:ابير تا ـ ـ ـ ـ ـ ــا ا :ان بب مانأل ى:ا
1408هـ:اص .52ا
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قطعاً أن الكتابة يف حبر فروض الكفايات تأصيالً وتفريعاً ،تنظرياً وتطبيقاً :من أوجب الواجبات،
وخري ما تنصرف إليه اجلهود واألحباث (" .)46واملسلم املقصر يف حق دينه وحق نفسه وحق أمته وزمانه
قد عقَّ يومه الذي يعيش فيه ،يف غري حق قضاه ،أو فرض أداه ،أو جمد بناه ،أو محدٍ حصَِّله ،أو خري
مسعه ،أو علم اقتبسه"(.)47
إن فهم فكرة فروض العني وفروض الكفاية من أهم ما يطالب به الفرد وتطالب به األمة ،ألنه
مبقدار ما يستوعب املسلم ما هو مفروض عليه فرض عني ،ومبقدار ما يستوعب فروض الكفاية اليت
تطالب بها األمة ويعمل جاهدا ـــ قدر استطاعته ـــ إلقامتها ،ومبقدار ما تستوعب األمة فروض الكفايات
وتعمل من أجل حتقيقها يقوم اإلسالم قياماً كامالً ،وأي قصور يف إقامة فروض العني وفروض
الكفايات من الناحية النظرية أو العملية يرتتب عليه ضرر لألمة ولألفراد (.)48
إذاً ال بد للمسلم املعاصر أن يعرف زمانه ،ويُبّلوِرَ مضمون رسالته بدل الوقوف عند التغين بالرتاث
فقط .والبد له أن يدخل العصر بأصالة وثقة ،وأن يقوم بدوره كشاهد على العصر يبشر بالتقدم واخلري،
وينذر من التخلف والشر" .والذي ال يش هد العصر بوسائله ومصطلحاته وفكره ولغته ،ال ميكن أن
يشهد عليه" ( .)49وعندما يقوم اإلنسان بهذا الدور التارخيي (الشهود احلضاري) من خالل عقله املدرك
يف عامل الشهادة ،وشعوره وتأمله وطاقاته الكثرية اليت زوَّده   بها ،يصنع تارخيه على هذه األرض
مبعونه " .  فبحركته من خالل حريته امللتزمة يتحرك التاريخ ،ويتطور الزمن ،وتتغري مظاهر
احلياة" (.)50
واإلسالم نسخة من اإلنسان .ففي اإلسالم متاماً ما يف اإلنسان .فيه تلك الومضة اإلهلية ،وفيه
تعاليم الواقع  ...والقرآن كتاب واقعي ال مكان فيه ألبطال املالحم .واإلسالم بدون إنسان يطبقه يصعب

46اـالو ر:ا:2005االواجبات الكفائ ا:الرجعا قاذبره:اص .2ا
47ا ـاقولالأثورا تانإللاما لقابتا بقاطا بارضقاهللاا ور:ا عبراع :هماا ىاغيره.
48اـاحو :ا:1998اكي ال نةري بع داً عن ةمطلبات العصر:الرجعا قاذبره:اص .42ا
49اـان ،يال ق:الاج ا ر ا ا1998م:ا فللفا المر ا اإلسية ا ،دراسا ةقارنا ب ن فللفا المر ا اإلسية ا سالفللفات
المر ويا

الةعاصرة:الؤ عمان ريا :ابير تاـا وا :ا1419هـ:اص .69ا
50اـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا

ان ح ي :الحع ــت ا1985م:االةذهب ا اإلسكككية ا سالم ر الحركككارح:اب اشانأللمارقما(:)6اقبر:الؤ ـ ـع ــما

ن ر ا م:ان بب مان ثا نم:ا1405هـ:اص.162
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فهمه ،وقد ال يكون له وجود باملعنى الصحيح ( .)51لقد قام اإلسالم بتفعيل مجيع عوامل التنمية تفعيالً
جيداً ،فساهم يف ارتقاء األفراد مادياً ومعنوياً ،وهم القوة األساسية الكامنة وراء صعود أو سقوط أي
جمتمع ،وهم عماد أي تنمية وصناعها ،كما غيَّر م ن نظرتهم للحياة بإعطائها معنى وغاية ،كما وفَّر
مؤسسات وقيماً معنوية مُيَسِّ رة للتنمية ،وصنع مناخاً مالئماً للرقابة ،على حنو ساعد على تغيري خصائص
اجملتمع (" .)52إن األمم املنتصرة على أعدائها هي أمم حققت نصراً داخلياً أوالً ،وحقق كل واحد من
أبنائها نصراً على الصعيد الشخصي من خالل تغيريه ما يف نفسه" ( ،)53كما يوضح ذلك قوله ﱡﭐ ﲜ
ﲮﲰﲱﲲﲳ
ﲥ ﲧﲨﲩﲪﲫﲬﲭ ﲯ
ﲦ
ﲝﲞﲟﲠﲡﲢﲣﲤ

ﲴ ﲵ ﲶ ﱠ الرعد.11:
وهذا ما أكد عليه الشيخ حممد البشري اإلبراهيمي حيث قال" :ومما علمناه من شؤون االجتماع
البشري أن الكمال يف (اجملموع) متوقف على الكمال يف (األفراد) ،وأن النقص يف اجملموع مرتتب
على النقص يف األفراد ،فمتى أخذ األفراد بأسباب الكمال وسلكوا له وسائله كمُلَ اجملموع ،ومتى
قعد األفراد عن تعاطي أسباب الكمال فشَت النقائص يف اجملموع" (.)54
وإنسان البالد املتخلفة اليت مسيت نامية ،خداعاً وزوراً وبهتاناً ،يعيش حالة اسرتخاء وإعفاء للنفس
من املسؤولية ،ويتطلع إىل استرياد اخلطط التنموية اجلاهزة ،وقد ميتلك األموال اليت متكِّنُه من
استرياد أشياء احلضارة ومنتجات الدول املتقدمة ،ظناً منه أن (التَِّمظهُر) احلضاري والتنموي يعين النمو
واحلضارة ،دون أن يدري أنه بذلك سيبقى زبوناً مستهلكاً يعيش عالة على غريه ،مهما طال الزمن،
وليس شريكاً منتجاً ولو بقدر بسيط يتناسب مع قدراته" .إن الفرد يف األمة امليتة ال يناضل عن احلق
اجلماعي مثل نضاله عن حقه الفردي ،مع أن حق األمة اجلماعي ينتقض النتقاضه ما أبرم من شؤونها،
خبالف احلق الشخصي ،فإمنا ينتقض بانتقاضه شؤون الفرد فحسب ،وانتقاض احلق الشخصي ال

51ا ـ ـ ــابنجوفي ش:ا لقا زت ا1994م:ااإلسيم ب ن الشرق سال رب:اترج مالح ايو
بير تاـا وا :ان بب مانأل ى:ا1414هـ:اص.280

ا س:الؤ عمان لمان ح يث:ا

52اـان عالرناق:ا2008م:االبعد الثقافي إلشلال ا المية ا:الرجعا قاذبره:اص .225ا
53ا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاعاار:ا

ان ،ريم ا2001م:ا ةدخل إلى المية ا الةمكاةلا رؤيا إسككككككية ا:ادنران قلم:ادلشـ ـ ـ ــق:ان بب مان ثا ثم:ا

54ا ـ ـ ـ ــا رلا :الح

ا2002م:ا سظ فا االسمخيف في القرآن الكريم دالالتها سأبعادها الحراريا:ادنرانأل الم:انألرد اـا

1421هـ:اصا.160

ا :ان بب مانأل ىا1423هـ.صا.28
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يؤدي ــــ غالباً ــــ إىل انتقاض حق األمة ،لكن انتقاض احلق اجلماعي يفضي ـــ غالباً ـــ إىل انتقاض احلق
اجلماعي والفردي معاً" (.)55
وإذا كانت التنمية تنطلق من اإلنسان ،ألنه هدفها ووسيلتها ،فإن من الواجب أن تُشحذَ فعاليته
وتُقوَّى عزائمه وتُعبَِّأ طاقاته ليؤدي دوره ويقوم بواجباته ،فإنسان التنمية خيتلف يف متطلبات حياته ،ويف
حوافز نشاطه ومنطلقات طاقته عن اإلنسان املتطور الذي بلغ مبجتمعه إىل قمة احلضارة وبلغ به جمتمعه
إىل مشوخ التحضر (.)56
واإلنسان املخلص التقي واجبه أن يستخرج من نفسه أحسن ما فيها ،كيما يشرِّف هبة احلياة
اليت أنعم   عليه بها ،وكيما يساعد إخوانه من بين آدم مبا ملكت يداه من وسائل رقيه هو ،يف
جهودهم الروحية واالجتماعية واملادية ( .)57ولو أن املسلم كرَّس عمره الستكشاف اجملهوالت من قوى
الكون ــــ كما فعل (إنشتاين) مثالً ـــ لكان تأمِّله تسبيحاً ،وانكبابه على عمله اعتكافاً (.)58
وملكانة اإلنسان يف عملية البناء والتنمية يقول نيلسون منديال" :إن بالدي غنية باملعادن واألحجار
الكرمية املدفونة حتت ترابها ،ولكنين أؤمن بأن أعظم ثروة متلكها هي أبناؤها الذين يفوقون الذهب
واملاس قيمة وأصالة" ( .)59وهو ما أكِّد عليه غاندي ـ أيضا ــ عندما أشار إىل جوانب اخلري يف اإلنسان،
وأن هذا شاهد على إمكانية أن هذا اإلنسان قابل للتغيري اإلجيابي حيث قال" :يف أعماق كل إنسان ــ
حتى أكثر الناس وحشية ــ قدراً من اإلنسانية ،وأنه بإمكان اإلنسان أن يتغري إذا ما ملست جوانب اخلري
يف قلبه ونفسه" (.)60

55اـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا

ان زيز:ايا ــيت ا1999م:االحريا سالشكككورى ،دراسكككمان في الفقه اللككك اسكككي:التااصـ ـ نرنتان ربزان ن وقا

ل نر اتانال رنتنجنم:ان بب مانأل ى:اص.105
56ا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ـ ــمر:الح ودالح
1400هـ:اص .63ا

57اـا

ا1980م:االمية ا قرككك ا :ان والـ ــراتهالم:اج ة:ان ل،مان ربنمان ع ـ ـ وديم:ان بب مانأل ىا

:ا1984م:ااإلسيم على ةفمرق الطرق:الرجعا قاذبره:اص:26ا.27

58اـان نز ق:الح

ا2005م:ااإلسيم سالطاقات الةعطلا:ادنران قلم:ادلشقاـا وريا:ان بب مان ثا نم:ا1426هـ:اص.32

59اـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالا يال:ا يلعــو ا1998م:ارحلمي الطويلا ةن أجل الحريا:اترج ما الــوران شــالق:اج عنما شــران ل مان ربنم:ا
جووشا فريقنا:ان بب مانأل ى:اص .583ا

60اـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاغا م:ان هات ا اب
لةران ربنم:اص .433ا
للعلوم والتقنية
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لقد قال اإلمام مالك يف زمانه القريب عهدٍ بالرسالة  (:أنه ال يصلح حال هذه األمة إال مبا صلح به
أوهلا) ( ،)61وهي من املقوالت اخلالدة ،واألصل أن تفهم بعقلية اجملددين ال بعقلية املقلدين اجلامدين،
وال بد أن تكون هنالك عالقة راشدة بني اجملدد وسلف األمة ،عالقة (منهج) ال عالقة (أشخاص
ومنجزات)  .وحني حيسن اجملددون القيام بوظيفتهم هذه ،يعمل التاريخ لصاحلهم وتكون العاقبة هلم
ألنهم يتوافقون مع السنن اإلهلية ،اليت تنص بصراحة صارمة على أن القوم إذا غريوا ما بأنفسهم فسوف
يغري  أحواهلم حسب امليادين اليت حدث فيها التغيري النفسي .فالذين يغريون أفكارهم االقتصادية
تتغري أحواهلم االقتصادية ،والذين تتغري أفكارهم السياسية تتغري أحواهلم السياسية ،والذين تتغري
أفكارهم العسكرية تتغري أحواهلم العسكرية ،والذين تتغري أفكارهم العلمية تتغري أحواهلم العلمية،
والذين تتغري أفكارهم الدينية تتغري أحواهلم الدينية ،وهكذا يف ميادين األفكار وما يقابلها من أحوال
( .)62وإذاً فاملشكلة مشكلة أفكار يف النهاية" ،بها ننظم اخلُطى يف ثبات األديم ،وندفع الطاقات يف
مضاء العزمية ،وحنشد الوسائل يف وثيق اإلجناز" (.)63
ولذا ال بد أن تكون لعقيدة اإلميان مثراتها يف مجيع مناحي احلياة ومنها احلياة السياسية ،فال
معنى إلميان ال ينتج عمالً ،كما أنه ال معنى لعقيدة التوحيد إن مل تثمر جمتمع الشورى ،جمتمع األخوة
والتكافل واملشاركة يف مصادر الرزق األساسية ( .)64واجملتمعات اليت تقرتف الظلم يف مؤسساتها
السياسية واإلدارية ،وتعلم اإلميان يف مؤسساتها الرتبوية واإلعالمية تتعطل فيها فاعلية اإلميان وال جتين
مثاره يف األمن واهلداية (.)65

61اـ ـ ـ ـ ـ ــان ةالبق:ا لقالح

ا2001م:ا فقه المةل ن في القرآن الكريم ،أنواعه ،سشرسيه ،ةراحله ،سأهدافه:ادنران وفاءا

ن قاهرةاـالةر:ان بب مانأل ى:ا1421هـ:اص.184

62
اإلسية ا:الرجعا قاذبره:اص .69ا
اـان ،يال ق:ا1998م:اةياهج المر ا ٍ

63ا ـ ـ ـ ــابتا ق:الا ك ا:1992اةشللا األفكار في العالم اإلسيةي:اترج ماععامابربم:ا ح ال و:ادنران م،ر:ادلشقاـا
وريا:ان بب مانأل ى:ا1413هـ.ص.7التاتق يما رالعقا م.

64ا ـ ـ ــااان وولق:ارنل ا1993م:االحريات العاةا في الدسلا اإلسية ا:الربزاد نر اتان وح ةان ربنم:ابير تا ـ ـ ــا وا :ا
ن بب مانأل ى:ان بب مانأل ى:اص .191ا

65اـااان ،يال ق:ا1998م:اةياهج المر ا اإلسية ا:الرجعا قاذبره:اصا.182
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والتنمية عملية حترر إنساني ( ،)66تشمل حترير الفرد من الفقر والقهر واالستغالل وتقييد احلرية،
كما تشمل حترير اجملتمع من ذل االعتماد على اخلارج وختليصه من قيود التبعية ،بكل ما حتمله من
استغالل وتقييد لإلرادة الوطنية وهشاشة أمام الصدمات اخلارجية (.)67
واإلنسان اجلائع واإلنسان اخلائف ال يبصر من إنسانيته إال بطنه ،وال يبصر من جمتمعه إال أمْنَه،
لذلك فإن اجلوع واخلوف يكرسان التخلف أو إن شئت فقل ينمِّيان التخلف ( .)68ويف اآلية :ﱡﭐ ﱔ

ﱖ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱠ إشارة إىل أن الشح يشمل
ﱗ
ﱕ
التشبث مبنافع مل تعد احلاجة شديدة إليها ،وعدم التفضل بها ملن هو أكثر حاجة إليها ،ومن أمثلته
األثرياء الذين يشحون عن اإلحسان والتربع حني تتقدم بهم السن وتفتك بهم علل املوت ،بينما يتربع
نظراؤهم يف اجملتمعات غري اإلسالمية بتأسيس دور العلم ،ومراكز البحوث ،واملستشفيات وأمثاهلا من
املنافع العامة (.)69
فالتنمية حتى يكتب هلا النجاح ،ال بد أن تكون ختطيط خنبة ،وعمل وإجناز أمة ،ومشاركة
شعبية ،ومل يعد مقبوالً أن تقتصر على ختطيط حكومي رمسي ونقل تكنولوجي ،وليس ذلك فقط،
وإمنا امتد البحث إىل هوية التنمية واستقالهلا وتبعيتها ،ومدى قدرتها على اإلفادة من جتارب (اآلخر)

66ا ـ ـ ـ ـ ـ ــاهواكاب اشاض تا لعلما ا مان رفماع وون ا(المية ا حريا:الؤ عاتاحرةا إ عا ال حررالتان جه ا ن رضا
ن مقر):األلارنتنااصت:ان  ،اشارقما(:)303ا2004م.ا يوة ان باحثاعا رجوعاا نر .ا

67اا ـ ـ ـ ـ ـ ــان شيت:ا نعم ا2008م:ا نظريات المية ام ةن ةقاسةا المخلف إلى انفجار عدم الةلاساة،

ةن كماب إشلال ا

المية ا سسسائل اليهوض .رؤيا في اإلصيح:اا ندالربزان بحوثا ن نر ات:ا نرةانأل قافا ن شؤ انإل اللنماـ ـ ــاد ما

قبر:ان بب مانأل ىا1429هـ:اص.694

68اـان رما:ا ح ابتا

اهللااغرنش ا2008م:اتق يماب اشا إشلال ا المية ا سسسائل اليهوض ...رؤيا في اإلصيح:ا

ا ندالربزان بحوثا ن نر ات:ا نرةانأل قافا ن شؤ انإل اللنماـاد ماقبر:ان بب مانأل ىا1429هـ:اص.13
69اـان ،يال ق:ا1998م:اأهداف المر ا اإلسية ا:الرجعا قاذبره:اص .416ا
للعلوم والتقنية

1031
1031

صنعاء  21 - 20 /أكتوبر  2020م

( املؤتمر العلمي الثاني للعلوم اإلدارية )
التنمية املستدامة ركيزة لألمن واالستقرار والسالم  /أكتوبر  2020م

عاملياً ( .)70فنهضة الغرب مل تكن يف جوهرها نهضة يف اآللة ،بل عبَّرت عنها ثورات التجديد السياسي
والديين والفلسفي واالقتصادي ،وعلماء فحول يف جمال الرتبية واملناهج وإصالح العقول (.)71
وبناء على ما سبق وتلخيصاً له ،فالباحث يرى أن األبعاد اليت ميكن أن تصل إليها الفروض
الكفائية هي كل اجملاالت اليت حتتاجها األمة ،أو حتتاج إىل استكماهلا أو إصالحها أو املرابطة
فيها ،كما تستوعب كل الكفاءات القادرة على اإلسهام يف النهوض باألمة ،واألمر حيتاج إىل أن
تدرك األمة اجملاالت اليت هي أوىل بالبدء بها فتفرز هلا من ذوي الكفاءات من يقوم بها ،وعندما تتحرك
عملية البناء والتغيري والتطوير ستستكمل األمة بقيَِّة اجملاالت ،وستستفيد من كل الكفاءات
واخلربات ،وبهذا ستتم عملية النهوض يف مجيع اجملاالت ،وسيتم سدِّ كل الثغرات واملرابطة عند كل
الثغور ،وسيتولد شعور إجيابي عند كل أفراد األمة أن جهودهم قد أمثرت ،وأن هلم إسهام واضح يف
النهوض بأمتهم ،وعندها لن يسقط اإلثم عن األمة فقط ،بل ستسقط كل عوامل التخلف والرتاجع،
وعندها ـــ أيضا ـــ يبدأ ويستمر دورها يف القيام بأعباء االستخالف اإلنساني.
الفصل الثالث :التعريف بالتنمية املستدامة ( )72وأهميتها:
جيد املتتبع لتاريخ التنمية عموما ،والتنمية املستدامة خصوصا ،على الصعيد العاملي
واإلقليمي أنه طرأ تطور مستمر وواضح على التنمية بوصفها مفهوماً وحمتوى ،وكان هذا التطور
استجابة واقعية لطبيعة املشكالت اليت تواجهها اجملتمعات ،وانعكاساً حقيقياً للخربات الدولية اليت
70ااـاحعوم:ا را ي ا2008م:ا ةن المية ا إلى المزك ا ...رؤيا في اإلصيح:اض تاب اشاالاا نمان و نما

اا ا

ن وهوضا...رؤيم ا
فقانإلصالح:اا ندالربزان بحوثا ن نر ات:ا نرةانأل قافا ن شؤ انإل اللنماـاد ماقبر:ان بب مانأل ىا1429هـ:ا
ص:735ا.736ا
71ااـا لبا :اجا م ا2008م:االبعد العلةي إلشلال ا المية ا:اض تاب اشاالاا نمان و نما

اا ان وهوضا...رؤيما

فقانإلصالح:اا ندالربزان بحوثا ن نر ات:ا نرةانأل قافا ن شؤ انإل اللنماـاد ماقبر:ان بب مانأل ىا1429هـ:ا
ص.165
72ا ـالةبل ا(ن و نمان ع ي ما)اصن مان مافا

اهقا كثرادقمالتالةبل ا(ن و نمان ع نلما)صن مان مان م ول:ا

ذ كا فقالااي اساهذنان وىان ل ومافقابالان حا يتا:أل ان مان ما

ابونماصرفنمات لا لىان ح ثا الح ثا ا

ن ح ثا:افحيتا ة ان و نماعأ هاالع ي م:افق اج لواادي ولمان و نمارنج ماا ىاقو ا(دفعاذنتق)ا اع مالتان و نماذنتهاا
:افهقالح ِ ثمانال نلما ت :تان نرري ها:ابيو ااصن مان مان م ولا(ن ع نلم)ات لا لىان ح ث:ا لتا قعا لنرا
ن ح ث:ا هذناي وقا ادي ولمان و نمارنج ماا ىاقو ا(وارجنم):األ ان و نم ا هواا قعا ليهااح ثانإلدنلمالتان خارج.ا
ق الالان باحثاا ىان خ نمالةبل ا(ن و نمان ع نلم)ا شهرترا تونضعان باحثيتا لتايا و افقاهذنان جالا لنر:ا
رغما جاهمان ع ىانآلور .ا
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تراكمت عرب الزمن يف هذا اجملال ،وبشكل عام ميكن متييز أربع مراحل رئيسية لتطور مفهوم
التنمية وحمتواها يف العامل منذ نهاية احلرب العاملية الثانية وحتى وقتنا احلاضر ،وهذه املراحل هي
(:(73
1ـ ـ التنمية بوصفها رديفاً للنمو االقتصادي :فقد متيزت هذه املرحلة اليت امتدت ـــ تقريباً ـــ منذ نهاية
احلرب العاملية الثانية وحتى منتصف العقد السادس من القرن العشرين ،باالعتماد على اسرتاتيجية
التصنيع كوسيلة لزيادة الدخل القومي ،وحتقيق معدالت منو اقتصادي مرتفعة وسريعة ،وقد تبنت
بعض الدول اسرتاتيجيات أخرى بديلة بعدما فشلت اسرتاتيجية التصنيع يف حتقيق الرتاكم الرأمسالي
املطلوب ،والذي ميكن أن يساعدها يف التغلب على مشكالتها االقتصادية واالجتماعية املختلفة.
 2ـ ـ التنمية وفكرة النمو والتوزيع :حيث غطِّت هذه املرحلة تقريباً الفرتة من نهاية الستينيات وحتى
منتصف العقد السابع من القرن العشرين ،وبدأ مفهوم التنمية فيها يشمل أبعاداً اجتماعية بعدما كان
يقتصر يف املرحلة السابقة على اجلوانب االقتصادية فقط ،فقد أخذت التنمية تركز على معاجلة
مشكالت الفقر والبطالة والالمساواة من خالل تطبيق اسرتاتيجيات احلاجات األساسية واملشاركة
الشعبية يف إعداد خطط التنمية وتنفيذها ومتابعتها.
 3ـ ـ التنمية االقتصادية واالجتماعية الشاملة  /املتكاملة :امتدت هذه املرحلة ـــ تقريباً ـــ من منتصف
السبعينيات إىل منتصف مثانينيات القرن العشرين ،وظهر فيها مفهوم التنمية الشاملة ،اليت تعين تلك
التنمية اليت تهتم جبميع جوانب اجملتمع واحلياة ،وتصاغ أهدافها على أساس حتسني ظروف السكان
العاديني وليس من أجل زيادة معدالت النمو االقتصادي فقط .ويف هذه املرحلة مت استخدام مصطلح
االستدامة لوصف اقتصاد متوازن مع أنظمة الدعم البيئية األساسية وتشمل املكونات الرئيسية للتنمية
املستدامة ثالثة أ بعاد وهي :البيئية واالقتصادية واالجتماعية (.)74
4ـ ـ التنمية املستدامة أو التنمية املستدمية :بدأ العامل حديثاً يصحو على ضجيج العديد من املشكالت
البيئية اخلطرية اليت باتت تهدد أشكال احلياة فوق كوكب األرض ،وكان هذا طبيعياً يف ظل
إهمال التنمية للجوانب البيئية طوال العقود املاضية ،فكان البد من إجياد فلسفة تنموية جديدة تساعد
على التغلب على هذه املشكالت ،ومتخَِّضت اجلهود الدولية عن مفهوم جديد للتنمية عرف باسم
)التنمية املستدامة أو التنمية املستدمية) ،وكان هذا املفهوم قد تبلور ألول مرة يف تقرير اللجنة العاملية
للبيئة والتنمية والذي حيمل عنوان (مستقبلنا املشرتك) ونشر ألول مرة عام1987م.

73اـاغونم:ا ث ا ا بوا ط:الاج ة ا2009م:ا المية ا الةلمديةا فللفمها سأسال ب تخط طها سأدسات ق اسها:ادنراصماءا
لوشرا ن و يع:ان بب مانأل ى:ا ا :اص:19ا.20

74اـان جيو ق:ا2014م:ااإلسيم سالمية ا الةلمداةا ،رؤى كون ا جديدة:الرجعا
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وقد استحوذ موضوع التنمية املستدامة على اهتمام العامل يف العقدين املاضيني حيث بدأ استعمال
مصطلح التنمية املستدامة كثريا يف األدب التنموي املعاصر .وتعد االستدامة منطاً تنموياً ميتاز بالعقالنية
والرشد ،حيث تتعامل مع األنشطة االقتصادية اليت ترمي إىل حتقيق النمو من جهة ،ومع إجراءات
احملافظة على البيئة واملوارد الطبيعة من جهة أخرى (.)75
والتنمية يف اللغة تعين" :الزيادة يف كمِِّ األشياء أو كيفها ونوعيتها" ( .)76والتنمية مفهوم
مركزي يتمحور حول اإلنسان واجملتمع ،وهو نقيض التخلف ،ومفهوم ذو صلة بكلمة (النمو) الذي
يشري بُعدُها اللغوي إىل النماء ،ويرتبط بعدها البيولوجي بعلم نفس النمو ( .)77والتنمية املستدامة هي
تلك التنمية اليت يديم استمراريتها الناس أو السكان ،أما التنمية املستدمية فهي التنمية املستمرة أو
املتواصلة بشكل تلقائي غري متكلف ،ويف العديد من الدراسات العربية املتخصصة استخدم
املصطلحان مرتادفني ( . (78وهذا يعين أن مصطلح التنمية املستدامة يشري إىل القدرة على تلبية احتياجات
احلاضر دون املساس بقدرة األجيال القادمة على تلبية احتياجاتها اخلاصة مستقبالً.
ويعرف بعض املختصني التنمية املستدامة بأنها" ،حتسني نوعية حياة الفرد أو جمموعة من
األفراد ،وتعد التنمية املستدامة سلسلة من املتغريات الكمية والنوعية بني مجاعة معينة من السكان
من شأنها أن تؤدي مبرور الزمن إىل ارتفاع مستوى املعيشة وتغري أسلوب احلياة") . (79واخلالصة اليت
وصل إليها الباحث بافضل ( )80هي أن" :التنمية املستدامة ليست جمرد حتقيق النمو االقتصادي ،بل
الوصول جملتمع متكامل االحتياجات ،كما تهدف إىل وضع العوامل الكفيلة بتحقيق وظيفة اإلنسان،
تلكم الوظيفة اليت متكِّن اإلنسان من إجياد جمتمع العمران املنشود ،كي يعيش يف قدرة ورفاهية
متكنه من تلبية متطلبات معيشته الدنيوية واألخروية".

75ا-اغا م:ا ـ راويرم ا2013م:ا ةعوقات المية ا الةلككمداةا في دسل العالم اإلسككيةي دراسككا تحل ل ا بالمطب ق على
جةهوريا ةصر العر ا:الا بمالةر:ان قاهرة:اص.2

76اـاعاار:ا

ان ،ريم:ا2001م:ا ةدخل إلى المية ا الةمكاةلا ،رؤيا إسية ا:الرجعا قاذبرهاص .9ا

77ا-ان ح ن قاولح :احلن ما لن ا اول ا واءا ح احعام ا2016م:ا تةل ن الةرأة ةن المعل م الةلمةر سالةشاركا

بالمية ا الةلكككككككمداةا:ان ؤت ران عـ ـ ـ ـ ــوومان رنععا شـ ـ ـ ـ ــر التات لنمان ،باراا ىان لنمال ان حناةا لج نعالتا ج اتو نما

لع نلم:اجال ما يتال ساـان قاهرة:اص497

78ا -غونم:ا ث ا ا بوا ط:الاج ة:ا :2009المية ا الةلمداةا:الرجعا قاذبره:اص.23

79ا -ن حعت:اعنعىالح ود ا2009م:ااإلعيم سالمية ا:ادنران زه نر ا لوشرا ن و يع:ان ل،مانألرد نمان هال نم:ا
ص .7ا
80ا-اعاف: :ا ح اصا ا لق:ا2014م:ا الفرسض الكفائ ا سب ل المية ا الةلمداةا:الرجعا قاذبره:اص.43
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والتعريف االجرائي للتنمية املستدامة الذي أوردته الشمري ( )81يعترب تعريفا جيمع كثريا من
مفردات التعريفات األخرى ،ولذلك فقد تبناه الباحث كتعريف إجرائي لدراسته مع تصرف بسيط،
حيث عرَِّفت التنمية املستدامة بأنها :عملية استثمار لكل إلمكانات والطاقة الكامنة يف جمتمع ما،
بشكل كامل ومتوازن وشامل ،حبيث تؤدي اىل احلفاظ على املوارد الطبيعية وعدم استنزافها وضمان
استمرارها يف املستقبل دون إهمال ،لتحقيق االستثمار األمثل هلا.
وعلى الرغم من حداثة مصطلح (التنمية املستدامة) إال أن مفهومه ليس جبديد على اإلسالم
واملسلمني ،فقد حفل القرآن الكريم والسنة النبوية املطهرة بالعديد من النصوص ،اليت متثل الركائز
األساسية للتنمية املستدامة ،وتضع الضوابط اليت حتكم عالقة اإلنسان بالبيئة ،من أجل ضمان
استمراريتها ،صاحلة للحياة إىل أن يأتي أمر اهلل .واإلسالم ينظر إىل األزمة البيئية العاملية احلالية على
انها نتاج مشكلة يف األخالق وغياب العدل ،كما ينظر إىل حتديات القرن احلادي والعشرين باعتبارها
أزمة قيم.
ومن اجلدير بالذكر أن مفهوم التنمية املستدامة يف اإلسالم أكثر مشوال ،بل إنه أكثر إلزاما
من املفهوم املناظر الذي مت تبنيه يف أجندة القرن احلادي والعشرين ،فالنظرة اإلسالمية الشاملة للتنمية
املستدامة توجب أال تتم هذه التنمية مبعزل عن الضوابط الدينية واألخالقية ،ألن الضوابط هي اليت
حتولُ دون أية جتاوزات تفقد التنمية املستدامة مربرات استمراريتها ،ويف الوقت نفسه فإن النظرة
اإلسالمية الشاملة للتنمية املستدامة تُعنى بالنواحي املادية ،جنباً إىل جنب مع النواحي الروحية واخلُلقية،
فال تقتصر التنمية املستدامة على األنشطة املرتبطة باحلياة الدنيا وحدها ،وإمنا متتد إىل احلياة اآلخرة،
على حنو يضمن حتقيق التوافق بني احلياتني ،وجيعل صالحية األوىل جسر عبور إىل النعيم يف احلياة
األخروية ،أي احلياة احلقيقية املستمرة بال انقطاع وبال منغصات (.)82
ويقوم التصور اإلسالمي للتنمية املستدامة على أساس أن اهلل عز وجل قد خلق الكون ،واستخلف
اإلنسان يف األرض ،ليقوم بعمارتها ،على وفق منهج اهلل وشريعته ،وأنه يف ضوء قيام اإلنسان بهذه املهمة
يتقرر مصريه ،ويتحدد مستقبله يف الدنيا واآلخرة .ودور الدين يف حتقيق التنمية املستدامة دور حمققٌ
وحموريٌ؛ فقد أقرَّ حدوداً للعالقات بني األفراد بعضهم ببعض ،وبينهم وبني باقي اجلماعات ،وبينهم

81ا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان شــ ـ رم:انوالصاصـ ــباحا
الريا

انأللير ا2018م:ا ةدى الةعالجا المر ويا لةفاه م المية ا الةلكككمداةا في كمب

ات ةن سجها نظر ةدرس ها :ان جلمان

82ا-ان مقق:الح ا
ط:1اص:7ا.8ا ا
للعلوم والتقنية

نمان ربويم:ان جل ان عاعع:ان دان عاعع:ات و ا2018م.
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وبني خالقهم .وهو يف كل ذلك سنَِّ أحكاماً ورسَّخ قيماً .وهلذه األحكام والقيم مقاصد تؤطرها ثنائية
املصلحة واملفسدة (.)83
والتنمية املستدامة مطل بٌ تهفو إليه الشعوب اخليِّرة؛ وتتطلع إليه أعني الشعوب القابعة يف قاع
األمم ،فهي مطلب نافع ومسلك راشد ،ومن ثم فمشروعيتها يف اإلسالم ال حتتاج إىل برهان ،وإقرار
اإلسالم هلا على اجلملة ال خيتلف عليه اثنان .والعدل هو حجر األساس جملتمع مستدام .وينص الفكر
اإلسالم ي بأنه إذا حتقق شرط العدل فليس هناك ندرة يف املوارد .وينظر اإلسالم إىل األزمة البيئية
العاملية احلالية على أنها نتاج مشكلة يف األخالق وغياب العدل.
إن اإلسالم ليس جمرد دين ،ولكنه ميثل أيضا نظرة عاملية شاملة وطريقة حياة تهتم بتنظيم
العالقات بني البشر من جهة  ،وبني البشر والطبيعة من جهة أخرى .وال جيب النظر إىل اإلسالم على أنه
دين فقط بل على أنه منهج وطريقة حياة ورؤية عاملية وثقافة شاملة ورؤية جملتمع عادل ومنصف وحضارة
إنسانية .وال يؤدي السعي حنو احلياة الطيبة والسعي لتحقيق السعادة يف اإلسالم إىل تراكم املواد
وا الستهالك" .ففي جمتمع يعتمد بطاقات االئتمان واالستهالك ،تشجع وسائل اإلعالم الوهم بأنه كلما
أنفق املستهلك أكثر كلما زادت فرصه لبلوغ السعادة .ويؤدي هذا الوهم الذي تروِِّج له وسائل اإلعالم،
ومن خالل التالعب بعقول املستهلكني ،إىل إجياد الكثري من املنتجات وحتويل (الرغبات) إىل
(حاجات)  .كما تساعد وسائل اإلعالم على تعزيز أخالقيات مقبولة عامليا ومعايري وقواعد موجودة يف
عامل العوملة وعقول معوملة ،واليت تعترب مجيعها أخطاراً تضر بالتنوع الثقايف واحليوي" (.)84
وميكن أن توفر القيم الدينية يف البعد الروحي التوجيه حلياة مستدامة ،حيث أن جوهر الدين ال
يدور حول اهلل والطقوس فقط ،ولكن أيضا عن العالقة مع البيئة .الدين مهم للتنمية الشخصية للناس،
ألنه يوفر مدونة لقواعد السلوك ،ولكيفية تصرف البشر على هذا الكوكب املشرتك .وبذلك تصبح
التنمية املستدامة يف املفهوم اإلسالمي تنمية لألفراد واجملتمعات مادياً وروحياً وأخالقياً ،مما يقود إىل
تعظيم الرفاهية االقتصادية واالجتماعية ،مبا يصلح كأساس علمي للتنمية يف مجيع دول العلم املتقدم
منها واملتأخر ،الصناعي والنامي معاً.
وقد نظر اإلسالم إىل التنمية املستدامة على أنها عملية مشولية ،يقوم بها الفرد واجملتمع ،ألجل
النهوض بواجب اخلالفة وعمارة األرض واألمر باملعروف والنهي عن املنكر على وفق ما جاء يف كتاب
اهلل عز وجل وسنة نبيه صلى اهلل عليه وسلم ،ولكن املالحظ أن بعض خطط فلسفة التنمية ومنطلقاتها

83ا-اعاف :ـ :ا ح اصــا ا لق:ا2014م :الفرسض الكفائ ا سكب ل المية ا الةلكمداةا:الرجعا ـ قاذبره:اصاج:التا
لق لماد.اغيثابتالباركان ،ونرم.

84ا-ان جيو ق:ا2014م:ااإلسيم سالمية ا الةلمداةا ،رؤى كون ا جديدة:الرجعا قاذبره:اص.29
للعلوم والتقنية
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ال يُشمُّ منها عطر اإلسالم ،وإمنا األطر والنماذج الغربية هي املنطلق والشواهد ،ومل يكن اإلسالم إال
زينة ومظهراً وأماني.
واملؤشرات يف قياس التنمية أو التعبري عنها تركز فقط على (عامل األشياء) وتضخم هذا العامل
على حساب العوامل األخرى (عامل األفكار) و(عامل األشخاص) ،وهذه العوامل ال تعمل متفرقة ،بل
تتوافق يف عمل مشرتك ،ت أتي صورته طبقاً لنماذج أيديولوجية من عامل األفكار ،يتم تنفيذها بوسائل
من عامل األشياء ،من أجل غاية حيددها عامل األشخاص ،وال يقاس غنى جمتمع مبا ميلك من األشياء،
بل مبقدار ما ميلك من األفكار ،فقد تزول األشياء مثلما حدث يف أملانيا بعد احلرب العاملية الثانية،
ولكن غنى اجملتمع باألفكار سرعان ما تعيد األشياء .وقد ينشأ جمتمع بدون أشياء معتمداً على عامل
األفكار وعامل األشخاص ،مثلما حدث للدولة اإلسالمية األوىل (.)85
والتنمية املستدامة ،يف مفهومنا اإلسالمي ،تستهدف اإلنسان أوالً وأخرياً ،فهي ليست تنمية غربية
(رأمسالية أو ماركسية) ،بل تنمية إسالمية األسلوب والغاية .حيث أن التنمية الرأمسالية تؤدي إىل
جمتمعات استهالكية فارغة الفؤاد ،قلقة النفس ،جتعل التكنولوجيا إهلها املعبود ،وهي أنانية تعيش
حببوحتها املادية على حساب بؤس اآلخرين وفقرهم" :والتنمية والنمو على كل حال ،ليس هدفاً وغاية
بل وسيلة حلياة إنسانية أفضل ،والتطلع إىل موقف إنساني غري خاضع للتكنولوجيا ،ليس رجعية وال
انهزامية ،بل موقف تقدمي وجهد بطولي" ،حسب وصف (رينيه دوبو ،انسانية االنسان ،تعريب :د .نبيل
الطويل ،ص .) 235واألسلوب املاركسي املادي يطعم اإلنسان يف الوقت نفسه الذي يقتل فيه إنسانيته،
ويقود إىل ظهور قطعان بشرية مسلوبة اإلرادة واحلرية ،يتالعب بها احلزب (الراعي) كيف يشاء (.)86
ويرى الباحث أن اإلسالم سبق كل فكر متقدم يف معاجلة قضايا التنمية املستدامة ،وإن مل
يكن مصطلح التنمية موجودا بلفظه ،فقد وجد بألفاظ متعددة مرتادفة ،يف كثري من النصوص القرآنية
والسنة النبوية وكتابات علماء املسلمني ،مثل التعمري ،والعمارة ،واحلياة الطيبة ،والتثمري .وخالصة ما
ميكن التوصل إليه هو ،أن التنمية املستدامة يف اإلسالم ،هي فريضة وعبادة ،بل هي أفضل دروب
العبادة ،وأن املسلمني قادة وشعوباً مقربون إىل اهلل تعاىل بقدر تعمريهم للدنيا ،وأخذهم بأسباب التنمية
يف خمتلف جوانبها.
إن إحياء فروض الكفاية والسعي صوب حتقيق االكتفاء الذاتي ،مبفهومه الواسع ،هو سبيل
التنمية بكل أبعادها ،حيث ال ميكن أن يتحقق النمو يف جانب ويتعايش مع التخلف يف جانب آخر،

85ا-ابتا ق:الا ك ا2000م:اة يد ةجمةع،ادنران م،ر:ادلشقاـا وريا:ان بب مان ثا ثم:ا1420هـ:اصا53ـا24ـ.34
86

 -ن بوي :ا ي اصـ ـ ــبحق ا1985م:االحرةان سالمخلف في ديار الةلككككلة ن:اب اشانأللمارقما(:)7اقبر:الؤ ـ ـ ـع ـ ــما

ن ر ا م:ان بب مان ثا نم:ا1405هـ:اصا143ـا.144
للعلوم والتقنية
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ألن ا لتنمية عملية ثقافية حضارية تقنية شاملة ،حتقق كفاية متكاملة يف مجيع اجملاالت ( .(87والتنمية
يف حقيقتها عملية حضارية ،لكونها تشمل خمتلف أوجه النشاط يف اجملتمع مبا حيقق رفاهية اإلنسان
وكرامته ،وهي أيضا بناء لإلنسان وحترير له وتطوير لكفاءاته وإطالق لقدراته ،كما أنها اكتشاف
ملوارد اجملتمع وتنميتها وحسن تسخريها ،وتبقى التنمية الثقافية هي غاية التنمية باملفهوم الشامل للثقافة.
وهذا هو رأي اخلبري واملدير العام السابق يف اليونسكو (روني ماهو) الذي حدَّد التنمية حتديداً دقيقاً
بقوله" :التنمية هي العلم حني يصبح ثقافة" (.)88
وضرورة التنمية املستدامة هي يف الواقع أولوية وتلبية حلاجة اإلنسان .والتنمية املستدامة هي
برنامج ملكافحة أمناط التنمية غري املتوازنة املتجذِّرة يف سوء إدارة املوارد وغياب األخالق .وتتطلب
التنمية املستدامة إعادة النظر يف العالقة بني البشر والطبيعة .والذي حيوِّل التنمية إىل تنمية مستدامة
هو مبدأ أن تليب التنمية حاجات األجيال احلالية مع عدم املساس بقدرة األجيال القادمة على تلبية
احتياجاتها ،مع ضمان مبدأ العدالة بني األجيال احلاضرة واألجيال القادمة (.)89
وميكن القول أن للتنمية املستدامة عدة أهداف ،أهمها ارتقاء اإلنسان وسد احتياجاته ،من
صحة وتعليم وسكن ومعاملة وبنية حتتية وحرية رأي ،ونوعية حياة ،والتسهيالت املتوخاة من احلكومة
والشعب ،مع احملافظة على حقوق وموارد األجيال القادمة يف التنمية ،وأال تعرض حياتهم للخطر ،من
خالل تدمري أو استهالك موارد وخريات األرض .حيث أن التنمية يف كونها عملية شاملة متكاملة
يتوقف جناحها على ما يقوم به البشر من جهد متعدد اجلوانب واألشكال.
ومجيع فروض الكفاية تتعلق بالتنمية ،ومعظمها تعدُّ أعماال عامة وشروطاً وأركاناً يف عملية
التنمية املستدامة .وفروض الكفاية هي حمور التنمية اجملتمعية وآلية النهوض احلضاري ،وهذا اهلدف
الكبري والعمل الضخم يتطلب سلوك أبلغ ما وصل إليه البشر من علوم اإلدارة والتخطيط واالسرتاتيجية
(.)90
وحني نفهم التنمية على أنها عبارة عن دفع وحتريك للكينونة الفردية واالجتماعية حنو األفضل،
من خالل تفعيل فروض الكفاية ،ندرك أن عمليات الدفع ينبغي أن تشمل كل اجلوانب احلضارية
لألمة ،واليت تشمل األبعاد الثالثة الرئيسية ملكونات التنمية املستدامة وهي :البيئية واالقتصادية
87ك ا و:اقببالةبمى ا1998م:االيظم المعل ة ا الوافدة في افريق ا ،قراءة في البديل الحرارح:اب اشانأللم:ان دا
:63ا نرةانأل قافا ن شؤ انإل اللنم:ان حماـاقبر:ان بب مانأل ى:ا1419هـ.ا13ص:التالق لما را ي احعوم.
88ا ـ ـ ـ ـ ــابريش:الح
تة را تان

ا1997م:ا تعة ق الفهم في الفكر االسمرات جيم ةدخل إلى الم ر الثقافي:الجلماا اللنمان رفم:ا

ه ان ا قا لم،رانإل اللق:ان عومان ثا ثم:ان دا:9اص.76

89ا-ان جيو ق:ا2014م:ااإلسيم سالمية ا الةلمداةا:الرجعا قاذبره:اص.61
90ا-اعاف: :ا2014م :الفرسض الكفائ ا سب ل المية ا الةلمداةا:الرجعا قاذبره:اص.133
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واالجتماعية" .وتقع مسؤولية االستدامة املستقبلية للحضارة البشرية إىل حد كبري على القيم واألخالق
اإلنسانية ،وبالتالي تصبح الروحانية أساسية يف التنمية" (.)91
إن اإلنسان ال يستطيع أن يتقدم يف حاالت الفقر املدقع ،بل ميكن القول :إنه ال يستطيع أن يعيش
وفق مبادئه ،وال يستطيع أن حييا كل أبعاده ،وهو يرضخ حتت ضغوط احلياة املعاصرة وتكاليفها
الباهظة ( .)92وهذه وظيفة التنمية املستدامة يف جانبها الرتبوي التعليمي ،اليت تُعنى بتزويد الفرد
باخلربات واملعارف واالجتاهات الضرورية وكذلك تعويده على عادات مفيدة ،فاملعارف واخلربات
وحدها ال تكفي ،فال بد أن يتعود الفرد على عادات هلا عالقة باحملافظة على املوارد ،وخصوصاً غري
املتجددة ،وحسن توظيف الدخل ،والتفكري يف اآلخرين احمليطني به ،والتفكري يف مستقبل األجيال
التالية ،فالثروات الطبيعية باتت مصادر مؤقتة قابلة للنضوب السريع ،وال ميكن أن تقوم عليها تنمية
مستدامة وال رخاء دائم ،أما الثروة البشرية فهي نامية ومتجددة ،وهذا هو الواجب الذي يقع على عاتق
التنمية املستدامة.
والركائز الثالث للتنمية املستدامة ـــ اليت مت اإلشارة إليها سابقا ـــ لكي تكون فعَّالة كاملة
وذات مصداقية ضمن مساراتها الثالثة :املسؤولية االجتماعية ،واالقتصادية ،والبيئية ،يف حاجة إىل
تعزيزها من خالل التعليم من أجل التنمية املستدامة ،والذي يهدف يف واقع األمر إىل تعزيز القيم
األخالقية التنموية ،وبناء نسق من العادات والتصورات واملفاهيم اجلديدة ،عن طريق التعليم يف خمتلف
املستويات واالجتاهات ،ليكون هلا تأثري ًا كبرياً يف منط احلياة والسلوك ،ولتكون قادرة على
املشاركة يف بناء مستقبل يتميز باالستمرارية والدميومة .فاإلحساس باملسؤولية جيب أن يأخذ طابعاً
عملياً ،وأال يبقى سجني الوعي اخلالص .ومن هذا املنطلق فإن املسؤولية االجتماعية تفرض ضرورتها
وحضورها يف هذا اجملال ،وذلك ألن املسؤولية الفردية هلا حدود واضحة ،وال ميكن االعتماد عليها
وحدها يف عملية حتقيق الوعي املسؤول بضرورة حتقيق الرتبية املستدامة.
والعلماء يؤكدون ـــ وهم يف ذلك على حق ـــ أن مفتاح التنمية يتمثل يف تفاعل اجلماهري واشرتاكها
يف عملية التنمية ،حيث هذا التفاعل وتلك املشاركة هي (ميكانزم) الدفعة القوية لدوران عملية التنمية.
وإنِّ الرتبية هي التنمية بكل أبعاده ا ،وأي مفهوم للتنمية بعيداً عن هذا ،فهو مفهوم جزئي وعاجز عن
حتقيق اهلدف ،ولذلك فإنِّ أية تنمية ال ميكن أن تتم خارج رحم الرتبية ومناخها" ،وإنِّ املدارس واملعاهد

91ا-ان جيو ق:ا2014م:ااإلسيم سالمية ا الةلمداةا:الرجعا قاذبرهاص.199
92ا-اعاار:ا2001م:اةدخل إلى المية ا الةمكاةلا ،رؤيا إسية ا:الرجعا قاذبره:اص.20
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العلميِّة والرتبويِّة هي طريق القادة السياسيِّني واالقتصاديِّني واالجتماعيِّني والرتبويِّني واإلعالميِّني
والعسكريِّني ،وسائر املواقع األخرى"(.)93
والعملية التنموية معقِّدة حبكم التعقيدات والرواسب اليت تكتنف التخلف ،ألن التنمية يف أبسط
معانيها هي القضاء على التخلف ،والتخلف ليس مرضاً واحداً ،ولكنه أمراض متعددة ،إنه حصيلة من
األمراض االجتماعية واالقتصادية والسياسية واإلدارية والثقافية ،وما التنمية إال تشخيص وعالج لتلك
األمراض كلها ،وكيف ال تكون بعد هذا معقدة ومستعصية؟ وكيف ال تفشل حماوالت التنمية
ويصيبها الوهن واإلحباط حينما يكون هناك تهاون يف التشخيص أو قصور يف العالج ،أو حني تكون
خطط التنمية ،جمرد تصورات تبسيطية جزئية ساذجة ،قد ال خترج عن دائرة األماني وأضغاث األحالم
(.)94
والقول :إن التنمية توجه من اخلارج ،وتقوم على أساس تكريس التعاون الدولي ،واالستفادة من
إمكانات العوملة فهو تبسيطٌ خملٌ وتشويه مغرض؛ ألن التنمية املوجَِّهة من اخلارج لن تكون نتائجها إال
يف صاحل م ن يوجهها .فعوملة الرأمسالية ليست نظاما للتنمية ميكن تعميمه يف بلدان العامل الثالث؛ ألن
هناك فروقاً بني ما تنتجه الرأمسالية ،وهو التوسع الرأمسالي ،وبني ضرورة تنمية جمتمعات العامل
الثالث ،على أساس أنَّ التنمية مشروع جمتمعي له كل مواصفات االستنبات احمللي ،وله طابعه
األيديولوجي ،بل له معايريه يف قياس اإلجنازات ،يف حني أنَّ عوملة الرأمسالية ليست نظاماً للتنمية،
وإمنا منظومة إنتاجية مندجمة عاملياً تُفرض على بلدان العامل الثالث لتفكيك النظم اإلنتاجية الوطنية،
وشلِِّ قدرة الدول الوطنية على إدارة االقتصاد احمللي (.)95
وليس من الضروري أن نتبع طريقاً يف التنمية سلكه غرينا ،فالطرق مفتوحة وليست مغلقة يف
اجتاه رأمسالي وال يف اجتاه اشرتاكي ،ولسنا ملزمني ال (بآدم مسيث) وال (بكارل ماركس) ،فكلما
تعددت طرق الرؤى قل ما ال يُرى ،وطردت العناصر اخلرافية والطوباوية من األفكار ،وتوفرت فرص
القابلية للتحديد احلسابي للمستقبل املرجو ،وينبغي أن يتجه االهتمام إىل تنمية األفكار ال إىل جمرد
نقلها .فقضية التخلف االقتصادي أو التنمية ،ال جيوز أن تفهم إال ضمن إطار اجتماعي ،وثقايف ،ونفسي،
وعقدي ،وأن الظن أو التوهم أن جمرد استرياد ،أو تغيري اهلياكل ،أو األشكال االقتصادية ،أو
93ا-ارفنع:الح ادابتالح

ا2015م:ا تاة ن الميشئا االجمةا ا للطفولا في

وء ةقاصد الشريعا اإلسية ا:الجلما

ن علمان اصر:ان دا:154ابير تا–ا وا :اص .24ا
94ا-ان شايرم:ا

ان حق ا1987م:االمية ا االقمصاديا في الةيهج اإلسيةي:اب اشانأللمارقما(:)17اط:1ان حما-

قبر:اج ادمانأل ىا1408هـ:اص .43ا

95ا-الح :ا ح ا لقان حاج ا2011م:ا العولةا سالمر ا آفاق ةلككككككككمقبل ا:اب اشانأللمارقما(:)145ا نرةانأل قافا
ن شؤ انإل اللنم:ان حماـاقبر:اط:1اص:86ا قالا يرا ليت:اثقافمان و م:اص .72ا
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االستدانة واالستقراض ،للوصول باجملتمع إىل مرحلة الرفاه ،والرتف ،واالستهالك ،هو تشويه حلقيقة
التنمية ،وقد يكون سبباً لتكريس التخلف ،كما هو احلال يف معظم بالد العامل اإلسالمي اليوم.
وبعد أن قام الباحث بتعريف الفروض الكفائية لغة وشرعا ،وكذا التعريف بالتنمية املستدامة،
فيمكنه أن يوضِّح طبيعة العالقة اليت تربط بني الفروض الكفائية والتنمية املستدامة ،فالفروض
الكفائية باعتبارها مشروع أمة ،واألمة مطالبة بالقيام بها على وجه اإللزام وإال أث َمتْ وحتملت تباعات
ذلك يف الدنيا واآلخرة ،و لكون الفروض الكفائية هي يف الواقع عمل البعض ،لكن اخلطاب موجه
لألمة بكاملها ،مما يدل على أهمية وضرورة القيام بها ،ولكون التنمية املستدامة هي اهلدف الذي
يسعى إليه أي جمتمع لتوطني التنمية واستمرار استدامتها فيه ،فإننا جند أن هناك نوعا من الرتابط
والتناغم بني القيام بالفروض الكفائية ،وتطور واستمرارية التنمية ،فكل فرض كفاية يصبَّ يف نهر
التنمية املستدامة ،وكل تنمية مستدامة تعزز وتدعم الفروض الكفائية ،وهذا ما سيزيده الباحث
وضوحا يف الفصل التالي.
الفصل الرابع :دور الفروض الكفائية يف حتقيق التنمية املستدامة
جاء ا لتكليف للجماعة واألمة بسد الثغرات والوقوف على الواجبات اجلماعية ،حفظاً لكيان
األمة ،ودفاعاً عنها ،وإعالءً لكلمة  ، وعالجاً شافياً لألخطاء واإلخفاقات ،ثم سعياً للعالج بعد
حتديد السبل والطرق ،وذلك إعماراً للكون وإكماالً لوظيفة االستخالف ومقاصد التسخري ،فكانت
فروض الكفاية ،إذا قام بها البعض بوجه أكمل سقط اإلثم عن الباقني ،بعد حتقق مقصد الشارع من

ٍّها ،وألهمية هذه الفروض يف واقع األمة ومستقبلها مت تكليف اجلماعة واألمة القيام بها ،وحُمِّل إثم
سَن
التفريط فيها على األمة بأكملها(.)96
واإلميان الذي هو ركيزة أساسية يف حياة املسلمني ،إمنا يتحقق باجتهاد االنسان يف االلتزام بأداء
الفرائض واالرتقاء إىل أداء النوافل ،واملساهمة الفعالة يف تغطية فروض الكفاية اليت تعني على النهوض
باألمة ودفع مسريتها حنو الرتقي ألن الشعائر والعبادات من أعظم الوسائل يف تربية النفس اإلنسانية
وتزكيتها ،فهي مبثابة املدرسة اليت تتناول اإلنسان بالتهذيب واإلعداد والرتبية ( .)97و "إن من أعظم
األمور يف اإلسالم قدراً وأمشلها نفعاً ،ما استقام به الدين والدنيا وانتظم به صالح األخرى واألوىل،
وذلك أنه باستقامة الدين تصح العبادة ،وبصالح الدنيا تتم السعادة" (.)98
96اـا

ان  ،ير:ا2005م:اإح اء الفرسض الكفائ ا:الرجعا قاذبره:اصا:28ا.29ا ا

97اـا رلا :ا2002م:اسظ فا االسمخيف:الرجعا قاذبره:اص59ا:60:ا
98اـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان ع ــوالق:ا رابتالح ابتا وض ا1993م:انصكككاب االحملكككاب:اتحقيقالريز ا ـ ـ ي ا عـــيرم:ادنران وطت:ا
ن رياضان ع وديم:ا1414هـ:اص:5اتق يماحعامان عالرناق .ا
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وعلى الباحث املنصف أال حيكم على اجملتمع اإلسالمي احلق كما يطرح نفسه اآلن ،بل كما
كان يف عصر حممد  وخلفائه الراشدين ، حيث كان كل فرد يف هذا اجملتمع عامل جمتهد،
وجندي شجاع ،ومؤمن متحمس .)99( ...،وقد كان لألعراب الذين كانوا يف الصحراء يدٌ طوىل مع
النيب يف تأسيس دولة اإلسالم ومشاركته الرأي ،فكانوا كأمنا نفخ  فيهم من روحه ،فولدوا
من جديد على منط فريد ،وال ميكن للمطِّلع على تاريخ العصر النبوي ،والعصر الراشدي إال أن يقف
حائراً من قدرة النيب واخللفاء الراشدين من بعده على نفخ الروح يف هذه األمة برجاهلا ونسائها
وأعرابها ،فإذا اجلميع يعملون من أجل دولتهم هم ال دولة النيب  ،وال دولة اخللفاء الراشدين من
بعده ،ومن أجل حريتهم هم وجمدهم وحقوقهم قبل غريهم ( .)100وهذه احلرية واحدة من ثالثية أساسية:
"فال معنى ل لكون لو خال من الدين ،وال حمل للدين فيما لو خال الكون من اإلنسان ،وال وجود لإلنسان
فيما لو مل تتوافر له احلرية .واحلرية بذلك قيمة ال جيب النظر إليها يف جوهرها على أنها (حق) ،فهي
باألساس (تكليف)" (.)101
وعندما قسم ابن خلدون التنافس إىل قسمني :تنافس يف الفضائل والكماالت ،وهو إذا وجد يف
أمة من األمم نتج عنه العز والسلطان والسيادة ،وتنافس يف الرذائل واملذمومات ،ونتيجته أن ينزع 
من األمة سلطانها ويستبدل بها غريها ( .)102وهذا التنافس يف تاريخ اإلسالم أوجد صوراً مشرقة من
النوع األول (الفضائل والكماالت) على مستوى أفراد األمة رجاالً ونساءً ،والتاريخ حيدثنا عن امرأة
فقرية قررت املساهمة يف عمارة املدرسة اليت يقوم بتوسعتها الشيخ عبد القادر اجليالني فلم جتد شيئا.
وكان زوجها من العمال ،فجاءت إىل الشيخ عبد القادر تصطحب زوجها وقالت" :هذا زوجي ولي عليه
من املهر قدر عشرون ديناراً ذهباً ،ولقد وهبت له النصف ،بشرط أن يعمل يف مدرستك بالنصف الباقي،
ثم سلمت الشيخ خط االتفاق الذي وقَّعته مع زوجها .فكان الشيخ يشغِّله يف املدرسة يوماً بال أُجرة،
ويوماً بأجرة لعلمه أنه فقري ال ميلك شيئا ،فلما عمل خبمسة دنانري أخرج له االتفاق ودفعه له ،وقال له:
أنت يف حلٍ من الباقي" (.)103
99ا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــابوناليت:ا
ص.140

انألح ادن د ا1982م:اةحةد في الكماب الةقدس :اترج مافه قاعالـ ـ ـ ـ ـ ــا:ا نرةانأل قافان قبريم:ا

100اـان بيرم:ا2007م:االحريا أس الطوفان:الرجعا قاذبره:اص.208ا
وريا:ان بب مانأل ى:ا1430هـ:اص.15
101اـا ر:ان عي ا2009م:اخاريا الةفاه م القرآن ا:ادنران م،رادلشقاـا ا
102ا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــانبتاول

:ا

ان رح تابتالح

ا2006م:اةقدةا ابن خلدسن:اتحقيقا/د ا لقا

ان ونح ا نفق:ان هيئما

ن ةريمان الما ل ،اشان قاهرة:ان والر ادنرا ه:مالةرا لببا ما ن وشرا ن و يع:اص:504اج.2ا ا

103اـانبتارجب:ا

ان رح تابتا ح

ا2005م:االذيل على يبقات الحيابلا:اتحقيقا/ا

ان رح تا لن ا ان ثن يت:ا

لا بمان ناا :ان ل،مان ربنمان ع وديم:ان بب مانأل ى:ا1425هـ:اص:191اج.2
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وهذا يبني بوضوح أن إخراج قائد إسالمي كصالح الدين األيوبي يف زمن هذه املرأة وأمثاهلا مل
يكن مصادفة ،فلم يكن صالح الدين األيوبي يف بدايته سوى خامة من خامات جيل جديد ،مرَِّ يف
عملية تغيري غريت ما بأنفس القوم من أفكار وتصورات وقيم وتقاليد وعادات ،وهذه هي رؤية اإلسالم
يف حل مشكلة التاريخ ،ثم بوأتهم أماكنهم اليت تتناسب مع استعدادات كل فرد وقدرته النفسية
والعقلية واجلسدية ،فانعكست آثار هذا التغيري على أحواهلم السياسية ،واالقتصادية ،واالجتماعية،
والعسكرية ،وسددت ممارساتهم ووجهت نشاطاتهم ( )104للقيام بفروض الكفايات يف كل
مستوياتها ،واليت تعود على األمة بالعز والتمكني.
وأي جهد يبذل يف سبيل إصالح اجملتمع اإلسالمي وحتسني أوضاع املسلمني يشكل استجابة ألمر
  كما يشكل نوعاً من النجاح يف االبتالء املكتوب على اإلنسان ( .)105ويعمل على سد ثغرات
مفتوحة ،يتسلل منها (اآلخر) إلرباك وعرقلة مسرية احلضارة اإلسالمية ،اليت تعدُّ يف إحدى جتلياتها،
كل حضور يسعى إىل حتريك احلياة وفق رؤية اإلسالم لإلنسان والكون واحلياة ،ثم االستقامة يف
التعامل مع مفردات الكون ،انتفاعاً واستثماراً وائتماناً.
و "حسب تركيز اجملتمع على مفهوم (الواجب) أو على مفهوم (احلق) تكون معادلته االقتصادية
اجيابية بفائض اإلنتاج على االستهالك ،أو متعادلة إذا استوى الطرفان ،أو سلبية إذا كان االستهالك
أرجح يف امليزانية" ( .)106وعالقة املسلم مع اإلنتاج واالستهالك عالقة تقوم على أمر  أوالً وأخرياً،
فهو ينتج استجابةً ألمر  ، وهو حني يستهلك ويأكل من الطيبات ،يستجيب كذلك ألمر  ،وهو
يتمتع بها يف توسط واعتدال طوعاً ألمر  ،وهو حني يستهلك ويستمتع بالطيبات يستحضر أنها من
رزق  ،وحني يب يع ويشرتي ،ويؤجِّر ويستأجر ،ويتبادل مع غريه األموال واملنافع ،يقف عند حدود 
يف معاملته ،وهو حني ميلك املال ال حيتجزه لنفسه ،ظاناً به عن غريه ،وال ينفقه يف معصية أو سفه،

104اـان ،يال ق:الاج ا ر ا ا1999م:اهلذا ظهر ج ل صيح الدين سهلذا عادت القدس:الا بمادنرانال قالم:الاما
ن ارلماـان ع وديم:ان بب مان ثا نم:ا1420هـ:اص.18ا
105اـ ـ ــاعاار:ا

ان ،ريم ا2010م:اةن أجل الدين ساألةا :ادنران عالما لببا ما ن وشر:ان قاهرةاـ ـ ــالةر:ان بب مانأل ى:ا

1431هـ:اص.27

106اـ ـ ـ ـ ـ ــابتا ق:الا ك ا2000م:االةللم في عالم االقمصاد:ادنران م،ر:ادلشقاـ ـ ـ ـ ـ ــا وريا:ان بب مان ثا ثم:ا1420هـ ـ ـ ـ ـ ــ:ا
ص .88ا
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وبعبارة أخرى" :ال ميسكه عن حق ،وال يصرفه يف باطل" ( .)107وألنه لو أعطى املال يف "غري احلق
يوشك احلق أن جييء وليس عنده ما يعطي منه" (.)108
ورغم األهمية القصوى للفروض الكفائية وضرورة القيام بها على صورة من الكفاءة العالية،
وإىل أن تكتفي األمة يف هذا اجلانب الذي وُجهت إليه ،رغم هذه األهمية إال أن صورتها صارت باهتة
يف عقول الناس ،وقلَّت عناية األمة بها اليوم ،كنتيجة للموت الفكري ،الذي أصاب إنسان هذه األمة،
الذي حيتاج إىل إعادة بنائه على قيم اإلسالم لتعود بالتالي لفروض الكفاية مكانتها يف حياة هذا
املسلم ،فيدرك أنه لن يكون كامل اإلسالم وفروض الكفاية ال جتد من يقوم بها ،فإذا حدث هذا
فإن األفراد سيتحو لون إىل باحثني عن فروض الكفاية ليقوموا بها حتى يرتفع عنهم اإلثم ويكمل هلم
اإلسالم ( . )109وال تقتصر فروض الكفاية على القيام بعملية البناء والتنمية ،بل هلا جماالتها األخرى
يف محاية ثوابت األمة وذوقها العام ،فيدٌ يف الفروض الكفائية تبين ،ويدٌ أخرى فيها حتمي.
ووجهة الفروض الكفائية بالدرجة األوىل اجملتمع ،حبيث تتحقق الكفاية والكفاءة ملؤسساته
مجيعاً ،السياسية ،والرتبوية ،واالقتصادية ،والتنموية  ...إخل ( .)110وغايتها كما أظهرت ذلك نتائج
دراسة (مونه) حتقيق املصاحل العامة ،لذا فهي تكفل حتقيق املصاحل الضرورية اليت يرتتب عليه إقامة
أحوال الدنيا وأهلها ،هذه املصاحل الضرورية تنتظم اجملاالت التنموية مجيعها ،فباإلقامة احلقيقية
لفروض الكفايات تتحقق التنمية الشاملة املستدامة لألمة مبا يكفل قوتها واكتفاءها الذاتي ،الذي
يؤهلها لالقتدار على أداء الوظيفة الرسالية السامية اليت أنيطت بها ،من االستخالف وعمارة األرض،
وحتقيق الشهود احلضاري (.)111
والتنمية ال ترتبط فقط بالتصنيع والعلوم والتكنولوجيا ،وإمنا هي ذات طبيعة مشولية هلا عالقة
باالستقالل السياسي واالقتصادي وتتطلب نهضة يف خمتلف جماالت احلياة .وهذه حتتاج إىل ثورة ونهضة
ثقافية لكي ميسك الشعب بيديه مسؤولية إجناز تلك العملية .وهذه غري ممكنة ما مل يكن الشعب

107اـان قرضا م:ايو
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ممسكاً بزمام القرار السياسي وخمتلف مراكز القرار ( .)112ومنطلق فكرة فروض الكفاية يف
اإلسالم هو ضرورة أن تكون األمة مستقلة غري تابعة ،حتى تؤدي رسالتها يف الشهادة على األمم كما
أريد هلا أن تكون فكل مسلم مسؤول عن اإلسهام يف حتقيق هذا االستقالل ونفي التبعية (.)113
(فاملسلم على ثغرة من اإلسالم فال يُؤتنيَِّ من قبله).
إن إجناز التنمية املستدامة وحتقيق الشهود احلضاري يقوم على اإلحسان يف أداء الواجب والتضحية
والبذل بسخاء وطيب خاطر ،فأداء الواجب جهاد ،وهو شاق على النفس ،قال تعاىل ﱡﭐ ﱁ ﱂ
ﱗ
ﱖ
ﱎﱐﱑﱒﱓﱔﱕ
ﱏ
ﱆﱈﱉﱊ ﱋﱌﱍ
ﱇ
ﱃﱄﱅ

ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱠ البقرة ،٢١٦ :فالواجب كريه إىل النفس ،والنفس متيل إىل منطق
السهولة ،وقانون اجلاذبية يقول" :إن السقوط حيدث بدون طاقة ،أما الصعود إىل األعلى فمهما كان
بسيطاً فإنه يتطلب طاقة مكافئة ،وما حتقيق الشهود احلضاري باألمر السهل الذي حيتاج إىل اليسري
من اجلهد بل إىل أعلى وأرقى درجات اجلهد والطاقة" (.)114
وأنه لن يتحقق من خال ل عمليات االسترياد للتكنولوجيا إال إضافات كمِّية ،وتكديس إلنتاج
(اآلخر) ،ومل تتحرك التنمية اليت تعين استثارة الطاقات الداخلية الشعبية اإلمنائية .بينما معيار مدى
فاعلية حتويل العلوم والتكنولوجيا يكمنان يف مدى حتريكهما للحماسة واالندفاع الشعبيني ،باجتاه
الت نمية .أما إذا كان هذا االسترياد من عوامل حتطيم ما بيد املنتجني من أدوات وتقاليد عمل ولو كان
بدائياً ،ومل يتمكن املنتجون من حيازتهما واستخدامهما فهذا يعين الكارثة ( .)115واإلسالم جيعل
كل جماالت اإلنتاج والتنمية ،وشتى ميادين األعمال املطلوبة للنهوض باجملتمع وحتقيق مصاحله،
جيعلها فروض كفاية ،على كل قادر عليها أن يقوم بها .ويقع التكليف هلذه الفروض على األفراد
املخاطبني بها ،حتى إذا نهض كل فرد مبا ميكنه النهوض به ،واستنفد كل قدرته ،ومل تتحقق

112ا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال ــميق:الوير ا1992م:اقركككايا المية ا ساالسكككمقيل في الصكككرا الحركككارح:ان وال ــرا لببا ما ن وش ــرا ن و يعا
نإل ال :ا وا اـابير ت:ان بب مان ثا نم:ا1412هـ:اص .114ا
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مصاحل اجملتمع ،انتقل التكليف بها إىل عاتق اجلماعة ككل ،والذي عليها يف هذه احلالة ،أن تقيم
من يقوم بفروض الكفاية ،اليت عجز األفراد عن القيام بها (.)116
ويتم ذلك من خالل مشروعات إمنائية صغرية .ليست مشروعات (تتكلف املاليني) ولكن (ماليني
املشروعات) ،وفقاً الحتياجات أفراد اجملتمع وتلبية لتطلعاتهم املشروعة واملنضبطة ،وعلى أساس
تكنولو جيا تتفق مع متطلبات العصر ،والظروف اليت يعيشها اجملتمع ،وتتماشى مع خصائص املوارد
االنتاجية املتاحة ( .)117وتقوم مقام األمة يف سد الثغرات املفتوحة ،وتكفيها يف جماالت هي يف أمس
احلاجة إىل االكتفاء والكفاءة فيها.
وبهذا يتضح لنا أن الشهود احلضاري لألمة ال ميكن أن يتحقق من خالل جمال واحد من جماالت
النهوض ،بل ال بد أن تتكامل وتتناغم فيه كل املؤسسات اجملتمعية للسري باألمة يف مراقي التطور،
وهذا العمل منوط بالفروض الكفائية عندما حتسن األمة استثماره ،وتفرز له من بني أبنائها من يعمل
على حتقيقه ،واملضي به إىل الدرجة اليت تصل باألمة إىل مرحلة الشهود احلضاري ،من خالل مؤسسات
متعددة األغراض واألهداف والغايات ،ومستوعبة لكافة اخلربات والكفاءات واملهارات.
وهكذا نرى املكانة واألهمية اليت حتتلها الفروض الكفائية يف النهوض باألمة ،وما تقوم به من
استمرار وتراكم للتنمية املستدامة ف يها ،واستغالل لكل الكفاءات واخلربات واملهارات يف أبنائها،
قائمة بكل ما فيه تقدم األمة ،وسادَّة لكل الثغرات املفتوحة ،ومستكملة للمجاالت الناقصة ،ومنشئة
للمجاالت الغائبة ،وحمسِّنة ومعززة للمجاالت املوجودة ،حتى تتواصل عملية التنمية وتستمر.
نتائج الدراسة ومناقشتها:
من خالل ما استعرضه الباحث يف ثنايا دراسته ،توصل إىل عدد من النتائج ،وال يعين أن ما
سيورده الباحث هنا هي كل النتائج ،وإمنا أبرزها ،وعلى النحو اآلتي:
= أعطى الشارع احلكيم أهمية كربى للفروض الكفائية فلم يكلِّف شخصاً بعينه القيام بها ،بل علَّق
التكليف باألمة مجيعاً ،لتكون هي املسؤولة عن ذلك ،ومقصد الشارع احلكيم منها محاية املصاحل
العامة لألمة ،من جلب مصلحة ودرء مفسدة ،وهذا يف حد ذاته تنمية مستدامة إذا مت تفعيلها واالهتمام
بها ،وأن التقصري فيها يؤدي إىل ضياع املصاحل العامة ،مما يضر باملؤسسات اجملتمعية لألمة ،وإن
جماالت الفروض الكفائية حبر ال ساحل له ،يطول كل املناحي احليوية ،ومن اخلطأ أن حيصر ويقصر
على بعض األحكام اإلسالمية ،كما هو شائع ذائع ،فإحداث تنمية شاملة لألمة ،مبا يكفل هلا حتقيق
116اـ ـ ـ ـ ـ ـ ــايو

:ايو
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نأل قاف:اقبر:ان بب مانأل ى:ا1414هـ:اص .60ا

117اـايو

:ا1998م:االةيهج اإلسيةي:الرجعا قاذبره:اص:326ات قيبان ب ورا/ا

للعلوم والتقنية

1046
1046

ان ح ي ان نز ق.

صنعاء  21 - 20 /أكتوبر  2020م

( املؤتمر العلمي الثاني للعلوم اإلدارية )
التنمية املستدامة ركيزة لألمن واالستقرار والسالم  /أكتوبر  2020م

االكتفاء الذاتي املستوجب لعزها وقوتها :فرض على األمة مجعاء ،والتكليف به جيري على سنن
فروض الكفايات ،فيتوزع بني أفراد األمة على حسب القدرات واملؤهالت.
= فكرة الفروض الكفائية تتلخص يف جتنيد خمتلف الطاقات ،وتوجيهها خلدمة مصاحل األمة ،من
منطلق الشعور باملسؤولية والقيام بالواجبات ،وجوهر الفكرة ،يقوم على شعور الفرد مبسؤولية الوفاء
بفرض الكفاية الذي صار بالنسبة له فرض عني ،فيُعد له العدة ،ويستنفر له طاقته ،اليت مل يكن
ليشعر بامتالكها ،قبل شعوره بالتكليف امللقى عليه ،وهذا هو الذي حتتاجه أمتنا ،حتى يتحول
إنسانها إىل إنسان فاعل ،حيس بدوره ،ويرى هدفه ،ويسعى إليه.
= بإعادة تفعيل الفروض الكفائية ،ووضعها يف مكانها الصحيح ،كفرض واجب على كل إنسان،
وجتسيدها يف مصاحل األمة ،نكون قد حققنا مصاحل الفرد واجلماعة ،ونكون قد وضعنا أقدامنا
على أول طريق االنطالق ،وخباصة وأن أمتنا متتلك كل مقومات االنطالق ،فهي متلك املوارد املادية،
لكنها مهدرة ،ومت تلك املوارد البشرية ،لكنها معطلة ،كما متتلك الفوائض املالية ،ولكنها كامنة
أو مهاجرة  ،وهذه جمتمعة ال ميكن استثمارها إال من خالل تنمية مستدامة حتفظ لألمة مواردها
وطاقاتها ،وحتجز هلا مكانا مرموقا بني األمم .وبعث الفروض الكفائية وتفعيلها ،كفيل بتغيري أوضاع
أم تنا ،فالفروض الكفائية كفيلة بإنقاذ املهدور من املوارد املادية ،وكفيلة بتشغيل املعطِّل من املوارد
البشرية ،وكفيلة بظهور الكامن من الفوائض املالية ،وعودة املهاجر منها ،فتصبح األمة معتمدة على
نفسها ،وقائمة على أمر نفسها ،ال تتبع (اآلخر) ،وال تدور يف فلكه.
= إ ن متحور حركة أفراد األمة حول الفروض الكفائية ،كفيل بإعادة االعتبار للتنمية املستدامة،
وإعطائها مدلوال و مدداً ال يتوقف ،حتى تصل أمة اإلسالم إىل أعلى درجات التقدم املادي واملعنوي،
والذي ينقصنا اليوم ،ليس إال املنهج الفعال ،واألساليب واآلليات املبتكرة.
= ساد فهم لدى كثري من العقليات الدينية بأن املسؤولية عن الفروض الكفائية تنتهي مبجرد حتمل
شخص أو فئة هلا ،دون أن يشعروا مبسؤولية املتابعة اليت تتمثل يف محل القادر أو املتعيِّن عليه الفرض
صرَ همَمُنَا عن إنشاء
الكفائي ،وأن يصل أداؤه يف ذلك إىل درجة الكفاية  ...هذا الفهم ،أدى إىل أن تَقْ ُ
وإحداث مؤسسات الرصد والرقابة ،ثم االحتساب والنقد اجملتمعي كامتداد ملسؤوليات الفروض
الكفائية  ،وميكن اعتبار هذه املؤسسات من مؤسسات التنمية املستدامة ،كونها ترصد وتراقب
وتقدم املشورة وحتذر من أي تراجع يف أداء الفروض الكفائية أو جودتها ،وما ال يتم الواجب إال به فهو
واجب.
= كال النوعني من الفروض الكفائية ـ ـ الدينية والدنيوية أو الشرعية وغري الشرعية ـــ مطلوبة طلب
الفرض ،واالكتفاء بنازع الطبع قد جيدي نفعاً يف واقع بسيط كاحلال يف العصور املتقدمة ،أم يف
واقعنا الراهن الذي اتسعت جماالته ،وتشابكت صوره ،ومع التطور املشهود يف خمتلف املناحي
احليوية ،ال يستقيم ترك إقامة الفروض الكفائية وتنظيمها لنوازع الطباع ،بل ال بد من توزيع
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للمسؤوليات على حسب اختالف املؤهالت والقدرات ،وفقاً لدراسات إحصائية جتمع بني احلاجة العامة
لألمة وما حتويه من طاقات و فعاليات مع توزيع ذلك على شتى اجملاالت التنموية لتحقيق االزدهار والرقي
لألمة .
= أن غاية الفروض الكفائية حتقيق املصاحل العامة لألمة ،فلذا وجدناها تكفل حتقيق املصاحل
الضرورية ،اليت يرتتب عليها إقامة أحوال الدنيا وأهلها ،وهذه املصاحل الضرورية تنتظم اجملاالت
ا لتنموية مجيعها ،فباإلقامة احلقيقية لفروض الكفايات تتحقق التنمية الشاملة املستدامة لألمة ،مبا
يكفل اكتفاءها الذاتي ،الذي يؤهلها لالقتدار على أداء الوظيفة الرسالية السامية اليت أُنيطت بها،
من االستخالف وعمارة األرض ،وحتقيق الشهود احلضاري.
= ميكن أن توفر القي م اإلسالمية التوجيه حلياة مستدامة ،حيث أن جوهر الدين ال يدور حول العبادات
احملضة ،ولكن له أيضا عالقة بالبيئة .والدين مهم للتنمية الشخصية للناس ،ألنه يوفر مدونة لقواعد
السلوك لكيفية تصرف البشر على هذا الكوكب املشرتك.
االستنتاجات والتوصيات
أوالً :االستنتاجات:
ــــ هناك عالقة طردية وطيدة بني تفعيل الفروض الكفائية وحتقيق التنمية املستدامة ،وأنه كلما مت
تفعيل الفروض الكفائية يف حياة املسلمني انعكس ذلك على حتقيق تنمية مستدامة تتصف بالشمول
يف مجيع جماالت احلياة ،وأن التنمية املستدامة تعود مرة أخرى لتقوم بدورها يف تعزيز الفروض
الكفائية وتفعيلها.
ـــ مبا أن اإلنسان هو صانع التنمية ،وهو هدفها ووسيلتها يف ذات الوقت ،فإن الرؤية اإلسالمية قد
استهدفته بالذات كي تُحققَ فيه التنمية املستدامة ،ومن ثم ستحقق من خالله التنمية املستدامة يف
اجملتمع.
ـــ رغم أن هناك أبعادا كثرية للتنمية ،إال أن أبرز هذه األبعاد هي :البعد البيئي ،والبعد االقتصادي،
والبعد االجتماعي ،ويأتي على رأس هذه األبعاد الثالثة البعد االجتماعي ،كونه يتعلق باإلنسان الذي
سيدير البعدين اآلخرين وغريها من األبعاد.
ــــ متيزت التنمية املستدامة يف اإلسالم مبفهوم خاص له مميزاته ،أبرزها :املنطلق اإلمياني واإلدارة
احلضارية ،ولذلك نعتت التنمية املستدامة من وجهة نظر إسالمية بأنها  :عملية متعددة األبعاد تعمل
على التوازن بني أبعاد التنمية االقتصادية واالجتماعية من جهة ،والبعد البيئي من جهة أخرى ،وتهدف
إىل االستغالل األمثل للموارد واألنشطة البشرية القائمة عليها من منظور إسالمي ،يؤكد أن اإلنسان
مستخلف يف األرض ،ويلتزم يف تنميتها بأحكام القرآن والسنة ،استجابة حلاجات احلاضر دون إهدار
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حق األجيال الالحقة مصداقاً لقوله تعاىل :ﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ

ﱌ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱠ األعراف.٣١ :
ﱍ
ﱋ
ــــ مفهوم االستدامة يعين التواصل واالستمرارية ،حيث ال معنى ألي نشاط تنموي ال يكتب له
االستدامة ،حبيث تستفيد منه األجيال القادمة.
ـــ مامل تصبح التنمية املستدامة مبادرة وطنية ،وتتوسع لتصبح مبادرة عاملية ،فسوف تتعرض كل من
احلضارة اإلنسانية والبقاء على قيد احلياة يف املستقبل إىل اخلطر ،هذا ما هو متوقع حصوله ،وهو ما
خلصت إليه جلان األمم املتحدة للبيئة والتنمية يف العام 1987م.
ثانياً :التوصيات:
ــــ يتوجب على أهل العلم املتخصصني نشر الوعي احلقيقي بني أفراد األمة ،وتصحيح املفاهيم املغلوطة
حول الفروض الكفائية ،وذلك ألهمية هذه الفروض واتساع جماالتها ،وإشعارهم مبسؤوليتهم اجلماعية
التضامنية إلقامة هذه الفروض اهلامة ،اليت تنتظم مجيع مصاحل األمة احليوية العامة ،حتى يتفانى
اجلميع يف إقامتها ،والسعي إلدراك مقاصدها ومصاحلها ،فتكون بذلك جهود أفراد األمة على تواعد
وتالق يف سبيل االرتقاء حبضارة األمة ،وضمان قوتها ،لتحقيق غاية ربها الذي استخلفها يف عمارة
الكون.
ـــــ البد من املراجعة للفكر الذي أفرز الكثري من الفهم السليب للفروض الكفائية ،ومن ثم العمل على
فهم األبعاد احلقيقية هلذه الفروض الكفائية ودورها يف حتقيق التنمية املستدامة ،حبيث يصبح االهتمام
بها تديناً ،وإنزاهلا يف الواقع من أفضل القربات إىل   يف هذا العصر ،ألنه يكون سبباً يف إخراج
األمة من احلالة املأساوية اليت ال حتسد عليها.
ــــ منهج اإلسالم الذي عُرف باالستقراء ،يُجمل يف األمور اليت تتغري بتغري البيئات واألزمان ،ويفصِّل يف
األمور اليت ال تتغري كثرياً ،ورغم اهتمامه بكال األمرين إال أنه يسعى إىل تكوين بيئة عمل وإجناز،
تتضمن الشروط واملواصفات كافة اليت متكنها من العطاء ،وهذا املنهج اإلسالمي يعطي العلماء
واملفكرين واجملتهدين سعة كبرية يف استحداث وسائل وآليات لتفعيل الفروض الكفائية ،يف ضوء
الثوابت اإلسالمية احلاكمة ،وتغري الوسائل لتناسب كل زمان ومكان.
ــــ البحث يف مجيع اجملاالت وامليادين يف الفروض الكفائية شيء طيب ،ولكنه لن يعطي كل جمال
وميدان حقه من العمق والتفصيل ،مع اقرتاح لآلليات والوسائل يف هذا اجملال أو ذاك امليدان ،ومطلوب
وجود حبوث للفروض الكفائية السياسية ،وكذا حبوث يف الفروض الكفائية الرتبوية ،وحبوث يف
الفروض الكفائية اإلعالمية ،وحبوث يف الفروض الكفائية اإلدارية  ...وهكذا ،وبذلك يُبنى لكل
جمال وميدان تصور لكيفية القيام بفروض الكفاية فيه ،مع التناغم واالنسجام مع اجملاالت وامليادين
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األخرى ،يف ضوء رؤية مشولية ،تستهدف التنمية املستدامة يف كافة اجملاالت وامليادين ،لتعيد لألمة
مكانتها ،وتنهض بها حضارياً.
ــــ من اخلطوات املهمة وامللحة يف جانب الفروض الكفائية إعداد إحصاءات دقيقة من واقع األمة ،يتم
فيه إحصاء امليادي ن واجملاالت والتخصصات ،وكذا إحصاء القدرات والكفاءات واإلمكانيات اليت
متتلكها األمة ،حتى تتمكن من توزيعها وتقسيمها بشكل متوازن وشامل على مجيع اجملاالت ،واألمة
بهذا تسد ثغراتها ،وتنهض بتنميتها املستدامة ،وأيضاً تستفيد من مجيع طاقات وقدرات أبناءها وتفعِّلها.
ـــ تضمني املناهج التعليمية مفاهيم فروض العني وفروض الكفاية ،وبيان أهميتها ومكانتها ،حتى
يتمكن الناشئة من فقه هذه الفروض يف مرحلة مبكرة ،فتأخذ مكانها الالئق بها من خالل
ختصصات هؤالء الناشئة يف املستقبل ،كي خترج األمة من حالة الغياب احلضاري بإقامتها للفروض
الكفائية يف حياتها ،بدل بقائها عاملة يف أمواتها فقط .وإذا كان جتهيز املوتى من فروض الكفايات
فحفظ مهج األحياء وتدارك حشاشة الفقراء أمت وأهم.
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املصادر واملراجع:
ـــ األصفهاني ،أبو القاسم احلسني بن حممد بن املفضل :بدون ،املفردات يف غريب القرآن ،حتقيق /
حممد سيد كيالني ،دار املعرفة ،بريوت ـ لبنان.
ـــ األصفهاني ،أبو القاسم احلسني بن حممد بن املفضل1999 :م ،حماضرات األدباء وحماورات الشعراء
والبلغاء ،حتقيق  /عمر الطباع ،دار القلم ،بريوت1420 ،هـ.
ـــ ابن خلدون ،عبد الرمحن بن حممد2006 :م ،مقدمة ابن خلدون ،حتقيق /د :علي عبد الواحد وايف،
اهليئة املصرية العامة للكتاب القاهرة ،الناشر :دار نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع.
ـــ ابن رجب ،عبد الرمحن بن أمحد2005 :م ،الذيل على طبقات احلنابلة ،حتقيق  /عبد الرمحن
سليمان العثيمني ،مكتبة العبيكان ،اململكة العربية السعودية ،الطبعة األوىل1425 ،هـ.
ــــ ابن ماجة ،باب السواد األعظم ،ج ،2ص ، 1303قال الشيخ األلباني :ضعيف دون اجلملة األوىل.
ـــ ابن منظور ،حممد بن مكرم األفريقي املصري :بدون ،لسان العرب ،دار صادر ،بريوت ،لبنان،
الطبعة األوىل.
ـــ أبو حامد الغزالي ،حممد بن حممد1986 :م ،إحياء علوم الدين ،دار الكتب العلمية ،بريوت ـ لبنان،
الطبعة األوىل1406 ،هـ.
ـــ أبو حامد الغزالي ،حممد بن حممد1997 :م ،الوجيز  ،حتقيق  /علي معوض ،وعادل عبد املوجود،
دار األرقم ،بريوت ـ لبنان ،الطبعة األوىل1417 ،هـ.
ـــ أبو زهرة ،حممد :بدون ،أصول الفقه ،دار الفكر العربي ،القاهرة ـ مصر.
ـــ أبو سليمان ،عبد احلميد أمحد1994 :م ،أزمة العقل املسلم ،املعهد العاملي للفكر اإلسالمي،
أمريكا ،الطبعة الثالثة1414 ،هـ.
ـــ أسد ،حممد1984 :م ،اإلسالم على مفرتق الطرق ،ترمجة عمر فروخ ،دار العلم للماليني ،بريوت ـ
لبنان.
ـــ البنا ،فؤاد2019 :م ،خصائص الشخصية اليت تصنع احلضارة رؤية قرآنية ،جملة حضارة -مركز
األمة للدراسات والتطوير ذو القعدة  1440ه -متوز  2019م
ــ اجليوسي ،عودة راشد2014 :م ،اإلسالم والتنمية املستدامة ،رؤى كونية جديدة ،مؤسسة فريدريش
ايربت – مكتب اليمن ،ط2014 ،1م.
ـــ احلسن ،عيسى حممود2009 :م ،اإلعالم والتنمية ،دار الزهران للنشر والتوزيع ،اململكة األردنية
اهلامشية.
ــ احلمداني وحممد ،حليمة سليمان خلف وسناء أمحد حسام2016 :م ،متكني املرأة من التعليم املستمر
واملشاركة بالتنمية املستدامة ،املؤمت ر السنوي الرابع عشر :من تعليم الكبار إىل التعليم مدى احلياة
للجميع من أجل تنمية مستدامة ،جامعة عني مشس ـ القاهرة.
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ـــ اخلطيب ،حممد عبد الفتاح2010 :م ،قيم اإلسالم احلضارية حنو إنسانية جديدة ،كتاب األمة رقم
( )139قطر1431 ،هـ.
ـــ الرازي ،حممد بن أبي بكر بن عبد القادر1995 :م ،خمتار الصحاح ،حتقيق :حممود خاطر ،مكتبة
لبنان ناشرون ،بريوت ـ لبنان1415 ،هـ.
ـــ الزيات ،أمحد حسن وآخرون :بدون ،املعجم الوسيط ،حتقيق :جممع اللغة العربية ،الناشر ،دار
الدعوة ،القاهرة ـ مصر.
ــــ السامرائي ،نعمان عبد الرزاق2008 :م ،البعد الثقايف إلشكالية التنمية ،ضمن كتاب إشكالية
التنمية ووسائل النهوض ...رؤية يف اإلصالح ،إعداد مركز البحوث والدراسات ،وزارة األوقاف والشؤون
اإلسالمية ـ دولة قطر ،الطبعة األوىل 1429هـ.
ـــ السنامي ،عمر بن حممد بن عوض1993 :م ،نصاب االحتساب ،حتقيق مريزن سعيد عسريي ،دار
الوطن ،الرياض السعودية1414 ،هـ.
ـــ الشكريي ،عبد احلق1987 :م ،التنمية االقتصادية يف املنهج اإلسالمي ،كتاب األمة رقم (،)17
ط ،1الدوحة -قطر ،مجادي األوىل 1408هـ.
ـــ الشمري ،اخالص صباح عبد األمري2018 :م ،مدى املعاجلة الرتبوية ملفاهيم التنمية املستدامة يف
كتب الرياضيات من وجهة نظر مدرسيها  ،اجمللة الدولية الرتبوية ،اجمللد السابع ،العدد السابع ،متوز
2018م.
ـــ الشني ،أنيسة2008 :م ،نظريات التنمية :من مقاومة التخلف إىل انفجار عدم املساواة ،ضمن كتاب
إشكالية التنمية ووسائل النهوض .رؤية يف اإلصالح ،إعداد مركز البحوث والدراسات ،وزارة األوقاف
والشؤون اإلسالمية ـ دولة قطر ،الطبعة األوىل 1429هـ.
ـــ الصالبي ،علي حممد2001 :م ،فقه التمكني يف القرآن الكريم ،أنواعه ،وشروطه ،مراحله،
وأهدافه ،دار الوفاء القاهرة ـ مصر ،الطبعة األوىل1421 ،هـ.
ـــ الطويل ،نبيل صبحي1985 :م ،احلرمان والتخلف يف ديار املسلمني ،كتاب األمة رقم ( ،)7قطر،
مؤسسة الرسالة ،الطبعة الثانية1405 ،هـ.
ـــ الغزالي ،حممد1985 :م ،مشكالت يف طريق احلياة اإلسالمية ،كتاب األمة رقم ( ،)1قطر،
مؤسسة الرسالة ،بريوت ،الطبعة الرابعة1405 ،هـ.
ــــ الغزالي ،حممد 2005 :م ،اإلسالم والطاقات املعطلة ،دار القلم ،دمشق ـ سوريا ،الطبعة الثانية،
1426هـ.
ـ الغنوشي ،راشد2000 :م ،احلركة اإلسالمية ومسألة التغيري ،املركز املغاربي للبحوث والرتمجة،
لندن ،الطبعة األوىل1421 ،هـ.
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ـــ الغنوشي ،راشد1993 :م ،احلريات العامة يف الدولة اإلسالمية ،مركز دراسات الوحدة العربية،
بريوت ـ لبنان ،الطبعة األوىل ،الطبعة األوىل.
ـــ الكيالني ،ماجد عرسان1998 :م ،مناهج الرتبية اإلسالمية واملربون العاملون فيها ،مؤسسة الريان،
بريوت ـ لبنان1419 ،هـ.
ـــ الكيالني ،ماجد عرسان1998 :م ،فلسفة الرتبية اإلسالمية ،دراسة مقارنة بني فلسفة الرتبية
اإلسالمية والفلسفات الرتبوية املعاصرة ،مؤسسة الريان ،بريوت ـ لبنان1419 ،هـ.
ـــ الكيالني ،ماجد عرسان1999 :م ،هكذا ظهر جيل صالح الدين وهكذا عادت القدس ،مكتبة
دار االستقامة ،مكة املكرمة ـ السعودية ،الطبعة الثانية1420 ،هـ.
ـــ الفقي ،حممد عبد القادر ،)2010( :ركائز التنمية املستدامة ومحاية البيئة يف السنة النبوية ،القاهرة
ـ مصر ،ط.1
ـــ القرضاوي ،يوسف1995 :م ،دور القيم واألخالق يف االقتصاد االسالمي ،مكتبة وهبه ،القاهرة،
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الملخص:
يعد الوقف التعليمي من جماالت التنمية اليت

املدرسة العلمية اليت انقضى عهدها" ،كما اعتمد

تركت بصمتها البارزة على اجملتمع اإلسالمي طوال

البحث على املقابلة اليت طبقت على عينة قصديه من

عصوره السابقة ،ملا يتصف به من الدوام واالستمرارية،

اخلرباء يف جمال الوقف التعليمي يف اليمن ،وتوصل

وبناء ًعلى ذلك يهدف البحث إىل التعرف على دور

البحث إىل عدد من النتائج أهمها وجود قصور يف

الوقف التعليمي باليمن يف حتقيق التنمية املستدامة

االهتمام الرمسي واجلاد بالوقف التعليمي اليمين

من خالل التعرف على دور الوقف التعليمي يف حتقيق

ودورة يف حتقيق التنمية املستدامة ،وتدني الوعي بني

التنمية املستدامة ،وتشخيص واقع الوقف التعليمي يف

أفراد اجملتمع بأهمية املشاركة يف ذلك ،عدم حتديد

اليمن ،والتعرف على النماذج والتجارب الدولية

أهداف واضحة وحمددة لدور الوقف التعليمي اليمين

لتفعيل الدور التنموي للوقف التعليمي ،وتبنى البحث

يف حتقيق التنمية املستدامة ،غياب نظام التواصل

املنهج الوصفي املسحي من خالل مسح األدبيات

والتنسيق الفعال داخل املؤسسات التعليمية وخارجها،

املختلفة اخلاصة بالوقف التعليمي يف اليمن ودوره يف

للحصول على املعلومات والبيانات الالزمة لتمويل،

التنمية املستدامة ،وكذا تقرير عن الرتب سنة 2009

عدم املرونة واالستقاللية على مستوى الوقف

بعنوان ":من الوارث الشرعي ألوقاف الرتب بعد طالب

التعليمي اليمين ومؤسسات التعليم املختلفة.

Abstract:
identify the role of the educational
endowment in Yemen in achieving
sustainable development by identifying
the role of the educational endowment
in achieving development The study
adopted the descriptive survey

The educational endowment is one
of the areas of development that left its
prominent mark on the Islamic society
throughout its previous eras, due to its
permanence and continuity, and
accordingly the research aims to
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members of the importance of
participating in that, lack of clear and
specific goals for the role of the
Yemeni educational endowment in
achieving development The lack of an
effective communication and
coordination system inside and outside
educational institutions to obtain the
information and data necessary to
finance the lack of flexibility and
independence at the level of the
Yemeni educational endowment and
various educational institutions

approach by surveying the various
literature on the educational
endowment in Yemen and its role in
sustainable development, as well as a
report on education in 2009 entitled:
“Who The legal heir of educational
endowments after students of the
scientific school whose era has passed
away. ”The research also relied on the
interview that was applied to a intended
sample of experts in the field of
educational endowment in Yemen.
Achieving sustainable development,
and low awareness among community

.
املقدمة:
يعد الوقف التعليمي من جماالت التنمية اليت تركت بصمتها البارزة على اجملتمع اإلسالمي طوال
عصوره السابقة ،ملا يتصف به من الدوام واالستمرارية ،وذلك ألن الوقف التعليمي ليس تربّعاً عادياً؛
سواءً كان نقداً أو عيناً ،ولكنه حسب التعبري الفقهي صدقة جارية ،ويؤكد ذلك قوله صل اهلل عليه
وسلم "إذا مات اإلنسان انقطع عملهُ إال من ثالث ،صدقة جارية ،أو علم ينتفع به ،أو ولد صاحل يدعو
له" متفق عليه.
وإميانًا من املسلمني بأهمية الوقف التعليمي ،وإدراكًا منهم للمردود العظيم منها على املتعلم
واملعلم على حد سواء ،إضافة إىل ما جينيه اجملتمع من منو وتطور؛ فقد سارع الواقفون إىل الوقف
التعليمي يف خمتلف جماالته ،فكانت املكتبات ودور العلم أحد أبرز تلك اجملاالت ،ولقد اتسعت
جماالته لتشمل جوانب عديدة من األنشطة التعليمية( .النجدي.)6 :2011،
ويعدُّ الوقف التعليمي من أهم املؤسسات اليت كان هلا الدور الفعال يف التنمية املستدامة؛ حيث
رعت األموال الوقفية عملية التعليم من مرحلة الطفولة حتى املراحل الدراسية العليا املتخصصة ،وكل
ذلك حتقق من األ موال الوقفية على التعليم ،فلم يكن هناك وزارة للتعليم أو ختصيصات يف ميزانية
الدولة ،فلقد مد الوقف التعليمي اجملتمع مبا حيتاجه من كوادر مؤهله يف النشاطات االقتصادية
واالجتماعية والثقافية( .املعيلي.)7 :2013،
ويف ظل تبين مفهوم التنمية املستدامة ( )sustainable developmentومشولية هذا املفهوم ميكن
أن تكون األوقاف ( )Endowmentsحالً لكثري من قضايا التنمية املستدامة ،حيث أن الوقف حيقق
أهدافاً مشرتكة بينهما من أجل حتقيق املشاركة والنفع اجلماعي املستدام ،فاألوقاف ميكن أن
للعلوم والتقنية
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تكون من أهم أدوات حتقيق التنمية املستدامة ،وقد استفاد من ممارسة مفهوم الوقف كثري من الدول
اإلسالمية وغريها من دول العامل ،وأصبحت من أدوات املشاركة اجملتمعية اليت تهدف إىل بناء اجملتمع
وحتقيق تنميته بإجياد فرص تسهم يف حل قضايا اجملتمع وتلبية احتياجاته التطويرية(.احلسيين،2019،
.)1
ففي منطقتنا العربية :شكل الوقف منذ غابر األزمان بؤرة النهضة العلمية والفكرية على مدار
قرون عديدة ،وإليه يعود الفضل يف كل ما عرفته املنطقة من نهضة علمية وثقافية يف حضارتنا العربية
واإلسالمية .ومل يكن الوقف حينها جمرد تصرف ديين أو قانوني بل كان أيضاً حافزاً علمياً وتنموياً،
وثقافة روحية مؤثرة يف اجملتمع ،مما أدى إىل انفتاح األوقاف على التعليم حتى بات إنشاء أي مدرسة أو
مؤسسة تعليمية مرتبطاً بوقف ثابت يفي مبتطلباته .حيث أدى هذا النموذج احلضاري إىل ازدهار مئات
املدارس الوقفية يف بغداد ودمشق والقاهرة ،باإلضافة إىل العديد من اجلامعات ،كجامعة القرويني يف
املغرب وجامعة الزيتونة يف تونس واألزهر يف مصر ،ناهيك عن جامعات األندلس اليت أصبحت قبلة
لطاليب العلم يف أوربا العصور الوسطى .حتى يف صقلية اإلسالمية (آنذاك) ،بلغ عدد املدارس الوقفية
( )300مدرسة تتكفل بنفقات الدراسة واإلعاشة للطالب احملليني والوافدين من أقطار أخرى .إال أن
هذه الصلة الوثيقة بني الوقف والعلم ،واليت جعلت األول مصدراً أساسياً لتمويل العلم والتعليم والبحث
العلمي ،تالشت بشكل شبه تام يف عاملنا املعاصر( .عبد الواحد.)3 :2019،
ولقد أكدت دراسة (مسري )2020 ،على دور الوقف يف حتقيق التنمية املستدامة من خالل
االستفادة من الدروس املستخلصة من التجارب الدولية ،كتفعيل الوقف النقدي مبختلف أشكاله
على ضوء التجربة املاليزية ،ملا له من دور فعال يف إتاحة الفرصة ملختلف شرائح اجملتمع للمساهمة يف
إجياد أوقاف جديدة ،وكذا تطوير العمل املؤسسي الوقفي على ضوء جتربة األمانة العامة لألوقاف
والصناديق الوقفية بالكويت.
وأشارت دراسة (اجلميلي (2017،إىل لوَقفُ التَعْليميُ وأثَرهُ يف التنمِيةِ بدولة اإلماراتِ العربية
املتحدة .وتوصلت إىل أن الوقف التعليمي أدى إىل متكني أناس كثريين من حتسني مستوياتهم العلمية
والثقافية واالقتصادية ،وبالتالي يتحسن وضعه املالي واالجتماعي.
وأوضحت دراسة (ضمرييَّة )2017،أثر الوقفُ التعليميُّ يف اجملتمعِ اإلسالميِّ وطرقُ إدارتِه،
واستثمارُهُ ،وخلصت أن الوقف من أهمِّ مصادر متويل التعليم يف اجملتمع اإلسالمي ،وإليه يعود الفضل
بعد اهلل  -يف كل ما حتقق من نهضة علمية واسعة شهدها العامل اإلسالمي يف مؤسسات التعليماملختلفة على اتساع رقعة الدولة اإلسالمية؛ فهو مصدر متويل ثابت ومستقر ،ويسهم يف حتقيق االكتفاء
الذاتي للمؤسسات التعليمية ،ويف تطوير نظام التعليم ،وتوفري املؤسسات واملباني التعليمية ،وتعميق
االنتماء االجتماعي والشعور باملسؤولية.
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وسلطت الضوء دراسة (عليان )2013،على تطوير االوقاف االسالمية واستثمارها من خالل جتارب
بعض الدول ،وتوصلت إىل أن فكرة األوقاف هي من أهم حمركات التنمية يف اجملتمعات املسلمة
جبوانبها املادية املتمثلة يف البعد االقتصادي والبعد االجتماعي اإلنساني ،وجوانبها الروحانية املتمثلة
يف الصدقة اجلارية.
وأوضحت دراسة (سليمان)2013،خربة اجلامعات الوقفية برتكيا وإمكانية اإلفادة منها يف مصر
من خالل إدارة أموال الوقف وتوسيع دائرة استثمارات الوقف لتشمل مظلته اجملاالت احليوية اليت من
شأنها تعظيم االستفادة منه يف شتى اجملاالت التنموية واحليوية.
أما الغرب ،ف قد استنسخ الوقف يف مضمونه اإلسالمي ضمن صيغ ومناذج تشبه الوقف أو تقرتب
من مفهومه فكرا ًوتطبيقا ً ليطوِّرَه فيما بعد وجيعل منه مؤسسات ماحنة وجامعات ومراكز حبثية
أنشئت من منطلق الصدقة اجلارية ونزعة اخلري اليت ال ميكن حصرها يف قالب ديين أو عرقي واحد،
مما جعلها تتفوق على جتربة الوقف العلمي يف الفكر اإلسالمي .بالفعل ،فقد أمجع الباحثون يف الغرب
على أن قانون الوقف اإلسالمي كان لهُ أك رب األثر يف تطوّر املؤسسات الوقفية يف بالدهم بعد القرن
السادس عشر ،فاألوقاف يف الواليات املتحدة األمريكية اختذت يف البداية شكل مؤسسات دينية أو
تعليمية مستقلة يف منط اإلدارة والتسيري املالي وباتت تتغذى من تربعات الواقفني من أبناء الطوائف يف
شكل أموال نقدية أو أمالك عقارية توقف على الكنائس واملدارس واجلامعات مما جعلها مناذج ناجحة
بامتياز حتمل حقيقة مضمون الوقف يف فكرته اإلسالمية يف نفس الوقت الذي ختلصت فيه من الروتني
اإلداري احلكومي(.عبدالواحد.)3 :2019،
ولقد إجريت دراسة ( )Khan & Hassan,2019للتعرف على الدور االجتماعي واالقتصادي
لألوقاف (األوقاف) يف متويل أهداف التنمية املستدامة يف بنغالديش ،وخلصت أن الزكاة واألوقاف قد
لعبتا دورًا هائالً يف التنمية االجتماعية واالقتصادية يف اجملتمعات اإلسالمية ،وال تزال هذه املؤسسات
قادرة على تقديم حل شامل لتحقيق أهداف التنمية املستدامة ،فاألوقاف قادرة على خدمة قطاع ثالث
فعال (إىل جانب القطاعني العام واخلاص) كوسيلة للتنمية املستدامة.
وحملياً هدفت دراسة (عبده )1997،إىل معرفة أثر الوقف يف التنمية االقتصادية واالجتماعية مع
دراسة تطبيقية للوقف يف اليمن ،وتوصلت نتائج البحث إىل :أن نظام الوقف من األنظمة اليت ساهمت
يف حتقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية ،سواء يف جانب الضمان االجتماعي ،التعليم والدعوة ،أو يف
جانب الصحة ،وكذا يف إقامة مشروعات البنية األساسية واإلنتاج مبختلف أنواعه ،وكذا حماربة
البطالة ،واملساهمة يف توزيع الدخل والثروة ،باإلضافة إىل مساهمته يف جانب االستثمار واالستهالك،
وكذا مساهمته يف اجلانب املالي ،وهذا يؤدي إىل حتقيق التنمية االقتصادية.
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وسلطت دراسة (العراشي )2014،الضوء على التجربة الوقفية يف اليمن يف عصر دولة بين رسول،
وتوصلت إىل عدد من اجملاالت لالستفادة منه.
مما سبق خنلص إىل القول ،أنهُ نظراً ألهمية األوقاف التعليمية يف خمتلف جوانب احلياة الرتبوية
والتعليمية ،وألنها شكلت دعامة أساسية ومهمة يف تطورها وتقدمها فإن االهتمام بالعملية التعليمية لن
يتم إال من خالل استغالهلا بالشكل الصحيح ،وتنميتها حتى تستطيع أن تؤدي دورها ورسالتها.
مشكلة البحث:
يعد اجلامع الكبري يف صنعاء أول وقف يف اليمن ،ثم تبعهُ بعد ذلك بستة أشهر بناء جامع اجلند،
وذلك لتنشيط احلركة العلمية .وقيل إن سنان باشا عندما وصل إىل صنعاء حاول االستيالء على
األراضي فوجد أن أغلب أراضي صنعاء أوقافاً فقام جبمع حجج األوقاف ،وعمل هلا مسودة واحدة تضمها
ومسيت باملسودة السنانية ،وما مل يتم تدوينه متت مصادرته( .عبده .)20 :1997 ،ويُعد الوقف املمول
الوحيد للعملية التعليمية ،حيث ساهم يف اإلنشاء والرتميم باإلضافة إىل نفقات العاملني والطلبة من
مسكن ومأكل ومشرب وكساء وكتب( .الفران.)1 :2013،
ويف اليمن ،فلقد أنشأت هيئة الرب اخلريية جامعة األحقاف يف حضرموت عام1995م ،واليت تقدم
سنوياً منحاً دراسية ملن ال يستطيع دفع الرسوم الدراسية من الطلبة املتميزين ،وذلك عن طريق صندوق
جيمع الكفاالت من عوائد نظام الوقف (احلكيمي.)148 :2012 ،
وبناءًعلى ذلك ميكن بلورة مشكلة البحث يف السؤال الرئيس اآلتي :ما دور الوقف التعليمي باليمن يف
حتقيق التنمية املستدامة؟
ومن هنا يهدف البحث إىل اإلجابة عن األسئلة اآلتية:
 -1ما دور الوقف التعليمي يف حتقيق التنمية املستدامة؟
 -2ما واقع الوقف التعليمي يف اليمن؟
 -3ما النماذج والتجارب الدولية لتفعيل الدور التنموي للوقف التعليمي؟
أهمية البحث:
نظراً لكثرة األوقاف التعليمية يف البالد اإلسالمية ويف اليمن خصوصاً؛ وعدم استغالهلا االستغالل
األمثل ،وكذا ما آل إليه األوقاف التعليمية (من عقارات ومبان وأموال) من ضياع واعتداء وسلب ونهب،
فإن أهمية البحث تتمثل يف:
 -1أنها تشخص واقع الوقف التعليمي يف اليمن ومعرفة دوره يف التنمية املستدامة.
 -2احلاجة املاسة إىل اقرتاح حلول ملشاكل تنمية واستثمار األوقاف التعليمية (الرتب) باليمن ،مبنية
على دروس مستخلصة من جتارب دولية رائدة يف جمال تطوير وتنمية األوقاف.
للعلوم والتقنية

1061
1061

صنعاء  21 - 20 /أكتوبر  2020م

( املؤتمر العلمي الثاني للعلوم اإلدارية )
التنمية املستدامة ركيزة لألمن واالستقرار والسالم  /أكتوبر  2020م

 -3هنالك ندرة يف األحباث يف جمال األوقاف التعليمية يف اليمن ،وتركز الدراسات واملراجع على
األوقاف بشكل عام وخصوصاً من الناحية الفقهية ،وعدم إيالئها موضوع االوقاف التعليمية األهمية
الالزمة ،فإن هذا البحث ميكن أن يع ّد إسهاماً متواضعاً من خالل معرفة دوره يف التنمية املستدامة.
 -4أن األوقاف التعليمية اليوم قد فقدت دورها الريادي الذي كانت تلعبه وتؤديه يف التنمية املستدامة
من خالل دورها يف تنمية العملية التعلمية.
 -5قد يثري اهتمام الباحثني مستقبالً لدراسة جوانب أخرى مل يُغطِها البحث ،كما قد يفتح اجملال
أمامهم للقيام بدراسات أخرى مماثلة لدراسة األوقاف التعليمية حيث يُعد املوضوع من األهمية
مبكان وخاصة أنهُ يتماشى مع الصحوة اإلسالمية املعاصرة.
 -6يساعد متخذي القرار يف إدارة تفعيل دور الوقف التعليمي باليمن يف التنمية املستدامة.
مصطلحات الدراسة:
ورد يف البحث املصطلحات اآلتية:
 -1الوقف (:)Endowment
لغةً :احلبس .يقال :وقف يقف وقفاً أي حبس حيبس حبساً( .سابق :1992 ،مج.)378 /3
ويف الشرع :حبس األصل وتسبيل الثمرة .أي حبس املال وصرف منافعه يف سبيل اهلل( .سابق:1992 ،
مج.)378 /3
اصطالحاً :عرفهُ ابن قدامه ( ) 1971بقوله" :حتبيس األصل ،وتسبيل املنفعة" فاملراد بـ " حتبيس األصل":
أي أن يُحَبِّس املالك املكلف احلر الرشيد ،أو وكيله املتصف بهذه الصفات ما له املنتفع به مع بقاء
عينه ،بقطع تصرف الواقف وغريه يف هذه العني املوقوفة عن أسباب التملكات ،مع قطع ملكه فيها.
(املعيلي)3 :2013،
وهو حتبيس األصول على منفعة اجلوانب العلمية والتعليمية ،كوقف املكتبات ،ونسخ الكتب،
ونسخ املصحف الشريف وجتليده ،ووقف املدارس وحلقات العلم ،واملتعلق باملتعلمني واملعلمني ونفقا
تهم ،ووقف القراطيس واألحبار واألقالم وحنوها مما حيتاجه العلم والتعلم (الشلتوني)4 :2011،
ويقصــد بالوقف التعليمي يف البحث احلالي :كل ما يصــح حيبس للتعليم ســوءاً كان يف صــورة
نقدية أو غري نقدية.
 -2تعريف التنمية املستدامة (:)sustainable development
لغةً :هي مصدر منى ومشتقة من الفعل منا ففي القاموس احمليط عن الفعل منا ":يَنْمُو نُمُوا :أي
زاد فيقال منا الرجل أي مسن"(آبادي ،)1340 :2005،ويف املعجم الوسيط ":منا الشَّيْء نَمَاء ومنوا زَاد
وَكثر ،يقُال منا الزَّرْع ومنا ا ْلوَلَد ومنا املالُ" (جممع اللغة العربية ،)956 :2004 ،وجاء يف لسان العرب
النَّماء":الزِّيَادَة نَمَى يَنْمِي نَمْيا ونُمِيّا ونَماءَ :زَاد وكثر ،ورمبا قالوا ينمو منو"(أبن منظور)341: 1984،
للعلوم والتقنية
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وعليه فإن التنمية يف لغة العرب تعين العمل على الزيادة والرفع من الشيء حمل التنمية بإرادتك
وبفعلك ،سواء كانت هذه الزيادة كمية أم نوعية.
اصطالحاً :أول تعريف ورد للتنمية املستدامة جاء يف التقرير الصادر عن اللجنة العاملية للبيئة والتنمية
سنة ( 1987جلنة برونتالند  ، (Brundtland Commissionحيث عرفها هذا التقرير على أنها ":تلك
التنمية اليت تليب احتياجات احلاضر دون التضحية بقدرة األجيال القادمة على تلبية احتياجاتها
).(Brundtland Commission, 1987: 8,43
بينما عرفها البنك الدولي بأنها ":تلك التنمية اليت تهدف لتحقيق التكافؤ املتصل الذي يضمن
إلتاحة نفس الفرص التنموية احلالية لألجيال القادمة وذلك بضمان ثبات رأس املال الشامل أو زيادته
املستمرة عرب الزمن (االشواح.)152 :2018،
كما ميكن تعريفها من املنظور اإلسالمي على أنها" ":عمارة األرض وإصالحها مبا ال خيل
بالتوازن الذي وضعه اهلل يف كل شيء يف الكون ،ويف عدم استنفاد العناصر الضرورية للحفاظ على
سالمة البيئة ،ويف احلد من تعريض األرض وما عليها إىل خمتلف أنواع التلوث ،ويف تأكيد عدالة
توزيع املوارد وعوائد التنمية ،ويف احلد من أمناط اإلنتاج واالستهالك املنافية لالستدامة".
(حمارب.)172 :2011،
أو هي جمموعة اإلجراءات واخلطوات اليت تسمح بتحقيق تطور اقتصادي واجتماعي للشعوب،
قائم على أساس احلفاظ على البيئة واالستخدام األمثل للموارد الطبيعية ،من أجل محاية حق األجيال
القادمة فيها (مسري.)60 :2020،
اخللفية النظرية
املبحث األول :دور الوقف التعليمي يف حتقيق التنمية املستدامة
مشروعية الوقف:
القول بصحة الوقف قول أكثر أهل العلم مِنَ السلف ومَنْ بعدهم ألدلة كثرية من الكتاب والسنة،
منها أدلة عامة تشمل الوقف وغريه ،ومنها أدلة خاصة بالوقف كاآلتي:
ر
ِْب ح ََّّت تُ رنف ُقواْ رِمَّا ُرُتبُّو َن وما تُ رنف ُقواْ رمن َشي ٍء فَرإ َّن ه ر ر
يم) (آل عمران .) 92 :
ََ
قوله تعاىل (لَن تَنَالُواْ الر َّ َ
اّللَ به َعل ٌ
ْ
كما ثبت الوقف بقول النيب  وفعله وإقراره مبا ورد يف شأنه من أحاديث عدة منها :حديث أبي
هريرة  قال :قال رسول اهلل ( :من احتبس فرساً يف سبيل اهلل إمياناً ،واحتساباً فإن شبعه ،وروثه،
وبوله ،يف ميزانه يوم القيامة حسنات)(صحيح البخاري.)2853 ،
وأما فعل النيب  للوقف  ،فقد ابتدأ مبسجد قباء  ،الذي أسسه عليه الصالة والسالم حني قدم
إىل املدينة قبل أن يدخلها  ،ثم املسجد النبوي يف املدينة  ،كما أوقف  سبعة حوائط لرجل من اليهود
يدعى خمرييق  ،قتل يوم أحد  ،وكان قد أوصى  ،إن أصبت فأموالي لرسول اهلل  ، يضعها حيث
أراه اهلل
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وإما إقراره فقد روى أبو هريرة  أن النيب  قال( :فأما خالد فقد احتبس أدراعه ،وأعتاده
يف سبيل اهلل) (صحيح مسلم)
الوقف والتعليم:
لعب الوقف دوراً بارزاً يف رعاية الناس عرب تأرخيه الطويل ،ومن أبرز ما اعتنى به الوقف :املساجد،
ومنها مسجد قباء ،الذي بناه املسلمون عندما قدم الرسول صلى اهلل عليه وسلم إىل املدينة املنورة،
وبعدها األوقاف اليت أوقفت للمسجدين الشريفني :املسجد احلرام واملسجد النبوي ثم بعدها املساجد
األخرى كاجلامع األزهر يف مصر ،والقرويني باملغرب ،والزيتونة بتونس وغريها .ثم يأتي بعد املساجد،
بناء املدارس العلمية ،واليت بلغت اآلالف على امتداد العامل اإلسالمي ،وكان هلا الدور البارز ،يف
نشر العلم واملعرفة بني املسلمني .وقد أدى توافد طلبة العلم من مجيع أحناء العامل ،إىل مراكز
احلضارة االسالمية ،والعواصم اإلسالمية ،إىل أنشاء اخلانات الوقفية اليت تؤويهم ،إىل جانب تهيئة
الطرق ،وإقامة السقايات واألسبلة يف هذه الطرق للمسافرين ،وكذا دوابهم .فضالً عن إنشاء الدور
واألربطة للطالب الغرباء إليوائهم ،وتهيئة اجلو املناسب هلم ،وأدى ذلك إىل ظهور الوقف للصرف على
هؤالء الطالب باعتبارهم من طلبة العلم املستحقني يف دار الغربة .إالَ أنَ الدور الفاعل يف جمال الوقف
التعليمي ،يتمثل يف املدارس واحملاضر والدور اليت أنشئت لأليتام ،وتوفري األكل وأدوات املدارس.
(اجلميلي)9 :2017،
ومن النماذج التارخيية اليت جتسد الدور الذي قام به الوقف يف النهوض بالتعليم أن املدارس أول
ما نشأت يف اجملتمع اإلسالمي نشأت على األوقاف ،وكان يشمل الوقف على هذه املدارس إطعام
الطالب وإيوائهم وكسوتهم وعالجهم .ويذكر ابن بطوطة خال ترحاله يف بالد العرب أن العشرات
من املدارس من املستوى االبتدائي إىل اجلامعي كانت قائمة على أموال الوقف ،وأن األموال املوقوفة
قد فاضت على الطلبة املنتسبني هلا .وقد كان الوقف وراء تشييد أربعمائة مدرسة بدمشق يف القرن
السابع اهلجري(.الريسوني.)70 :2001،
وقلما ختلو وثيقة وقف خريي من ختصيص جزء من ريع ذلك الوقف لتعليم عدد من األطفال
األيتام ،كما ال يوجد مسجد أو مدرسة وقفية يف العصر اململوكي ،إالَ ويوجد جبوارها مكتب لتعليم
األيتام .ومن أهم املؤسسات اليت قام الوقف على رعايتها ،املؤسسات اليت تعنى باجلانب التعليمي،
كاملدارس واملكتبات ،واالهتمام بالعلماء وطلبة العلم ،وقد حرص منشئو هذه املراكز التعليمية على
توفري مصدر دخل ثابت ،يكفل ملنشأتهم التعليمية االستمرار يف تقديم خدماتها ،ومن أجل ذلك رصدوا
هلا األوقاف الوفرية ،اليت تضمن للملتحقني بها العيش الرغيد؛ كي ميكنهم من االنصراف إىل طلب
العلم دون عناء .وبفضل الوقف على البحث العلمي توصّل العالء إىل كثري من االخرتاعات واإلبداعات
يف جمال الصّيدلة وعلم األدوية وتكنولوجيا استخراجها من النّبات ،وتطوّرت كذلك الطّرق
واألساليب والتّقنيات ،اليت تربط علم الكيمياء بعلم األدوية؛ ذلك ألنّ املدارس الطبِّيّة اليت تشبه
للعلوم والتقنية
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اجلامعات يف أيَّامنا هذه ،امللحقة باملستشفيات التّعليميَّة الوقفيَّة ساهمت بفضل التمويل املستمرّ من
األوقاف يف نشوء علوم مستقلَّة بالصّيدلة والبيطرة( .اجلميلي)10 :2017،
وبفضل أموال الوقف تأسست أقدم جامعة يف العامل العربي هي جامعة القرويني ،وكذلك الشأن
بالنسبة جلامعة األزهر والزيتونة ،كما كان الوقف وراء أكرب املكتبات العامة وتوفري الكتب
ومستلزمات الدراسة ،وكمثال على ذلك دار العلم بطرابلس أواسط القرن (5هـ) وقد اشتملت على ما
يزيد على مائة ألف جملد ،وقيل إن جملداتها بلغت بعد جتديدها يف عام ثالثة ماليني جملد ،ومكتبة
القاهرة يف عهد اخلليفة احلاكم بأمر اهلل ،وكانت تتوفر على ) (2.2مليون كتاب( .بوركبة:2009،
.)90
ومن مجيل أوقاف الكتب العلمية ،ما فعله ابن خلدون (808هـ) عندما وقف نسخةً من كتابه
(العرب وديوان املبتدأ واخلرب( املعروف بـــ(املقدمة) يف خزانة جامع القريوان ،وأجاز إعارته ،لكنّه اشرتط
أن يكون املستفيد ذا مسعةٍ جيدة أميناً ،وأن يدفع رهناً مناسباً ،وأن يردّ الكتاب يف مدّة ال تزيد عن
شهرين ،وكذلك وقف مُال علي القاري (ت 1014هـ) مجيع مصنّفاته اليت بلغت ثالمثائة كتاب ،وأباح
نسخها إذا احتاج إليها القارئ  .إال أن فكرة الوقف على املؤسسات التعليمية ،بدأ يف عهد اخلليفة
العباسي املأمون الذي أول من رعى هذا األمر ،وأكسبه أهمية وعناية ،وذلك عندما أنشأ بيت
احلكمة ،وجعل هلا أوقافا حمددة ،ومن ثم انتشر هذا األمر ،فأصبح من ضرورات إنشاء أي مؤسسة
تعنى بالتعليم أن يعني هلا وقف ثابت يفي بنفقاتها( .اجلميلي.)12 :2017،
الوقف التعليمي والتنمية املستدامة:
حددت الوثيقة اخلتامية ملؤمتر ريو ( ")20+املستقبل الذي نريده" يف دورته الثامنة والستني ،أهداف
التنمية املستدامة اليت يرمز هلا اختصاراً بــــ( )SDGsوتسمى أيضاً باألهداف العاملية ()Global Goals
(خطة التنمية املستدامة لعام  )2030وهي عبارة عن جمموعة من ) (17هدفًا و) (169غاية ،واليت
تطرقت يف اهلدف ) (4لضمان التعليم اجليد املنصف والشامل وتعزيز فرص التعلم مدى احلياة للجميع
حبلول عام  ، 2030العمل على ضمان أن مجيع الفتيات والفتيان يكملون تعليماً ابتدائياً وثانوياً جمانياً
ومنصفاً وجيدًا يؤدي إىل نتائج تعليمية ذات صلة وفعالة  ،وضمان حصول مجيع املتعلمني على املعارف
واملهارات الالزمة لتعزيز التنمية املستدام ،وكذا بناء وحتديث املرافق التعليمية اخلاصة باألطفال
وذوي االحتياجات اخلاصة ،وتوفري بيئات تعليمية آمنة وغري عنيفة وشاملة وفعالة للجميع ،وزيادة عدد
املنح الدراسية املقدمة إىل البلدان النامية.) https://tinyurl.com/y5c296sa(.

أن التعليم يعترب عنصراً أساسياً للتنمية ،فهو يساعد على متكني اجملتمعات من أسباب القوة
البشرية واملعرفية ،وهو وسيلة اجملتمع وحمركه األساس حنو بناء نهضة حضارية ،فضالً عن أنه يرسي
أسس التنمية املستدامة ،حيث مت بناء املؤسسات التعليمية الرئيسية باستخدام الصيغ الوقفية املختلفة،
أما الشواهد املعاصرة فهي كثرية وعلى رأسه املؤسسات التعليمية الوقفية اليت حتتل حيزاًمهماً ومؤثرا
للعلوم والتقنية
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ً يف احلياة العلمية يف الغرب بشكل عام ويف الواليات املتحدة األمريكية .وتعتربُ الوقفيات التعليمية
املمكن األساسي لتميز التعليم يف الكثري من اجلامعات الغربية؛ حيث متكنها الوفرة املالية من تطوير
التعليم حتسني رواتب املعلمني وتطوير املكتبات والقيام بالدراسات واألحباث ،وتعترب األوقاف التعليمية
فيها مصادر متويلية خالصة للجامعات ،ويتم تنميتها من خالل هبات رجال األعمال واألغنياء أو
اخلرجيني السابقني من اجلامعة ،حتى غدت وفرتها تعادل املوازنات السنوية للدول النفطية كما
ستتحدث األرقام يف هذا املوضوع ،وتعد الوفرة املالية فيها ضماناً لإلنتاجية واالستمرارية
واإلبداع (.احلراصي.)2 :2019،
ولقد أسهم الوقف يف تقدم األ مة اإلسالمية لدعمه جماالت حيوية كثرية كدعمه للمؤسسات
الرتبوية والتعليمية مثل( :مشروع وقف رافد)3 :2016،
أوالً :اخلالوي :ومفردها خلوة وهي شبكة خاليا علمية تنـــــــــــتشر وتشتهر يف أفريقيا خاصة ،وغرضها
تعليم القرآن الكريم والعلوم الشرعية لصغار التالميذ ،وكبار الطلبة.
ثانياً :الكتاتيب :أنشأ املسلمون على مر تارخيهم كتاتيب وقفية لتعليم القرآن الكريم لألطفال للفقراء
واليتامى .ومن تلك الكتاتيب كُتاب الضحاك بن مزاحم (ت105 :هـ) والذي كان يرتدد عليه (3000

طفل فقري) يف بالد ما وراء النهر (تركستان حالياً) .وكانت خدمة الوقف للكتاتيب تشمل إىل جانب
تدريس الطالب القرآن الكريم ومبادئ العلوم ،خدمات أخرى كاإلعاشة ،والصدقات ،والنفقات يف
اللباس وأدوات الدراسة .وقد ذكر الرحالة ابن جبري يف (القرن  6هـ) أنه شاهد كتاتيب موقوفة على
األيتام واللقطاء وأوالد الفقراء يف القاهرة ودمشق وقال بأنهم كانوا يسمونها يف مصر (كُتاب سبيل).
ثالثاً :املدارس :تأخر ظهور املدارس إذا ما قورنت بالكتاتيب فلم يسجل لنا التاريخ اإلسالمي مناذج منها
قبل أوائل (القرن  5هـ) ،وقد مشلت الوقفيات تأسيس املدارس اليت كانت تدرس خمتلف العلوم الشرعية
والعربية والتاريخ والطب وعلوم أخرى غريها .ويف بدايتها أحلقت باملساجد املدارس ،ومشل التعليم فيها
مجيع الفئات االجتماعية ،من الرجال والنساء واملماليك واأليتام واللقطاء والبوابني والفراشني كلّ ذلك
بفضل شروط الواقفني هلا .ومما جيلّي دور الوقف يف دفع عجلة التقدم العلمي والتعليم يف تارخينا
احلضاري كثرة املدارس الوقفية ففي بغداد يف (القرن 6هـ) بلغ عدد مدارسها ( 300مدرسة) ويف الفرتة
ذاتها بلغ عدد مدارس دمشق ( 20مدرسة) ويف القاهرة يف (القرن 9هـ) بلغ عدد املدارس فيها (63

مدرسة) ويف مكة املكرمة يف نفس الفرتة بلغ عدد املدارس بها ( 11مدرسة) ،أمّا يف صقلية اإلسالمية
فقد بلغ عدد مدارسها الوقفية ( 300مدرسة) وكان التعليم فيها متاح للغين والفقري والغريب مع إجياد
السكن والطعام واملطالعة.
رابعاً :املكتبات :عرف املسلمون املكتبات باسم خزائن الكتب وكان وقفها يتم بوقف مكتبات كاملة
أو كتباً مفردة ينص الواقف على طرتها ما يفيد وقفها وتلك املكتبات أقرب إىل دور العلم ومراكز
للنشر والرتمجة ،وكان واقفوها من احلكام أو من رجال الدولة أو من العلماء أو من األثرياء .وخدماتها
للعلوم والتقنية
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ال تقتصر على توفري الكتب فقط ،بل إفراد قاعات للمطالعة وأدوات النسخ واإلضاءة والسكن
واإلعاشة .ويقول الرحالة (ابن جبري) يف مشاهداته :إن مكتبات مصر قد خصصت ألهل العلم الغرباء
املأوى واملال إلصالح احلال واحلمامات والعالج واخلدم خلدمتهم.
خامساً :األوقاف على األحباث العلمية :كان الوقف من أهم مصادر متويل األحباث العلمية من حيث
اإلنفاق أو تشجيع العلماء الباحثني .بل إن تأسيس دور العلم ومعاهد الرتبية ومراكز البحث ما هي إالّ
صورة من الدعم الالحمدود للبحث العلمي وذلك مبا يوفره هذا الدعم السخي للعلماء والباحثني من
راحة نفسية ،وأمن اج تماعي ،واستقرار معيشي لكي يفكرون ويبدعون ثمّ ينتجون .ومن املمكن أن
يقال إن الوقف مول احلركة العلمية ،والبحثية ،بتمكينه من نسخ الكتب ،ونشرها ،وحفظها يف
خزائن الكتب الوقفية مبا تضمه بني دفتيها من علوم زاخرة وأحباث متقدمة يف خمتلف علوم وفنون
احلضارة اإلسالمية .وهذا ما يؤكده العامل اجلغرايف ياقوت احلموي (ت626:هـ) بأن ما كتبه يف
كتابه (معجم البلدان) كان مما مجعه من فوائد من كتب الوقف اليت استعارها من خزائن الكتب
(مبرو الشاهجان) الوقفية حيث يقول" :وكانت سهلة التناول ال يفارق منزلي منها مائتا جملد وأكثرها
بغري رهن تكون قيمتها مائيت دينار فكنت ارتع فيها وأقتبس من فوائدها وأنساني حبها كلّ بلد
وأهلاني عن األهل والولد وأكثر فوائد هذا الكتاب (معجم البلدان) وغريه مما مجعته فهو يف تلك
اخلزائن".
املبحث الثاني :واقع الوقف التعليمي يف اليمن
قبل دخول اإلسالم إىل اليمن وجدت بعض األنظمة الشبيهة بالوقف يف العام التاسع اهلجري ،ومن
ذلك األراضي الزراعية اليت خصصت ألماكن العبادة من قبل ملوك تُبٌع ،ومثلها ما خصصته امللكة
بلقيس على املعابد ،وبعد دخول اإلسالم إىل اليمن انتشرت األوقاف فيها ،ويعد اجلامع الكبري يف
صنعاء أول وقف يف اليمن ،وقام ببنائه فروة بن مسيك املرأدى وقيل األبناوى ،يف بستان بأذان عامل
كسرى يف اليمن ،ثم تبعهُ بعد ذلك بستة أشهر بناء جامع اجلند ،الذي بناه معاذ بن جبل رضي اهلل
عنه ،عندما أرسله رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم إىل اليمن قاضياً ومعلماً ،وقيل أن أول وقف ذري يف
اليمن كان لطاووس بن كيسان احلمريي األبناوي على مسجد اجلند وعلى ذريته ،وذلك لتنشيط
احلركة العلمية عن طريق الوقف على التعليم ،وإنشاء أماكن تلقى العلم ،ونذكر من ذلك أوقاف
امللك املعز بن طنغكتني ،الذي أنشأ العديد من املدارس واملساجد ومنها :املدرسة السيفية يف مدينة تعز
اليت وقفها ووقف عليها وادي الضباب ،وشهدت مدينة عدن العديد من األوقاف على املساجد واملدارس،
منها أوقاف عثمان الزجنيلي حيث قام ببناء العديد من املساجد واملدارس ،ووقف عليها اخلانات
واألسواق لإلنفاق عليها ،وما زاد عن ذلك حيول إىل احلرمني الشريفني( .عبده.)20 :1997 ،
و املتتبع لتاريخ الوقف والتعليم يف اليمن ،يتبني أن التعليم يف اليمن بدأ بعد اإلسالم ،وكان التعليم
والتدريس يف بادئ األمر يتمَّان يف نفس مباني املسجد ،ومبرور الزمن متَّ يف بعض املساجد ختصيص
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أمكنة أو غرف معينة من مباني املسجد أو املباني امللحقة بها ،أو اجملاورة هلا ملهام التعليم والتدريس،
وهكذا ظهرت املعالمة إما ملحقة باملسجد أو مبنية جبواره ،كما ظهرت املدارس املسجدية اليت كانت
عبارة عن مساجد ضخمة ذات ط وابق تضم فصوالً للتدريس و ُنزُالً جمانية لسكن الطالب واملعلمني
والعمال القائمني على خدمة املسجد واملدرسة ،وذلك يف الدول اليمنية اليت اهتمت بهذا اجلانب
كالرسولية والطاهرية (.الفرّان.)2013 ،
ففي عهد الدولة الرسولية ( 626هـ 1229 /م ) والذي أطلق عليه العصر الذهيب يف اليمن ،شهدت
اليمن تطوراً ملحوظاً يف خمتلف جوانب احلياة وخباصة االقتصادية مما كان لهً أثره الواضح على
األوقاف ،فقد تنوعت األوقاف وتعددت أغراضها ،حيث حظيت املدارس واملساجد واجلوامع والربط
باألوقاف الشاسعة ،واليت متثلت يف األراضي الزراعية ،والعقارات واحلوانيت والسقايا وغريها ،ومل
تكن أوقاف بين رسول مقصورة على مدينة تعز مقر حكمهم ،بل تعدتهُ إىل خمتلف املناطق اليمنية
(عدن ،زبيد ،صنعاء ،حضرموت ،)...،وبذلك أضحى الوقف يف عهد الدولة الرسولية يقوم بدور بارز
وفعال يف خمتلف جوانب احلياة .ومن أوقاف ملوك بين رسول أوقاف السلطان نور الدين عمر بن على بن
رسول ،منها وقفه على املدرسة الغرابية يف اجلند ،حيث وقف عليها الوقوف اجليدة بهدف توفري التمويل
الالزم الستمرار عمل هذه املدرسة ،ولهُ أيضاً العديد من املدارس واملساجد اليت وقف عليها العديد من
األوقاف ومن أوقاف نساء البيت الرسولي ،أوقاف الدر الشمسي بنت امللك عمر بن علي بن رسول ،اليت
وقفت على العديد من دور العلم والعبادة ،وعلى القائمني عليها وطالب العلم فيها ،وكذا كانت هلا
أوقاف لذوي احلاجات وحنوهم من عامة الناس .ومن أوقاف األمراء الرسوليني أوقاف األمري عباس بن
عبد اجلليل بن عبد الرمحن الثعاليب حيث كانت لهُ أوقافً عديدة يف معظم املناطق اليمنية ،منها
مدرسة يف بلدة اذخر  ،ومل يقتصر الوقف على ملوك ونساء وأمراء البيت الرسولي ،بل تعداه إىل
املوسرين من عامة الناس والعلماء والفقهاء ،إذ كانت من حيث احلجم أقل من أوقاف امللوك واألمراء،
إال أنها ساهمت بشكل كبري يف تقديم اخلدمات املناطة بها ،ومنها أوقاف الفقيه بطال الركيب على
مدرسته اليت بناها يف ذي يعمد ،وهى عبارة عن أراضى زراعية باإلضافة إىل جمموعة كبرية من
املكا تب لينتفع بها طالب العلم يف املدرســــة ،وكان وقفه يقوم بكفاية أرباب الوظائف فيها ،باإلضافة
إىل الطلبة املنقطعني الذين جتاوزوا ( )60طالباً(عبده.)23 :1997 ،
كما تتابع الوقف يف عهد الدولة الطاهرية (858هـ) حيث قام ملوك وأمراء بين طاهر بالوقف على
اجلوامع واملساجد واملدارس وغريها من وجوه اخلري املختلفة ،يف خمتلف املناطق اليمنية ،ومن ذلك ما
قام به اجملاهد مشس الدين بن طاهر حيث وقف مجيع أمالكه اخلاصة من عقار وحنوه على املسلمني،
وتبعهُ سالطني وأمراء بين طاهر واقتفى أثرهم األغنياء وذو الصالح يف الوقف على أماكن العلم
والعبادة ،ومن ذلك أوقاف الشيخ على بن سفيان ،الذي وقف املدرسة السفيانية يف مدينة عدن ،إال أن
الفساد تعرض لألوقاف يف عهد الدولة الطاهرية بسبب إهمال النظار ،السيما بعد استيالء احلكام
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على األوقاف ألنفسهم ،وفى عهد الدولة العثمانية ( 945هـ ) استمر الوقف على املدارس واجلوامع،
ولكنها مل تصل إىل ما وصلت إليه يف العهد الرسولي ،ومن أوقاف العثماني أوقاف مصطفى باشا الذي
أنشأ العديد من املساجد واملدارس ،ووقف على أثين عشر قارئاً مع مشرف عليهم يف جامع األشاعر
بزبيد ،وفراش للجامع وسقاء ،وإنشاء مدرسة يف صنعاء ،وكذا أنشاء كمال الرومي املدرسة
الكاملية بزبيد ووقف عليها وقـفـاً كافياً( .عبده.)24 :1997 ،
وبذا انتشرت املدارس اخلريية يف مجيع أحناء اليمن ،ويُعد الوقف املمول الوحيد للعملية التعليمية،
حيث ساهم يف إنشاء املدارس وملحقاتها وهجر العلم ومعاقله واملدارس امللحقة باملساجد ،بناء املدارس
وصيانتها وعمارتها وترميمها باإلضافة إىل نفقات العاملني بها من مدرسني ومعيدين وحراس وقائمني
على أمور هذه املدارس باإلضافة إىل نفقة الطالب من مسكن ومأكل ومشرب وكساء وكتب ،فلم
تكن هناك قرية أو مدينة إال وأوقفت هلا املدارس ،ومل تكن العلوم اليت تدرس مقصورة على العلوم
الشرعية بل مشلت خمتلف العلوم والفنون فعلوم الفيزياء واهلندسة والرياضيات والفلك والتصوف
والكيمياء كانت من العلوم اليت لقيت اهتماماًمن الواقفني (الفرّان.)2013 ،
حتى جاء سنان باشا الذي أساء التصرفات اإلدارية فصادر األموال وغري من جمرى صرفيات
الوقف ،مما دعا العلماء إىل الوقوف يف وجهه إال أنهُ أعدم كثرياً منهم يف صنعاء ،وقيل إن سنان باشا
عندما وصل إىل صنعاء حاول االستيالء على األراضي فوجد أن أغلب أراضي صنعاء أوقافاً فقام جبمع
حجج األوقاف ،وعمل هلا مسودة واحدة تضمها ومسيت باملسودة السنانية ،وما مل يتم تدوينه متت
مصادرته .ومت تقسيم الوقف يف عهد الدولة العثمانية إىل وقف داخلي أي وقف صنعاء وتوابعها يتواله
ناظر ،ووقف خارجي يتواله ناظر آخر .ومن العلماء الذين تولوا األوقاف الداخلية اجلمال علي ،وحممد
املطاع ،اللذان استطاعا عام 1312هـ بفضل صداقتهما للوالي الرتكي أن يقوما بضبط األوقاف ،وحبس
املعتدين على الوقف وذويهم ،وأمر العمال بإجراء احلسابات ،وإحياء املساجد .ويف عهد اإلمام حيي
وأوالده 1325هـ بدأت األوضاع تتدهور اقتصادياً (عبده.)25 :1997 ،
ويف العصر احلالي كان للوقف دور ًا بارز ًا يف متويل التعليم اجلامعي يف اليمن ،فلقد أنشأت هيئة
الرب اخلريية جامعة األحقاف يف حضرموت عام 1995اليت تقدم اسنوياً منحاً دراسية ملن ال يستطيع دفع
الرسوم الدراسية من الطالب النابهني ،وذلك عن طريق صندوق خريي جيمع الكفاالت بطريقتني:
األوىل من عوائد نظام الوقف ،والثانية مما يدفعه الكفيل من رسوم سنوية للطالب بشكل مباشر.
(احلكيمي.)148 :2012 ،
و تعد مكتبة األوقاف باجلامع الكبري بصنعاء (القدمية) من املكتبات اليت يشار إليها بالبنان
كما حتويه من كنوز معرفية متمثلة يف خمطوطاتها القيمة والنادرة يف خمتلف العلوم ،ولو حظيت
بالعناية الالزمة من حيث احلفظ والتحقيق والنشر لكانت منارة علمية عظيمة يستفيد منها الراغبون
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يف طلب العلم والباحثون واملهتمون باملكتبات واملعلومات عامة ،واملهتمون مبكتبة جامع الكبري خاصة.
(خليل.)3 :2003،
املبحث الثالث :مناذج وجتارب دولية لتفعيل الدور التنموي للوقف التعليمي
لفرتة طويلة ظل مفهوم التنمية مرتبط ًا باألساس بالنمو االقتصادي ،إال أن الدراسات اليت تناولت
التنمية خاصة يف اخلمسينات والستينات والسياسات املعتمدة ،أوضحت عدم صواب مفهوم التنمية
الذي خيتزل التنمية يف جمرد النمو االقتصادي ،وبالتالي ظهر مفهوم جديد للتنمية عمل على حتجيم
دور اجلانب االقتصادي من مفهوم التنمية وأضاف له اجلانب االجتماعي ،ليظهر مصطلح التنمية
الشاملة ،ويف السبعينات من القرن املاضي ونتيجة التدهور البيئي على املستوى العاملي واملناطق والدول
ممثال يف التسخني احلراري للجو ،فقدان طبقة األوزون ،نقص املساحات اخلضراء واألمطار احلمضية
وفقدان التنوع البيولوجي واتساع نطاق التصحر ،نفاذ املوارد الناضبة ،تعرية األراضي واخنفاض
إنتاجيتها ،تزايد معدالت الفقر وانتشار األمراض الفتاكة سوء التغذية واألمية وغريها من املشاكل
االجتماعية والبيئية .ونتيجة لتلك املخاوف ظهر مصطلح جديد يصف التنمية املستدامة ،وهكذا أصبح
اعتماد االعتبارات البيئية واالجتماعية كجزء من املعطيات اليت يتم بناء عليها تصميم السياسات
التنموية لتحقيق التنمية املستدامة ،ونظراً لشمولية الوقف وتعدد جماالته ،فإن له أثر واضح على تنمية
اجملتمع مشلت العديد من اجلوانب االقتصادية واالجتماعية وحتى الدينية واإلنسانية والبيئية ،وهذا ما
يثبت دوره اهلام يف حتقيق التنمية املستدامة( .مسري.)45 :2020،
ولذا اجتهت بعض الدول إىل تطوير نظامها الوقفي وتفعيل دوره يف التنمية املستدامة ،كما عقدت
الندوات واملؤمترات املتعددة املتعلقة بالوقف ودوره التنموي ،واليت أكدت يف توصياتها على العمل على
حتقيق االستفادة من التجارب الوقفية الرائدة يف هذا اجملال مبا يعزز إحياء سنة الوقف التعليم وتفعيل
دوره يف التنمية املستدامة .ونستعرض بإجياز أهم النماذج والتجارب الوقفية الرائدة فيما يلي:
أوالً :جتربة وزارة األوقاف املصرية:
عملَ الدّستور املصري الذي متَّت املوافقة عليه يف ديسمرب  2012م على استعادة الدَّور اهلام للوقف
يف احلياة العامَّة ويف تنمية اجملتمعات ومعاجلة مشكـــالتها من خالل ( املادَّتني  ) 25 ، 21وإنشاء اهليئة
العليا لشؤون لوقف يف ( املادَّة  . ) 212كما قامت وزارة األوقاف املصرية من خالل القانون رقم ()80
لسنة 1971م بإنشاء هيئه استثمارية مستقلة إلدارة واستثمار أموال الوقف على أسس اقتصادية سليمة،
ويتمثل دور وزارة األوقاف املصرية يف االهتمام باملسجد اجلامع الذي جيمع بني إقامة الصلوات وتعلم
الفقه وأمور ا لدين وإقامة دور للمناسبات ،كما تقوم الوزارة بتقديم مرتبات شهرية للطلبة الفقراء سواء
كانوا مصريني أو من أي دولة أخرى يدرسون العلوم يف مصر( .الفران.)3 :2019،
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ثانياً :منوذج وجتربة تركيا:
تُعدّ جتربة تركيا منوذج ًا يف إعادة تسخري الوقف لصاحل التعليم فقد متكنت من إعادة إحياء
شرِعَ يف تأسيس اجلامعات الوقفية بدءً من
الصلة بني الوقف والتعليم حبلّة (مدنية وليس دينية) حيث ُ
مثانينات القرن املاضي ،واشتد زمخها بعد توفري إطار قانوني مدني نظم تبعيتها إىل جملس التعليم
العالي وشجع على أعمال الوقف من خالل العديد من احلوافز الضريبية اليت تضمنها .مثلت جامعة
بيلكنت اليت تأسست يف عام (1984حتت حكم العسكر آنذاك) باكورة هذه اجلامعات ،إىل أن
وصل عددها اليوم إىل ( )63جامعة وقفية  ،إضافة إىل سبعة معاهد تقانية وقفية ،وذلك مقابل ()104
ج امعة حكومية (القانون مينع الرتخيص للجامعات اخلاصة الرحبية) .تتنوع املؤسسات الوقفية املنشئة
هلذه اجلامعات الوقفية فهناك املؤسسات اخلريية واملؤسسات الوقفية األهلية والشركات العائلية الثرية
والنقابات املهنية ،وغريها .جتدر اإلشارة إىل أن اجلامعات الثالث اليت تقدمت ترتيب اجلامعات
الرتكية ضمن التصنيف األخري لصحيفة التاميز الربيطانية ( ،)Times Higher Educationهي
جامعات وقفية(.عبد الواحد.)4 :2019،
ثالثاً :منوذج وجتربة أمريكا:
تُعَدّ التجربة األمريكية يف هذا اجملال منوذجا قائماً بذاته ،فجامعة هارفرد باتت منوذجاً رائداً
يف إسهام االستثمارات اخلريية يف تطوير التعليم اجلامعي والبحث العلمي حيث كرست منذ تأسيسها
عام  1636تقليدا يقضي بدخول الوقف كالعب رئيس يف جمال التعليم العالي ،وحققت بذلك معادلة
جتعل من التربع أحد األسس الصلبة لبناء تعليم متميز ال خيضع لقوانني العرض والطلب وال يتكئ كليا
على امليزانيات احلكومية .وعلى غرار هارفرد رخصت اجلامعات الوقفية األمريكية عالقة وطيدة بني
ثقافة التربع من ناحية ،وامليادين األكادميية وبرامج البحث العلمي من ناحية أخرى ،حبيث مل يعد
هناك تصور لوجود بنية حتتية علمية بدون الوقف .وجتدر اإلشارة إىل أن النموذج األمريكي يف متويل
اجلامعات يعد انعكاساً للبنية االقتصادية األمريكية اليت يغلب عليها التنافس النابع من آليات السوق
(يف مقابل منوذج أوروبي ساد فيه الدعم احلكومي للجامعات بدرجات متفاوتة) .تضم الواليات املتحدة
األمريكية أكرب عدد من اجلامعات الوقفية يف العامل (عبد الواحد .)4 :2019،ومن التجارب الرائدة
يف أمريكا جتربة معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا الذي وضع خطة إلعادة هندسة براجمه
األكادميية حول التقانة يف ظل التقدم املتسارع لتطبيقات احلوسبة والذكاء الصنعي وحتليل البيانات
الضخمة والتعلم اآللي ،وما إىل ذلك من التقانات الرائدة والقائدة للثورة الصناعية الرابعة اليت يقف
العامل على أبوابها .تضمنت هذه اخلطة بشكل أساسي إنشاء أول كلية للذكاء الصنعي مسيت باسم
مموهلا يف إعالن تأسيسها كلية شوارزمان للحوسبة)، ) Schwarzman College of Computing
ويعد التمويل الذي حصل عليه املعهد إلنشاء الكلية اجلديدة وتشغيلها ،والبالغ ( )350مليون دوالر،
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جاء على شكل وقف من رجل أعمال ثري امسه (ستيفن شوارزمان) ،متبصر ومستبشر مبستقبل
الذكاء الصنعي ،وميتلك سجالً حافالً مبنح مليارات الدوالرات للمؤسسات األكادميية املعنية بهذا
اجملال التقاني الوا عد ،باإلضافة إىل متويله لربنامج منح حبثية يف اجملال ذاته معروف باسم
()MIT News Office,2018; 1( .)Schwartzman Scholars

يتضح مما سبق ذكرهُ أن الوقف التعليمي مل يكن سابقة حبد ذاته فخالل العقود املاضية زاد
انتشار (الوقف اخلريي) لصاحل العديد من املؤسسات التعليمية يف العامل متّسماً بأحد النمطني
األساسيني :الوقف التعليمي  ،وهو وقف يوقف لصاحل مؤسسة تعليمية ما موجودة على أرض الواقع،
يُمنح إليها على شكل وديعة ( )Endowmentلبناء مدرسة أو خمترب أو كلية (كما هو احلال بالنسبة
لكلية شوارزمان السابقة الذكر) أو إلطالق برنامج حبثي أو برنامج منح دراسية أو حبثية وغريها من
الودائع الوقفية ،والنمط الثاني ،وقف إلنشاء ما يسمى (مدرسة أو جامعة وقفية) تُؤَسَّس بشكل كلي
بناءً على متويل وقفي يغطي نفقات تأسيسها وتشغيليها بشكل دائم كما هو احلال يف أغلب اجلامعات
األمريكية كهارفارد و ستانفورد وكارجني ميلون ،اليت مت تأسيسها لتكون وقفية .تعمل هذه
اجلامعات الوقفية وفق نظام املؤسسات غري الرحبية وتتقاضى بذلك رسوما معتدلة من الطلبة باإلضافة
إىل توفريها لربامج منح دراسية سخية للطلبة .
املنهج واإلجراءات
أوالً :منهج وأداة البحث:
تبنى البحث احلالي املنهج الوصفي املسحي كونهُ األنسب يف حتقيق أهداف البحث من خالل
دراسة وجهات نظر الناس حنو ما جيري من أحداث ،وتركز هذه الدراسات عادة على جماالت ال يعرف
عنها الكثري أو مل جتر فيها دراسات سابقة ،كما مت مسح األدبيات املختلفة اخلاصة بالوقف التعليمي
يف اليمن ودوره يف التنمية املستدامة ،وكذا تقرير عن الرتب سنة  2009بعنوان ":من الوارث الشرعي
ألوقاف الرتب بعد طالب املدرسة العلمية اليت انقضى عهدها" ،كما اعتمد البحث على املقابلة كونها
تتيح لنا قدراً من املرونة يف البيانات واملعلومات ،ومتكننا من مجيع كميات كبرية من املعلومات،
وتعطي فرصة لطرح أسئلة مباشرة بهدف املتابعة واالستيضاح والتحقق من فهم املستجيب وجهة نظره
يف الظاهرة املدروسة.
ثانياً :جمتمع وعينة البحث:
اقتصر البحث على واقع الوقف التعليمي يف اليمن ودورة يف حتقيق التنمية املستدامة من خالل
استقصاء آراء عينة قصديه من اخلرباء يف جمال الوقف التعليمي اليمين ومشلت خرباء يف (( جمال الرتب
(األوقاف) اخلاصة بالتعليم  -جمال االقتصاد اإلسالمي – تاريخ اليمن التعليمي)) ،وذلك حبكم ثراء
املعلومات لديهم سواءً من خالل عملهم يف موقع الرتب التعليمية أومن إجرائهم للبحوث املتعلقة مبوضوع
البحث احلالي.
للعلوم والتقنية
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واقتصر دور الباحث على إجراء املقابالت مع مسئول الرتب التعليمية يف وزارة األوقاف اليمنية
وخرباء الوقف التعليمي ،واليت استغرق تطبيق املقابلة شهراً كامالً الستكمال خطواتها باإلضافة إىل
مجع املعلومات والتقارير والوثائق املتعلقة مبوضوع البحث ،ومن ثم االستعـانة خبرباء يف عمليات التحليل
للمقـابلة ومن هنا مت قياس الصدق والثبات.
رابعاً :إجراءات البحث:
نظراً لطبيعة البحث احلالي فقد متت إجراءاته وفقاً للخطوات اآلتية:
 -1مســــح األدبيات املختلفة اخلاصــــة بواقع الوقف التعليمي اليمين ودوره يف حتقيق التنمية املســــتدامة
والنماذج والتجارب الوقفية.
 -2إجراء املقابلة خالل اآلتي:
أ -حتديد املعلمني بناءً على عنوان البحث باختيار مسئول الرتب التعليمية يف وزارة األوقاف اليمنية.
ب -إجراء املقابلة بعد حتديد وصياغة اهلدف العام من إجراء املقابالت وإعداد األسئلة التمهيدية وأسئلة
املتابعة ،وأثناء إجراء املقابالت تولدت األسئلة التمحيصية واألسئلة التفسريية.
ج -التسجيل من خالل إجابة املسئول بنفسه عن األسئلة املفتوحة يف صورة استبانة معدة مسبقاً نظراً
النشغاله ،ومن ثم كتابة املالحظات واالستفسارات من قبل الباحث ملناقشتها خالل املقابالت
املتتابعة.
د -حتليل املقابالت متت هذه اخلطوة بتحديد التصنيفات والفئات األساسية بعد قراءة ومراجعة متأنية
لكافة املقابالت وساعد يف ذلك آراء اخلرباء ،ومن ثم متت إعادة التحليل بهدف تقسيمها لفئات
فرعية للتعمق يف اجملاالت.
ه -إعادة حتليل احملتوى ،بهدف التحقق من النتائج ومن ثم كتابة النتائج واخلروج باستنتاجات.
 -3وكذا حتليل تقرير عن الرتب ســـــنة  2009بعنوان ":من الوارث الشــــرعي ألوقاف الرتب بعد طالب
املدرسة العلمية اليت انقضى عهدها".
النتائج واالستنتاجات واخلالصة والتوصيات
أوالً :حتليل النتائج وتفسريها :
بناءً على تفريغ املقابالت االثنوغرافية واالستبانة املفتوحة ألسلوب دلفاي القرارات مت حتليل
إجابات وآراء املُعلِمني (املستجيبني) حول واقع الوقف التعليمي يف اليمن ودورة يف حتقيق التنمية
املستدامة ،وفيما يلي عرضاً ألهم النتائج اليت توصل هلا البحث على النحو اآلتي:
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 -1يتضح من خالل مسح األدبيات وحتليل تقرير (الرتب ) وآراء املُعلمني أن واقع لوقف التعليمي ودوره
حالياً غائب وتعرتضهُ العديد من املشاكل وبالرغم من ذلك ال تزال بعض التجارب احمللية حاضرة
وأن مل تكن كما كان سابقاً.
يقول ق /الرتب :أن واقع الوقف التعليمي اليمين ودوره اليوم ملخبط بسبب عدة عوامل أهمها عدم
حصره وانتقاله من وزارة الرتبية والتعليم إىل وزارة األوقاف .ويف التقرير توضيح مفصل هلذا الواقع من
حيث النشأة ،ومما تكونت.
النشأة:
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مما تكونت :تكونت من وقفيات ووصايا متعددة منها وأهمها األوقاف على ضرائح األولياء على طريقة
الصوفية ومنها تربة الولي احلاج /إبراهيم وأمحد الذراع وعمر العشاري.....وكما هو موضح يف التقرير.

أما د /تاريخ ميين فيقول :أن واقع الوقف التعليمي اليمين ودوره متعثر حيث توجد الكثري من األوقاف
ك املباني التعليمية والسكن واملؤسسات الوقفية إال أنهُ تضاءل يف املرحلة احلالية .فالوقف السابق ال
يستغل االستغالل األمثل من خالل تطوير العملية التعليمية يف اليمن ،إال أن هناك جتارب ال تزال رائدة
يف هذا اجملال كتجربة جامعة األحقاف يف حضرموت حيث تساهم فيها منظمات اجملتمع املدني
والشخصيات االجتماعية ورجال األعمال مع دور متواضع لألجهزة احمللية وغياب كامل لألجهزة
املركزية ،وتتمثل املساهمة يف دعم اإلبداع واالخرتاع واملوهوبني بالنموذج الوقفي.
ويقول أ .د /تربية وتعليم :كانت األوقاف التعليمية تسمى بــ" الرتب" سابقاً ويتبع وزارة الرتبية والتعليم
واليت كانت تصرف منها على طلبة العلم يف املدارس العلمية ،وخاصة نفقات الطلبة.
ويرى د /اقتصاد إسالمي :أن واقع دور الوقف التعليمي يف اليمن مندثر ،ومل تبقى أي أوقاف من السابق،
فاألوقاف قد صودرت ما عدا بعض األوقاف اليت وجدت اآلن مثل جامعة األحقاف يف حضرموت وجامعة
اإلميان وبعض املراكز.
 -2يســهم الوقف التعليمي بشــكل حمدود وأن إســهاماته ســابقاً كانت أكرب وواضــحة ،أما اآلن فال
توجد حتى قاعدة بيانات ونظم معلومات توضحه.
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يقول ق /الرتب :نعم يسهم الوقف التعليمي يف دعم التعليم ،ولكن قاعدة البيانات اخلاصة بالرتب
تعرضت لتداخالت كثرية بسبب عدم استقالليتها خاصة يف ظل وزارتني (الرتبية والتعليم واألوقاف) أي
ال يوجد حصر هلا .وهذا ما أشرنا إليه يف التقرير والسؤال السابق.
ويؤكد د /تاريخ ميين :نعم ،تســــــاهم بدرجة حمدودة ،من خالل املباني الوقفية ســــــواءً بالســــــكن أو
التأجري .أما نسبتها فهي غامضة فال توجد شفافية يف تقارير اجلهات املختصة.
ويقول أ .د /تربية وتعليم :ال أظن ذلك.
أما د /اقتصاد إسالمي فيقول :نعم ،ولكن ال توجد أي بيانات دقيقة ،وإمنا متول هذه اجلامعات عن
طريق بعض األوقاف من اخلارج وخباصة أوقاف الصوفية جلامعة األحقاف ،وأوقاف من اخلليج مع
الزكاة لصاحل جامعة اإلميان.
 -3إمكانية تفعيل الوقف كمصــــدر لتمويل من خالل تنشــــيط وتطبيق بعض النماذج الوقفية ليصــــري
منتج وفعال ،وهذا ما أكدهُ املعلمني كاآلتي:
ق /الرتب :نعم ،من خالل تنشيط وتفعيل النماذج السابقة كما يف جامع أروى مبدينة جبلة.
د /تاريخ ميين :نعم  ،من خالل جتربة مؤسسة العون للتنمية البشرية لرجل اخلري واألعمال ،املهندس/
عبداهلل بقشان اليت طبقها يف حمافظة عدن وحضرموت ،واليت تقوم على تقديم منح دراسية خارجية
ودا خلية لربامج املوهوبني ومدارس املتفوقني للطلبة األوائل من عدن ،وكلك تقديم منح عينية للربنامج،
كما متول حبوث يف جامعة عدن وحضرموت ،وتنفذ برامج للمدرسني ،وتقدم معامل وأجهزة للجامعة،
وترعى املبدعني واملخرتعني ،كما تقدم رعاية للمدرسة النموذجية يف حضرموت وتوفر هلم األجهزة
واملنح الدراسية ووجبات الغذاء والسكن الداخلي والتمويل املالي.
أ .د /تربية وتعليم :نعم ،من خالل تبين النماذج العربية يف هذا اجملال.
د /اقتصاد إسالمي :نعم ،من خالل منوذج إنشاء جامعة وقفية ،وهناك جتربة رائدة كانت يف اليمن
خاصة يف الدولة الرسولية ،و قد تناول األكوع يف كتابة الدراسة اإلسالمية يف اليمن .واآلن أوقاف
الكويت تقوم بتدريس الطلبة يف اجلامعات األوروبية والعربية على حساب األوقاف .وأوقاف اجلامعة
اإلسالمية العاملية يف ماليزيا .وأوقاف جامعة أفريقيا العاملية.
 -4الوقف التعليمي حيتاج إلدارة فاعلة تعمل على إدارة الوقف بشكل مستقل ،وكذا ترشيده وتفعيلة
بأساليب علمية حديثة تضمن إنتاجيته (تنويع خمرجاته) ،ويف ضوء االجتاهات احلديثة وأخالقيات
اإلدارة القائمة على مبدأ الشفافية والنزاهة .ولذا يقرتح املعلمني التالي:
ق /الرتب :اقرتح ما أكدنا عليه يف التقرير وهو كاآلتي:
 حصر األوقاف التعليمية .
 إنشاء هيئة مستقلة ألوقاف الوصايا والرتب وصرف حاصالتها يف األمور املخصصة هلا.
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 إنشــــاء هيئة عامة ألوقاف الوصــــايا والرتب والصــــحة تابعة لرئاســــة اجلمهورية حتى ييأس الطامعون
فيها.
 تفعيل أوقاف جامع ا لصاحل ألنهُ ميثل مؤسسة شرعية على غرار ما هو جار يف جامع األزهر.

أما د /تاريخ ميين :اقرتح اآلتي:
 أن يتم استثمار الوقف التعليمي يف أشياء منتجة.
 أن يتم استثمار الوقف التعليمي يف دعم وتطوير التعليم اجلامعي.
 أن يتم استثمار الوقف التعليمي يف االهتمام باملبدعني واملخرتعني.
 أن يتم استثمار الوقف التعليمي يف دعم البحث العلمي الرصني.
 أن تكون هناك شـــــــــــــــــــفافية يف أموال األوقاف ،وأن تعتمد النزاهة يف اختيار القيمني عليها ،وأن
تكون خالية الفساد.
 تنظيم الوقف وترتيبه ووضوح الرؤية واهلدف.
 تطوير الوقف وزيادة أصولة.
 تفعيل اجلهات الرقابية على مستوى األوقاف التعليمية.
 الوقوف ضد الفساد يف األوقاف من خالل وضع الرجل املناسب يف املكان املناسب.
 االستغالل األمثل لألوقاف التعليمية.
ويقرتح أ .د /تربية وتعليم :اقرتح اآلتي:
 إنشاء مؤسسة مستقلة تسمى" مؤسسة األوقاف التعليمية".
 جتميع األوقاف التعليمية احلالية يف قاعدة بيانات.
 استقبال األوقاف املستقبلية و ُيكُون هلا نظام خاص.
وكذا يضيف د /اقتصاد إسالمي :االقرتاحات اآلتية:
للعلوم والتقنية
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 حصر األوقاف التعليمية اليت تسيطر عليها وزاراتي الرتبية والتعليم واألوقاف.
 إنشاء هيئة خاصة تابع األوقاف تشرف على التعليم الوقفي.
 إنشاء جامعة وقفية إبداعية خمتصة يف العلوم املختلفة.
 منح جوائز للمبدعني من الطلبة.
 -5حتديد أولويات املؤ س سات التعليمية من جماالت وخت ص صات تتنا سب مع حاجات اجملتمع وتن شيط
وتفعيل النموذج الوقفي كمصدر متويل.
يرى ق /الرتب :أن تكون األولية للتخصصات واجملاالت التعليمية اليت متول يف مجيع التخصصات
وكما هو معمول يف جامع األزهر مبصر.
ويضي يييف د /تاريخ ميين :أن تكون األولية للتخصـــصـــات واجملاالت التعليمية اليت متول من األوقاف يف
اآلتي:
 املباني التعليمية.
 املعامل.
 البحث العلمي.
 الكتاب اجلامعي.
 التأهيل والتدريب للهيئة التدريسية.
أما أ .د /تربية وتعليم  :فريى أن تكون األولية للتخصـصـات واجملاالت التعليمية اليت متول من األوقاف
يف العلوم التطبيقية وما يلزمها.
ويؤكد د /اقتص ي يياد إس ي ييالمي :على أن تكون األولية للتخصــــصــــات واجملاالت التعليمية اليت متول من
األوقاف يف مجيع التخصصات واليت حيتاجها اجملتمع سواءً التعليم الديين أو الطب أو اهلندسة والعلوم
اإلنسانية .........وال حتصر على العلوم الدينية.
 -6تنويع وتعزيز آليات جذب الوقف التعليمي من خالل التوعية والتخطيط والتواصـــل والتنســـيق لتعزيز
هذه الروابط.
يرى ق /الرتب :أنه ال ميكن تعزيزها حالي ًا إال بعد حل املشكالت الوقف التعليمي.
أما د /تاريخ ميين :فريى جلذب األوقاف كمصدر لتمويل اآلتي:
 إعادة الثقة مع الواقفني وتطبيق مبدأ النزاهة والشفافية واحملاسبة.
 الشفافية والتواصل مع الواقفني.
 وضع اخلطط حسب االحتياجات وتسويقها كنماذج وقفية.
 ربط اجملتمع باجلامعة من خالل تسويق خدمات الوقفية وبناء الثقة بني اجملتمع واجلامعة.
للعلوم والتقنية
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 نشر الوعي بأهمية األوقاف يف خدمة اجملتمع ،وما للموقفني من أجر كبري عند املوىل عز وجل.
ويضيف أ .د /تربية وتعليم :جلذب األوقاف كمصدر لتمويل أرى اآلتي:
 تبين برنامج للمنح الدراسية اجلامعية والعليا للطلبة الفقراء املتفوقني.
 اإلعالن عن الكراسي العلمية يف التخصصات جاذبة لألوقاف التعليمية والواقفني.
 إنشاء صندوق لألوقاف التعليمية يف اجلامعة بنظام خاص بالتنسيق مع مؤسسة األوقاف التعليمية.
 اعتماد مبدأ الشفافية واملسألة بنظام خاص لإلنفاق من صندوق لألوقاف التعليمية.
بينما يؤكد د /اقتص ي ي يياد إس ي ي ييالمي :أنهُ ال ميكن اآلن جذب األوقاف كمصـــــدر لتمويل يف ظل وزارة
األوقاف لكن يف حالة استقالل األوقاف عن احلكومة ،وإعادة ثقة الواقفني بوزارة األوقاف.
 -7أن هناك عدد من العوامل حتد من تفعيل دور الوقف التعليمي اليمين.
فريى ق /الرتب :أن أهم العوامل تتمثل يف:
 عدم تنفيذ القوانني والقرارات الصادرة يف الوقف التعليمي.
 عدم االستقاللية الوقف التعليمي عن األوقاف العامة .
 عدم االستقاللية الوقف التعليمي مالياً وخاصة توريد عائداته إىل األوقاف.
أما د /تاريخ ميين فريى  :أن أهم هذه العوامل يتمثل يف :
 ضعف تفعيل اجلهات الرقابية على مستوى األوقاف التعليمية واجلامعات.
 ضعف الثقة والتواصل بني األوقاف واجلامعة واجملتمع.
 عدم وضع الرجل املناسب يف املكان املناسب.
 قلة الوعي بأهمية األوقاف كمصدر لتمويل اجلامعات اليمنية احلكومية.
 خنر الفساد يف األوقاف التعليمية حبيث أن خمرجاتها ليست باملنتجة.
ويضيف أ .د /تربية وتعليم :أهم العوامل هي:
 طبيعة الوقف حيث أن " الواقف " يشرتط أوجه اإلنفاق من الوقف.
 عدم الثقة بالنظام املالي للجامعة.
 عدم توفر آلية الستقبال األوقاف ونظام الصرف منه.
ويؤكد د /اقتصاد إسالمي :العوامل عديدة وأهمها:
 عزوف الواقفني لعدم الثقة بالوقف.
 ضعف تشجيع من قبل اجلامعات واملنظمات لألوقاف.
 عدم وجود أوقاف جديدة.
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 تولي الدولة اإلشراف عن األوقاف.
 الفساد املالي واإلداري يف األوقاف.
ثانياً :االستنتاجات:
ميكننا من خالل ما سبق ذكرهُ الوصول لالستنتاجات اآلتية:
 -1قصور االهتمام الرمسي واجلاد بالوقف التعليمي اليمين ودورة يف حتقيق التنمية املستدامة.
 -2تدني الوعي بني أفراد اجملتمع بأهمية املشاركة يف ذلك.
 -3عدم حتديد أهداف واضحة وحمددة لدور الوقف التعليمي اليمين يف حتقيق التنمية املستدامة.
 -4غياب نظام التواصل والتنسيق الفعال داخل املؤسسات التعليمية وخارجها ،للحصول على املعلومات
والبيانات الالزمة لتمويل.
 -5عدم املرونة واالستقاللية على مستوى الوقف التعليمي اليمين ومؤسسات التعليم املختلفة.
 -6غياب نظام للحوافز املادية واملعنوية لتشجيع التمويل يف مؤسسات التعليم املختلفة.
 -7ال تتوفر املعايري الواضحة للرقابة واملتابعة املستمرة لتفعيل دور الوقف التعليمي اليمين.
 -8غياب تسويق اخلدمات التعليمية يف صيغ وقفية.
 -9قلة ثقة الواقفني بفاعلية ودور الوقف التعليمي كمصدر متويل.
 -10ضعف جودة اخلدمات املقدمة من مؤسسات التعليم املختلفة مع متطلبات السوق والقدرة على
املنافسة.
 -11غياب قنوات اتصال بني مؤسسات التعليم املختلفة والوقف التعليمي اليمين.
 -12حدة العوامل اليت حتد من تفعيل دور الوقف التعليمي كمصدر للتمويل وحتقيق التنمية املستدامة.
اخلالصة:
تظهر النتائج وتفسرياتها واقع الوقف التعليمي يف اليمن ودورة يف حتقيق التنمية املستدامة  ،وذلك
يعود إىل الدور الرائد الذي أسهم به الوقف يف تطور وتقدم اجملتمع عامة ،ويف جمال التعليم خاصة .لذا
جيب التعريف باجملاالت اليت من املمكن أن يسهم الوقف فيها يف متويل مؤسسات التعليم املختلفة سواءً
كانت مشاريع إنشائية كبناء القاعات واملصليات ،أو جتهيزية كالوسائل واألثاث ،كما جيب حصر
األوقاف احملبسة على التعليم يف املناطق اليمنية لتفعيل دورها .وهذا يتطلب وضع اإلجراءات واللوائح
املنظمة لعملية الوقف يف جمال التعليم ،حبيث تكون الصورة واضحة متاماً أمام الواقفني ،مما يبصر
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الواقف عند إرادته الوقف يف هذا اجملال .كما ينبغي راسة وحصر االحتياجات التعليمية اليت ميكن
اإلنفاق عليها من األموال الوقفية ،وترتيبها وفق أولويات معينة وضوابط حمددة.
التوصيات:
ويف ضوء كل ما سبق ذكرهُ يوصي البحث باآلتي:
حث وزارة األوقاف خاصةً الوقف التعليمي على العناية بالوثائق الوقفية وتصويرها ومجعها يف مكان
واحد ،وتكوين قاعدة بيانات شاملة.
حفز القطاع اخلاص على اإلسهام يف أعمال الوقف اخلريي بإنشاء صناديق استثمارية يعود ريعها
السنوي على تنمية جماالت األوقاف اجلامعية.
توجيه بعض األموال الوقفية للبحث العلمي اجلامعي.
ضرورة ترسيخ فكرة العودة إىل الوقف؛ ليكون طريقاً حنو بناء حركة علمية زاهرة ،وهو ما
يتطلب بثَّ الوعي بني األثرياء والعلماء وعامة الناس ،جلعله منهجاً دائماً من مناهج العمل اخلريي
اجملتمعي البنَّاء.
تفعيل إدارة متويل اجلامعات اليمنية احلكومية من خالل تطبيق األساليب اإلدارية احلديثة ،ومن
خالل تبسيط اإلجراءات ،واملراقبة واملتابعة والتقييم املستمر آلليات التمويل واألنفاق.
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التأثيرالتنمية
االستقرار و
والتأثر ـ
االستقرار والتنمية ـ جدلية عالقة
ـ جدلية عالقة التأثري والتأثر ـ

)1(

 أحمد صالح علي بافضل.د
)رئيس مركز البحوث ودراسات التنمية1(
جامعة القرن والعلوم اإلسالمية
:ملخص الدراسة

 وإن كان األصل نظرياً تقدم االستقرار،ومتطلباته

تناولت الدراسة عالقة االستقرار والتنمية

 ميكن عمل بعض املقاربات املعيارية،قبل التنمية

 واستخدم،وتأثر كل منهما بالثاني والتأثري فيه

 وخرجت.لتوضيح العالقة بني االستقرار والتنمية

 وتهدف،الباحث املنهج الوصفي التحليلي االستنتاجي

 ضرورة دراسة موضوع العالقة:الدراسة بتوصيات منها

الدراسة اىل فك جدلية البدء بأيهما واملقدار الذي

 مع دراستها أيضا كدراسة،دراسة عميقة ومستوعبة

 وقد.ينبغي عند اختاذ القرار يف التعامل معهما

 طرق هذا املوضوع يف األحباث،حالة لكل البلدان

 تأثر االستقرار:توصلت الدراسة اىل نتائج منها

 على احلكومات النظر،والرسائل العلمية والدراسات

 وجود،بالتنمية والعكس وجودا وعدما ونقصا وزيادة

بروية عند اختاذ القرارات املصريية املتعلقة باالستقرار

 ال ميكن،عالقة متشابكة وقوية بني االستقرار والتنمية

.والتنمية

إطالق أولوية البدء بالتنمية أو السعي لالستقرار عند
 بل يتم النظر وفقاً للواقع،الكالم عن حالة معينة

Summary of the study:

The study dealt with stability and
development and affected each other
and influenced by, The researcher used
an analytical descriptive approach, and
the study aims to end the dispute over
the beginning and the amount to be
chosen when making a decision to deal
with them. The study has reached the
results of them: The stability of
development and vice versa is an
existence and decrease and decrease
and an increase, there is a tangled and
strong relationship between stability
and development, The initiation of
development can not be launched or the
pursuit of stability when speaking about
a particular situation, but is considered

in accordance with reality and its
requirements, although the original is
theoretical of stability before
development, Some standard
approaches can be done to illustrate the
relationship between stability and
development. The study was received
by recommendations from them: the
need to study the issue of a deep and
consistent study, With its study as well
as a case of case for all countries, ways
of this subject in scientific research,
scientific messages and studies,
Governments should quietly consider
making important decisions on stability
and development.

( املؤتمر العلمي الثاني للعلوم اإلدارية )
التنمية املستدامة ركيزة لألمن واالستقرار والسالم  /أكتوبر  2020م

بسم اهلل الرمحن الرحيم
ال تنمية بغري استقرار بدهية ال تطلُب برهانا ،فال بناء مع ضجيج األسلحة ،كما ال عمران مع
شبه توقف للحياة ،وال همة لإلنسان القائم بالتنمية مع العوز واحلاجة واخلوف املصاحبة لعدم
االستقرار ،فضالً عن بروز احلالة احلربية يف صدارة أهداف الدولة ومواردها وحركتها كلها مما
يعين تأخري متطلبات التنمية.
كما أن اال ستقرار يتطلب تنمية حتجم تطلعات املستشرف للصدارة ،وتكبح مجوح األهواء
الساعية للهدم ،بل إن وجود التنمية يُطمِّن احلريصَ على بلده أن ال ينجر وراء فتنة داخلية تعم.
فكل من التنمية واالستقرار يطلُب اآلخرَ ،ويستلزم وجودَه ،وهي جدلية ليس فكها بسيطاً
كما يتبادر للمرء بأن نقول بتقدم االستقرار على التنمية وإن كان ذلك ابتداء صحيحاً نظرياً من حيث
األصل لكن صريورة املسلكني والظاهرتني يف ميدان العمل يُظهر تشعُّّب العالقة بينهما ،وتعقدها بل
جيعلها كاجلدلية املتجاذبة األطراف.
وما كان كذلك حريٌ أن يتم معاجلته ،وها حنن نلج هذا الباب يف هذا البحث ،علنا نظفر مبا
يوضح العالقة وجيليها ،أو على األقل نفتح ملف موضوع العالقة وأثرها يف سري األمم والشعوب ،ومن ثم
يكون العمل وفقها واهلل املستعان حبصول ذلك.
موضوع البحث:
البحث دراسة تبحث يف جدلية العالقة بني التنمية واالستقرار ومقدار تأثري كل منهما على
اآلخر ،وأيهما هو املقدمة املفروضة للثاني ،وحتاول وضع معايري مقاربة لكيفية البدء بأي من االثنني،
ومقدار االهتمام بهما.
مشكلة البحث:
مع وجود عالقة متشابكة ومعقدة بني االستقرار والتنمية مع أن األصل كون االستقرار يسبق
التنمية لكن للتنمية تأثري يف االستقرار ،فكيف نوفق بني األمرين وحنل اجلدلية القائمة بينهما.
حدود البحث:
الفكر التنموي للتنمية الشاملة بكل جماالته وآفاقه وأنواعه ودراساته.
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هدف البحث:
 .1بيان أهمية االستقرار يف التنمية.
 .2بيان كيفية توظيف التنمية يف الوصول اىل االستقرار.
 .3إجياد مقاربة معيارية للعالقة بينهما من حيث الواقع واألهمية والفعل من القائم.
أهمية الدراسة:
 .1غياب االستقرار عن كثري من البقاع ،مع وقوع البلدان يف ختبطات عدم االستقرار يف طريقها اىل
التنمية.
 .2عدم وجود معايري واضحة تفك اشتباك التداخل اجلدلية بني االستقرار والتنمية حبسب علمنا.
 .3ضرورة التذكري املتجدد بتلك العالقة دائما ملا هلا من أثر يف حياة الشعوب واألمم والبلدان.
أسئلة البحث:
 .1هل االستقرار مقدم على التنمية أو التنمية مقدمة على االستقرار.
 .2هل توجد عالقة تأثري وتأثر بينهما.
 .3هل ميكن إجياد معايري للبلد يف التصدي هلما ،ومقادير االهتمام بهما.
منهجية البحث:
املنهج الوصفي ،التحليلي ،واالستنتاجي ،حيث يقوم الباحث بتوصيف مفاهيم البحث ،ثم حتليل
العالقة بينهما ،وبعد ذلك يتم العمل على استنتاج نوع ومنط العالقة بني الطرفني.
خطة البحث:
يشتمل البحث على مقدمة ومتهيد وخامتة بينهما ثالثة حماور:
التمهيد :وفيه أمران:
مفاهيم البحث.
العناصر املتعلقة باالستقرار.
احملور األول :حاجة التنمية اىل االستقرار.
احملور الثاني :حاجة االستقرار اىل التنمية.
احملور الثالث :العالقة املتشابكة والتبادلية بني االستقرار والتنمية.
خامتة.
للعلوم والتقنية
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التمهيد:
كأرضية لتناول الدراسة نستعرض أمرين؛ أوهلما :مفاهيم الدراسة ،والثاني :املتعلقات التوضيحية
لالستقرار.
أوالً :مفاهيم البحث:
االستقرار ،والتنمية.
 .1االستقرار:
يرجع االستقرار يف اللغة اىل السكون والتمكن يُقال (استقر) باملكان متكن وسكن(.)1
ومن تعريفاته كونه ( مد قدرة النظام السياسي على استثمار الظروف وحسن التعامل بنجاح مع
األزمات الستيعاب الصراعات اليت تدور داخل اجملتمع ،دون استعمال العنف فيه الذي هو أحد ظواهر
عدم االستقرار السياسي ) (.)2
وعدم االستقرار يعين (حالة من النزاع بني احلكومات واجلماعات اليت متثل قوى اجتماعية منافسة
هلا وغالباً ما يكون التعبري عن هذا النزاع من خالل أعمال العنف العلنية كداللة عل التطرف
السياسي من أجل زعزعة الوضع القائم ) (.)3
وكتوضيح إجرائي فعدم االستقرار يتمثل يف ( جلوء بعض القوى واجلماعات اىل االستخدام املتزايد
للعنف السياسي وعدم جلوؤها اىل األساليب الدستورية يف حل الصراع االجتماعي القائم )(.)4
وهذا املعنى هو الذي منشي عليه يف حبثنا.

( )1مصطفى :إبراهيم وآخرون ،المعجم الوسيط ( ،)725 /2تحقيق مجمع اللغة العربية ،دار الدعوة.
( )2حارث ,شبلي دوهان ،التنمية واالستقرار السياسي في المملكة األردنية الهاشمية ص  ،95تُنظر على هذا الرابط
books.google.com › books
( )3من تعريف  Johnsonعنه حارث ,شبببلي دوهان ،التنمية واالسببتقرار السببياسببي في المملكة األردنية الهاشببمية ص
 ،98تُنظر على هذا الرابط
books.google.com › books
( )4حارث ,شبلي دوهان ،التنمية واالستقرار السياسي في المملكة األردنية الهاشمية ص  ،99تُنظر على هذا الرابط
books.google.com › books
للعلوم والتقنية
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فنقصد باالستقرار ـ هنا ـ سري مجاعات اجملتمع العرقية والسياسية واجملتمعية وفقا للقواعد
الدستورية ويف نطاق القانون ونظام الدولة العام ،وعدم إحداث ما يعرقل السكينة واألمن والنظام
اجملتمعي والرمسي والفردي العادي.
مصطلحات مشابهة:
نورد منها :السلم ،األمن.
أ -السلم:
ٍّ وال إثم ،ومنه املساملة وعدم احلرب (. )5
السلم يف اللغة العافية وعدم وجود شر ،وال تعد
وأما السلم اجملتمعي فهناك تعريفات عدة ،ومنها كونه حالة الوئام بني الطوائف والفئات مع
بعضهم البعض داخل اجملتمع الواحد(.)6
فيدخل يف مفهوم السلم سريورة الوئام والتناغم والتفهم والتعايش يف عالقات بني الفئات واجملموعات
والطوائف فيما بينها يف اجملتمع الواحد.
ومن خالل تعريف السلم يتبني أن السلم اجملتمعي هو أهم مظاهر االستقرار ،فاختالل السلم يعين
اختالل االستقرار.
ب -األمن:
يُقال ((أمن)أمنا وأمانا  ..اطمأن ومل خيف فهو آمن )(.)7
ومن تعريفات األمن كونه (خلو وضع ما من التهديد أو أي شكل للخطر وتوفر الوسائل الالزمة
للتصدي لذلك اخلطر يف حال أصبح أمرا واقعا )(.)8

( )5ابن منظور ،1993 ،لسان العرب (.)289 /12
( )6القيسي ،2017 ،ص 4
( )7مصطفى :إبراهيم وآخرون ،المعجم الوسيط (.)28 /1
( )8تعريف :دومينيك دافيد ،عنه :خطير :نعيمة ،األمن كمفهوم مطاطي في العالقات الدولية  ...إشب ب ب الية التعريف
وال ب ب بتب ب ببو ب ب بيب ب ببف ص  ، 245جب ب ببام ب ب بعب ب ببة ال ب ب بج ب ب ب ا ب ب ببر ، 2018 /2 ،م ب ب بقب ب ببا ع ب ب ب ال ب ب ب اربب ب ببطhttp://www.univ- :
/jijel.dz/revue/index.php/rare/article/download/217/193
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فاألمن هو شعور فردي وجمتمعي بالطمأنينة وعدم اخلوف من جمريات األحداث والوقائع
وعلى هذا إذن فاألمن أحد مثرات االستقرار ونتائجه.
 .2التنمية:
التنمية لغة ترجع اىل التكثري والزيادة ،وكثرت تعريفاتها جدا ،ومن أوضحها وأسهلها تعريف
اإليسيسكو حني قالت ( :تعين "تنمية" ،بكل بساطة ،التمكن من الوصول باستمرار إىل مستوى عيش
جيد من الناحيتني املادية ،واملعنوية)(.)9
ومن تعريفات التنمية الشاملة ( :السياسات والربامج واألعمال املوصلة ألقصى ممكنات الصالح
واالنتفاع باحلياة حاضراً ومستقبالً )( ،)10ونقصد بالتنمية ـ هنا ـ التنمية الشاملة ـ.
ثانياً :متعلقات توضيحية لالستقرار:
يتطلب التهيئة للدراسة أن نستعرض مجلة من متعلقات االستقرار ،وأما التنمية فمشهورة واضحة
متداولة فال حتتاج كثري إيضاح.
 .1مظاهر االستقرار:
أ.

السلم وعدمه.

ب .توفر األمن واألمان.
ت .سري احلياة الطبيعية يف كل جماالتها.
 .2آثار عدم االستقرار يف احلياة:
أ-

فرض القيود

ب-

غياب النظام

ت-

سيطرة األهواء والنزوات لوجود الفراغات.

ث-

اإلرهاب.

( ) 9دراسة عن التنمية المستدامة من منظور القيم اإلسالمية وخصوصيات العالم اإلسالمي  ،إعداد  :المنظمة اإلسالمية
للتربية و العلوم و الثقافة ب اإليسيس و  ،متاح على هذا الرابط . http://iefpedia.com/arab/?p=5006
( )10هبذا تعريف التنميبة معمليبة ويقبابلبه تعريف التنميبة محبالبة نرمي الوصب ب ب ب ب ببو إليهبا ،ويم ننبا تعريف التنميبة محبالببة
الوصببو ألقصببى مم نات الصببالح اإلنسبباني والكوني واألرضببي وما فيهماي ظنظر :بتف :ب  :حمد صببالا ،آليات التنمية
في الشريعة اإلسالمية ص  ،28ط  ،1تريم :تريم للدراسات والنشر1441 ،هب ب2021م.
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اإلرهاب ـ باملعنى السليم له( )11ـ هو سبب من أسباب عدم االستقرار وهو مظهر من مظاهره
ومن ثم تأتي معاجلات اإلرهاب متعلقة باالستقرار.
 .3أسباب عدم االستقرار:
أ-

ضعف الدولة:

ب-

غياب الرؤية يف البلد

ت-

التخلف وعدم توافر احتياجات احلياة بالشكل املطلوب

ث-

عدم قناعة النخبة بالنظم

ج-

وجود مراكز قوى غري منتظمة وغري منسجمة.

فالصراع االجتماعي حيدث ( نتيجة لغياب االنسجام والتوازن والنظام واالمجاع يف حميط اجتماعي
معني  .وحيدث ايضا نتيجة لوجود حاالت من عدم الرضى حول املوارد املادية مثل السلطة والدخل
وامللكية او كليهما معا  .اما احمليط االجتماعي املعين بالصراع فيشمل كل اجلماعات سواء كانت
صغرية كاجلماعات البسيطة أو كبرية كالعشائر والقبائل والعائالت والتجمعات السكنية يف املدن
وحتى الشعوب واالمم )(.)12

( )11ومن تعريفات اإلرهاب المقاربة تعريف المجمع الفقه اإلسببالمي ب ونه ( العدوان الذي يمارسببه فراد و جماعات و
دو بغيًا على اإل نسان  ( :دظنه  ،ودمه  ،وعقله  ،وماله  ،وعرضه )  ،ويشم صنوف التخويف واألذى والتهدظد والقت

بغير حق ) ...قرار المجمع الدورة  16م ة الم رمة  ،مجلة المجمع ص 491العدد  1423 ، 15هب ب ب ب  2002م  ،ومما

ُظنتقد على التعريف احتياجه إلى تعريف العدوان والحق لكنه تعريف قرب.
( )12مقا  :داهرندوف :رالف ،نظرية الصب ب ب ب ب ار االجتماعي ،عنه :حجازي :كرم ،في الموج في النظرية االجتماعية
المعاصرة ) (2مجلة علوم إنسانية ،العدد  ،20ابري 2005م.
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احملور األول :حاجة التنمية اىل االستقرار وزاوية نظرها إليه:
ال تنمية بغري استقرار قضية مسلمة بها؛ ونبني ذلك عرب مطلبني حاجة التنمية اىل االستقرار ،ثم
زاوية نظر التنمية اىل االستقرار لتكون كاخلالصة حلاجتها.
الفرع األول :حاجة التنمية اىل االستقرار
يُمكن التعبري عن التنمية عرب عنصرين؛ آلياتها الرئيسة ،والثاني :عملية رفع التنمية.
العنصر األول :آلياتها الرئيسة وحاجتها اىل استقرار:
تقوم التنمية على مقومات ثالث :إنسان ،وبيئة ودولة؛ وباينها يف الفروع الثالثة اآلتية:
أوالً :حاجة اإلنسان اىل استقرار:
اإلنسان كأداة للتنمية؛ كيف يعمل اإلنسان ويضطلع بدوره التنموي ،وهو خائف ذليل ،مقيد
احلركة واخليارات ،والهثاً وراء االحتياجات الضرورية اليت يتطلب توفريها جهدا كلياً أثناء
األزمات.
ثانياً :حاجة الدولة اىل استقرار:
ال جدال يف كون الدولة حتتاج اىل االستقرار حتى تؤدي وظيفتها التنموية ،وال تبقى حبيسة
ضرورات مرحلة عدم االستقرار اليت تستلزم الضغط الكامل يف احلركة واملوازنة ،وتأجيل أو توقف
متطلبات التنمية باعتبار معاجل آثار عدم االستقرار هي أولوية(.)13
ثالثاً :حاجة البيئة اىل استقرار:
نعين بالبيئة هنا حاضنة اجملتمع وأمناط جمموعاته وعالقاته ،وكلها تتطلب استقراراٍ حتى
تكون فاعلة يف أقصى ما تكون من فاعلية.

ُ )13ظنظر لإلثراء :جهد سب ب ببلطنة عمان في السب ب ببعي لذلك :الدرم ي :علي بن سب ب ببليمان ،التنمية السب ب ببياسب ب ببية ودورها في
االستقرار السياسي في سلطنة عمان ب ب ب  1980ب ب ب  2012ص  167ب ب ب رسالة ماجستير في العلوم السياسية :جامعة الشر
األوسط 144هب ب 2012م.
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العنصر الثاني :حاجة التنمية عند رفعها اىل استقرار:
نعين برفع التنمية إقامة جماالتها املتنوعة االقتصادية واالجتماعية والبيئية والسياسية ،بكافة
أنشطتها وأعماهلا من زراعة وصناعة وإدارة ومنشآت وأطر اجتماعية وأسر جمتمعية وسلم جمتمعي ووو
وبكل السبل من استثمار ،ومشاريع ...
كيف يتصور رفع عملية التنمية باملشاريع والنشاطات مع عدم االستقرار
فال دولة ممكنة.
وال رجال أعمال عندهم قدرة وإمكانية للتضحية.
وال رأس مال ميكنه االستثمار ،واالستثمار الذي هو وسيلة التنمية االستقرار ال ميكن أن يدخل يف
النشاطات واملشاريع والسوق مع ( عدم توفر االستقرار السياسي واالقتصادي )(.)14
وكذلك ال سريورة اجتماعية يف العالقات بغري تنمية حيث ينشأ اخلصام بسبب العوز
كما أن األسر والزجيات تتقلص لفقد املشاريع السكنية وعدم وجودها ،وعدم قدرة األزواج على
توفري متطلبات بناء البيوت.
وكذلك استفادة التنمية الوطنية من اخلارج فيما يُطلق عليه التنمية الدولية ال ميكن أن يكون
ناجعاً ما مل يكن البلد مستقراً متماسكا وإال فال نفع بها ـ غالباً ـ فأهداف اخلارج ستكون مائلة
ملصاحله ،ولن تكون مكافئة ،ويفرض اخلارج ما يشاء لعدم قدرة البلد على املقابلة بسبب عدم
االستقرار.
واخلالصة فإن مريد التنمية احلقة والقائم عليها يف البلد مهما كان مسو هدف املرء يف طرحه،
ومهما كانت قبضته وسيطرته فما مل يكن يف سياسته استحضار االستقرار فال ميكن أن يصل اىل
سرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً حَتَّى ِإذَا جَاءَهُ لَمْ
مبتغاه وإن بدا له التحقق فما يلبث أن ير ذلك {كَ َ
يَجِدْهُ شَيْئًا }(.)15

 ) 14قانة :إسماعي محمد ،اقتصاد التنمية (نظريات ب ب ب ب ب ب ب نماذا ب ب ب ب ب ب ب استراتيجيات) ص ،302ط  ،1عمان :دار سامة،
2012م.
( )15النور.)39 :
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الفرع الثاني :زاوية نظر التنمية اىل االستقرار:
نظر التنمية كون االستقرار ضروري لوجود هذه التنمية احلقة.
فهو عامل مهم يف توافر املوارد املالية ،سواء يف االدخار الداخلي لتوفر حرية النشاط االقتصادي
وإمكانيته ،وكذلك بالنسبة لالستثمار األجنيب لتوفر األمن.
وكذلك عدم وجود أزمات وتوفر السيولة.
مع ضرورته لتوفري الناس الحتياجاتهم ،ولتمكنهم من تلبية متطلبات حياتهم من زواج وارتباط وتوسع
سكن وزيادة رفاهية ،وكل هذه مثار عناصر تنموية ولن تكون على أمتها بغري استقرار.
كما أن االستقرار هو أحد األغراض اليت توجه إليها التنمية باملقابل ،فالتنمية وسيلة مهمة من
وسائل االستقرار كما سيأتي ذكره يف املبحث الثاني.
احملور الثاني :حاجة االستقرار اىل التنمية وزاوية نظره إليها:
االستقرار ظاهرة جمتمعية هلا أسبابها وعوامل وجودها ،فهو يوجد يف ظل الرخاء والرفاه والرقي
والعزة ،وكل تلك القضايا وسيلتها الرئيسة هي التنمية؛ ونبني ذلك عرب فرعني؛ أوهلما :حاجة
االستقرار اىل تنمية ،والفرع الثاني :زاوية نظر االستقرار اىل التنمية لتكون كاخلالصة حلاجتها.
الفرع األول :حاجة االستقرار اىل التنمية:
من أبرز جهات تكَوُّّن االستقرار مخس :الدولة ،اجلماعات اجملتمعية ،األقاليم ،الشعب ،اخلارج.
أوالً :الدولة ونظامها:
تتطلب الدولة ونظامها اىل تنمية حقيقية ،ألنه بالتنمية تقتدر إدارة شؤون البالد حبنكة ملا
توفره التنمية من أجهزة وتقنية واقتدار ،وهنا ك ما هو أهم وهو الرضا والرفاهية والعيش الرغيد الذي
يولد أداء أجهزة احلكم بصورة طيبة وال توجد فيها تأثريات ،وكل تلك األجهزة واألنظمة ما هي إال
وسيلة رئيسة إلجياد االستقرار يف البلد ،فالدولة تكون يف أوج قدرتها على اإلدارة الرشيدة املقيمة
ألسباب االستقرار ،والقادرة على إرجاع األمور اىل نصابها عند طروء ما يؤثر على هذا االستقرار،
كما أنها تكون قادرة أيضاً على التغلب على آثاره بعد انقضائه.
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ثانياً :اجلماعات اجملتمعية:
ونقصد بها األحزاب واالجتاهات الدينية ،والتكتالت القبلية واجلماعات األنثنية والعرقية،
التنمية جتعلها ثابتة تنصاع وال يوجد فيها عوامل مساعدة على املشاغبة أو التفلت ،فتتقلص مربراته،
ويكون تعدي القادة مبا خيل باالستقرار مستهجناً حتى عند األتباع.
ثالثاً :األقاليم:
من أسباب اخللل يف االستقرار خروج األقاليم عن الطاعة للدولة ،وعدم االنصياع وراء النظام ،أو
طلب االنفصال وحنوه وكل ذلك سببه الرئيس ـ غالبا ـ فقد التنمية ،أو املناداة بالعدالة االجتماعية
وكل ذلك ينجم عن فقد التنمية ،بل حتى أسباب اخللل يف االستقرار غري املتعلقة بالتنمية تضعف عند
وجود تنمية حقة بل تذبل مربراتها ـ غالباً ـ.
رابعاً :الشعب:
من الطبيعي أن الشعب إذا لبيت حاجاته ،ووجد االهتمام بكل جماالته وعيشه وزواجه ونكاحه
وترفيهه ،فال ينصاع ألي توجيه خيل باالستقرار بل هو سيسعى للحفاظ عليه ،وبالتأكيد كل فالتنمية
تقلل من ضعف الطبيعة اجلماهريية غري الواعية والقابلة للتحريض

والتحريك( )16

فاإلنسان بطبعه مييل اىل االستقرار ،ومن شواهده وصف املوىل سبحانه حلالة الصحابة قبيل غزوة
بدر؛ قال تعاىل{ :وَ ِإذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا َلكُمْ وَ َتوَدُّّونَ أَنَّ غَ ْيرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ َتكُونُ
َلكُمْ }(.)17
كرْهٌ
بل ذكر املوىل سبحانه كرههم للقتال؛ قال جل وعال{ :كُ ِتبَ عَلَ ْيكُمُ الْقِتَالُ وَ ُهوَ ُ
َلكُمْ}(.)18

 )16ظُنظر في طبيعة الجماهير وحالتها ال:ب ب ببعيفة :لوبون، :وسب ب ببتاف ،سب ب ببي ولوجية الجماهير ص  ،61ترجمة :هاشب ب ببم
صالا ،ط  ،4بيرت :دار الساقي2013 ،م.

 ) )17األنفا .(7 :
 ) )18البقرة.(216 :
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خامساً :اخلارج:
اخر له مصاحله ،والدول ليست مجعيات خريية ،ومن ثم فوجود التنمية جتعل اخلارج يبقى
مراعياً ملصاحل الطرفني ،وحينئذ لن جيد جماال للتأثري على استقرار البلد لو افرتضنا كان هدف
البعض ،وإن وجد فسيجد أفراداً يبقون منكفئيني مستورين ضعفاء ـ حال املنافقني ـ ،ولكن ال يصل
خبثهم ألن يفعلوا ما ميس االستقرار اجملتمعي عامة.
فاخلارج ـ غالباً ـ يبحث عن مصلحته ،فإذا وجد متاسكاً ،وتوجها تنموياً ناجعاً ،فال ميكنه غري
العوم فيما حيقق مصحة الطرفني ،وإال فسيجد ما يصيد فيه منفرداً.
ولعل من الشواهد على رشد عند صالبة البلد ووعيها ما ختم به الدكتور زكي العايدي مؤرخا
للبنك الدولي فوصفه بكونه ( رفيقاً عظيماً على طريق اإلصالح االقتصادي الوعر ؛ ولكن بشرط أال
يُعترب مرشداً للعمي )(.)19
الفرع الثاني :زاوية نظر االستقرار اىل التنمية:
من زاوية االستقرار فالتنمية هي مثرة من مثار االستقرار.
كما أن التنمية باملقابل تُعدُّّ وسيلة لالستقرار ،فعدم التنمية والتخلف هو سبب رئيس لربوز
االختالالت والصراعات الداخلية.
عدم التنمية يقرب من حضور اخر اخلارجي ،مما يؤدي اىل إلقاء أرعه لزعزعة االستقرار.
احملور الثالث :العالقة املتشابكة والتأثري والتأثر املتبادل بني االستقرار والتنمية:
نتناول عرض العالقة املتشابكة عرب ثالثة أنظار :النظر األول :خالصة مركزة على ماهية
التشابك والعالقة ،والنظر الثاني :السماح بتقدم أحد األمرين ـ االستقرار أو التنمية ،والنظر الثالث:
معايري يف مقادير التعامل بهما واختاذ القرار باالستفادة منهما؛ وبيان ذلك يف الفروع اآلتية:
الفرع األول :ماهية العالقة املتشابكة:
ٍّ من التنمية واالستقرار
من خالل ما تقدم من أثر التنمية يف االستقرار والعكس بعناصر كل
ومكوناتهما.

( ) 19العاظدي :زمي  ،التاريخ السري للبنك الدولي ص  ،339ط  ،1القاهرة  :سينا للنشر 1992 ،م.
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فإن هناك تأثراً وتأثرياً لكليهما من كليهما ،وقد برر أحد اخلرباء الصينيني ثبات النمو الصيين ل
 30عاما بينما كان النمو يف اليابان أقل من ذلك بكون سياسة الرئيس الصيين كان التأكيد على
العالقة بني اإلصالح ـ التنمية ـ واالستقرار(.)20
وإن كان األصل يف النظر تقدم االستقرار لكن ال بد من النظر اىل التنمية ولو عن بعد وحنن
نطمح باالستقرار.
وباملقابل فعندما نهفو اىل التنمية ال بد من االستقرار.
( )21

فإذا كانت التنمية هي اإلطعام من اجلوع فإن االستقرار هو األمن من اخلوف
ومن ثم فقد نرضى بفقد نوع من االستقرار ألجل التنمية
كما أننا قد نتنازل عن حق التنمية بُغية الوصول اىل االستقرار.
واملعيار لرتجيح هذه الكفة أو تلك هي احلالة ومتعلقاتها.

فاحلالة هي اليت ستؤشر للمخلصني يف إجياد تناغم يف فعل االستقرار والتنمية ،ومبقادير كل
صنف ،والتغاضي أو خفض طموح الرغبة اجلاحمة لالرتفاع اىل تلك الدرجات املرغوبة(.)22
الفرع الثاني :السماح بتقدم أحد األمرين ـ االستقرار أو التنمية ـ:
ومع النظر ملا تقدم يبقى األمر امللح أال وهو ما معيار السماح بالتغاضي عن أيِّ من االستقرار أو
التنمية ،أو بنقصان مقادير االهتمام والطلب بأحدهما دون اآلخر.

ُ )20ظنظر مقا  :العالقة الجدلية بين التنمية ،اإلصالح و االستقرار
صحيفة الشعب اليومية – الطبعة الخارجيةب الصادرة ظوم  11مارس عام  -2011الصفحة رقم01 :
بقلم :وو جيان مين،كبير الدبلوماسيين وباحث في كاديمية العلوم اآلسيوية واألوربية ،تُنظر على هذا الرابط
http://arabic.people.com.cn/96604/7316348.html

ِ
آمَن ُه ْم ِم ْن َخ ْوف} ( قريش.)4 :
 )21إشارة لقوله تعالىَّ { :ال ِذي َ ْ
ط َع َم ُه ْم م ْن ُجو َو َ
 )22ولالست ادة واإلثراء ُظنظر المقا  :قراءة ﰲ إشﻜالظة العالقة بني التنمظة و عدم االستقرار السياسي ،على هذا الرابط
https://platform.almanhal.com/Files/2/70711
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فكيف نتعامل للسماح لشيء من عدم االستقرار مقابل احلفاظ على بعض التنمية ،وباملقابل كيف
نرضى بفقد جزء من التنمية وتأجيله بغية الرتكيز عل مرحلة أسبق أال وهي الوصول ال استقرار
منشود ،ولنقف مع املتقابلني يف اآلتي:
أوالً :التغاضي عن فقد جزء من االستقرار ألجل مقدار ضروري للتنمية:
ميكن القول بأنه ال بد حينئذ من اآلتي:
 ال بد أن يكون فقد اجلزء من عدم االستقرار مؤقتاً.
 وأن حيسب ملا بعده ومالت االهتمام بتثبيت النظام فحسب.
ومن ثَم فمن الغفلة والسخف ـ للحريص على البلد ـ إطالق العنان هلدم االستقرار دون رؤية
واضحة ملا سيؤول إليه األمر؛ اعتمادا على أن هدم االستقرار سيوصل اىل التنمية وهذا ليس سليما
على إطالقه بل ال بد أن تكون الرؤية واضحة بأبعادها فيما سيتم به رجوع مياه االستقرار وااللتئام
اجملتمعي.
فمن املستبعد إيصال البلد اىل تنمية ضحي يف سبيلها باالستقرار يف تكميم مجاعات جمتمعية
حية ،فال تلبث أن تعود ومن ثم فال يُثمر تلك التضحية باالستقرار تنمية لعدم الوصول لالستقرار
املضحى جبزء قيل أن ذلك مؤقت يف سبيل االستقر ار املستدام املنتظر ،قدمياً قالوا :حاكم ظلوم خري
من فتنة تدوم
وباجلملة ال بد كون الغرض التنموي هنا ميس حاجة اإلنسان الضرورية.
كما أنه يلزم أن وجود موازنة متجددة ومستدامة بني احلني واآلخر يف السماح بقدر من عدم
االستقرار وكون احلصول على قدر التنمية أوىل.
ثانياً :السماح بفقد جزء من التنمية بغية جتاوز حالة عدم االستقرار والرتكيز على ضبط الوحدة
الداخلية:
ومما يعد معياراً لذلك:
كون املفقود من التنمية ليس فيه حاجة ضرورية لإلنسان.
كما ال بد أنه ال بد أن تكون هناك موازنة مع السماح بفقد جزء من التنمية وكون احلصول على
قدر االستقرار أوىل.
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ويتطلب فقد جزء من التنمية قدرا من الشفافية مع اجلمهور ،وهو ما أو صت به دراسة

( )23

الفرع الثالث :مقاربات معيارية يف مقادير التعامل بهما واختاذ القرار باالستفادة منهما:
 .1األصل كون احلفظ على االستقرار هو األوىل ،ولكن ليس هكذا كقاعدة بل يتم النظر وفقاً
للحالة.
 .2اليت ترجح حاجة اإلنسان األساسية :جوع ،أمن ،استقرار للمعيشة.
 .3مما يتم به حتديد األولوية مقدار وقت استغراق الوصول اىل االستقرار ،وكون السري حنو
االستقرار واضح املعامل فيتم التضحية بالتنمية مؤقتاً.
 .4التوازن بني املصاحل واملفاسد يف األمرين من اخلرباء هو بالتأكيد املعيار األمضى دائما.
 .5ولو أمكن التوافق كان أوجب وألزم.
 .6ويف حاالت قد تظهر التنمية وسيلة من وسائل االستقرار ،فتكون أولوية ،أو العكس حيث
الغالب كون االستقرار وسيلة التنمية ،ويتطلب األمر التفكري املستمر يف جعل التنمية وسيلة اىل
االستقرار ،أو بعبارة أخرى حنتاج لتوظيف التنمية يف تعميق االستقرار.
 .7التعامل اإلجيابي احلذر مع اآلخر ـ اخلارج:
ال بد من النظر يف أثر اخلارج سواء كمنظمات أو دول مؤثرة أثره يف عوامل االستقرار والسعي
فيها بغية الوصول اىل احلالة املثمرة للتنمية احلقة ،واليت قد ال يرغب اخلارج يف الوصول إليها،
ومن ثم فيحتاج زيادة احلذر عند اختاذ القرارات املتعلقة بتجاوز حالة االستقرار مؤقتاً.
فالسيادة ال بد أال متس ،وتعين السيادة ( االحتكار الشرعي ألدوات اإلكراه املادي داخل الوحدة
السياسية ،ورفض االمتثال ألية سلطة تأتيها من خارجها )(.)24

 )23بالحفاظ على قدر من الشفافية باالنفتاح نحو الجمهوري ُظنظر :الدرم ي :علي بن سليمان ،التنمية السياسية
ودورها في االستقرار السياسي في سلطنة عمان ب  1980ب  2012ص .169

 )24األقداحي ،هشام محمود ،االستقرار السياسي في العالم المعاصر ص  ،136اإلس ندرية :مؤسسة شباب الجامعة،
2009م.
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 .8ال بد مع كل ذلك من جتدد النظر يف املالءمة والعمل قدر اإلمكان لتوظيف األمرين خلدمة كل
منهما.
ومع كل ذلك ال بد من االنتباه اىل وجود هامش ترتفع فيه التنمية حتى مع عدم االستقرار الالزم
للوصول إليها فال بد من ترك التنمية متضى يف ارتفاعها ،مع الدعم هلا قدر اإلمكان ،ومن ذلك
مثالً:
 .1إجياد حرية يف بعض األمور االقتصادية.
 .2احلرص من قبل احلكومة والقائمني على فاعلية بعض متطلبات التنمية واالستثمار من أمن
وقضاء وحرية على األقل يف بعض القطاعات املهمة وتوسع جمال الفاعلية كلما أمكن.
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اخلامتة
حبمد اهلل مت ما وفقنا لكتابته لفتح هذا امللف الشائك ،وتلك القضية اليت أكلت األخضر
واليابس.
وإن كنا نطمح يف غور مسالك املوضوع لكن حسبنا أننا أبرزنا القضية وأظهرناها اىل العلن ،ولعل
ما سطر كاف يف إيضاح الصورة واهلل املستعان.
أوالً :نتائج الدراسة:
ومن النتائج اليت وصل إليها البحث:
 .1تأثر االستقرار بالتنمية والعكس وجودا وعدما ونقصا وزيادة.
 .2وجود عالقة متشابكة وقوية بني االستقرار والتنمية.
 .3ال ميكن إطالق كون البدء بالتنمية أو السعي لالستقرار عند الكالم عن حالة معينة ،بل يتم
النظر وفقاً للواقع ومتطلباته ،وإن كان األصل نظرياً تقدم االستقرار قبل التنمية.
 .4خطورة السعي حنو االستقرار دون االكرتاث حبالة التنمية ووضعيتها ومآالت السري حنو
االستقرار املنتظر هكذا دون روية.
 .5ميكن عمل بعض املقاربات املعيارية لتوضيح العالقة بني االستقرار والتنمية.
ثانياً :توصيات الدراسة:
ومما أوصى به الباحث:
 .1ضرورة دراسة موضوع العالقة دراسة عميقة ومستوعبة ،مع حبثها أيضا كدراسة حالة للبلدان.
 .2طرق هذا املوضوع يف األحباث والرسائل العلمية والدراسات.
 .3على احلكومات النظر بروية عند اختاذ القرارات املصريية املتعلقة باالستقرار والتنمية.
 .4د راسة عدد من القضايا اليت مل تتمكن الدراسة من تناوهلا بعمق نتيجة لطبيعة البحث ،ومن
ذلك:
عالقة االستقرار الداخلي املوجد للتنمية احلقة باخلارج.
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االلتزام باملزيج التسويقي املستدام يف الشركات الصناعية واثره يف
ابعاد قيمة العالمة التجارية للشركة من منظور العمالء:
دراسة حالة الشركة اليمنية للصناعة والتجارة
Commitment to the sustainable marketing mix in industrial companies and Its Effect On
the dimensions of Customer-based brand equity (CBBE):
)Case Study on the Yemen Company for Industrial & Commerce (YCIC

ملخـص

خالد حسن على الحريري *
2
احالم فيصل سرحان*

هدفت هذه الدراسة اىل حتليل مدى التزام
الشركة اليمنية للصناعة والتجارة بالسياسات
املتعلقة بعناصر املزيج التسويقي املستدام (املنتج
املستدام  ،التسعري املستدام  ،التوزيع املستدام  ،الرتويج
املستدام ) واثر ذلك يف ابعاد قيمة العالمة التجارية
للشركة من منظور عمالئها يف السوق اليمنية .
وتضمنت عينة البحث ( )500مفردة من عمالء
الشركة يف مدينة تعز .ومت مجع البيانات االولية من
مفردات العينة من خالل االستبيان  ،حيث بلغ عدد
استمارات االستبيان املرجتعة والقابلة للتحليل
االحصائي ( )438استمارة ،واستخدم الباحثان
االساليب االحصائية املناسبة لتحليل بيانات الدراسة
باالستعانة باستخدام برنامج التحليل اإلحصائي .
)(SPSS. 25
واظهرت نتائج الدراسة ان الشركة اليمنية للصناعة
والتجارة تلتزم بعناصر مزيج التسويق املستدام
بدرجة متوسطة من وجهة نظر عمالئها  ،باإلضافة
اىل ان التزام الشركة بعناصر مزيج التسويق
املستدام له تأثري اجيابي على خمتلف ابعاد قيمة
العالمة التجارية للشركة من منظور العمالء  .كما
اظهرت نتائج الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة

1

إحصائية بني متوسطات آراء أفراد عينة الدراسة حول
مدى التزام الشركة – حمل الدراسة -بالسياسات
املتعلقة بعناصر املزيج التسويقي املستدام وابعاد قيمة
العالمة التجارية للشركة من منظور العمالء ؛ تعزى
إىل بعض اخلصائص الدميوغرافية ألفراد العينة
وتشمل (النوع  ،مستوى الدخل ،املؤهل العلمي).
ويف ضوء نتائج الدراسة مت اقرتاح جمموعة من
التوصيات املهمة ابرزها :ضرورة ان تلتزم الشركات
الصناعية اليمنية مبختلف السياسات املتعلقة
بعناصر مزيج التسويق املستدام ملا لذلك من اهمية
يف بناء وتعزيز قيمة عالماتها التجارية من منظور
عمالئها يف السوق اليمنية  .أما قيمة البحث
وأصالته فتكمن يف تركيزه على مدى التزام
الشركات الصناعية بعناصر مزيج التسويق املستدام
واثر ذلك يف قيمة العالمة التجارية للشركات من
منظور العمالء  ،وهو مامل تركز عليه أي من
الدراسات السابقة اليت وردت يف ادبيات البحث .
الكلمات الدالة  :التسويق املستدام  ،قيمة العالمة
التجارية من منظور العمالء  ،الشركات الصناعية ،
اليمن .

*1استاذ التسويق  ،قسم التسويق  ،كلية العلوم االدارية  ،جامعة تعز .اليمن البريد االلكتروني
dralhariry@gmail.com:
 * 2دكتوراه في ادارة االعمال و التسويق ،البنك املركزي اليمني  ،تعز

ABSTRACT
This study aimed to Evaluating
of the extent of compliance to
sustainable marketing mix policies
that related with company's
sustainable
marketing
mix
(sustainable product, sustainable
pricing, sustainable distribution,
sustainable promotion) by the
Yemen Company for Industrial &
Commerce (YCIC) and its Effect
On the dimensions of Customerbased brand equity (CBBE). The
research sample included (438)
individuals from the company's
customers,
The
Preliminary
research data were collected
through a questionnaire. To achieve
the objectives of the study the
researchers
used
appropriate
statistical methods and tools to
analyze the study data using the
statistical analysis program. (SPSS.
V.25)
Search Results showed that the
Yemen Company for Industrial &
Commerce (YCIC) is committed to
the sustainable marketing mix
policies that related with company's
sustainable marketing mix to a
moderate degree from the viewpoint
of customers, and the company's
commitment
to
sustainable
marketing mix have a significant
Effect on the dimensions of
Customer-based
brand
equity
(CBBE). The results of the study

also showed that there were no
statistically significant differences
between the averages of the
research sample's opinions about
the Yemen Company for Industry
and Commerce's commitment to the
policies related to the elements of
the sustainable marketing mix.and
its Effect On the dimensions of
Customer-based
brand
equity
(CBBE). They are attributed to
some demographic characteristics
of the sample members and include
(gender, income level, and
educational qualification.( In light
of these findings, the study provided
a set of
some important
recommendations.
The value of this research in that it
includes important of compliance
to sustainable marketing mix
issues that related with company's
sustainable marketing mix in The
Industrial Companies, and Its
Effect On the dimensions of
Customer-based brand equity
(CBBE) , which, unless covered by
previous studies.
KEYWORDS: Sustainable
Marketing, Customer-Based
Brand Equity (CBBE) ,
Industrial
Companies,
Yemen
Company
For
Industrial & Commerce
(YCIC) ,Yemen.
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اوال  :املقدمـة
افرز التقدم املتنامي يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالنتاج واساليب ووسائل التصنيع واقعا
جديدا اصبحت يف ظله الشركات الصناعية العاملة يف خمتلف القطاعات الصناعية  -وخصوصا قطاع
انتاج السلع االستهالكية  -؛ اكثر قدرة على انتاج وتقديم مزيج متنوع من هذه السلع جبودة عالية
للمستهلكني  ،وبالتالي مل تعد العوامل املتعلقة حبجم وجودة املنتجات وتكاليفها هي احملدد االساسي
لتنافسية الشركات الصن اعية يف العصر احلديث  ،او املؤثرة بشكل اكرب على سلوك املستهلكني
ومستوى رضائهم او درجة والئهم للشركة وقيمة عالماتها التجارية من منظور العمالء  ،بل برزت عوامل
جديدة ومؤثرة يف هذا اجلانب من ابرزها مدى التزام الشركات الصناعية مبسئولياتها االقتصادية
واالجتماعية والبيئية  -واليت متثل ابعاد التنمية املستدامة -يف نطاق اجملتمع والبيئة التى متارس فيها
مهامها وانشطتها وقدرتها على توفري مزيج تسويقي مستدام حيقق تلك االبعاد الثالثة للتنمية املستدامة.
ويف سياق اخر واجه التسويق انتقادات عديدة تتمثل بدوره يف االضرار اليت حلقت بالبيئة من خالل
االثار املدمرة الناجتة من انتاج منتجات تلحق اضرارا كبرية بالبيئة ،وهذا االمر دفع بالشركات
الصناعية اىل تبين افكار جديدة مبوجبها تراعي مصلحتها ومصلحة عمالئها من خالل انتاج وتقديم
منتجات مستدامة صديقة للبيئة وبأسعار مناسبة ،وباملقابل ان حتصل على ارباح مناسبة.
وتعزز املعطيات اليت متت االشارة اليها من ادراكنا بان الشركات الصناعية اليوم تواجه حتديات
كبرية خاصة على مستوى زيادة حدة املنافسة بينها ،وتزايد الوعي البيئي واالستهالكي واالجتماعي
لدى العمالء والتغيري املستمر يف متطلباتهم ،االمر الذي يتطلب من هذه الشركات مقابلة تلك املتطلبات
واعادة النظر مبسؤولياتها يف ممارسة االنشطة التسويقية  ،واعطاء البعد البيئي والبعد االجتماعي
والبعد االقتصادي اهمية كبرية يف اسرتاتيجياتها التسويقية ،ومن هنا بدا االهتمام بنوع جديد من
التس ويق اطلق عليه بالتسويق املستدام والذي حيقق التنمية املستدامة ويتعامل مع منتجات صديقة للبيئة
وغري ضارة باجملتمع والبيئة الطبيعية.
وتعد الشركة اليمنية للصناعة والتجارة اكرب واقدم الشركات الصناعية اليمنية املنتجة للعديد
من السلع االستهالكية املنتشرة يف السوق اليمنية  ،وتهتم هذه الشركة جبودة وسالمة املنتجات اليت
تصنعها  ،وذلك حلرصها على سالمة وصحة املستهلكني ،كما انها تعترب ان انتاج اغذية سليمة وآمنة
صحيا هي املدخل احلقيقي لكسب والء عمالئها وتعزيز قيمة عالمتها التجارية من منظور هؤالء
العمالء  ،ولتحقيق ذلك انشأت الشركة وحدة إدارية متخصصة باجلودة وسالمة الغذاء ،وتعتمد
الشركة على عدة معايري رئيسية لقياس جودة املواد اخلام املستوردة واملنتجات والعملية اإلنتاجية وذلك
بتطبيق األنظمة العاملية املتعلقة باملواصفات وانظمة اجلودة ومنها نظام سالمة الغذاء ( ) HACCPونظام
ادارة اجلودة ( )ISO9001ونظام ممارســة التصنيع اجليـد ((.( G M Pاملوقع االلكرتوني للشركة :
مت اسرتجاعه يف https://www.ycic.com/( 2020/8/12
للعلوم والتقنية
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ووفقا ملا سبق تركز هذه الدراسة على مدى االلتزام بالسياسات املتعلقة مبزيج التسويق املستدام يف
الشركة اليمنية للصناعة والتجارة واثر ذلك يف ابعاد قيمة العالمة التجارية للشركة من منظور عمالئها
يف السوق اليمنية . .
مشكلة البحث
اصبح عمالء الشركات الصناعية اليوم اكثر وعيا وادراكا باجلوانب والقضايا املرتبطة بأبعاد
التنمية املستدامة (االقتصادية واالجتماعية والبيئية ) ومدى التزام الشركات الصناعية بهذه االبعاد يف
ممارساتها ألنشطتها املرتبطة بعناصر مزجيها التسويقي  ،وبالتالي اصبح لزاما على هذه الشركات
ايالء هذه اجلوانب والقضايا اهمية كبرية يف خططها واهدافها واسرتاتيجياتها التسويقية  ،وادائها
ملختلف عناصر مزجيها التسويقي  ،واثر ذلك على قيمة عالماتها التجارية من منظور العمالء  ،ومن
هذا املنطلق تتمحور مشكلة هذا البحث حول مدى التزام الشركة اليمنية للصناعة والتجارة  -كإحدى
اكرب واقدم الشركات الصناعية اليمنية املنتجة للعديد من السلع االستهالكية املنتشرة يف السوق
اليمنية – بالسياسات املتعلقة بعناصر املزيج التسويقي املستدام من وجهة نظر عمالئها (املستهلكني
ملنتجاتها يف السوق اليمنية ) ،واثر ذلك على قيمة عالمتها التجارية من منظور هؤالء العمالء .وميكن
التعبري عن مشكلة البحث من خالل التساؤالت التالية :
 .1ما مدي التزام الشركة اليمنية للصناعة والتجارة بالسياسات املتعلقة بعناصر املزيج التسويقي
املستدام ( املنتج املستدام  ،التسعري املستدام  ،التوزيع املستدام  ،الرتويج املستدام ) من وجهة نظر
مفردات عينة البحث من عمالء الشركة يف السوق اليمنية؟
 .2ما اثر التزام الشركة  -حمل البحث – بالسياسات املتعلقة بعناصر املزيج التسويقي املستدام (املنتج
املستدام  ،التسعري املستدام  ،التوزيع املستدام  ،الرتويج املستدام ) يف ابعاد قيمة العالمة التجارية
للشركة من منظور عمالئها يف السوق اليمنية ؟
 .3هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات آراء أفراد عينة هذه الدراسة حول مدى التزام
الشركة – حمل الدراسة -بالسياسات املتعلقة بعناصر املزيج التسويقي املستدام و ابعاد قيمة
العالمة التجارية للشركة من منظور العمالء ؛ تعزى إىل بعض اخلصائص الدميوغرافية ألفراد العينة
وتشمل (النوع  ،مستوى الدخل ،املؤهل العلمي)".؟
أهمية البحث:
تنبع أهمية هذه الدراسة من أهمية التزام الشركات الصناعية يف العصر احلديث بالسياسات
املتعلقة بعناصر املزيج التسويقي املستدام استجابة حلاجات ورغبات عمالئها الذين أصبحوا أكثر وعياً
وادراكا بالكثري من القضايا املتعلقة بالتنمية املستدامة املرتبطة بعناصر املزيج التسويقي للشركات
الصناعية يف العصر احلديث  ،وادراكهم ل لممارسات اليت تقوم بها بعض الشركات يف هذا اجملال ،
للعلوم والتقنية
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واليت تؤثر على ابعاد قيمة عالمتها التجارية من منظور هؤالء العمالء وبالتالي تؤثر على مركزها
التنافسي يف السوق.
كما تأتي أهمية هذه الدراسة من كونها األوىل من نوعها يف البيئة اليمنية  -يف حدود علم
الباحث -اليت تتناول املزيج التسويقي املستدام و اثره يف ابعاد قيمة العالمة التجارية للشركة الصناعية
اليمنية  ،وبالتالي سوف تشكل نتائج هذه الدراسة أهمية كبرية ملتخذي القرارات التسويقية يف
الشركات الصناعية اليمنية من اجل تفعيل التزام هذه الشركات مبختلف السياسات املتعلقة بعناصر
املزيج التسويقي املستدام مبا يعزز من قيمة العالمة التجارية للشركة واحلصول على ميزة تنافسية يف
السوق  .كما أن هذه الدراسة ستمثل نقطة البداية لدراسات الحقة ومتعمقة يف هذا اجملال مستقبالً.
أهداف البحث :
 .1معرفة ابرز السياسات املتعلقة بعناصر مزيج التسويق املستدام وأهمية التزام الشركات الصناعية
بهذه العناصر.
 .2دراسة وحتليل آراء عمالء الشركة اليمنية للصناعة والتجارة حول مدى التزام الشركة بالسياسات
املتعلقة بعناصر املزيج التسويقي املستدام (املنتج املستدام  ،التسعري املستدام  ،التوزيع املستدام ،
الرتويج املستدام ).
 .3حتديد اثر التزام الشركة  -حمل البحث – بالسياسات املتعلقة بعناصر املزيج التسويقي املستدام
(املنتج املستدام  ،التسعري املستدام  ،التوزيع املستدام  ،الرتويج املستدام ) يف ابعاد قيمة العالمة
التجارية للشركة من منظور عمالئها يف السوق اليمنية ؟
 .4معرفة مدى وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات آراء أفراد عينة هذه الدراسة حول مدى
التزام الشركة – حمل الدراسة -بالسياسات املتعلقة بعناصر املزيج التسويقي املستدام وابعاد قيمة
العالمة التجارية للشركة من منظور العمالء ؛ تعزى إىل بعض اخلصائص الدميوغرافية ألفراد العينة
وتشمل (النوع  ،مستوى الدخل ،املؤهل العلمي)".
 .5اقرتاح التوصيات املناسبة لتفعيل التزام الشركات الصناعية اليمنية مبختلف السياسات املتعلقة
بعناصر املزيج التسويقي املستدام وذلك يف ضوء نتائج هذه الدراسة.
حدود البحث:
 .1احلدود املوضوعية  :تركز هذه الدراسة يف حدودها املوضوعية على السياسات املتعلقة بعناصر
مزيج التسويق املستدام (املنتج املستدام  ،التسعري املستدام  ،التوزيع املستدام  ،الرتويج املستدام )
واثرا االلتزام بها يف ابعاد قيمة العالمة التجارية للشركة من منظور العمالء  ،كما أبرزتها العديد
من الدراسات السابقة املتاحة للباحث.
 .2احلدود املكانية  :تركز هذه الدراسة يف حدودها املكانية على الشركة اليمنية للصناعة والتجارة
للعلوم والتقنية
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باعتبار هذه الشركة اول وأقدم الشركات الصناعية اليمنية وتقوم بتصنيع مزيج متنوع من
املنتجات االستهالكية الغذائية  ،كما تقتصر عينة البحث على عمالء الشركة من املستهلكني
النهائيني ملنتجاتها يف مدينة تعز باعتبار هذه املدينة أكثر املدن اليمنية كثافة سكانية ويوجد
فيها املركز الرئيسي للشركة ومصانعها وينتشر عمالء الشركة فيها بشكل كبري.
 .3احلدود الزمنية  :تقتصر احلدود الزمنية هلذه الدراسة على الفرتة (2020/8/2 -2019/10/10م )

وهى الفرتة الزمنية اليت مت خالهلا اعداد واجناز هذه الدراسة .
ثانيا  :االطار النظري للدراسة والدراسات السابقة:
تتناول هذه الدراسة اثر املزيج التسويقي املستدام يف ابعاد قيمة العالمة التجارية على اساس العمالء
يف الشركات الصناعية ،ووفقا لذلك ميكن تناول االطار النظري للدراسة والدراسات السابقة ؛ من
خالل حمورين اساسيني على النحو االتي :
احملور االول  :مفهوم وعناصر املزيج التسويقي املستدام يف الشركات الصناعية
ظهر مفهوم التسويق املستدام  Sustainable Marketingكتطور ملفهوم املسؤولية االجتماعية
للتسويق وتنامي وانتشار مصطلح التنمية املستدامة  Sustainable Developmentكمفهوم شامل
يهدف اىل تلبية االحتياجات احلالية الراهنة لألفراد واجملتمعات دون املساومة على قُدرة األجيال املقبلة
يف تلبية حاجاتهم  ،وذلك من خالل الرتكيز على ثالثة ابعاد اساسية تتعلق باجلوانب االقتصادية
واالجتماعية والبيئية  ،بشكل متكامل ومرتابط  ،وتبين منظمات االعمال هلذا املفهوم كجزء من
اسرتاتيجياتها العامة ملمارسة انشطتها يف بيئة االعمال ويعد التسويق املستدام أحد أدوات التميز ملنظمات
االعمال من أجل تقديم منتجات وخدمات ت ليب حاجات ورغبات عمالئها يف ظل احلفاظ على البيئة وحفظ
حق األجيال القادمة .ويأتي التسويق املستدام كمفهوم متطور لعدة مفاهيم تسويقية معروفة مثل :
التسويق االجتماعي والتسويق األخضر او البيئي .واملواطنة التسويقية .
ويعرف كل من ( ) Kotler & Amstrong,2018 :598التسويق املستدام بانه"التسويق املسؤول
اجتماعيا وبيئيا واقتصاديا عن تلبية احتياجات العمالء واملنظمات احلالية مع احلفاظ على  -أو تعزيز-
قدرة األجيال القادمة على تلبية احتياجاتهم" .أي ان التسويق املستدام وفقا هلذا املفهوم -؛ يركز على
تلبية احتياجات العمالء ومنظمات االعمال احلالية بطريقة حتافظ على حقوق وخيارات األجيال القادمة
من العمالء واملنظمات يف تلبية احتياجاتها .
كما يعرف كل من ) (Heck & Yidan, 2013: 15التسويق املستدام بأنه عملية ختطيط وتنفيذ
ورقابة تطوير املنتجات وتسعريها وتروجيها وتوزيعها بأسلوب يتقاطع مع املعايري الثالثة :إشباع حاجات
العمالء؛ حتقيق أهداف املنظمة ؛ مالئمة العملية للنظم اإليكولوجية ،أي أنه من أجل الوصول إىل حتقيق
التسويق املستدام يتطلب النظر إىل توجهني أساسيني وهما التسويق األخضر والتسويق االجتماعي وحتت
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مظلة املسؤولية االجتماعية للمؤسسة.
ويعرف كالً من)  ( Marcel & Dragan,2014 :26التسويق املستدام بانه فلسفة تسويقية هدفها
تقديم منتجات وخدمات مسؤولة بيئياً من خالل حتسنب معدالت األمان يف املنتجات ،وإعادة استخدام
املخلفات ،وحتسني أنظمة الرقابة على التلوث ،وتطوير استغالل الطاقة.
كما يعرف ( لحول  )117 : 2014 ،التسويق املستدام بأنه كل شكل من أشكال التسويق اليت
تأخذ يف االعتبار قضايا التنمية املستدامة ،وبذلك يستجيب التسويق إىل طلب السوق بدوافع من قضايا
التنمية املستدامة ،ويف حالة عدم املساهمة الفعلية للمنتجات واخلدمات يف أهداف ورهانات وقيود التنمية
املستدامة ،ميكن أن يستغل التسويق توقعات املستهلكني بطريقة غري صحيحة ،وهو ما يسمى بالغسل
األخضر بينما إذا مت اقرتاح عروض جمددة لتقديم مساهمة حقيقية للتنمية املستدامة ،ميكن أن يكون
التسويق مستدام.
ويف اجتاه آخر يعرف( بن جروة  ) 5 : 2017 ،التسويق املستدام بأنه السياسات التسويقية اليت تقدم
مساهمة حقيقية للتنمية املستدامة ،وبذلك يلتزم التسويق باملسؤولية البيئية واالجتماعية ،كما يعترب
مسؤوال عن تنظيم اللقاء ما بني العرض والطلب املسؤول باعتباره اسرتاتيجية للتأثري على السوق الذي
خيلق قيمة للمشرتي بتشجيعه على تغيري اختياراته ومنط استهالكه للمساهمة يف التوازن اإليكولوجي
واالجتماعي للكوكب ،وخيلق التسويق املستدام قيمة اقتصادية للمؤسسة من خالل حتويل حساسية
السوق للتنمية املستدامة إىل طلب فعلي أو قادر على السداد ،باإلضافة إىل إعطاء معنى لصورة العالمة
واملؤسسة ،وبذلك يعرف التسويق املستدام من خالل منفعته للتنمية املستدامة ،فهو يرتكز على حكم
القيمة اليت يتفق على صعوبة تشكيلها ،وقد أدى املزج ما بني التسويق والتنمية املستدامة الذي ال يزال
يف مراحله األوىل إىل استخدام عدة مصطلحات مثل التسويق األخضر ،املسؤول ،املستدام وغريها
ووفقا ملا سبق ميكن تعريف التسويق املستدام بانه يعرب عن التزام املنظمات بتطوير اسرتاتيجياتها
التسويقية وعناصر مزجيها التسويقي مبا يليب احتياجات ورغبات عمالئها وحيقق اهدافها حاليا
ومستقبال يف اطار مصلحة اجملتمع والبيئة اليت تعمل يف نطاقها .وبذلك فان اهلدف االساسي للتسويق
املستدام هو حتقيق ابعاد التنمية املستدامة يف اجملتمع والبيئة اليت تعمل يف اطارها املنظمة  .وتشمل
هذه االبعاد (البعد االقتصادي  ،البعد االجتماعي  ،البعد البيئي ) من خالل التزام املنظمة بتطوير
عناصر مزيج التسويق فيها لتحقيق تلك االبعاد .
ولقد ظهرت متغريات عديدة كانت مبثابة الدافع الرئيسي لتبين الشركات الصناعية للتسويق
املستدام ابرزها ( :أبو وردة )92 : 2016 ،
 زيادة عدد التشريعات املتصلة بالتلوث ومحاية البيئة. الطابع احملدود للموارد الطبيعية غري املتجددة وتكاليفها املتزايدة. التغريات يف اجتاهات املستهلك وسلوكه الشرائي لتصبح أكثر حساسية للحلولللعلوم والتقنية
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-

املستدامة.
زيادة وعي األطراف ذوي املصلحة حنو ضرورة القيام مبمارسات أكثر مسئولية جتاه
اجملتمع والبيئة .
كسب امليزة التنافسية املستدامة من خالل تبين اسرتاتيجيات تسويقية مستدامة.
وجلعل التوجه التسويقي املستدام قابالً للتطبيق يف خمتلف الشركات الصناعية ال بد من تطوير

مزيج تسويقي مستدام مبواصفات خاصة حمددة متيزه عن املزيج التسويقي التقليدي .وذلك على النحو
التالي :
 -1املنتج املستدام:
يتضمن املنتج املستدام جمموعة متنوعة من االعتبارات االقتصادية واالجتماعية والبيئية ،فهو سلعة
أو خدمة ختفض أثرها السليب على استخدام املوارد الطبيعية  ،والبيئية وتعظم أثرها اإلجيابي على
اجملتمع ( . (Yazdanifard& Mercy,2011:638وجيب أن تكون كل األنشطة املتعلقة بسياسة املنتج
املستدام من توليد األفكار ،وطرح منتج جديد ضمن إطار رؤية االستدامة اليت تركيز على حتقيق
االشباع لكل أصحاب املصاحل وعدم التأثري مبصاحلهم على املدى الطويل يف هذا السياق ..كما أن
هناك مكوّناً آخر هاماً للمنتج وهو صورته الذهنية ،ففي التسويق املستدام على املؤسسة أن تبين
مسعة جيدة بني أصحاب املصاحل ,وأن تكون قادرة على إدراج اهتماماتها باملسؤولية االجتماعية
والعدالة حنو شركائها.
ومن القضايا املتعلقة باملنتج املستدام يف الشركات الصناعية  :مدى إشباع املنتج حاجات املستهلك
احلقيقية  ،ووضع الشركة بيانات واضحة ومفهومة تتعلق خبصائص املنتج ومكوناته ومدى تأثريه على
صحة املستهلك  ،ووضع بيانات على العبوة تتعلق باحلفاظ على املوارد الطبيعية للبيئة وامكانية اعادة
تدوير املنتج وكيفية التخلص منه  .ومدي استخدام الشركة يف صناعة املنتج موارد قابلة للتجديد
وميكن إعادة تدويرها واقل ضرراً بالبيئة وال تزيد من مستوى التلوث .وقدرة الشركة على تقليل
االنبعاثات السامة أو الضارة جراء عملية اإلنتاج .باإلضافة اىل استخدام الشركة اغلفة وعبوات امنة ،
تؤدي الغرض منها ،سهلة النقل او التخلص منها  ،يمكن ( إعادة تدويرها ،حتلل عضوياً  ،إعادة
استخدامها) وسهولة صيانة املنتج و إصالح العطل فيه وتوفري قطع الغيار اخلاصة به  ،وعدم استخدام
األطفال يف تصنيعه وعدم اختباره على احليوانات( .ابو النجا .)14 : 2018 ،
التسعري املستدام  :جيب الرتكيز على وضع أسعار عادلة حتقق التنمية املستدامة  ،وهذا ميتد إىل
ما هو أبعد من التوازن السعري خلدمة مصاحل الطرفني يف عملية التبادل للتأكد من أن هناك توزيعاً
متكافئاً بينهما .إن إسهام السعر يف التنمية املستدامة يتألف من تغطية بعض ضرائب محاية البيئة ,
ومساعدة الشركات يف ممارسة أنشطة املسؤولية االجتماعية ،ومجع األموال للقضايا األيكولوجية.
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ومن القضايا املتعلقة بالتسعري املستدام يف الشركات الصناعية :احلصول على عالوة سعرية بناء على
أن عملية االنتاج تعترب عملية مستدامة ،ومراعاة الشركة خفض أسعار املنتجات املستدامة عن
منافسيها .وهل األسعار احلالية حتقق وفورات تكاليف أكرب يف املدى الطويل ،وهل سعر املنتجات
املستدامة مالئم مع جودتها( .ابو النجا )15 : 2018 ،
 -2التوزيع املستدام:
جيب أن يبنى على أساس مبدأ التجارة العادلة ،وهذا يعين أن العمليات التجارية جيب أن تبنى
على أساس الشفافية ,والعدالة ،واحرتام كل األطراف لتحقيق تنمية مستدامة بني كل أعضاء قناة
التوريد .وجيب أن يكون هناك شراكة قوية تهدف إىل توليد رؤية متماسكة ومنافع متبادلة .فعلى
قادة األعمال العمل على املوازنة بني استدامة الكوكب ،واجملتمع ،واألعمال  ،وإن على املؤسسة
االلتزام بتزويد القيمة قصرية األمد وطويلة األمد ألصحاب احلصص ،واقمة عالقة شركة فعالة وطويلة
االجل معهم يف اطار ما يعرف بشبكة تسليم القيمة .
ومن القضايا املتعلقة بالتوزيع املستدام يف الشركات الصناعية :مراعاة الشركة لألضرار البيئية
عند بناء واختيار خمازنها ،واستخدام الشركة وسائل نقل ومناولة تعمل بالغاز الطبيعي وتستهلك أقل
قدر من الطاقة  ،وقيام الشركة بنقل خملفاتها املادية عرب قنوات توزيع مستدامة ،باإلضافة اىل حرص
الشركة على التعامل مع منافذ التوزيع املستدامة( .ابو النجا )15 : 2018 ،
الرتويج املستدام :جيب أن تكون الرسالة الرتوجيية واضحة ,وصحيحة ,وجيب عدم استخدام معلومات
مضللة ،والرتكيز على التزام املؤسسة حنو محاية البيئة والقضايا االجتماعية األخرى ،وأن تكون
الفئة املستهدفة جبهود املؤسسة االتصالية ليست العمالء فقط وإمنا لفئات أصحاب املصاحل اآلخرين :
املوردين ،ومالكي احلصص واملؤسسات اإلعالمية ،والعاملني يف جمال البيئة ،والعاملني يف املؤسسة،
واملنافسني ،وأعضاء قنوات التوزيع ,والوكاالت احلكومية ،واجلمهور العام  .فخصائص املنتج اليت
يتم تروجيها يف الرسالة الرتوجيية جيب أن يتم فحصها يف احلياة الواقعية بوساطة أفراد من اجلمهور
املستهدف يف السوق.
ومن القضايا املتعلقة بالرتويج املستدام يف الشركات الصناعية :مدى توافر رجال بيع قادرين على
توجيه العمالء ملنافع املنتج املستدام وكيفية استخدامه  ،وقيام الشركة حبمالت تروجيية غري مظلله
إلقناع املستهلك بشراء املنتجات املستدامة ،وتوجيه رسائل إعالنية موجهة للمستهلك بفوائد املنتجات
املستدامة ،واستخدام وسائل مشروعة وغري مظلله لتنشيط مبيعات املنتجات املستدامة  ،باإلضافة اىل
مساهمة الشركة يف دعم مراكز البيئة ومؤمتراتها( .ابو النجا )16 : 2018 ،
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احملور الثاني  :قيمة العالمة التجارية على اساس العمالء يف الشركات الصناعية
أصبح بناء عالمات قوية أمرا مهما بالنسبة للعديد من املنظمات ،إذ تبني أن العالمات القوية هلا
عدد من الفوائد مثل  :القدرة على خلق هوية هلا يف السوق ،وزيادة األرباح ،وحتسني أداء االسهم ،
وجتنب التعرض للمنافسة ،واعطاء فرصه أكرب النتشار العالمة ,وبالتالي زيادة ادراك ووعي العمالء
بها وتفضيلها عن العالمات املنافسة (Kotler and Armstrong, 2018:278) .

ويعرف كوتلر وكيلر قيمة العالمة التجارية بأنها " القيمة املضافة للسلعة او اخلدمة  ,واليت
ميكن قياسها او ادراكها من خالل سلوك العميل واجتاهاته حنو العالمة ووالئه هلا  ,او من خالل
السعر( مثن العالمة)  ,او من خالل احلصه السوقية للعالمة او رحبية العالمة يف السوق"Kotler & .
).)keller , 2012, p:241

ومن هذا التعريف ميكن تصنيف مفهوم قيمة العالمة إىل اجتاهني هما :
االجتاه االول  :يشمل مفهوم قيمة العالمة على اساس الشركة Company -based brand equity

والذي يركز على املنظور املالي لقيمة العالمة للشركة من خالل قياس القيمة املالية املضافة للعالمة
مثل :اإليرادات  ،والتدفق النقدي ،واحلصة السوقية . ( Simon and Sullivan, 1993:39) .
االجتاه الثاني  :يشمل مفهوم قيمة العالمة على اساس العميل Customer-based brand equity

حيث ذكر كل من ) ) Raggio and leone, 2005:37بأن قيمة العالمة متثل اجتاهات العميل
ورغباته ومعتقداته  ،فيما يعرف ) (Kotler and Armstrong, 2018: 246قيمة العالمة باالعتماد
على النموذج الذي قدمه ) (Aaker, 1991:348بأنها" القيمة القائمة على املدى الذي يكون لدي
العميل  :والء كبري للعالمة التجارية ،وادراك للعالمة  ،وجودة مدركة وارتباطات ذهنية قوية  ،وغري
ذلك من األصول األخرى مثل براءات االخرتاع والعالمات التجارية والعالقات مع قناة التوزيع"  .ويرى
)(Keller, 1993:453أن العالمات التجارية تعيش يف أذهان العمالء وقام بتعريف قيمة العالمة التجارية
على اساس العميل بأنها " التأثري املتميز للمعرفة بالعالمة على رد فعل املستهلك جتاه األنشطة التسويقية
إلحدى العالمات القوية بشكل يفوق استجابته لألنشطة التسويقية ملنتجات ال حتمل عالمات جتارية "
وقد حدد  (Aaker, 1991:349) Aakerاربعة ابعاد اساسية لبناء قيمة العالمة التجارية على اساس
العمالء ,وهي  :الوعي بالعالمة التجارية  ،واجلودة املدركة  ،والوالء للعالمة التجارية ,االرتباطات
بالعالمة  .وقد اعتمدت الكثري من الدراسات السابقة على هذه االبعاد او بعضها يف قياس قيمة العالمة
التجارية على اساس العمالء  ،فيما اضاف بعض الباحثني ابعاد اخري لقياس قيمة العالمة التجارية مثل:
إدراك العالمة  ،وصورة العالمة ) (Keller, 1993:234واألداء ،والثقة ،والوالء ،والقيمة ،والصورة
الذهنية للعالمة(Balduf, et al, 2003:232) .
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الدراسات السابقة
هناك جمموعة من الدراسات السابقة ذات العالقة بالتسويق املستدام مت تطبيقها يف بيئات عربية
واجنبية من ابرز هذه الدراسات ما يلي :
دراسة (نصور)2020 ،
هدفت هذه الدراسة اىل حتديد دور عناصر املزيج التسويقي املستدام يف حتقيق الكفاءة
التسويقية يف الشركة العربية للصناعات املعدنية) بردى ( يف سوريا  ،واستخدم الباحث املنهج الوصفي
اإلحصائي حيث مت تصميم استبيان مؤلف من جمموعة من األسئلة املتعمقة مبتغريات الدراسة ومت
توجيهها الىعينة من العاملني يف الشركة املبحوثة  ،وخلصت الدراسة اىل عدة نتائج ابرزها وجود عالقة
ذات داللة احصائية بني عناصر مزيج التسويق املستدام – جمتمعة وكل على انفراد – يف حتقيق
الكفاءة التسويقية يف الشركة العربية للصناعات املعدنية بردى  .كما قدّم الباحث من خالل هذه
الدراسة جمموعة من املقرتحات والتوصيات اليت من املتوقع أن تساعد العاملني يف الشركة يف تطوير
سبل العمل ضمن الشركة للوصول بها إىل مركز تنافسي عال من خالل تثبيت كفاءتها التسويقية
يف السوق السورية.
دراسة ( احلمامي )2019 ،
هدفت الدراسة إىل توضيح دور اسرتاتيجيات التسويق املستدام يف اعادة هندسة العمليات اإلدارية،
وتبنى البحث يف إطاره امليداني ابعاد اسرتاتيجيات التسويق املستدام بوصفه متغريا مستقال وتشمل
(التسويق االبتكاري ،تسويق االحساس بالرسالة ،التسويق املوجه للزبون ،تسويق قيمة الزبون،
التسويق االجتماعي) ،واعادة هندسة العمليات اإلدارية بوصفه متغريا تابعا .وتضمنت عينة الدراسة
جمموعة من العاملني يف شركة كورك لالتصاالت  ،واعتمد الباحث استمارة االستبانة كأداة رئيسية
للدراسة  .وقد توصل الباحث اىل مجلة من االستنتاجات كان من اهمها ،ان بعد التسويق االجتماعي
حيتاج اىل جوانب تعزيزه تتمثل بضرورة مراعاة مصاحل املشرتك يف شركة كورك لالتصاالت .ومت
تعزيز االستنتاجات مبجموعة من التوصيات كان من اهمها ،على الشركة ان تعزز بعد التسويق
االجتماعي وخاصة فيما يتعلق مبراعاة مصاحل املشرتك بصورة أكرب لكي تعزز موقعها التنافسي يف
السوق مقارنة بشركات االتصال املنافسة هلا.
دراسة ( مريم )2018،
هدفت الدراسة بشكل اساسي اىل حتليل دور التسويق املستدام يف حتسنب سلوك املؤسسة
االقتصادية وفق مبادئ وأهداف التنمية املستدامة من خالل دراسة حالة جمموعة من املؤسسات
االقتصادية يف قطاع الصناعات الغذائية بوالية سطيف ،اجلزائر  ،واظهرت نتائج الدراسة أن أبعاد
التسويق املستدام تؤثر يف سلوك مؤسسات الصناعات الغذائية حمل الدراسة ولكن ليس مجيع األبعاد
حيث بينت نتائج الدراسة أن هذه املؤسسات تطبق بعد تصميم املنتج املستدام  ،حيث تقوم بتعبئة وتغليف
منتجاتها مبواد آمنة وقابلة إلعادة التدوير ،كما تطبق بعد تقليل النفايات واعادة تدويرها من خالل رفع
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الكفاءة اإلنتاجية للمواد وجعل نفاياتها قابلة إلعادة التدوير .كما اِتضح أن هلذين البعدين أثر على
حتسني تنافسية هذه املؤسسات وعلى سلوكها جتاه البيئة و اجملتمع.
دراسة (ابوالنجا)2018،
هدفت الدراسة اىل حتليل أثر التسويق املستدام بعناصره األربعة (املنتج املستدام – التسعري
املستدام – التوزيع املستدام – الرتويج املستدام ) يف السلوك الشرائي للمستهلك من خالل الصورة
الذهنية  ،والكلمة املنطوقة  ،واجتاهات العميل كمتغريات وسيطة باستخدام أسلوب حتليل املسار
Path analysisوحتليل االرتباط اجلزئى  ،وحتديد عناصر التسويق املستدام األكثر أثراً على الصورة
الذهنية  ،والكلمة املنطوقة واجتاهات العميل  ،السلوك الشرائي للمستهلك  ،ولتحقيق هذه األهداف
مت تصميم استبانة وُزعت على عدد ) )500مفردة من عمالء متاجر التجزئة الكربى فى السوق املصرى،
خضعت منها ( )321استمارة للمعاجلة اإلحصائية .وقد أشارت نتائج الدراسة إىل وجود عالقة إجيابية
ذات أثر معنوي بني استخدام التسويق املستدام والكلمة املنطوقة  ،والصورة الذهنية  .وأن أكثر العوامل
أثراً على الكلمة املنطوقة هى أنشطة الرتويج املستدام  ،يليه أنشطة املنتج املستدام ،بينما أكثر العوامل
أثراً على الصورة الذهنية هي أيضاً أنشطة الرتويج املستدام  ،يليه أنشطة املنتج املستدام .كما اختلفت
األهمية النسبية للكلمة املن طوقة  ،والصورة الذهنية فى بناء اجتاهات العميل .كما اختلفت األهمية
النسبية لعناصر التسويق املستدام يف اجتاهات العميل من خالل الكلمة املنطوقة  ،والصورة الذهنية .
أشارت النتائج أيضاً لعدم وجود أثر مباشر للتسويق املستدام بعناصره األربعة يف السلوك الشرائي
للمسته لك  ،ووجود أثر غري مباشر للمنتج املستدام والرتويج املستدام على السلوك الشرائي للمستهلك
من خالل اجتاهات العمالء  .وبوجود أثر غري مباشر للمنتج املستدام والرتويج املستدام على الصورة
الذهنية من خالل الكلمة املنطوقة .
دراسة (الفقهاء والصيفي )2015،
هدفت الدراسة اىل معرفة مدى تأثري جمموعة من العوامل يف مستوى تبين شركات الصناعات
الغذائية للتسويق املستدام يف فلسطني ،وتلك العوامل هي :دور التشريعات اخلاصة بالتلوث ومحاية
البيئة ،وحمدودية املوارد الطبيعية وتكاليفها املتزايدة ،والتغري يف اجتاهات املستهلكني وسلوكهم،
واهتم ام أصحاب املصاحل بقضايا املسؤولية االجتماعية ،وتوجهات اإلدارة العليا .ولتحقيق هدف
الدراسة ،مت تطوير مخس فرضيات صفرية اختربت بأسلوب حتليل االحندار اخلطي البسيط واملتعدد
لبيانات الدراسة اليت مجعت من خالل استبانة وزعت على عينة عشوائية بسيطة ضمّت (  ) 248شركة
من الشركات العاملة يف جمال الصناعات الغذائية يف فلسطني .وأظهرت نتائج اختبار الفرضيات وجود
عالقة قوية ذات داللة احصائية لكل متغريات الدراسة املستقلة مع مستوى تبين الشركات ملفهوم
التسويق املستدام باستثناء التغري يف اجتاهات املستهلكني وسلوكهم؛ فلم تظهر عالقة قوية هلذا املتغري
مع مستوى تبين الشركات ملفهوم التسويق املستدام .وقدمت الدراسة جمموعة من التوصيات إلدا ا رت
للعلوم والتقنية
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شركات التصنيع الغذائي واحلكومة.
دراسة (حلول )2014 ،
هدفت الدراسة إلي ابراز دور التسويق املستدام يف حتقيق أبعاد التسويق املستدام (البيئي ،
االقتصادي ،االجتماعي ) من خالل تبين مفاهيمه اليت متثل املسؤولية االجتماعية وأظهرت النتائج
املستخلصة من البحث وجود عالقة تضمينية ما بني التسويق املستدام وأبعاد التنمية املستدامة ،إذ
يساهم التسويق املستدام يف االهتمام باالعتبارات البيئية من خالل مبادئ التسويق األخضر بتوفريه
للمنتج األخضر وتوجيه األفراد واملنظمات اىل وجوب تغيري النظرة حنو االسالك املسؤول واالهتمام
بالتكاليف االجتماعية .كما يساهم االقتصادي بصورة فعالة من خالل التسويق املسؤول الذي يتلخص
دوره يف التعامل مع مجيع األطراف واجملتمع الذي يعمل يف وسطه والبيئة بشكل مسؤول على أسس
أخالقية ومبادئ وشفافية  ،بينما يتضح دوره يف البعد االجتماعي للتنمية املستدامة بتطبيق مبادئ
التسويق االجتماعي اليت تتعدى املساهمة يف األعمال.
دراسة (اوسو واخرون )2007 ،
هدفت الدراسة اىل اختبار العالقة بني اسرتاتيجيات التسويق املستدام وابعاد االستباقية التسويقية
يف عدد من معامل انتاج املياه املعدنية يف حمافظة دهوك ،ومشلت عينة البحث ( )63مديرا يف هذه
املعامل ،واعتمدت االستبانة الستطالع اراء العينة ،ومت استخدام بعض األساليب اإلحصائية لتحليل
النتائج واختبار الفرضيات ،متثلت اهم االستنتاجات بارتفاع مستوى استخدام اسرتاتيجيات التسويق
املستدام وابعاد االستباقية التسويقية ومبرتبة جيد وبناءً على النتائج اليت مت التوصل اليها قدم البحث
جمموعة من املقرتحات متثلت اهمها برفع مستوى استخدام اسرتاتيجيات التسويق املستدام وابعاد
االستباقية التسويقية ،وكذلك الرتكيز على معرفة اسباب اخلطر ومواجهتها بطرق ابداعية إلضافة
قيمة مستدامة جلميع انشطة املعمل.
ومن الدراسات السابقة التى مت تطبيقها يف بيئات اجنبية :
دراسة ) (Magas & Marcel,2015اليت هدفت إىل تسليط الضوء على الرتابط املتبادل بني
التسويق املستدام والتنمية املستدامة ,حبيث ينظر للتنمية املستدامة عمى انها مفهوم ثالثي األبعاد يشري
إىل االستدامة االقتصادية ،االزدهار ،العدالة االجتماعية واجلودة البيئية  ،وذلك كله من أجل حتقيق
الرتابط الكامل بينهما ،كما خلصت الدراسة إىل ضرورة تفعيل مفهوم التسويق املستدام ،كونه
يهدف اىل حتقيق عالقة مستدامة ومرحبة مع العمالء ،باإلضافة اىل مراعاته للبيئة الطبيعية
واالجتماعية ،ومن خالل الدراسة مت التوصل إىل أن التسويق املستدام ميكن أن يساهم يف التنمية
املستدامة ليس فقط من خالل املمارسة اليومية للتقليل من األثر البيئي ،بل أيضا من خالل تنفيذ
سياسات واسرتاتيجيات جديدة لتعزيز مفهوم أوسع للنمو املستدام باعتباره جزءا أساسيا من الكيانات
االقتصادية.
للعلوم والتقنية
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دراسة ( ( Danciu,et al.,2015اليت توصلت اىل ان التسويق املستدام يساعد التنمية املستدامة من
خالل حتفيز الطلب املستدام واالبتكار املستمر وتطوير املنتجات املستدامة واستخدام االتصاالت
املستدامة وقنوات توزيع مستدامة وبيع املنتجات واخلدمات املستدامة بأسعار عادلة  ،وهذا التطبيق
سيؤدي إلي زيادة االستدامة االقتصادية واالجتماعية والبيئة على نطاق واسع املدى يف املستقبل إذا مت
دعمها جبهود سياسة وحكومية وقانونية .
دراسة ) )Dabija et al,.2014اليت توصلت اىل أن االستدامة يف التسويق بأبعادها ( التوجه حنو محاية
البيئة  ،تقليل استهالك املوارد  ،التوجه االجتماعي) هلا تأثري علي تشكيل تفضيالت العمالء
واجتاهاتهم حنو متاجر التجزئة غري الغذائية ،وقد طبقت الدراسة علي عينة مكونة من ( )1624عميل
يف مراكز التسوق املتخصصة ببيع السلع االستهالكية غري الغذائية يف امريكا.
دراسة ) ( Forster,2013اليت توصلت إىل أن الشركات اليت متارس االستدامة يف مزجيها التسويقي
حتقق جناح مقارنة مع تلك اليت ال متارس االستدامة  ،وأن االستهالك املستدام أصبح هدفاً جوهرياً
وأحد أهم عوامل التغيري للمستهلكني الذين يتطلعون إىل القيام بواجبهم حنو محاية كوكب األرض.
فاملنظمات اليت استجابت ملتطلبات االستدامة قامت بطرح عالمات جتارية ومنتجات جديده مستدامة
،وقد طبقت الدراسة علي عينة مكونة من مثانية شركات امريكية للمنتجات الغذائية ممن متارس
االستدامة يف منتجاتها وعملياتها.
ومن خالل العرض السابق للدراسات السابقة ميكن استخالص ما يلي :
 مل تتوفر أي دراسة سابقة تناولت موضوع املزيج التسويقي املستدام و اثره يف ابعاد قيمة العالمةالتجارية للشركة الصناعية سواء يف البيئة اليمنية او العربية  ،وهو ما سوف تتناوله هذه
الدراسة .
 رغم وجود دراسات سابقة تناولت موضوع التسويق املستدام يف الشركات الصناعية الغذائيةمثل دراسة (مريم  )2018،ودراسة (الفقهاء والصيفي  )2015،يف البيئة العربية  ،ودراسة
كل من ) )Dabija et al,.2014ودراسة ) ( Forster, 2013يف البيئة االجنبية ؛ اال ان هذه
الدراسات مل تربط أي منها بني املزيج التسويقي املستدام وقيمة العالمة التجارية يف الشركات
الصناعية من منظور العمالء  ،وهو ما تهدف اليه هذه الدراسة.
ثالثا  :أمنوذج البحث Research Model

لإلجابة على اسئلة الدراسة وحتقيق اهدافها ,وبناءً على ما تضمنته العديد من ادبيات الدراسة ؛ مت
صياغة أمنوذج الدراسة االفرتاضي الذي يوضح متغريات الدراسة والعالقة بينها على النحو املبني يف
الشكل التالي :

للعلوم والتقنية
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شكل ( )1أمنوذج البحث Figure (1) Research Model

املصدر :من اعداد الباحثان باالستعانة ببعض الدراسات السابقة ومنها:
) مريم  ; 2018 ،ابو النجا )Dabija et al,.2014; Forster,2013 . 2018
رابعا  :فرضيات البحث Research Hypotheses

وفقا للنموذج االفرتاضي للدراسة ومتغرياته ؛ مت صياغة فرضية رئيسية للبحث ينبثق منها جمموعة من

الفرضيات الفرعية  -بالطريقة الصفرية  ,-وذلك على النحو التالي :
الفرضية الرئيسة االوىل
( )H01وتنص على انه "ال يوجد أثر هام ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة ) )sig.≤0.05ملدى التزام
الشركة – حمل الدراسة  -بالسياسات املتعلقة بعناصر املزيج التسويقي املستدام (املنتج املستدام ،
التسعري املستدام  ،التوزيع املستدام  ،الرتويج املستدام) جمتمعة  ،يف جممل ابعاد قيمة العالمة التجارية
للشركة من منظور العمالء".
وتتفرع من هذه الفرضية الرئيسية الفرضيات الفرعية التالية:
الفرضية الفرعية االوىل ( : )H01aوتنص على انه" ال يوجد أثر هام ذو داللة إحصائية عند مستوى
داللة ) )sig.≤0.05ملدى التزام الشركة – حمل الدراسة  -بالسياسات املتعلقة بعناصر املزيج التسويقي
املستدام جمتمعة يف البعد اخلاص بالوعي بالعالمة التجارية كأحد ابعاد قيمة العالمة التجارية من
منظور العمالء ".
الفرضية الفرعية الثانية ( )H01bوتنص على انه" ال يوجد أثر هام ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة
) )sig.≤0.05ملدى التزام الشركة – حمل الدراسة  -بالسياسات املتعلقة بعناصر املزيج التسويقي
املستدام جمتمعة يف البعد اخلاص بالوالء للعالمة التجارية كأحد ابعاد قيمة العالمة التجارية من منظور
العمالء ".
الفرضية الفرعية الثالثة ( )H01cوتنص على انه" ال يوجد أثر هام ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة
) )sig.≤0.05ملدى التزام الشركة – حمل الدراسة  -بالسياسات املتعلقة بعناصر املزيج التسويقي
للعلوم والتقنية
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املستدام يف البعد اخلاص باجلودة املدركة بالعالمة التجارية كأحد ابعاد قيمة العالمة التجارية من
منظور العمالء ".
الفرضية الرئيسية الثانية(" :)H02ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α≤ 0.05يف
متوسطات آراء أفراد عينة هذه الدراسة حول مدى التزام الشركة – حمل الدراسة -بالسياسات املتعلقة
بعناصر املزيج التسويقي املستدام واثره ذلك يف ابعاد قيمة العالمة التجارية للشركة من منظور
العمالء ؛ تعزى إىل بعض اخلصائص الدميوغرافية ألفراد العينة وتشمل (النوع  ،مستوى الدخل  ،املؤهل
العلمي)".
خامسا  :التعريفات اإلجرائية ملتغريات البحث و طرق قياسها
اعتمد الباحثان على ادبيات الدراسة التطبيقية والنظرية يف تطوير التعريفات اإلجرائية ملتغريات
الدراسة اليت تضمنها أمنوذج البحث االفرتاضي  ,وحتديد طرق قياسها وذلك على النحو التالي :
املتغري املستقل  :ويتمثل يف املزيج التسويقي املستدام وميكن تعريفه اجرائيا ألغراض هذه الدراسات
بأنه " املزيج التسويقي للشركة الصناعية الذي حيقق ابعاد التنمية املستدامة (االقتصادية واالجتماعية
والبيئية ) حبيث يليب احتياجات ورغبات عمالئها وحيقق اهدافها حاليا ومستقبال يف اطار مصلحة
اجملتمع والبيئة اليت تعمل يف نطاقها " .وتشمل عناصر هذا املزيج ما يلي :
 -املنتج املستدام  :استنادا اىل التعريف الذي قدمه كل من ((Yazdanifard & Mercy, 2011:638

ميكن تعريف املنتج املستدام اجرائيا ألغراض هذه الدراسة بانه املنتج الذي يهدف اىل حتقيق
منافع تغطي ابعاد التنمية املستدامة الثالثة (االقتصادية  ،االجتماعية  ،البيئية ) فهو منتج خيفض
أثره السليب على استخدام املوارد الطبيعية ،والبيئية ويعظم أثره اإلجيابي على اجملتمع.
 -التسعري املستدام :استنادا اىل التعريف الذي قدمه كل من (Martin & Schouten, 2012 :

) 173ميكن تعريف التسعري املستدام اجرائيا ألغراض هذه الدراسة بانه السعر الذي يغطي
تكلفة االنتاج ويسهل من حتقيق التنمية االجتماعية و محاية البيئة.
 التوزيع املستدام استنادا اىل التعريف الذي قدمه ) (Ottman,2011:11ميكن تعريف التوزيعاملستدام اجرائيا ألغراض هذه الدراسة بانه عنصر املزيج التسويقي الذي يتضمن دراسة واختيار
قنوات التوزيع املالئمة لطبيعة وخصائص املنتج املستدام واملفاضلة بينها على أساس احرتام فكرة
التنمية املستدامة واختيار املالئم منها بيئياً.
 الرتويج املستدام استنادا اىل التعريف الذي قدمه(  )Hunt,2011:12ميكن تعريف الرتويجاملستدام اجرائيا ألغراض هذه الدراسة بانه جمموعة االتصاالت اليت جتريها الشركة الصناعية
بالعمالء سواء احلاليني او املرتقبني بغرض تعريفهم واقناعهم باملنتجات املستدامة وتعريفهم
بفوائدها وخصائصها وكيفية استخدامها او تدويرها او التخلص منها .
للعلوم والتقنية
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وقد مت قياس هذه العناصر من خالل الفقرات ( )1اىل(  )12ضمن احملور اخلاص بهذه العناصر يف
اداة الدراسة االستبانة  .واعتمد الباحثان يف حتديد بعض هذه الفقرات على دراسات كل من:
( احلمامي  )2019 ،؛ (ابوالنجا )2018،؛ )( Forster,2013

املتغري التابع  :ويتمثل يف قيمة العالمة التجارية على اساس العمالء (Customer-based )CBBE
 ، brand equityوبناءً على املفاهيم اليت قدمتها بعض الدراسات املتعلقة بقيمة العالمة التجارية من
منظور العمالء ومنها دراسات :
);)Kotler andArmstrong,2018; Keller, 1993; Karamian,et al., 2015 Alberto,et al.,2018

وميكن تعريف قيمة العالمة التجارية من منظور العمالء على مواقع التواصل االجتماعي اجرائياً يف
هذه الدراسة بأنها " القيمة الراسخة يف ذهن العميل للعالمة التجارية واملرتكزة على مدى معرفة ووعى
العميل بالعالمة وادراكه جلودتها ووالئه هلا"  .ولتحديد ابعاد هذا املتغري اعتمد الباحث بشكل اساسي
على منوذج ( )Aaker, 1991يف بناء قيمة العالمة التجارية من منظور العمالء  ،الذي تضمن اربعة ابعاد
اساسية هي ( :الوعي بالعالمة ،اجلودة املدركة للعالمة  ،الوالء للعالمة  ،االرتباطات بالعالمة)  ،ومت
الرتكيز يف هذه الدراسة على ثالثة أبعاد أساسية ضمن هذا النموذج هي(:الوعي بالعالمة  ,الوالء
للعالمة ،اجلودة املدركة للعالمة)  ،وهى االبعاد اليت ركزت عليها العديد من الدراسات السابقة ومنها
دراسات كل من :
;(Karamian , et al., 2015 ; Pal Singh ,2015; Jakste, and Rita , 2013; Balduf et al,2003
) Yasin and Zahari,2011 ; Yoo et al,2000

حيث مت دمج فقرات البعد اخلاص بارتباطات العالمة ضمن بعد الوعي بالعالمة التجارية مبا يتناسب مع
طبيعة واهداف البحث  .وقد مت قياس هذه االبعاد من خالل الفقرات ( )13اىل ( )22ضمن السؤال
اخلاص بهذا احملور يف اداة الدراسة .واعتمد الباحثان يف حتديد بعض الفقرات على دراسات كل من:
) Karamian , et al., 2015 ; Severi , et al.,2014 ; Eze, et al. ,2014 ; Abu-Rumman and
)Anas, 2014; Godey , et al.2016; Alberto,et al.,2018; Chakraborty and Bhat,2018
سادسا  :منهجية البحث Research Methodology

اتبع الباحثان املنهج الوصفي التحليلي املعتمد على الدراسة امليدانية واسلوب دراسة احلاالت يف معاجلة

مشكلة البحث ومت مجع البيانات األولية املتصلة بأهداف البحث من مفردات العينة  -املتمثلة يف عمالء
الشركة اليمنية للصناعة والتجارة -من خالل االستبانة كأداة اساسية للدراسة ،باإلضافة إىل مجع
بيانات ثانوية من خالل املراجع العلمية من كتب ودوريات علمية ،إضافة إىل ادارة التسويق يف الشركة
– حمل البحث  -ومواقعها االلكرتوني على شبكة اإلنرتنت.

للعلوم والتقنية

1118
1118

صنعاء  21 - 20 /أكتوبر  2020م

( املؤتمر العلمي الثاني للعلوم اإلدارية )
التنمية املستدامة ركيزة لألمن واالستقرار والسالم  /أكتوبر  2020م

جمتمع البحث وعينته
يتضمن جمتمع البحث عمالء الشركة اليمنية للصناعة والتجارة يف مدينة تعز باجلمهورية
اليمنية  ،والذين يشرتون منتجات الشركة بغرض االستهالك النهائي (املستهلكني النهائيني) .واختار
الباحثان جمتمع البحث من مدينة تعز باعتبارها أكثر املدن اليمنية كثافة للسكان وفيها توجد مصانع
الشركة ومقر إدارتها أو مركزها الرئيسي ويتوافر فيها عمالء الشركة ومزيج منتجاتها بشكل
كبري .ونظرا لكرب حجم اجملتمع وعدم توافر اطار حمدد هلذا اجملتمع فقد اعتمد الباحثان على اختيار
عينة مالئمة من عمالء الشركة (املستهلكني النهائيني ملنتجات الشركة اليمنية للصناعة والتجارة)
املرتددين على بعض متاجر التجزئة املتوسطة والكبرية احلجم (سوبر ماركت ،موالت) واملتخصصة
ببيع السلع االستهالكية – ومنها منتجات الشركة حمل البحث  -للمستهلك النهائي يف مدينة تعز ،
ومت حتديد حجم العينة بـ ( )500مفردة وفقاً لـ(  )Malhotra,2007:365كما مت اختيار مفردات العينة
بطريقة حتكمية من قبل الباحثان للتأكد من توافر اخلصائص املطلوب دراستها يف مفردات العينة
وهي شرائهم واستهالكهم ملنتجات الشركة اليمنية للصناعة والتجارة.
أداة الدراسة:
بناء على أهداف ومتغريات البحث ومنوذجه املقرتح ومن خالل مراجعة العديد من الدراسات
السابقة ذات الصلة مبوضوع البحث  ،مت تصميم أداة خاصة جلمع بيانات الدراسة األولية من مفردات
عينة البحث وهي عبارة عن استبانة تتضمن بعض البيانات الدميوغرافية املتعلقة مبفردات العينة وتشمل
النوع (ذكر ،أنثى)  ،مستوى الدخل  ،املؤهل العلمي .باإلضافة اىل جمموعة من الفقرات اليت تستهدف
قياس حماور وابعاد متغريات النموذج املقرتح للبحث .
وقد مت االعتماد يف قياس ابعاد متغريات الدراسة ( املستقل

والتابع ) على مقياس

ليكرت ) (Likert-Scaleاملكون من مخس درجات ،حيث أعطى الرقم ) ( 5موافق بشدة إىل الرقم
) (1غري موافق بشدة للعبارات مجيعها اليت تقيس أبعاد املتغريين  .ويعود سبب استخدام الباحثان هلذا
املقياس نظرًا لكثرة استخدامه يف دراسات سابقة يف هذا اجملال .كما أنه ميكن الباحث من
استخدام أساليب إحصائية متعددة ،إضافة إىل أن هذا املقياس يتمتع بدرجة اعتمادية عالية .
() Churchill and Iacobucci,2005; Malhotra,2007 ;Sekaran,2003

صدق أداة الدراسة وثباتها:
يعين صدق أداة الدراسة  ، Validityاىل أي مدي تعكس الفقرات أو العبارات املستخدمة يف أداة
الدراسة متثيل متغريات البحث  ،وبالتالي إمكانية تعميم متغريات الدراسة ونتائجها على جمتمعها .
بينما تعين خاصية الثبات او االعتمادية  Reliabilityمدى قدرة هذه االداة على حتقيق أهداف الدراسة
أضافه إىل ثبات واستقراريه النتائج اليت مت احلصول عليها ألول مرة وإمكانية استخدام أداة الدراسة
للعلوم والتقنية
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مرة أخرى يف فرتات زمنية الحقة . (Sekaran 2003( .وقد مت التأكد من صدق االداة من خالل عرض
االستبانة بعض األساتذة واملتخصصني يف التسويق واإلحصاء يف اجلامعات اليمنية  ،وذلك بهدف التحقق
من مدى مالئمة األداة ملوضوع البحث ومشوليتها ملختلف البيانات اليت تغطي أهداف ومتغريات البحث،
باإلضافة إىل توزيع االستبيان بصورتها األولية على عينة بسيطة من عمالء الشركة بلغ عددها ()20
مفردة للتأكد من وضوح فقرات االستبانة وفهمهم هلا ،وقد وردت بعض املالحظات اجليدة مت يف
ضوئها إجراء بعض التعديالت واإلضافات يف القائمة قبل توزيعها بشكل نهائي .اما خاصية الثبات او
االعتمادية ألداة الدراسة فقد مت عن طريق اختيار معامل كرونباخ ألفا ) (Alpha Cronbachاألوسع
انتشارًا يف قياس معامل الثبات يف أغلب البحوث العلمية  .وحسب ) (Sekaran,2003:420فإنه إذا
كان معامل كرونباخ–ألفا أكثر من  %60فهذا يعين أنه ميكن االعتماد عليها لتحليل بيانات
البحث وكلما اقرتبت قيمة معامل كرونباخ–ألفا من واحد صحيح كلما كان املقياس أدق ويعكس
ثبات أداته  .ونالحظ من اجلدول( (1أن معامل كرونباخ-ألفا لكل متغريات البحث أكثر من ((%60

وهذه القيم مقبولة ألغراض حتليل بيانات البحث.
كما مت التحقق من مستوى الداللة اإلحصائية  Significant levelلألوساط  meansاخلاصة
بفقرات املقياس باستخدام اختبار (t-test)،والذي تراوحت قيمته بني أدنى قيمة (  ، )18واعلى قيمة
( )37على التوالي  .إضافة إىل اختبار حسن املطابقة للبيانات )مربع كاي  (X2الذي تراوحت نتائجه
بني أدنى قيمة ( ، )126وأعلى قيمة ( )228لالختبار  ،ومبستوى داللة إحصائية ( ) Sig.≤.01ولكافة
أسئلة االستبانة .باإلضافة اىل اختبار التوزيع الطبيعي للبيانات ((Kolmogorov-Smirnov Test K-

 ،Sواليت تظهر نتائجه ان البيانات موزعة توزيعاً طبيعياً لكافة املتغريات  ،وميكن إخضاعها لتحاليل
إحصائية متقدمة كاالحندار  ،كما يتضح من بيانات اجلدول رقم ( . ) 1
جدول(1):
نتائج اختبار معامالت كرونباخ–ألفا وكل من  t-testومربع كاي و( )k-Sملتغريات البحث )*(

متغريات البحث

عدد

معامالت

الفقرات

كرونباخ α

قيمt-
test

مربع كاي
X2

اختبار
() k-S

ابعاد التسويق املستدام
املنتج املستدام

0.691

37

428

0.66

التسعري املستدام

0.823

22

318

0.54

التوزيع املستدام

0.821

26

163

0.44

الرتويج املستدام

0.743

34

255

0.76

للعلوم والتقنية
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ابعاد قيمة العالمة التجارية
الوعي بالعالمة التجارية

0.820

29

174

0.79

الوالء للعالمة التجارية

0.832

18

183

0.32

اجلودة املدركة للعالمة

0.849

25

126

0.59

)*( مجيع النتائج(  ) α ، t،X2كانت مبستوى داللة إحصائية Sig.≤. 01
وهي أقل من مستوى الداللة اإلحصائية املعتمد من قبل الباحث Sig.≤. 05

توزيع اداة الدراسة :
بعد التأكد من صدق أداة الدراسة وثباتها  ،مت توزيع ( )500استبانة على مفردات العينة  ،مت
اسرتجاع(  )463استبانة منها،بنسبة ردود بلغت ( ، )%94وقبل البدء بعملية حتليل بيانات البحث قام
الباحث مبراجعة االستبانات املسرتدة والتأكد من صالحيتها للتحليل و ترميز البيانات وجتهيزها
ألغراض التحليل ،حسب ما أوصى به عدد من الباحثني يف هذا اجملال ومنهم(Churchill and (:
Iacobucci,2005; Malhotra,2007ونتج عن هذه اخلطوات استبعاد ) ) 25استبانة لعدم صالحيتها
للتحليل  .وبناء على ذلك فإن عدد االستبانات اليت مت استخدامها يف التحليل النهائي للبحث هي( )438
وتشكل ما نسبته (  ) %95من االستبانات املسرتدة  .ويوضح اجلدول رقم (  )2عدد االستبانات املوزعة
واملسرتدة والصاحلة للتحليل.
جدول () 2
االستبانات املوزعة واملسرتدة والصاحلة للتحليل
االستبانات

عدد االستبانات

نسبة االستبانات %

االستبانات املوزعة

500

100

االستبانات املسرتدة

463

93

االستبانات املستبعدة

25

5

االستبانات الصاحلة للتحليل

438

95

األساليب اإلحصائية املستخدمة يف حتليل البيانات :
مت االعتماد يف حتليل البيانات على بعض األساليب اإلحصائية املالئمة لطبيعة البيانات وأهداف
وفروض البحث باستخدام حزمة التحليل اإلحصائي املعروف  ، SPSS. V.25وتشمل هذه األساليب ما
يلي:
اساليب التحليل الوصفي (املتوسط احلسابي  ،واالحنراف املعياري ) لوصف متغريات البحث .
اختبار التوزيع الطبيعي ( (Kolmogorov-Smirnov K-S Testملعرفة مدى توافر التوزيع الطبيعي
للعلوم والتقنية
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يف متغريات البحث كشرط أساسي الستخدام بعض األساليب اإلحصائية.
حتليل االعتمادية ) (Reliabilityحيث مت استخدام معامل كرونباخ–ألفا الختيار ثبات أداة مجع
البيانات من أجل االعتماد عليها يف حتليل البيانات .باإلضافة اىل اختبار حسن املطابقة للبيانات (مربع
كاي  ، (X2والتحقق من مستوى الداللة اإلحصائية لألوساط اخلاصة بفقرات املقياس باستخدام
اختبار (t-test)،كمتطلبات الستخدام اسلوب حتليل االحندار املتعدد.(Sekaran,2003:440( .

معامل االرتباط بني املتغريات وحتليل االحندار البسيط ( (Simple Regressionواملتعدد (Multiple
) Regressionمن أجل اختبار فرضيات البحث الرئيسية والفرعية .
سابعا  :نتائج التحليل اإلحصائي واختبار الفرضيات
 -1خصائص عينة البحث :
يوضح اجلدول التالي  -جدول رقم ( -)3توزيع مفردات عينة البحث من عمالء الشركة اليمنية
اليمنية للصناعة والتجارة (املستهلكني النهائيني ملنتجات الشركة) ،حسب بعض اخلصائص
الدميوغرافية حمل الدراسة .
جدول رقم ( ) 3
توزيع مفردات عينة البحث حسب بعض اخلصائص الدميوغرافية حمل الدراسة .
اخلصائص الدميوغرافية
النوع

العدد
216

النسبة املئوية %
49

اخلصائص الفرعية

222

51

438

100

أقل من $200

208

48

من  $200إىل أقل من $400

193

44

من  $400إىل أقل من $600

022

5

015

3

438

100

بدون مؤهل

018

4

اساسي

082

19

ثانوي

124

28

جامعي

202

46

عالي

012

3

438

100

ذكر
أنثي

االمجاىل
مستوى الدخل

 $ 600فأكثر
االمجاىل
املؤهل العلمي

االمجاىل

للعلوم والتقنية

1122
1122

صنعاء  21 - 20 /أكتوبر  2020م

( املؤتمر العلمي الثاني للعلوم اإلدارية )
التنمية املستدامة ركيزة لألمن واالستقرار والسالم  /أكتوبر  2020م

يتضح من اجلدول السابق أن اكثر مفردات عينة البحث من عمالء الشركة اليمنية اليمنية للصناعة
والتجارة حسب بعض اخلصائص الدميوغرافية  -حمل الدراسة  -وهى ( النوع ،مستوى الدخل ،املؤهل
العلمي ) متثلت يف االناث بنسبة  ، %51من ذوي الدخل احملدود (اقل من  )$400بنسبة  ، %92ومن
احلاصلني على املؤهل العلمي الثانوي واجلامعي بنسبة . %74

 -2نتائج التحليل الوصفي ملتغريات البحث :
مت االعتماد على اساليب التحليل الوصفي املتمثلة يف الوسط احلسابي واالحنراف املعياري لوصف
متغريات البحث و إعطاء صورة عامة عن مدي التزام الشركة اليمنية اليمنية للصناعة والتجارة
بالسياسات املتعلقة بعناصر املزيج التسويقي املستدام من وجهة نظر مفردات عينة البحث من عمالء
الشركة  ،وابعاد قيمة العالمة التجارية للشركة من منظور العمالء .
ويوضح اجلدول -رقم (  - ) 4نتائج هذا التحليل:
جدول رقم ( ) 4
الوسط احلسابي واالحنراف املعياري ألبعاد متغريات البحث
الوسط

االحنراف

احلسابي
3,51

املعياري
0.27

متوسطة

املنتج املستدام

3,62

0.16

مرتفعة

التسعري املستدام

3,61

0.71

مرتفعة

التوزيع املستدام

3,42

0.47

مرتفعة

الرتويج املستدام

3,30

0.77

متوسطة

ابعاد قيمة العالمة التجارية

4,11

0.70

مرتفعة

الوعي بالعالمة التجارية

4,16

0.35

مرتفعة

اجلودة املدركة للعالمة

3,82

0.46

مرتفعة

الوالء للعالمة التجارية

4,15

0.26

مرتفعة

املتغريات
ابعاد التسويق املستدام

درجة
االهمية*

*(-1اقل من )2.8ضعيفة  -2.8( ،اقل من  )3.6متوسطة  ) 5 -3.6 ( ،مرتفعة
يتضح من اجلدول السابق ما يلي :
 ان درجه التزام الشركة اليمنية للصناعة والتجارة بالسياسات املتعلقة بعناصر املزيج التسويقياملستدام ال ترقى اىل املستوى املطلوب من وجهه نظر مفردات العينة من عمالئها يف السوق اليمنية
حيث بلغ املتوسط احلسابي الكلي ملدى التزام الشركة بالسياسات املتعلقة بعناصر املزيج التسويقي
للعلوم والتقنية
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املستدام ( )3.51وهو ما يعين التزام الشركة بدرجه متوسطة مبجمل بالسياسات املتعلقة بعناصر
املزيج التسويقي املستدام .وعلى الرغم من التزام الشركة بدرجه مرتفعة نسبيا بالسياسات املتعلقة
بعنصري املزيج التسويقي املستدام (املنتج املستدام  ،التسعري املستدام )  ،اذ بلغ املتوسط احلسابي
للعنصرين ( ) 3.62 (، ) 3.61على التوالي ؛ اال ان الشركة ال تلتزم بدرجة مرتفعة بالسياسات
املتعلقة بعناصر املزيج التسويقي املستدام االخرى وهما عنصري( التوزيع املستدام والرتويج املستدام)
من وجهة نظر مفردات العينة من عمالء الشركة  ،حيث بلغ املتوسط احلسابي لعنصري التوزيع
والرتويج () 3.30 (، ) 3.42على التوالي  ،مما يعين ضرورة ان تهتم ادارة التسويق بالشركة بإعادة
النظر يف السياسات املتعلقة بهذه العناصر  ،حبيث تكون اكثر التزاما مبجمل السياسات املتعلقة
بعناصر املزيج التسويقي املستدام .ومن ابرز السياسات اليت جيب ان تراعيها الشركة يف عنصر
التوزيع  :ان حترص الشركة على التعامل مع منافذ التوزيع املستدامة  ،وان تراعي الشركة عدم
األضرار بالبيئية عند بناء و اختيار خمازنها .وفيما يتعلق بالسياسات اليت جيب ان تراعيها الشركة
يف عنصر الرتويج  :ان تركز الشركة يف رسائلها الرتوجيية على التوجه املستدام  ،وتنمية وتعزيز
الوعي املستدام لدى املستهلكني واجملتمع ،وان تساهم الشركة يف رعاية الفعاليات واالنشطة
واملبادرات ذات الصلة مبجال التنمية املستدامة يف اجملتمع.
 تشري قيم املتوسطات احلسابية ألبعاد متغري قيمة العالمة التجارية من منظور العمالء ( الوعيبالعالمة  ،الوالء للعالمة  ،اجلودة املدركة للعالمة ) يف اجلدول السابق؛ اىل ان قيمة العالمة التجارية
للشركة من منظور عمالئها مرتفعة -اىل حدما -حيث بلغ املتوسط احلسابي الكلي جململ ابعاد
قيمة العالمة التجارية للشركة ( )4.11وخصوصا لبعدي الوعي بالعالمة والوالء للعالمة التجارية
للشركة .
 -3نتائج اختبار فرضيات البحث:
الفرضية الرئيسة األوىل  :تنص هذه الفرضية على انه " ال يوجد أثر هام ذو داللة إحصائية عند
مستوى داللة ) )sig.≤0.05ملدى التزام الشركة – حمل الدراسة  -بالسياسات املتعلقة بعناصر املزيج
التسويقي املستدام (املنتج املستدام  ،التسعري املستدام  ،التوزيع املستدام  ،الرتويج املستدام) جمتمعة ،
يف جممل ابعاد قيمة العالمة التجارية للشركة من منظور العمالء"
والختبار مدي صحة هذه الفرضية والفرضيات املتفرعة منها ؛ اعتمد الباحثان اسلوبي االحندار اخلطي
البسيط واملتعدد الختبار فرضيات الدراسة الصفرية الرئيسية والفرعية  ،حيث مت استخدام اسلوب
االحندار اخلطي البسيط الختبار تأثري ابعاد املتغري املستقل املتمثلة يف عناصر املزيج التسويقي املستدام
(املنتج املستدام  ،التسعري املستدام  ،التوزيع املستدام  ،الرتويج املستدام ) جمتمعة يف ابعاد قيمة العالمة
التجارية من منظور العمالء ( الوعي بالعالمة  ،الوالء للعالمة  ،اجلودة املدركة للعالمة ) جمتمعة  .أما
للعلوم والتقنية
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اسلوب االحندار اخلطي املتعدد فقد مت استخدامه الختبار تأثري أبعاد املتغري املستقل (عناصر املزيج
التسويقي املستدام) جمتمعة يف كل بعد من ابعاد قيمة العالمة التجارية من منظور العمالء ( الوعي
بالعالمة  ،الوالء للعالمة  ،اجلودة املدركة للعالمة )  ،و مت تضمني اسلوب االحندار املتعدد باملتغريات
املستقلة من أجل حتديد مقدار تأثريها جمتمعة يف كل بعد من ابعاد قيمة العالمة التجارية من منظور
العمالء .وقد مت احتساب ميل املعادلة ،ومعامل التحديد (Coefficient of determination ( R²

للحكم على مقدار تأثري تلك األبعاد جمتمعة .
وألجل احلصول على الداللة اإلحصائية لكل متغري مستقل ومبا يعرب عن مدى قوة العالقة إحصائيًا،
عمل الباحث على استخدام اختبار  t-testالختبار تأثري كل متغري مستقل فرعي على املتغري التابع يف
أمنوذج االحندار البسيط  ،واختبار  F-testالختبار تأثري املتغريات املستقلة جمتمعة يف املتغري التابع
يف أمنوذج االحندار املتعدد .وتتمثل قاعدة القرار يف اختبار فرضيات البحث يف أنه إذا كانت قيمة
إحصائية االختبار ) (Fاو ) test statistics (tاحملسوبة أكرب من قيمتها اجلدولية وذلك عند مستوى
معنوية (  ) sig. ≤ 0. 05فهذا يعين أن العامل املستقل يؤثر بداللة إحصائية يف املتغري التابع  ،مما
يؤدي إىل رفض الفرضية الصفرية ،أما إذا حصل العكس فيتم قبوهلا ،وهذا ينطبق على مجيع
فرضيات البحث .ويوضح اجلدول رقم (  ) 5نتائج اختبار هذه الفرضية وفروعها .
جدول ( )5
نتائج االختبار االحصائي للفرضية الرئيسية االوىل للبحث وفروعها
مضمون الفرضية
الفرضية الرئيسة )(H01

نتائج االختبار
R

R2

F

Sig.F

النتيجة

ال توجد عالقة ذات داللة احصـــــائية بني درجة  **0.00 7.31 0.292 0.0316رفض
التزام الشـــركة بالســـياســـات املتعلقة بعناصــر
الفرضية
الصفرية
املزيج التســـويقي املســـتدام وابعاد قيمة العالمة
التجارية للشركة من منظور العمالء .

الفرضيات الفرعية

SE

Beta
β

T

Sig.t

النتيجة

الفرضية الفرعية األوىل (H01a):ال توجد
عالقة ذات داللة احصائية بني درجة التزام
الشركة بالسياسات املتعلقة بعناصر املزيج
التسويقي املستدام والبعد اخلاص بالوعي

0.032

بالعالمة كأحد ابعاد قيمة العالمة التجارية

6.42 0.022

0.03

رفض
الفرضية
الصفرية

للشركة من منظور العمالء
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الفرضية الفرعية الثانية (H01b):ال توجد
عالقة ذات داللة احصـــــــــــائية بني درجة التزام
الشـــركة بالســـياســـات املتعلقة بعناصـــر املزيج

0.034

التســــــــــويقي املســــــــــتدام والبعد اخلاص بوالء

**0.00 5.48 0.121

العمالء للعال مة كأ حد ابعـاد قيمـة العال مة

رفض
الفرضية
الصفرية

التجارية للشركة من منظور العمالء.
الفرضية الفرعية الثالثة (H01c) :ال توجد
عالقة ذات داللة احصائية بني درجة التزام
الشركة بالسياسات املتعلقة بعناصر املزيج

0.133

التسويقي املستدام والبعد اخلاص باجلودة

4.37 0.214

0.02

املدركة للعالمة كأحد ابعاد قيمة العالمة

رفض
الفرضية
الصفرية

التجارية للشركة من منظور العمالء.
)*( مستوى الداللة املعتمد يف التحليل (  ، ) sig. ≤ 0. 05درجة احلرية ( ) df= 437
)**( مستوى الداللة اإلحصائية هو ()sig. ≤.0.01

وبالنظر إىل نتائج التحليل الواردة يف اجلدول السابق  -جدول رقم (  – ) 5يتضح ما يلي:

 فيما يتعلق بالفرضية الصفرية الرئيسية االوىل للبحث .اظهرت نتائج التحليل اإلحصائي باستخدام
اسلوب حتليل االحندار املتعدد ان قيمة معامل االرتباط بني املتغريين(درجة التزام الشركة
بالسياسات املتعلقة بعناصر املزيج التسويقي املستدام وجممل ابعاد قيمة العالمة التجارية للشركة
من منظور العمالء ) بلغت ( ) R=0.316فيما بلغت مساهمة عنصر درجة التزام الشركة بالسياسات
املتعلقة بعناصر املزيج التسويقي املستدام ) (R2=0.292بافرتاض ثبات املتغريات األخرى .إضافة
إىل قيمة ) (F=7.31ومبستوى داللة إحصائية ( )sig. ≤ 0. 01وهذا يعين ان قيمة العالمة التجارية
للشركة من منظور العمالء تزيد كلما زادت درجة ادراك هؤالء العمالء ملدى التزام الشركة
بالسياسات املتعلقة بعناصر املزيج التسويقي املستدام .وبناء عليه نرفض هذه الفرضية بصيغتها
العدمية ،ونقبل الفرضية البديلة اليت تقضي بوجود هذه العالقة عند مستوى دالله (. )sig. ≤0. 01
 فيما يتعلق باختبار الفرضيات الفرعية املتفرعة من الفرضية الرئيسية االوىل  ،يتضح من نتائج
التحليل اإلحصائي باستخدام اسلوب حتليل االحندار البسيط يف اجلدول السابق – جدول رقم
(  - ) 5ما يلي :
 وجود عالقة تأثري ذات داللة احصائية لدرجة التزام الشركة بالسياسات املتعلقة بعناصر املزيجالتسويق ي املستدام يف البعد اخلاص بالوعي بالعالمة كأحد ابعاد قيمة العالمة التجارية
للشركة من منظور العمالء  ،حيث بلغت قيمة معامل التأثري ) ، (β = 0.022تعزز ذلك قيمة
(  )T=6.42عند مستوى دالله احصائية ( .)sig. ≤ 0. 05مما يعين رفض الفرضية الصفرية
للعلوم والتقنية
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الفرعية االوىل اليت تشري اىل عدم وجود عالقة ذات داللة احصائية بني درجة التزام الشركة
بالسياسات املتعلقة بعناصر املزيج التسويقي املستدام والبعد اخلاص بالوعي بالعالمة كأحد
ابعاد قيمة العالمة التجارية للشركة من منظور العمالء .وقبول الفرضية البديلة اليت تقضي
بوجود عالقة التأثري بني املتغريين .
 وجود عالقة تأثري ذات داللة احصائية لدرجة التزام الشركة بالسياسات املتعلقة بعناصر املزيجالتسويق ي املستدام يف البعد اخلاص بوالء العمالء للعالمة كأحد ابعاد قيمة العالمة التجارية
للشركة من منظور العمالء  ،حيث بلغت قيمة معامل التأثري ) ، (β = 0.121تعزز ذلك قيمة
(  )T=5.48عند مستوى دالله احصائية ( .)sig. ≤ 0. 01مما يعين رفض الفرضية الصفرية
الفرعية االوىل اليت تشري اىل عدم وجود عالقة ذات داللة احصائية بني درجة التزام الشركة
بالسياسات املتعلقة بعناصر املزيج التسويقي املستدام والبعد اخلاص بوالء العمالء للعالمة
كأحد ابعاد قيمة العالمة التجارية للشركة من منظور العمالء .وقبول الفرضية البديلة اليت
تقضي بوجود عالقة التأثري بني املتغريين .
 وجود عالقة تأثري ذات داللة احصائية لدرجة التزام الشركة بالسياسات املتعلقة بعناصر املزيجالتسويقي املستدام يف ا لبعد اخلاص باجلودة املدركة للعالمة كأحد ابعاد قيمة العالمة
التجارية للشركة من منظور العمالء  ،حيث بلغت قيمة معامل التأثري ) ، (β = 0.214تعزز
ذلك قيمة (  )T=4.37عند مستوى دالله احصائية ( .)sig. ≤ 0. 05مما يعين رفض الفرضية
الصفرية الفرعية االوىل اليت تشري اىل عدم وجود عالقة ذات داللة احصائية بني درجة التزام
الشركة بالسياسات املتعلقة بعناصر املزيج التسويقي املستدام والبعد اخلاص باجلودة املدركة
للعالمة كأحد ابعاد قيمة العالمة التجارية للشركة من منظور العمالء .وقبول الفرضية البديلة
اليت تقضي بوجود عالقة التأثري بني املتغريين .
الفرضية الرئيسية الثانية ( : )H02تنص هذه الفرضية على انه "ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند
مستوى داللة ( )α≤ 0.05يف متوسطات آراء أفراد عينة هذه الدراسة حول مدى التزام الشركة – حمل
الدراسة  -بالسياسات املتعلقة بعناصر املزيج التسويقي املستدام واثر ذلك يف ابعاد قيمة العالمة التجارية
للشركة من منظور العمالء ؛ تعزى إىل بعض اخلصائص الدميوغرافية ألفراد العينة وتشمل (النوع ،
مستوى الدخل ،املؤهل العلمي)" .والختبار فرضيات الدراسة؛ مت استخدام حتليل التباين األحادي
(. )One-Way ANOVA
ويوضح  -جدول رقم ( - )6نتائج اختبار هذه الفرضية .
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جدول رقم ( ) 6
نتائج حتليل التباين األحادي ( )One-Way ANOVAالختبار الفرضية الرئيسية الثانية
املتغريات
(اخلصائص

مصدر التباين

الدميوغرافية)
النوع

بني اجملموعات
داخل اجملموعات

مستوى الدخل

بني اجملموعات
داخل اجملموعات

املؤهل العلمي

بني اجملموعات
داخل اجملموعات

درجة

جمموع

متوسط

احلرية

املربعات

املربعات

قيمة
F

الداللة

.474

0.383

1.213

0.38

1
3
4

6.341

0.351

.386

.187

5.521

0.253

.673

.276

4.219

1.521
1.823

مستوى

0.51
.042

0.418

يتضح من بيانات اجلدول السابق – جدول رقم ( - )6عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني أراء
مفردات عينة الدراسة حول مدى التزام الشركة – حمل الدراسة  -بالسياسات املتعلقة بعناصر املزيج
التسويقي املستدام واثر ذلك يف ابعاد قيمة العالمة التجارية للشركة من منظور العمالء ؛ تعزى إىل
بعض اخلصائص الدميوغرافية ألفراد العينة وتشمل (النوع  ،مستوى الدخل ،املؤهل العلمي) .إذ أن قيمة
 Fاحملسوبة لكل من هذه املتغريات اقل من قيمتها اجلدولية ( )2.6عند مستوى داللة (، )α≤ 0.05
مما يعنى قبول صحة هذه الفرضية.
ثامنا  :النتائج والتوصيات
أ -نتائج البحث
هدفت هذه الدراسة بشكل اساسي اىل الكشف عن مدى التزام درجه التزام الشركة اليمنية
للصناعة والتجارة بالسياسات املتعلقة بعناصر املزيج التسويقي املستدام واثر ذلك يف ابعاد قيمة العالمة
التجارية للشركة من منظور عمالئها يف السوق اليمنية  .ووفقا لنتائج التحليل الوصفي ملتغريات البحث
ونتائج اختبار الفرضيات ميكن استخالص النتائج التالية :
 .1تلتزم الشركة اليمنية للصناعة والتجارة بدرجة متوسطة بالسياسات املتعلقة بعناصر املزيج التسويقي
املستدام – بشكل عام  -من وجهة نظر افراد عينة البحث من عمالئها( املستهلكني النهائيني
ملنتجاتها ) يف السوق اليمنية ،فيما اظهرت نتائج التحليل االحصائي ان السياسات املتعلقة بعناصر
املزيج التسويقي املستدام اليت تلتزم بها الشركة بشكل مرتفع اىل حد ما كانت السياسات املتعلقة
بعنصري املنتج املستدام والتسعري املستدام .
للعلوم والتقنية
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 .2ان قيمة العالمة التجارية للشركة من منظور عمالئها مرتفعة  -اىل حدما -حسب املتوسط احلسابي
الكلي جململ ابعاد قيمة العالمة التجارية للشركة وخصوصا لبعدي الوعي بالعالمة والوالء للعالمة
التجارية للشركة  .مما يدل على ارتفاع وعي عمالء الشركة بالعالمة التجارية للشركة ووالئهم
هلا .
 .3وجود أثر هام ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )sig.≤0.05لدرجة التزام الشركة – حمل
الدراسة  -بالسياسات املتعلقة بعناصر املزيج التسويقي املستدام (املنتج املستدام  ،التسعري املستدام
 ،التوزيع املستدام  ،الرتويج املستدام) جمتمعة  ،يف ابعاد قيمة العالمة التجارية للشركة من منظور
العمالء – جمتمعة وكال على انفراد ".
 .4عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )sig.≤0.05يف متوسطات آراء أفراد عينة
هذه الدراسة حول مدى التزام الشركة – حمل الدراسة  -بالسياسات املتعلقة بعناصر املزيج
التسويق ي املستدام واثر ذلك يف ابعاد قيمة العالمة التجارية للشركة من منظور العمالء ؛ تعزى إىل
بعض اخلصائص الدميوغرافية ألفراد العينة وتشمل (النوع  ،مستوى الدخل ،املؤهل العلمي)".
ب -التوصيات :
يف ضوء النتائج اليت توصلت اليها هذه الدراسة ؛ يقرتح الباحثان التوصيات التالية :
 .1ضرورة ان توىل الشركات الصناعية اليمنية موضوع االلتزام بالسياسات املتعلقة بعناصر مزيج
التسويق املستدام اهمية كبرية ضمن اطار اهدافها واسرتاتيجياتها وممارستها لكافه األنشطة
واملهام املتعلقة مبختلف عناصر مزجيها التسويقي يف السوق اليمنية  ،نظرا ملا ميثله هذا االلتزام من
اهمية كبرية يف تعزيز وزيادة قيمة عالماتها التجارية من منظور العمالء يف العصر احلديث .
 .2ضرورة ان تهتم الشركات الصناعية اليمنية بتوعية العاملني فيها  -وخصوصا العاملني يف قطاع
التسويق واالنتاج واجلودة – بعناصر وابعاد التسويق املستدام وخمتلف السياسات املتعلقة بعناصر
مزيج التسويق املستدام من خالل عدة وسائل كالدورات التدريبية واحملاضرات والنشرات الدورية ..
وغريها من وسائل التوعية .
 .3ضرورة ان تقوم الشركات الصناعية اليمنية بوضع معايري حمددة تتعلق بعناصر مزيج التسويق
املستدام اليت جيب االلتزام بها من قبل العاملني فيها والوسطاء املتعاملني معها  ،حبيث تكون هذه
املعايري ضمن مقاييس تقييم فاعلية االداء للعاملني يف الشركة ووسطائها يف جمال التسويق ملنتجات
الشركة  ،وجزء من معايري التزام الشركة بأبعاد التنمية املستدامة (االقتصادية ،االجتماعية
،البيئية) يف اطار اجملتمع والبيئة اليت تعمل يف نطاقها .
 .4ان تهتم الشركات الصناعية اليمنية باملتابعة املستمرة والتقييم الدوري ملدى االلتزام بالسياسات
املتعلقة بعناصر مزيج التسويق املستدام،من قبل خمتلف العاملني واجلهات املختصة بتسويق منتجات
الشركة.
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 .5اظهرت نتائج الدراسة ان اقل السياسات املتعلقة بعناصر مزيج التسويق املستدام ؛ التزاماُ من قبل
الشركة اليمنية للصناعة والتجارة هي السياسات املتعلقة بعنصري (التوزيع املستدام والرتويج
املستدام ) من وجهه نظر عمالئها ،وهو ما يعين ضرورة ان تهتم ادارة التسويق يف الشركة بإعادة
النظر يف سياسات التوزيع والرتويج ملنتجاتها مبا يتالءم مع عناصر ومتطلبات التسويق املستدام .
تاسعا  :حمددات الدراسة
ال بد من اإلشارة إىل ضرورة أخذ نتائج هذه الدراسة من قبل الباحثني ومديري الشركات الصناعية
حبذر يف ظل احملددات اليت واجهتها هذه الدراسة كاآلتي:
 .1ان الدراسة احلالية ركزت فقط على شركة واحدة هي الشركة اليمنية للصناعة والتجارة  ,ومل
تأخذ بعني االعتبار الشركات الصناعية اليمنية االخرى ،مما حيد من امكانية تعميم نتائجها على
مجيع الشركات.
 .2ان جمال الدراسة احلالية اقتصر على حتديد مدى التزام الشركة بالسياسات املتعلقة بعناصر مزيج
التسويق املستدام االربعة (املنتج املستدام  ،التسعري املستدام  ،التوزيع املستدام  ،الرتويج املستدام )
واثر ذلك يف ابعاد قيمة العالمة التجارية للشركة من منظور عمالئها (املستهلكني النهائيني
ملنتجاتها) وميكن تناول هذا اجملال من وجهة نظر فئة اخري من العمالء وهم الوسطاء الذين
يتعاملون مع الشركة او من وجهة نظر القيادات االدارية والعاملني يف الشركة .
 .3اقتصرت الدراسة احلالية يف مجع البيانات االولية على عمالء الشركة من املستهلكني النهائيني
ملنتجاتها يف مدينة تعز فقط ومل تتطرق الدراسة اىل مجيع عمالء الشركة من مستهلكني يف خمتلف
حمافظات اليمن.
 .4على الرغم من احملددات السابقة ،إال أن هذه احملددات ال ميكن إدراكها على أنها نقاط ضعف
يف الدراسة احلالية ،ولكن البد من إبرازها لكي تكون جماالت حبث للدراسات املستقبلية
للرتكيز عليها من قبل الباحثني.
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