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التنمية البشرية والتعليم لألبحاث التخصصيةجلة م  

 

 
  عن  تصدر حمكمة  أكادميية  جملة  هي التخصصية، لألحباث والتعليم البشرية  التنمية  جملة 

  املبنية  اجلادة الدراسات نشر إل  اجمللة  هذه  هتدف والدراسات. املتقدم للتدريب العلمي  املعهد 
  جمال  ف  التخصصات  متعددة  الدراسات تعزيز إل  هتدف  كما  وامليدانية، النظرية  األحباث على

  والتعليم  البشرية   التنمية   ف  رائدة   جملة   وتصبح  املتخصصة   للبحوث  والتعليم  واإلدارة   البشرية   التنمية 
  التنمية   جماالت  ف   والتطبيقية   النظرية   والدراسات   البحوث   نشر  إل   كذلك  اجمللة   هتدف  العامل.  ف

  اإلتصال،  علوم  األعمال، إدارة  البشرية، املواد إدارة مثل خصصية الت  لألحباث  والتعليم البشرية 
  اإلعالم،  علوم  الصناعية، العالقات التاريخ، الرتبية، علوم اإلقتصادية، العلوم التنمية، دراسات

  وغريها. الدينية  الدراسات العامة،  اإلدارة اإلجتماع،  علم  النفس،  علم
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Journal of Human Development and Education for specialized Research (JHDESR) Vo: 4, No: 1, 2018 

 

 
SIATS Journals 

Journal of Human Development and Education for 
specialized Research  

(JHDESR)  

 Journal home page: http://www.siats.co.uk 

 

 

 

 
 

Journal of Human Development and Education for specialized Research 

 جلة التنمية البشرية والتعليم لألبحاث التخصصيةم 
 م.1028 أكتوبر ، 1 ، اجمللد4عدد ال

1730-e ISSN 2462 

 

 رأس املال الفكري يف املؤسسات العربية ودوره يف تطوير األداء
 

Intellectual capital in the Arab Organizations and its role in the development of 

performance 

 

 

Humaid salim hamed alhinai 

Khamis ali said almashrafi 

 

 

 

 م1048-هـ 4139

 

 

A R T I C L E  I N F O 

Article history: 

Received  1/9/2017 

Received in revised form 25/9/2017 

Accepted 11/12/2017 
Available online 15/10/2018 

Keywords: 

Insert keywords for your paper 
 

 

 

 

 

 

 



Journal of Human Development and Education for specialized Research (JHDESR) Vo: 4, No: 1, 2018 

           

 
 2 

Journal of Human Development and Education for specialized Research 

 

Abstract:  

The intellectual capital of the key resources that achieve the success and labor 

organizations to ensure its continuity and resilience in light of the changing economy 

and increased competition, which is characterized by the present era. It has achieved 

many of the communities made significant progress as a result of reliance on the 

capabilities and capacities of its member’s creative and distinct structural origins and 

its relations with its customers. It has aimed by this paper at explaining the essence 

of Intellectual capital, Importance and its role in the Arab Organizations 

performance. This research aimed also to identify components of the intellectual 

capital and its roles and capabilities in the Arab Organizations. In addition, the 

current study discusses the ways of success the Arab intellectual capital in Arab 

institutions and propose a road map to enhance the intellectual capital in the Arab 

countries. In conclusion, the research suggest many recommendations that 

contribute to the performance and development in the Arab institutions to invest the 

head of the Arab intellectual capita. 

 Keywords: Intellectual capital, the Arab organizations performance.  
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 الملخص:
 رأس املال الفكري يف املؤسسات العربية ودوره يف تطوير األداء

يعترب رأس املال الفكري من املوارد الرئيسية اليت حتقق ملنظمات العمل النجاح وتضمن هلا االستمرارية والصمود يف ظل 
االقتصاد املتغري واملنافسة املتزايدة اليت يتميز به عصرنا احلايل. ولقد حققت العديد من اجملتمعات تقدمًا كبريًا نتيجة 
العتمادها على طاقات وقدرات أفرادها اإلبداعية وبأصوهلا اهليكلية املتميزة وبعالقاهتا مع زبائنها.  يهدف البحث يف 

ل الفكري وأمهيته ودوره يف إطار األداء يف املؤسسات العربية، كما هتدف هذه الورقة جممله إىل تبيان ماهّية رأس املا
للتعرف على مكونات رأس املال الفكري ودراسة واقع رأس املال الفكري العريب، كما يسعى البحث للوقوف على 

افة إىل أن الدراسة ال الفكري، إ التحديات واإلشكاليات اليت تواجهها الدول العربية يف  نظرهتا واستثمارها يف رأس امل
تناقش كذلك سبل جناح رأس املال الفكري العريب يف املؤسسات العربية وتقرتح خارطة طريق ميكن من خالهلا تعزيز 
رأس املال الفكري يف الدول العربية. ويف اخلتام يقدم البحث العديد من التوصيات اليت تساهم يف تطوير األداء يف 

 ية الستثمار رأس املال الفكري العريب.املؤسسات العرب
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Introduction:  

Intellectual capital is one of the basic resources of the modern economy, "knowledge 

economy" and is considered one of the most assets and assets value and importance 

in the modern era because they are scientific sources that are able to enter the vital 

changes in the work of the organizations as well as the ability of those elements to 

add new values to the institutions that they work for.  

The big challenge faced by the administration of the institutions is the extent of their 

ability to prepare the intellectual capital and to create and stimulate its productivity 

(Anzi, 2009), So Crema & Verano, (2014) pointed out to the great importance of 

intellectual capital at all levels for institutions and countries.  

Efforts are concentrated in most countries of the world to invest in intangible assets 

especially the Intellectual Capital to achieve the expected performance and more, 

through attracting rehabilitant, training and guiding the brains in the fields of 

research, development, creativity and innovation.  

We point here to the famous Marshal saying: The most valuable forms of capital is 

invested in human as the skills of spirits renew with era changes and will disappear 

only by the end of age. So, it's not subject to the law of diminishing utility, which 

applies to material goods (Salem, 2009).  

Accordingly, the developments and changes in organizations have led to a shift from 

a focus on funds which is the most important assets in the organization, to that the 

knowledge is the most important and greatest input to the success of the organization 

(Al - Azzawi, 2008). The  intellectual capital's various components have an 

important role in the success of the organizations at the present time, as it 

distinguishes organizations that can provide new products, better with providing 

innovations for their products and services at a rapid rate, and confirms the results 

of survey of the heads of management of large - sized organizations in the United 

States of America, who emphasized that the intellectual capital, is the most important 

asset, and it is the basis of success in the twentieth century. (Wiig, 1997). (Al-

Azzawi, Janabi, 2011).  

In a survey of the heads of 95 British organizations, there was a significant degree 

of agreement among the chairpersons in recognizing the importance of various 

intangible resources for the success of their organizations Hall, 1992). One author 

says that managers are becoming increasingly aware that the continuity and success 

of the organization depend on its ability to compete and the strength of performance 
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with respect to the intellectual capital, knowledge - based assets, as well as the extent 

of the ability to take advantage of those assets in its operating activities ( Wiig, 1997 

), And (Stewart, 2004)  

It is worth noting that human capital - as one of the most important elements of 

intellectual capital - is more important than any other material assets owned by 

organizations, which means the necessity to provide adequate information on 

available human resources to enable the management of these organizations to make 

use of them. , Yalama & Coskun (2007), (Omari, 2008), (Kubaisi, 2009), Mondal & 

Ghosh (2013)  

Many developed countries have spent billions of dollars to invest in the intellectual 

capital and led to a large gap between them and the developing countries , especially 

in most of the industrial, developmental and technological fields, and these 

developing countries are the Arab countries, To emphasize the importance of 

intellectual capital, it is enough to refer to the final budget of Microsoft Computer 

Technology, which showed that the market value of the assets of the company is 

estimated at 110 billion US dollars, and that its capital is only 10% of its total market 

value, 90% is its human capital and immaterial assets. This is what the company 

insists on keeping. 

  This is demonstrated by global human development and competitiveness indicators 

produced annually by United Nations organizations. In the Arab world, the 

investment on the intellectual capital faces many hinders such as: lack of 

coordination, the absence of legislation regulating the industry and management of 

knowledge, distortion of the educational pyramid, limited spending on research and 

development, creativity and innovation, brain drain, protection of intellectual 

property rights, and lack of justice and equal opportunity.  

Based on the above, the current Arab institutions have to foster the intellectual 

capital if they want to achieve progress progress in the era of globalization, as well 

as to focus on developing the intellectual capital to achieve the performance of 

institutions, whether at the level of the product or service quality or at the level of 

cost and price or the other excellence strategies. Therefore, this paper is divided into 

several themes dealt with the issue of intellectual capital in the Arab world 

challenges and solutions and their impact on the performance of institutions.  
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Search elements:  

In order to address this issue and to cover its aspects, we have decided to divide the 

study according to the following plan:  

A general introduction that includes the research problem, its importance and its 

objectives.  

1. What is intellectual capital and what are its dimensions.  

2. The benefits of interest in intellectual capital and its importance  

3. intellectual capital components  

4. the reality of the Arabian intellectual capital  

5. the challenges facing investment in the Arab intellectual capital  

6. A roadmap for investing in Arab intellectual capital  

7. Conclusion of the main findings and recommendations of the research.  

1. The concept of intellectual capital and its dimensions:  

1.1 The concept of intellectual capital  

The term intellectual capital was first used in 1958, when financial analysts pointed 

out in the context of evaluating stock market for many of the approved small 

businesses in their work on science, and pointed out that the work of evaluating the 

stocks could be called the intellectual premium.  

The idea remained dormant till Walter Wriston, a former head of the Bank of 

Citicorp the largest US banks, said that his bank and other organizations had a 

financial intellectual capital value that couldn’t be measured by the accountants 

(Sterot, 2004).  

Thus, that was the beginning of the use of this term, and the interest to know this 

concept increased. The intellectual capital refers to the concept of intensive relations 

based on synthetic knowledge, and competencies that have the potential to generate 

value and development.  

Although the use of the term intellectual capital was since the 1958, it was only 

formed as a concept by the year 1969 credited to the economic JKGalbraith, then the 

concept was activated and expanded by the thinker Peter Dracker in 1993, and since 

then definitions and views on the concept of intellectual capital were formed 

successively.  
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Usually, the intellectual capital has various names such as: the knowledge capital, 

and the intangible capital or the ethereal assets (Anzi, 2009).  

In short, the intellectual capital is the real wealth of knowledge, which is a 

compacted wealth if it is not used in an ideal way and not managed within the assets 

and the intangible assets.  

And we will address here a list of the most important definitions: the Organization 

for Economic Cooperation and Development (OECD) has defined it as " the 

economic value of two categories of intangible assets: the organizational capital 

(structural) and the human capital of the organization."  

Stewart sees it as: "knowledge emerging into the application and invested for the 

benefit of the organization because knowledge is a competitive nuclear weapons in 

our time". It has also been defined by the study of (Rizk, Mahmoud, 2007) as a 

knowledge capital and is the intangible assets owned by the company or institution 

related to knowledge, which is expected to be used to achieve continuous benefits 

and to generate and to develop the wealth. The study of (Huafang, 2008) indicates 

that intellectual capital is the difference between the pure value of tangible assets 

and the market value. The study of (Mursi &Sawsan, 2008) defines it as a group of 

knowledge and unique assets based on: the human creative brains, the requirements, 

work systems, the relationship with customers that leads to continuous production 

of new ideas and methods that achieve added value to the organization and supports 

its competitiveness.  

One of the researchers (Karabay, 2011: 243) sees that the intellectual capital could 

be:  

 Organizational knowledge as well as knowledge industry.  

 Ability to apply skills in the most difficult situations.  

 Knowledge gained through training and experience.  

 The system used to understand situations and effects.  

 Knowledge is how business is managed.  

 Knowledge used to avoid pitfalls.  

 Knowledge is how to find information and how to get it.  
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The following definition developed by the study of Mention(2012: 3) who believes 

that "the intellectual capital is the group of the available skills in the organization 

with extensive knowledge that makes it able to make a global organization by 

responding to customer requirements and the opportunities offered by the 

technology. 

The researcher concluded to a simplified definition of intellectual capital, which is 

“every intangible asset that can be measured, expressed and ideally activated to 

contribute to increasing the final outputs or the performance of the establishment”. 

In light of the above concepts, it is clear that intellectual capital is a mental ability 

that is able to generate ideas for creative and strategic development that ensures the 

distinguished performance of the organization in a rapid changing work 

environment.  

Figure (1) on the definition of intellectual capital 

 

 

 

 

 

 

 

 Sources Anzi and Saleh, (2009, P 0.171).  

From the previous figure (1), it is clear that intellectual capital is a group of 

employees who have mental capabilities, which elements are (knowledge, skill, 

experience, values) that could be activated and invested in increasing the intellectual 

contributions, to improve the performance of the Organization 's processes and to 

develop of creativity space in achieving its effective relationships with all parties 

involved, and makes their market value difference from their book value significant.  

1.2 Intellectual Capital Dimensions 

Through the previous concepts of intellectual capital, and as both (Quinn) and 

(Rastogi) and (Yogesho) and (Kelly) - as well as former writers and researchers -
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agree, that the main dimensions of the intellectual capital are summarized and shown 

in Table 1 below:  

Table.1: Main dimensions of intellectual capital. 

 

Attracting 

intellectual 

capital 

These 

dimensions 

focus on: 

- Search for advanced expertise. 

- attracting   technical skills. 

- availability   of  information systems to ease 

attraction 

Intellectual 

Capital 

Industry 

- 

Strengthening   capabilities   individual’s   workers. 

- Reduce   the opposition   between   individuals. 

- Creating intellectual spun. 

Activation of 

intellectual 

capital 

- Use the brainstorming with the workers. 

- Encouraging   group’s   spirits. 

- Interesting   with opinions   workers. 

Preservation 

of intellectual 

capital 

- Continuation of training and development. 

- Financial and spiritual support. 

- Reducing  organizational alienation opportunities 

Attention to 

customers 

- Documentation of the requirements of customers. 

- Availability   information system to provide   the 

service to the customer. 

- Seeking   to retain the old  customers 

* Source: periodic benefit (2009)  
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2. The benefits of concerning with the intellectual capital and its importance 

2.1 Intellectual Capital features  

The Capital Intellectual ha a group of characteristics, (Amiri Ghalibi, 2004):  

 Intangible capital:  knowledge whether at heads laborers or at the 

organizational structure is invisible  

 Difficult to be measured accurately 

 Could be lost quickly.  

 Growing when used: when the knowledge is used and activated, this 

leads to discovering more knowledges. 

 Could be benefited from within different stages at the same time 

 Incarnate at people who are ready to carry it.  

 It has a big influence on the organization 

What distinguishes the intellectual assets from the materialistic assets could 

be explained through the table (2) 

Table 2: shows a comparison between materialistic capital and intellectual capital 

Statement materialistic capital Intellectual capital 

Basic Feature Tangible material Immaterial –intangible 

Location of 

presence 

Within the internal 

environment of the 

Organization 

In the minds of individuals 

working in the organization 

Model 

representation 

Machine, equipment, 

buildings 

Individuals with knowledge 

and experience 

the value Decreasing by extinction Increasing by innovation 
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Wealth 

creation 

pattern 

Physical use 
Focusing, attention and broad 

imagination 

Users Muscle work Cognitive work 

Operational 

reality 

It stops when problems 

occur 
It burns when problems occur 

Time 
It has a productive life and 

decreases in energy 

It has no age - increasing at 

creative abilities 

 Source: Najm (2010).  

2.2 The benefits of concerning with the intellectual capital  

The importance of intellectual capital stems from the fact that it represents a 

competitive advantage for the organization, especially as organizations compete 

today based on the knowledge, information and skills they have. Therefore, giving 

it an attention is an inevitable issue imposed by the nature of the modern scientific 

and technological challenge (Ghen, et al, 2004: 5) , And there are many benefits that 

could be gained by any organization through attention to the intellectual capital, 

because it leads to the following (Hamdani and Ali 2010; Al Shukrgi and Mahmoud, 

2010: 8):  

 Increase creative ability.  

 Impress and attract customers and enhance their loyalty.  

 Promote time competition by offering more new or evolving products, 

and reducing the time between each innovation and the next.  

 Reduce costs and affordability at competitive prices.  

 Improving productivity.  

 Enhancing competitiveness.  

In the light of those benefits, the researchers see that the intellectual capital is one of 

the most valuable asset in the 21st century, because it represents scientific forces 

that are capable of making fundamental adjustments to everything in the work of 

organizations, as well as it has become the most important indicator that reflects the 
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evolution of management thought. It is one of the most successful leadership 

practices in the administrative institutions of different majors, and it is the best 

strategy to invest a distinguished category in the community according to knowledge 

and skills.  

 

2.3 The importance of intellectual capital for organizations  

Intellectual capital in the modern economy has become the most important asset in 

the organizations and the most competitive weapon of the organizations, which is in 

the minds of the workers and represented by the loyalty of the customers whom 

served by the organization and learn from them, and in the value of the trademark 

and patents.  

An organization with the intellectual capital has the capacity to maintain an excellent 

level of knowledge within the organization and to support the scientific use of 

information, thereby enhancing organizational performance and the best capacity to 

adapt to the competitive environment. (Choopani & Ehtesham, 2016)  

The importance of intellectual capital represents a competitive advantage for the 

organization because today's organizations compete on the basis of knowledge, 

information and skills that they have which is a fundamental resource for the 

competitive advantage, as well, the intellectual capital is the most important sources 

of the organizations' wealth and therefore a significant indicator of excellence 

institutions in their performance. The interest on it is the cause of the inevitability 

imposed by the nature of the contemporary scientific and technological challenge. 

It's enough to know that IBM Company receives more than one billion dollars 

annually of full returns because of the patent, and the cost of investment in 

intellectual capital is high and is justified because the sustainability of organizations 

depends on it. (Mardani & Daghbandan, 2016)  

Organizations may encounter one of the following problems or all if they don’t have 

an appropriate strategy to maintain the capital (Abdullah, 2004):  

 Intellectual capital may affect so the real value of its thoughts and 

productivity becomes nothing. Which leads to reduction of the market 

value of the organization.  

 Intellectual capital may migrate to other organizations or Countries. 

This is dangerous because these people have information which make 
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serious threats for their previous organizations and strength points for 

the new organization they migrate to. 

 Intellectual capital may hamper the plans of the organization, especially 

when their needs and wishes are not acknowledged.  

Fourth: the impact of intellectual capital in the value of organizations:  

The organization’s ability depends on transforming intellectual capital into a value, 

and also depends on the quality of the value that the organization wishes to achieve 

its investment in intellectual capital, which can take several forms. There are also 

many types of values that the organizations aim to form in the reality, as summarized 

in Table (3). 

Table 3: forms of intellectual capital investments and types of the organizations' 

targeted values 

Forms of intellectual capital 

investments 

Types of the organizations' 

targeted values 

 Achieving profits.  

 Achieving competitiveness 

feature through increasing 

creative and innovative 

abilities  

 Enhancing relations 

between customers and 

suppliers.  

 Enhancing productivity 

and reducing cost  

 Enhancing  staff's attitudes 

and the external 

intellectual image  

 Protecting products 

and services achieved 

from the innovations 

of the organization 

and attempting to 

own the innovations 

of competitors.  

 Creating standards at 

markets or for new 

products 

 Determining a basis 

For new alliances 

 Creating baffles 

against new 

Competitors 
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 Increasing the market 

quota and building a 

strong competitive center.  

 Source: Saleh (2009).  

3. Intellectual capital components  

Edvinsson and Malone, (1997) identify two main components of intellectual 

capital of the organizations: 

3.1 Human Capital  

It includes knowledge, skill and human ability that can be successfully invested. This 

knowledge and experience should be core and rare and difficult for other 

organizations to imitate, as these specifications of human capital, especially when 

measured and accurately determine will add a value to the organization. In addition, 

its measurement process will assist the organization in determining the degree of 

contribution to the realized value of the organization (Johnson, Scholes and 

Whittington, 2010).  Alaniz (2009) mentions an important classification of the 

human capital. He classified them into 4 categories. The first box of figure 2 is the 

excellence category who should be 75% of the total staff. These should be as lighting 

stars and the arrangers whom are difficult to be replaced by the organization. 

The second category represented by the second box are the new educated workers, 

who are in the process of learning to gain knowledge and experience by being 

appointed for the first time, transferred or promoted to other jobs, preferably the 

proportion is about (2.5%) and taking into account the speed at operating the transfer 

of knowledge and not losing time. The third box represents the normal workers in 

their performance and behavior. Their proportion should be 20% and the 

organization can transfer them to the first box if it wishes. The fourth category is the 

group of difficult employees whom should be quickly replaced as they hinders 

against the improvement and they cause losing profits. They shouldn’t be more than 

2.5%.  
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Figure 2: Human Capital categories in organizations 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Source: Alanazi (2009.233)  

3.2 Structural Capital  

It includes all the infrastructure, operations, systems, software, innovations, 

trademarks, and information systems in addition to the reputation of the 

organization. It could be classified into two types:  

 Organizational capital 

 Customer capital 

* Organizational Capital  

It refers to the processes and innovations and all intangible assets owned by the 

Organization (Intellectual Property)  

* Customer Capital  

Some researchers have called customer capital as Relational Capital. As the 

customer capital refers to the financial capacity of the clients and their 

They are the new class of employees 

entering the organization, moving to new 

jobs, and usually not performing as well as 

the desired level, due to weak integration 

and adaptation to their culture and 

environment. 

They are the hard-working and hard-
working class because they have 
trouble makers at work, and the 
negative effects on productivity. It 
would be preferable for the 
Organization to prepare those 
successful programs for rapid 
redundancy because of the high cost of 

investing in human capital. 

 
They are the regular employees who have 
a firm and irreplaceable membership, and 
managers are supposed to seek to turn 
them into bright stars and well-organized 

minds in order to add economic value. 

They are the class of employees who have the 
diverse capabilities, knowledge and skills 
(KSA) that can be employed and invested 
properly for the organization, as well as their 
constant movement and active action in 

achieving outstanding performance. 

(2.5%)    
  4- Difficult Employee 

 (75%) 
1- Stars & Brains 

 (2.5%)     -  

 2- Learners New  

        (20%) 
3- Employees Normal     
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communication with the organization and loyalty and the degree of satisfaction 

with them.  

The following diagram illustrates the model Edvisson and Malone (1997). 

 

Form (3): intellectual capital of the organization components 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The model in Figure (3) above indicates the importance of intellectual capital to 

create or add value to the organization as the organization's market value can rise 

through the high value of intellectual capital, which also affects the style and how 

the materialistic capital is invested. This is what was confirmed by Roost, Pike and 

Firestorm, 2005. So some researchers focused in their definitions of capital 

intellectual as intellectual and knowledge resources, information and expertise that 

can be used to produce intellectual property and to create wealth and prosperity for 

the society As we should not neglect here to refer to the division of (Stewart): which 

is the most common division based on the literature of the intellectual capital, shown 

in Figure No. 4 below:  

 

Value of the organization 

In market 
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Figure 4: the divisions of intellectual capital by (Stewart) 

 Head of knowledge capital 

 

 

 

 

                  

 

 

 

 * Source: Hussein (2008, 133)  

From Figure No. (4)  

First: Human Capital: knowledge is owned and generated by individuals and 

employees and includes skills, expertise and innovations. From that, the most 

important aspects that the organization should concern with to develop its human 

capital are:   

 Attracting the best human talent, i.e., that the organization can be an 

effective system in the selection process, testing and use of new 

workers and provide the foundations of learning and the transfer of 

experience between successive generations of workers.  

 Enriching human capital, and this is done by encouraging employees 

and motivate them to join training programs, and knowledge sharing, 

acquisition and distribution within the company.  

 Maintaining outstanding employees, by providing systems and methods 

based on confidence and encouraging creativity and new ideas.  

 Creating a learning environment. The cognitive organizations' capital 

is in the minds of employees who leave the company at the end of the 

Human capital Capital 

structure 

Customer 
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Experiences 

Knowledge 
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day, who can luring other competitors, and therefore must be found to 

strengthen the foundations of the organizational loyalty rules.  

Second: Structural Capital:  represents the knowledge that is acquired and retained 

in structures, systems and procedures of the organization (The organizational 

capabilities of the organization), which remains in the organization after turning off 

its assets at the end of the work.   

Third: Customer Capital: represents the knowledge that derives a greater value from 

the satisfied customers with permanent loyalty, suppliers whom are relied on and 

from other external sources.   

The difference is clear between the model of Edvisson and Malone, 1997 and the 

model of Stewart as the first considers the customer capital is separated and is 

considered as one of the key components of intellectual capital, unlike Edvisson who 

believes that the structural capital is only the second component of the intellectual 

capital from which the customer and the organizational capitals are branched. The 

researchers see that there is a great similarity between the two models, despite the 

different divisions they have.       

 

4. The reality of the Arab intellectual capital  

The researchers do not want to indicate to all the international, regional and Arab 

reports on the brain migration in general and minds of Arab , in particular, because 

it will take a large area of pain and anguish, but confine ourselves with reference to 

the simple readings may give many indications. The first reading was published in 

Arab states League report, which indicates that the Arab world alone contributes 

more than 31% of the brain migration from developing countries, which represent 

50% of doctors and 33% of engineers and 15% of scientists in various scientific 

disciplines. The report also indicates that 54% of Arab students studying abroad 

preferred to stay in their places of study (Al - Naimi etal, 2008). The internal 

migration within the country, especially the transition from the public sector to the 

private sector in the Arab countries in general and the Cooperation Council for the 

Arab Gulf States in particular - although some reduces the effects compared to 

foreign immigration - they constitute an obstacle to the success of education policies 

and affect the accuracy of the results of the labor force plans, in addition to the high 

cost incurred by the sector as a result of government spending, whether in education 

or rehabilitation or training. According to the paper submitted by the Institute of 
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Public Administration in the Kingdom of Saudi Arabia, which estimates the cost of 

training in the Arab world by about $ 250 billion a year, and the paper emphasized 

that the Kingdom alone paid about SR two billion Saudi Rials annually on the 

training activity (Al – Naimi; et al: 2008 )   

The report of the Arab Human Development Reports (AHDR) - United Nations 

Development Program (2016), indicate that migrants and job seekers and learning 

form 22% of immigrants and most of them are young people with high skills, while 

the proportion of immigrants who have completed their university studies is 26.1 %  

searching for job opportunities. The report says that the number has dramatically 

increased after the events of the Arab spring in 2011.  

If we look at the United Nations reports about human development from 2010 to 

2015, the human development indicators of the development and concerning with 

the intellectual capital are not developing, however, only the Arab Gulf states are 

among the top fifty countries around the world, but most of the Arab countries are 

unfortunately at the bottom of the list in regards with concerning with the intellectual 

capital.http://ar.actualitix.com/country/wld/ar-human-development-index-by-

country.php (2016).  

There are significant challenges stand in the face of Arab politics as the rising 

unemployment problem due to the bad economic conditions as well the increase in 

poverty and hunger ratio because of the current wars in the Arab countries, such as 

the war in Syria, Yemen, Iraq, and Palestinian. In addition, we find the 

administrative corruption in the service and other institutions in the Arab world as 

well as the absence of human rights in some Arab countries. As we mentioned 

before, some of those distinguished minds find a warm welcome in the developed 

countries. (Cairo Center for Human Rights, 2016).  

Overall, we conclude to say that despite the awareness of Arab thought of the 

importance of the development of the Arab administrative environment through the 

adoption of new management ideas, and despite the serious attempts made for the 

application of some of these new ideas and concepts in management but that does 

not negate the fact that the difficulty of the Arab environment and the lack of 

appropriateness of the adoption of many of these ideas to invest in the intellectual 

capital.  

 

 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=ar&tl=en&u=http://ar.actualitix.com/country/wld/ar-human-development-index-by-country.php
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=ar&tl=en&u=http://ar.actualitix.com/country/wld/ar-human-development-index-by-country.php
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5. The challenges facing investment in the Arab intellectual capital  

5.1 The real challenges in the Arab intellectual capital  

In order to draw a road map for investment in the Arab intellectual capital and setting 

the development of strategies and policies that regulate this investment, there must 

be a strategic analysis to identify strengths and weaknesses in the internal 

environment and opportunities and threats in the external environment. Analyzing 

the reality of the intellectual capital, previously, indicated points of strengths and 

opportunities which are as follows:  

1.  Remarkable increase in learning ratios (literacy).  

2. Increased demand for university education.  

3. Demographic opportunity (high) proportion of young people.  

4. A common language, one religion and close cultures.  

5. Diversity of climate and natural resources.  

6. Integration between materialistic capital and human capital.  

7. Wide spread of information technology and communications.  

8. Marked improvement in policies and programs related to women's 

empowerment.  

It can be said that the weaknesses and threats form challenges facing investment in 

the Arab intellectual capital, and these challenges tabs have been classified into 

components (elements) of intellectual capital as follows ( the regional report of 

UNESCO, 2015 and Bontis, 2004 , Gruiain, 2011 and slaves, 2012):  

(A) Human capital.  

1. Limited political, intellectual and academic freedoms. 

2. Lack of capacity of education institutions (public and higher) to 

accommodate the growing numbers of students.  

3. The lack of justice and equality of educational opportunities.  

4. A clear lack of skilled labor.  
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5. Most of the plans and programs of training and continuing education 

are unguided.  

6. Weak demand for technical education (distort the educational 

pyramid).  

7. Focusing on the quantity without qualitatively different levels and 

educational programs.  

8. Low government spending on public education and higher education.  

9. The increase in poverty and unemployment in most Arab countries.  

10. Great variation in human development indicators.  

(B)  Market capital.  

11. Higher taxes in most Arab countries, where the percentage reached in 

some countries 30%.  

12. Increase of the gap between education outputs and the requirements 

and needs of the labor market.  

13. Scarcity of two-way investment and cross-border.  

14. Openness to multiple and mastery of foreign languages cultures.  

15. Enhance trust and confidence and teamwork in business.  

16. Absorb the phenomenon of globalization and take advantage of the 

positives.  

17. The lack of balance between exports and imports in the industrial and 

service fields.  

18. Lack of alliances, partnerships and trade agreements on the Arab and 

international levels.  

19. Low participation in exhibitions, conferences and international 

awards.  
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(C)  Operations capital.  

20. Entrenching good governance (decentralization, institutional work, 

transparency and accountability).  

21. Weakness of government efficiency in the implementation of and 

follow-up and evaluation of strategies, policies and processes.  

22. Lack of necessary infrastructure availability, especially in rural areas.  

23. The lack of funding for business and entrepreneurial institutions.  

24. The difficulty of the establishment of companies or institutions at the 

local or the Arab level.  

25. The weakness of the competitive business environment.  

26. There are no clear grounds for the protection of intellectual property.  

(D)  Renewal capital.  

27. Low spending on scientific research and development in the public 

and private sectors.  

28. The growing phenomenon of Arab brains migration.  

29. Low spending on higher education compared to the proportion of 

public education.  

30. Decrease in the number of the Arab graduate students to foreign 

countries.  

31. Decrease in the number of researchers and scientists compared to 

developed countries.  

32. Poor coordination between the private sector and universities in the 

field of research and development.  

33. Lack of published researches in international specialized areas.  

34. Limited registered patent and trademark.  
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35. Decrease in the movement of authoring and copyright in the Arabic 

language.  

5.2 professional procedures for the management of intellectual capital in the 

Arab world as a proposal.  

We can use the scheme done by Bontis, N (1996) to determine the four procedures 

to develop the intellectual capital in the institutions and, therefore can formulate 

the following procedural steps as in Figure (5) 

Figure (5): Intellectual Capital Management Procedures  

 

 
 Source: Bontis, N. 1996: 40-47.  

 

 

5.3 The impact of intellectual capital on the performance of organizations in 

achieving institutional innovation and excellence:  

 

The adoption of creativity by companies is one of the basic concepts that plays a 

positive role on the level of the activity of the company and its life and continuity, 

especially at the present time, and in order to get to the institutional excellence every 

company must be creative in how to activate and attract the intellectual capital since 
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it is one of the most important factors to attain institutional innovation and 

excellence. This could be achieved through the following (Al Zayaydat, 2008) 

 The interaction of each of the following elements: the cognitive, 

intellectual and technical experience, the creative thinking skills and 

the internal and external motivations for companies.  

 Expand creative thinking at all levels of the company.  

 Innovation and originality of the element of intellectual capital in the 

minds of staff and employees within the companies.  

Therefore, researchers find that the intellectual capital has a creative impact on the 

performance of companies which may lead them to the institutional excellence 

over the various internal and external levels.  

The researchers note the emergence of a limited interest in some Arab countries 

towards the launch of initiatives to bring about such new structures. Here are some 

examples:  

 In  Egypt: Mubarak City for Scientific Research and Technology 

Applications, Valley of Technology in Sinaa, and the program of 

technological incubators . .  

 In the Arabian Gulf: King Abdul-Aziz City for Science and 

Technology in Saudi Arabia, the Internet City in Dubai, the Science 

Park in the United Arab Emirates, the Project of Technological 

incubators in Kuwait and the Knowledge Oasis in the Sultanate of 

Oman.  

 Jordan: Cyber City.  

 In Lebanon: Saint Joseph University Initiative " Berytech", the 

Technological Incubator project of the National Council for Scientific 

Research, and other initiatives led by institutions from the private 

sector that focus on information technology and on developing 

software’s.  
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 Tunisia: National Project for incubators and the technological city 

(Qutb Al Ghazalah for communication technologies)  

 Syria: Information Technology Incubator ICT BI  

  

6. Road map to invest in the Arab intellectual capital  

 

The road map could be defined as the path that has a beginning and end passing 

over stations that clarify its objectives, features, determinants and outputs. The 

importance of the proposed road map in this research is that it frames the 

collaborative Arab work in the field of investment in intellectual capital. It also 

establishes to strengthen coordination and competitiveness at all national, regional 

and international levels. To develop a road map at the regional level requires 

developing a road map at the national level.  

A- A roadmap for investment in the head of the regional Arab intellectual 

capital. 
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Figure (6) a proposed roadmap for investment in the head of the Arab intellectual 

capital 
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 (Figure 6) shows a proposed roadmap for investment in intellectual capital at the 

national level and includes the following features and limitations:  

1. Establishing an organization an Arab intellectual capital organization 

by a decision of the Arab League.  

2. The organization defines the concept and elements of the intellectual 

capital and the development of performance indicators for each 

component and, and then adopts a system or a mechanism to measure 

and evaluate each indicator.  

3. Setting an Arab strategy plan for the investment in the intellectual 

capital for a period of five years that includes annual operational plans.  

4. Coordination and cooperation with the following establishments in 

order to manage and follow up the implementation of the Strategic Plan:  

 Intellectual capital institutions in Arab countries.  

 Arab League organizations (the Arab Organization for Administrative 

Development,  the Arab Thought Foundation,  the Arab Labor 

Organization,  the Federation of Arab Universities... etc.).  

 Regional and international organizations concerned with human 

development, creativity, innovation, and intellectual and competitive 

property.  

5. Prepare a report about the Arab intellectual capital that includes: data 

of all Arab countries, analysis and comparisons about the regional and 

international real situation of the Arab intellectual capital and 

recommendations to improve the investment in all the Arab intellectual 

capital elements.  

6. Submission of the report to the Arab League Council, then approving 

and circulating it using all the available means.  

(B) Through investment in the national intellectual capital map.  

We suggest here a proposed roadmap for investment in intellectual capital at the 

national level that includes the following features and limitations:  
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1. Establishing an institution for the national intellectual capital by a 

decision from the Council of Ministers in each Arab country.  

2. Setting a national plan for the investment in the national intellectual 

capital that copes with the Arab strategic plan with respect to the 

elements of intellectual capital and with the indicators of performance, 

the measurement mechanism and evaluation.  

3. Including the investment plan in the relevant national strategic plans 

such as the strategic plans of: public education, technical education, 

higher education, scientific research, development, creativity, 

innovation, health, agriculture, information technology, 

communications. 

4. Managing and following up the implementation of the national plan in 

coordination with the public and private sectors, universities, and 

scientific research and development centers.  

5. Prepare an annual report about the national intellectual capital that 

includes achievements, failures and necessary recommendations to 

improve the investment.  

6. Adoption of the report by the Council of Ministers. 

7. Submission of the report to the Arab intellectual capital organization.  
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 7. Conclusion:  

The research found the following group of results:  

1. The intellectual capital is a mentality ability which is capable of 

generating ideas for creative and strategic development, which ensures 

the survival of the organization in a rapidly changing work 

environment.  

2. The intellectual capital is considered as the most important resource of 

wealth for the organizations, as it represents a competitive feature that 

contributes to an excellent and strong performance. Concerning with it 

is inevitability imposed by the nature of the contemporary scientific and 

technological challenge.  

3. The best organization is the one that has the ability to be creative, and 

possess the ability to blow up the creative talents, and works on 

attracting and maintaining the intellectual capital.  

4. The Arab countries have great challenges in investing the Arab 

intellectual capital, and that it is time to set priorities for the intellectual 

capital investment and work on developing it.  

5. Access to the institutional performance and excellence requires passing 

through four basic procedures that should be implemented.  

6. Arab intellectual capital could be invested. Hence, the increase in 

performance in the institutions, the reduction and the mitigation are the 

major challenges that face the investment in the intellectual capital in 

Arab countries.  

Based on these results, the researchers provide the following set of recommendation:  

1. Activating the concept of intellectual capital and the investment 

strategies in the intellectual capital, and making use of innovation and 

creativity incubators and disseminating them all over the governorates 

of the Arab world to achieve excellence and increase performance.  
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2. Highlighting the strategic role of modern management of the 

intellectual capital, and shedding light on the institutional culture and 

developing the loyalty of intellectual capital.  

3. The necessity of activating the concepts of intellectual capital within 

the organizational structure of the Arab ministries and institutions as 

independent organizational units, and preparing  strategic plans in order 

to accommodate the values and objectives of the intellectual capital and 

to benefit from the experiences of successful and leading international 

institutions.  

4. The adoption of building a new strategy to invest in the intellectual 

capital in cooperation with governmental institutions, and adopting a 

system of intellectual investment values in the Arab world.  

5. Conducting regular conferences and seminars held alternately in the 

Arab countries, developing an awareness culture of the capital, and 

involving various governmental sectors in the investment system in the 

intellectual capital.  
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Abstract 

The Effect of Bonds and Treasury Remittances in the Economic         

   Bonds or treasury bills are one of the internal borrowing means it was first released 

in (1947) and issued by the law of the legislature. The reason of  their issuance by 

law is being a financial burden on state  represented in the   payment of loan 

principal and its interests  at time of  its maturing and to the traditional  relevance 

which is connected to the tax as a  deferred tax   to which the state resorts in order 

to obtain the necessary funds   to repay the loan. Its issuance would be   according 

to direct and indirect subscriptions method and   selling in the stock market (stock 

exchange) and sell by bidding. Accordingly the reason behind  issuing such bonds    

lies   at  reducing  inflation in terms of holding part of the cash loan at   individuals 

and institutions ,  strengthening and   maintaining the economic, political and 

military capacity of the state, etc; and the consequent multiple economic  effects 

on economic development  including the rivalry of financial investment to 

productive investment in kind ,thus the negative impact on the volume of real 

investment and  converting  the central bank of Iraq into a financing project 

institution which replaces the investment budget. Then canceling   the monetary 

authority and its functions in the case of expansion in accepting more treasury 

remittances and replace them with mandatory reserve in order to finance projects 

of different ministries. So the target of the research is to study the theoretical 

framework of treasury bonds, and the reason for their issuance and its effects on 

the economic development.                                                                                 
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 الملخص:    

(، اذ صدرت 2491تعد سندات أو أذونات اخلزينة أحدى وسائل االقرتاض الداخلي وكان أول إصدار هلا يف عام )   
ولة يتمثل اىل كوهنا عبء مايل على الدبقانون من السلطة التشريعية، و يعود السبب يف "إصدارها مبوجب قانون" 

جأ يف دفع أصل القرض وفوائده عند استحقاقه، واىل العالقة التقليدية اليت تربطه بالضريبة بوصفه "ضريبة مؤجلة" تل
إليها الدولة بغية احلصول على املال الالزم لسداد قيمة القرض، فإصدارها يكون على وفق طريقة االكتتاب املباشر 

باشر والبيع يف سوق األوراق املالية )البورصة( والبيع باملزايدة، يف حني يتم تسديدها من خالل القرعة والقسط وغري امل
السنوي و الشراء من السوق املالية(، وعليه، إن سبب اصدار مثل هذه السندات، يكمن يف احلد من التضخم من 

ة وتعزيز القدرة االقتصادية والسياسية والعسكري حيث احتجاز جزء من القرض النقدي" لدى االفراد واملؤسسات"
للدولة واحملافظة عليها،،،اخل( وما يرتتب على ذلك من اثار اقتصادية متعددة على التنمية االقتصادية منها مزامحة 

ويل االستثمار املايل اىل االستثمار اإلنتاجي )العيين( ومن مث التأثري السليب على حجم االستثمارات احلقيقية و حت
البنك املركزي العراقي اىل مؤسسة متويل مشروعات حتل حمل املوازنة االستثمارية ومن مث الغاء السلطة النقدية ووظائفها 
يف حال التوسع يف قبول املزيد من حواالت اخلزينة واحالهلا حمل االحتياطي االلزامي من اجل متويل مشاريع لوزارات 

 دراسة االطار النظري لسندات اخلزينة ،وسبب اصدارها وما هلا من اثار خمتلفة، لذا فان هدف البحث يكمن يف
 على التنمية االقتصادية يف العراق.
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تعد سندات اخلزينة أو أذوناهتا إحدى أهم أدوات الدين العام احلكومي الداخلي، اذ تتمتع الدولة حبرية  المقدمة:     
 ذي خول وزارة املالية اصداركاملة ألهنا تضع شروط القرض وكيفية سدادها، وعلى وفق قانون الدين العام ال

حواالت خزينة مضمونة من حكومة العراق، اذ يقوم البنك املركزي العراقي باعتباره وكياًل ماليًا لوزارة املالية بإدارة 
مزادات حواالت خزينة حكومة العراق نيابة عن وزارة املالية، فقد حددت االخرية نظاماً ملزاد حواالت خزينة حكومة 

( يوم 42( بإقامة مزادات بآجل )1022( لغاية عام )1022استمر البنك املركزي العراقي من عام )العراق، اذ 
( على التوايل %14( و) %88ر8فقط، فقد شهدت كل من  احلواالت االصدارية واملبالغ املسددة ارتفاعاً بنسب)

( مليار دينار لإلصدارية 200مع ) ( مليار دينار مقارنة100( لرفع مبلغ االصدارية الواحدة اىل )1022يف عام ) 
(، أّما حواالت اخلزينة لوزارة املالية، فقد سجلت قيمة املبيعات واحلواالت املسددة فيها يف 1029الواحدة يف عام )

( نتيجة ختفيض مبلغ 1021( على التوايل مقارنة مع عام )92ر1-( و )99ر1 -(اخنفاضاً بنسب )1028عام )
( مليار دينار، اال اهنا قد سجلت ارتفاعاً 20( مليار دينار ومن مث اىل )80ر دينار اىل )( مليا200االصدارية من )

(، بسبب رفع مبلغ 1028( على التوايل مقارنة مع عام) %12ر8( و) %910ر2( بنسب)1029يف عام )
م فقط، ( يو 281( على االصدارية آلجل )1028( مليار دينار مع اقتصار مبيعات عام )200االصدارية اىل )

وعلى وفق ذلك يكمن اصدار مثل هذه السندات يف احلد من التضخم من حيث احتجاز جزء من القرض النقدي" 
لدى االفراد واملؤسسات" وتعزيز القدرة االقتصادية والسياسية والعسكرية للدولة واحملافظة عليها،،،اخل(، وأّما آثاره 

ري السليب ع اخلاص من احلصول على املوارد االستثمارية ومن مث التأثعلى التنمية االقتصادية، فيتمثل يف حرمان القطا 
على حجم االستثمارات احلقيقية، وان التوسع يف قبول املزيد من حواالت اخلزينة واحالهلا حمل االحتياطي االلزامي 

ل حمل املوازنة حتلغرض متويل مشاريع لوزارات خمتلفة، سيحول البنك املركزي العراقي اىل مؤسسة متويل مشروعات 
  االستثمارية ومن مث الغاء السلطة النقدية ووظائفها.

ان املصارف املركزية تصدر سندات اخلزينة نيابة عن احلكومة من اجل احتياجاهتا "األخرية" لالقرتاض  أهمية البحث:
دفع حااًل يف امليزانية ماهتا واجبة الالنقدي وسد العجز الوقيت الناجم عن التباطؤ الزمين بني حتصيل إيرادات املوازنة والتزا

على األمد القصري وبأقل املخاطر، مما يتطلب ختصيص األموال النامجة عن بيع مثل هذه السندات لغرض النهوض 
ية من وما هلا من اثار اقتصاد بالعملية التنموية من جهة، وان ال يشكل هذه األموال عند تسديدها عبئا على الدولة

 جهة أخرى.
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يشكل اصدار سندات اخلزينة خطراً على االحتياطات القانونية املوجودة لدى البنك املركزي والسيما  ة البحث:مشكل
بيعها اىل االفراد واملؤسسات، وقد يشكل هذا اإلصدار آثاراً ما هلا من آثار سلبية على التنمية االقتصادية يف حال ان 

العامة  تصادية املختلفة، اذ يشكل ذلك عبئا كبريا على االيراداتمل يتم انفاقها وختصيصها للنهوض بالقطاعات االق
 للدولة عند تسديدها.

 تعد سندات اخلزينة من القروض الداخلية ويرتتب على إصدارها اثار اقتصادية على العملية التنموية.  فرضية البحث:

 صادية.من آثار على التنمية االقتيكمن يف دراسة سندات اخلزينة وسبب إصدارها وما يرتتب عليها  هدف البحث:

تقسم الدراسة على ثالث مباحث، اختص األول بدراسة اإلطار النظري لسندات اخلزينة وطرق منهجية البحث: 
إصدارها، على حني تناول املبحث الثاين مزادات وحواالت البنك املركزي ووزارة املالية، أّما املبحث الثالث فقد تطرق 

ات اخلزينة واالثار االقتصادية النامجة عنها على العملية التنموية، واختتمت الدراسة بعدد من اىل أسباب اصدار سند
 االستنتاجات واملقرتحات.

 

 المبحث األول: اإلطار المفاهيمي لسندات الخزينة

روض الداخلية تعد سندات اخلزينة أو أذوناهتا إحدى أهم أدوات الدين العام احلكومي الداخلي، أي من الق       
"القروض اليت حتصل عليها الدولة من األفراد واملؤسسات يف  إقليمها، بغض النظر عن جنسيتهم إن كانوا مواطنني 
حمليني أو أجانب"، علماً أن يف مثل هذا النوع من القروض، تتمتع الدولة حبرية كاملة ألهنا تضع شروط القرض وكيفية 

على االقرتاض الداخلي اكرب بكثري من طاقتها على االقرتاض من اخلارج، ألهنا ال سداده، و السيما وان طاقة الدولة 
(، فضالً عن 162، 1020تستطيع أن متلي شروطها على دولة أخرى أو على املدخرين خارج حدود إقليمها )احلاج  

( سنة، ومن مث 80-1ذلك، فقد تكون سندات اخلزينة قصرية األجل )ال تزيد عن سنة( أو طويلة األجل متتد من )
فإهنا تصدر يف تواريخ استحقاق خمتلفة من اجل سد حاجات نقدية مؤقتة أو لتغطية عجز حقيقي مومسي يف املوازنة 
العامة للدولة، ولضمان استمرار مثل هذه السندات أو األدوات يف السوق احمللية، فاحلكومات تعمل على إصدارها 

 ( لذا، سيتم التطرق إىل سندات أو أذونات اخلزينة من حيث: على حنو دوري مبعدل)أسبوع أو أسبوعني
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 أواًل: أنواع السندات      

هي نوع من السندات اآلنية "سندات دين قصرية اآلجل"     حواالت الخزينة ) الدين السائر(:  –أذونات -1  
 281،  42و أيام كل )( شهر أ21،  4،  6،  8تصدرها احلكومة حلاملها وآلجال خمتلفة على وفق أشهر كل )

(، إذ يتم طرحها يف السوق عن 222،  1009( دينار ومضاعفاهتا) التميمي وسالم 200( يوم، وبفئات )862، 
طريق البنك املركزي، ويتقدم خلصم هذه األذونات او السندات مجيع العاملني يف سوق النقد، والسيما وان تداوهلا 

ه وكمية ى وفق مبدأ اخلصم فهي "تباع بسعر أقل من السعر الرمسي اليت تصدر بيتم من خالل بيعها يف املزاد العلين عل
هذا اخلصم متثل الفائدة اليت حيصل عليها حائزها"، علماً أن قيمتها االمسية تدفع كاملة عند االستحقاق )عوض اهلل 

 (،ومن مميزاهتا: 42، 1008والفويل 
 ن بواسطتها الوصول إىل موارد ال ميكن اقرتاضها بواسطة من أكثر أدوات السوق النقدي سيولة وتداواًل ميك

 السندات طويلة األجل والسيما وان البنوك واملؤسسات تقبل على استثمار ما لديها من أموال فائضة على حنو مؤقت.
  أكثر أمانًا "اخنفاض درجة املخاطر" لعدم وجود أي احتمال لالختالس واالحتيال ألهنا مضمونة من البنك

 زي"، فإهنا متنح سعر فائدة منخفضة مقارنة بالسندات األخرى الصادرة من احلكومة أو الشركات.املرك
 .تكون صاحلة إلعادة اخلصم لدى البنك املركزي يف أي وقت 
  تنافسية، إذ تتقدم املؤسسات املالية والشركاتتباع عند طرحها يف السوق األويل من خالل عروض شراء 

الكربى على شراء كميات من هذه األذونات من خالل التزايد على أسعارها، ومن مث تقوم وزارة املالية باختيار 
 أعلى األسعار مث األقل فاألقل حىت تنفذ الكمية املعروضة للبيع.

يعد السند جزءًا أو حصة من قرض ملدة طويلة حيقق ملشرتيه احلصول على سندات الخزانة )الدين المثبت(: -2
عائد سنوي، أي أهنا تعد من سندات دين طويلة األجل وقد ترتاوح مدة استحقاقها من )سنة ( فأكثر وقد تصل 

وقد  ( سنوات فأكثر20( سنوات ويطلق عليها )أوراق نقد اخلزانة(، أو قد ترتاوح مدة استحقاقها من )20إىل )
(، و قد تكون هذه السندات قابلة 61، 1001( سنة وتعرف بـ"سندات اخلزانة")السويدي 90تصل إىل )

لالستدعاء من حكومات الدول " كـابداء احلكومة رغبتها يف اسرتداد السندات وتعويض أصحاهبا مبا يالئم القيمة 
ات حمددة ة فيها استدعاء مثل هذه السندالسوقية للسند"، ناهيك عن ذلك، فأن التواريخ اليت تستطيع احلكوم

 (.  68، 1029مسبقاً يف نشرة إصدار هذه السندات )عبود و سعيد  
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اوراق مالية متوسطة األجل حتمل تواريخ استحقاق ما بني )سنة إىل سبعة شهادات الخزينة )الدين المثبت(: -3 
 1020نيب على فوائد نصف سنوية.)عبد ال سنني(، إذ اهنا تشبه سندات اخلزانة فيما يتعلق حبصول املستثمر

،20 . ) 

(، فقد منح البنك املركزي استقالاًل 1009( لسنة )26ويف العراق، وعلى وفق قانون البنك املركزي العراقي املرقم )  
قاللية، ترمسياً يف إدارة السياسة النقدية، ومبوجبه، مت الفصل بني هدف إدارة الدين واإلدارة النقدية، ومن مالمح االس

قرار البنك املتعلق بالتوقف عن طبع النقود لتمويل العجز يف املوازنة العامة،  واللجوء إىل استخدام األسلوب البديل 
وهو التمويل بالدين واألداة االئتمانية املتمثلة يف إصدار السندات وأذونات اخلزينة وبيعها إىل املصارف التجارية وسوق 

( وعلى 81، 1021وفري التمويل )البنك املركزي العراقي، التقرير السنوي لالستقرار املايل األوراق املالية من أجل ت
 وفق ذلك فإن الدين العام الداخلي فيه يتكون من :   

هي أحدى أهم وسائل االقرتاض الداخلي "أدوات املديونية " اليت تصدرها  * حواالت الخزينة" أذون الخزانة ": 
( مببلغ )نصف مليون( دينار على وفق قانون امليزانية االعتيادية، 2491أول إصدار هلا يف عام )وزارة املالية، ويعود 

(، فإهنا 1009( لسنة )2ومن احلواالت القصرية األجل، وعلى وفق تعليمات بيع األوراق احلكومية باملزايدة رقم )
( يوماً ومبعدالت 281، 68،  42)تصدر بسعر خصم وتطفأ قيمها االمسية عند االستحقاق وهي بآجال خمتلفة 

فائدة حسب ما يرسو كل مزاد، وقد تباع مثل هذه احلواالت على وفق السعرين املوحد واملتعدد، والسيما وإن 
للمصارف حق يف تداوهلا يف السوق الثانوية بعد إشعار البنك املركزي من أجل إجراء التسويات الالزمة يف حساباته؛ 

،  1020التمويل النقدي للحكومة )البنك املركزي العراقي، التقرير االقتصادي السنوي لذا فهي تسهم يف عملية 
(، أي أهنا تدعم احلكومة يف احتياجاهتا لالقرتاض النقدي وسد العجز الوقيت الناجم عن التباطؤ الزمين بني 88

يف اجملال املذكور، القصري وبأقل املخاطر، و  حتصيل إيرادات املوازنة والتزاماهتا واجبة الدفع حاالً يف امليزانية على األمد
إن أذون اخلزينة تتداول على أساس سعرين مها) سعر الشراء( و)سعر البيع(، وتتحدد على وفق سعر خصم للبيع 

( ميكن توضيح آلية 221-226، 1009واآلخر للشراء املعلنة يف الصحف املالية، فحسب التميمي وسالم ) 
( دينار وألجل 200ق الثانوية على وفق املثال اآليت: إن كانت القيمة االمسية ألذن اخلزينة )التسعري للحوالة يف السو 

( فيتم حتديد  %1ر242( ومعدل خصم البيع حنو ) %1ر914( يوماً ومعدل خصم الشراء )210استحقاق )
 السعرين من خالل : 
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 860مدة األذن / × * قيمة اخلصم )الشراء( = معدل خصم الشراء 
 210/860× %1ر914=  

 دينار 1ر948= 
 قيمة خصم الشراء –سعر الشراء = القيمة االمسية 

 1ر948 – 200= 
 دينار 41ر 201=

 860بيع االذن / × *قيمة اخلصم )البيع( = معدل خصم البيع 
 860/  210×  %1ر242= 

 دينار 1ر41= 
 دينار . 41ر608=   1ر841 -200سعر البيع = 

( من 2492وهي سندات طويلة األجل، اعتمد املشرع العراقي عليها يف التمويل منذ عام )*السندات الحكومية: 
يث طرح عن بيعها للمستثمرين من ح أجل متويل النشاط االقتصادي آنذاك، ويعد البنك املركزي العراقي املسؤول

هذه السندات لالكتتاب هبا من اجلمهور واملصارف احلكومية واجلهاز املصريف واليت تستحق السداد خالل مدة ال 
(، وعند االستحقاق تسدد كل من القيمة والفائدة من 1، 1022( سنة من تاريخ إصدارها )أكرب 22تتجاوز )

 البنك املركزي العراقي. 
: يف بادئ األمر، مل يكن هناك اهتمام بإصدار السندات من الدولة ومنشاءات القطاع الخاص *سندات دوائر

( لصاحل مصايف النفط احلكومية يف عام 2422قبل املنشاءات والدوائر العامة، إذ يعود أول إصدار هلا عام )
يب( وقد أسهم ذلك يف تزايد الدين ( وكان الغرض من إصدار مثل هذه السندات هو دعم )اجملهود احلر 2480)

 العام آنذاك.  
 

 ثانياً: طرق إصدار السندات )الصور الفنية إلصدار القرض العام(
إن إصدار القرض العام يتم عادة بقانون، وختتص السلطة التشريعية بإصدار القروض العامة، فال جيوز للسلطة    

ل األوىل "التشريعية "، ذلك ألن سداد هذه القروض يتم من خال التنفيذية أن تعقد القروض إال بعد موافقة السلطة
الضرائب، ومثلما أن األخرية تصدر بقانون فال بد للقروض أن تصدر بقانون أيضاً، إىل جانب ذلك، تعد السلطة 

 عن التشريعية جهة رقابية على القروض العامة للحد من اإلسراف يف  االقرتاض وحتميل الدولة أعباء كثرية، فضالً 
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ذلك، فإن موافقة السلطة املذكورة تعطي الثقة للمواطنني " ال يتصف بالطابع اآلمر، إال يف حالة "القرض اإلجباري" 
وتعود أمهيته "إصداره مبوجب قانون" ألهنا متثل عبئًا ماليًا على الدولة يتمثل يف دفع أصل القرض وفوائده عند  1

 العالقة التقليدية اليت تربطه بالضريبة بوصفه "ضريبة مؤجلة " تلجأ إليها (، واىل191، 1008استحقاقه )خلف 
رق املختلفة اليت فرياد هبا الط الصور الفنيةالدولة إىل فرضها بغية احلصول على املال الالزم لسداد قيمة القرض، أما 

 يتم هبا اصدار القرض وهي عديدة ، منها : 
الدولة بعرض أو طرح القرض العام على اجلمهور مباشرة دون أي وسيط، مع  هو قيام االكتتاب العام المباشر:-1

حتديد ميعاد بداية االكتتاب وهنايته مع الشروط واملزايا املمنوحة للمكتبيني )املقرضني(، وإلجناح هذه الطريقة، 
تقاضاها الوسطاء اليت يالبد من توفر ثقة اجلمهور يف احلكومة، ومن ميزاته، أنه يوفر على الدولة مبالغ العمولة 

والبنوك إىل جانب ضمان رقابة فعالة على عملية اإلصدار،  ومن مث احلد من سيطرة بعض كبار املستثمرين على 
(، إال أنه يف الوقت نفسه، ال خيلو من خماطر منها عدم تغطية القرض  804، 1008قروض الدولة ) ناشد 

  ، تفضل طريقة االكتتاب غري املباشر أو البيع يف البورصة .ومن مث  ضعف الثقة بالدولة، لذا فإن األخرية
ى على وفق هذه الطريقة، فإن الدولة تقوم ببيع السندات عل غير المباشر ) االكتتاب المصرفي(: االكتتاب-2

 ، ومن مث يقوم املصرف ببيعها بالسعر االمسي حمققًا بذلك أرباحًا متثل()املصارف بسعر أقل من السعر االمسي
 ( 264، 1022الفرق بني السعرين، علماً أن الدولة تستخدم هذه الطريقة يف حالتني مها: )العبيدي

 احلاجة املاسة إىل مبلغ القرض.  األولى:       

  اخلوف من عدم إمكانية تغطية القرض عن طريق االكتتاب املباشر. الثانية:       

(، ان األوىل تكمن يف متكني الدولة من 129، 1008اشد )وإن لالكتتاب املصريف مزايا وسلبيات، فحسب ن  
سرعة احلصول على قيمة القرض وتغطيته، أما الثانية فتتمثل يف حرمان الدولة من فائدة القرض، مبعىن الفرق بني 

 املبلغ االمسي للقرض واملبلغ الذي تدفعه البنوك فعالً للدولة. 

                                                           
لتضخم، إذ أن القروض اظروف غري االعتيادية أي يف األوقات اليت تعقب احلروب أو ملقاومة القرض اإلجباري: القرض الذي تعلن الدولة عن شروطه و جترب األفراد أو من هلا سلطة عليا على اقرتاضه، إذ تلجأ إىل هذا األسلوب يف ال 1

 (.162،  1020الستقرار النقدي ومل يتوفر املال الالزم لذلك)احلاج اإلجبارية تتم نتيجة ضعف الثقة يف الدولة يف الوقت الذي تكون فيه حباجة ماسة لألموال، أو من أجل حتقيق أهداف اقتصادية  كـ حتقيق ا
() بـ )سعر التعادل(، ويف احلالة  ذا السند ويعرفار االمسي ( ، فإذا مت االكتتاب بالسعر املذكور، فأن القيمة االمسية للسند تكون معادلة للقيمة الفعلية اليت تقبضها الدولة مثنًا هلان لسندات القرض سعر إصدار يعرف بـ)سعر اإلصد

لغ يزيد ن قيمتها االمسية تشجيعاً لألفراد على االكتتاب، ألن املكتتب يسرتد أموال املكتتب هبا بالقيمة االمسية للسند، أي سيحصل على مباملذكورة أعاله يكون االكتتاب بأقل من سعر التعادل، عندما تبيع الدولة إسناد القرض بأقل م
 (.189، 1001عن القيمة اليت تدفعها عند االكتتاب ، أي الفرق بني القيمتني تسمى بـ) عالوة تسديد ( )اخلطيب وشامية 
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ن لدولة بطرح سنداهتا يف سوق األوراق املالية )البورصة( شأهنا شأ: تقوم االبيع ) طرح السندات( في البورصة-3
أي شركة أو مؤسسة خاصة، يف حال أن كان املبلغ املطلوب اقرتاضه حمدوداً من جهة، وبأهنا يف غري حاجة سريعة 

 عدم يف إليه من جهة أخرى، اذ يتم طرح السندات على حنو تدرجيي وليس بدفعة واحدة ملا تنطوي من خماطر تتمثل
وجود طلب كاٍف لشرائها ومن مث اخنفاض مثنها و من مث ارتفاع املعدل احلقيقي للفائدة، مما حيمل الدولة تكاليف 
عالية )عبئاً مالياً إضافياً عليها(، ومن خالل هذه الطريقة تستطيع الدولة متابعة تطورات أسعار السندات فتبيع عند 

خنفاض أسعارها، أي ال حتدد هي السعر، بل يتحدد على وفق أسعار السوق، ارتفاع األسعار وحتجم عن البيع عند ا
 علما أن هذه الطريقة تتطلب توفر سوق مالية منتظمة فضاًل عن خربة عالية يف جمال السوق . 

( 210، 1022تتخذ هذه الطريقة صورتني حسب العبيدي)االكتتاب )بيع سندات القرض العام( بالمزايدة: -4
 مها: 

تقوم احلكومة ببيع سندات القرض باملزايدة على األفراد والبنوك واملؤسسات املالية بعد أن حتدد سعرًا أدىن  األولى:  
( دينار 400للسند، فمن يدفع سعراً أعلى يليب طلبه أوالً ومن مث األدىن فاألدىن، ومثال على ذلك، أن حيدد سعر )

 ن املزايدة بذلك حمصورة بني هاتني القيمتني.( دينار، فتكو 200للسند الذي قيمته االمسية )

( على سبيل املثال، إذ تسمح للمشرتكني عرض سعر فائدة % 20: حتدد احلكومة سعر فائدة أعلى بنحو )الثانية   
 أقل، فمن يعرض سعر فائدة أقل يفوز بعملية شراء السندات. 

ل إعالن يقوم البنك املركزي ببيع سندات اخلزينة   من خال وتعد الطريقة األخرية هي الطريقة املستخدمة يف العراق إذ   
 )املزايدة( بني املصارف.

 
 ثالثاً: المزايا المالية لسندات الخزينة 

لسندات اخلزينة مزايا مباشرة وضمانات إضافية من اجل حتفيز املواطنني على االكتتاب بسندات القرض وتغطية    
 قيمتها، وتكمن يف النقاط اآلتية: 

إذ يتم إعفاء السندات أو فوائدها أو كليهما من مجيع أنواع الضرائب احلالية أو املستقبلية اإلعفاء من الضرائب:  -1
 ( .  112، 1004والسيما أن مثل هذا األجراء يتناىف مع مبدأ العدالة يف توزيع العبء الضرييب )آل شبيب 
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اخنفاض قيمة العملة الوطنية والسيما مع املوجات  تأمين المكتتب في سندات القرض العام ضد مخاطر-2
التضخمية خالل مدة القرض، إذ تتعهد الدولة بدفع القيمة احلقيقية ألصل القرض وفوائده من خالل ربط قيمته 

 بقيمة الذهب أو بعملة أجنبية تتمتع باستقرار أسعارها ومبتانة مركزها الدويل. 
صحاب السندات عن طريق القرعة كما يف حال اختياره سنداً بطريق اليت حيصل عليها بعض أ جوائز النصيب-3

 القرعة وسداده بدفع فائدة مرتفع.
اليت تتعهد مبقتضاها احلكومة بدفع مبلغ إضايف لكل سند عند االستحقاق يف موعد إطفاء  جوائز السداد-4

 السندات فيما لو مت بيعها بأسعارها االمسية.
 يتم من حيث قيام الدولة ببيع السندات بسعر أقل من أسعارها االمسيةا االسمية بيع السندات بأقل من قيمته-5

 من أجل استفادة املكتتبني من هذا الفرق عند حلول موعد سداد القرض أو السند. 

 رابعاً: تبديل )تحويل( القروض العامة بالسندات 

اليت واجهتها  ل مدة القرض "السعر الذي فرضته العقباتإن التزام الدولة باالستمرار يف دفع سعر الفائدة املرتفع طوا    
يف وقت إصدار القرض قدمية لظروف االقتصاد القومي أو لعدم كفاية املدخرات الوطنية ملواجهتها" قد يزيد ذلك من 

ا العام هالعبء املايل على امليزانية العامة، لذا، فإن )الدولة( قادرة على ختفيف "العبء املايل" عن طريق تبديل دين
بتبديل سندات القرض القدمي بسندات جديدة وبالقيمة االمسية نفسها ولكن بفائدة أقل"، ولنجاح عملية تبديل 

 القرض العام ال بد من توفري شروط معينة تتمثل يف:
ا هأن يكون سعر الفائدة للقروض اجلديدة أكثر أو مساويًا على األقل سعر فائدة القرض القدمية اليت حتل حمل -2

 (. 198،  1008حسب خلف )
مدى الثقة بسياسة الدولة على الصعيدين املايل واالقتصادي ومستوى النشاط االقتصادي، إذ تكون عملية التبديل  -1

سهلة يف أوقات االنتعاش االقتصادي والعكس بالعكس يف فرتات الكساد والسيما وان تفضيل السيولة النقدية 
 (. 212،  1022)املقرتض( إذ يرغب السداد حمل التبديل حسب العبيدي)يزداد عند املكتتب 

 سحب السندات القدمية من التداول كافة.  -8 



Journal of Human Development and Education for specialized Research (JHDESR) Vo: 4, No: 1, 2018 

           

 
 03 

Journal of Human Development and Education for specialized Research 

أال تكون املدة املقرتحة للقرض اجلديد طويلة، و لضمان جناح عملية التبديل تلجأ الدولة إىل وضع مزايا عدة منها -9
 الية ملن يقبل التبديل إىل جانب رفع سعر الفائدة عن السعرإعفاء القرض اجلديد من الضرائب ومنح مكافأة م

 (.821،  1008اجلاري يف السوق ولو قليالً حسب ناشد)
 

 إضافة الى ذلك، لتبديل القرض العام ثالث صور هي: 

هنا تستخدم الدولة ماهلا من حقوق السيادة إذ ختفف من سعر الفائدة على سندات قروضها التبديل اإلجباري: -1
ن موافقة املكتتبني )املقرضني( مما يضر ذلك بالسمعة املالية للدولة ومن مث إضعاف الثقة فيها ومن مث صعوبة اقتناع دو 

األفراد واملؤسسات على حد سواء باملسامهة يف اقتناء السندات مستقباًل، وقد تلجأ الدولة إىل مثل هذا اإلجراء إذا  
 ( 228،  1009وسعد الدين  كان اقتصادها يعاين من مشاكل كبرية. )علي

ة على وفق هذه الطريقة تعرض الدولة على املقرتض قرضاً جديداً بفائدة منخفضالتبديل شبه االختياري: -2
( مث اخنفاضــــها يف %4حمل قرض قدمي بفائدة مرتفعة، ومثاله، إذا كان القرض القدمي بفائدة ســــنوية تقدر بـــــــــــــــــــ)

بالفائدة الســــائدة وتســــتخدم ما حتصــــل عليه لســــداد القرض األول (، فإن الدولة تعقد قرضــــاً %8الســــوق إىل )
(، أي إهنا تقوم بعمليتني متالحقتني مها إصــــدار قرض جديد بفائدة 129، 1001حســــب اخلطيب وشــــامية)

منخفضــــــــــــة وتســــــــــــديد القرض القدمي بالفائدة املرتفعة وهنا يكون للمقرتضــــــــــــني حق االختيار بني قبول قيمة ما 
اســــــــتبداهلا بســــــــندات القرض اجلديد خالل مدة معينة، اذ يعد )عدم االختيار( خالل  ميلكون من ســــــــندات أو

 اجلديد، وهو النوع  الدارج يف العراق.                                                                          هذه املدة قبوالً ضمنياً بالقرض 
يكون حلاملي التبديل، تعلن الدولة رغبتها يف ختفيض سعر الفائدة و  يف هذا النوع من صورالتبديل االختياري: -3

 اذونات اخلزانة حرية االختيار ولو شكاًل، قبول الفائدة وتبديل القرض أو قبول سداد القيمة االمسية للقرض.

 استهالك( القروض العامة  –خامساً: إطفاء )تسديد 

سداد قيمته على دفعات متتالية حلاملي سندات القرض مما يؤدي يقصد إطفاء أو استهالك القرض العام أي       
ذلك إىل ختفيض قيمة القرض والتخلص من الفائدة، إذ ال يوجد يف االستهالك أي قروض جديدة حتل حمل القرض 

 القدمي، وعلى وفق ذلك فإنه يتم استهالك أو إطفاء سندات القروض بطرق عدة منها: 
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نا تقوم الدولة بسحب عدد من السندات لتسديد قيمتها سنوياً ويتم تسليم )السندات( ه اإلطفاء بطريقة القرعة:-1
بكاملها لبعض املنتجني سنوياً بالقرعة، ومن املؤاخذ ان هذا النوع من اإلطفاء هو الضرر الذي حيدثه على أصحاب 

 يكون االمسية يف وقت ال السندات يف حال ارتفاع قيمتها عن سعر التداول، والسيما وأن الدولة تدفع القيمة
للمقرض جمااًل آخر الستثمار أمواله والعكس بالعكس، إذ ختدم املقرض أن كانت قيمة السندات يف السوق املايل 

( ومن مميزاهتا، اهنا ختفف على الدولة سداد القروض وإهنا ال 126،  1001منخفضة حسب اخلطيب وشامية)
 تستهلك رؤوس أموال املقرضني.  

تقوم الدولة بدفع مبلغ سنوي إىل محلة السندات ويعادل )مبلغ القرض( أي  ء بطريقة القسط السنوي:اإلطفا-2
( سنوات 20قيمة القسط السنوي للسندات مع فوائدها، فان كانت مدة القرض احملددة لإلطفاء أو االستهالك )

مليون )املقرضني( سنويًا حوايل )( مليون دينار، فالقسط السنوي الذي يدفع للمكتتبني 20وقيمته اإلمجالية )
دينار( مضاف إليه الفوائد على سبيل املثال، والسيما وأن األخري يأخذ االجتاه التنازيل نظراً لتناقص حجم الدين 

الدين العام عن الدولة على حنو تدرجيي  ء(، ومن مميزات هذه الطريقة، إهنا ختفف عب18، 1022العام )محيد 
 لى دفعة واحدة بل على هيئة أقساط سنوية . الن التسديد ال يكون ع

طفاء وهي من الطرق غري املباشرة اليت تلجأ إليها الدولة إلاإلطفاء بطريقة الشراء من السوق المالية )البورصة(: -3
قروضها من خالل شرائها من البورصة عددًا من سنداهتا املعروضة للبيع بسعر السوق ومن مث إتالفها على حنو 

ىل أن يتم استهالكها أو إطفائها، إال أن على وفق هذه الطريقة، ال تستطيع الدولة استهالك أو إطفاء تدرجيي إ
قيمة القرض حلامله، والسيما وان الطلب على سندات القرض من احلكومة يكون كبرياً مما يسهم يف رفع سعرها 

 يف البورصة.

 لعراقي ووزارة المالية المبحث الثاني: مزادات وحواالت وسندات البنك المركزي ا

لقد خول قانون الدين العام وزارة املالية اصدار حواالت خزينة مضمونة من حكومة العراق، اذ يقوم البنك املركزي      
ية اليت تقوم العراق نيابة عن وزارة املالالعراقي باعتباره وكياًل ماليًا لوزارة املالية بإدارة مزادات حواالت خزينة حكومة 

على وفق حمددات قانون املوازنة السنوية بإصدار حواالت خزينة للتمويل احلكومي )البنك املركزي العراقي، التقرير 
 (. 29، 1029االقتصادي السنوي 

ف قبول بشكل دوري ويتوقفضالً عن ذلك، فقد حددت وزارة املالية نظاماً ملزاد حواالت خزينة حكومة العراق يعقد 
العطاءات فيه يف الساعة العاشرة صباحاً ويتم اعالن نتائجه يف الساعة احلادية عشر صباحاً او بعدها من اليوم نفسه، 
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علماً، أن السندات اليت تعرض للمزاد تضم كالً من )مبلغ االصدارية والتسعري وتاريخ السنوية واالستحقاق ...اخل (، 
 وحواالت كل من البنك املركزي العراقي ووزارة املالية يف الفقرات ادناه: وسيتم ذكر مزادات 

 حواالت وسندات البنك المركزي: -1
( على وفق االتفاق املنعقد بني كل من البنك املركزي ووزارة املالية حسب الرتتيبات 1006مت العمل مبوجبها يف عام)     

( 8ر4لة الدين املتبقي بذمة وزارة املالية جتاه البنك املركزي بنمو )واملتضمنة اعادة جدو  1006/ 16/1املصرفية يف 
تريليون دينار والسيما وان هذه االصدارات هي مبثابة ديوان البنك املركزي على وزارة املالية اليت اتفقت مع الوزارة بشأن 

 اعادة هيكلة الديون .
( يوماً خالل شهري ) كانون االول وشباط( 281وبآجل )( مزادات 8(، قام البنك املركزي العراقي بـ)1020يف عام )

، إال أن العمل هبا قد توقف، كون وزارة املالية قد اختذت اإلجراءات بإصدارها، على ان يتوىل البنك املركزي االستعاضة 
لت املزادات متث( يوماً من أجل تنشيط االوراق املالية وتنويعها يف السوق املالية، و 42عنها بإصدار حواالت استحقاق )

( مليار 800( مليار دينار لكل اصدارية، وقد بلغ املصدر واملباع الفعلي )200( وبقيمة ) D91 – D89من رقم )
( مزاداً واملرقم 18( وقد سددت بالكامل للعام ذاته، وقد اقام البنك املركزي ايضاً )%2ر61دينار وبعدل سعر قطع )

( مليار دينار على 2600( يوماً، وقد بلغ املصدر منها حنو )42وبآجل )( مزادات 1( الغي منها ) C23  -1Cبـ)
( حسب التقرير االقتصادي %6ر80( مليار دينار ومبعدل قطع )2868حني تراوحت املبيعات الفعلية )

( مليار دينار، املسدد 2668( يومًا حوايل )281( و )24(، اي ان امجايل املباع لآلجلني )84، 1020السنوي)
 (.  2( مليار دينار موضح يف اجلدول رقم )1968)منها 

 
 
 
 
 
 
 
 



Journal of Human Development and Education for specialized Research (JHDESR) Vo: 4, No: 1, 2018 

           

 
 03 

Journal of Human Development and Education for specialized Research 

 (2215 – 2212(: حواالت وسندات البنك المركزي العراقي المباعة والمسددة للمدة )1جدول رقم )  

 )مليون دينار/ % (                                                           
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 )*(
( يوماً + المصدر المباع الفعلي 11الفعلي آلجل )مبلغ االصدارية )ان كان آلجلين(= المصدر المباع 

( يومًا و مبلغ اإلصدارية )ان كان آلجل معين( = المصدر المباع الفعلي آلجل معين ذاته 182آلجل)
 . 

(، البنك المركزي العراقي ، التقرير االقتصادي السنوي )بغداد :  4،  2،  1المصدر: االعمدة )
 حاث (، سنوات وصفحات متفرقة . المديرية العامة لإلحصاء واالب

  ( من عمل الباحثتين. 5،  3العمودين )

( مليار دينار على مبلغ القسط املرتتب على مبلغ 82ر4اىل جانب ذلك، قامت وزارة املالية بتسديد الفائدة البالغة )  
دينار على مبلغ الدين) البنك املركزي العراقي، ( مليار 262ر8( تريليون دينار والفائدة بنحو )8ر4الدين املتبقي )

( استمر البنك املركزي بإقامة مزادات 1022( لغاية )1022( ، ومن عام )84، 1022التقرير االقتصادي السنوي 
( 1022( يف عام )%99ر8ً( يوما فقط، إذ شهدت قيمة املبيعات )احلواالت االصدارية( ارتفاعاً بنسبة )42بآجل )

( 12( وسبب ذلك يرجع  اىل التوسع يف اقامة عدد املزادات، اذ وصل اىل )2( راجع اجلدول )1020ام )مقارنة مع ع

 
 السنة

 
 مدة االستحقاق

 )يوم(    

 
 *يةمبلغ االصدار 

     (2) 

   
 معدل النمو   

 مبلغ االصدارية

    (3) 

 
 الحواالت المسددة

 خالل عام     
        (4) 

 
 معدل نمو    

 المبلغ المسدد
    (5) 

2212 11 +182 133362 -  2433122       - 
    3ر3-    2322142 44ر3    2422132  11 2211
 58ر6    3352312 32ر5    3122332 11 2212
 14ر8-   3128212 15ر2 - 3326132 11 2213
 14ر1    3561332 5ر3    3481842 11 2214
   21     4321222 38ر8    4832222 11 2215



Journal of Human Development and Education for specialized Research (JHDESR) Vo: 4, No: 1, 2018 

           

 
 44 

Journal of Human Development and Education for specialized Research 

( مليار دينار لكل اصدارية وبسعر فائدة موحدة 200( الغي منها مزاد واحد مببلغ )c24-c48مزادًا متمثلة بـ )
(، ومن مث استنادًا اىل 28، 1022( حسب التقرير االقتصادي السنوي )%1ر2 - %9ر2وبسعر قطع ما بني )

بشأن  16/20/1020االتفاقية اخلاصة بإعادة جدولة الرتتيبات املصرفية املوقعة بني وزارة املالية والبنك املركزي بتاريخ 
( 900الدين املرتتب على وزارة املالية لصاحل البنك املركزي، قامت وزارة املالية بتسديد مبلغ االقساط االربعة املقدرة بـ )

( مليار دينار )البنك 262ر8( مليار دينار والفائدة على مبلغ الدين املتبقي )82ر4مليار دينار ومببلغ الفائدة عليها )
(، وقد استمر االرتفاع يف قيمة احلواالت االصدارية واملسددة لعام 28،  1022املركزي العراقي، تقرير السياسة النقدية

( نتيجة التوسع %28ر1( واملسدد منها مبعدل منو )%61ر2ر ومبعدل منو )( مليار دينا8400( والبالغة )1021)
( الغي منها مزادان، وباستخدام سعر قطع متعدد، c49 – c74( مزاد املرقم بـ )16يف اقامة عدد املزادات بنحو )

الفائدة عليها ( مليار دينار ومبلغ 900وقد قامت وزارة املالية يف العام ذاته بتسديد مبلغ االقساط االربعة )
(، وقد سجلت كل من قيمة 26،  1021(مليار دينار)البنك املركزي العراقي، تقرير السياسة النقدية 22ر4بنحو)

( على التوايل مقارنة مع عام %29ر4-( و ) %22ر1-احلواالت املباعة واحلواالت املسددة اخنفاضًا بنسب )
(، C75-C100( مزادًا واملرقــــــــــــــم بـ) 11مــــــــة، اذ مت اجــــــــراء )( بسبب االخنفاض يف عـــــدد املزادات املقا1028)

(، على 1021( مزاداً لعام )19( مقارنة مع )1028( مزاداً يف عام )12( مزادات منها اي بواقع )6اال انه مت الغاء )
( مقارنة مع عام %29ر4( و )% 2ر8حني سجلت كل من قيمة املبيعات وقيمة املبالغ املسددة ارتفاعًا بني )

( مليار دينار لإلصدارية الواحدة وبسعر قطع 200( مزادًا ومببلغ )16(، وذلك يعود اىل التوسع يف اقامة )1028)
(، وإن  ارتفاع قيمة 18:  1029متعدد، اذ مت الغاء مزاد واحد منه)البنك املركزي العراقي، تقرير السياسة النقدية 

( 1028( يعود اىل احلواالت املصدرة لعام )1029كمن يف ان جزء من املبلغ املسدد من عام )احلواالت املسددة ي
(، وعلى وفق االتفاقية 90،  1029( حسب التقرير االقتصادي السنوي) 1029اليت تستحق السداد يف عام )

( حنو ثالثة اقساط 1029ام )اخلاصة بإعادة جدول الرتتيبات املصرفية السابقة الذكر، فقد سددت وزارة املالية يف ع
( مليار دينار، على حني مل يسدد 44( مليار دينار مع تسديد الفائدة على مبلغ اصل الدين املتبقي )800مببلغ )

رغبة على طلب وزارة املالية بتأجيل السداد، كذلك شهدت كل من احلواالت  82/21/1029القسط الرابع يف 
( مقارنة مع عام 1022( على التوايل يف عام ) %14( و)  %88ر8بنسب) االصدارية واملبالغ املسددة ارتفاعاً 

( مليار دينار مقارنة 100( مزاد ورفع مبلغ االصدارية الواحدة اىل )16( الستمرار البنك املركزي يف اقامة )1029)
اسة راقي، تقرير السي( وبسعر قطع متعدد)البنك املركزي الع1029( مليار دينار لإلصدارية الواحدة يف عام )200مع )
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(، والسيما وان املباع الفعلي من احلواالت االصدارية مبني يف اجلدول نفسه، وقد كان 11، 1022النقدية 
  .(%9ر1( مليار دينار وبسعر قطع )9881بنحو)

 حواالت الخزينة لوزارة المالية:-1

( تنشيط 261، 1001من اجل )الرفيعي   28/1/1009بدأ البنك املركزي مبزاولة مثل هذه املزادات بتاريخ     
حركة السوق قصرية االجل، ولتوليد حالة االستقرار يف السيولة لدى املصارف التجارية، فضالً عن اهنا اداة متويل لنفقات 

 الدولة.

( 100( يوماً وبقيمة )869و  281( يوماً اىل )42(، قامت وزارة املالية بتغيري آجال املزادات من )1020يف عام ) 
( يوماً، 281( مزادات آلجل )1( الغي منها )17HY-1HY( مزاداً برقم )21مليار لكل اصدارية، اذ اصدرت )

( يف شهر متوز من العام ذاته وما يليه من املزادات على وفق 6HYوقد احتسب سعر الفائدة من املزاد السادس )
ملقدم يف استمارة  تسديد العطاءات(، أّما احلساب املتعدد )احتساب سعر القطع لكل مزايد حسب سعر القطع ا

( الغي منها مزاد واحد فقط، وقد بلغ 8Y – 1Y( مزادات متمثلة بـ)8( يوماً، فقد كان بواقع )869املزادات آلجل )
اذ بلغت قيمة احلواالت يف (،  84،  1020( مليار دينار حسب التقرير االقتصادي السنوي )2900املصدر منها )

( 8822( و)%1ر6(مليار دينار وبسعر قطع )9290( يومًا ما بني )869( و)281( وبآجلني )1022عام )
( 2812( على التوايل من امجايل املبلغ املصدر املباع ) %26و  %89( وبنسب )%6ر9مليار دينار وبسعر قطع )

(، على حني سجلت  1( مليار دينار موضح يف اجلدول رقم )9618مليار دينار واحلواالت املسددة فكانت بنحو )
 -( و)%26ر48-( اخنفاضًا بنسب )1022كل من قيمة احلواالت املصدرة املباعة واحلواالت املسددة يف عام )

( على اصدارية 1022( وسبب ذلك يعود اىل اقتصار مبيعات عام )1020( على التوايل مقارنة مع عام )%12ر26
( الغي منها مزاد واحد وبسعر فائدة متعدد 35Hy-18Hy( مزادًا متمثل بـ) 28فقط  بواقع ) اً وم( ي281آلجل )
( مليار 100( ، كانت بقيمة )32Hy ،31Hy  ،30Hy( مليار دينار لكل اصدارية ما عدا ثالثة منها) 220ومببلغ )

(، وقد استمرت 21، 1022) ( حسب التقرير االقتصادي السنوي%8ر2دينار لإلصدارية الواحدة وبسعر قطع )
( على التوايل مقارنة %21ر08( و )%28ر42( بنسب )1021قيمة احلواالت املباعة املسددة اخنفاضًا يف عام )

( يومًا وبسعر فائدة متعدد، علماً، ان املزادات للعامني 281( مزادًا وبآجل )21(، اذ كان بواقع )1022مع عام )
(، اذ مت GSRSى وفق طريقة نظام ايداع وتسجيل السندات احلكومية )( كانت عل1021و  1022املذكورين )

 واستمر العمل به للسنوات الالحقة. 21/22/1008العمل هبا يف 



Journal of Human Development and Education for specialized Research (JHDESR) Vo: 4, No: 1, 2018 

           

 
 44 

Journal of Human Development and Education for specialized Research 

 (2214 – 2212(: حـــواالت وزارة الماليـــة المباعـــة والمســددة للمدة )2جدول رقم )            

 )مليون دينار/ %(

 فترة االستحقاق السنة 
 يوم    
   (1) 

 مبالغ االصدارية 
 المباعة    
    (2 ) 

 معدل النمو   
 )مبلغ االصدارية(

       (3) 

 الحواالت المسددة 
   (4) 

 معدل النمو   
 )الحواالت المسددة(

      (5) 
2212 182+334 5365522         - 4328633        - 
  21ر13-   3341216       35ر13-     2315352 182 2211
  56ر28-   1533312 53ر11-     1236252 182 2212
  45ر2-    8561212 44ر6-     512242 182 2213
 21ر8     1243882    422        3261352 182+334 2214

(، البنك المركزي العراقي، التقرير االقتصادي السنوي، )بغداد :المديرية  4،  3،  1المصدر: بيانات االعمدة ) 
 العامة لإلحصاء واالبحاث(،سنوات وصفحات متفرقة . 

 ( من عمل الباحثتين.3، 1العمودين )

( 80( منها مببلغ )8( يوماً، )281( مزادات وألجل )20املالية )(، فقد اقامت وزارة 1028أما ما خيص عام )    
( مليار دينار لإلصدارية الواحدة )البنك املركزي العراقي، تقرير السياسة النقدية  200( مزادات مببلغ )1مليارًا و)
( % 92ر1-( و )%99ر1 -(، وبذلك سجلت قيمة املبيعات واحلواالت املسددة اخنفاضاً بنسب )22،  1028

( مليار دينار 200( ( نتيجة ختفيض مبلغ االصدارية من )1( )انظر يف اجلدول )1021على التوايل مقارنة مع عام )
( بإقامة 1029( مليار دينار اآلنفة الذكر، واستمرت وزارة املالية يف عام )20( مليار دينار ومن مث اىل )80اىل )

( مزادات بآجل 9( يومًا وبسعر متعدد، اذ كان بواقع )869( و )281( ولآلجلني )GSRSمزاداهتا عن طريق )
( مليار دينار لإلصدارية الواحدة لكل منها وبسعر قطع 200( يوماً ومببلغ )869( مزادات آلجل )8( يوماً و)281)

(، اذ بلغت قيمة 11،  1029( على التوايل حسب تقرير السياسة النقدية ) %6ر20( و)%2ر20تراوح ما بني )
( 869( مليار دينار آلجل )2912( مليار دينار وبنحو )2242( يوماً بنحو )281ت املصدرة املباعة آلجل )احلواال

( مليار دينار )راجع 8012( من امجايل الواردات املصدرة املباعة للعام ذاته والبالغة )%98( و )%21يوم وبنسبة )
( %12ر8( و ) %910ر2ملسددة ارتفاعاً بنسب)((، اذ فيه سجلت قيمة كل من املبيعات واحلواالت ا1اجلدول )
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( مليار دينار مع 200(، وذلك ألسباب عدة منها، رفع مبلغ االصدارية اىل )1028على التوايل مقارنة مع عام) 
( يوم فقط ، اضافة اىل توجه احلكومة حنو االقرتاض 281( على االصدارية آلجل )1028اقتصار مبيعات عام )
ة ا، وعليه، وعلى وفق االتفاقية )اعادة جدولة الرتتيبات املصرفية ( السابقة الذكر، استمرت وزار الداخلي لتمويل نفقاهت

( مليار دينار للقسط الواحد مع تسديد 200وبقيمة ) 1029/ 8/ 82املالية بتسديد اقساطها ربع سنوية ابتداء من 
( 11، 1029ذاته حسب تقرير السياسة النقدية) ( مليار دينار خالل العام844مبلغ القسط مع الفائدة واملقدر بـ ) 

( يوم، 281( مل تقم وزارة املالية وخالل الربع األول منه مزاد حواالت ذات االستحقاق بآجل )1022، اال يف عام )
قدية  ن( مليار دينار.)البنك املركزي العراقي ، تقرير السياسة ال121يف حني بلغ امجايل ما سدد للفرتة املذكورة ما يقارب )

 ( .  1،  1022للفصل االول من عام 

 يف املبحث الثالث. أسباب اصدار مثل السندات وآثارها االقتصاديةوعليه، ميكن بيان  

 المبحث الثالث: أثر السندات وحواالت الخزينة في التنمية االقتصادية في العراق        

ندات حواالت اخلزينة، سيتم التطرق اىل أسباب اصدار مثل هذه قبل التعرف على االثار االقتصادية النامجة عن بيع س    
 السندات: 

 وتتمثل يف:  أواًل: أسباب اصدار سندات الخزينة:

يعرف التضخم على انه )كل زيادة يف التداول النقدي ترتتب عليه زيادة يف الطلب الكلي الحد من التضخم : -1
( ، وعلى وفق ذلك، فأن 21، 1000العرض الكلي للسلع واخلدمات يف مدة زمنية معينة( )عناية الفعال عن 

القروض الداخلية ) والسيما سندات اخلزانة ( عند اصدارها ، تؤدي اىل االقتطاع من القوة الشرائية "احتجاز جزء 
 الكتتاب العام وذلك على وفقمن القرض النقدي" لدى االفراد واملؤسسات من حيث طرح السندات احلكومية ل

طريقة البيع املباشر جلمهور او عن طريق البنوك التجارية، اذ سجلت معدالت التضخم يف العراق نسبًا منخفضة 
( على التوايل )البنك املركزي العراقي، النشرة 1022( و)1029( يف عامي )%2ر9( ) %2ر6تراوحت ما بني)

 (.84، 1022اإلحصائية السنوية 

االت واحملافظة عليها من خالل مسامهة االفراد هبا يف احل ز القدرة االقتصادية والسياسية والعسكرية للدولةتعزي-2
 الطارئة )احلرب، الكوارث ، ... اخل ( .
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 : للتنمية االقتصادية مفاهيم عدة، يذكر منها:تمويل التنمية االقتصادية-3

("، فهمت على اهنا: 2486اصدار اعالن احلق يف التنمية عام )"بعد  على وفق الجمعية العامة لألمم المتحدة     
"عملية اقتصادية واجتماعية وثقافية وسياسية شاملة تستهدف التحسني املستمر لرفاهية السكان بأسرهم واالفراد 

بن قانة )مجيعهم على أساس مشاركتهم النشطة واحلرة واهلادفة اىل التنمية والتوزيع العادل للفوائد النامجة عنها".
( وعلى وفق املفهوم املذكور، فإن للتنمية جانبني أساسني مها "اجلانب الكمي" اي جمموعة 182-181،  1021

من املؤشرات الكمية اليت تعمل على اشباع احلاجات األساسية لإلنسان و"اجلانب الكيفي" الذي يتعلق باالبتكار 
 ائدة .والتقدم او بتغيري أمناط السلوك ونوع العالقات الس

 تتضمن تغريات جذرية يف اهلياكل املؤسسية االجتماعية واإلدارية وكذلك يف التنمية نموذجياوعلى وفق ذلك، فان     
 (86، 1020التوجيهات العامة ويف حاالت عدة حىت يف العادات واملعتقدات )القريشي 

 ومن مالحظة املفاهيم أعاله، يتضح اهنا تشرتك يف نقاط عدة أمهها:  

 عملية وليست حالة أي اهنا مستمرة ومتصاعدة تعبريا عن احتياجات اجملتمع.* 

 *عملية جمتمعية تساهم فيها الفئات والقطاعات واجلماعات كلها تغيري ونقل للمجتمع حنو األفضل ".

 *عملية واعية "ليست عشوائية " بل حمددة الغايات واالهداف.

موارد مالية يف جماالت التنمية سواء أكانت نفقات استهالكية او استثمارية، ومن مث، ان االقرتاض الداخلي يتيح        
والسيما التمويل من حيث االقرتاض ملشاريع القطاع العام وتوفري البىن التحتية الالزمة لألنشطة االقتصادية االستثمارية 

لقومي هم ذلك يف رفع تكوين راس املال ااالنتاجية منها كـ مشاريع )الكهرباء واملاء والطرق واجلسور،... اخل(، اذ يس
 (. 821، 1008ومن مث رفع القدرة االنتاجية القومية وحتقيق التوازن االقتصادي حسب ناشد)

ال ، يسهم اصدار سندات او اذونات اخلزينة يف تلبية االحتياجات التمويلية للموازنة، ويف اجملعلى وفق الفقرة الثالثة-4
( توجهت احلكومة حنو االقرتاض الداخلي من خالل اصدارات احلواالت 1029-1028املذكور، وخالل العامني )

( تريليون دينار وبذلك قد سجل 9ر6( حنو)1029والسندات، اذ بلغ الدين العام الداخلي يف العراق يف عام )
ومن مث  (،8( موضح يف اجلدول رقم )1028( تريليون دينار يف عام )4ر2( ليصل اىل )%209ارتفاعًا بنسبة )

( تريليون دينار، وحوايل 1ر2( ميثل الدين املتبقي بذمة وزارة املالية بنمو )1029فإن الدين العام الداخلي لعام )
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( ، اال أنه مل يتم 1028( تريليون دينار حلواالت اخلزينة الصادرة بني مصريف الرافدين والرشيد مناصفة يف عام )2ر8)
اجل متويل مؤسسة الشهداء والسجناء السياسيني وهيئة دعاوي امللكية، ( وذلك من 1029تسديدها خالل عام )

( مليار دينار مناصفة لصاحل مصريف الرافدين والرشيد مببلغ قدره 200( تريليون دينار منها )8اىل جانب حوالة مببلغ )
املالية ،اذ بلغ عجز املوازنة  نة( تريليون دينار لصاحل هيئة التقاعد الوطنية، لغرض تغطية عجز الفرتة املتبقية من الس1)

 (. 1029( تريليون دينار يف عام )18العامة للدولة حنو )
 (2214- 2213(: الدين العام الداخلي في العراق لعامي )3جدول رقم )               

 )مليار دينار(                                                          
 2214 2213 التفاصيل            ت
 2455 2655 الدين المتبقي بذمة وزارة المالية  1
 حواالت الخزينة الصادرة مناصفة بين  2

 مصرفي الرافدين والرشيد
1623 1836 

 228 222 مزادات حواالت الخزينة  3
 حواالت الخزينة العائدة لصالح مصرفي  4

 الرافدين والرشيد وهيئة التقاعد الوطنية 
- 3222 

 1522 4358 االجمالي                  
 بحاث،واالالمصدر: البنك المركزي العراقي، التقرير االقتصادي السنوي، )بغداد: المديرية العامة لإلحصاء           

                  2214 .) 

 ثانياً: أثر السندات وحواالت الخزينة في التنمية االقتصادية في العراق 
 اذ يكون االثر يف اجتاهني مها:  أثر اصدار السندات في النشاط االنتاجي:-1

اقرتاض االموال على شكل سندات سواء أكان من االفراد او املؤسسات، عندما تكون االموال املقرتضة  االول:  
عليها اقل  لبوالنامجة عن بيع السندات اىل االفراد او املؤسسات )غري مستثمرة( اي يف وضع عاطل، كون الط

من العرض نتيجة انعدام او قلة فرص استثمارها، فالقروض النامجة عن بيع مثل السندات تسهم يف حتسني املستوى 
من حيث انفاق الدولة هلذه االموال يف اجملاالت االستثمارية، ومثال على  االتجاه الثانياالنتاجي وهنا يكمن 

ذ مت بيعها بالدينار العراقي، وقد حوهلا البنك املركزي بالعملة ( مليار دوالر إ106ذلك، بيع سندات بقيمة )
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االجنبية اىل شركيت)جي اي( االمريكية و)مسنيز( االملانية من اجل حتسني انتاج الكهرباء يف العراق على وفق نظام 
 (2، 1020ايداع سندات احلكومة .) عبد الغين

" يف اصدار اذونات او سندات حواالت اخلزينة يف األسواق : ان االستمرار "االقرتاضأثر التزاحم االستثماري-2
املالية تتنافس فيها مع القطاع اخلاص، يعين حرمان األخري من املوارد اليت من املمكن توجيهها اىل االستثمار، أي 

 مزامحة احلكومة للقطاع اخلاص يف احلصول على موارد السيولة واملدخرات احمللية املتاحة يف االقتصاد.
، ان التنافس ما بني احلكومة والقطاع اخلاص سيسهم يف ارتفاع أسعار الفائدة على على وفق الفقرة السابقة-3

اذون او سندات اخلزانة كوسيلة جلذب االفراد لالكتتاب يف سندات القروض العامة، اذ ارتفعت سعر الفائدة على 
(، ومن مث مزامحة االستثمار 1022) ( يف عام%4ر9( اىل )1020( يف عام )%1ر2حواالت اخلزينة من )

املايل اىل االستثمار اإلنتاجي )العيين( ومن مث التأثري السليب على حجم االستثمارات احلقيقية يف االقتصاد من 
حيث تراجع نسب النمو يف االرصدة النقدية املتاحة لدى هذه املصارف ومن مث اضعاف قدرهتا على منح القروض 

 عائقاً امام التوسع يف االنتاج .أي ان األخرية  تصبح 
ان تأثري بيع السندات على كل من توزيع الدخل واالنفاق العام يكمن أثره في توزيع الدخل واالنفاق العام: -4 

ل وفوائدها( واليت تعتمد )االثار( بدورها على مصدر االموايف ختصيص االموال الالزمة لسداد اعبائها )اقساطها 
املستخدمة للتسديد من الدولة، فان كان مصدرها الضرائب املباشرة والتصاعدية منها )ضريبة الدخل(، والسندات 

القرض اي اقتطاع  ءاجيابيا، الن االغنياء يتحملون عب-مملوكة للطبقات املتوسطة والفقرية، سيكون االثر توسعياً 
جزء من القوة الشرائية لذوي الدخل املرتفع لصاحل ذوي الدخول املنخفضة، زيادة يف دخل الفقراء ومن مث زيادة 

سليب( ان كان مصدر التمويل )الضرائب غري -طلبهم على السلع واخلدمات، والعكس بالعكس )انكماشي
 سهم ذلك يف خفض االستهالك والطلب" اخنفاض يفضريبة املبيعات او الضرائب الكمركية (، سي-املباشرة 

مستوى النشاط االقتصادي"، اي اخنفاض يف القوى الشرائية لذوي الدخول احملدودة، ويف اجملال املذكور، تراوحت 
( مليار دينار، على حني بلغت كل من 2842اإليرادات املتأتية من الضرائب على )الدخول والثروات( )

( على التوايل من %0ر2( و)%2ر8( مليار دينار وبنسبة )984عية ورسوم االنتاج ( )إيرادات)الضرائب السل
( حسب التقرير االقتصادي 1029( مليار دينار يف عام )2028امجايل االيرادات الكلية البالغة )

( ، ويعد ذلك تناقضاً يف سياسة اعادة توزيع الدخل واالنفاق والسيما وان اهلدف من 18،  1029السنوي)
 ذلك يكمن يف رفع او زيادة الدخول املنخفضة ألفراد اجملتمع. 
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من  هناك احتياطي قانوين الزامي فرضه البنك املركزي العراقي كنسبةأثره على االحتياطي القانوني )االلزامي(: -5
ومية منها ( على الودائع كافة )احلك%22الودائع املوزعة لدى املصارف العراقية املختلفة، "اذ أبقى على نسبة )

(، على ان حيتفظ البنك املركزي العراقي منذ شهر آب من 1020والقطاع اخلاص( منذ األول من ايلول من عام )
( بكامل نسبة االحتياطي االلزامي بالدينار على الودائع املصرفية كافة، بعد ان كان حيتفظ بنسبة 1029عام )

(، 22، 1029ب التقرير االقتصادي السنوي) ( من نسبة هذا االحتياطي لدى خزائن املصارف" حس2%)
من خماطر  محاية ودائع اجلمهور األولويعد هذا الفعل أحد أهم وسائل السياسة النقدية يتمثل ويف اجتاهني مها، 

ؤها املصارف انه وسيلة سيطرة على جانب السيولة النقدية اليت تنش الثانيالسيولة اليت قد تتعرض اليها املصارف، و
التوسع يف اقراض تلك الودائع وعرب مضاعفة االقرتاض ستتعاظم الكتلة النقدية مما يسهم يف زيادة سرعة عن طريق 

تداول النقود ومن مث ارتفاع معدالت التضخم والذي يتقاطع مع اهداف السياسة النقدية االساسية املتمثلة يف 
ت اخلزينة  لى وفق ذلك فإن قبول حواالحتقيق االستقرار يف املستوى العام لألسعار" خفض نسب التضخم"، وع

كجزء من االحتياطي القانوين يعد من السياسات التشغيلية املقبولة بشكل حمدود، اي يكون ملرة واحدة حصرياً 
للمحافظة على االستقرار النقدي عند نقطة حرجة ال ميكن تعديها، وعلى وفق ذلك فإن التوسع يف قبول املزيد 

هلا حمل االحتياطي االلزامي لغرض متويل مشاريع لوزارات خمتلفة، سيحول البنك املركزي من حواالت اخلزينة واحال
العراقي اىل مؤسسة متويل مشروعات حتل حمل املوازنة االستثمارية ومن مث الغاء السلطة النقدية ووظائفها وتوجيه 

 ملركزي العراقي . البنك املركزي العراقي اىل خارج االهداف املنصوص عليها يف قانون البنك ا
 االستنتاجات 

(، استقالاًل رمسيًا يف إدارة السياسة النقدية، اذ مت 1009( لسنة )26لقد منح قانون البنك املركزي العراقي املرقم ) -2
التوقف عن طبع النقود لتمويل العجز يف املوازنة العامة، واللجوء إىل استخدام األسلوب البديل وهو التمويل بالدين 

دار سندات او وحواالت اخلزينة "وبيعها إىل املصارف التجارية وسوق األوراق املالية، اذ يعود أول إصدار هلا يف " إص
( يوماً ومبعدالت فائدة حسب ما يرسو كل مزاد، وتباع على 281، 68،  42( وهي بآجال خمتلفة )2491عام )

 وفق السعرين املوحد واملتعدد.
فنية، هي كل من )االكتتاب العام املباشر وغري املباشر "االكتتاب املصريف" والبيع يف  إلصدار سندات اخلزينة صور -1

البورصة وباملزايدة والسيما ان األخرية هي املتبعة يف العراق( وما هلا من مزايا مالية وضمانات إضافية من اجل حتفيز 
تها(، اما نصيب وبيع السندات بأقل من قيماملواطنني على االكتتاب وتشتمل على )اإلعفاء من الضرائب وجوائز ال

 من حيث طرق استهالكها فهي عديدة منها اإلطفاء بطريقة )القرعة والقسط السنوي والشراء من البورصة(.
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إن أسباب اصدار سندات او اذونات اخلزينة، هي احلد من التضخم من حيث احتجاز جزء من القرض النقدي لدى -8
( %2ر9( ) %2ر6لت معدالت التضخم يف العراق نسب منخفضة تراوحت ما بني)االفراد واملؤسسات، فقد سج

(، فضال عن تعزيز القدرة االقتصادية والسياسية والعسكرية للدولة واحملافظة عليها 1022( و)1029يف عامي )
 اىل جانب متويل التنمية االقتصادية .

ات كومة للقطاع اخلاص يف احلصول على موارد السيولة واملدخر ان إلصدار سندات اخلزينة اثار اقتصادية منها مزامحة احل-9
احمللية املتاحة يف االقتصاد ومزامحة االستثمار املايل اىل االستثمار اإلنتاجي )العيين( ومن مث التأثري السليب على حجم 

عام يكمن يف ختصيص لاالستثمارات احلقيقية، وبالنسبة اىل تأثري بيع السندات على كل من توزيع الدخل واالنفاق ا
االموال الالزمة لسداد اعبائها )اقساطها وفوائدها( واليت تعتمد بدورها على مصدر االموال املستخدمة للتسديد من 
الدولة، فان كان مصدرها الضرائب املباشرة والسندات مملوكة للطبقات املتوسطة والفقرية، سيكون االثر توسعياً "إجيابيا" 

راء ومن مث زيادة طلبهم على السلع واخلدمات، والعكس صحيح )اثره انكماشي سليب( ان كان "اي يزداد دخل الفق
مصدره الضرائب غري املباشرة، اىل جانب ان التوسع يف قبول املزيد من حواالت اخلزينة واحالهلا حمل االحتياطي 

ايل الغاء السلطة ملوازنة االستثمارية وبالتااللزامي، سيحول البنك املركزي العراقي اىل مؤسسة متويل مشروعات حتل حمل ا
 النقدية ووظائفها .

 المقترحات

من اجل احلد من التزاحم االستثماري، يستوجب من البنك املركزي اتباع سياسة نقدية توسعية من حيث شراء -2
زيادة يف الطلب  السندات احلكومية يف السوق املفتوحة، فضاًل عن ذلك فإن زيادة كمية النقود يف التداول ومن مث

الكلي بسبب تأثري الزيادة يف كمية النقود املتداولة، وان كان االنفاق االستثماري اخلاص قليل املرونة أما ما خيص 
التغريات يف سعر الفائدة الناجم عن السياسة املالية التوسعية، فسوف ال يؤثر اال قليال يف االنفاق االستثماري 

 اخلاص.

مع من ذوي الدخول املرتفعة إلقراض احلكومة " ان يكون هنالك أمهية لالكتتاب بالقرض تشجيع طبقات اجملت-1
العام" من حيث تقدمي مزايا تتمثل يف ربط مبلغ القرض بالرقم القياسي لألسعار، والسيما وان القرض "سندات 

 االستقرار ة ودوره مهم يفاخلزينة" يعد من أدوات االدخار احلكومي يف حال توجيهه لتمويل املشاريع االستثماري
 النقدي المتصاص السيولة النقدية الزائدة.
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 يتطلب توجيه أموال إصدارات اذون اخلزينة حنو متويل او زيادة املشاريع االستثمارية الذي على وفق الفقرة الثانية،-8
دوالر من ومنها ال ينجم عنه زيادة الصادرات وتقليل الواردات و من مث اخنفاض الطلب على العمالت األجنبية

 اجل استقرار سعره.

ان ال تعتمد الدولة يف متويل عجزها على اذون اخلزينة، اذ تكون تكلفة اصدارها وتسديدها اكرب من الفائدة  -9
 االستثمارية يف حال ختصيصها يف جوانب غري مثمرة "غري منتجة".
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 المستخلص:

منطقة الرياض  –وظيفي على إنتاج مصانع التمور يف اململكة العربية السعودية هدف البحث ايل التعرف على أثر عوامل الرضا ال      
دراسة تطبيقية على مصانع التمور يف حمافظيت الغاط والزلفي حيث اشتملت الدراسة على ستة مصانع. ولتحقيق أهداف البحث مت 

ملصانع. اما أداة البحث فكانت استبانة مت توزيعها ( من العاملني يف هذه ا200استخدام املنهج الوصفي، وكانت العينة مكونة من )
. %32.6أن غالبية أفراد العينة من املستوى التعليمي اجلامعي بلغت نسبتهم على العينة، ومن أهم النتائج اليت توصل إليها البحث 

بت البحث أن عوامل ليمي وسنوات اخلربة(. أثوأن العوامل الدميغرافية اليت تؤثر على اإلنتاج هي )العمر، احلالة االجتماعية، املستوى التع
.  وأن مجيع العبارات اليت تعرب عن مستوى الرضا الوظيفي % 8..8الرضا الوظيفي تؤثر على اإلنتاج بأمهية نسبية مرتفعة حيث بلغت 

اج العاملني على رفع إنتضرورة االهتمام بالرضا الوظيفي وعوامله ألثره . ومن أهم توصيات البحث % 82.1حققت أمهية نسبية بلغت 
 وبالتايل إنتاج املصانع.
 مصانع التمور يف حمافظيت الغاط والزلفي.-اإلنتاج -عوامل الرضا الوظيفي-مفهوم الرضا الوظيفي  الكلمات المفتاحية:

Abstract: 
The research aims to identify the impact of factors of job satisfaction to date production 
plants in Saudi Arabia – Riyadh region  

An Empirical Study on the dates factories in the provinces of Alghat and Zulfi. The 
study included six factories  

To achieve the objectives of the research the researcher adopted the descriptive 
approach, and the sample was composed of 100 workers in these factories. The search 
tool is a questionnaire distributed to the sample. The most important findings is that  
most the sample individuals  are university-level education accounted for 61.3% and 
demographic factors which  effect on  the production are (age, marital status, 
educational level and years of experience).  The search proved that the job satisfaction 
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factors affect highly on the production, reaching 89.8%.  All statements that reflect the 
level of job satisfaction achieved with relative importance about 81.2%. One of the 
main recommendations of the research is the need to focus on job satisfaction and its 
factors to its impact on increasing production of workers and thus the production of 
factories. 

 

 المقدمة: 
إن هنالك عدداً من املوارد اليت حتتاجها املنظمات بصور عامة واملصانع بصورة خاصة و يعد العنصر البشري يف 

ة تلعب دورًا رئيسًا يف اجيمقدمة هذه املوارد اليت تقوم عليها املصانع، وىف الوقت نفسه ميثل العنصر البشري طاقة إنت
مساعدة املصانع على حتقيق أهدافها املرسومة، من هنا فقد اهتمت املصانع باألفراد العاملني ونال موضوع الرضا 
الوظيفي اهتماماً بارزاً على الساحة األكادميية مما نتج عنه ظهور بعض الدراسات عن املوضوعات املتعلقة به والفرعية 

. دريب واألجور والرتقيات واحلوافز  وتقومي أداء العاملني وإعادة اهلياكل التنظيمية والتسكني الوظيفيمنه كالتعيني والت
لذلك يعد الرضا الوظيفي من املوضوعات اليت ينبغي أن تظل موضوعاً للبحث والبحث بني فرتة وأخرى عند إدارة املوارد 

ما  إلداري للعمل، وذلك ألسباب متعددة منها على سبيل املثالالبشرية والقادة ومشريف اإلدارات واملهتمني بالتطور ا
يرضى عنه الفرد حاليًا ال يرضى عنه مستقباًل، لذلك تعترب املوارد البشرية العنصر األساسي لنجاح أي منظمة بصورة 

ق بني قدرة يعامة واملصانع بصورة خاصة إذا ما مت وضع العنصر البشري املناسب يف املكان املناسب من خالل التنس
األفراد وخصائص الوظائف. يتناول البحث أثر عوامل الرضا الوظيفي على إنتاج مصانع التمور يف اململكة العربية 
السعودية مبحافظيت الغاط والزلفي ويشمل مجيع املوظفني بكافة درجاهتم الوظيفية ومواقعهم اإلدارية املختلفة عدا فئة 

ستة مصانع، ثالثة منها يف الغاط واألخرى يف الزلفي، وقام الباحث بالزيارة  العمال واحلرس، حيث تشمل الدراسة
 العلمية والعملية هلا.

 مشكلة البحث:
تتمثل مشكلة البحث يف معرفة أثر عوامل الرضا الوظيفي على إنتاج مصانع التمور يف اململكة العربية السعودية 

من هنا منطقة الرياض والتعرف على الرضا الوظيفي وأمهيته، و  –يدراسة حالة مصانع التمور يف حمافظيت الغاط والزلف
سعي البحث إىل معرفة واقع هؤالء العاملني ومدى رضاهم الوظيفي عن عملهم وكذلك معرفة تأثري عوامل الرضا 

 الوظيفي على مستوي اإلنتاج لدى العاملني فيها، فيمكن صياغة مشكلة البحث يف األسئلة التالية:
 قة ارتباطية بني عوامل الرضا الوظيفي واإلنتاج هل هناك عال 
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    ما أثر العوامل الدميوغرافية على اإلنتاج 
  ما هو مستوي الرضا الوظيفي لدي العاملني 

 أهمية البحث: 
يكتسب البحث أمهيته من أمهية موضوعه عوامل الرضا الوظيفي، وأنه يساعد يف معرفة أثر عوامل الرضا الوظيفي 

ى إنتاج مصانع التمور، ويساعد املسؤولني يف معرفة العوامل اليت تزيد من كفاءة املوظفني ورضاهم، كما اليت تؤثر عل
تنبع أمهيته من ندرة الكتابات اليت تطرقت له، وحسب علم الباحث فإن مكتبات الدراسات العليا يف اجلامعات العربية 

مزيد من احلقائق العلمية منها باحثون آخرون للكشف عن  ينطلق قاعدة يف بناء نتائجه تساعدحتتاج هلذا املوضوع، كما 
مل املتعلقة بعوامل الرضا الوظيفي، وتنبع أمهيته يف تقدمي املقرتحات والتوصيات لصناع القرار يف املصانع ملعرفة أهم  عوا

يسهم هذا البحث يف فتح  نالرضا الوظيفي اليت تؤثر على املوظفني وبالتايل على العملية اإلنتاجية. ويتوقع الباحث أ
آفاق جديدة يف مزيد من الدراسات يف جماله، وأن يكون إضافة جديدة للمعرفة يف جمال الفكر التنظيمي بصفة عامة 

 وموضوعه بصفة خاصة، ويعد إضافة للمكتبة العربية اليت ما زالت تفتقر إىل هذه البحوث.
 أهداف البحث:

 هداف أمهها ما يلي:يرمى هذا البحث إىل حتقيق عدد من األ
 .إلقاء الضوء على مفهوم الرضا الوظيفي، وأمهيته 
 .معرفة عوامل الرضا الوظيفي 
 .مفهوم اإلنتاج واإلنتاجية 
 .تسليط الضوء على مصانع التمور يف حمافظيت الغاط والزلفي 
 .الوقوف على الرضا الوظيفي للعاملني يف مصانع التمور يف حمافظيت الغاط والزلفي 

 بحث:فروض ال
 يسعى هذا البحث الختبار الفروض التالية:

  توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بني عوامل الرضا الوظيفي واإلنتاج يف مصانع التمور يف
 حمافظيت الغاط والزلفي.

 .تؤثر العوامل الدميوغرافية على اإلنتاج يف مصانع التمور يف حمافظيت الغاط والزلفي 
 .مستوي الرضا الوظيفي لدي يف مصانع التمور يف حمافظيت الغاط والزلفي عايل 
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 حدود البحث: 
 تتمثل حدود البحث فيما يلي:

يغطي هذا البحث أثر عوامل الرضا الوظيفي على اإلنتاج يف مصانع التمور مبحافظيت الغاط والزلفي،  الحدود المكانية:
 حمافظيت الغاط والزلفي.   –اض منطقة الري –اململكة العربية السعودية 

يغطي هذا البحث أثر عوامل الرضا الوظيفي على إنتاج مصانع التمور يف اململكة العربية السعودية  الحدود الزمنية:
 م.1023-م 1022دراسة حالة مصانع التمور يف حمافظيت الغاط والزلفي للفرتة من 

 املصانع عدا فئة العمال واحلرس يغطي هذا البحث مجيع العاملني يف الحدود البشرية:
أثر عوامل الرضا الوظيفي على إنتاج مصانع التمور يف اململكة العربية السعودية دراسة حالة  الحدود الموضوعية:

 منطقة الرياض.  –مصانع التمور يف حمافظيت الغاط والزلفي
 مصطلحات البحث:

 ما يتوقعه الفرد ح اثناء تأديته لعمله ويتحقق ذلك بالتوافق بنيبانه شعور الفرد بالسعادة واالرتيا عرف الرضا الوظيفي: 
 (1) م(1002. )عبد الباقي، من عمله ومقدار ما حيصل عليه فعال يف هذا العمل

ثر على اإلنتاج يف الوظيفي اليت تؤ يقصد بعوامل الرضا الوظيفي يف هذه البحث: عوامل الرضا  عوامل الرضا الوظيفي:
 مصانع التمور مبحافظيت الغاط والزلفي.

 (2)م( أن عوامل الرضا الوظيفي ما يلي:.100يري )حكيم، 
 عوامل ذاتية تتعلق بقدرات ومؤهالت ومهارات العاملني.-2
 عوامل تنظيمية تتعلق بظروف وشروط العمل.-1
 ثرة على العمل والعامل.عوامل بيئية تتعلق بالظروف البيئية املؤ -6

إن مصطلح اإلنتاج ولوقت قصري يشري إىل اإلنتاج املادي الذي تقدمه املنظمات الصناعية فقط، وهلذا فإن  اإلنتاج:
وظيفة اإلنتاج كانت تقتصر على تلك املنظمات اليت تقدم السلع كمخرجات لعملياهتا اإلنتاجية، ومع بداية عقد 

د إدارة نظام اإلنتاج املادي على إدارة نظام اإلنتاج اخلدمي. وأصبح هذا املصطلح اخلمسينات طبقت مبادئ، وقواع
يشري إىل اإلنتاج بشقيه املادي واخلدمي، وأصبحت وظيفة اإلنتاج تستخدم بالتبادل مع مصطلح إدارة اإلنتاج 

ة املتعلقة بإنتاج عة األنشطوالعمليات. وهلذا عرفت وظيفة اإلنتاج بأهنا وظيفة فنية إدارية متخصصة تقوم على جممو 
السلع واخلدمات، بدءاً من جتميع وهتيئة املدخالت الالزمة، مث إجراء العمليات التحويلية أو التجميعية أو الفنية عليها 

                                                           

 م.1002( الرضا الوظيفي يف املنظمات، صالح الدين حممد عبد الباقي، الدار اجلامعية، اإلسكندرية ،1)
 م..100( الرضا الوظيفي لدي معلمي التعليم العام، عبد احلميد حكيم، جامعة أم القرى، السعودية،2)
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 (3) م(1020واحلصول على املخرجات ممثلة بالسلع واخلدمات اليت تشبع حاجات اجملتمع. )املنصور، 
 والزلفي: مصانع التمور بمحافظتي الغاط

تعترب منطقيت الغاط والزلفي من املناطق الزراعية يف منطقة الرياض وهبا عدد كبري من مزارع النخيل الذي ميتاز بالنوعية 
 عالية اجلودة، وهبما ستة مصانع هي:

 مصانع محافظة الزلفي مصانع محافظة الغاط
 مصنع متور العاليات مصنع شركة الفاخرة للتمور

 مصنع الرياض للتمور مصنع احلماده للتمور
 شركة مصنع متور الديوان احملدودة مصنع متور األرض الطيبة

 
 

 اإلطار النظري:
 المبحث األول: الرضا الوظيفي:

 :مفهوم الرضا الوظيفي
دة الباحثني، حيث عربوا عن مفهوم الرضا الوظيفي بعلقد حظي موضوع الرضا الوظيفي باهتمام العديد من 

تعريفات ومل يتفقوا على تعريف عام له، ويعود ذلك إىل االختالف يف القيم واملعتقدات وحماور االهتمام بني الباحثني، 
حنو عمله  دوكذلك االختالفات يف الظروف والبيئة احمليطة، فقد تطور مفهوم الرضا الوظيفي من كونه شعوراً حيمله الفر 

إىل مفهوم مركب حيدد مكونات الرضا الوظيفي وجوانبه املتعددة، وقد أشارت معظم الدراسات إىل أن الشعور بالرضا 
ينعكس إجيابيًا على إجناز األفراد، يف حني أن عدم الرضا يؤثر سلبًا على أدائهم، فمشاعر الرضا أو عدم الرضا قد 

الداخلي، حيث يظهر هذا االنفعال بشكل سلوك ميكن مالحظته من خالل  تتطور لتصبح حالة من االنفعال النفسي
أن مفهوم الرضا الوظيفي  (5) م(1..2. يري )مسعد، (4) م(1002حب الفرد لعمله أو نفوره منه. )احليدر وآخرون، 

ما يؤدي إىل التوافق  ويعين التوافق واالنسجام بني العمل الذي يقوم به الفرد، وبني الدوافع الباطنة لدى هذا الفرد، وه
بني املصلحة العامة، أو مصلحة املؤسسة، أو مصلحة اجملتمع وبني املصلحة الذاتية للفرد، أو رغبته وهواياته وميوله 
ومهما أّكدنا أمهية التجرد واإلخالص، فإن جزءاً ال بد أن يظهر يف العمل، من خصائص الفرد وميوله. يري )الشرايدة، 

                                                           

 م.1020( إدارة العمليات اإلنتاجية األسس النظرية والطرائق الكمية، كاسر املنصور، دار احلامد للنشر والتوزيع، عمان، األردن، ،3)

صحي يف مدينة الرياض، الرياض، مركز البحوث. دراسة تطبيقية على )القطاع الصناعي يف عمليات اخلفجي ( الرضا الوظيفي لدى العاملني يف القطاع ال4)
 م.1002املشرتكة(، جامعة امللك عبد العزيز، عبد احملسن احليدر، إبراهيم بن طالب،

 م.1..2، 2 احلديث، اإلسكندرية، ط( حبوث يف االقتصاد العريب وأهم حتديات القرن احلادي والعشرين، حميي مسعد، املكتب العريب5)
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 وظيفته، من املوظف يستمده والذي واالرتياح السرورو  بالقناعة النفسي الشعور رضا الوظيفي هوال أن :(6) م( 1008
 اإلدارة ومن واستقرار، ،معنويةو  مادية مزايا من الوظيفة هذه له توفره ( وممامرؤوسني زمالء، رؤساء، (العمل مجاعةو 

  .الوظيفي والتقدم املهين النمو فرص ومن) .اإلشراف (املباشرة
 أهمية الرضا الوظيفي: 

من املسلم به أن لرضا األفراد أمهية كبرية حيث يعترب يف أغلب احلاالت مقياساً ملدى فعالية األداء، وإذا كان  
ظمة، ومن ناحية أخرى تتوقعها املنرضا األفراد الكلي مرتفعاً فإن ذلك سيؤدي إىل نتائج مرغوب فيها تضاهي تلك اليت 

فإن عدم الرضا يسهم يف التغيب عن العمل، وإىل كثرة حوادث العمل والتأخر عنه والدوران الوظيفي، كما يؤدي إيل 
تفاقم املشكالت العمالية وتوجيههم إلنشاء احتادات عماليه للدفاع عن مصاحلهم، وأخرياً يتولد عن عدم الرضا مناخ 

هناك عالقة طردية وثيقة بني الرضا الوظيفي واإلنتاجية، كما أن زيادة  (7) م(8..2يري )غازي، . تنظيمي غري صحي
الرضا الوظيفي يؤدي إىل أداء مرتفع ألن هناك عالقة طردية بني الرضا واألداء حيث كلما زادت درجات الرضا ارتفعت 

أمهية الرضا الوظيفي حيث حدد عددًا من األسباب اليت تدعو إىل  (8) م(1..2وضح )حرمي، معدالت األداء. 
 االهتمام بالرضا الوظيفي وعلى النحو التايل: 

 إن ارتفاع درجة الرضا الوظيفي يؤدي إىل ارتفاع مستوى الطموح لدى العاملني يف املؤسسات. .2
 .ملؤسسات املختلفةإن ارتفاع مستوى الرضا الوظيفي يؤدي إىل اخنفاض نسبة غياب العاملني يف ا .1
 إن األفراد ذوي درجات الرضا الوظيفي املرتفع يكونون أكثر رضا عن وقت فراغهم.   .6
 إن العاملني األكثر رضا عن عملهم، يكونون أقل عرضة حلوادث العمل. .2

 عوامل الرضا الوظيفي:
ري إىل الرضا الوظيفي، يشأنه من أجل حتديد العوامل يف حميط العمل اليت تؤدي  (9) م(1002يري )فليه وآخرون، 

م( إىل أن أحد الباحثني قد قام مبراجعة التجارب يف هذا اجملال، وتبني أن هناك عددًا من األبعاد 2.80فرانسيس )
،املؤسسة إدارهتا   Supervision، اإلشراف The work itselfاليت حتدد الرضا الوظيفي هي: العمل نفسه 

The organization and its management  فرص الرتقية،Promotion opportunities  ،
، Co- workers،زمالء العمل  Pay and other financial benefitsالراتب واالمتيازات املالية األخرى 

                                                           

 م.1008، 2( الرضا الوظيفي أطر نظرية وتطبيقات عملية، سامل الشريدة، دار الصفاء للنشر والتوزيع، عمان، ط6)

امعة عني مشس، حممد غازي، ج ( اجمللة العلمية لالقتصاد والتجارة، إدارة الصراعات التنظيمية كأحد العوامل احملددة لكفاءة اإلدارة العليا يف املنظمة، سيد7)
 م.8..2العدد األول، 

 م.1..2، 1( السلوك التنظيمي، حسني حرمي، دار زهران، عمان، ط8)
 م.1002، 2( السلوك التنظيمي يف إدارة املؤسسات التعليمية، فاروق فليه، والسيد عبد اجمليد، دار املسرية، عمان، ط9)
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 .Content of job، حمتوى العمل Security، األمن Working conditions ظروف العمل
عوامل مهمة للرضا الوظيفي عن العمل تتصل  حدد ستة Keithأن كيث  (10) م(1..2ويذكر )السامل، 

 الثالثة األوىل منها بالعمل مباشرة، والثالثة األخرى بظروف أو جوانب أخرى هي:
 أواًل: العوامل المتصلة مباشرة بالعمل:

 . كفاية اإلشراف املباشر.2
 . الرضا عن العمل نفسه.1
 . االندماج مع الزمالء يف العمل.6

 ثانياً: العوامل المتصلة بظروف أو جوانب أخرى:
 توفري األهداف يف التنظيم.  .2
 إنصاف املكافآت االقتصادية وغريها. .1
 احلالة الصحية البدنية والذهنية. .6

أمجلت معظم الدراسات أن العوامل احملددة للرضا الوظيفي تتمثل يف العناصر اآلتية  (11) م(1006ويقول )سلطان،
األجر، فرص النمو واالرتقاء الوظيفي، أسلوب اإلشراف والقيادة، جمموعة العمل، الرضا عن النواحي  الرضا عن الوظيفة،

 االجتماعية، ساعات العمل، ظروف العمل املادية وعدالة العائد.
 المبحث الثاني: اإلنتاج:

 مفهوم اإلنتاج: 
خلدمية امللموسة، إال أن ظهور القطاعات ا لقد اقتصر مفهوم اإلنتاج، سابقا على الشركات الصناعية املنتجة للسلع

ومسامهتها يف الناتج القومي للبلدان الصناعية قد وضع شركات صنع وتقدمي اخلدمات يف مصاف الشركات الصناعية 
ومهد الطريق أمام نقل وتطبيق مفاهيم اإلنتاج يف الشركات اخلدمية بعد أن كانت مقتصرة على الشركات الصناعية. 

هّمة يف سلسلٍة حتتوي على جمموعٍة من العمليّات (12) م(1020 )عبد الوهاب،
ُ
. ويُعرُف اإلنتاج أيضاً بأنّه اخلطوُة امل

ستفيد )املوسوعة العربية العاملية ،
ُ
 م(...2اليت ُتساهُم يف احلصوِل على سلعٍة أو خدمٍة ُمعّينة يتمُّ تقدميها إىل اجلمهوِر امل

اإلنتاج ليس خلق املادة وإمنا هو خلق املنفعة، أو إضافة منفعة جديدة. ومبعىن  . يرى الفكر االقتصادي احلديث إن(13)

                                                           

 م.1..2، 2اجلامعية، سامل السامل، مطبوعات مكتبة امللك فهد الوطنية، الرياض، ط( الرضا الوظيفي للعاملني يف املكتبات 10)

 م.1006، 2( إدارة املوارد البشرية، حممد سلطان، دار اجلامعة اجلديدة للنشر، اإلسكندرية، ط11)
 م.1006( إداره العمليات واإلنتاج، إميان عبد الوهاب، دار نشر مطابع الوالء، عمان، 12)
 م....2، 1عة العربية العاملية، اململكة العربية السعودية، مؤسسة أعمال املوسوعة للنشر والتوزيع، ط( املوسو 13)



Journal of Human Development and Education for specialized Research (JHDESR) Vo: 4, No: 1, 2018 

           

 
 61 

Journal of Human Development and Education for specialized Research 

آخر إجياد استعماالت جديدة مل تكن موجودة من قبل، وهبذا فإن اصطالح اإلنتاج يطلق على ما يلي: تلك العمليات 
قل فيه املنفعة ت النقل من مكان تاليت تغرّي من شكل املادة فتجعلها صاحلة إلشباع حاجة ما )املنفعة الشكلية(. عمليا

الشيء إىل مكان تزيد فيه املنفعة دون تغرّي شكله )املنفعة املكانية(. عمليات التخزين، حيث يضيف التخزين منفعة إىل 
 .(14) م(1021)دودين، .  السلعة )املنفعة الزمنية(
إىل إمجايل عدد الوحدات املنتجة  ان اإلنتاج هو اصطالح يشري (15) م(1002ويري )بالل ،مفهوم اخر لإلنتاج: 

يري )عبد و  )سلعة مادية أو خدمة( يف املنظمة خالل فرتة زمنية حمددة ويقاس اإلنتاج بوحدات عينية أو وحدات نقدية.
حتويل املدخالت )مواد، أموال، عمال، آالت، معلومات( إىل سلع أو  أن اإلنتاج هو عملية (16) م(1020الغفور،

 خدمات.
 اجية:تعريف اإلنت
ان اإلنتاجية تعرف بعدد من التعريفات أكثرها شيوعًا هو أن اإلنتاجية هي النسبة بني  (17) م(1002يري )بالل، 

املال(،  راس-العمالة-املاكينات-املخرجات من املنتجات أو اخلدمات إىل املدخالت من عناصر اإلنتاج وهي )اخلامات
أنَّ اإلنتاج يشري إىل أمجايل املخرجات  (18) م(1006وترتبط اإلنتاجية بأمجايل الناتج القومي. بينما يري )احلسني،

 )بالوحدات العينية أو النقدية( أما اإلنتاجية فتشري إىل العالقة بني املخرجات واملدخالت.
 : أهداف وظيفة ااْلنتاج واإلنتاجية

 نتاج والعمليات هو ما يسمى بالقيمة املضافة أثناء عمليات التحويل ،" أن القيمة املضافةأن اهلدف من وظيفه االا 
Valued added  هي املصطلح الذى يستخدم لوصف الفرق بني تكلفه املدخالت ، وقيمه أو سعر املخرجات

كز الشرطة ، أو ، أو مرا  وىف املنظمات اليت ال تستهدف الربح جند ان قيمه املخرجات ) مثل تكاليف الطرق السريعة
مراكز أطفاء احلرائق( هي قيمتها بالنسبة للمجتمع ، وكلما زادت القيمة املضافة ، كلما زادت فاعليه هذه العمليات ، 
اما بالنسبة للمنظمات اليت هتدف اىل الربح ، فان تكلفه املخرجات يتم قياسها باألسعار اليت يرغب العمالء يف دفعها 

وتستخدم املنظمات االاموال الناجتة عن القيمة املضافة يف أجراء البحوث والتطوير وىف . اخلدماتهلذه السلع او 
االاستثمار يف أنشطه جديده أو شراء معدات جديده ، وىف حتقيق األرباح، وكنتيجة لذلك ، فكلما زادت القيمة املضافة 

 .، كلما زادت كميه التمويل الالزمة لتحقيق تلك االاهداف
                                                           

 م.1021، 2( إدارة اإلنتاج والعمليات، أمحد دودين، األكادمييون للنشر والتوزيع، عّمان، األردن، ط14)
 م.1002، 2اإلسكندرية، ط ( إدارة اإلنتاج والعمليات، حممد بالل، دار اجلامعة اجلديدة للنشر،15)
 م.1020، 2( اقتصاديات اإلنتاج الصناعي، عبد الغفور كنعان، دار وائل، عمان، ط16)

 .20( مرجع سبق ذكره، ص17)
 م.1006( مقدمة يف إدارة اإلنتاج والعمليات، حممد أبديوي احلسني، دار املناهج، عمان، 18)
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 ص وظيفة اإلنتاج:خصائ
 من التعريفات السابقة نستطيع أن نشتق جمموعة خصائص لوظيفة اإلنتاج وهي: 

 .وظيفة اجتماعية تقوم على العمل اجلماعي ألبناء اجملتمع يف إطار مؤسسايت 
 .وظيفة اقتصادية تتم يف إطار القوانني االقتصادية 
 ت املنظمة صناعية أو خدمية.وظيفة رئيسة تشتق من املهمة الرئيسة للمنظمة سواء كان 
 .وظيفة حمورية حيث أن باقي وظائف املنظمة تشتق منها وتعمل على إكمال دورة اإلنتاج 

 الدراسات السابقة:
بالرجوع ايل الدراسات السابقة املتصلة مبوضوع البحث ظهر للباحث ندرة البحوث والدراسات ذات الصلة املباشرة 

دراسات على موضوع الرضا الوظيفي بصورة عامة، لذا فان البحث احلايل حياول مبوضوع البحث، حيث ركزت معظم ال
التعرف على أثر عوامل الرضا الوظيفي على اإلنتاج يف مصانع التمور مبحافظيت الغاط والزلفي. وبالتايل سنستعرض 

  مخسة من الدراسات السابقة يف هذا الصدد من الرسائل العلمية املتاحة على النحو التايل:
 أواًل: الدراسات العربية:

هدفت إىل التعرف على واقع الرضا الوظيفي السائد ومستويات األداء لدى  (19) هـ(2212دراسة الشهري ) (2)
مفتشي اجلمارك مبنطقة الرياض، والتعرف على مستوى الرضا الوظيفي ومستوى اإلنتاجية وفقا للمتغريات الشخصية 

ؤهل العلمي، الراتب، األمن الوظيفي، ظروف العمل، العالقة بني الرؤساء واملرؤوسني، االتية )اجلنس، سنوات اخلدمة، امل
( عند 1...18الرتقية(. واشارات نتائج الدراسة إىل وجود عالقة بني مستوي الرضا الوظيفي ومستوى اإلنتاجية، بلغ)

عالقة طردية بني املتغريين أي  أي أن هنالك  0.02ومعامل ارتبا ط بريسون عند مستوي داللة  0.02مستوي داللة 
 كلما زاد الرضا زادت اإلنتاجية وكلما زادت اإلنتاجية زاد الرضا.

 (على تطبيقية الوظيفي دراسة األداء على وآثاره العاملني لدى الوظيفي الرضا (20) م(.100( دراسة الشمري )1)
 العاملني املوظفني لدى الوظيفي الرضا مستوى على هدفت إىل التعرف)املشرتكة  اخلفجي عمليات يف الصناعي القطاع

 مستوى زيادة ارتباط مدى العاملني وقياس بني الوظيفي األداء يف الفروقات اسباب على الصناعي والتعرف القطاع يف
 ٩٠ نسبته ما ومن أهم النتائج اليت توصلت إليها الدراسة إن .لدى العاملني الوظيفي األداء نسبة بزيادة الوظيفي الرضا
 .أعمال من ما يقدمونه مقابل عليه حيصلون عما برضا يشعرون العينة أفراد من %

                                                           

شهري، قية ملوظفي مجارك منطقة الرياض، رسالة ماجستري، أكادميية نايف العربية للعلوم األمنية، علي ال( الرضا الوظيفي وعالقته باإلنتاجية، دراسة تطبي19)
 هـ.2212علي، 

 م..100( الرضا الوظيفي لدى العاملني وآثاره على األداء الوظيفي، سامل الشمري، 20)
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واليت هدفت إىل معرفة ماهية حمددات الرضا الوظيفي يف القطاع املصريف  (21)م(1001( دراسة  عبد اجمليد )6)
توى حتقيق الرضا الوظيفي للعاملني باجلهاز املصريف السوداين، رفع معدل اإلنتاجية وتقدمي اخلدمات مبسالسوداين، كيفية 

متطور ومواكب للدول املتقدمة، ومن أهم النتائج اليت توصل إليها البحث  تتمثل يف: اهتم البنك بكوادره البشرية مما 
عالية  شف البحث  أن نسبة كبرية من أفراد العينة هلم وظائفجعلهم من أفضل العاملني باجلهاز املصريف السوداين، وك

مما يعكس الدرجة العالية لإلدراك والفهم، واهتم البنك بالرضا الوظيفي للعاملني مما ينعكس إجياباً على العاملني برضائهم 
 عن مؤسستهم وإدارهتم وعلى البنك وذلك بزيادة موارده وتوسعه.

إىل معرفة مفهوم وواقع العمل ورضاء العاملني يف بنك الربكة السوداين،  (22)(م1003( هدفت دراسة أمحد )2) 
وتوضيح مدى تأثري بيئة العمل الداخلية على إشباع الدوافع وحتقق الرضا الوظيفي للعاملني يف بنك الربكة السوداين، 

لعاملني ويظهر الرضا الوظيفي لوكشفت نتائج البحث  إن هنالك عالقة ارتباط طردي بني بيئة العمل الداخلية ودرجة 
ذلك من خالل املتغريات اليت مت اختبارها فكلما كانت البيئة معينة ومرحية كلما كانت درجة الرضا الوظيفي عالية، كما 
أثبتت النتائج أن سياسات تنمية وتطوير العاملني ذات تأثري مباشر على درجة الرضا الوظيفي للعاملني )التعيني/ 

األداء/ الرتقيات/...( فقد اتضح أن هنالك قصوراً يف بعض النواحي مما أثر على الرضا الوظيفي للعاملني  التدريب/ تقيم
وعليه هذه السياسات تستوجب الوقوف واملراجعة بتطويرها ومواكبتها مما يناسب دوافع العاملني حتقيقاً لرضاهم الوظيفي،  

 عاملني و ال حيفزهم للعمل. كما وجد أن نظام احلوافز املطبق ال يشبع دوافع ال
وقد هدفت هذه الدراسة إىل توضح أثر نظم احلوافز على درجة الرضا الوظيفي  (23) م(1003( دراسة إبراهيم )2) 

للعاملني، التعرف على تقيم املوظف يف اجلامعة لنظام احلوافز املمنوحة له ملعرفة مدى رضاه عن احلوافز اليت يتقاضاها 
على أهم مشكالت نظام احلوافز اليت يعاين منها العاملني باجلامعة. وكانت أهم نتيجة توصل إليها واجتاهاته والتعرف 

الباحث هي أن املوظفني العاملني يف كلية التجارة جبامعة النيلني غري راضني عن نظام احلوافز املطبق يف الكلية، أجاب 
ا عليها فية وإن هنالك أنواعاً أخرى من احلوافز جيب أن حيصلو معظم املوظفني بأهنم يرون أن احلوافز املمنوحة هلم غري كا

 واحلوافز تعزز الثقة بالنفس والوالء واالنتماء للعمل والوظيفة.
 ثانياً: الدراسات األجنبية:

الدراسة إىل التعرف على الرضا الوظيفي هدفت  (24) مCurtis et al (2...)دراسة كريتس وآخرون  -2
( من املرشدين 212لدى املرشدين النفسيني يف ضوء بعض املتغريات الدميغرافية، واشتملت العينة على )

                                                           

 م.1001 منشورة، جامعة الزعيم األزهري، طارق عبد اجمليد، ( حمددات الرضا الوظيفي يف القطاع املصريف السوداين، رسالة ماجستري غري21)
 م.1003،( الدافعية والرضا الوظيفي للعاملني يف القطاع املصريف، رسالة ماجستري غري منشورة، جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، أمريه أمحد22)
 م.1003رة، جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، أمحد إبراهيم، ( نظام احلوافز وأثرها على الرضا الوظيفي، رسالة ماجستري غري منشو 23)

(24)Curtis Michael J. et al (1999). Relationship among the professional practices and demographic 

characteristics of school psychologists, School Psychology Review, 31 (1), 13-19. 
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القة وجود رضا وظيفي عام لدى أفراد العينة بالنسبة لطبيعة العمل والعالنفسيني وأسفرت نتائج البحث عن 
خفض لدى أفراد العينة بالنسبة )الراتب، فرص الرتقية(، أن املرشدين الذين مع اإلشراف، وجود رضا وظيفي من

 يتقاضون راتبا أعلى لديهم رضا وظيفي أكثر من املرشدين الذين يتقاضون راتبا أقل
بعنوان: "املؤشرات اليت تؤثر  (Porter and Lawler) (25) (3..2يف دراسة أعدها بورتر   ولولر ) -1

 Indications of Human Resources Effection and ”ظيفةعلى األفراد يف ترك الو 
Job Withdrawal .” هبدف قياس جمموعة من العناصر املرتبطة بالرضا الوظيفي مثل الشعور باألمهية

والتقدير، واملكافآت اخلارجية، مثل املكافآت املادية، واحلوافز النقدية. وقد توصلت البحث إىل وجود عالقة 
 فآت الداخلية وعناصر املكافآت اخلارجية.بني عناصر املكا

 :التعليق على الدراسات السابقة 
 أواًل: أوجه الشبه واالختالف بين الدراسات السابقة: 

يتضح من خالل استعراض الدراسات السابقة تباين موضوعاهتا وأهدافها، ومت التوصل إىل أن مجيع الباحثني اهتموا 
م(، 1001ه وعناصره، وأكدت على أمهيته كدراسة عبد اجمليد )مبوضوع الرضا الوظيفي وبعض حمددات

م(.  أما االختالف بني الدراسات السابقة فيظهر جليًا يف العينة املستهدفة ...2م(، وكريتس).100والشمري)
م( حمددات الرضا الوظيفي يف القطاع املصريف السوداين، بينما حتدثت 1001وموضوعها فتناولت دراسة عبد اجمليد )

 القطاع (على تطبيقية الوظيفي دراسة األداء على وآثاره العاملني لدى الوظيفي الرضام( .100دراسة الشمري )
م( هدفت الدراسة ...2) Curtis et alدراسة كريتس وآخرون وتناقشت املشرتكة(  اخلفجي عمليات يف الصناعي

 الوظيفي لدى املرشدين النفسيني يف ضوء بعض املتغريات الدميغرافية.إىل التعرف على الرضا 
 ثانياً: أوجه الشبه واالختالف بين الدراسات السابقة والدراسة الحالية: 

يتفق البحث احلايل مع الدراسات السابقة يف املنهج املستخدم ويف تناول اهلدف نفسه وهو تسليط الضوء على الرضا 
مع بعض الدراسات يف تناول نفس املتغريات واختلفت مع بعضها من حيث العينة كدراسة عبد الوظيفي، كما اتفقت 

م( اليت أجريت على مويف املصارف السودانية، كذلك اختلفت معها مجيعا يف مكان التطبيق. كذلك ما  1001اجمليد)
املني، وساعات ، احلوافز ، تقومي أداء العمييز هذا البحث  أنه تطرق إيل أهم عوامل الرضا الوظيفي املتمثلة يف )األجور 

العمل، وعالقات الزمالء، وبيئة العمل،.....اخل( كذلك مما مييز هذا البحث  أنه متخصص يف املصانع العاملة يف التمور 
عل حمافظيت الغاط والزلفي، وهذا ما مل يتم يف أي دراسة سابقة،  مما جي –منطقة الرياض  -باململكة العربية السعودية 

هذه البحث  إضافة حقيقة ملكتبات الدراسات العليا باجلامعات يف اململكة العربية السعودية والوطن العريب بصورة عامة 
                                                           

(25)Porter, Lawler, (1996) Indications of Human Resources Effection and Job Withdrawl, 

Internet:// mweise. Bus. Okstate. Edu/classes/mgmt. 
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 وملكتبات املصانع واملهتمني بالصناعة بصورة خاصة ، وهي تعترب دراسة مكملة للدراسات اليت سبقتها وليس تكراراً هلا.
 سابقة:ثالثاً: االستفادة من الدراسات ال

استفاد الباحث من الدراسات السابقة يف عدد من اجلوانب من أمهها املنهجية املستخدمة يف معرفة عوامل الرضا 
  الوظيفي، بعض اإلطار النظري، ويف بناء أداته.
 المبحث الثالث: منهجية البحث وإجراءاته: 

 يتبعها اليت الطريقة او أنه العلم يف احلقيقة إىل الوصول بقصد وضعها يتم اليت القواعد من جمموعة هومنهج البحث: 
 حنن الذي املوضوع أن ومبا .(26) م(1001وآخرون،  )بوحوش . احلقيقة الكتشاف للمشكلة دراسته يف الباحث
 الذي املنهج الوصفي على فقد اعتمدنا معرفة أثر عوامل الرضا الوظيفي على إنتاج مصانع التمور، هو حبثه بصدد
 بوصفها الواقع ويهتم يف توجد كما الظاهرة أو الواقع دراسة على يعتمد املنهج هذا ألن البحث هذه طبيعة يالئم
 التعبري أما ويوضح خصائصها، الظاهرة لنا يصف الكيفي فالتعبري (كميا تعبري أو كيفيا) تعبري عنها ويعرب دقيقا وصفا
 .األخرى املختلفة الظواهر مع ارتباطها درجاتو  حجمها أو الظاهرة هذه مقدار يوضح رقميا وصفا فيعطيها الكمي

 : اعتمد الباحث عند إجراء البحث امليدانية اخلطوات التالية:نتائج تحليل البحث الميدانية
 أوال: وصف مجتمع وعينة البحث:

القة عيقصد به اجملموعة الكلية من العناصر اليت يسعى الباحث أن يعمم عليها النتائج ذات ال( مجتمع البحث: 0)
 باملشكلة، واجملتمع األساسي للدراسة يتكون من العاملني مبصانع التمور يف حمافظيت الغاط والزلفى.

ميكن تعريف العينة بأهنا شرحية )جزء( من جمتمع الدراسة حتمل خصائص وصفات هذا اجملتمع ( عينة البحث: 5)
.  متَّ اختيار مفردات عينة البحث من (27) م(1..2ومتثله فيما خيص الظاهرة موضوع البحث. )عودة، وآخرون، 

جمتمع البحث املوضح يف الفقرة السابقة عن طريق العينة القصدية وهي إحدى العينات غري االحتمالية واليت خيتارها 
ومت توزيع  (28) م(1..2الباحث من جمتمع البحث بطريقة عمديه من اجملتمع موضع البحث. )الكاللدة، وآخرون 

 ( %.6.( استمارة بنسبة اسرتجاع بلغت )6.انة جملتمع البحث ومت اسرتجاع )( استب200عدد )
 ثانيا: خصائص عينة البحث:

ومن خالل البيانات العامة اليت مت مجعها عن املبحوثني بواسطة اجلزء األول من استمارة البحث، وباستخدام التكرارات 
رتكيبة على صفات جمتمع املبحوثني من حيث ال اإلحصائية مت حتديد خصائص عينة البحث، وذلك هبدف التعرف

العلمية والعملية واالجتماعية، حيث إن هذه الصفات متثل متغريات قد يؤثر تغريها يف نتيجة هذه البحث إذا ما أعيد 
                                                           

 م.1001( مناهج البحث العلمي وطرق إعداد البحوث، عمار بوحوش، وحممد الذنيبات، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، 26)
 م.1..2( أساسيات البحث العلمي، امحد عودة، ومتحي ملكاوي، مكتبة كتاين، اربد، 27)

 م.1..2( أساليب البحث العلمي يف ميدان العلوم اإلدارية، ظاهر الكاللدة، وكاظم جودة، زهران للنشر، عمان، 28)
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تطبيقها يف وقت الحق، وكذلك قد يؤثر تغريها يف نتائج الدراسات املماثلة إذا ما طبقت على نفس جمتمع البحث 
نتيجة هذا البحث كمحك لنتائجه وفيما يلي توزيع عينة البحث تبعا" للمتغريات الشخصية. فيما يلي حتليل  واختذت

 للبيانات الشخصية ألفراد عينة البحث حسب خصائصهم املختلفة.
 توزيع أفراد العينة حسب العمر:/2

 ( يوضح التوزيع التكراري ألفراد العينة وفق متغير العمر0جدول رقم)
 النسبة% العدد العمر

 62.2 66 سنة 60وأقل من  10من 
 ..20 68 سنة 20اىل أقل من 62
 2..2 28 سنة 20اىل أقل من  22

 2.6 2 سنة 20أكثر من 
 %200 6. المجموع

 م.1023: إعداد الباحث من نتائج البحث امليدانية المصدر
سنة( حيث بلغت نسبتهم  20- 62( أن النسبة الكربى من أفراد العينة تراوح أعمارهم ما بني )2اجلدول)يتضح من 

( % أما املرتبة األخرية 62.2سنة( بنسبة ) 60اىل  10وتأتى يف املرتبة الثانية الفئة العمرية ما بني ) %( ..20)
( %. وعلية يتضح أن غالبية أفراد العينة ترتاوح أعمارهم ما بني 2.6سنة( بنسبة ) 20من فكانت الفئة العمرية )أكثر 

 ( سنة مما يدل على نضج أفراد العينة وقدرة أفرادها على فهم عبارات االستبانة واإلجابة عليها.62-20)
 / توزيع أفراد العينة حسب الحالة االجتماعية: 5

 فراد العينة وفق متغير الحالة االجتماعية( التوزيع التكراري أل5جدول رقم )
 النسبة% العدد الحالة االجتماعية

 ..22 21 متزوج
 8..6 61 عازب
 2.6 2 أخرى

 %200 6. المجموع
 م.1023: إعداد الباحث من نتائج البحث امليدانية المصدر

من أفراد العينة الكلية  %( ..22العينة من املتزوجني حيث بلغت نسبتهم )( أن غالبية أفراد 1يتضح من اجلدول)
( % فقط من 2.6أما احلاالت األخرى فقد بلغت نسبتهم يف العينة ) %( 8..6بينما بلغت نسبة غري املتزوجني )
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 إمجايل العينة. وهذه النسبة تدل على استقرار أفراد العينة مما ينعكس ذلك على أدائهم.
 / توزيع إفراد العينة حسب المؤهل العلمي:1

 ( يوضح التوزيع التكراري ألفراد عينة البحث وفق متغير المؤهل العلمي.1جدول رقم )
المؤهل 
 العلمي

 النسبة % العدد

 63.3 62 ثانوي
 32.6 21 جامعي

 1.1 1 فوق اجلامعي
 %200 6. المجموع

 م.1023إعداد الباحث من نتائج البحث امليدانية : المصدر
( % من 32.6( أن غالبية أفراد العينة من املستوى التعليمي اجلامعي حيث بلغت نسبتهم )6يتضح من اجلدول رقم )

وي ( %. أما املستوى التعليمي الثان1.1أفراد العينة بينما بلغت نسبة أفراد العينة من املستوى التعليمي فوق اجلامعي )
( % ويتضح من ذلك أن غالبية أفراد العينة ممن حيملون درجات فوق اجلامعية مما يدل على 63.3فقد بلغت نسبتهم )

 جودة التأهيل العلمي ألفراد العينة وبالتايل قدرهتم على فهم عبارات االستبانة بشكل جيد واإلجابة عليها بدقة.
 / توزيع أفراد العينة حسب سنوات الخبرة:4

 ( التوزيع التكراري ألفراد العينة وفق متغير سنوات الخبرة4رقم)جدول 
 النسبة% العدد سنوات الخبرة

 66.6 62 سنوات 2أقل من 
 ..22 .6 سنوات 20وأقل من  2

 ..26 26 سنة 22وأقل من  20
 1.2 1 سنة 22-10
 6.1 6 سنة فأكثر 22

 200 6. المجموع
 م.1023إعداد الباحث من نتائج البحث امليدانية : المصدر

سنوات( حيث بلغت نسبتهم  20-2( أن غالبية أفراد العينة ترتاوح سنوات خربهتم ما بني )2يتضح من اجلدول)
إما أفراد العينة والذين  %( ..26( سنة )22-20بينما بلغت نسبة الذين ترتاوح سنوات خربهتم ما بني) %( ..20)
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( وهذه النتيجة تدل على نضج أفراد العينة 6.1سنة فأكثر( فقد بلغت نسبتهم ) 10خربهتم ما بني ) ترتاوح سنوات
 مما ميكنهم من اإلجابة على أسئلة االستبانة بشكل موضوعي.

 / توزيع أفراد العينة حسب الدرجة الوظيفية:2
 ة( التوزيع التكراري ألفراد العينة وفق متغير الدرجة الوظيفي2جدول رقم )

 النسبة% العدد الدرجة
 21.1 23 20-22من 
 21.6 22 2اىل  .من 
 62.2 66 2اىل  2من 

 %200 6. المجموع
 م.1023: إعداد الباحث من نتائج البحث امليدانية المصدر

 %( 21.6( حيث بلغت نسبتهم )2اىل  .( أن غالبية أفراد العينة من الدرجة الوظيفية )من 2يتضح من اجلدول)
 22( أما أفراد العينة من الدرجة الوظيفية )62.2)%( 2اىل  2بينما بلغت نسبة أفراد العينة من الدرجة الوظيفية )من 

 ( % فقط من إمجايل العينة.21.1( بلغت نسبتهم يف العينة )20اىل 
 / توزيع أفراد العينة حسب الجنسية:2
 

 ( التوزيع التكراري ألفراد العينة وفق متغير الجنسية2رقم )جدول 
 النسبة% العدد الجنسية

 12.1 16 سعودي
 12.6 10 غري سعودي

 %200 6. المجموع
 م.1023: إعداد الباحث من نتائج البحث امليدانية المصدر

 
من إفراد العينة بينما  %( 12.6( أن غالبية أفراد العينة من غري السعوديني حيث بلغت نسبتهم )3اجلدول)يتضح من 

 من إمجايل العينة املبحوثه. %( 12.1بلغت نسبة أفراد العينة من اجلنسية السعودية )
 ثالثا: أداة البحث:

 مني:زمة ملوضوع البحث وتتكون االستمارة من قساعتمد هذا البحث على االستبانة كأداة للحصول على املعلومات الال
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ويشتمل على البيانات اخلاصة بأفراد عينة البحث: وهي البيانات الشخصية املتعلقة بوصف العينة  القسم األول: 
 / اجلنسية.3/ الدرجة الوظيفية. 2/ اخلربة.2/ املؤهل العلمى.6/ احلالة االجتماعية 1/ العمر/ 2وهي: 

مشل عبارات البحث األساسية: وهي احملاور واليت من خالهلا يتم التعرف على عبارات البحث. ويشتمل و القسم الثاني: 
( عبارة تقيس كل من عوامل الرضا وإنتاج التمور ومستوى الرضا. كما مت قياس 12هذا القسم على ثالثة حماور و )

يف  (،Likart Scale)يكرت اخلماسي درجة االستجابات احملتملة على الفقرات إىل تدرج مخاسي حسب مقياس ل
( درجات والذي ميثل يف حقل 2توزيع أوزان إجابات أفراد العينة والذي يتوزع من أعلى وزن له والذي أعطيت له )

( درجة واحدة ومتثل يف حقل اإلجابة )ال أوافق بشدة( 2اإلجابة )أوافق بشدة( اىل أدىن وزن له والذي أعطى له )
. وقد كان الغرض من ذلك هو إتاحة اجملال أمام أفراد العينة الختيار اإلجابة الدقيقة حسب تقدير وبينهما ثالثة أوزان

 (.1أفراد العينة. كما هو موضح يف جدول رقم )
 
 
 
 

 ( مقياس درجة الموافقة7جدول رقم )
 درجة الموافقة الوزن النسبي النسبة المئوية الداللة اإلحصائية
 أوافق بشدة 2 %80أكرب من درجة موافقة عالية جدا"

  أوافق 2 %80-10 درجة موافقة عالية 
 حمايد 6 %.3-20 درجة موافقة متوسطة
 ألوافق 1 %.2-10 درجة موافقة منخفضة

 ألوافق بشدة 2 %10أقل من  درجة موافقة منعدمة
 م.1023: إعداد الباحث من نتائج البحث امليدانية المصدر

( / 2+1+6+2+2الوسط الفرضي للدراسة: الدرجة الكلية للمقياس هي جمموع األوزان على عددها )وعليه يصبح 
( دل 6( وهو ميثل الوسط الفرضي للدراسة وعليه إذا ارتفع متوسط العبارة عن الوسط الفرضي )6( =22/2. =)2

 م املوافقة.الفرضي دل ذلك على عد ذلك على موافقة أفراد العينة على العبارة وإذا اخنفض متوسط العبارة عن الوسط
 رابعا: اختبار الصدق والثبات ألداة البحث:

 وللتأكد من صالحية أداة البحث مت استخدام اختبارات الصدق والثبات وذلك على النحو التايل:
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ى قياس ما صممت من أجله وبناء يقصد بصدق أو صالحية أداة القياس أهنا قدرة األداء عل/ صدق أداة البحث: 0
على نظرية القياس الصحيح تعىن الصالحية التامة خلو األداة من أخطاء القياس سواء كانت عشوائية أو منتظمة وقد 

 اعتمد البحث يف قياس صدق أداة البحث على كل من:
غة األولية بعد أن مت االنتهاء من إعداد الصي(: content validityاختبار صدق محتوى المقياس ) (أ)

ملقاييس البحث وحىت يتم التحقق من صدق حمتوى أداة البحث والتأكد من أهنا ختدم أهداف البحث مت عرضها 
( من احملكمني يف جمال موضوع البحث كما هو 3على جمموعة من احملكمني واخلرباء املختصني بلغ عددهم )

أداة البحث ومدى صالحية الفقرات ومشوليتها  (، وقد طلب من احملكمني إبداء أراءهم حول2موضح يف امللحق)
وتنوع حمتواها وتقومي مستوى الصياغة اللغوية أو أية مالحظات يروهنا مناسبة. وبعد أن مت اسرتجاع االستبيان من 
مجيع اخلرباء مت حتليل استجاباهتم واألخذ مبالحظاهتم وإجراء التعديالت اليت اقرتحت عليه، مثل تعديل حمتوى 

قرات وتعديل بعض الفقرات لتصبح أكثر مالئمة. وقد اعترب الباحث األخذ مبالحظات احملكمني وإجراء بعض الف
التعديالت املشار إليها مبثابة الصدق الظاهري وصدق احملتوى لألداة واعترب الباحث أن األداة صاحلة لقياس ما 

  .(1لحق )وضعت له. وبذلك متَّ تصميم االستبانة يف صورهتا النهائية، أنظر م
مت التحقق من صدق االتساق الداخلي ألداة البحث (: construct validityالصدق البنائي )  (ب)

وكل حمور من حماورها ومدى ارتباط هذه الفقرات املكونة هلا مع بعضها البعض والتأكد من عدم التداخل بينها، 
 ( يوضح ذلك:8جة الكلية واجلدول رقم )وحتقق الباحث من ذلك بإجياد معامالت االرتباط بني كل عبارات والدر 

 ( نتائج معامل االرتباط لمقياس محاور البحث8جدول رقم )
مستوى  قيمة االرتباط محاور البحث

 المعنوية
 0.000 0.83 عوامل الرضا الوظيفي

 0.000 0.12 إنتاج التمور
 0.000 0.13 مستوى الرضا الوظيفي

 0.000 0.82 إجمالي العبارات
 م.1023: إعداد الباحث من نتائج البحث امليدانية المصدر

( يوضح معامالت االرتباط بني كل حمور من حماور البحث واملقياس الكلى الذي يبني أن معامالت االرتباط 8اجلدول )
جة ( وتعىن هذه القيم توافر در 0.83و 0.12( وترتاوح ما بني )0.02جلميع حماور البحث دالة عن مستوى معنوية )

 عالية من صدق االتساق الداخلي مما ميكننا من االعتماد على هذه اإلجابات يف حتقيق أهداف البحث وحتليل نتائجها.
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أنه يقصد بالثبات هو أي أن املقياس يعطي نفس النتائج إذا  (29) م(2.82يري )عبد الفتاح، ( اختبار الثبات: 5)
نتائج  يف نفس الظروف والشروط وبالتايل فهو يؤدى إىل احلصول على نفس النتائج أوأعيد تطبيقه على نفس العينة(. 

متوافقة يف كل مرة يتم فيها إعادة القياس. أو بعبارة أخرى أن ثبات االستبانة يعىن االستقرار يف نتائج االستبانة وعدم 
رجة الثبات ة معينة وبالتايل كلما زادت دتغيريها بشكل كبري فيما لو مت إعادة توزيعها عدة مرات خالل فرتات زمني

واستقرار األداة كلما زادت الثقة فيه وقد اعتمد البحث الختبار ثبات أداة البحث على معامل إلفا كرونباخ" 
(Cronbach,s Alpha) والذي يأخذ قيمًا ترتاوح بني الصفر والواحد صحيح، فإذا مل يكن هناك ثبات يف ،

ل تكون مساويًة للصفر، وعلى العكس إذا كان هناك ثبات تام يف البيانات فإن قيمة املعامل البيانات فإن قيمة املعام
تساوي الواحد صحيح. أي أن زيادة معامل إلفا كرونباخ تعين زيادة مصداقية البيانات، كما أن اخنفاض القيمة عن 

 لعبارات البحث:دليل على اخنفاض الثبات الداخلي. وفيما يلي نتائج اختبار الثبات  (0.60)
 

 ( نتائج معامل ألفا كرونباخ الختبار الثبات لعبارات البحث9جدول رقم )
 معامل الفا كرونباخ عدد العبارات العبارات

 .0.1 20 عوامل الرضا الوظيفي
 0.88 20 إنتاج التمور

 0.80 2 مستوى الرضا الوظيفي
 1..0 22 إجمالي العبارات

 م.1023إعداد الباحث من نتائج البحث امليدانية : المصدر
( وتعىن هذه القيم توافر درجة عالية %30أكرب من ) ( نتائج اختبار الصدق جلميع عبارات لدراسة.من اجلدول )

( 1..0جدا" من الثبات والصدق جلميع حماور البحث حيث بلغت قيمة الفا كرونباخ للمقياس الكلى حملاور البحث )
تتمتع بالثبات  ()محاور البحثرتفع ومن مث ميكن القول بأن املقاييس اليت اعتمد عليها البحث لقياس وهو ثبات م

 الداخلي لعباراهتا مما ميكننا من االعتماد على هذه اإلجابات يف حتقيق أهداف البحث وحتليل نتائجها.
 خامسا: أساليب التحليل اإلحصائي المستخدم في البحث:

 ختبار فروض البحث، متَّ استخدام األدوات اإلحصائية التالية:لتحليل البيانات وا
 ألسئلة االستبانة وذلك باستخدام كل من: (Reliability Test)( إجراء اختبار الثبات 0) 
 /اختبار الصدق الظاهري. )ب(. اختبارات الصدق والثبات:أ 

                                                           

 م.2.82، 2ضة العربية، القاهرة، ط، عز عبد الفتاح، دار النهSPSS( مقدمة يف اإلحصاء الوصفي واالستداليل باستخدام 29)
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 من خالل:: وذلك لوصف خصائص مفردات عينة البحث أساليب اإلحصاء الوصفي(  1)
ى عبارات وذلك للتعرف على التوزيع التكراري إلجابات أفراد العينة عل لعبارات فقرات االستبانة التوزيع التكراري:أ/  

 فروض البحث.
: مت اعتماد هذا األسلوب اإلحصائي لوصف أراء أفراد العينة حول متغريات البحث الوسط الحسابي الموزونب/ 

املركزية، وهو يعد حالة خاصة من الوسط احلسايب املرجح عندما ينظر إىل كافة املفردات  باعتباره أحد مقاييس النزعة
 بنفس األمهية )الوزن(.

مت استخدام هذا املقياس ملعرفة مدى التشتت يف أراء املستجيبني قياسا" بالوسط احلسايب ج/االنحراف المعياري: 
 املرجح. 

ام هذا االختبار الختبار الداللة اإلحصائية لفروض البحث عند مستوى ومت استخدلداللة الفروق:  (f)( اختبار 1) 
)وجود فروق ذات داللة  %2( احملسوبة عند مستوى معنوية أقل من f)ويعىن ذلك أنه إذا كانت قيمة  %2معنوية 

 إحصائية. فذلك معناه عدم وجود فروق ذات داللة %2عند مستوى معنوية أكرب من  (f)معنوية(. إما إذا كانت قيمة 
ومت استخدام حتليل االحندار )البسيط واملتعدد( الختبار الداللة اإلحصائية لفروض البحث. ( تحليل االنحدار: 4) 

 وذلك من خالل املؤشرات اإلحصائية التالية:
ه توهو مؤشر إحصائي يستخدم لتحديد نوع ودرجة العالقة بني املتغريات وكلما اقرتبت قيم (R)/ معامل االرتباط 2

من الواحد الصحيح دل ذلك على قوة العالقة وكلما اقرتبت قيمته من الصفر دل ذلك على ضعف العالقة بني 
املتغريات، كما أن إشارة معامل االرتباط تدل على نوع العالقة، فإذا كانت فاإلشارة املوجبة تدل على وجود ارتباط 

 طردي واإلشارة السالبة تدل على وجود عالقة عكسية.
للتعرف على قدرة النموذج على تفسري العالقة بني املتغريات فكلما اقرتبت قيمته من الواحد  (R2)/ معامل التحديد 1

لتفسريية للمتغريات االصحيح دل ذلك على جودة توفيق العالقة بني املتغريات املستقلة واملتغري التابع وبالتايل تزداد القوة 
املستقلة والعكس هو الصحيح فكلما اقرتبت قيمته من الصفر دل ذلك على عدم جودة توفيق العالقة بني املتغريات 

 املستقلة واملتغري التابع.
مة للمعل (Prob)لقياس أثر العالقة بني املتغريات ووفقا" هلذا االختبار يتم مقارنه القيمة االحتمالية  (T)/ اختبار 6

( يتم قبول فرض العدم وبالتايل تكون 0.02فإذا كانت القيمة االحتمالية أكرب من )%2املقدرة مع مستوى املعنوية 
املعلمة غري معنوية إحصائيا" ويدل ذلك على )عدم وجود عالقة ذات داللة إحصائية بني املتغريات( إما إذا كانت 

عدم وقبول الفرض البديل ويدل ذلك على )وجود عالقة ذات ( يتم رفض فرض ال0.02القيمة االحتمالية أقل من )
 داللة إحصائية بني املتغريات موضع البحث(.
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 تقل. معامل االحندار ملعرفة التغري املتوقع يف املتغري التابع بسبب التغيري يف املتغري املس (B)/ يتم االعتماد على قيمة 2
 مل يف الدالة.للتعرف على معنوية مجيع املعا F  / اختبار    2

 سادسا: عرض وتحليل نتائج البحث: 
يهدف الباحث من حتليل البيانات األساسية تقدمي إحصاءات" وصفيا" للبيانات األساسية. يعكس األمهية النسبية 

 لعبارات البحث ومن مث مناقشة فروض البحث وذلك على النحو التايل:
  التحليل اإلحصائي الوصفي حملاور البحث فيما يلي جدول يوضح اإلحصاء الوصفي لمحاور البحث:

 المحور األول: عوامل الرضا الوظيفي:
 ( اإلحصاء الوصفي لعبارات محور عوامل الرضا الوظيفي01جدول رقم )

االنحراف  العبارات
 المعياري

األهمية  المتوسط
 النسبية

مستوى 
 الموافقة

 الترتيب

 2 عالية جدا %87.4 4.37 0.721 . هل أنت راض عن أدائك الوظيفي 2
 . أشعر بالرضا عن فرص الرتقية واليت تعتمد على معايري1

 واضحة
 7 عالية 79.6% 3.98 0.926

 10 عالية %73.2 3.66 1.09 . أشعر باألمان الوظيفي يف املصنع 6
. الفرصة متاحة يل للتدريب الذي يؤهلين يف تطوير 2

 عملي
 9 عالية 75.6% 3.78 1.06

 3 عالية جدا %87.0 4.35 0.669 بالرضا التام من تعامل رئيسي املباشر معي. أشعر 2
. حتققت التوقعات اليت كنت آمل فيها عند االلتحاق 3

 بالعمل
 8 عالية 77.6% 3.88 1.11

 1 عالية جدا %87.6 4.38 0.626 . أشعر بقدر كبري من االنسجام مع زمالء العمل1
 4 عالية جدا %86.2 4.31 0.793 زمالء العمل مصدراً كبرياً للرضا عن العمل. يعترب 8
 6 عالية جدا %82.6 4.13 1.01 . متدين اإلدارة باملعلومات الالزمة ألداء العمل.

. تشجع اإلدارة العليا اآلراء واألفكار اليت تؤدي إىل 20
 زيادة اإلنتاج

 5 عالية جدا 83.2% 4.16 0.912

  عالية جدا %81 4.05 0.914 اإلجمالي
 م.1023: إعداد الباحث من نتائج البحث امليدانية المصدر
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 ( ما يلي:20يتضح من اجلدول رقم )
تدل وهذه النتيجة ( 3)يزيد متوسطها عن الوسط الفرضي التي تعبر عن عوامل الرضا الوظيفي / أن مجيع العبارات 2

ي يف اجملتمع مجيع العبارات اليت تعرب عن عوامل الرضا الوظيف على موافقة أفراد العينة مبستوى موافقة مرتفعة جدا على
( وأمهية نسبية 22..0( وباحنراف معياري )2.02موضع البحث حيث حققت مجيع العبارات متوسطا" عام مقداره )

(82.% ) 
يث جاءت يف املرتبة األوىل ح ()أشعر بقدر كبير من االنسجام مع زمالء العمل / ويالحظ من اجلدول أن العبارة1

( بأمهية نسبية مرتفعة جدا حيث 0.313( باحنراف معياري )2.68بلغ متوسط إجابات أفراد العينة على العبارة )
( 2.61ايب )حس( مبتوسط هل أنت راض عن أدائك الوظيفي( %. تليها يف املرتبة الثانية العبارة )81.3بلغت )

 ( %. 81.2( وبأمهية نسبية )0.112واحنراف معياري )
( وباحنراف 6.33( حيث بلغ متوسطها )أشعر باألمان الوظيفي في المصنع/ أما املرتبة األخرية فقد جاءت العبارة )6

  .( %16.1( وأمهية نسبية بلغت ).2.0معياري )
 

 المحور الثاني: إنتاج التمور:
 حصاء الوصفي لعبارات محور إنتاج التمور( اإل00جدول رقم )

االنحراف  العبارات
 المعياري

األهمية  المتوسط
 النسبية

مستوى 
 الموافقة

 الترتيب

 3 عالية جدا %81.1 4.36 0.722 . الرضا الوظيفي يؤدي إىل زيادة اإلنتاج2
 10 عالية جدا 81.0% 4.10 0.960 . تعتمد الرتقية إىل حد كبري على إنتاج املوظف1
 7 عالية جدا %82.0 4.25 0.750 . رئيسي املباشر راض عن إنتاجي6
 4 عالية جدا 81.0% 4.35 0.962 . مستوي اإلنتاج العام يف ازدياد2
. هل تعتقد أن إنتاجيتك بالعمل ميكن أن تتأثر بظروف 2

 العمل احمليطة بك
 5 عالية جدا 83.8% 4.34 0.818

 6 عالية جدا 83.2% 4.32 0.770 تعتقد أن إنتاجيتك يف العمل تؤثر على رضاك. هل 3
 2 عالية جدا %0..8 4.45 0.667 . ميكنك زيادة إنتاجيتك إذا زاد رضاك عن العمل مستقبالً 1
 1 عالية جدا 8..8% 4.49 0.601 . هل ترى أن عوامل الرضا الوظيفي تؤثر على اإلنتاج 8
 9 عالية جدا %86.0 4.15 0.912 طبيعة العمل مع املؤهل الذي أمحله. تتناسب .
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 8 عالية جدا 86.8% 4.19 0.887 . ما هو تقييم رئيسك املباشر إلنتاجيتك20
  عالية جدا 84.4% 4.22 0.835 اإلجمالي

 م.1023: إعداد الباحث من نتائج البحث امليدانية المصدر
 ( ما يلي:22اجلدول رقم )يتضح من 

وهذه النتيجة تدل على  (3)متوسطها عن الوسط الفرضي  التي تعبر عن إنتاج التمور يزيد/ أن مجيع العبارات 2
موضع البحث  مجيع العبارات اليت تعرب عن إنتاج التمور يف اجملتمع موافقة أفراد العينة مبستوى موافقة مرتفعة جدا على

 ( %.82.2( وأمهية نسبية )0.862( وباحنراف معياري )2.11ت متوسطا" عام مقداره )حيث حققت مجيع العبارا
لغ ( جاءت يف املرتبة األوىل حيث بهل ترى أن عوامل الرضا الوظيفي تؤثر على اإلنتاج (/ ويالحظ أن العبارة1

مرتفعة حيث بلغت  ( بأمهية نسبية0.302( باحنراف معياري ).2.2متوسط إجابات أفراد العينة على العبارة )
مبتوسط  (يمكنك زيادة إنتاجيتك إذا زاد رضاك عن العمل مستقبالً ( %. تليها يف املرتبة الثانية العبارة )8..8)

 ( %. .8( وبأمهية نسبية )0.331( واحنراف معياري )2.22حسايب )
لغ متوسطها ( حيث بالموظف تعتمد الترقية إلى حد كبير على إنتاج/ أما املرتبة األخرية فقد جاءت العبارة )6
  ( %81( وأمهية نسبية بلغت )30..0( وباحنراف معياري )2.20)

 المحور الثالث: مستوى الرضا الوظيفي:
 ( اإلحصاء الوصفي لعبارات محور مستوى الرضا الوظيفي05جدول رقم )

االنحراف  العبارات
 المعياري

األهمية  المتوسط
 النسبية

مستوى 
 الموافقة

 الترتيب

 2 عالية جدا %82.8 2.12 18..0 . مستوى رضاك الوظيفي 2
 2 عالية %18.8 2..6 2.08 . مستوي رضاك عن تلقيك لفرص التدريب يف العمل1
 6 عالية %3..1 8..6 2.21 . مستوى رضاك عن طرق تقومي األداء6
 1 عالية جدا %82.1 2.03 .0.83 . تقييمك ملستوي الرضا الوظيفي للعاملني باملصنع2

  عالية جدا %82.1 2.03 2.02 اإلجمالي
 م.1023: إعداد الباحث من نتائج البحث امليدانية المصدر

 ( ما يلي:21يتضح من اجلدول رقم )
وهذه النتيجة ( 3) يزيد متوسطها عن الوسط الفرضيالتي تعبر عن مستوى الرضا الوظيفي / أن مجيع العبارات 2

ا الوظيفي يف مجيع العبارات اليت تعرب عن مستوى الرض تدل على موافقة أفراد العينة مبستوى موافقة مرتفعة جدا على
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( وأمهية 2.02( وباحنراف معياري )2.03اجملتمع موضع البحث حيث حققت مجيع العبارات متوسطا" عام مقداره )
 ( %.82.1نسبية )

( جاءت يف املرتبة األوىل حيث بلغ متوسط إجابات أفراد وى رضاك الوظيفيمست (/ ويالحظ من اجلدول أن العبارة1
( %. تليها يف املرتبة 82.8( بأمهية نسبية مرتفعة حيث بلغت )18..0( باحنراف معياري )2.12العينة على العبارة )

احنراف معياري ( و 2.03( مبتوسط حسايب )تقييمك لمستوي الرضا الوظيفي للعاملين بالمصنعالثانية العبارة )
 ( %. 82.1( وبأمهية نسبية ).0.83)
ث بلغ متوسطها ( حيمستوي رضاك عن تلقيك لفرص التدريب في العمل/ أما املرتبة األخرية فقد جاءت العبارة )6
  .( %18.8( وأمهية نسبية بلغت )2.08( وباحنراف معياري )2..6)
 
 عرض ومناقشة النتائج المتعلقة بفروض البحث: (2)

 رضية األولى:الف
هناك فروق ذات داللة إحصائية بين عوامل الرضا الوظيفي وإنتاج التمور بمحافظتي ينص الفرض األول على )

 (. وإلثبات هذه الفرضية استخدم الباحث حتليل االحندار لتحديد العالقة السببية بني املتغري املستقلالغاط والزلفى
دير اإلحصائي ظيفي( واملتغري التابع وميثله )إنتاج التمور(. وباستخدام طرق التقوالذي ميثله يف الفرضية )عوامل الرضا الو 

 مت احلصول على نتائج التحليل املوضحة يف اجلدول التايل:
 نتائج تحليل االنحدار للعالقة بين عوامل الرضا الوظيفي وإنتاج التمور ( 26جدول رقم )

معامالت  الفرضية االولى
 (B)االنحدار 

اختبار 
(T) 

 مستوى المعنوية

 0.000 8.02 0.23 العالقة بني عوامل الرضا الوظيفي وإنتاج التمور

  0.32 (R)معامل االرتباط 

 0.21 (R2)معامل التحديد 
F 32.8 

Sig F 0.000 

 م.1023إعداد الباحث من نتائج حتليل البحث امليدانية : المصدر
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 (:26يتضح من اجلدول رقم )
لك من خالل قيمة ويتضح ذبني عوامل الرضا الوظيفي وإنتاج التمور يف اجملتمع موضع البحث /هنالك ارتباط طردي 2

 وذلك على النحو التايل: (B)وقيمة معامل االحندار( R)معامل االرتباط 
إنتاج ضا الوظيفي و ( وتدل هذه القيمة على وجود عالقة ارتباطيه بني عوامل الر 0.32* بلغت قيمة معامل االرتباط )

( وهذه القيمة املوجبة تدل على وجود ارتباط طردي بني عوامل الرضا 0.23التمور. كما بلغت قيمة معامل االحندار )
 الوظيفي اإلنتاج.

( 21. كما تشري نتائج التقدير إىل أن عوامل الرضا الوظيفي تؤثر يف إنتاج التمور يف اجملتمع موضع البحث بنسبة )1
 .% 28( بينما تؤثرا ملتغريات األخرى بنسبة 0.21ت قيمة معامل التحديد )حيث بلغ %
. كما يتضح من نتائج التحليل وجود عالقة ذات داللة إحصائية بني عوامل الرضا الوظيفي وإنتاج التمور وفقا" 6

ة بني موضع البحث ( احملسوبة ملعامل العالقtحيث بلغت قيمة ) (%5)عند مستوى معنوية  (F)واختبار  (t)الختبار 
( ومجيع قيم مستوى 0.000( مبستوى معنوية )32.8) (F)( وبلغت قيمة 0.000( مبستوى داللة معنوية )8.02)

وعليه يتم رفض فرض العدم وقبول الفرض البديل والذي يشري إىل وجود عالقة  .%5املعنوية أقل من مستوى املعنوية 
 إحصائية بني عوامل الرضا الوظيفي وإنتاج التمور.ذات داللة 

وبناء على نتائج التحليل اإلحصائي الموضحة في الفقرات السابقة يتم قبول الفرضية البحث األولى بوجود 
 عالقة ذات داللة إحصائية بين عوامل الرضا الوظيفي وإنتاج التمور في محافظتي الغاط والزلفى.

 الفرضية الثانية:
. (تؤثر العوامل الديمغرافية على اإلنتاج بمصانع التمور في محافظتي الغاط والزلفىض الثاين على )ينص الفر 

( يف تصورات أفراد العينة عن One Way A nova)الختبار هذه الفرضية مت استخدام حتليل التباين األحادي 
 لداللة الفروق. فيما يلي مناقشة عناصر الفرضية: Fالعالقة بني العوامل الدميغرافية وإنتاج التمور مت استخدام اختبار   

 
 
 
 
 
 
 
 



Journal of Human Development and Education for specialized Research (JHDESR) Vo: 4, No: 1, 2018 

           

 
 66 

Journal of Human Development and Education for specialized Research 

لتصورات المبحوثين للعالقة بين العوامل الديمغرافية  (F)يوضح نتائج تحليل اختبار (22فيما يلي جدول رقم )
 وإنتاج التمور 

مستوى  (F)قيمة  العالقة بين العوامل الديمغرافية واإلنتاج
 المعنوية

 الداللة

 جود فروق و  0.002 5.30 / العمر2
 وجود فروق  0.049 3.12 / احلالة االجتماعية1
 وجود فروق  0.040 4.15 / املستوى التعليمي6
 وجود فروق  0.006 3.72 / سنوات اخلربة2
 عدم وجود فروق 0.662 0.414 / الدرجة الوظيفية2
 عدم وجود فروق 0.115 2.52 / اجلنسية3

 م.1023الباحث من نتائج حتليل البحث امليدانية إعداد : المصدر
 ما يلي: (F)( من خالل قيمة 22يتضح من اجلدول رقم )

( مبستوى داللة 2.60) F/ وجود فروق ذات دالله إحصائية بني إنتاج التمور ومتغري العمر حيث بلغت قيمة   2
= 0.02جة تعترب معنوية عند مستوى داللة )( وهذه النتي0.02( وهي قيمة أقل من مستوى املعنوية ).0.00معنوية )

اج (، مما يقتضي رفض الفرضية الصفرية وقبول الفرضية البديلة القائلة بوجود فروق يف إجتاه أفراد عينة البحث حول إنت
 سنة(. 20-62التمور تعزى ملتغري العمر ولصاحل الفيئة العمرية )

( مبستوى 6.21) Fر ومتغري احلالة االجتماعية حيث بلغت قيمه / وجود فروق ذات دالله إحصائية بني انتاج التمو 1
( وهذه النتيجة تعترب معنوية عند مستوى داللة 0.02( وهى قيمة أقل من مستوى املعنوية ).0.02داللة معنوية )

(0.02 =مما يقتضي رفض الفرضية الصفرية وقبول الفرضية البديلة القائلة بوجود فروق يف اجتاه أفراد ع ،)نة البحث ي
 حول انتاج التمور تعزى ملتغري احلالة االجتماعية ولصاحل )املتزوجني(.

( مبستوى 2.22) F/ وجود فروق ذات دالله إحصائية بني إنتاج التمور ومتغري املستوى التعليمي حيث بلغت قيمه 6
معنوية عند مستوى داللة  ( وهذه النتيجة تعترب0.02( وهي قيمة أقل من مستوى املعنوية )0.020داللة معنوية )

(0.02 =مما يقتضي رفض الفرضية الصفرية وقبول الفرضية البديلة القائلة بوجود فروق يف اجتاه أفراد عينة البحث ،) 
 حول إنتاج التمور تعزى ملتغري املستوى التعليمي ولصاحل )املستوى التعليمي اجلامعي(.

( مبستوى 6.11) Fتمور ومتغري سنوات اخلربة حيث بلغت قيمه / وجود فروق ذات دالله إحصائية بني إنتاج ال2
( وهذه النتيجة تعترب معنوية عند مستوى داللة 0.02( وهي قيمة أقل من مستوى املعنوية )0.003داللة معنوية )
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(0.02 =مما يقتضي رفض الفرضية الصفرية وقبول الفرضية البديلة القائلة بوجود فروق يف اجتاه أفراد عين ،)البحث  ة
 سنة فأكثر سنة( 10حول إنتاج التمور تعزى ملتغري اخلربة ولصاحل سنوات اخلربة )

F (0.222 )/ عدم وجود فروق ذات دالله إحصائية بني إنتاج التمور ومتغري الدرجة الوظيفية حيث بلغت قيمه 2
نتيجة تعترب غري معنوية عند ( وهذه ال0.02( وهي قيمة أكرب من مستوى املعنوية )0.331مبستوى داللة معنوية )

(، مما يقتضي قبول الفرضية الصفرية القائلة بعدم وجود فروق يف اجتاه أفراد عينة البحث = 0.02مستوى داللة )
 حول إنتاج التمور تعزى ملتغري الدرجة الوظيفية.

( مبستوى 1.21) F   / عدم وجود فروق ذات دالله إحصائية بني إنتاج التمور ومتغري اجلنسية حيث بلغت قيمه3
( وهذه النتيجة تعترب غري معنوية عند مستوى 0.02( وهي قيمة أكرب من مستوى املعنوية )0.222داللة معنوية )

(، مما يقتضي قبول الفرضية الصفرية القائلة بعدم وجود فروق يف اجتاه أفراد عينة البحث حول إنتاج = 0.02داللة )
 التمور تعزى ملتغري اجلنسية.

ع التمور في تؤثر العوامل الديمغرافية على اإلنتاج بمصانا تقدم نستنتج أن فرضية البحث الثانية واليت نصت: )ومم
ليمي ( يعترب فرض مقبول لكل من املتغريات الدميغرافية )العمر، احلالة االجتماعية، املستوى التعمحافظتي الغاط والزلفى

 لكل من املتغريات الدميغرافية )الدرجة الوظيفية واجلنسية(.وسنوات اخلربة( بينما ال يعترب فرض مقبول 
 الفرضية الثالثة:

هناك عالقة ذات داللة إحصائية بين مستوى الرضا الوظيفي وإنتاج التمور بمحافظتي وينص الفرض الثالث على )
ة بني املتغري املستقل ببي(. وإلثبات هذه الفرضية استخدم الباحث حتليل االحندار لتحديد العالقة السالغاط والزلفى

 والذي ميثله يف الفرضية )مستوى الرضا الوظيفي( واملتغري التابع وميثله )إنتاج التمور(.
 وباستخدام طرق التقدير اإلحصائي مت احلصول على نتائج التحليل كما هو موضح يف اجلدول التايل: 
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 نتائج تحليل االنحدار للعالقة بين مستوى الرضا الوظيفي وإنتاج التمور ( 22جدول رقم )
مستوى  (T)اختبار  (B)معامالت االنحدار  الفرضية الثالثة

 المعنوية
 0.000 22.03 0.11 العالقة بني مستوى الرضا الوظيفي وإنتاج التمور

  .0.1 (R)معامل االرتباط 
 0.31 (R2)معامل التحديد 

F 3..3 

Sig F 0.000 

 م1023إعداد الباحث من نتائج حتليل الدراسة امليدانية املصدر: 
 (:22يتضح من اجلدول رقم )

ح ذلك من خالل ويتضبني مستوى الرضا الوظيفي وإنتاج التمور يف اجملتمع موضع الدراسة /هنالك ارتباط طردي 2
 وذلك على النحو التايل: (B)وقيمة معامل االحندار (R)قيمة معامل االرتباط 

( وتدل هذه القيمة على وجود عالقة ارتباطيه بني عوامل الرضا الوظيفي وإنتاج .0.1* بلغت قيمة معامل االرتباط )
 ( وهذه القيمة املوجبة تدل على وجود ارتباط طردي بني عوامل الرضا0.11التمور. كما بلغت قيمة معامل االحندار )

 الوظيفي اإلنتاج.
( 31. كما تشري نتائج التقدير إىل أن عوامل الرضا الوظيفي تؤثر يف إنتاج التمور يف اجملتمع موضع الدراسة بنسبة )1
 .%( 28( بينما تؤثرا ملتغريات األخرى بنسبة )0.31بلغت قيمة معامل التحديد ) %
قا" ئية بني مستوى الرضا الوظيفي وإنتاج التمور وف. كما يتضح من نتائج التحليل وجود عالقة ذات داللة إحصا6

احملسوبة ملعامل العالقة بني موضع الدراسة ( t)حيث بلغت قيمة ( %5)عند مستوى معنوية ( F)واختبار  (t)الختبار 
قيم مستوى ( ومجيع 0.000( مبستوى معنوية )3..3) (F)( وبلغت قيمة 0.000( مبستوى داللة معنوية )22.03)

وعليه يتم رفض فرض العدم وقبول الفرض البديل والذي يشري إىل وجود عالقة . %5املعنوية أقل من مستوى املعنوية 
 ذات داللة إحصائية بني مستوى الرضا الوظيفي وانتاج التمور.

لثالثة بوجود اوبناء على نتائج التحليل اإلحصائي الموضحة في الفقرات السابقة يتم قبول الفرضية الدراسة 
 عالقة ذات داللة إحصائية بين مستوى الرضا الوظيفي وإنتاج التمور في محافظتي الغاط والزلفى.

 النتائج والتوصيات:
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 نتائج البحث:
أشارت نتائج البحث امليدانية إىل قبول فروض البحث وكذلك توصل الباحث إيل عدد من النتائج واليت ميكن مناقشتها 

 :على النحو التايل
 %( ..20سنة( حيث بلغت نسبتهم ) 20- 62أن النسبة الكربى من أفراد العينة تراوح أعمارهم ما بني ) -2

( % أما املرتبة األخرية فكانت 62.2سنة( بنسبة ) 60اىل  10وتأتى يف املرتبة الثانية الفئة العمرية ما بني )
ن غالبية أفراد العينة ترتاوح أعمارهم ما ( %. وعلية يتضح أ2.6سنة( بنسبة ) 20الفئة العمرية )أكثر من 

( سنة مما يدل على نضج أفراد العينة وقدرة أفرادها على فهم عبارات االستبانة واإلجابة عليها. 20-62بني )
 واملستقبل املشرق للمصانع.

لنسبة تدل ( % من إفراد العينة الكلية وهذه ا..22أن غالبية أفراد العينة من املتزوجني حيث بلغت نسبتهم ) -1
 على استقرار أفراد العينة مما ينعكس ذلك على أدائهم.

( وباحنراف 2.03أن مجيع العبارات اليت تعرب عن مستوى الرضا الوظيفي حققت متوسطا" عام مقداره ) -6
 ( %. 82.1( وأمهية نسبية )2.02معياري )

تفعة ء العمل وذلك بأمهية نسبية مر أشارت نتائج الدراسة امليدانية أنه يوجد قدر كبري من االنسجام مع زمال -2
 ( %. 81.3جدا حيث بلغت )

 ( %. 8..8أثبت البحث إن عوامل الرضا الوظيفي تؤثر على اإلنتاج بأمهية نسبية مرتفعة حيث بلغت ) -2
( وتدل هذه القيمة على وجود عالقة ارتباطيه بني عوامل الرضا الوظيفي 0.32بلغت قيمة معامل االرتباط ) -3

( وهذه القيمة املوجبة تدل على وجود ارتباط طردي 0.23ر. كما بلغت قيمة معامل االحندار )وإنتاج التمو 
 بني عوامل الرضا الوظيفي اإلنتاج.

أثبت البحث أن العوامل الدميغرافية تؤثر على اإلنتاج يف مصانع التمور يف حمافظيت الغاط والزلفى لكل من  -1
كل من   جتماعية، املستوى التعليمي وسنوات اخلربة( بينما ال تؤثر علىاملتغريات الدميغرافية )العمر، احلالة اال

 املتغريات الدميغرافية )الدرجة، الوظيفية اجلنسية(.
F (0.222 )عدم وجود فروق ذات دالله إحصائية بني إنتاج التمور ومتغري الدرجة الوظيفية حيث بلغت قيمه  -8

( وهذه النتيجة تعترب غري معنوية 0.02مستوى املعنوية )( وهي قيمة أكرب من 0.331مبستوى داللة معنوية )
(، مما يقتضي قبول الفرضية الصفرية القائلة بعدم وجود فروق يف اجتاه أفراد = 0.02عند مستوى داللة )

 عينة البحث حول إنتاج التمور تعزى ملتغري الدرجة الوظيفية.
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 توصيات البحث:

 ة يوصي الباحث مبا يلي:استناداً على مناقشة النتائج السابق
 ضرورة االهتمام بالرضا الوظيفي وعوامله ألثره على رفع إنتاج العاملني وبالتايل إنتاج املصانع. -2
االهتمام بتعني املوظفني الشباب الذين هم يف مدخل حياهتم العملية وتدريبهم واحملافظة عليهم لضمان  -1

 استمراريتهم ووالئهم.
 معرفة عوامل الرضا الوظيفي ملا هلا من دور هام يف أداء العاملني وبالتايل أداء املصانع. -6
مبا أن الكادر البشري هو العمود الفقري لذا جيب االهتمام به من حيث تدريبه تدريباً مواكباً لتقنيات التصنيع  -2

 بية.احلديثة وتكثيف الدورات الداخلية واخلارجية والرتكيز على الورش التدري
ألن لتقييم أداء العاملني دوراً مهماً لإلدارة والعاملني معاً جيب االهتمام به وأن توليه اإلدارة اهتماماً كبرياً وعليها  -2

متابعة كيفية وطرق تقييم أداء العاملني وذلك بتكوين فريق عمل متخصص يف تقييم أداء العاملني مستخدماً 
 أحدث الطرق الوسائل العلمية.

 لتعاقدات طويلة األجل حىت يشعر العاملني باألمان الوظيفي.أن تكون ا -3
جيب أن تكون تقارير األداء عبارة عن تقومي وتقيم حقيقي عملي وعلمي ألداء العاملني وذلك ملعرفة نقاط  -1

 القوة يف العامل ودفعه جتاهها ومعرفة نقاط الضعف وتقوميه فيها بأخذ سياسة الثواب والعقاب. 
 مراجع البحث:

 م.1021، 2رة اإلنتاج والعمليات، أمحد دودين، األكادمييون للنشر والتوزيع، عّمان، األردن، طإدا .2
 م.1002، 2إدارة اإلنتاج والعمليات، حممد بالل، دار اجلامعة اجلديدة للنشر، اإلسكندرية، ط .1
الكمية، كاسر املنصور، دار احلامد للنشر والتوزيع، عمان، إدارة العمليات اإلنتاجية األسس النظرية والطرائق  .6

 م.1020األردن، ،
 م.1006، 2إدارة املوارد البشرية، حممد سلطان، دار اجلامعة اجلديدة للنشر، اإلسكندرية، ط .2
 م.1006إدارة العمليات واإلنتاج، إميان عبد الوهاب، دار نشر مطابع الوالء، عمان،  .2
 م.1..2، امحد عودة، ومتحي ملكاوي، مكتبة كتاين، اربدأساسيات البحث العلمي،  .3
أساليب البحث العلمي يف ميدان العلوم اإلدارية، ظاهر الكاللدة، وكاظم جودة، زهران للنشر، عمان،  .1

 م.1..2
 م.1020، 2اقتصاديات اإلنتاج الصناعي، عبد الغفور كنعان، دار وائل، عمان، ط .8
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ت القرن احلادي والعشرين، حميي مسعد، املكتب العريب احلديث، حبوث يف االقتصاد العريب وأهم حتديا ..
 م.1..2، 2اإلسكندرية، ط

الدافعية والرضا الوظيفي للعاملني يف القطاع املصريف، رسالة ماجستري غري منشورة، جامعة السودان للعلوم  .20
 م.1003والتكنولوجيا، أمريه أمحد،

، 2عمان، ط والتوزيع، للنشر الصفاء عملية، سامل الشرايدة، دار وتطبيقات نظرية أطر الوظيفي الرضا .22
 م.1008

 م.1002الرضا الوظيفي يف املنظمات، صالح الدين حممد عبد الباقي، الدار اجلامعية، اإلسكندرية ، .21
 تطبيقية راسةدالرضا الوظيفي لدى العاملني يف القطاع الصحي يف مدينة الرياض، الرياض، مركز البحوث.  .26

عبد احملسن احليدر، إبراهيم  العزيز، عبد امللك املشرتكة(، جامعة اخلفجي عمليات يف الصناعي القطاععلى )
 م.1002بن طالب،

 م..100، سامل الشمري، الوظيفي األداء على وآثاره العاملني لدى الوظيفي الرضا .22
 م..100جامعة أم القرى، السعودية،الرضا الوظيفي لدي معلمي التعليم العام، عبد احلميد حكيم،  .22
الرضا الوظيفي للعاملني يف املكتبات اجلامعية، سامل السامل، مطبوعات مكتبة امللك فهد الوطنية، الرياض،  .23

 م.1..2، 2ط
الرضا الوظيفي وعالقته باإلنتاجية، دراسة تطبيقية ملوظفي مجارك منطقة الرياض، رسالة ماجستري، أكادميية  .21

 هـ.2212علوم األمنية، علي الشهري، علي، نايف العربية لل
 2السلوك التنظيمي يف إدارة املؤسسات التعليمية، فاروق فليه، والسيد عبد اجمليد، دار املسرية، عمان، ط .28

 م.1002،
 م.1..2، 1السلوك التنظيمي، حسني حرمي، دار زهران، عمان، ط ..2
 مية كأحد العوامل احملددة لكفاءة اإلدارة العليا يفاجمللة العلمية لالقتصاد والتجارة، إدارة الصراعات التنظي .10

 م.8..2املنظمة، سيد حممد غازي، جامعة عني مشس، العدد األول، 
حمددات الرضا الوظيفي يف القطاع املصريف السوداين، رسالة ماجستري غري منشورة، جامعة الزعيم األزهري،  .12

 م.1001طارق عبد اجمليد، 
 م.1006، عمليات، حممد أبديوي احلسني، دار املناهج، عمانمقدمة يف إدارة اإلنتاج وال .11
، عز عبد الفتاح، دار النهضة العربية، القاهرة، SPSSمقدمة يف اإلحصاء الوصفي واالستداليل باستخدام  .16

 م.2.82، 2ط
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اجلامعية،  بوحوش، وحممد الذنيبات، ديوان املطبوعاتعمار البحوث،  إعداد وطرق العلمي البحث مناهج .12
 م.1001ائر، اجلز 

 م....2، 1املوسوعة العربية العاملية، اململكة العربية السعودية، مؤسسة أعمال املوسوعة للنشر والتوزيع، ط .12
نظام احلوافز وأثرها على الرضا الوظيفي، رسالة ماجستري غري منشورة، جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا،  .13

 م.1003أمحد إبراهيم، 
 المراجع األجنبية: 
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Abstract 

This research aimed to identify the Islamic model in counseling and psychological 

therapy, as envisaged by many valuable books and references in addition to the point 

of view of the researcher.  

Through the chapters of the research, we find that the Islamic model contains all 

aspects related to the mental health of the individual, which helps the counselor / 

therapist to complete his work to the fullest. Despite all this, Islamic religious 

guidance and therapy has not received any attention compared to foreign studies in 

this field, although studies in recent years have shown that religious counseling and 

therapy have succeeded in modifying and changing many behaviors, and in 

psychological and social compatibility. 

The research showed that the Islamic model is based on a comprehensive and 

integrated view of the human being. The Islamic model did not overlook the 

formation of personality and its determinants, the ways of its structure and its 

patterns, because it is the integrated entity of the individual, which can show the 

causes of health and disease and the dominant and complementary course of the 

guidance and therapeutic process. 

In this context, scholars have confirmed the on their difference in their religions and 

orientations in the importance of psychological counseling as one of the basic 

methods of extension, especially in the age of technology, in which the individual 

suffers from alienation and the conflict of material and spiritual values (Al-Quds 

Open University, 2009). 

As we have seen clearly that religion is a means to achieve faith and peace and 

psychological security, a gift from God for the good of man, helps him to normal 

life. Where Islam came as a light and guidance to dispel the darkness of minds and 

hearts, and achieve the human security, happiness and safety.  
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As we have seen clearly that religion is a means to achieve faith and peace and 

psychological security, a gift from God for the good of man, helps him to normal 

life. Where Islam came to light and guidance to dispel the darkness of minds and 

hearts, and achieve the human security, happiness and safety. The psychological 

treatment achieves the desired goal is the self-reassuring, which reconcile the self 

evil and the self-self, and develop self-insight. 

Religious Counseling and Religious Psychological Therapy considered as a method 

for all healers/guides of different religions, whether Muslims or Christians or Jews 

as a treatment based of treatment and foundations and concepts and principles and 

religious methods of moral spiritual in versus to psychological treatment, which 

based on concepts, principles and methods developed by humans (Zahran, 1975). 

Mercy of God to Ibn al-Qayyim, who said: "The religious therapy (was meant here 

the "Islamic") is the best treatment and benefit, the best and most effective, perfect 

and most collector". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Journal of Human Development and Education for specialized Research (JHDESR) Vo: 4, No: 1, 2018 

           

 
 69 

Journal of Human Development and Education for specialized Research 

 ملخص

عديد من الكتب اليهدف هذا البحث إىل التعرف على النموذج اإلسالمي يف اإلرشاد والعالج النفسي، حسبما جاء يف 
 واملراجع القيمة، باإلضافة إىل وجهة نظر الباحث.

ومما جاء يف فصول البحث، نرى أن النموذج اإلسالمي حيتوي على كافة اجلوانب املتعلقة بالصحة النفسية للفرد، ما 
ي الديين لعالج النفسيساعد املرشد/املعاجل النفسي يف إجناز عمله على أكمل وجه.  ورغم كل هذا، إال أن اإلرشاد وا

اإلسالمي، مل يلَق اهتماما مقارنة بالدراسات األجنبية يف هذا اجملال، على الرغم من أن الدراسات يف السنوات األخرية 
قد أثبتت أن اإلرشاد والعالج النفسي الديين قد جنح يف تعديل الكثري من السلوكيات وتغيريها، وإسداء برامج نفسية 

 نفسي واالجتماعي.تسهم يف التوافق ال

وقد أوضح البحث أن النموذج النفسي اإلسالمي ينطلق يف نظرته لإلرشاد والعالج من نظرة شاملة ومتكاملة لإلنسان، 
ومل يغفل النموذج اإلسالمي تكوين الشخصية وحمدداهتا، وكيفيات بنائها وأمناطها؛ ألهنا الكيان املتكامل للفرد، والذي 

أو االحنراف، وتكمن فيه أسباب الصحة واملرض، وتلك احللقة املهيمنة واملكّملة للعملية  تظهر عليه هيئات السواء
 اإلرشادية والعالجية.

كما رأينا جليًا أن الدين وسيلة لتحقيق اإلميان والسالم واألمن النفسي، وهو هبة من اهلل خلري اإلنسان، يعينه على 
ًة ليبدد ظالم العقول والقلوب، وحيقق للبشر األمن والسعادة والسالمة. احلياة السوية. حيث جاء اإلسالم نورًا وهداي

فالعالج النفسي الديين حيقق اهلدف املطلوب، وهو النفس املطمئنة اليت توفق بني النفس األمارة بالسوء وبني النفس 
 اللوامة، وتنمي النفس البصرية.

ني عاجلون على اختالف أدياهنم سواء كانوا مسلمني أو مسيحيأسلوب أمجع امل اإلرشاد والعالج النفسي الديين ويعترب
لذي يقصد ا أو يهوداً على أنه يقوم على أسس ومفاهيم ومبادئ وأساليب دينية روحية أخالقية، مقابل العالج النفسي

 .(1)به بقية طرق العالج النفسي اليت تقوم على أسس ومفاهيم ومبادئ وأساليب وضعها البشر

                                                           

 م.2991، 9العالج النفسي الديين، حامد زهران، جملة التوثيق الرتبوي، وزارة املعارف، اململكة العربية السعودية، العدد  ( 1)
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اهلل ابن القيم الذي قال: "إن العالج الديين )ويقصد هنا اإلسالمي( هو أجود العالج وأنفعه، وأفضله وأجنعه،  ورحم
 وأكمله وأمجعه".

 

 المقدمة

ب المي يف اإلرشاد والعالج النفسي، كما تصوره الكثري من الكتيأيت هذا البحث كمحاولة للتعرف على النموذج اإلس
إضافة اىل أمهية هذا املوضوع  واملراجع القّيمة، ولقناعيت بأن اإلميان والتوحيد هو أساس الصحة النفسية للبشرية كافة،

 وعالقته الفريدة واملتميزة يف اإلرشاد والعالج النفسي، وأثره املباشر يف حياتنا اليومية.

لقد بُذلت جهود كبرية يف املوضوع وتناولته العديد من الدراسات، وَكَتَب حوله العلماء واملفكرون منذ زمن بعيد. إال 
ان اخلوض يف النموذج اإلسالمي مل حيَظ باالهتمام وتسليط الضوء كما هو احلال مع النظريات الوضعية يف اإلرشاد 

 والعالج النفسي.

 قدمة، ومخسة فصول، وخامتة، على النحو اآليت:وقد قمت بتقسيم حبثي إىل م

 املقدمة: واليت حنن بصددها، حيث قمت بعملية استعراض سريع للفكرة العامة للموضوع، وحملة تارخيية حوله.

 والعالقة بينهما، وهل والنسيبالفصل األول: املطلق والنسيب يف القرآن الكرمي: ويشتمل هذا الفصل على متهيد، واملطلق 
 القرآن مطلق أم نسيب؟؟ وللتوضيح أضع مثال عن القاعدة الكلية املطلقة واملخرجات النسبية.

الفصل الثاين: وحيتوي على مفاهيم وقراءات حول اإلرشاد والعالج النفسي: اإلرشاد والعالج عرب التاريخ، واالجتاهات 
واحلاجة إىل اإلرشاد والعالج النفسي، وأهداف اإلرشاد والعالج النفسي، وأساليب  النظرية يف اإلرشاد والعالج النفسي،

 اإلرشاد والعالج النفسي، وجماالت اإلرشاد والعالج النفسي، وأنواع العالج النفسي.

وقراءات: تشتمل  مفهوم -الفصل الثالث: وحيتوي على توضيح مفصل لإلرشاد والعالج النفسي يف النموذج اإلسالمي 
على مقدمة حول املوضوع، والفلسفة اإلسالمية، واإلنسان يف القرآن الكرمي والسنة النبوية، والنفس وأمهيتها يف املفهوم 
اإلسالمي، والسلوك اإلنساين يف اإلسالم، واإلرشاد والعالج النفسي يف اإلسالم، والطرق اإلرشادية، وأمهية اإلرشاد 

رشاد  والعالج  النفسي  يف اإلسالم، ومبادئ اإلرشاد والعالج النفسي يف والعالج النفسي يف اإلسالم، وأسس  اإل
اإلسالم، وأهداف اإلرشاد والعالج النفسي يف اإلسالم، واستخدامات اإلرشاد والعالج النفسي يف اإلسالم، وصفات 
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، ويف هناية فسي يف اإلسالماملرشد يف اإلسالم، وفنيات إرشادية وقائية من القرآن الكرمي، وخطوات اإلرشاد والعالج الن
 الفصل استعرضت بعض النماذج اإلرشادية من السنة النبوية الشريفة.

الفصل الرابع: ويشتمل على التحليل واملناقشة: التباين يف املنهجية ما بني النظريات العلمية والعالج النفسي الديين / 
 دراسة مقارنة ما بني النظرية الوضعية والنموذج اإلسالمي.

 سوف نبحث يف ختام هذا الفصل موضوع املنهج اإلسالمي يف اإلرشاد عرب الثقافات.و 

. ويف هذا الفصل وقبل عرض احلالة سأقدم متهيداً حول (Case Study)الفصل اخلامس: ويشتمل على دراسة حالة 
 تطبيقية، مت خالهلا دراسة احلالة بشكل عام، وأهداف دراسة احلالة، ومصادر وأدوات دراسة احلالة، ومن مث دراسة

 تطبيق اإلرشاد والعالج يف املنهج اإلسالمي عليها.

 اخلامتة: وفيها ختام هلذا البحث، مالحظايت ووجهة نظري كباحثة يف موضوع البحث.

ومن هنا تأيت أمهية هذا البحث كونه يسّلط الضوء على النموذج اإلسالمي يف اإلرشاد والعالج النفسي، وأمهية هذا 
يف معاجلة الكثري من مشكالت العامل اإلسالمي واجملتمعات اإلنسانية األخرى، وأثر ذلك يف التطور والتنمية النموذج 

 البشرية.

 

 المطلق والنسبي في القرآن الكريم

 تمهيد

 إن جدلية الثابت واملتغري قضية قدمية متجددة، حبثها املهتمون بالدين واملعرفة يف كل زمن، فالفالسفة القدماء وحتت
عنوان الالمتناهي واملتناهي سعوا بكل جهد لتحديد العالقة اليت تربطهما ببعض، وقد حبثها الفقهاء حتت عنوان )األصول 

 .)2( والفروع(، وكذلك املثقفون واملفكرون حتت عناوين الثابت واملتحول والنسيب واملطلق

 

                                                           
 جملة البصائر )فصلية إسالمية فكرية الكرتونية(، مركز الدراسات والبحوث اإلسالمية.( 2)
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 مفهوم المطلق والنسبي:

يف املعجم الفلسفي هو )عكس النسيب( ويعين: "التام" أو "الكامل" املتعري عن كل قيد أو حصر أو استثناء  "الُمطَلق"
أو شرط، واخلالص من كل تعنين أو حتديد، املوجود يف ذاته وبذاته، واجب الوجود املتجاوز للزمان واملكان، حىت إن 

روف أو مالبسات و ال يرتبط بأرض معيَّنة وال بشعب معنيَّ وال بظجتلى فيهما. واملطلق عادًة يتسم بالثبات والعاملية، فه
طَلق بأنه 

ُ
(، ويُقال: "روح العصر" )أي جوهر العصر Geist)باألملانية: جايست « الروح»معيَّنة. وقد َعرَّف "هيجل" امل

عنيَّ إال مقروناً ليه وال يت، يُنَسب إىل غريه ويتوقف وجوده عأما "النسبي" ومطلقه(، و"روح األمة" )جوهرها ومطلقها(.
به، وهو عكس املطلق، وهو مقيد وناقص وحمدود مرتبط بالزمان واملكان يتلون هبما ويتغريَّ بتغريمها، ولذا فالنسيب ليس 

، اإلنسان يعيش يف الطبيعة النسبية، ولكنه حيوي داخله النزعة الربانية اليت ال ميكن ردها إىل العامل املادي النسيبو بعاملي. 
ولذا فهو يشعر بوجود القيم املطلقة ويهتدي هبديها )إن أراد(.  والكائنات نسبية، فهي تُنَسب لغريها، ومع هذا هلا 
قيمة مطلقة، ولذا ال ميكن قتل النفس اليت حرَّم اهلل إال باحلق ألهنا مطلقة. وأقل املخلوقات يف الكون هي من صنع 

 النسيب مع املطلق ال يلغي املسافة بينهما، ولذا فهما ال ميتزجان وال يذوب اهلل، ولذا فلها قيمتها املطلقة. وتداخل
 .)3(الواحد يف اآلخر

 

ممَّا َرَزقْ َناُهْم يُ ْنِفُقوَن وَ  قال تعاىل: ﴿َذِلَك اْلِكَتاُب اَل َرْيَب ِفيِه ُهًدى لِْلُمتَِّقنَي الَِّذيَن يُ ْؤِمُنوَن بِاْلَغْيِب َويُِقيُموَن الصَّاَلةَ 
.  إن اليقني باآلخرة كحقيقة مطلقة وهو من )4(الَِّذيَن يُ ْؤِمُنوَن ِبَا أُْنزَِل إِلَْيَك َوَما أُْنزَِل ِمْن قَ ْبِلَك َوبِاآْلِخَرِة ُهْم يُوِقُنوَن﴾وَ 

 العقيدة، ال يكون إال مسبوقاً بإميان أي مسبوق بتصديق مطلق.

 

 هل القرآن مطلق أم نسبى؟ 

عند اهلل )املطلق(، وهو من ضمن قوانينه املطلقة، تكون مدخالته مطلقة ال تتغري وال تتبدل، القرآن بوصفه منزل من 
فتكون آياته مطلقة وكلية املفهوم، أما بوصفه أنه منزل للبشر، وفهم وإفهام البشر نسيب، فإن خمرجات آياته يكون نسبيا 

التايل تكون كان )ثبات نصه وتغري املفهوم منه(، وبليواكب نسبية فهم البشر، ونسبية حركة الكون وتغري الزمان وامل

                                                           

 المرجع السابق.( 3)

 .(4)إلى  (1)سورة البقرة، اآليات من ( 4)
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ات  تطبيقاته نسبية بنسبية الواقع الذي نعيش فيه ومتغرياته وتعدده وتعدد أفهامنا له، وهذا ال يغري أبدا من مطالقيته وثب
 .)5(كلية مدخالته

 اإلرشاد والعالج النفسي.. مفهوم وقراءات

 

 اإلرشاد والعالج النفسي عبر التاريخ:

نشأ اإلرشاد النفسي يف أحضان حركة التوجيه املهين والرتبية املهنية، وعلى األصح فقد نشأ من التقاء هذه احلركة مع 
تيارات وحركات أخرى ممثلة يف اإلرشاد والعالج النفسي. ومارسه اإلنسان منذ القدم، ويف ظل التطورات االقتصادية 

رتب على ذلك من ردود أفعال اجتماعية وإنسانية على املستوى الفردي اليت شهدهتا أوروبا والواليات املتحدة وما ت
"الكاليدوسكوب  Rockwellوعلى املستوى االجتماعي والرتبوي، واليت اختذت معا فيما بعد ما أطلق عليه "روكول 

Kaleidoscope6(" والذي نسميه اليوم اإلرشاد النفسي(. 

عيدين تواجه اآلثار والندوب اليت تركتها الثورة الصناعية الثانية على الص وكان املناخ معبأ بضرورة ظهور اخلدمات اليت
اإلنساين واالجتماعي، وهتيئ اجلو أيضا لالقتناع بضرورة دراسة املشكالت االجتماعية دراسة علمية شأهنا يف ذلك 

لعلمية على عية للدراسة اشأن املشكالت الفيزيقية.  وقد ساعد التوجه اخلاص بإخضاع املشكالت اإلنسانية واالجتما
قد افتتح العيادة النفسية األوىل يف “  Lighter Witmerتدعيم خدمات اإلرشاد النفسي، وكان "اليرت ويتمر

، وأنشأ ختصص علم النفس اإلكلينيكي، وباتت األذهان متقبلة للخدمة النفسية 2891الواليات املتحدة األمريكية عام 
وما " 2941-2999"، وكذلك احلرب العاملية الثانية "2928-2924"عاملية األوىل ومقتنعة هبا. وقد كان للحرب ال

حدث بينهما من أزمات اقتصادية وتدخل حكومي؛ تأثري هائل يف تطور اخلدمات النفسية وعلى رأسها اإلرشاد 
 "Carl Rogers"ومما ال شك فيه أن كارل روجرز   النفسي، خاصة يف جمال إعداد األدوات وكيفية استخدامها.

يُعترب أحد املعامل البارزة يف مسرية اإلرشاد النفسي، وقد أثر روجرز بأفكاره ونظامه وممارسته يف اإلرشاد تأثريا ال ينكر 
)7(. 

                                                           

 .مصطفى فهمي، (1009)فهم المطلق الثابت بأدوات النسبي المتغير وحتمية دوام صالحية القرآن"، ( 5)

 ، عالء الدين كفافي، دار الفكر العربي، الكويت.(2999)األسرى،  اإلرشاد والعالج النفسي( 6)

 ، عالء الدين كفافي، دار الفكر العربي، الكويت.(2999)اإلرشاد والعالج النفسي األسرى، ( 7)
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وينطلق اإلرشاد والعالج النفسي من كونه أحد العلوم اليت نالت شهرة واسعة بني العلوم احلديثة، وأخذت مكان الصدارة 
لتاريخ وحىت اات القدمية لدى الكثري من الفالسفة القدماء. وقد مر تطور العالج النفسي منذ بدء يف العلوم والفلسف

مريكا الالتينية أول مشفى عقلي يف أ وقتنا احلاضر يف ثالث عصور رئيسة )القدمية، والوسطى، وعصر النهضة(. وُبين
 .)Bernardino Alvaretz )8يتز باملكسيك، وأشرف عليه برناردينو ألفار  Hepolito على يد هيبوليتو

 

 بعض االتجاهات النظرية في اإلرشاد والعالج النفسي:

 أوال: االتجاه التحليلي )فرويد(

اتساعا، وأقدمها استخداما وانتشارا، ويستخدم االتصال  يعد االجتاه التحليلي يف اإلرشاد من أكثر االجتاهات النظرية
نتفع اللفظي واالنفعايل بني احمللل

ُ
اإلنساين  وقد ركزت نظرية فرويد على دور العامل البيولوجي يف حتديد السلوك .وامل

 .)9(والشخصية اإلنسانية وخاصة العامل اجلنسي وبالغت يف دوره

 ثانيا: االتجاه السلوكي )بافلوف، وواطسون، وسكنر، وثورندايك، وميللر، وباندورا(

السلوكي على نظريات التعلم  املالحظ بتعلمه وتعديله وتغيريه، ويقوم اإلرشاد على السلوك الظاهر يرتكز اهتمام النظرية
 .)10(خاصة بصفة عامة، والتعلم الشرطي بصفة

 )روجرز( ثالثا: االتجاه اإلنساني

 حيث واخلربة دورا هاما فاعال يف عملية التعلم، يؤكد هذا االجتاه على دور اخلربة الشعورية للفرد، وإن للطبيعة اإلنسانية
 .)11(والتوافق واالختيار، ولديه القدرة اخلالقة على النمو واإلبداع يعترب اإلنسان مالكا حلرية اإلرادة

 

 

                                                           

 ، سامي محمد ملحم، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، عمان، األردن.(1002)اإلرشاد والعالج النفسي، ( 8)

 الموسوعة العربية لإلرشاد النفسي. –أوراق الكترونية ( 9)

 المرجع السابق.( 10)

 المرجع السابق.( 11)
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 اإلرشاد والعالج النفسي في النموذج اإلسالمي.. مفهوم وقراءات

 

 تمهيد

لنبوية، مصدرا الكرمي والسنة ااعتمدت الثقافة العربية اإلسالمية يف العصر اإلسالمي الدين اإلسالمي املتمثل بالقرآن 
للتشريع معتمدة على ما ورد يف القرآن الكرمي واحلديث النبوي الشريف واجتهادات العلماء العرب واملسلمني يف هذا 
امليدان. وقد كان االهتمام واجلهود املبذولة بعلم األمراض النفسية يتبني من خالل االهتمام ِبجال الصحة النفسية، ِبا 

جهود علماء الغرب، فقد اهتم املسلمون ِبوضوعات اإلرشاد والصحة النفسية وعاجلوها من خالل دراستهم  ال يقل عن
حلسن اخللق وعالقة اإلنسان بربه وبنفسه وبالناس، واهتم فقهاء املسلمني بالرتبية يف البيت واملدرسة واملسجد من خالل 

، وحتقيق أهدافها لتنمية دوافع اهلدى، والسيطرة على دوافع اهلوىتوضيح القرآن الكرمي والسنة النبوية الشريفة، وجعلوا 
التوازن بني مطالب اجلسد والروح، ليعيش اإلنسان يف قرب من ربه، ويشعر بالسعادة والرضا مع نفسه ومع الناس يف 

 .)12(الدنيا واآلخرة

ا للنمو االسم ومل يكن له إطارا علميا وفق والتوجيه واإلرشاد قدمي قدم اإلنسان وعالقاته اإلنسانية، ولكنه مل يأخذ ذلك
البشري للطبيعة اإلنسانية.  ويعود بدء اإلرشاد عند املسلمني إىل بداية عصر البعثة النبوية الشريفة، فقد كان اإلرشاد على 

و عمارة حن إلبراز مقاصد اإلسالم -رضي اهلل عنهم  –واخللفاء الراشدين  -صلى اهلل عليه وسلم  -عهد الرسول الكرمي 
األرض وإصالحها، وفقا لقيمه األخالقية واالجتماعية واالقتصادية والسياسية اليت ترمجها املسلمون إىل أمناط سلوكية يف 

. حيث كان )13(جوانب حياهتم املختلفة استنادا إىل قوله تعاىل: ﴿َوُقِل اْعَمُلوا َفَسيَ َرى اللَُّه َعَمَلُكْم َوَرُسولُُه َواْلُمْؤِمُنوَن﴾
القرآن الكرمي دستور املسلمني ورمز وحدهتم وثقافتهم وحضارهتم، وقد اسهمت تعاليم القرآن الكرمي والسنة النبوية الشريفة 
وإرشاداهتما يف احلضارة البشرية.  ومسألة اإلرشاد من اهلل كانت معروفة من قبل األديان السماوية، ويتجلى ذلك يف قوله 

َيةُ  . وقد برع األطباء العرب )14(ِإىَل اْلَكْهِف فَ َقاُلوا َرب ََّنا آتَِنا ِمن لَُّدنَك َرْْحًَة َوَهيِّْئ لََنا ِمْن أَْمرِنَا َرَشًدا﴾ تعاىل: ﴿ِإْذ أََوى اْلِفت ْ
يف صدر اإلسالم يف تشخيص األمراض النفسية وتعاملوا معها ملساعدة املرضى على جتاوز مشكالهتم.  كما اشتمل 

                                                           

(، صبري الحياني، دار صفاء للنشر والتوزيع، 1008)اإلرشاد والتوجيه بين القرآن الكريم وبعض النظريات الحديثة،  (12)

 عمان، األردن.

 .(20)التوبة، اآلية سورة ( 13)

 .(20)الكهف، اآلية سورة ( 14)
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المي على أهم قوانني نظريات اإلرشاد ومبادئه املتعارف عليها حاليا، وقبل أكثر من ألف الفكر الرتبوي العريب اإلس
وأربعمائة عام تقريبا.  وقد برز كثري من العلماء واملفكرين العرب واملسلمني يف اإلرشاد والعالج النفسي، ومن أمههم: أبو 

 .)15(ر الفارايب، واإلمام بدر الدين بن مجاعةحامد الغزايل، وأبو علي احلسيين بن عبد اهلل بن سينا، وأبو نص

 الفلسفة اإلسالمية:

واخللق  الفلسفة اإلسالمية هي الفلسفة املستمدة من نصوص اإلسالم حبيث تقدم تصور اإلسالم ورؤيته حول الكون
ار ثت يف إطوالتصورات الفلسفية اليت متت وحب واحلياة واخلالق، لكن االستخدام اآلخر واألعم يشمل مجيع األعمال

الثقافة العربية اإلسالمية، واحلضارة اإلسالمية حتت ظل اإلمرباطورية اإلسالمية. وأقرب كلمة مستخدمة يف النصوص 
املسلمني  اإلسالمية األساسية )القرآن والسنة( لكلمة فلسفة هي كلمة )حكمة(، هلذا جند الكثري من الفالسفة

 العريب اإلسالمي كتعريب لكلمة فة( اليت دخلت إىل الفكريستخدمون كلمة )حكمة( كمرادف لكلمة )فلس
 “Philosophy”ضمن سياق احلضارة اإلسالمية بقيت ملتصقة ِبفاهيم الفلسفة  فلسفة اليونانية، وإن كانت كلمة

أهنا حماولة بناء تصور ورؤية مشولية للكون واحلياة، فإن هذه  على لفلسفةا . وإذا اعتربنا تعريف)16(اليونانية الغربية
يف احلضارة اإلسالمية بدأت كتّيار فكري يف البدايات املبكرة للدولة اإلسالمية بدءاً بعلم الكالم، ووصل الذروة  األعمال

اليونانية القدمية، والذي أدى إىل نشوء فالسفة مسلمني  املسلمون على إطالع بالفلسفة  يف القرن التاسع عندما أصبح
. وكان هناك حدث مهم يف تاريخ الفلسفة اإلسالمية وهو إنشاء املأمون "دار )17(كانوا خيتلفون عن علماء الكالم

اء م، وقد اهتمت برتمجة مجيع العلوم ومنها الفلسفة اليونانية، ومن أبرز العلم(899ه /129)احلكمة" يف بغداد عام 
 .)18(املسلمني يف هذا العصر: الكندي، والفارايب، والغزايل، وابن رشد 

ومتتاز العقيدة اإلسالمية بعدة خصائص متيزها عن بقية العقائد الدنيوية األخرى، وأهم هذه اخلصائص )الوسطية(، 
هلذا الكون، فهي  نادين بأكثر من إلهفالعقيدة اإلسالمية حتل هبذه اخلاصية لغز املنادين ب : ال إله واحلياة مادة، ولغز امل

مل تقف إىل أي جانب أي طرف من الطرفني، فال آهلة متعددون، وال إله معدوم، بل هي تنادي برب واحد، وهذا هو 

                                                           

، صبري الحياني، دار صفاء للنشر والتوزيع، (1008)اإلرشاد والتوجيه بين القرآن الكريم وبعض النظريات الحديثة، ( 15)

 عمان، األردن.
، دار المسيرة للنشر والتوزيع (1009)نظريات اإلرشاد النفسي والتربوي، أحمد أبو اسعد أحمد، وأحمد عربيات، ( 16)

 عمان، األردن. والطباعة،

 الموقع االلكتروني: الموسوعة الحرة.( 17)

(،  دار المسيرة للنشر والتوزيع 1009)نظريات اإلرشاد النفسي والتربوي، أحمد أبو اسعد أحمد، وأحمد عربيات، ( 18)

 والطباعة، عمان، األردن.

http://www.9ll9.com/vb/94833.html
http://www.9ll9.com/vb/94833.html
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. ومن مظاهر )19(ًوا َأَحٌد﴾فُ أساس التوحيد، قال تعاىل: ﴿ُقْل ُهَو اللَُّه َأَحٌد، اللَُّه الصََّمُد، مَلْ يَِلْد ومََلْ يُوَلْد، ومََلْ َيُكن لَُّه كُ 
الوسطية يف التشريع اإلسالمي أن أحكامه الشرعية تتسم باملرونة وقابلية تشريعاته للتجديد والتماشي مع مقتضيات 
العصر واحلاجات واملسائل املستجدة، مع أّن األصل يف األحكام الشرعية الثبات وعدم التغري، فتعاليم اإلسالم بسيطة 

يقول توماس آرنولد: "وإن بساطة هذه التعاليم ووضوحها هلي على وجه التحقيق من أظهر القوى  وسهلة ومرنة كما
 .)20(الفعالة يف الدين، ويف نشاط الدعوة إىل اإلسالم

 اإلنسان في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة:

واخلالق هو  .  لقد خلق اهلل اإلنسان وهو يعلم من خلق،)21(﴾ َوُهَو اللَِّطيُف اخْلَِبريُ  قال اهلل تعاىل ﴿َأاَل يَ ْعَلُم َمْن َخَلقَ 
الذي يعرف كيف يصري اإلنسان سعيدا، ووضع لذلك القوانني السماوية، وهو الذي يعرف ماذا يفسد اإلنسان؟ وهو 

وعليه؛ فاملنهج اإلسالمي سبق العلم  .يعرف طريق عالجه وصالحه الذي يعرف طريق وقايته وصيانته، وهو الذي
النفس اإلنسانية والشخصية  احملدثني الذين حاولوا الغوص يف أعماق النفس البشرية واخلروج بآراء ونظريات يف والعلماء

 .)22(السوية والغري سوية 

ظريات: نظرية التحليل النوحاولت الكثري من النظريات الفلسفية والنفسية واالجتماعية حتديد طبيعة اإلنسان، ومن هذه 
النفسي، ونظرية اجملال، ونظرية الذات، والنظرية الوجودية، وغريها الكثري.  ولكل نظرية من نظريات اإلرشاد هذه 
منطلقات فلسفية حتدد نظرهتا لإلنسان وسلوكه املضطرب وكيفية عالجه.  فعلى سبيل املثال ينظر "سجموند فرويد" 

ىل اإلنسان على أنه شهواين عدواين، بينما يرى "كارل روجرز" يف نظرية الذات أن اإلنسان يف نظرية التحليل النفسي إ
ه خري بطبيعته، وينظر إليه بتفاؤل باعتباره أفضل املخلوقات، وأن بعض الظروف والضغوط هي اليت تفسده وجتعل سلوك

ياة.  فاهلل لإلنسان ومقاصد وجوده يف احل مضطربا. ومتيزت الديانات السماوية وخاصة الدين اإلسالمي بنظرته الفريدة
وحده خالق اإلنسان، وهو أعلم به؛ ولذلك فإن أفضل فهم لطبيعة اإلنسان هو كما حددها اهلل سبحانه وتعاىل يف 
القرآن الكرمي، ومن أهم مسات اإلنسان كما حددها له اهلل سبحانه وتعاىل: اإلنسان هو أفضل املخلوقات، كما أنه 

 .)23(، وضعيف وهلوع وعجول وكفور وجهول.... اخل حمب للشهوات

                                                           

 سورة اإلخالص. (19)

 ، جامعة القدس، فلسطني.(1008)الوسطية يف اإلسالم والقرآن، فيحاء قوامسي، ( 20)

 .(24)سورة الملك، اآلية ( 21)

 علم النفس بوجهة إسالمية، بحث علمي نظري، أكاديمية علم النفس االلكترونية.( 22)

 ، جامعة القدس المفتوحة، عمان، األردن.(1009)اإلرشاد والتوجيه في مراحل العمر، ( 23)
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 النفس وأهميتها في المفهوم اإلسالمي:

كتابه اإلنسان بني املادية واإلسالم: "لإلسالم نظرة مستقلة يف النفس اإلنسانية، ختتلف عن غريها  قال حممد قطب يف
النظريات.  ونظرة اإلسالم  حيان بغريها منأساسيا، وإن كانت يف الفروع والتفصيالت، قد تلتقي يف بعض األ اختالفا

يف تكاملها وتناسقها ومشوهلا لكل جوانب النفس، وكل جوانب احلياة غري مسبوقة من الوجهة التارخيية، وما تزال حىت 
 .)24(ظهر من النظريات تنفرد وحدها بالشمول والعمق واالتزان"  اليوم بعد كل ما

  
 تعريف النفس في القرآن:

حاق: "النفس يف كالم العرب جيري على ضربني، أحدامها قول: خرجت نفس فالن، أي روحه، ويف نفس قال أبو إس
فالن أن يفعل كذا وكذا أي يف روعه، والضرب اآلخر، معىن النفس فيه معىن مجلة الشيء وحقيقته، واجلمع من كل 

 .)25( ذلك أنفس ونفوس"
 يَا حسريت َعَلى َما َأْن تَ ُقوَل نَ ْفسٌ ﴿ الثة أنفس، وكقوله تعاىل:والنفس يعرب هبا عن اإلنسان مجيعه كقوهلم: عندي ث

ز، يوعن ابن عباس أنه قال: "كل إنسان نفسان: إحدامها نفس العقل الذي يكون به التمي )26(﴾ فَ رَّْطُت يف َجْنِب اللَّهِ 
ا شيء النفس والروح وقال مه نباري: "من اللغويني من سوىواألخرى نفس الروح الذي به احلياة". وقال أبو بكر األ

 .)27(واحد، إال إن النفس مؤنثة والروح مذكر" 

 .)28(ويف قطر احمليط: النفس هي الروح، يقال خرجت نفسه أي روحه، ويراد بالنفس اإلنسان جبملته 
ت القرآنية قد أن اآليايتضح مما سبق أن هناك خلط يف معىن النفس اإلنسانية بني النفس والروح.  ولكن احلقيقة 
َما َسوَّاَها، ﴿َونَ ْفٍس وَ  حددت معىن النفس اإلنسانية باإلنسان ذاته كال متكامال، وبشكل واضح وجلي، قال تعاىل:

اَها﴾ اَها، َوَقْد َخاَب َمن َدسَّ نَ )29(فََأهْلََمَها ُفُجوَرَها َوتَ ْقَواَها، َقْد أَفْ َلَح َمن زَكَّ َنا ُكلَّ نَ ْفسٍ ، وقال تعاىل: ﴿َوَلْو ِشئ ْ  ا آَلتَ ي ْ

                                                           

 يمية علم النفس االلكترونية.علم النفس بوجهة إسالمية، بحث علمي نظري، أكاد( 24)

، دار الفكر، (2918) لسان العرب، العالمة أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم اإلفريقي المصري، ابن منظور،( 25)

 .1بيروت، المجلد 

 .(56)سورة الزمر، اآلية ( 26)
، دار الفكر، (2918) منظور، لسان العرب، العالمة أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم اإلفريقي المصري، ابن( 27)

 .1بيروت، المجلد 

 مكتبة لبنان. ،(2918)قطر احمليط، بطرس البستاين، ( 28)

 .(10)إلى  (7)سورة الشمس، اآليات من ( 29)
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، وقال تعاىل: ﴿َما َكاَن أِلَْهِل اْلَمِديَنِة َوَمْن )30(ُهَداَها َوَلِكْن َحقَّ اْلَقْوُل ِمينِّ أَلَْمََلَنَّ َجَهنََّم ِمَن اجْلِنَِّة َوالنَّاِس َأمْجَِعنَي﴾ 
َن اأَلْعرَاِب َأن يَ َتَخلَُّفواْ َعن رَُّسوِل اللَِّه   .)31( َوالَ يَ ْرَغُبواْ بِأَنُفِسِهْم َعن ن َّْفِسِه﴾َحْوهَلُم مِّ

كما يتضح من التأمل يف اآليات القرآنية الكرمية السابقة أن النفس تدل على الذات اإلنسانية ككل متكامل، ومن 
ها يف عن اجلسد. من هنا، فإن النفس وماهيتاخلطأ النظر إىل النفس على أهنا الروح فقط، أو املشاعر والوجدان ِبعزل 

ضوء الفكر اإلسالمي ختتلف بشكل حاد عن ماهيتها يف ضوء األقوال واآلراء اليت متخضت عنها الدراسات اإلنسانية. 
فالقرآن الكرمي والسنة النبوية الشريفة يتجسد فيهما القول الفصل يف هذا املوضوع اهلام، فقد ورد لفظ النفس يف القرآن 
الكرمي مئات املرات يف ألفاظ متعددة، وهي: النفس، ونفسك، ونفسه، ونفسها، ونفسي، والنفوس، ونفوسكم، 
واألنفس، وأنفسكم، وأنفسهن، وأنفسنا. واملتأمل يف مجيع اآليات القرآنية احلكيمة جيد أهنا ختاطب اإلنسان وليست 

َمْت لِ يَا أَي نَها الَّ منه كما اعتقد بعضهم. قال تعاىل: ﴿ ءاً جز  َغٍد َوات َُّقوا اللََّه ِإنَّ اللََّه ِذيَن آَمُنوا ات َُّقوا اللََّه َوْلتَ ْنظُْر نَ ْفٌس َما َقدَّ
 .)32(﴾ َخِبرٌي ِبَا تَ ْعَمُلونَ 

و أتدل على اجلسم والروح معا، وهي بالتايل تدل على اإلنسان ككل  لقد نظر القرآن الكرمي إىل النفس نظرة مشولية،
الذات اإلنسانية بعنصريها املادي واملعنوي، ويدل كل منها على اإلنسان ككائن حي ذي أصل واحد يتكاثر، ويكسب، 

نَ َنا  قَاَل َربِّ ِإينِّ اَل أَْمِلُك ِإالَّ نَ ْفِسي َوَأِخي﴿ ويشتهي، ويغضب، وميوت مث جيازى على عمله.  قال تعاىل: فَافْ ُرْق بَ ي ْ
 .)33(َفاِسِقنَي﴾َوبَ نْيَ اْلَقْوِم الْ 

 
 النفس والشخصية: بين االعتدال واالضطراب:

. تشري سورة الشمس اليت بدأت بالقسم ببعض الظواهر الكونية، مثل: الشمس )34(ونفس وما سواها﴾﴿ قال تعاىل:
تمثلة يف حاالهتا ماإلنسانية جبوانبها السلبية واإلجيابية،  واألرض، إىل أن يصل القسم إىل النفس والقمر والليل والسماء

مشريا إىل  ،)35(قد أفلح من زكاها، وقد خاب من دساها﴾﴿من الفجور والتقوى، ويأيت جواب القسم يف قوله تعاىل: 
املقابل يف االنسياق وراء نزعات النفس  النفس وتطهريها والسمو هبا، والعكس يف أن الفالح والفوز هو طريقة تزكية هذه

 ومن منظور الطب النفسي احلديث .الفطرة السليمة ِبا يؤدي إىل أسوأ العواقب االحنراف عنالشريرة، والرتدي يف هاوية 

                                                           

 .(13)السجدة، اآلية سورة ( 30)

 .(120)سورة التوبة، اآلية ( 31)
 .(18) سورة الحشر، اآلية( 32)

 .(125) سورة المائدة، اآلية( 33)

 .(9)سورة الشمس، اآلية ( 34)

 .(01)إلى  (6)سورة الشمس، اآليات من  (35)
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عن اجلوانب املختلفة للصفات اليت  ولكنها بصفة عامة تعبري فإنه من الصعب أن حندد ماذا تعين النفس والشخصية،
صائص اليت تستمر مع الفرد على والعواطف واالنفعاالت، وهي اخل السلوكيات واألفكار يتميز هبا الشخص، وتشمل

والتنشئة األخالقية  مواجهة املواقف والظروف املختلفة. ويرى علماء النفس أمهية الوازع الديين مدى السنوات، يف
السليمة يف السيطرة على النزعات املرضية للنفس اإلنسانية، فقد ثبت أن االلتزام بروح الدين، واإلميان القوي الثابت 

أمن للسلوك املعتدل  غرسها يف النفس منذ الصغر تكون وقاية من االحنراف واالضطراب، وصمام حني يتم باهلل تعاىل
 السوي.

يف حاالهتا املختلفة سواء االعتدال والسواء واإلجيابية من ناحية، أو  يتّضح من املنظور اإلسالمي للنفس اإلنسانية
راف واالبتعاد عن الطريق السوي، ومن النماذج يف القرآن الكرمي األخرى املقابلة من الرتدي يف السوء واالحن احلاالت

بني االعتدال واالضطراب، أو بني التقوى والفجور؛ أن القرآن الكرمي قد  اليت تشري لطبيعة النفس اإلنسانية يف تقلبها
ال يزال علماء النفس  سبق علم النفس والطب النفسي احلديث يف عرض هذه احلقائق اليت تتعلق بالنفس اإلنسانية واليت

 .)36(فسبحان اهلل اخلالق الذي أحاط بكل شيء علما  واألطباء يف سعي لكشف بعض من أسرارها،

إن بنية الشخصية اإلنسانية املفطورة على اخلري، واليت تتقبل الشر، هي بنية مركبة من نفس أمارة بالسوء، ونفس لوامة، 
قيدة وعبادة، ل يف إفراد العبادة هلل، وفيها املنهج اإلسالمي اليت تتشربه من عونفس مطمئنة. وفيها الدافع الفطري املتمث

وفيها العقل الذي حياكم األشياء منطلقا من هذا املنهج اإلسالمي، وحيدث تفاعل بني هذه اجلوانب، فتميل الشخصية 
 اجتاه النفس املطمئنة كفر والنفاق، أو يفإىل التميز يف اجتاه النفس األمارة بالسوء واليت اعتادت على املعاصي والفسق وال

 .)37(اليت ميلؤها اإلميان، واحتكم هلذا اإلميان بعقله ونفذه يف سلوكه 

 

 دوافع السلوك من القرآن الكريم:

دث )الدوافع األولية(: وهي الدوافع الفطرية اليت ترتبط حباجات البدن الفسيولوجية، وما حي أوال   الدوافع الفسيولوجية
سجة البدن من نقص أو اختالل االتزان. فقد أودع اهلل سبحانه وتعاىل يف خملوقاته خصائصها وصفاهتا اخلاصة يف أن

 اليت تؤهلها ألداء الوظائف اليت خلقها اهلل تعاىل هلا.

                                                           

 واحة النفس المطمئنة.الموقع االلكتروني: ( 36)

 ، إيرتاك للنشر والتوزيع، مصر.(1004)املختصر يف الشخصية واإلرشاد النفسي، نبيل سفيان، ( 37)
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النفسية والروحية،  اإلنسان)وتسمى أيضا دوافع ثانوية(: وهي دوافع تتعلق حباجات  ثانيا   الدوافع النفسية والروحية
 وليست هلا عالقة مباشرة حباجات اإلنسان الفسيولوجية.

ثالثا  الدوافع الالشعورية: قد يشعر اإلنسان أحيانا ببعض الرغبات أو الدوافع غري املقبولة واملثرية لقلقه، فيعمل على 
لتعبري عن هذه ر. غري أنه كثريا ما يقوم اإلنسان باإبعادها من وعيه أو شعوره، مما يؤدي يف النهاية إىل كبتها يف الالشعو 

 .)38(الرغبات والدوافع بطريقة ال شعورية يف صورة فلتات اللسان وأخطاء الكالم

وقد أشار القرآن إىل التعبري الالشعوري عن طريق فلتات اللسان عما جييش يف النفس من دوافع حياول اإلنسان كتماهنا 
َرٌض َأن لَّن خُيْرَِج اللَُّه َأْضَغانَ ُهْم، َوَلْو نَ ﴿ىل: وإخفاءها، وذلك يف قوله تعا َشاء أَلََريْ َناَكُهْم أَْم َحِسَب الَِّذيَن يف قُ ُلوهِبِم مَّ

ُهْم يف حلَِْن اْلَقْوِل َواللَُّه يَ ْعَلُم َأْعَماَلُكمْ  عض احليل العقلية . وقد أشار القرآن أيضا إىل ب)39(فَ َلَعَرفْ تَ ُهم ِبِسيَماُهْم َولَتَ ْعرِفَ ن َّ
الالشعورية كالتربير، واإلسقاط، وتكوين رد الفعل. ويتضح من ذلك أن القرآن قد تعّرض للناحية الالشعورية من سلوك 

 .)40(اإلنسان قبل دراسة فرويد مؤسس نظرية التحليل النفسي هلا بأربعة عشر قرنا من الزمان

اجات للجسد حاجاته، وللنفس حاجاهتا. ومن هنا فإن إشباع احل وحىت يقوم اإلنسان بواجب العبادة، ال بد أن يستويف
املختلفة ال يتعارض مع اإلسالم، بل هو ضروري للقيام بواجب العبادة، ويتحقق ذلك بتوافر ثالثة شروط تعترب ِبثابة 

 ضوابط هلا، وهذه الشروط هي:

 ه وعمارة األرض.أن تكون احلاجة أو الدوافع حمققة للمطلب األساس، وهو عبادة اهلل وحد .2
 أن يكون إشباع احلاجات يف حدود ما أمر اهلل به وما هنى عنه، أي أن يشبعها من حالل. .1
 .)41(أن يلتزم يف إشباع حاجاته حد التوسط واالعتدال .9
 

 

                                                           

، دار غريب للنشر والتوزيع، القاهرة، (1002)الشناوي، بحوث في التوجيه اإلسالمي لإلرشاد والعالج النفسي، محمد ( 38)

 مصر.

 .(90)إلى  (19)سورة محمد: اآليات من ( 39)

، دار غريب للنشر والتوزيع، القاهرة، (1002)بحوث في التوجيه اإلسالمي لإلرشاد والعالج النفسي، محمد الشناوي، ( 40)

 مصر.

، دار غريب للنشر والتوزيع، القاهرة، (1002)بحوث في التوجيه اإلسالمي لإلرشاد والعالج النفسي، محمد الشناوي، ( 41)

 مصر.
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 أعراض االضطراب النفسي في المنظور اإلسالمي:

تماعية ويشمل أيضًا االحنرافات االج االحنراف: ويشمل االحنرافات السلوكية، وعلى رأسها االحنرافات اجلنسية. .2
 املختلفة مثل الكذب، والسرقة، وتعاطي املخدرات، وغري ذلك من ألوان السلوك املنحرف.

رتكبها، ويعترب أال يالشعور باإلمث: ويكون نتيجة ما ارتكبه اإلنسان من أعمال وسوس إليه هبا الشيطان وكان يود  .1
 عنصراً أساسياً يف تكوين العصاب، وهذا مما يثقل كاهل اإلنسان وجيعله يتوقع العقاب.

اخلوف: ونقصد به اخلوف املرضي الدائم املتكرر املتضخم، الذي ال ميكن ضبطه أو التخلص منه، أو السيطرة  .9
 ري.عليه، والذي يتملك سلوك اإلنسان وحيكمه ويصاحبه سلوك عصايب قه

 القلق: وهو آفة عصرنا الذي أصبح يطلق عليه "عصر القلق". .4
اإلكتئاب: وهو حالة يشعر فيها الفرد بالكآبة والكدر والغم واحلزن الشديد وانكسار النفس والتشاؤم دون سبب  .1

، امناسب أو لسبب تافه، فيفقد لذة احلياة ويرى أهنا خالية من األمن والسالم وال معىن هلا وال هدف له فيه
 .)42(فتثبط عزميته ويفقد اهتمامه بعمله وشئونه ويشعر بتفاهته

 

 اإلرشاد والعالج النفسي في اإلسالم:

خلق اهلل سبحانه وتعاىل اإلنسان ليقوم بواجب العبادة هلل وحده، وليحمل مسؤولية اخلالفة يف األرض وعمارهتا. وسخر 
السبيل.  قه اهلل على الفطرة وأودع فيه صلة تصله خبالقه، مث هداههلذا اإلنسان ما يف السماوات وما يف األرض مجيعا. خل

وحني احنرف الناس عن حتقيق ما أنيط هبم من عبودية هلل، والقيام بواجب اخلالفة يف األرض على الوجه الذي شرعه 
ةً َواِحَدًة ف َ )43(اهلل هلم، بعث اهلل الرسل مرشدين وهادين رِيَن َوُمنِذرِيَن بَ َعَث الّلهُ النَِّبيِّنيَ ، يقول تعاىل: ﴿َكاَن النَّاُس أُمَّ  ُمَبشِّ

ِذيَن أُوتُوُه ِمن بَ ْعِد َما َجاءتْ ُهُم َوأَنَزَل َمَعُهُم اْلِكَتاَب بِاحلَْقِّ لَِيْحُكَم بَ نْيَ النَّاِس ِفيَما اْختَ َلُفوْا ِفيِه َوَما اْختَ َلَف ِفيِه ِإالَّ الَّ 
نَ ُهْم  َناُت بَ ْغياً بَ ي ْ ْسَتِقيٍم﴾فَ َهَدى الّلهُ الَِّذيَن آَمُنواْ ِلَما اْختَ َلُفواْ ِفيهِ ِمَن احلَْقِّ بِِإْذنِهِ َوالّلهُ يَ ْهِدي مَ اْلبَ ي ِّ  .)44(ن َيَشاءُ ِإىَل ِصرَاٍط من

را مصدقا ملا سبقه من رساالت، ومتمما للهداية، بشريا ونذي -صلى اهلل عليه وسلم  -فكان الرسل وكان خامتهم حممد 
لناس كافة، وكان الوحي املنزل عليه القرآن الكرمي نورا وهداية، وسّنته املطّهرة، نرباسا هبما اهتدى السلف وعليهما إىل ا

                                                           

(، مجلة التوثيق التربوي )وزارة المعارف بالمملكة العربية السعودية(، العدد 2991)العالج النفسي الديني، حامد زهران، ( 42)

9. 

 التربية االساسية. كليةالموقع االلكتروني: ( 43)

 .(129)البقرة: اآلية سورة ( 44)
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ْن يصلح أمر اخللف بإذن اهلل، ويستمر املنهج اإلهلي يف اإلصالح حتقيقا ألمر اهلل سبحانه وتعاىل املتمثل يف قوله: ﴿َوْلَتكُ 
ٌة يَْدُعوَن إِ  َهْوَن َعنِ  ىَل ِمْنُكْم أُمَّ  .)45(اْلُمْفِلُحوَن﴾ اْلُمْنَكِر َوأُولَِئَك ُهمُ  اخلَْرْيِ َويَْأُمُروَن بِاْلَمْعُروِف َويَ ن ْ

ويشري واقع األمر، إضافة اىل ما جاء يف الفصل األول من هذا البحث وبشكل واضح إىل أن النظريات الوضعية مل 
ن يف ظلها؛ بل أن أيّا منها عاجز عن حتقيق األمن النفسي ملن يعاجَلو  تصل بعد إىل حتقيق ما تدعى لنفسها أهنا حتققه،

ذلك أن األسس اليت تقوم عليها هذه النظريات ال تزال أسسا منقوصة ألهنا ابتعدت عن املنهج اإلهلي. بينما وضع 
واملتتبع  -هلل عليه وسلم ا صلى -اإلسالم ألتباعه معايري اهلدى والرشاد، واليت تنّزل هبا القرآن، وفصلتها سنة املصطفى 

لتطور الدعوة اإلسالمية جيد أن اإلسالم بدأ بإعالم الناس أن هناك خلال يشوب عقيدهتم، ويتمثل هذا اخللل يف الشرك 
، وملَْ َيُكْن َلُه  دْ ، مث أرشدهم إىل العقيدة الصحيحة. قال تعاىل: ﴿ُقْل ُهَو اللَُّه َأَحٌد، اللَُّه الصََّمُد، ملَْ يَِلْد وملَْ يُولَ )46(باهلل

 . )47(ُكُفًوا َأَحٌد﴾

ومرشدًا هلم من الشر والغواية، ومزكًي ألنفسهم من  هاديًا للناس من الضاللة، - صلى اهلل عليه وسلم -وكان النيب 
 .)48(يُبتلى هبا الناس األمراض النفسية اليت عادة ما

سا يستضاء بالعديد من املواقف والتوجيهات اإلرشادية اليت تُعد نربا -صلى اهلل عليه وسلم  -حفلت سرية املصطفى وقد 
ة ويف السنوات األخرية كان هناك اعرتاف متزايد من العلماء والباحثني على أمهيبه يف جمال التوجيه واإلرشاد النفسي. 

ر، فقد ج النفسي، واالهتمام به يف أساليب العالج السريري. وعلى سبيل احلصالقضايا الدينية والروحية يف اإلرشاد والعال
لوحظ وجود حتّسن يف القدرة على التعامل مع الضغوط، واخنفاض حاالت االكتئاب والقلق، واخنفاض خماطر االنتحار، 

 .)49(عند استخدام العالج النفسي الديين

 

 

                                                           

 .(204)سورة آل عمران: اآلية ( 45)

، دار غريب للنشر والتوزيع، القاهرة، (1002)بحوث في التوجيه اإلسالمي لإلرشاد والعالج النفسي، محمد الشناوي، ( 46)

 مصر.
 سورة اإلخالص.( 47)

 ة.كلية التربية االساسيالموقع االلكتروني: ( 48)
(49 )Cognitive Restructuring: An Islamic Perspective. Journal of Muslim Mental Health. Hamdan, A. (2008). Volume 

3, Issue 1. 
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 الطرق اإلرشادية في اإلسالم:

ة: يف القرآن الكرمي والسنة النبوية املطهرة املثل الرائع على ما جيب علينا االقتداء به، قال تعاىل: الطرق االقتدائي .2
.  واالقتداء )50(اآلِخَر َوذََكَر اللََّه َكِثريًا﴾ اللَِّه أُْسَوٌة َحَسَنٌة لَِّمن َكاَن يَ ْرُجو اللََّه َواْليَ ْومَ  ﴿َلَقْد َكاَن َلُكْم يف َرُسولِ 

أن االقتداء طريقة عالجية تعليمية  )51((1001)ه أثره البالغ فيما يعلمه لَلبناء، وتشري عالم وشاكر باملريب ل
حيث يكتسب الفرد منها املهارات االجتماعية، وأن كثريًا من االستجابات واالضطرابات االنفعالية ميكن أن 

 تعدل، وأن التفكري املنظم ميكن تعلمه من خالل التعامل مع اآلخرين.

 .)52(الطرق الوعظية: وهي تعتمد على أسلوب النصح واإلرشاد والرتغيب والرتهيب .1

املناظرة واحلوار واإلقناع املنطقي: وتتم من خالل احلوار واملناقشة حول موضوع معني ينتهي بإقناع الطرف اآلخر  .9
 .)53(باالبتعاد عن التفكري غري املنطقي

رجات السلوك بدءا من املواقف األقل إثارة إىل املواقف األشد تقليل احلساسية التدرجيي: وذالك باستخدام مد .4
 .)54(إثارة

بن َأَحدُُكْم َأن يَْأُكَل حلََْم  .1 الطرق العقالنية االنفعالية: تدور حول خماطبة العقل ومشاعر اإلنسان. قال تعاىل: ﴿َأحيُِ
 .)55(اٌب رَِّحيٌم﴾َأِخيِه َمْيًتا َفَكرِْهُتُموُه َوات َُّقوا اللََّه ِإنَّ اللََّه تَ وَّ 

الطرق القصصية: يشتمل القرآن الكرمي على عدد كبري من قصص األنبياء، واحلوار الذي يدور بينهم وبني  .1
 .)56(قومهم

 
 
 

                                                           

 .(12)سورة األحزاب: اآلية ( 50)

 ، دار االندلس، حائل، السعودية.0، هويدا عالم، وحمدي شاكر، ط(1111)الصحة النفسية والعالج النفسي، ( 51)

فاعلية العالج النفسي الديني في تخفيف أعراض الوسواس القهري لدى عينة من طالبات الجامعة، حمدان فضة، وآمال ( 52)
 ، جامعة طيبة، المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية.(1002)الفقي، 

 المرجع السابق.( 53)
 المرجع السابق.( 54)
 .(21)سورة الحجرات: اآلية ( 55)

، أحمد أبو اسعد، وأحمد عربيات، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، (1009)اإلرشاد النفسي والتربوي، نظريات ( 56)

 عمان، األردن.
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 أهم أسس اإلرشاد والعالج النفسي في اإلسالم:

هو  الذي خلقين فهو يهدين والذي﴿ قال تعال: أن اهلل سبحانه وتعالى خلق اإلنسان، وهو يعلم من خلق، .2
. إن اهلل هو الذي خلق اإلنسان، وهو الذي يعرف كيف يصري )57(يطعمين ويسقني وإذا مرضت فهو يشفني﴾

اإلنسان سوياً، ووضع لذلك القوانني السماوية، ويعرف أسباب فساد اإلنسان واحنراف سلوكه، وطرق وقايته 
رف اجات النفسية لإلنسان ويدبر هلا اإلشباع عن طريق احلالل، ويعوصيانته، وهو الذي يدرك بقدرته وحكمته احل

 .)58(طرق عالجه وصالحه
سلم "إين قال رسول اهلل صلى اهلل عليه و  وأحاديثه النبوية الشريفة الصحيحة: صلى اهلل عليه وسلم،محمد  .1

 .)59(تركت فيكم ما إن متسكتم به لن تضلوا من بعدي: كتاب اهلل وسنيت"
ور يؤكد اإلسالم على قابلية اإلنسان للتعلم والتفكري والتمييز واملقارنة، واإلنسان مفطوك للتعديل: قابلية السل .9

على اخلري ويكتسب عديدا من السلوكيات يف حياته، ومن هذه السلوكيات ما قد خيالف املنهج اإلسالمي، ولكن 
ري، ومن التغيري خاضع للعلم والرغبة يف التغياإلسالم يقرر يف وضوح أن السلوك قابل للتغيري، وأن مناط هذا 

املعروف أن اإلسالم غرّي من سلوك الناس بعد تصحيح عقيدهتم وإصالح طباعهم وشخصياهتم، وكيف أُلغيت 
 .)60(من حياهتم عادات وأد البنات وشرب اخلمر وغريها

قدراته العقلية  ياة اإلنسان يقع يفإن حمور اهلداية واالنضباط يف حالجوانب العقلية جزء هام في تعديل السلوك:  .4
.  ولكن هذه القدرات العقلية ال )61(اليت هبا ميزه اهلل وكرمه على سائر املخلوقات، وهبا خاطبه ﴿أََفاَل يَ ْعِقُلوَن﴾

تكفي وحدها، وإمنا ال بد هلا من تفاعل مع مشاعر إنسانية تربط اإلنسان بفطرته.  وال بد من تنشئة سليمة على 
 ج اإلسالمي.أسس املنه

م األصل يف تصرفات اإلنسان من وجهة نظر اإلسال تصرفات اإلنسان تقوم على أساس من الوعي والشعور بها: .1
 .)62(أهنا حتت سيطرة عقله الواعي والناضج؛ وهلذا ارتبط التكليف بالعقل والبلوغ

                                                           

 .(99)( إلى 98)سورة الشعراء: اآليات من ( 57)

 ، عالم الكتب، القاهرة، مصر.9، ط(2998)التوجيه واإلرشاد النفسي، حامد زهران، ( 58)

 المرجع السابق.( 59)

، دار غريب للنشر والتوزيع، القاهرة، (1002)بحوث في التوجيه اإلسالمي لإلرشاد والعالج النفسي، محمد الشناوي، ( 60)

 مصر.

 .(18)سورة يس: اآلية ( 61)

، دار غريب للنشر والتوزيع، القاهرة، (1002)بحوث في التوجيه اإلسالمي لإلرشاد والعالج النفسي، محمد الشناوي، ( 62)

 مصر.
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. )63(بط التكليف هبافرد طاقة يرت فاألفراد متباينون يف اخللق ويف الرزق ويف السلوك، ولكل مبدأ الفروق الفردية: .1
 .)64(قال تعاىل: ﴿ال يَُكلُِّف اللَُّه نَ ْفًسا ِإالَّ ُوْسَعَها﴾

ا فاإلنسان مطالب أن حياسب نفسه، وأن يأمرها باخلري وينهاه اإلرشاد والعالج يكون بدافع من الشخص نفسه: .9
. قال )65(تعاىل من الفرد نفسه، وتوفيق من اهللعن اهلوى، وأن يقودها إىل اهلداية. وينعقد التغيري على رغبة وسعى 

رُ  ال اللَّهَ  تعاىل: ﴿ِإنَّ  ُروا َحىتَّ  بَِقْومٍ  َما يُ َغي ِّ  .)66(َما بِأَنْ ُفِسِهْم﴾ يُ َغي ِّ
ب وما فإنه حيتاج أن يعلم أوال ما الصواوألن اإلنسان قد كرمه اهلل بالعقل،  مبدأ اإلرشاد والعالج علم ثم عمل: .8

 .)68(. قال تعاىل: ﴿فَاْعَلْم أَنَُّه اَل إَِلَه ِإالَّ اللَُّه َواْستَ ْغِفْر ِلَذنِْبَك﴾)67(اخلطأ، مث يعمل ِبا علم به
اهتم اإلسالم باجلانب اإلمنائي الذي يسهل حياة الناس،  إنارة طريق المرشد في عمله في مختلف الجوانب: .9

هلم الطريق القومي لتكوين الشخصية، واهتم باجلانب الوقائي بتجنيب الناس األخطار واالحنرافات، كما اهتم ويرسم 
 .)69(باجلانب العالجي بتناول املشكالت عند حدوثها

 

 والعالج النفسي في اإلسالم: مبادئ اإلرشاد

الديين  لفرد يف التفكري، ويعد اإلرشاد النفسيا املوضوعية لَلفكار واحرتام حرية املناقشة الدينية القائمة على النظرة .2
 .)70(النفسية إرشاداً بنائياً وموجهاً حنو املشكالت

أكثر لعملية  املشكالت النفسية يويل اهتماماً  تربوي؛ حيث إنه يف طريقته إلرشاد األفراد ذوي يقوم على منوذج .1
احلرص على إعطاء  ونفسية يلقيها املرشد/املعاجل مع التفاعل، فاجللسة تبدأ ِبادة تعليمية دينية التعلم جبانب عملية

                                                           

 لمرجع السابق.ا( 63)

 .(181)سورة البقرة: اآلية ( 64)

، دار غريب للنشر والتوزيع، القاهرة، (1002)بحوث في التوجيه اإلسالمي لإلرشاد والعالج النفسي، محمد الشناوي، ( 65)

 مصر.

 .(00)سورة الرعد: اآلية ( 66)

، دار غريب للنشر والتوزيع، القاهرة، (1002)بحوث في التوجيه اإلسالمي لإلرشاد والعالج النفسي، محمد الشناوي، ( 67)

 مصر.

 (.29سورة محمد: اآلية )( 68)

، دار غريب للنشر والتوزيع، القاهرة، (1002)بحوث في التوجيه اإلسالمي لإلرشاد والعالج النفسي، محمد الشناوي، ( 69)

 مصر.

نة من طالبات الجامعة، حمدان فضة، وآمال فاعلية العالج النفسي الديني في تخفيف أعراض الوسواس القهري لدى عي( 70)
 ، جامعة طيبة، المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية.(1002)الفقيه، 

http://www.bdr130.net/vb/t385097.html
http://www.bdr130.net/vb/t385097.html
http://www.bdr130.net/vb/t385097.html
http://www.bdr130.net/vb/t385097.html
http://www.bdr130.net/vb/t385097.html
http://www.bdr130.net/vb/t385097.html
http://www.bdr130.net/vb/t385097.html
http://www.bdr130.net/vb/t385097.html
http://www.bdr130.net/vb/t385097.html
http://www.bdr130.net/vb/t385097.html
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 يتم التعليم أيضاً من خالل القدوة، ويقوم على الرتكيز مفاهيم وتصورات صحيحة للمبادئ والقيم اإلسالمية، كما
 .")71(موجودان يف "اهلنا واآلن على "اهلنا واآلن" على اعتبار أن القرآن الكرمي والسنة النبوية املطهرة

 .)72(الدينية وممارسة الرياضة الروحية نيات اإلرشاد والعالج النفسي الديين على الفهم الصحيح للعباداتف تعتمد .9
 

 أهداف اإلرشاد والعالج النفسي من القرآن الكريم:

 .)73(حترير الشخص املضطرب من مشاعر اخلطيئة واإلمث اليت هتدد طمأنينته وأمنه النفسي، ومساعدته على تقبل ذاته .2
مساعدة املنتفع على فهم واقعه وظروفه وتفكريه وتصرفاته ومشاعره، ومساعدته على تقومي هذا الواقع واحلكم عليه  .1

 .يف ضوء املعايري اإلسالمية
مساعدة املنتفع على تنمية طاقاته ِبا يساعده على الوفاء بالتكاليف الشرعية وحاجات معيشته، وِبا يتفق مع  .9

 متطلبات اجملتمع.
ملنتفع على تصحيح عقيدته على ضوء عقيدة التوحيد، والوفاء بالتكاليف الشرعية وسلوكه الشخصي مساعدة ا .4

 .واالجتماعي، ِبا يساعده على حتقيق األمن والطمأنينة
 مساعدة املنتفع على تعلم كيفية مواجهة املشكالت، وذلك على هدى من املنهج اإلسالمي. .1
 .قرارات، وذلك يف ضوء املنهج اإلسالميمساعدة املنتفع على تعلم كيفية اختاذ ال .1

وبذلك يكون اهلدف العام لإلرشاد والعالج النفسي القائم على أساس املنهج اإلسالمي، هو مساعدة األفراد يف مواجهة 
ما يقابلهم يف أمور العقيدة والعبادات واملعامالت، وسائر شؤون احلياة ِبا حيقق الطمأنينة هلم وللمجتمع، وذلك من 

 .)74(عملية تعليمية، وموقف تعليمي يوفرها مرشد/معاجل يعمل يف إطار املنهج اإلسالمي خالل

 فنيات اإلرشاد والعالج النفسي من القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة:

اً وهاماً يف الصحة وعبادته ليس عامالً أساسيإن اإلميان باهلل تعاىل وتوحيده اإليمان بعقيدة التوحيد، وتقوى اهلل:  -
النفسية فحسب، وإمنا هو أيضًا عامل أساسي وهام يف عالج املرض النفسي، فاإلميان باهلل تعاىل وتوحيده 

صلى اهلل عليه  -والتقرب إليه بالعبادات والطاعات والتمسك بالتقوى وفعل كل ما يرضي اهلل تعاىل ورسوله 

                                                           

 المرجع السابق.( 71)

 المرجع السابق.( 72)

 ، عالم الكتب، القاهرة، مصر.9، ط(2998)التوجيه واإلرشاد النفسي، حامد زهران، ( 73)

 ، دار غريب للنشر والتوزيع، القاهرة، مصر.(1002)لإلرشاد والعالج النفسي، حممد الشناوي، حبوث يف التوجيه اإلسالمي ( 74)
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ن كل ما هنى عنه اهلل تعاىل ورسوله، إمنا يطلق يف االنسان طاقات روحية هائلة تؤثر يف ، واالبتعاد ع-وسلم 
ان مجيع وظائفه البدنية والنفسية، وتؤثر فيه تأثرياً كبرياً ميّكنه من التغلب على أمراضه البدنية والنفسية.  إن اإلمي

الناشئ عن  ه وقدره خيّلص املؤمن من القلقباهلل تعاىل، واإلخالص يف عبادته، واالعتماد عليه، والرضا بقضائ
ِمُنوا يَا أَي نَها الَِّذيَن َآَمُنوا ات َُّقوا اللَّهَ َوآَ ، قال تعاىل: ﴿)75(الشعور بالذنب، ويبعث يف نفسه الطمأنينة واألمن النفسي

 .)76(﴾ َواللَُّه َغُفوٌر َرِحيمٌ ِه َويَ ْغِفْر َلُكمْ ِبَرُسولِِه يُ ْؤِتُكْم ِكْفَلنْيِ ِمْن َرْْحَِتِه َوجَيَْعْل َلُكْم نُورًا مَتُْشوَن بِ 
إن أداء العبادات اليت كلفنا اهلل تعاىل هبا إمنا يطّهر النفس ويزكيها، ويصقل القلب ويهيئه إىل تلقي العبادات:  -

ن َشرََح اللَُّه َصْدرَُه ِلإْلِ  أََفَمن﴿ جتليات اهلل تعاىل عليه بالنور واهلداية واحلكمة، قال تعاىل: ْساَلِم فَ ُهَو َعَلى نُوٍر مِّ
 أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال: "فتنة الرجل يف -رضي اهلل عنه  -.  وعن حذيفة بن اليمان )77(﴾رَّبِّهِ 

أهله وماله وولده ونفسه وجاره يكفرها الصيام والصالة والصدقة، واألمر باملعروف، والنهي عن املنكر" )أخرجه 
رتمذي وأْحد وابن ماجه(. وقد اتبع القرآن يف تربيته لشخصيات الناس، ويف تغيري سلوكهم البخاري ومسلم وال

أسلوب العمل واملمارسة الفعلية لَلفكار والعادات السلوكية اجلديدة اليت يريد أن يغرسها يف نفوسهم. ولذلك 
عبادات يف أوقات . إن القيام هبذه الفرض اهلل سبحانه وتعاىل العبادات املختلفة: الصالة، والصيام، والزكاة، واحلج

معينة بانتظام يعلم املؤمن طاعة اهلل تعاىل، واالمتثال ألوامره، والتوجه الدائم إليه، كما يعلمه الصرب، وحتمل 
املشاق، وجماهدة النفس والتحكم يف أهوائها وشهواهتا، كما يعلمه حب الناس، واإلحسان إليهم، وينمي يف 

 .)78(لتكافل االجتماعينفسه روح التعاون وا
ة يدعو القرآن املؤمنني إىل التحلي بالصرب ملا فيه من فائدة عظيمة يف تربية النفس وتقوية الشخصية، وزيادالصبر:  -

قدرة اإلنسان على حتمل املشاق، وجتديد طاقته ملواجهة مشكالت احلياة وأعبائها، ولتعبئة قدراته ملواصلة اجلهاد 
اَلِة َوِإن ََّها َلَكِبريٌَة ِإالَّ عَ  يف سبيل إعالء كلمة اهلل  َلىتعاىل. قال جّل جالله: ﴿َواْسَتِعيُنوْا بِالصَّرْبِ َوالصَّ

.  واملؤمن الصابر ال جيزع ملا يلحق به من أذى، وال يضعف أو ينهار إذا أملّت به مصائب الدهر )79(اخْلَاِشِعنَي﴾
عاىل ليعلم يصيبه يف احلياة الدنيا إمنا هو إبتالء من اهلل ت وكوارثه، فقد أوصاه اهلل تعاىل بالصرب، وعلمه أن ما

ُلَو َأْخَبارَُكمْ . ﴿)80(الصابرين منا ُلَونَُّكْم َحىتَّ نَ ْعَلَم اْلُمَجاِهِديَن ِمنُكْم َوالصَّاِبرِيَن َونَ ب ْ  .)81(﴾لََنب ْ

                                                           

 ، دار الشروق، القاهرة، مصر.9،  ط(1002)القرآن وعلم النفس، محمد نجاتي، ( 75)

 .(18)الحديد: اآلية سورة ( 76)

 .(11)سورة الزمر: ( 77)

 ، دار الشروق، القاهرة، مصر.9،  ط(1002)القرآن وعلم النفس، محمد نجاتي، ( 78)

 .(41)سورة البقرة: ( 79)

 ، دار الشروق، القاهرة، مصر.9،  ط(1002)القرآن وعلم النفس، محمد نجاتي، ( 80)

 .(92)سورة محمد: اآلية ( 81)
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مواظبة املؤمن على ذكر اهلل بالتسبيح واالستغفار وتالوة القرآن، تؤدي إىل تزكية نفسه وصفائها وشعورها إن الذكر:  -
. ويقول الرسول )82(الَِّذيَن آَمُنوا َوَتْطَمِئنن قُ ُلوبُ ُهْم ِبذِْكِر اللَِّه َأال ِبذِْكِر اللَِّه َتْطَمِئنن اْلُقُلوُب﴾﴿باألمن والطمأنينة 

"ذكر اهلل شفاء القلوب" رواه الديلمي عن أنس. وحينما يداوم املسلم على ذكر اهلل  -وسلم  صلى اهلل عليه -
فإنه يشعر بأنه قريب من اهلل، ويف ْحايته ورعايته، ويبعث ذلك يف نفسه الشعور بالثقة والقوة، والشعور باألمن 

شعر به هو بال شك عالج للقلق الذي يوالطمأنينة والسعادة. وذكر اهلل إذ يبعث يف النفس األمن والطمأنينة، ف
 .)83(اإلنسان حينما جيد نفسه ضعيفا عاجزا أمام ضغوط احلياة وأخطارها

من أهم األدوية لعالج القلق، والشعور بالذنب هي التوبة، وقد وعد اهلل تعاىل بالعفو لكل مذنب مهما  التوبة:  -
لقه ويسبب ، فيتخلص من شعوره بالذنب الذي يقكثرت ذنوبه، فالتوبة تبعث لديه األمل يف النجاة من العذاب

ۤوَء جِبََهاَلٍة مُثَّ ﴿، قال تعاىل: )84(له كثرياً من اآلالم النفسية ْوبَةُ َعَلى ٱللَِّه لِلَِّذيَن يَ ْعَمُلوَن ٱلسن َا ٱلت َّ  يَ ُتوبُوَن ِمن َقرِيٍب ِإمنَّ
 .)85(﴾اً َحِكيماً فَُأْولَ ِٰئَك يَ ُتوُب ٱللَُّه َعَلْيِهْم وََكاَن اهلل َعِليم

صلى اهلل  -والدعاء ذكر وعبادة، وله من الفضل والثواب ما هلما، فعن النعمان بن بشري أن رسول اهلل الدعاء:  -
قال: }الدعاء هو العبادة، مث قرأ: "وقال ربكم ادعوين أستجب لكم إن الذين يستكربون عن  -عليه وسلم 

"ما من رجل  قال: -صلى اهلل عليه وسلم  -أن رسول اهلل  عباديت سيدخلون جهنم داخرين"{. وعن أيب هريرة
يدعو اهلل إال استجاب له فإما أن يعجل له يف الدنيا وإما أن يدخر له يف اآلخرة، وإما أن يكفر عنه من ذنوبه 

 .)86(بقدر ما دعا ما مل يدع بإمث أو قطيعة رحم أو يستعجل" )أخرجه الرتمذي(
عليه  –نب وظلم النفس أمام اهلل نظرية قرآنية، فقد ذكر يف قصة سيدنا يونس نظرية االعرتاف بالذاالعتراف:  -

ه الننوِن ِإذ ذََّهَب ُمَغاِضًبا َفَظنَّ َأن لَّن ن َّْقِدَر َعَلْيِه فَ َناَدى يف الظنُلَماِت َأن ال إل وَذا﴿ ، قال اهلل تعاىل:-السالم 
َناهُ ِمَن اْلَغمِّ وَكذلك نُنِجي اْلُمْؤِمِننَي﴾ ِمنيَ ِمَن الظَّالِ  إاِل أَنَت ُسْبَحاَنَك ِإينِّ ُكنتُ  َنا َلهُ َوجَنَّي ْ . واالعرتاف )87(فَاْسَتَجب ْ

يتضمن شكوى النفس من النفس طلباً للخالص وللغفران. وفيه إفضاء اإلنسان ِبا يف نفسه إىل اهلل. وهو يزيل 
ظهر مفهوم ملضطربة ويعيد إليها طمأنينتها.  ويمشاعر اخلطيئة واإلمث، وخيفف من عذاب الضمري، ويطهر النفس ا

الذات اخلاص حيث يكشف املريض عن عورته "عورته النفسية" بقصد العالج، ولذلك جيب على املعاجل مساعدة 

                                                           

 .(18)الرعد: اآلية سورة  (82)

 ، دار الشروق، القاهرة، مصر.9ط،  (1002)القرآن وعلم النفس، محمد نجاتي، ( 83)

 ، كلية التربية، الجامعة اإلسالمية، غزة، فلسطين.(1001)اإلرشاد النفسي والصحة النفسية في اإلسالم، محمد الخطيب، ( 84)

 .(29)سورة النساء: اآلية ( 85)

 ، عالم الكتب، القاهرة، مصر.9، ط(2998)التوجيه واإلرشاد النفسي، حامد زهران، ( 86)

 .(88) إلى (89)سورة األنبياء: اآليات من ( 87)
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املريض على االعرتاف خبطاياه وتفريغ ما بنفسه من انفعاالت اإلمث ومشاعره املهددة، ويتقبل املعاجل ذلك يف 
 .)88(رتاف التكفري عن اإلمث والرجوع إىل الفضيلةحياد. ويتبع االع

 

 تحليل ومناقشة

 التباين في المنهجية ما بين النظريات الوضعية والنموذج اإلسالمي:

رشد/املعاجل وبني بني املاإلرشاد والعالج النفسي كما يراها الباحثون يف جمال علم النفس يشتمالن على عالقة مباشرة 
املنتفع، فمضمون اإلرشاد والعالج النفسي هو مساعدة يقدمها شخص لديه القدرة واملعرفة واالستعداد الشخصي إىل 
شخص آخر يف موقف ومشكلة. ومن هذا املنطلق ظهرت نظريات عديدة يف الغرب تتناول اإلرشاد والعالج النفسي، 

إىل حتقيق ما تدعي لنفسها أهنا حتققه، وذلك أن األسس اليت تقوم عليها هذه  إاّل أن هذه النظريات مل تصل بعد
النظريات ال تزال أسسا منقوصة. هذا عدا عن أن كافة النظريات الوضعية تناولت دراساهتا وحتليالهتا من خالل جتارب 

 .)89(ليست كاحليوان على احليوانات سواء الكالب، أو القرود، أو الفئران.. وبالطبع فإن اإلنسان وطباعه
وإذا نظرنا للمنهج اإلسالمي وما قدمه ويقدمه لَلفراد واجملتمعات من جوانب أساسية تساعدهم على التوافق يف حياهتم، 

على التمتع  الواقع أغىن وأقوى ما يعني األفراد واجلماعاتوبالتايل على التمتع بالصحة النفسية، لوجدنا هذا املنهج يف 
 هبا. حيث أن املنهج اإلسالمي:

ربط الفرد هبدف ساِم فجعل غاية حياته عبادة اهلل وحده: ويف إطار هذه الغاية أُنيط باإلنسان اخلالفة يف األرض  .2
﴿َوَما َخَلْقُت  ى حتقيق ذلك، قال تعاىل:والقيام على عمراهنا، مما جيعله يف دافع دائم للسلوك الذي حيافظ به عل

.  ولو أخذنا هذا اجلانب وحده لوجدنا أنه ميثل قمة ما يساعد الفرد على حتقيق )90(اجلِْنَّ َواإِلنَس ِإالَّ لِيَ ْعُبُدوِن﴾
 .)91(التوافق والصحة النفسية

                                                           

 ، عالم الكتب، القاهرة، مصر.9، ط(2998)التوجيه واإلرشاد النفسي، حامد زهران، ( 88)

، دار غريب للنشر والتوزيع، القاهرة، (1002)بحوث في التوجيه اإلسالمي لإلرشاد والعالج النفسي، محمد الشناوي، ( 89)

 مصر.

 .(11)سورة الذاريات: اآلية ( 90)

، دار غريب للنشر والتوزيع، القاهرة، (1002)مي لإلرشاد والعالج النفسي، محمد الشناوي، بحوث في التوجيه اإلسال( 91)

 مصر.
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يا على ذلك فهي متثل ركنا أساسزودت الشريعة اإلسالمية األفراد ِبا يكفي حلماية حياة اإلنسان من الضرر، وب .1
طريق الوقاية من املرض النفسي؛ ذلك أن الفقهاء حيددون مقاصد الشريعة يف احملافظة على الدين والنفس والعقل 

 .)92(والنسل واملال

 

 الخاتمـة:

 حاولت الباحثة يف هذا البحث تقدمي عرض موجز لتصور اإلرشاد والعالج النفسي حسب النموذج اإلسالمي، وفق
رؤية إسالمية تنطلق من هذا الدين احلنيف، وتتخذ منه مرجعية تبين عليها كافة عمليات اإلرشاد والعالج النفسي، 
واليت تستهدف الفرد يف كافة جوانب حياته، من خالل توضيح للعديد من املفاهيم املتعلقة بالبحث، واألسس واألهداف 

 وأوضحت الباحثة هنا أيضا مسألة املطلق والنسيب يف القرآن الكرمي.واملبادئ وطرق اإلرشاد والعالج النفسي... اخل، 

كما تطرقت الباحثة بإجياز إىل التباين الواضح يف املنهجية ما بني النظريات الوضعية وبني النموذج اإلسالمي يف اإلرشاد 
تاجه البحث، ن حسبما حيوالعالج النفسي، حيث ان املوضوع كبري جدا، ولكن مت توضيح الصورة العامة هلذا التباي

وتطرقت الباحثة أيضا يف هذا السياق إىل "املنهج اإلسالمي يف اإلرشاد عرب الثقافات"، وقد تناولت هذه املواضيع 
 بالتحليل والتعليق مع بيان وجهة النظر اخلاصة هبا وبقناعاهتا يف هذا املوضوع.

افتها، ما على اجلوانب املتعلقة بالصحة النفسية للفرد كومما جاء يف فصول البحث، جند أن النموذج اإلسالمي حيتوي 
يساعد املرشد/املعاجل النفسي يف إجناز عمله على أكمل وجه. ورغم كل هذا، إال أن اإلرشاد والعالج النفسي الديين 

نوات األخرية ساإلسالمي، مل يلَق اهتماما مقارنة بالدراسات األجنبية يف هذا اجملال، على الرغم من أن الدراسات يف ال
قد أثبتت أن اإلرشاد والعالج النفسي الديين قد جنح يف تعديل الكثري من السلوكيات وتغيريها، وإسداء برامج نفسية 

 تسهم يف التوافق النفسي واالجتماعي.

ان، سأن النموذج النفسي اإلسالمي ينطلق يف نظرته لإلرشاد والعالج من نظرة شاملة ومتكاملة لإلنوقد أوضح البحث 
ومل يغفل النموذج اإلسالمي تكوين الشخصية وحمدداهتا، وكيفيات بنائها وأمناطها، ألهنا الكيان املتكامل للفرد، والذي 
تظهر عليه هيئات السواء أو االحنراف، وتكمن فيه أسباب الصحة واملرض، وتلك احللقة املهيمنة واملكّملة للعملية 

 اإلرشادية والعالجية.

                                                           

 المرجع السابق.( 92)
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أكد العلماء على اختالف دياناهتم وتوجهاهتم أمهية اإلرشاد النفسي الديين كأحد الطرائق ؛ فقد ويف هذا السياق
 .)93(األساسية يف اإلرشاد، وخاصة يف عصر التقنية الذي أصبح فيه الفرد يعاين من االغرتاب وصراع القيم املادية والروحية

ى واألمن النفسي، وهو هبة من اهلل خلري اإلنسان، يعينه علكما رأينا جليًا أن الدين وسيلة لتحقيق اإلميان والسالم 
احلياة السوية. حيث جاء اإلسالم نورًا وهدايًة ليبدد ظالم العقول والقلوب، وحيقق للبشر األمن والسعادة والسالمة. 

وء وبني النفس سفالعالج النفسي الديين حيقق اهلدف املطلوب، وهو النفس املطمئنة اليت توفق بني النفس األمارة بال
 اللوامة، وتنمي النفس البصرية.  

ورحم اهلل ابن القيم الذي قال: "إن العالج الديين )ويقصد هنا اإلسالمي( هو أجود العالج وأنفعه، وأفضله وأجنعه، 
 وأكمله وأمجعه".

الشديد لعدم  قوأود أن أضيف يف هذا السياق، حول مشاعري اخلاصة حنو هذا البحث، حيث شعرت يف البداية بالقل
توافر الكثري من املراجع حول املوضوع، ولكن مع إصراري وحبثي املستمر، وحصويل على العديد من الكتب االلكرتونية 
من خالل االنرتنت، وإطالعي على الكثري منها، شعرت حينها أنين كنت حمظوظة لكتابيت حول هذا املوضوع "اإلرشاد 

ي"؛ فقد منحين البحث واإلطالع الكثري من املعلومات والقّيمة، وعلى كثري من  والعالج النفسي يف النموذج اإلسالم
كنوز األدب والفلسفة والكتابات القرآنية، اليت مل أكن ألطلع عليها لو مل اكتب هذا البحث، إضافة إىل ما قدمه يل 

 هذا اإلطالع الغين من قدرة على التحليل والتفسري يف هذا اجملال.

 

 

 

 

 

 

                                                           

 ، عمان، األردن.(1009) اإلرشاد والتوجيه في مراحل العمر، جامعة القدس المفتوحة،( 93)
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Abstract 

Foreign investment become one of the concessive imperatives in this age 
for its role in the influx of capital and technology (technology), 
infrastructure development and providing the employment opportunities 
in the host countries for investment ;but there are a lot of legal and 
administrative obstacles face the foreign investment in Iraq. In this sense, 
this study addressed these obstacles which prevent or impede the fluidity of 
the foreign capital under the force of the investment law No.13 of 2006 and 
the other administrative and complexities laws that related to the 
enforcement of these laws depending on the analytical inductive method. 
So, this study showed the necessary legal means to address these obstacles to 
provide a safe and convenient environment attracting the foreign 
investments. In order to that, the study showed the concept of foreign 
investment and its types. Also, it showed the related obstacles to the 
investment project ownership laws such as nationalization, expropriation 
and the other procedures that taken by the state in accordance with the 
sovereign jurisdiction; but it is obsessed scare foreign investors and reluctant 
them to invest. 
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The study showed the necessity of legal processors dispense and providing 
the enough securities to protect the investor and remove his obsessions from 
these procedures or mitigate it such as the absolute ban or the conditional 
ban. In the same context, the study discussed the foreign investment 
obstacles in the administrative laws such as the administrative complexities, 
owning real estates and disposition it. It also discussed how to address these 
obstacles in terms of the role of the legislative stability condition in 
administrative protection for the foreign investor in addition to granting the 
foreign investor the necessary administrative licenses related to the 
investment project. 

After we finished discuss these topics, we finished our research with a 
conclusion included the highlights results we reached during the research 
in addition to several proposals we hope that the relevant authorities 
introduced to attract investment and develop the country without excess or 
negligence. 

 

 

 ملخص البحث

 لدوره يف تدّفق رؤوس األموال والتكنلوجيا أصبح االستثمار األجنيب من الضرورات املسّلم هبا يف هذا العصر،
ولكن هناك الكثري من املعّوقات .  وتطوير البىن التحتّية وتوفري فرص العمل يف البلدان املضيفة لالستثمار )التكنولوجيا(

 االستثمار األجنيب يف دولة العراق. ومن هذا املنطلق، تناولت هذه الدراسة تلك املعّوقات القانونية واإلدارية اليت تواجه
م وبقية 1002( لسنة 21اليت متنع أو تعرقل انسياب رأس املال األجنيب يف ظّل قانون االستثمار العراقي النافذ رقم )

رائي والوصف قوانني. اعتمدت الدراسة املنهج االستقالقوانني ذات العالقة والتعقيدات اإلدارية املتعلقة بتطبيق تلك ال
التحليلي، بغية الوصول إىل نتيجة رائعة. فأظهرت الدراسة الوسائل القانونية الالزمة ملعاجلة تلك املعّوقات لتوفري بيئة 

ان أنواعه يومالئمة جلذب االستثمارات األجنبية، ويف سبيل ذلك وّضحت الدراسة مفهوم االستثمار األجنيب وب آمنة 
، كما بّينت املعّوقات املتعلقة بقوانني ملكّية املشروع االستثماري ، كالتأميم واملصادرة واالستيالء اجلربي املؤقت وباقي 
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اإلجراءات اليت تّتخذها الدولة وفق اختصاصها السيادّي، وذلك يشّكل هاجسًا خييف املستثمر األجنيب فيحجم عن 
 سة وجوب وضع املعاجلات القانونية وتوفري الضمانات الكفيلة حبماية املستثمر وإزالة هواجسهاالستثمار، كما بّينت الدرا

من تلك اإلجراءات أو التخفيف من حدهتا كاحلضر املطلق أو احلضر املشروط وويف ذات السياق، ناقشت الدراسة 
كيفية معاجلة هذه ك العقارات والتصرف فيها، و معّوقات االستثمار األجنيب يف القوانني اإلدارية كالتعقيدات اإلدارية ومتل

املعّوقات من حيث منح املستثمر األجنيب التيسريات اإلدارية لالزم املتعلقة باملشروع االستثماري . وبعد أن انتهت 
الدراسة من حبث هذه املوضوعات ،توّصلت إىل خامتة تضّمنت جمموعة من النتائج، فضاًل عن عّدة مقرتحات يؤمل 

 جلهات ذات العالقة األخذ هبا جلذب االستثمار األجنيب وتنمية واقع البالد بال إفراط وال تفريط.من  ا

 

 المقدمة 

السيما  -ميثل االستثمار األجنيب أحد أهم العناصر اليت تقوم عليها التنمية االقتصادية واالجتماعية يف كافة البلدان
حيث اعتمدت هذه الدول منذ فرتة بعيدة وحىت اآلن على الدول املتقدمة للنهوض مبستويات التنمية  -البلدان النامية

دي فيها، متخذة أشكال وصور عدة نتيجة النقص يف مصادر التمويل احمللية لديها لدعم وزيادة معدالت النمو االقتصا
مشاريع التنمية، مما زاد اعتمادها على مصادر التمويل اخلارجية ومنها االستثمار األجنيب باعتباره حمركاً للنمو االقتصادي 

قنية، رص عمل وزيادة معدالت التشغيل وإدخال التالذي يساهم يف زيادة القدرات اإلنتاجية لالقتصاد احمللي وإجياد ف
 وتعترب هذه اخلصائص السمة املميزة هلذا النوع من االستثمار.

ولعل أبرز األمور اليت حتفز االستثمارات األجنبية على االنسياب إىل الدولة هو وجود ضمانات قانونية حلمايتها من 
ءات اليت ولة املضيفة لالستثمار، وقد تتمثل هذه املعوقات باإلجرااملعوقات اليت تتعرض هلا هذه االستثمارات يف الد

تتخذها الدولة املضيفة لالستثمار واليت تعترب مظهراً من مظاهر السيادة وحقاً مشروعاً من حقوقها القانونية، كنزع امللكية 
تثمر األجنيب جنيب، وقد تدفع املسواملصادرة والتأميم، والشك، أن هذه اإلجراءات كافية خللق املخاوف لدى املستثمر األ

ومن جهة أخرى هناك معوقات ال تقل أمهية عن سابقتها  عن ترك هذا البلد والبحث عن أماكن أخرى أكثر اطمئناناً.
لتعلقه بالقوانني اإلدارية كالتعقيدات اإلدارية ومتلك العقار والتصرف فيها وتعدد جهات إصدار القرارات أو منح 

مارية مما جيعل املستثمر أمام صعوبة احلصول على اإلجازات االستثمارية، مما تنعكس سلباً على العملية الرتاخيص االستث
 االستثمارية كما تؤدي إىل عدم اطمئنان املستثمر على مشروعه وما هلا من تأثري على قرار املستثمر األجنيب.

 



Journal of Human Development and Education for specialized Research (JHDESR) Vo: 4, No: 1, 2018 

           

 
 621 

Journal of Human Development and Education for specialized Research 

 مشكلة البحث 

القانوين أحد أهم العوامل اليت يبىن عليها املستثمر األجنيب قرار استثمار أمواله يف أي دولة ومن ضمنها يعترب املناخ 
فأول ما يأخذ املستثمر بعني االعتبار عند أقدامه على توظيف أمواله هو النظام القانوين الذي سيتم يف ظله  العراق،

رؤوس  باالطمئنان البد من توفري مناخ استثماري مغري ألصحابإجناز عملية االستثمار ولكي يشعر املستثمر األجنيب 
األموال األجنبية، واحلقيقة أن العراق غري ملزمًا _ نضريًا _ بتوفري هذا املناخ للمستثمرين األجانب. وإمنا هي حتت 

ت االقتصادية اضغط ضعفها العلمي وحاجتها للموارد والتكنلوجيا األجنبية بعد إن اهنكت اقتصادها احلروب والعقوب
واالحتالل األجنيب  تضطر _ عملياً _ لتوفري هذا املناخ إىل املستثمرين األجانب بغية استضافتهم واستضافة صناعاهتم 
وخدماهتم واالستفادة من التطور والتقدم التكنلوجي الذي بلغته مشروعاهتم. وبالرغم من قيام العراق بانتهاج سياسات 

ا زيادة تدفقات االستثمار األجنيب اليها، إال أنه ال زال يعاين من اخنفاض حجم التدفقات اقتصادية وقانونية من شأهن
االستثمارية األجنبية مقارنة بالدول األخرى وذلك لوجود جمموعة املعوقات القانونية ذات الطابع التشريعي واالقتصادي 

 .تهاواإلداري واملايل لذا سيقف الباحث على هذه املعوقات وكيفية معاجل

 منهجية البحث

الطريقة املتبعة يف البحث هو املنهج التحليلي )االستقراء والتحليل القانوين ( إذ يعتمد البحث على حتليل كل جزئية من 
جزئياته يف القوانني الوطنية املختلفة وعرض اآلراء الفقهية؛ وبيان موقف التشريعات العربية واألجنبية كلما دعت احلاجة 

ياهنا، كما ستخوض الدراسة يف املعوقات القانونية املتعلقة بقوانني امللكية والقوانني اإلدارية ، دون اخلوض أو الضرورة لب
 باملعوقات اإلجرائية واملالية .

 تعريف االستثمار األجنبي وبيان أهميته وأنواعه :  المبحث االول

 المطلب االول: تعريف االستثمار األجنبي

 ا:_ االستثمار لغة واصطالح

ي محل الشجر، أمصدر لفعل استثمر يستثمر على وزن استفعل، مشتق من الثمر، وهو  أواًل: االستثمار في اللغة:
وأمثر الشجر خرج مثره، ومثرة الشيء ما تولد عنه، أو نفعه املقصود منه، وأمثر الرجل: كثر ماله، والثمر مبعىن املال. أو 
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َقاَل ﴿وََكاَن َلُه مَثٌَر ف َ وهذا املعىن يستفاد من قوله تعاىل: . (1)يام عليه ومناه مبعىن الذهب والفضة، ومثر ماله: أحسن الق
 .(2) ِلَصاِحِبِه َوُهَو ُُيَاِورُُه أَنَا َأْكثَ ُر ِمنَك َمااًل َوَأَعزُّ نَ َفرًا﴾

بالذكر هنا، أن فقهاء وعلماء اللغة العربية يقولون بأن األلف والسني والتاء إذا زيدت يف أول الفعل أفادت واجلدير 
 (3)الطلب فإذا قيل، استثمر ماله استثماراً ، فمعناه طلب مثرة املال، أي طلب الزيادة و النماء و التكثري ملاله. 

 ثانيا: تعريف األجنبي

من الفعل جنب، ويقال جار جنب أو صاحب باجلنب وهو الذي يقرب منك فيكون  أما االجنيب لغة: فهو مأخوذ
اىل جانبك، واالجنيب هو الذي ال ينقاد، وهو ايضاً الغريب، يقال رجل جانب اي غريب واجلمع: أجانب، مبعىن الغرباء 

المهم مواضع وروده يف كويف االصطالح: مل جند أحدا من الفقهاء القدمية عرف هذا املصطلح، ولكن باستقراء. .(4)
 تبني أنه لفظ ليس له معىن واحد، بل يفسر يف كل مقام حبسبه. فمن معانيه ما يلي:

األجنيب البعيد عنك يف القرابة، وهو الذي ال تصله بك رابطة النسب، كقول احمللي يف شرح منهاج الطالبني:  .2
ارث.  حاشيته: "املراد باألجنيب غري الو "األجنيب أن ُيج عن امليت حجة اإلسالم بغري إذن". قال عمرية يف

 قاله شيخنا. وقياس الصوم أن يراد به غري القريب".

واألجنيب الغريب عن األمر من عقد أو غريه، كقوهلم: "لو أتلف املبيع أجنيب قبل قبضه فسد العقد" أي  .1
" ويسمى جنيبشخص غريب عن العقد، ليس هو البائع وال املشرتي. وكقوهلم: "هل يصح شرط اخليار أل

 األجنيب إذا تصرف فيما ليس له: "فضوليا".

 واألجنيب: الغريب عن الوطن، ودار اإلسالم كلها وطن للمسلم. فاألجنيب عنها من ليس مبسلم وال ذمي.  .1

 

 

 

                                                           
 . 402.مادة )مثر( .ص 4.ج 1. لبنان :دار املعارف .ط لسان العرب.  2592ابن منضور .  (1)
 . 14ن. الكهف: القرآ  (2)
 .40. ص  2األردن : دار الكندي . ط حوافز االستثمار يف النظام االقتصادي اإلسالمي ..  1004حسني بين هاين .   (3)
 . 228الكويت . مطبعة الكويت . ص  ." تاج العروس ". 2522احلسيين ، حممد مرتضى .  (4)
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 _  التعريف االقتصادي  لالستثمار األجنبي 

ء االقتصاد يف عددة، إي أختلف فقهالقد عرف املتخصصون يف جمال علم االقتصاد االستثمار األجنيب بتعريفات مت
إيراد تعريف لالستثمار األجنيب ورغم هذا فقد مت االمجاع على أنه حىت ميكن التسلم بوجود مشروع استثماري من 

 5الوجهة االقتصادية جيب توافر ثالث عناصر ، وهي احلصة، عنصر الزمن، املخاطرة.

 تثماري ء كان شخصاً طبيعياً أو معنوياً يف إطار املشروع االساحلصة: وتعين املسامهة اليت يقدمها املستثمر سوا
 وهذه احلصة قد تكون نقدية أو عينية، واحلصة العينية قد تكون مادية أو معنوية كامللكية الفكرية.

  باره مشروعاً حىت ميكن اعتعنصر الزمن: ويعين مرور فرتة زمنية ال تقل عن ثالث سنوات يف حياة املشروع
استثمارياً باملعىن االقتصادي ، والعربة من حتديد هذه الفرتة هي للتمييز بني العمليات االستثمارية و العمليات 

  (6)التجارية .

  .عنصر املخاطرة: ويعين إمكانية حتقيق الربح و إمكانية حتقيق اخلسارة عند الدخول يف أي مشروع استثماري 

 ستثمار األجنبي في التشريعات العراقية _ تعريف اال

فقد عرف االستثمار بأنه )توظيف املال يف أي نشاط أو مشروع اقتصادي يعود باملنفعة وأما موقف املشرع العراقي 
ويالحظ من التعريف ان املشرع العراقي مل ُيدد أشكال االستثمار كما فعلت قوانني االستثمار  .(7)املشروعة على البلد(

 دول العربية وإمنا اكتفى بتعريف االستثمار تعريفاً اقتصادياً.يف ال

ويف الدستور كردستان العراق مل يرد تعريفاً للمستثمر األجنيب بصورة خاصة وإمنا أورد تعريفاً للمستثمر عموماً سواء كان 
مواله يف اإلقليم وفق ثمر أاملستثمر وطنيًا أم أجنبيًا فقد عرف املستثمر بأنه الشخص الطبيعي أو املعنوي الذي يست

. فقد عرف املشرع االستثمار بشكل عام ومل ُيصره باالستثمار األجنيب أو (8)أحكام هذا القانون وطنياً كان ام أجنبياً 
 الوطين.

                                                           
 . 10اخلاصة .عمان : الدار العلمية الدولية . ص  رائية لالستثمارات األجنبيةاحلماية اإلج. 1001النظامي ، مصطفى خالد مصطفى .   (5)
 . 12النظامي ، مصطفى خالد مصطفى. مصدر سابق . ص   (6)
 2411ذو احلجة  18(، 4012)، املنشور يف الوقائع العراقية العدد  1002( لسنة 21( من قانون االستثمار يف العراق رقم )2الفقرة )ن( املادة )  (7)

 . 1001كانون الثاين 21،
املنشور يف وقائع كردستان  1002( لسنة 4العراق  رقم )–الفقرة )تاسعاً ( من املادة االوىل من الفصل االول من قانون االستثمار ، إقليم كردستان   (8)

 . 11/8/1002( يف 21بالعدد )
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ذ بعني االعتبار لالستثمار األجنيب يستلزم أن نأخويف ضوء ما سبق، نرى أنه لكي يتم التوصل إىل تعريف دقيق وشامل  
عدم إغفال أي عنصر من العناصر املكونة هلذا االستثمار كمصدر رأس املال وامللكية األجنبية واحلق يف إعادة تصدير 

ء من حيث ا.باإلضافة  إىل السلطة اليت تتمتع هبا الدولة املضيفة لالستثمار سو (  9)وحتويل عوائد االستثمار إىل اخلارج
 منح الرتاخيص باالستثمار أو حتديد جماالت االستثمار وأنشطته يف هذا الشأن.

وإضافة إىل ما سبق، لو تأملنا جل هذه تعريفات أدركنها جامع غري مانع أو مانع غري جامع، وحفظ ألمهية التعريف 
ويه )كاملعرفة نقديه أو عينيه، ماديه أو معنعند العلماء نقتصر بعبارة بسيطة واضحة ونقول: "بأنه انتقال رؤوس االموال 

الفنية والتقنية والتصاميم الصناعية( من دولة املستثمر اىل الدولة املضيفة بقصد حتقيق االرباح للمستثمر مبا يكفل عدم 
 اخلروج عن قوانني وسياسات خطة التنمية االقتصادية واالجتماعية للدولة املضيفة".

 ستثمار االجنبيالمطلب الثاني: أنواع اال

هناك أنواع كثرية لالستثمار األجنيب وهي ختتلف باختالف املعيار املستخدم يف تصنيفها، حيث سنتناول تقسيم 
 االستثمار األجنيب من حيث طبيعته ألمهيته يف هذه الدراسة .

 ينقسم االستثمار األجنيب من حيث طبيعته إىل نوعني مهمان:

 باشر.أحدمها: االستثمار األجنيب امل

 ثانيهما: االستثمار األجنيب غري املباشر. 

 Foreign Direct Investment) (أوال : االستثمار األجنبي المباشر

فقد عرفه صندوق النقد الدويل بأنه االستثمار الذي يتم للحصول على مصلحة مستمرة يف مشروع يقوم بعمليات يف 
روع ملستثمر به احلصول يف القيام بدور فعال يف إدارة املشإطار اقتصادي خالف اقتصاد املستثمر الذي يستهدف ا

(10). 

                                                           
ربية لض   مان عينظر يف بيان هذه العناص   ر الثالثة لالس   تثمار األجنيب: د. أمحد ش   رف الدين، املرش   د   إىل   اعداد تش   ريع االس   تثمار، اص   دار املؤس   س   ة ال (9)

 وما بعدها. 10م، ص 2588االستثمار، 
لقاهرة : املركز .ا ر التحكيم يف تسوية املنازعات اخلاصة هبااحلماية القانونية لالستثمارات األجنبية املباشرة ودو .  1022رمضان علي عبدالكرمي .   (10)

 . 11.ص  2القومي لإلصدارات  القانونية .ط
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 للمستثمر األجنيب فإهنا تربز يف تفضيل املستثمر األجنيب هلذا النوع من االستثمار أما عن أمهية االستثمار األجنيب املباشر
ستثمر فيه تار املشروع الذي يألنه خيوله حق ممارسة إدارة املشروع االستثماري ورقابته وتوجيه، كما أنه هو الذي خي

 .(11)أمواله، مثلما أن إمكانية الربح فيه كبرية على املدى الطويل 

أما األمهية بالنسبة للدولة املضيفة، فهي تفضل االستثمار األجنيب املباشر؛ ألنه ميكنها من احلصول على أحدث 
ى شركات العمالقة من إمكانيات  وقدرات هائلة علاملنجزات التكنلوجية وأكثرها تطورًا بالنظر إىل ما متلكه هذه ال

صعيد البحث العلمي والتكنلوجي، باإلضافة إىل احلصول على أفضل املهارات التنظيمية واإلدارية والفنية ،كما أنه 
ء ايساعد الدول النامية يف القضاء على مشكلة املديونية اخلارجية اليت تعاين منها هذه الدول ويساعدها كذلك يف القض

 .(12)على البطالة 

وهكذا فإن االستثمار األجنيب املباشر ُيظى باهتمام كبري من جانب الدول النامية واملتقدمة على سواء ،بل إنه أصبح 
موضوع اهتمام دويل فوجهت إليه منظمة األمم املتحدة عنايتها واهتمامها حبكم الدور املتعاظم واملتزايد الذي ميثله يف 

 . (13)والتجارة الدولية االقتصاد العاملي 

كما ينقسم االستثمار األجنيب املباشر إىل نوعني رئيسيني مها: املشروعات املشرتكة، والشركات املتعددة اجلنسية، أي 
جياد فروع إأن املستثمرون األجانب يقومون عادة باالستثمار املباشر من خالل إنشاء مشروعات مشرتكة  أو من خالل 

 للشركات متعددة اجلنسيات، حيث سيتم دراسة كال الفرعني أدناه.

 (Joint Venturesالفرع األول: المشروعات المشتركة )

يقصد باملشروعات املشرتكة االستثمارات اليت تقوم على أساس املشاركة والتعاون بني الطرفني أو أكثر يف جمال استثماري 
. أو هي املشروعات اليت ميتلكها أو يشارك فيها بصفة دائمة طرفان أو (14)او يف بلد واحد سواء كان يف أكثر من بلد 

شخصان قانونيان أو أكثر من دولتني خمتلفتني وال تقتصر املشاركة على حصة يف رأس املال بل متتد على اإلدارة وبراءات 
 .(15)االخرتاع أو العالقات التجارية 

                                                           
. االسكندرية : دار املطبوعات اجلامعية . ص  دور االستثمار االجنيب يف تطوير احكام القانون الدويل  اخلاص.  1009صفوت امحد عبد احلفيظ .   (11)

12 . 
 . 11-19". جملة جامعة اهل البيت. العدد السابع .ص "االستثمار األجنيب املباشر، املنافع واملساوئ.  1005مال عبد حامد. آل زيارة ، ك  (12)
 .24. حبث غري منشور. ص النظام القانوين  للشركات املتعددة اجلنسيةالسامرائي، دريد حممود.   (13)
. بريوت: املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر  للمشروعات العربية املشرتكة _الطموحات و اآلراء. الدور التكاملي  2589عبد الوهاب محيد رشيد .  (14)

 .18والتوزيع . ص 
 .  18. األردن : دار النفائس. ص . االستثمار األجنيب املباشر يف الدول اإلسالمية يف ضوء االقتصاد اإلسالمي  1009حممد عبد العزيز عبد اهلل .   (15)
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 ((16Multinational Corporationsدة الجنسيات الفرع الثاني: الشركات المتعد

هي جمموعة من الشركات، تتمتع جبنسيات دول خمتلفة، ويتعدى نشاطها حدود دولة واحدة، ومتارس إحدامها )الشركة 
االم( سيطرهتا ورقابتها على الشركات األخرى اليت تسمى بالشركات الوليدة أو التابعة، عن طريق مسامهتها يف رأس مال 

ركة الوليدة بنسبة تسمح هلا مبمارسة هذه السيطرة، وختضع الشركات الوليدة إلدارة شركة األم يف أطار اسرتاتيجية الش
 عاملية واحدة. 

 (Indirect Foreign Investmentثانياً: االستثمار األجنبي الغير مباشر )

الشركات األجنبية، أو يكون يف شكل هو ذلك االستثمار الذي يتخذ شكل قروض مقدمة من اهليئات أو االفراد أو 
اكتتاب يف األسهم والسندات الصادرة من الدولة املستقطبة لرأس املال أو هيئاهتا العامة أو الشركات اليت تنشأ فيها، 

، وهذا ما يتميز به (17)على أن ال يكون للمستثمر األجنيب من األسهم ما خيوله من إدارة الشركة والسيطرة عليها 
غري املباشر؛ بأن دور املستثمر األجنيب يقتصر على جمرد تقدمي رأس املال إىل جهة معينة يف الدولة املضيفة  االستثمار

 . (18)لتقوم هي هبذا االستثمار دون أن تكون له أية سيطرة أو رقابة على املشروع 

 

 معوقات االستثمار األجنبي المتعلقة بقوانين الملكية .المبحث الثاني : 

وألجل تسليط الضوء على املعوقات اخلاصة بنزع امللكية املشروع االستثماري، سنقسم هذا املبحث إىل مطلبني، ونتناول 
يف املطلب األول: املخاطر اليت تواجه ملكية املشروع االستثماري، ويف املطلب الثاين: نتناول معاجلة املعوقات اخلاصة 

 بنزع امللكية املشروع االستثماري.

 لب األول: المخاطر التي تواجه ملكية المشروع االستثماري.المط
                                                           

، والشركات عرب الوطنية International Corporationsتسميات خمتلفة أطلقت على هذه الشركات، مثل: الشركات الدولية هناك   (16)
Transnational Corporations والشركات فوق القومية ،Super- National Corporations والشركات العاملية ،Global 

Corporations والشركات الكونية ،Corn- Corps Corporationsللمزيد أنظر، 
كتوراه( . . )رسالة د املركز القانوين لالستثمارات األجنبية اخلاصة يف الدول النامية يف ظل القانون الدويل املايل. 1009_  الصائغ ، حممد يونس ُيىي. 

 وما بعدها. 19جامعة املوصل . ص 
توراه ( .  ". )رسالة دك ية االقتصاديات املتخلفة: مع دراسة مقارنة بإقليم كردستاندور رؤوس االموال االجنبية يف تنم. " 2520خليل حسن خليل .  (17)

 . 82جامعة القاهرة . ص
 11". )رسالة ماجستري ( . جامعة طرابلس .ص  احلماية اإلجرائية لالستثمارات األجنبية اخلاصة دراسة مقارنة."  1001النظامي ، خالد مصطفى .  (18)

 وما بعدها .
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إن أكثر ما خييف املستثمر األجنيب هو اإلجراءات اليت تنصب على ملكية مشروعه االستثماري كنزع ملكيته سواء 
 بصورة دائميه أو مؤقتة وللوقوف على هذا املخاطر بشي من التفصيل سنقسم هذا املطلب إىل فرعني نتناول أشكال

 نزع امللكية بصورة دائمة يف الفرع األول ونزع امللكية بصورة مؤقته يف الفرع الثاين.

 بصورة دائمة (19)الفرع األول: نزع الملكية 

صورة دائمة مها بوهناك طريقتان تتبعها الدولة املضيفة لالستيالء على ملكية املشروع االستثماري للمستثمر األجنيب 
 التأميم واملصادرة وسنتناوهلا أدناه.

 أوال: نزع الملكية للمنفعة العامة )االستمالك(

يقصد بنزع امللكية للمنفعة العامة أو االستمالك، اإلجراء الذي تتخذه السلطة العامة يف الدولة حبيث تستطيع بواسطته 
 .(20)عامة مقابل تعويض عادل حرمان شخص من ملكه العقاري جرباً من أجل املنفعة ال

امللغى بأنه: "نزع ملكية العقار واحلقوق  2510( لسنة 94وعرف املشرع العراقي نزع امللكية يف قانون االستمالك رقم )
العينية املتعلقة به لنفع عام ولقاء تعويض عادل يعني مبوجب هذا القانون. ويشمل لفظ )العقار( العقار ذاته واحلقوق 

النافذ فلم يعرف نزع امللكية،  2582( لسنة 21. على العكس من قانون االستمالك العراقي رقم )(21)"العينية فيه
 . وحسناً فعل ذلك ألن ذلك من اختصاص الفقه والقضاء.(22)ولكنه اكتفى بالنص على اهلدف من القانون

 ثانياً: التأميم

يفة ا االستثمارات األجنبية يف أقاليم الدول املضيعترب التأميم من أخطر اإلجراءات السياسية اليت تتعرض هل     
لالستثمارات األجنبية، املكيفة على أهنا غري جتارية من الدرجة األوىل، ألنه ميس باحلقوق األكثر أمهية واملكرسة بصفة 

 صفة خاصة.ب مطلقة يف العامل، واليت تتمثل يف "حق االنسان يف امللكية اخلاصة" بصفة عامة ويف حق املستثمر األجنيب
                                                           

عة العامة فنزع امللكية وفقاً للمعىن الواسع مصطلح يعرب عن كافة صور تدخل الدولة يف امللكية اخلاصة )سواء كان التدخل دائمي كنزع امللكية للمن   (19)
عامة)االستمالك( الذي عة ال،املصادرة، التأميم ، أو مؤقت كاالستيالء اجلربي املؤقت أو فرض احلراسة  ( . اما وفقاً للمعىن الضيق فيشمل نزع امللكية للمنف

 يرد على العقار دون املنقول .
 492. االسكندرية : دار املطبوعات اجلامعية .  ص مبادئ القانون االداري.  1002حممد رفعت و  حسني عثمان .   (20)
 )امللغي(. 2510( لسنة 94( من قانون االستمالك العراقي رقم )2البند األول من املادة ) (21)
تنظيم  -2املعدل على أنه:))يهدف هذا القانون إىل حتقيق ما يأيت:  2582( لس             نة 21( من قانون االس             تمالك العراقي رقم )2نص املادة )حيث ت (22)

 -1مش    اريعها. ططها و خل اس    تمالك العقار واحلقوق العينية األص    لية املتعلقة به من قبل دوائر الدولة والقطاعني االش    رتاكي واملختلط حتقيقاً ألغراض    ها وتنفيذاً 
تبس       يط  إجراءات  -1وض       ع قواعد واس       س موحدة للتعويض العادل عن العقارات املس       تملكة تض       من حقوق اص       حاهبا دون االخالل باملص       لحة العامة. 

 االستمالك مبا يؤمن سالمة وسرعة اجنازه((.
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ويف العراق صدرت العديد من التشريعات واليت مت مبقتضاها تأميم العديد من النشاطات الصناعية والتجارية ذات األمهية 
الذي أمم مجيع شركات التأمني وإعادة التأمني وكذلك  2524( لسنة 55يف االقتصاد الوطين، فقد صدر قانون رقم )

 .(23)سبست والغزل والنسيج واملواد الغذائية والصابونتأميم صناعة اإلمسنت والسكاير واال

فقد أمم مجيع البنوك واملصارف غري احلكومة العاملة يف العراق مبا فيها فروع  2524( لسنة 200أما القانون رقم )
و باسم مركزها أاملصارف األجنبية، وانتقال ملكيتها إىل الدولة مبا فيها األموال املنقولة وغري املنقولة املسجلة بامسها 

. كذلك مت تأميم الشركات األجنبية العاملة يف القطاع النفطي وذلك مبوجب (24)الرئيسي يف اخلارج إذا كانت أجنبية
 2519( لسنة 100، أما القانون رقم )(26)2511( لسنة 10، والقانون رقم )(25)2511( لسنة 202القوانني رقم )

ط يف العراق حيث قضى بتأميم مجيع احلصص الشائعة يف عمليات نففكان آخر التشريعات اخلاصة بتأميم النفط 
 .(27)البصرة اليت مل تشملها القوانني السابقة

ورغم مشروعية التأميم إال أن أثره على االستثمارات الوطنية واألجنبية يكون سلبيًا ، حيث ميثل اللجوء اليه هاجساً 
بالنسبة للمستثمر االجنيب ، حىت ولو كان مقابل تعويض يدفع هلم ، وذلك الن هذا التعويض لن يفلح يف إزالة مزعجاً 

األثر السليب الذي يرتكه التأميم يف نفس املستثمر ، ومن هذا املنطلق فأن التأميم يقف عائقاً يقف يف قائمة املعوقات 
ذه ة إىل البلدان املضيفة، اليت تقدم على اختاذ قرار التأميم ضد هالرئيسة جلذب رؤوس األموال االستثمارية األجنبي

 .(28)األموال 

 ثالثاً: المصادرة 

تعترب املصادرة من بني املخاطر غري التجارية اليت ترمي إىل حرمان املالك من ملكيته، دون أن يكون مقابل ذلك تعويض، 
اً وإضافته إىل ملك الدولة دون مقابل، وذلك مبوجب حكم إذ تعرف إجراء من وراءه نزع ملكية مال احملكوم عليه جرب 

. فاملصادرة عموماً (29)قضائي صادر من حمكمة هلا ووالية الفصل يف النزاع املعروض عليها والذي صدر حكم بشأنه 

                                                           
 .2524/ 1/ 24( يف 519ئع العراقية بالعدد )، واملنشور يف جريدة الوقا2524( لسنة 55يُنظر: املادة األوىل من القانون رقم ) (23)
 .2524/ 1/ 24( يف 519، واملنشور يف جريدة الوقائع العراقية بالعدد )2524( لسنة 200يُنظر: املادة األوىل من القانون رقم ) (24)
 .2511/ 10/21، الصادر يف 2511( لسنة 202يُنظر: املادة األوىل من القانون رقم ) (25)
 .1/20/2511، الصادر يف 2511( لسنة 10ادة األوىل من القانون رقم )يُنظر: امل (26)
 .8/21/2519، الصادر يف 2519( لسنة 100يُنظر: املادة األوىل من القانون رقم ) (27)
 اليمن (.ص -اجلزائر-السعودية–مصر -)العراق معوقات االستثمار األجنيب يف الدول العربية.  1022الشمري.   (28)
 .20.عمان : دار الثقافة .ص  أحكام املصادرة يف القانون اجلنائي. 1001الزغيب، علي امحد .  (29)
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تعرف بأهنا: "أخذ املمتلكات اخلاصة من قبل الدولة بدون تعويض مهما يكن شكل ذلك ومبوجب أّي اسم 
 .(30)تنفذي"

 ومبا تقدم ميكن القول بأن املصادرة تعد من أخطر املعوقات االستثمارية وذلك من جانبني:

اجلانب األول: أن املصادرة تعد عماًل مشروعاً بالنسبة للدولة املضيفة لالستثمار على الرغم من خطورته، وال ينتج أثراً 
القا من الطبيعة لبة بإلغاء املصادرة أو االعرتاض عليها انطعلى املستوى الدويل لصاحل املستثمر أي ال ُيق للمستثمر املطا

 اجلزائية هلا.

اجلانب الثاين: انتفاء التعويض يف حالة املصادرة أو قلته أن وجد جيعل املستثمر األجنيب مكتوف األيدي وال يستطيع  
 .(31)خسارة مشروعه االستثماري أن ُيرك ساكناً، الن من أهم ما مييز املصادرة هو انتفاء التعويض مما يعرضه اىل 

 الفرع الثاني: نزع الملكية بصورة مؤقتة

إن نزع ملكية املشروعات بصورة مؤقتة تتمثل باالستيالء املؤقت وفرض احلراسة على املشروع االستثماري، إذ مها 
ما يتشاهبان بكوهنما ، إال أهنإجراءات خيتلفان عن التأميم واملصادرة يف كوهنما ميثالن إجراءات مؤقتة تزول بزوال أسباهبا

 ينصبان على ملكية املشروع االستثماري ومنعه من االنتفاع مبشروعه ولو بشكل مؤقت.

 االستيالء الجبري  المؤقت -2

فاالستيالء اجلربي : "هو إجراء تتخذه اجلهة املختصة، وفقًا للقانون مبوجب قرار إداري يهدف إىل االنتفاع باملال  
، حىّت انتقال ملكيته للدولة، ألنه إجراء ال تنتقل مبوجبه امللكية، بل تبقى على ذمة املستثمر األجنيب املستوىل عليه دون

 . (32)تنتهي املّدة احملددة لالستيالء"

وغالباً ما تباشره الدولة يف ظروف استثنائية كأن تكون ألغراض عسكرية أو لغريها من دواعي املصلحة العامة كحاالت 
ضانات أو تفشي أوبئة أو غريها من احلوادث املوجبة لسرعة مباشرة االشغال أو استخدام عقار ما حدوث غرق أو في

للسيطرة على احلالة الطارئة، وميكن القول أن االستيالء إجراء موحد ينصب على امللكية بغض النضر عن صاحب 
 امللكية ؛ فاالستيالء اجلربي يطبق على األجانب واملواطنني على حًد سواء.

                                                           
(30) Van necke (confiscation, expropriation and the conflict of law) international law quarterly: vol 4, no.3, July 1985. 

P. 345. 
 اليمن (.ص .-اجلزائر-السعودية–مصر -)العراق يب يف الدول العربيةمعوقات االستثمار األجن.  1022الشمري.   (31)
 . 281. عقد ضمان االستثمار، القانون الواجب التطبيق عليه وتسوية املنازعات اليت قد تثور بش أنه. مصر. ص  1000هشام خالد.  (32)
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فاملشرع العراقي مل يتطرق إىل االستيالء املؤقت بشكل مستقل، وإمنا أورد أحكامه ضمن أحكام قانون االستمالك 
أوال ( /12(. إذ تطرق يف الفصل الرابع منه إىل االستيالء املؤقت، يف نص املادة )2582لسنة  21العراقي رقم )

ن تقرر احلاالت االستثنائية الطارئة، كالفيضانات أو تفشي وباء، أولدوائر الدولة وللقطاعني االشرتاكي واملختلط يف 
االستيالء املؤقت على أي عقار مدة حتدد بقرار االستيالء، على أن ال تتجاوز ))سنتني(( من تاريخ القرار. أما الفقرتني 

الوحدة  جلنة برئاسة رئيس)ثانيًا وثالثاً( من املادة أعالء فقد تضمن آلية أو إجراءات االستيالء من خالل تشكيل 
اإلدارية ممثاًل عنه وعضوية صاحب العقار وممثل عن اجلهة املستولية، ويف حالة تعذر تعني ممثل عن صاحب العقار، 
يعني رئيس الوحدة اإلدارية ممثاًل عنه من بني أصحاب العقارات اجملاورة، وتقوم اللجنة بتنظيم حمضر بوضع اليد على 

 قرار االستيالء. وتتوىل هذه اللجنة تقدير التعويض املناسب الذي يستحقه صاحب العقار  املستوىلالعقار الذي صدر به 
 .(33)عليه مدة االستيالء املؤقت

ناط أومن خالل عرض موقف املشرع العراقي خبصوص إجراءات االستيالء املؤقت نالحظ أن املشرع العراقي قد 
قد أناطت هذا  (34)الصالحيات لرئيس الوحدة اإلدارية اليت يقع العقار ضمن حدودها، يف حني جند بعض التشريعات

األمر مبجلس الوزراء بناًء على عرض من اجلهة احلكومية صاحبة االستيالء، مما يؤكد خطر هذا اإلجراء املتخذ، لذلك  
كية من خالل اقرتان أمر االستيالء املؤقت مبجلس الوزراء، بينما أوكل كان هذه التشريعات أكثر ضمانة وأمان حلق املل

املشرع العراقي األمر اىل رئيس الوحدة اإلدارية، واليت ميكن أن يكون احملافظ أو القائم مقام أو مدير الناحية، حسب 
إجراء  مر األجنيب ضدموقع العقار، مما يعرض حق امللكية للخطر لعدم وجود الضمانات الكافية ملطمئنة املستث

 . (35)االستيالء

 فرض الحراسة  -1

يقصد باحلراسة بأهنا: "وضع مال يقوم يف شأنه نزاع أو يكون احلق فيه غري ثابت، وهتدده خطر عاجل، يف يد أمني 
.واحلراسة إما أن تكون اتفاقية أو (36)يتكفل حبفظه وإدارته ورده مع تقدمي حساب عنه إىل من يثبت له احلق فيه "

ضائية أو قانونية أو إدارية، فهي اتفاقية إذا كانت بناء على اتفاق بني شخصني أو أكثر، وهي قضائية إذا صدر هبا ق
حكم قضائي الغرض منه احملافظة على حقوق امللكية وما ينشأ عنها من حقوق عينية وال ُيكم هبا إال عند الضرورة، 

                                                           
 .1021. العراق: الوقائع العراقية. العدد 2582( لسنة21( من قانون االستمالك العراقي رقم)18-11-12) انضر املادة  (33)
 .2542( لسنة 11( من قانون نزع امللكية واالستيالء املؤقت الكوييت رقم )18،11،12كاملشرع الكوييت ، انظر املواد )   (34)
 اليمن (.ص -اجلزائر-السعودية–مصر -)العراق لدول العربية.معوقات االستثمار األجنيب يف ا.  1022الشمري.   (35)
بريوت:  .)العقود الواردة على العمل املقاولة والوكالة والوديعة واحلراسة( . الوسيط يف شرح القانون املدين اجلديد.  1005السنهوري ،عبد الرزاق امحد .  (36)

 .154.البند 182ص  1ط. اجمللد األول. 1منشورات احلليب احلقوقية. اجلزء 
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يت تكون إدارية وذلك حني تقوم السلطة اإلدارية بفرضها، وهي ال وهي قانونية حينما تفرض بنص القانون، وأخرياً قد
هتمنا، حيث تقوم السلطة العامة يف البلد املضيف لالستثمار هبدف تسيري مرفق عام إزاء إخالل امللتزم بإدارته وفقاً 

 منها: .  وعليه فإن الدولة تفرض هذا اإلجراء لغرض حتقيق عدة أهداف(37)لوثيقة االلتزام فيما بينهما

 تيسري مرفق ذا نفع عام. .2

 التحفظ على أموال أشخاص قاموا بأفعال من شأهنا اإلضرار باملنشآت أو املصاحل القومية للبالد. .1

واحلقيقة أن القرار اإلداري بفرض احلراسة اإلدارية ال يعد قراراً هنائياً إذ من املمكن الطعن به بأي طريق من طرق الطعن،  
لى العقارات واملنقوالت على حد سواء، فضاًل عن ذلك ال يستحق مالك األموال املوضوعة كما أن احلراسة تفرض ع

 .( 38)حتت احلراسة أي تعويض عن غل يده يف إدارة أمواله ووضعها حتت يد احلارس

 المطلب الثاني: معالجة المعوقات الخاصة بنزع ملكية المشروع االستثماري

ستثماري( يعد العائق األكرب أمام استقطاب رأس املال اخلارجي، إذ إنه قد يؤدي إن اخلشية من )نزع ملكية املشروع اال
 .(39)يف الواقع إىل ابتعاد املستثمرين عن مزاولة نشاطهم التجاري يف تلك الدولة مهما توافرت فيها فرص حتقيق الربح 

التها ويكون ذلك هذه اخلشية أو إز  لذلك يتعني على الدولة املستقطبة لالستثمار األجنيب أن تبادر إىل التخفيف من
بفرض قدر من القيود القانونية على نزع ملكية االستثمار ال تؤثر بصورة وأخرى على نظامها القانوين: ولعل من أهم 
تلك القيود هي نزع حظر نزع ملكية االستثمار االجنيب هبدف طمأنة املستثمر االجنيب وتشجيعه على ممارسة نشاطه 

هذا احلضر قد يكون مطلقًا وقد يكون مشروطًا بشروط معينة . كما أنه قد يرد على كل نضم نزع  التجاري بيد أن
امللكية كالتأميم أو املصادرة أو االستيالء املوقت أو فرض احلراسة، أو على البعض دون اآلخر، وذلك حبسب نضرة 

ص أوهلما لبحث ونتوىل حبث ذلك يف فرعني خنصاملشرع الوطين واالجتاه الذي يعتنقه يف مواجهة االستثمار األجنيب . 
 احلضر املطلق لنزع امللكية ونتوىل يف ثانيهما حبث احلضر املشرط لنزع ملكية هذا االستثمار.

 

 

                                                           
 (.281 -282هشام خالد،  املرجع السابق، ص )(37)
-212. )رسالة دكتوراه(. كلية احلقوق، جامعة النهرين، ، ص )النظام القانوين لعقد االستثمارم  . 1002ه ، 2411الفتالوي ،أمحد حسني جالب. (38)

211.) 
 .241.ص  )املعوقات والضمانات القانونية (االستثمار االجنيب.   1002السامرائي ،دريد حممود .    (39)
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   الفرع االول: الحضر المطلق لنزع الملكية 

املضيفة حظر نزع أمللكية مطلقًا ويعد هذا احلظر حافزًا مهمًا لتشجيع االستثمار هو أن يقر القانون الداخلي للدولة 
بضمانة من التأميم واملصادرة إال انه يبدو مبالغاً يف هذا النمط ألن الدولة ال تستطيع التنازل عن التأميم ، ألهنا تستطيع 

ووسيلة  ه القانون الدويل املعاصر كحق سياديإن تنزع امللكية ) بالتأميم ( مقابل تعويض عادل وهو حق قد أعرتف ب
من وسائلها لتحقيق الصاحل العام ، وهو حق يسلم به اجلميع ما دام يقرتن بتعويض املتضررين عن تطبيقه وتقريره. أما 
حظر نزع امللكية )باملصادرة( فأنه أمر معقول وذلك الن أملصادرة تؤدي إىل حرمان املستثمر من مشروعه االستثماري 
بدون أي تعويض، وهبذه الصيغة تعد عائقاً كبريا ختيف املستثمر االجنيب جيب حضرها، ومن التشريعات اليت أخذت 

وكذلك قد أخذ هبذا االجتاه وكذلك  2551( لسنة 8هبذا االجتاه قانون ضمانات وحوافز االستثمار يف مصر رقم )
 .2552( لسنة 11التشريع اليمين رقم )

سبة ية يعترب تنازل من جانب الدولة عن جزء مهم من صالحياهتا يف سبيل توفري بيئة استثمارية منافاحلضر املطلق للملك
 .(40)الستقطاب رأس املال األجنيب 

ومبقتضى ذلك جييز قانون االستثمار نزع ملكية االستثمار األجنيب بشروط معينة ينبغي توافرها إلمكان ذلك ، وهذه 
 1000انون االستثمار ويتجسد هذا االجتاه عمومًا يف التشريع السعودي لسنة الشرط جييب أن تذكر صراحة يف ق

 .2555وكذلك قانون تشجيع االستثمار يف السودان لسنة 

 كما نالحظ من هذا االجتاه أنه يلزم الستمالك املشروع االستثماري توافر ثالث شروط:     

 المصلحة العامة -2

وطين ليت تستجيب حلاجات البالد اليت تتعلق بالصاحل العام وباالقتصاد اليقصد باملصلحة العامة جمموعة العمليات ا
، وجيب توافرها يف اإلجراء الذي تتخذه الدولة  لالستيالء على املشروع االستثماري ، إذا كان يهدف (41)بصفة عامة 

ي يقتصر ها الدولة الذبصفة أساسية إىل حتقيق مصلحة عامة للدولة أو إلحدى هيئاهتا ، اما االجراءات اليت تتخذ
 .(42)على حتقيق منافع خارج مقتضيات املصلحة العامة فال يعد عاماًل من عوامل اللجوء إىل نزع امللكية 

                                                           
 . 290ص  االستثمار االجنيب )املعوقات والضمانات القانونية (..  1002السامرائي ،دريد حممود.    (40)
 عة . ص. مصر : مؤسسة شباب اجلام دراسة مقارنة–التحكيم كوسيلة لفض املنازعات يف جمال االستثمار . 2550عشوش ، أمحد عبد احلميد .  (41)

120. 
 . 122.)رسالة دكتوراه (. جامعة عني مشس .ص النضام القانوين لالستثمارات األجنبية اخلاصة يف الدول النامية.2519عصام الدين مصطفى . (42)
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 االجراء القانوني الواجب. -1

يعد هذا الشرط ضماناً مهماً للمستثمر األجنيب، ويقصد به ضرورة إصدار قرار االستيالء طبقاً لإلجراءات والضمانات 
ية الواردة يف القانون الداخلي للدولة املضيفة، إضافة إىل ما يتطلب معيار احلد األدىن ملعاملة األجانب يف القانون القانون

الدويل، ويقصد بذلك يف الواقع توفري احلماية القانونية لالستثمار األجنيب ضد اإلجراءات التعسفية اليت قد تتخذ من 
 .(43)قبل سلطة غري خمتصة 

 ء التعويض االلتزام بأدا -1

يعد االلتزام بدفع التعويض يف الواقع ضماناً قانونياً مهماً من ضمانات االستثمار االجنيب يف الدولة املستقطبة لالستثمار، 
فهذه الدولة وإن كانت متلك احلق يف االستيالء على املشاريع األجنبية اليت تزاول نشاطًا جتاريًا يف إقليمها، باستخدام 

تلفة ، فإهنا  تلتزم من جهة أخرى مبقتضى قواعد القانون الداخلي والدويل جبرب الضرر الذي يلحق أدوات قانونية خم
 .(44)املستثمر االجنيب نتيجة حرمانه، بطريق مباشر أو غري مباشر، من أمواله املستثمرة يف الدولة 

  معوقات االستثمار األجنبي في القوانين اإلداريةالمبحث الثالث : 

ستثمر األجنيب يف اختيار الدولة املضيفة إلقامة مشروعه االستثماري يرتبط ارتباطا وثيقاً بالضمانات املقدمة إن قرار امل
من هذه الدولة . فقد تكون الدولة تتمتع بكثر من املزايا واخلصائص اجلغرافية واملوارد البشرية والطبيعية، إال أهنا ال 

فة على ن بسبب بعض املعوقات أو القيود اإلدارية اليت تفرضها الدولة املضيجتذب االستثمارات األجنبية وذلك رمبا يكو 
املستثمر األجنيب كالقيود على حرية املستثمر يف التصدير واالسترياد وكذلك حرية متلك العقارات لغرض إقامة املشروعات 

 ات يف املطلب الثاين.معاجلة املعوقوالتصرف هبا . وسنتناول هذه القيود بالرتتيب يف املطلب األول مث نتناول كيفية 

 المطلب األول: المعوقات اإلدارية الخاصة باالستيراد والتصدير 

مواد أولية الالزمة و إن االسترياد والتصدير يعترب الشريان املغذي للمستثمر األجنيب وذلك ملا يوفره من أالت وقطع غيار 
ملمارسة نشاطه االستثماري أو تصدير منتجاته اىل األسواق الدولية . وأن عدم االهتمام الدولة املضيفة هبذا اجلانب من 
التشريعات تؤدي إىل نتائج سلبية يف جمال جذب املستثمرين كبعض الدول العربية عندما وضعت بعض القيود على 

                                                           
.)رسالة دكتوراه (.جامعة عني مشس . ص  النظام القانوين لالستثمارات األجنبية اخلاصة يف الدول النامية. 2519عصام الدين مصطفى بسيم .   (43)

122 . 
 . 291.ص  االستثمار االجنيب )املعوقات والضمانات القانونية (.   1002السامرائي ،دريد حممود .   (44)
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ناعة الوطنية االسترياد كالقيود اليت تتعلق باحملافظة على النقد األجنيب أو بذريعة تشجيع الصاملستثمر يف جمال التصدير و 
 ، أو بسبب احتياجات السوق احمللى ملثل هذه الصناعات يف حالة التصدير.(45)وتوفر مثل هذه املواد يف األسواق احمللية 

ن القيود  يع االستثمارية، وكذلك هناك أنواع أخرى موهذه السياسات يف حقيقة األمر ترتب خملفات سلبية على املشار 
كأن تلزم الدولة املستثمر األجنيب على استرياد  السلع واملعدات الالزمة لنشاطه من دولة معينة أو يفضل اختيار دولة 

منتجاته من  ر، أو تلزم الدول املستثمر األجنيب باالمتناع عن استرياد معداته ومواده أو تصدي(46)صديقة للدولة املضيفة
 (47)وإىل دولة معادية للدولة املضيفة

ويف العراق نرى أن املشرع تدارك هذه الضمانة وأعتربها من الضمانات األساسية اليت منحتها القوانني العراقية للمستثمرين 
ن فقرة ومنها م وأصحاب رؤوس األموال الوطنية واألجنبية ونرى أن قانون االستثمار النافذ تناول هذه الضمانة يف أكثر

( واليت تنص على أنه: تعفى قطع الغيار املستوردة ألغراض املشروع من الرسوم، على أن 21الفقرة )ثالثا( من املادة )
( عشرين من املئة من قيمة شراء املوجودات، بشرط ان ال يتصرف هبا املستثمر %10ال تزيد قيمة هذه القطع على )

( أنه: يلزم املستثمر مبسك سجالت 24من أجلها . وجاء يف الفقرة )رابعاً(من املادة )األجنيب لغري األغراض املستوردة 
 خاصة باملواد املستوردة للمشروع ، واملعفاة من الرسوم طبقاً ألحكام هذا القانون مع حتديد مدة االندثار هلذه املواد.

املتبعة كالتقيد يف  ض القيود والتعقيدات الروتينيةيتبني من النص أعاله بأن املشرع العراقي قد أزال للمستمر األجنيب بع
سجل املستوردين، أو احلصول على إجازة االسترياد يف هذا الشأن وهي خطوة ُيمد عيها عليها، كما حذر املشرع 

 داملستثمر األجنيب من استغالل إجازة االسترياد واملضاربة بقطع الغيار املستوردة، وإذا قام بشي من هذا القبيل سيج

                                                           

تعطيل نشاطها ،  ومثال ذلك كما ورد يف تقرير مؤسسة العربية لضمان االستثمار : إن إحدى الشركات االستثمارية العربية تعرضت ملشاكل وأدت اىل 45 
النظم حملياً  هوقد طلبت من اجلهات املعنية يف الدولة املضيفة استرياد نضم متطورة للري ، ورفضت هذ السلطات السماح هلا بذلك ، حبجة توافر تصنيع هذ

 الدول العربية . معوقات االستثمار يفختتلف مواصفاهتا عن النظم الالزمة ، مما تسبب يف حدوث اختالل يف أداء الشركة وتعطيلها ،للتفصيل ينضر : 
 .22سلسلة الدراسات االستثمارية، تصدرها املؤسسة العربية لضمان االستثمار ، بدون طبعة وسنة طبع . الكويت .ص 

(على أنه : ... 2598ب( من عقد االستثمار النفطي املربم بني دولة الكويت وشركة النفط العربية عام )/25ومثال ذلك : ما نصت عليها املادة )  (46)
 اسب ".نجيب على الشركة أن متنح أفضلية للسلع واملواد املتاحة يف الكويت والدول العربية الصديقة ، ذات النوع واجلودة املماثلة، والسعر امل

( على أنه : " 2510سيرب يور  عام )( من عقد االستثمار النفطي املربم بني حكومة مملكة البحرين و شركة 10ومثال ذلك : ما نصت عليها املادة )  (47)
والتأمني وال تشرتى  لتعطي الشركة األفضلية للسلع واملواد املتوفرة يف البحرين ، جبودة وبسعر تنافسي مع السوق العاملية ، مع األخذ باحلسبان مصاريف النق

 مزيد ينضر : بطريقة مباشرة أو غري مباشرة من دولة تعلن احلكومة أهنا معادية أو غري صديقة .لل
 (211-211. التزامات اإلدارة يف عقود االستثمارات النفطية .)رسالة ماجستري (. جامعة املوصل . ص)1002الشاهني ،وسن مقداد .



Journal of Human Development and Education for specialized Research (JHDESR) Vo: 4, No: 1, 2018 

           

 
 613 

Journal of Human Development and Education for specialized Research 

. كما نالحظ  يف القانون النافذ بأن املشرع قد (48)( هلذا الغرض 28نفسه حتت طائلة املسؤولية اليت حددهتا املادة )
غفل عن اإلشارة إىل حق املستثمر يف تصدير منتجاته إىل اخلارج يف حني أن القانون العراقي السابق قد أشار إىل هذا 

الذي نص على أنه: يتمتع املشروع املؤسس  1001( لسنة 21امللغى رقم )العريب 49احلق بوضوح يف قانون االستثمار 
املعتمدة  وفق ضوابط التصدير -جزءاً –مبوجب أحكام هذا القانون بالضمانات التالية: ...حق تصدير إنتاجه كاًل أو 

 .(50)مبا يؤمن احتياجاته من النقد األجنيب" –

 ك العقارات الالزمة إلقامة المشروع االستثماري والتصرف فيه.المطلب الثاني: المعوقات اإلدارية الخاصة بتمل

ونظراً ألمهية األراضي والعقارات بالنسبة للمستثمر لكوهنا اللبنة األساسية واألكثر أمهية يف إقامة مشروعه االستثماري، 
ري جدال يف حيث ال يثإْذ ال ميكن إقامة أي مشروع من دون ختصيص األرض املطلوبة وفقاً خلرائط وتصاميم مقرتحة. 

، بيد أن اجلدال قد أثري يف (51)خصوص متليك املستثمر الوطين للعقار وذلك ألنه حق دستوري وغري قابل للنقاش 
خصوص متلك األجنيب للعقارات والتصرف فيه، فتقيد ملكية األجنيب وتصرفه يؤدي اىل عزوف املستثمر األجنيب 

م اغلب الدول اجلاذبة لالستثمار بدعم املستثمرين وتشجيعهم يف بداية والبحث عن أماكن أكثر ضماناً؛  لذا تقو 
 نشاطهم عن طريق منحهم األراضي جماناً أو بأسعار خُمَفضة.

وعلى الرغم من أدراك الدول املقارنة للتأثري املباشر هلذا القيود وأثرها على موقف املستثمرين من توظيف أمواهلم يف 
ل نينة يف نفوسهم من إزالة املعوقات اليت حتد من سبيل مزاولة نشاطهم التجارية، السيما سبإقليمها ولبعث الثقة والطمأ

احلصول على القروض من املصارف التجارية، ألن العقارات تعترب كضمان عيين إلعطاء القروض الكبرية، جند بأهنا 
 احلق يف متلك للمستثمر األجنيب ختتلف يف مواقفها يف هذه اخلصوص، ولكن األغلبية منها تتفق من حيث املبدأ

العقارات إلنشاء املشاريع االستثمارية عليها، وما يالزمه لغرض تيسري نشاطاته االستثمارية، ولكنها قد ختتلف من 
 .(52)حيث التفاصيل واجلزيئات حبسب ظروف كل دولة وتداعيات نظامها السياسي

                                                           
الرسوم قد  ئب أو( من القانون االستثمار العراقي النافذ على أنه : " إذا تبني أن موجودات املشروع املعفاة كلها أو بعضها من الضرا28تنص املادة )  (48)

الرسوم و بيعت خالفاً ألحكام هذا القانون ، أو استعملت يف غري املشروع أو استخدمت يف غري األغراض املصرح هبا  فعلى املستثمر تسديد الضرائب 
 والغرامات احملققة عليها وفقاً للقانون ".

49  
(، بتأريخ 1595(، القانون منشور يف الوقائع العراقية ، العدد )1001( لسنة )21د( من قانون االستثمار العريب امللغى رقم )/أوالً /24املادة )  (50)

 .202( . ص 1/21/1001)
لعراق ، وال جيوز ( على أنه : " للعراقي احلق يف التملك يف أي مكان يف ا1009أ( من الدستور العراقي لسنة )/ثالثاً /11مثال ذلك نصت املادة )  (51)

 لغريه متلك غري منقول إال ما أستثين بقانون.
 .115)دراسة مقارنة (. اإلسكندرية : الدار اجلامعية اجلديدة .ص  . حلماية االستثمار األجنيب1029طال برامي سليمان .  (52)
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 نحه التسهيالت الالزمة .المطلب الثالث : معالجة المعوقات اإلدارية من خالل م

يقصد بالتيسريات اإلدارية التسهيالت اليت تقدمها السلطات املختصة يف الدولة املضيفة هبدف تذليل الصعوبات اليت 
قد تعرتض املشروعات االستثمارية وتقدمي املعلومات االستثمارية واخلدمات االدارية واملساعدة يف سرعة اجناز االجراءات 

 .(53)املشروع وحسن سريه واستقرار العاملني به الالزمة إلقامة

 الفرع األول: تبسيط االجراءات الالزمة إلقامة المشروعات االستثمارية

تعمل الدول اليت ترغب يف زيادة تدفق االستثمارات االجنبية اىل أقاليمها إىل اعتماد ختفيض عدد اإلجراءات الالزمة 
إهنا متثل وسرعة اجنازها، ملا له أثر مهم يف تدعيم مناخ االستثمار وبالتايل فلتأسيس املشروعات االستثمارية وتبسيطها 

عامل جذب لالستثمارات األجنبية، لذلك تلجاً الدول الراغبة يف استقطاب رأس املال املستثمرين إىل اعتماد أساليب 
ت ستثمارية بسرعة ومن هذه االجراءامعينة ميكن من خالهلا امتام عملية اجناز االجراءات الالزمة إلقامة املشروعات اال

:- 

 (OOSتفعيل خدمة النافذة الواحدة  ) –أوالً 

يقصد خبدمة النافذة الواحدة قيام هيئة حكومية واحدة متتلك كافة الصالحيات الضرورية مبنح اإلجازات والرتاخيص 
وأن الفكرة االساسية تكمن يف أن املستثمر سيكون على اتصال جبهة واحدة للحصول على كافة الرتاخيص واملوافقات، 

 (54)واملستندات الالزمة للعمل 

 ( (E-Governmentإنشاء الحكومة االلكترونية –ثانياً 

لشؤون العامة ويتمثل  ايقصد مبفهوم احلكومة االلكرتونية استغالل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لتطوير وحتسني
ذلك يف اجناز اخلدمات احلكومية الرمسية سواء بني اجلهات احلكومية أو بني هذه اجلهات واملتعاملني معها، بطريقة 

 . (55)معلوماتية تعتمد على االنرتنت وتقنياهتا ، وذلك وفق ضمانات امنية معينة حتمي املستفيد واجلهة صاحبة اخلدمة

                                                           
ة يف والقطرية واالتفاقية املوحدة الستثمار رؤوس االم وال العربي . ضمانات االستثمار واملزايا املقررة له يف التشريعات العربية 2581مفيد شهاب .   (53)

 . 11الدول العربية .اجمللة املصرية للقانون الدويل . اجمللد التاسع والثالثون  . ص 
 

اد : منشورات اهليئة ( املعدل . بغد1002( لسنة )21رقم ) املناخ االستثماري يف العراق مبوجب قانون االستثمار. 1005ساالر حممد أمني .  (54)
 . 21الوطنية لالستثمار. ص 

 .441. احلكومة االلكرتونية . بغداد : جملة كلية بغداد للعلوم االقتصادية اجلامعة ، العدد اخلاص مبؤمتر الكلية . ص 1021مرمي خال حسني .   (55)
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 المعلومات االستثمارية و تقديم الخدمات االدارية. الفرع الثاني: توفير

 القسم االول: توفير المعلومات االستثمارية

 يقصد بتوفري املعلومات تعريف املستثمر األجنيب بأهم الفرص املتاحة ونوعها والقطاعات الرئيسية املراد تنميتها وتوفري
يان ات عن االقتصاد الوطين، ومعدل النمو االقتصادي، وبالبيانات واخلرائط االستثمارية اليت توضح له أرقام وبيان

 . 56الضمانات واحلوافز والتسهيالت املمنوحة له

ويفضل أن يكون تقدمي هذه املعلومات حتت اشراف مكتب خمتص مثل مكتب تشجيع االستثمار أو وزارة التخطيط 
انات واألرقام ونية اليت تسمح هلا باحلصول على البيأو أية جهة حكومية تتوافر فيها االمكانيات املادية والبشرية والقان

 .57والتنسيق مع خمتلف األجهزة احلكومية

 القسم الثاني: توفير الخدمات اإلدارية االخرى 

تقوم الدول يف اطار سعيها جلذب االستثمار االجنيب بتقدمي خدمات ادارية ملا هلذه اخلدمات من أثر يف دعم وتشجيع 
 -خلدمات:االستثمار ومن هذه ا

 توفير األراضي مجاناً أو بأسعار مخفضة –أوالً 

ميكن للدولة أن تدعم املستثمرين األجانب وتشجعهم يف بداية نشاطهم عن طريق منحهم أراضي جمانًا أو بأسعار 
فة ، أو تقوم الدولة املضي58خمفضة يف بعض املناطق اليت تستهدف االستثمار فيها تبعًا خلريطة التنمية االقتصادية

 .لالستثمار بتقدمي أراضي جماناً أو بأسعار خمفضة يف املناطق القليلة النمو كي جتذب االستثمارات إىل تلك املناطق

 تيسير دخول المستثمرين االجانب –ثانياً 

ن بالقيود قد يصطدمو املستثمرين األجانب الذين يبحثون عن فرص الستثمار أمواهلم يف أقاليم الدول األخرى  إن
املوضوعة على دخوهلم لتلك الدول أو بوجود إجراءات إدارية عديدة يستلزم اختاذها ليتمكنوا من اإلقامة يف تلك الدول 
لذلك تسعى الدول اليت ترغب يف جذب االستثمارات إليها إىل تذليل تلك الصعوبات والعقبات من خالل عقد 

                                                           

 . 221.ص  2بية .بريوت : مركز دراسات الوحدة العربية .ط. النظام القانوين النتقال رؤوس االموال بني االقطار العر  2550علي كرميي . 56 
 . 19، مرجع سابق ، ص … سياسات جذب االستثمار االجنيب املباشر والبيين يف منطقة االسكوا 57 
االستثمار ، مرجع سابق . وكذلك جتارب دولية لتحسني مناخ  12السياسات املقرتحة جلذب االستثمار االجنيب املباشر اىل مصر ، مرجع سابق ، ص  58 

 .22،ص
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ها كل دولة طرف السماح ملواطنيها بالدخول واإلقامة يف اقاليم الدول االطراف اتفاقيات دولية مجاعية تضمن مبقتضا
 . 59االخرى مما يسهل للمستثمرين من مواطنيها االشرتاك يف إدارة وتشغيل مشروعاهتم االستثمارية يف الدولة املضيفة 

 خدمات تحفيزية إضافية.  –ثالثاً 

قيام خدمات إضافية فريدة وهذه اخلدمات هي مبثابة حتفيز للمستثمر ل تقدم الدول األكثر جذبًا لالستثمار يف العامل
 -مشروعة االستثمار وفق اخلريطة االستثمارية اليت تضعها الدولة املضيفة، وهي :

 منح النقل -2

ميكن للدولة املضيفة لالستثمار أن تقدم منح نقل للمشروعات اليت تقع يف املناطق النائية ملساعدهتا على تسويق 
 . 60منتجاهتا إىل املناطق املختلفة

 دعم الطاقة -1

تقوم الدول املضيفة بتقدمي هذا الدعم إىل املشروعات االستثمارية اليت تعمل يف جمال الطاقة مبا يساعد على زيادة موارد 
 .61الطاقة املتاحة وخفض اسعارها

 القروض امليسرة  -1

توقف على املشاريع اليت تقام يف املناطق األقل منواً وبسعر فائدة يميكن للدولة املضيفة لالستثمار أن تقدم قروض إىل 
 .62عدة اعتبارات من بينها حجم رأس املال ومبيعات املشروع ودرجة املخاطرة املرتبطة باملشروع

 منح التنمية -4

عها على يتقدم هذه املنح ملساعدة املشروعات على حتسني قدرهتا على املنافسة يف األجل الطويل من خالل تشج
استخدام التقنية احلديثة بشرط أن تكون الشركة احلاصلة على الدعم قادرة على حتقيق األرباح يف املستقبل وجيب أن 

  63يتوقف حجم املنحة املقدمة على طبيعة املشروع ونوع املنطقة اليت ميارس فيها النشاط

                                                           

 . 211عبد الواحد الفار ، املرجع السابق ، ص  59 
  . 22جتارب دولية لتحسني مناخ االستثمار ، مرجع سابق ، ص 60 
 .22جتارب دولية لتحسني مناخ االستثمار ، املرجع سابق ، ص 61 
 . 21جتارب دولية لتحسني مناخ االستثمار ، املرجع سابق ، ص 62 
 . 20دولية لتحسني مناخ االستثمار ، مرجع  سابق ، ص جتارب63 
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 منح البحث والتطوير -9

 ر املنتجات القائمة أو ابتكار منتجات جديدة وميكن اسرتداد هذه املنح يفتقدم هذه املنح للشركات اليت تقوم بتطوي
 .64شكل اتاوات عند جناح املنتج اجلديد

ونالحظ مما تقدم أن التشريعات املنظمة لالستثمار يف الدول العربية مل تقدم هذه اخلدمات للمستثمر احمللي واألجنيب 
ات إليها ثمارات إىل القطاعات واملناطق اليت تريد الدولة توجيه االستثمار على الرغم من أمهيتها السيما يف توجيه االست

إذ تستطيع الدولة املضيفة توجيه االستثمار إىل املناطق النائية من خالل تقدمي منح النقل والقروض امليسرة كما أهنا 
 تطويرح البحث والتستطيع تشجيع االستثمارات على استخدام التقنية احلديثة من خالل منح التنمية ومن

 النتائج والتوصيات 

( لسنة 21"املعوقات القانونية لالستثمار األجنيب يف العراق وفق قانون رقم )بعد جولة هذه الدراسة العلمية حول 
 يثبت الباحث مبا يأيت من النتائج والتوصيات: املعدل " 1002

األجنيب هو: استعمال األموال النقدية أو العينية وتنميتها يف مشروع من املشاريع وفق قوانني الدولة االستثمار  .2
 املضيفة هلا.

يساهم االستثمار األجنيب يف حماربة الفقر والبطالة، وتوفري فرص العمل . كما يساعد الدولة يف حترك التنمية  .1
 املال واخلربة الفنية والعملية والتكنلوجيا . االقتصادية كونه شريان رئيسي يتدفق من خالله رأس

تنوع االستثمار األجنيب حيث يوجد منها طويلة األجل وقصرية األجل، وكذلك ما يكون مباشر و غري مباشر  .1
وغريها ،حيث يعد االستثمار االجنيب املباشر من أهم أنواع االستثمار االجنيب ولذلك الستفادة كال أطراف 

ة ، حيث يستطيع املستثمر االجنيب من خالله على إدارة مشروعه االستثماري والرقابة عليه العالقة االستثماري
وتوجيه مبا يكفل مصلحته ، وكذلك تفضله الدولة املضيفة ألنه ميكنها من استقطاب رأس املال والتكنلوجيا 

 وتوفري فرص العمل .

امة كية بصورة دائمة  كنزع امللكية للمنفعة العاملعوقات القانونية الواردة على امللكية تكون أما بنزع املل .4
)االستمالك ( أو التأميم أو املصادرة ، أو تكون بصورة مؤقتة كاالستيالء اجلربي املؤقت أو  فرض احلراسة 

 على املشروع االستثماري.

                                                           

 . 20جتارب دولية لتحسني مناخ االستثمار ، مرجع  سابق ، ص 64 
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جس اأن االجراءات اليت تنصب على ملكية املشروع االستثماري كنزع ملكيته أو تقيده او حجزه  تشكل ه .9
خميف للمستثمرين االجانب ،  ألهنا  تؤدي اىل حرمان املستثمر االجنيب من التصرف مبشروعة ، وتلحقه 

 خسارة مادية ومعنوية .

يعد التصرف باملشروع االستثماري من الضمانات التشريعية املهمة للمستثمرين االجانب ؛ حيث يزيد الثقة  .2
 نفوس املستثمرين .باملشروع االستثماري ، ويبعث الطمأنينة يف 

تتفق مجيع تشريعات االستثمار على ختصيص العقارات الالزمة إلقامة املشاريع االستثمارية من خالل بيعها أو  .1
تأجريها للمستثمر بأسعار خمفضة أو بدون مقابل ،يف الوقت الذي تشري فيه أغلب األحباث والدراسات إىل 

سبة ة االقتصادية ، وتتخلله صعوبات من الناحية اإلدارية بالنعدم كفاءة نظام ختصيص العقارات هذا من الناحي
 لكل من املستثمرين واألجهزة التنفيذية يف الدولة ، كما أنه يتيح فرص الفساد اإلداري

إن العملية االستثمارية مرهونة بوجود أجهزة إدارية خمتصة بشؤون االستثمار يقع على عاتقها القيام مبجموعة  .8
ج ئف ، كالتخطيط والتنظيم وتوجيه االستثمارات مبا ُيقق التنمية االقتصادية ، فضالً عن الرتويمن املهام والوظا

 للمشروعات  املتاحة لالستثمار، والتعريف باملناخ االستثماري داخل البالد

 التوصيات

 
 يوصى الباحث بما يلي:

ذلك من لالستثمار احمللي واألجنيب على حد سواء . و نوصي بضرورة هتيئة املناخ االستثماري املالئم واجلاذب  .2
خالل تعديل التشريعات املتعلقة باالستثمار بشكٍل مستمر , وجعلها أكثر مرونة وواقعية ومراعاة الشفافية 
والوضوح يف اللوائح والتشريعات املالية واإلدارية اليت حتدد حقوق وواجبات األطراف املشاركة يف العملية 

 .االستثمارية

م املعدل، حيث تطرق 1002( لسنة 21/ ثالثاً( من قانون االستثمار العراقي رقم )21نقرتح تعديل املادة ) .1
املشرع العراقي إىل صور نزع امللكية وحصرها بنزع امللكية للمنفعة العامة واملصادرة والتأميم ومل يتطرق لباقي 

 واحد نص يف املصادرة والتأميم بني مجع قد سة ، كماصور نزع امللكية واملتمثلة باالستيالء املؤقت وفرض احلرا
 بات قضائي حكم حبقو ما يصدر كان فقد االستثناء أما ، عموماً  املنع حيث من واحداً  حكماً  هلما وأوجد

 دون املصادرة على ينطبق ويذلك األمر البتات درجة مكتسب حكم الستحصال القضاء إىل باللجوء أي ،
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فكان األجدر باملشرع العراقي  قرار تشريعي  أو قانون مبوجب  يقع إال ال سيادي رارق األخري ألن ، التأميم
إيراد النص بصورة مطلقة دون ختصيص لصور حمددة لنزع امللكية، وعليه فنقرتح تعديل النص أعاله بالشكل 

 :اآليت

o  القانون هذا بأحكام املشمول االستثماري املشروع مصادرة عدم ( ،/ثالثاً / أ (  21)املادة 
 . ) بات قضائي حكم حبقو يصدر ما باستثناء جزءاً  كاًل أو

o ( 21املادة ) انونالق هذا بأحكام املشمول االستثماري املشروع تأميم عدم ( ، / ثالثاً / ب 
 ) خاص تشريع أو بقانون ورد ما إال أو جزءاً  كاًل 

o  ي املشمول بأحكام هذا / ثالثًا / ج ( ، )عدم نزع ملكية املشروع االستثمار 21)املادة
 القانون كاًل أو جزءاً إال للمصلحة العامة ووفقاً لقانون ومقابل تعويض عادل(

ضرورة حتديد نسبة مشاركة املستثمر األجنيب طبيعياً كان أم معنوياً يف املشروعات االستثمارية من املشرع العراقي  .1
 .شاط هذه املشاريعبالشكل الذي يكفل حتقيق الرقابة والسيطرة الوطنية على ن

تفعيل دور سياسة النافذة الواحدة من خالل ربط املؤسسات احلكومية املختلفة واجلهات القطاعية يف الوزارات  .4
هبذه الدائرة , لتوحيد اجلهة اليت يتعامل معها املستثمر وإهناء املتاعب اليت يعانيها يف تردده على العديد من 

 واجلهات ذات العالقة باالستثمار .املؤسسات احلكومية 

ضرورة االهتمام بالرتويج لالستثمار من خالل انشاء مؤسسات تروجيية لالستثمار تتسم بالكفاءة واالتصال  .9
على نطاق واسع باملستثمرين االجانب واحملليني وتعمل على توضيح فرص االستثمار امامهم وتعريفهم 

 دولة املضيفة ، اضافة اىل مد جسور  التعاون مع املنظمات الدولية اليتبالضمانات واحلوافز اليت تقدمها هلم ال
 هلا دور يف عمليات الرتويج .     

 

 المصادر والمراجع 

  القرآن الكرمي 

 . لبنان :دار املعارف. لسان العرب.  2592ابن منضور . 

  . ردن: دار الكندي. األحوافز االستثمار يف النظام االقتصادي اإلسالمي. 1004حسني بين هاين 
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  . الكويت . مطبعة الكويت .  تاج العروس.2522احلسيين ، حممد مرتضى 

  .احلماية االجرائية لالستثمارات األجنبية اخلاصة )دراسة م . 1001النظامي، مصطفى خالد مصطفى
 . عّمان: الدار العلمية الدولية للنشر والتوزيع ودار الثقافة للنشر والتوزيعمقارنة(

  . االسكندرية : دار املطبوعات اجلامعية مبادئ القانون االداري.  1002حممد رفعت و  حسني عثمان . 

  .اليمن(-راجلزائ-السعودية–مصر -)العراق معوقات االستثمار األجنيب يف الدول العربية.  1022الشمري 

 . الثقافة. عمان: دار أحكام املصادرة يف القانون اجلنائي. 1001الزغيب، علي امحد 

  .عقد ضمان االستثمار، القانون الواجب التطبيق عليه وتسوية املنازعات اليت قد تثور .  1000هشام خالد
 مصر: دار الفكر اجلامعي بش أنه.

  .العقود الواردة على العمل الوسيط يف شرح القانون املدين اجلديد. 1005السنهوري، عبد الرزاق امحد( ،
 ة واحلراسة(. بريوت: منشورات احلليب احلقوقيةاملقاولة والوكالة والوديع

 .رسالة دكتوراه(. كلية النظام القانوين لعقد االستثمارم . 1002ه ، 2411الفتالوي، أمحد حسني جالب(.
 احلقوق، جامعة النهرين

  . ت  ريو ب–". لبنان  ." االستثمار االجنيب )املعوقات والضمانات القانونية ( 1002السامرائي ،دريد حممود
 مر كز دراسات الوحدة العربية

 . نة . دراسة مقار – التحكيم كوسيلة لفض املنازعات يف جمال االستثمار. 2550عشوش ، أمحد عبد احلميد
 مصر : مؤسسة شباب اجلامعة

  . رسالة . النظام القانوين لالستثمارات األجنبية اخلاصة يف الدول النامية. 2519عصام الدين مصطفى بسيم(
 (.جامعة عني مشسدكتوراه 

  . ضمانات االستثمار واملزايا املقررة له يف التشريعات العربية والقطرية واالتفاقية املوحدة  2581مفيد شهاب .
 الستثمار رؤوس االم وال العربية يف الدول العربية .اجمللة املصرية للقانون الدويل .

 . ( 1002( لسنة )21رقم ) املناخ االستثماري يف العراق مبوجب قانون االستثمار. 1005ساالر حممد أمني
 املعدل . بغداد : منشورات اهليئة الوطنية لالستثمار
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  . بغداد : جملة كلية بغداد للعلوم االقتصادية اجلامعة ، العدد  احلكومة االلكرتونية. 1021مرمي خال حسني .
 اخلاص مبؤمتر الكلية

 امل الكتاب. القاهرة :عاجلوانب القانونية لالستثمارات العربية واألجنبية يف مصر.  2519واحد .الفار، عبد ال 

  .املالية العامة والتشريع املايل والضرييب .االردن : دار إثراء للنشر والتوزيع1022العلي ، عادل فليح . 

 . ة . دراسة قانونية مقارن – الفاقاالستثمار األجنيب اخلاص يف العراق ، الواقع وا. 1020علي شهاب أمحد
 )رسالة ماجستري (. جامعة الدول العربية

  . احملاسبة الضريبية، حاالت وتطبيقات عملية الحتساب ضريبة الدخل . 1020أبو حشيش، خليل عواد
 . االردن: دار إثراء للنشر والتوزيعاملستحقة

 . ني االقطار العربية .بريوت : مركز دراسات . النظام القانوين النتقال رؤوس االموال ب 2550علي كرميي
 .  2الوحدة العربية .ط

  .اإلسكندرية: حمددات وضمانات جذب االستثمارات األجنبيةم. 1024نزيه عبد املقصود حممد مربوك .
 دار الفكر اجلامعي

  .مصر: جملة مصر االعفاءات الضريبية بقصد تشجيع االستثمار واالنتاج. 2512سيد امام امحد . 

 جامعة  ، يف اقتصاديات املالية العامةالضمانات التشريعية مقدمة .   2588لطاهر ، عبد اهلل الشيخ حممود . ا
 امللك سعود ، الرياض

  .  يق الضرييب جمموعة اعمال ندوة )التنس التنسيق الضرييب الثنائي )جتربة مصر وسوريا(.. 2559حمسن مججوم
 المانة العامة جلامعة الدول العربية. القاهرةلتنمية االستثمارات العربية املشرتكة ا

  . األردن :  مطبعة طربنياملالية العامة والتشريع املايل.  2518عصام بشور . 

  . دور السياسية الضريبية يف اجتذاب رؤوس االموال االجنبية يف الدول االخذة . 2581جدي ، حبيب الرمحن
 .)رسالة دكتوراه( جامعة القاهرةيف النمو 

  دور السياسة الضريبية يف حتفيز االستثمارات يف ظل التطورات العاملية .  1001ليد صاحل عبد العزيز.  الو
 دار النهضة العربية املعاصرة.
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  .بية. القاهرة : دار الثقافة العر اثار احلوافز الضريبية على االدخار واالستثمار.  2582عبد احلفيظ عبد اهلل 

  . مطبعة  . بغداد : بيت احلكمة م القانوين للشركات متعددة اجلنسية والعوملةالتنظي.  1001الفخري ،عوين ،
 ايالف

 . دراسة مقارنة (. اإلسكندرية : الدار اجلامعية اجلديدة  . حلماية االستثمار األجنيب1029طال برامي سليمان(
. 

 Van necke (confiscation, expropriation and the conflict of law) 
international law quarterly: vol 4, no.3, July 1985. 

 القوانين 

 (1009الدستور العراقي لسنة )

 ) املعدل (. 1002( لسنة 21قانون االستثمار العراقي رقم )

 . 1002( لسنة 4االستثمار يف إقليم كردستان رقم )قانون 

 )امللغى(. 2510( لسنة 94قانون االستمالك العراقي رقم )

 )املعدل( 2582( لسنة 21قانون االستمالك العراقي رقم )
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Abstract: 

Informatics emerged as a product of scientific evolution and technical progress 

known in the world since the mid - twentieth century, and with time, nowadays, 

systems of electronic treatment of information dominate all aspects of daily and 

practical life of individuals, institutions  and different companies, and even countries 

and various organizations. However, with all what these modern techniques possess 

of benefits, they produced a new pattern of crime; namely: Cybercrime. 

All crimes that the world is witnessing nowadays and what it knew of destruction 

and disorder; especially in the Arab countries, like terrorist crimes, organized crimes, 

espionage, war crimes and different cross-border crimes are performed, today, using 

information systems. All of this makes us stand to think carefully and wisely to 

confront this modern way of criminality. Moving on a first step can not be made 

only through innovation and activation of new and ingenious methods to counter 

such crimes in line with the specificity characterized by it. 

Therefore, this research study deals with a subject relating to develop and activate 

legal and innovative mechanisms to counter cybercrime, through changing research 

and inquiry methods about the cyber crimes, as well as the development of methods 

of international cooperation, and especially Arab cooperation, to create 

mechanisms in line with the requirements of this type of crimes. This can only be 

achieved by amending the internal legal systems of Arab countries by incorporating 

legal rules creating research and investigation systems and create a list based upon 

human and specialized technical structure, on the one hand; and the development of 

research ways by making them cross-bordering researches, on the second hand. This, 

by creating an internal Arab legislative cooperation channels without 

being faced with obstacles of sovereignty but the real wish to unify the legal patterns 

of legal and technical tracking. All of this to achieve real results for reducing crime 
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based on information as well as to facilitate pursuing of its perpetrators and to arrest 

them. 

 

 ملخص:

ظهرت املعلوماتية كنتاج للتطور العلمي والتقدم التقين الذي عرفه العامل منذ منتصف القرن  
العشرين، ومع الزمن أصبحت اليوم نظم املعاجلة اإللكرتونية للمعلومات هتيمن على كافة نواحي احلياة 

لكن مع ما كان  تختلةة،اليومية والعملية لألفراد واملؤسسات والشركات املتنوعة وحىت الدول واملنظمات امل
، وماتيةالجرائم المعل هلذه التقنيات احلديثة من فوائد إال أهنا أفرزت منطا جديدا من اإلجرام يسمى:

فكل اجلرائم اليت يشهدها العامل اليوم وما يعرفه من دمار واضطراب، وخاصة يف الدول العربية كاجلرائم 
تخدام حلرب وخمتلف اجلرائم العابرة للحدود تتم اليوم باستاإلرهابية واجلرائم املنظمة والتجسس وجرائم ا

نظم معلوماتية، كل هذا جيعلنا نقف لنةكر مليا وحبكمة ملواجهة هذا الطريق احلديث لإلجرام، فاالنتقال  
كتخطوة أوىل لن يكون إال من خالل ابتكار وإعمال طرق جديدة ومبتكرة ملكافحة هذه اجلرائم تتماشى 

 تميز هبا.واخلصوصية اليت ت

وعليه فإن هذه الدراسة البحثية تتناول موضوعا يتعلق بتطوير وتةعيل آليات قانونية مستحدثة 
ملكافحة اجلرمية املعلوماتية، من خالل تغيري طرق البحث والتحري حول اجلرائم املعلوماتية، وكذا تطوير 

هذا ال النوع من اجلرائم، و  طرق التعاون الدويل وخاصة العريب، خللق آليات تتماشى ومقتضيات هذا
ميكن أن يتحقق إال من خالل تعديل النظم القانونية الداخلية للدول العربية بإدخال قواعد قانونية ختلق 
أجهزة حبث وحتري وحتقيق قائمة على هيكل بشري وتقين متتخصص هذا من جهة، وتطوير طرق البحث 

عرتضها ت التعاون التشريعي الداخلي العريب دون أن تجبعلها عابرة للحدود من جهة ثانية، وهذا خبلق قنوا
احلد  عوائق السيادة بل الرغبة احلقيقية لتوحيد أمناط التتبع القانوين التقين، كل هذا لتحقيق نتائج فعلية يف

 من اإلجرام باالعتماد على املعلوماتية وكذا تسهيل مالحقة مرتكبيها والقبض عليهم.  

 

 مقدمة : 
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ر ظهرت املعلوماتية كنتاج للتطور العلمي والتقين الذي عرفته البشرية، حىت أصبحنا اليوم نعيش يف عص     

الرقمنة أين تتدخل االنرتنت يف كل جماالت احلياة اليومية ويف معظم املعامالت على اختالف أنواعها ملا 

غرية ال تعرف حيول العامل إىل قرية ص توفره هذه التقنيات من سرعة وعبور لكل احلدود، يف عامل افرتاضي

 املسافات اجلغرافية.

مصراعيه اب على فتحت الب أهنا يف اآلن ذاتهإال  املعلوماتية من كل هذه املزايا اليت وفرهتاغم الر  على    

لتسهيل ارتكاب عدد هائل من اجلرائم بكل سهولة ويسر وسرعة، وابتكار طرق جديدة لطمس معامل 

هذه اجلرائم دون ترك أي أثر، هذه الطائةة اجلديدة من اجلرائم تسمى اجلرائم املعلوماتية، كل هذا يدفعنا 

ام هذا اإلجرام نية اليت تقف عاجزة أمإىل الوقوف للتةكري مليا حبكمة وروية إلعادة النظر يف النظم القانو 

اجلديد ومضطرة يف اآلن ذاته إلعادة التةكري يف صيغ وآليات ونظم قانونية جديدة جتاري التطور احلاصل 

يف ميدان اإلجرام املعلومايت، ألن مواجهة هذه الظاهرة واحلد منها هو أول اخلطى الضرورية للوصول إىل 

يتجسد إال يف جمتمع يقضى فيه على وحش مدمر حيرك كل أشكال  عصر احلكمة، ألن هذا األخري ال

 اجلرمية امسه اجلرائم املعلوماتية، على هذا األساس نطرح اإلشكالية التالية:

ماهي الطرق و اآلليات القانونية التي يمكن أن تساهم في الحد من الجرائم المعلوماتية و تطريق 

 يتم اإلجابة على هذه اإلشكالية من خالل خطة سمرتكبيها لتكريس الحكمة المعلوماتية ؟ 

 المبحث األول: ماهية الجرائم المعلوماتية

نتناول من خالل هذا املبحث اإلطار املةاهيمي هلذا النوع من اجلرائم، عرب الوقوف على التعريف      

القانوين السليم للجرمية املعلوماتية و كذا إظهار متيز هذا النمط اإلجرامي احلديث بالعديد من امليزات و 
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تماشى و هذه تها بآليات خاصة تاخلصائص اليت متيزه عن باقي اجلرائم الكالسيكية، مما يستدعي إحاط

 اخلصوصية ، كما نتناول يف هذا املبحث خمتلف أشكال و أنواع اجلرائم املعلوماتية من خالل مطلبني.

 المطلب األول: مفهوم الجرائم المعلوماتية

 لإلحاطة مبةهوم اجلرائم املعلوماتية البد من الوقوف على تعريةها وكذا حتديد خصائصها، و هذا ما     

يه سنوضحه يف الةرعني املواليني، الةرع األول نتناول فيه تعريف اجلرائم املعلوماتية أما الةرع الثاين فندرس ف

 خصائصها. 

 الفرع األول : تعريف الجرائم المعلوماتية 

قبل التطرق إىل تعريف هذا النوع من اجلرائم نشري إىل أن هذه اجلرمية تستتخدم بعدة تسميات       

ة سميها اجلرائم اإللكرتونية يف حني يسميها البعض اآلخر اجلرائم املاسة بنظم املعاجلة اإللكرتونيفالبعض ي

للمعلومات، كما يطلق عليها آخرون تسمية اجلرائم السيربانية أو االحتيال املعلومايت أو الغش املعلومايت 

رائم املعلوماتية إىل تسميتها باجل وغريها من املسميات اليت تشري إىل مسمى واحد، فاالجتاه الغالب مييل

 –ا و هي التسمية املعتمدة من جانبن –، أو جرائم احلاسب اآليل و االنرتنت، إذن اجلرمية املعلوماتية 

هي عبارة عن مصطلح مركب : اجلرمية و املعلوماتية، إذا عرفنا اجلرمية : هي كل سلوك مهما كان شكله 

ارتكابه جمرم قانونا، و حيدد له املشرع عقوبة ضمن قانون العقوبات  )فعل أو امتناع( و مهما كانت طريقة

 أو القوانني املكملة و املتممة له .
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أما املعلوماتية فنجد هلا عدة تعاريف مثال )) جمموعة من احلقائق اليت يعرب عنها بالكلمات أو احلروف أو األشكال أو 

مدير املعهد االحتادي  A.I.MIKLAILOVة من قبل وقد استتخدم مصطلح املعلوماتية ألول مر  1الرموز ((

  2للمعلومات العلمية والتقنية باالحتاد السوفيايت ومسي بعلم املعلومات العلمية .

هذا و يعرفها البعض بأهنا :)) علم التعامل العقالين بواسطة آالت أوتوماتيكية مع املعلومات باعتبارها دعامة      

  3للمعارف االنسانية و عمادا لالتصاالت يف ميادين خمتلةة و متنوعة ((

ضبط هلذا املصطلح عريف منعند اجلمع بني املركبني حنصل على مصطلح : اجلرمية املعلوماتية ، ويف حبثنا عن ت     

وجدنا عدة صعوبات، هذا حلداثة هذا النوع من اجلرائم من جهة ، و قيامها على تقنية علمية و معلوماتية عالية الدقة 

 و التعقيد، إضافة إىل جتنب التشريعات اجلنائية املقارنة وضع تعريف هلذا النوع من اجلرائم من جهة أخرى .

ريف ركزت على وسيلة ارتكاب اجلرمي ، وأخرى ركزت على شتخصية مرتكبها )اجملرم املعلومايت إذا جند أن هناك تعا     

( يف حني ربطته بعض التعريةات بتوافر التقنية املعلوماتية، كما أن هناك تعريةات متمحورة حول موضوع اجلرمية يف حد 

 ذاهتا، إضافة إىل وجود تعاريف خمتلطة ومتنوعة .

ه سواء ركز التعريف على الوسيلة أو املوضوع أو الشتخص فإنه يندرج ضمن التعاريف الضيقة، هذا ونالحظ أن     

وكلما كان التعريف أكثر اختالطا وتنوعا كان تعريةا واسعا، وهلذا سنتناول يف دراستنا هلذا املوضوع تقسيم الةقهاء إىل 

 اجتاهني، اجتاه ضيق وآخر واسع .

                                                           
 . 72، ص  7002دار الفكر الجامعية ، االسكندرية ،  الجريمة المعلوماتية و إجرام االنترنت ،سامي علي حامد عياد ،  1

 . 23نفس المرجع السابق، ص  2

 . 00م ، ص  00/00/7602المنعقدة بتاريخ   في الجلسةتعريف لألكاديمية الفرنسية،  3



Journal of Human Development and Education for specialized Research (JHDESR) Vo: 4, No: 1, 2018 

           

 
 451 

Journal of Human Development and Education for specialized Research 

 أوال : االتجاه الضيق 

بقوله: ))الةعل غري املشروع الذي يتورط  Merioeمن التعريةات الضيقة للجرائم املعلوماتية، جند تعريف الةقيه      

 4يف ارتكابه احلاسب اآليل .(( 

أن: ))اجلرمية املعلوماتية هي تلك اليت تشمل أي جرمية   trédmanكما يرى البعض اآلخر ومنهم األستاذ       

 5ستتخدام املعاجلة اآللية للمعلومات ((ضد املال مرتبطة با

سواء نظرنا إىل التعريف األول أو الثاين فإن كالمها غري جامع و ال مانع، كون التعريف األول يركز على وسيلة      

ارتكاب اجلرمية املتمثلة يف الكمبيوتر مهمال العامل االفرتاضي واالنرتنت اليت تشكل امليدان اخلصب لإلجرام االكرتوين، 

ن اإللكرتونية وهو املال، يف حني أن املال مل يعد احملل الوحيد هلذا النوع مأما التعريف الثاين يركز على حمل اجلرمية 

اجلرائم، بل امتدت لتشمل األشتخاص من كل الةئات واألعمار كاجلرائم املوجهة لألطةال واملراهقني بكل أشكاهلا، 

 وكذاجرائم الشرف والعرض كجرائم التشهري والسب والقذف وغريها 

دة يف هذا الشأن جند تعريةا ملنظمة التعاون االقتصادي والتنمية اخلاص باستبيان الغش املعلومايت من التعارف الوار      

بقوهلا: )) كل فعل أو امتناع من شأنه االعتداء على األموال املادية و املعنوية يكون ناجتا بطريقة مباشرة  2881عام 

  6. ((أو غري مباشرة عن تدخل التقنية املعلوماتية

كما يعرفها البعض بأهنا: )) كل نشاط غري مشروع موجه للنسخ أو الوصول إىل املعلومات املتخزنة داخل احلاسوب       

  7أو تغيريها أو حذفها ((.

                                                           
; p 554 . ; 1993 ; against  information technologgy in south africa .R.I.D.P . . South Africa ; computer crimes and  other crimes Merur  vender4 

.rev.de.pén.crim.Paris.1984.P612.l’ordinateures éléctroniquesfraude et autres délits d’affairaes commis à l’aide de K trédman. 5  
 . 25، ص  5002، دراسة نظرية و تطبيقية ، منشورات الحلبي الحقوقية ، جرائم الحاسب اآللي االقتصادية نائلة عادلة محمد قورة ،  6
 .71، ص  5002شر و التوزيع ، األردن، ، دار الثقافة للن جرائم الحاسوب و أبعادها الدوليةمحمود أحمد عبابنة ،  7
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جند أن هذه التعريةات أيضا منتقدة وغري جامعة وال مانعة كوهنا تركز على موضوع اجلرمية أو حملها مهملة اجلانب      

 ي والتقين يف هذا النوع من اجلرائم .الشتخصي واملعنو 

يف هذا اإلطار هناك من يرى أن اجلرائم املعلوماتية هي : )) كل فعل اجرامي متعمد أيا كانت صلته باملعلوماتية      

  8ينشأ عنه خسارة تلحق باجملين عليه أو كسب حيققه الةاعل ((.

ات اليت تتطلب إملاما خاصا بتقنيات احلاسب اآليل ونظم املعلومكما عرفها البعض أهنا : )) ذلك النوع من اجلرائم       

  9الرتكاهبا أو التحقيق فيها و مقاضاة فاعلها .((.

هذه التعريةات أيضا قاصرة عن اإلملام مبتختلف أوجه ظاهرة االجرام املعلومايت كوهنا ركزت على الةاعل أو اجملين      

 ر الذي جيعلنا مضطرين لالنتقال لالجتاه الثاين .عليه أو الطريقة املتبعة الرتكاهبا األم

 ثانيا : االتجاه الواسع 

مع تطور املعلوماتية واالنتشار السريع لشبكة االنرتنت وامتدادها بشكل واسع حول الكوكب إىل قرية صغرية ظهرت      

أشكال جديدة للجرائم املعلوماتية، األمر الذي جعل التعاريف الضيقة ال تتماشى وواقع الوترية السريعة واملتنوعة هلذا 

ضرورة اعتماد تعاريف أكثر اتساعا لتشمل أكرب قدر ممكن لكل أوجه وأشكال النوع من اجلرائم، األمر الذي دعى إىل 

 اجلرائم املعلوماتية .

، وكذا: )) كل تالعب  10من التعريةات الواسعة جند مثال : )) كل سلوك اجرامي يتم مبساعدة الكمبيوتر ((     

 11و إحلاق خسارة باجملين عليه.((. باحلاسوب اآليل و نظامه من أجل احلصول بطريقة غري مشروعة على مكسب أ

                                                           
. édoro . paris . 1985 . p 18 . combattre la criminalité informatique .B.D.Parker8   

 . 201، ص  5002، المجلد الثاني ، الطبعة الثالثة ، هشام محمد فريد رستم ،))الجرائم المعلوماتية ، أصول التحقيق الجنائي الفني (( ، كلية الشريعة و القانون ، جامعة اإلمارات المتحدة  9

; C.L.J . London ; 1991 ; p 399 .  ; Computer crimes and the lawAdrian Roden  10   
 . 52هشام محمد فريد رستم ، مرجع سابق ، ص  11
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نالحظ أن هذه التعاريف رغم اجتاهها املوسع إال أنه توسيع فيه مصادرة على املطلوب، كوهنا جتعل كل جرمية مهما       

اك عددا البأس ذلك أن هن ،كان نوعها ترتكب بواسطة جهاز الكمبيوتر من قبيل اجلرائم االلكرتونية وهذا غري صحيح

ائم الكالسيكية اليت ترتكب بواسطة جهاز الكمبيوتر كسرقة املعلومات باستتخدام الوسائط أو ختريب الوحدة به من اجلر 

 املركزية للجهاز أو أحد مكوناته .

من التعاريف املقرتحة يف هذا اإلطار : )) جرائم املعلوماتية تعين جرائم الشبكة العاملية اليت يستتخدم احلاسوب      

 12كوسيلة مساعدة الرتكاب جرمية (( .   وشبكاته العاملية

يف تعريف آخر : )) هي كل سلوك غري مشروع أو غري أخالقي أو غري مصرح به يتعلق باملعاجلة اآللية للبيانات      

 13أو بنقلها(( . 

لوماتية إال أهنا عرغم ما يوجه هلذه التعاريف من انتقادات كوهنا تعاريف وصةية وال تعطي املاهية احلقيقية للجرمية امل     

تبقى األمشل ملعظم صور هذه الطائةة من اجلرائم ودون الرتكيز على جانب دون اآلخر، يف حماولة لعدم إفالت أي من 

 الةاعلني ألي نوع من أنواعها.

 الفرع الثاني : خصائص الجرائم المعلوماتية 

                                                           
، ورقة عمل مقدمة لورشة تطوير التشريعات في مجال مكافحة الجرائم االلكترونية ، هيئة  صور الجرائم المعلوماتية و اتجاهات تبويبهايونس عرب ،  12

 .  00، ص  7000تنظيم االتصاالت ، هيئة تنظيم االتصاالت ، سلطنة عمان ، 

 . 02المرجع السابق ، ص نفس  13
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من خالل التعاريف السابقة نالحظ أن هذا النوع من اجلرائم له جمموعة من اخلصائص واملميزات اليت متيزها عن      

غريها من اجلرائم، هذه اخلصائص جعلت منها ظاهرة إجرامية خطرية وممتدة حتتاج إىل آليات ونظم قانونية خاصة للوقاية 

 ايلي : منها ومكافحتها، من مجلة هذه اخلصائص جند م

 

 

 

   أوال : الجرائم المعلوماتية جرائم ترتكب بواسطة أجهزة اإلعالم اآللي وعبر شبكة االنترنت

حىت نكون أمام جرمية معلوماتية البد من أن تكون مرتكبة يف العامل االفرتاضي عرب شبكة االنرتنت، وهذا ال يتحقق  

اسوب اآليل أو احملمول وخمتلف األجهزة الذكية كالسمار ت من أجهزة اإلعالم اآليل، قد يكون احل إال بواسطة جهاز

 فون أو اآليباد و غريها .

 ثانيا : هي جرائم عابرة لحدود الدول 

إن العامل املعلومايت االفرتاضي ال يعرف حدودا جغرافية، بل يشكل جمتمعا مةتوحا عرب شبكات غري مرئية خترتق      

الزمان واملكان، األمر الذي جعل مسرح اجلرمية يتسم بالعاملية ال احمللية مما يضةي على هذا النوع من اجلرائم الصبغة 

 الدولية لعبورها حدود الدول.

ألمر أفرز مشاكل ال حصر هلا منها صعوبة حتديد الدولة صاحبة االختصاص القضائي للجرمية و كذا القانون هذا ا     

الواجب التطبيق هل الدولة اليت يوجد هبا الةاعل أم الدولة اليت حدث فيها الضرر. ونظرا لعدم تواجد اجلاين واجملين عليه 
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إىل  عن بعد  إذن ال تقف اجلرمية املعلوماتية عند حدود مما يؤديعلى نةس مسرح اجلرمية، بل يرتكب الةاعل اجلرمية 

صعوبة اكتشافها وصعوبة مالحقة واكتشاف مرتكبيها، فقد يوجد اجلاين يف بلد ما ويستطيع الدخول إىل ذاكرة 

اد دالكمبيوتر املوجود يف بلد آخر، وهو هبذا السلوك قد يضرر بأشتخاص موجودين يف بلدان أخرى، أو القيام بإع

( يف بلد ما مث ينسخ ويرسل إىل خمتلف دول العامل ، و يظهر هذا االشكال بصةة خاصة يف Virusبرنامج خبيث )

التعامالت البنكية عرب شبكات املعلومات الدولية ويف ميدان التجارة اإللكرتونية، و هذا يطرح إشكاال آخر هو 

ة األمر الذي يقف حائال دون إمكانية مالحقة اجملرمني أو حىت االصطدام مع سيادة الدول وقوانينها العقابية املتعارض

 وصول القضايا إىل دور القضاء. 

 ثالثا : صعوبة اكتشاف الجرائم المعلوماتية وإثباتها 

تتميز اجلرائم املعلوماتية بصعوبة اكتشافها، هذا لكوهنا حتدث يف عامل افرتاضي فال عنف والسةك دماء و ال كسر      

أو خلع، وإمنا أرقام و بيانات متحى أو تتغري أو ترسل إلكرتونيا، إذن هي جرائم ال ختلف آثارا ورائها ميكن أن نتبعها  

كما أهنا ترتكب من أشتخاص على علم ودراية باملعلوماتية األمر الذي جيعلهم كما هو احلال يف اجلرائم الكالسيكية،  

 قادرين على تدمري أي دليل ميكن أن يكشةهم أو يدل عليهم يف وقت قياسي.

كما أن اجملين عليه يلعب دورا رئيسيا يف عدم إمكانية اكتشافها إذ نادرا ما يقوم باالبالغ عنها ألسباب قد تتعلق       

 14ملؤسسة أو الشركة خمافة زعزعة الثقة هبا وبالتايل تراجع نسب التعامل معها.  بسمعة ا

كل هذا ينتج عنه صعوبة اكتشافها لكوهنا قائمة على وسائل تقنية عالية الدقة، األمر الذي جيعل احملقق التقليدي       

ال ميكنه االعتماد على وسائل االثبات العادية واألدلة التقليدية اليت ال تتالئم مع طبيعة هذه اجلرائم الناعمة واخلةية، 

                                                           
 . 07 هشام فريد رستم ، مرجع سابق ، ص 14
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وال ضوضاء األمر الذي ينجر معه أنه حىت يف حاالت اإلبالغ عن هذه اجلرائم أو  فال شهود عاينوا الواقعة وال عنف

 اكتشافها يصعب اثباهتا، األمر الذي ينتج معه إفالت اجلناة من العقاب. 

 رابعا : خصوصية المجرم المعلوماتي وأساليب ارتكاب الجرائم المعلوماتية 

 ، كوهنا جرائم تقنية كما أن األشتخاص القائمني هبا عادة يكونونتتميز هذه اجلرائم بسمات خاصة يف مرتكبيها     

من ذوي االختصاص يف جمال تقنية املعلومات، أو على األقل ممن لديهم حد أدىن من املعرفة والدراية و القدرة على 

تطلب مهارة  قدرة ياستعمال الكمبيوتر وشبكة االنرتنت، مثال جرائم التحويل املايل اإللكرتوين غري املشروع لألموال 

  15فنية وتقنية عالية جدا من قبل مرتكبيها.

لكن هذا ال يعين بالضرورة أن يكون اجملرم املعلومايت على قدر كبري من العلم والدراسة، بل إن الواقع العملي أثبتت      

أن أجنح اجلرائم من جمرمني مل يتلقوا املهارة الالزمة عن طريق التعليم أو اخلربة من العمل يف اجملال، بل قد يكونون 

 قدرات عالية يف التحكم يف أسرار وعامل االنرتنت. مراهقني أو حىت أطةال ولكن لديهم

 المطلب الثاني: أنواع الجرائم المعلوماتية

ينطوي حتت تسمية اجلرائم املعلوماتية طوائف وأنواع عديدة من اجلرائم املتنوعة، وهي إما أن تكون جرائم موجهة      

إذ جند  املعلوماتية للوصول إىل غايات وأهداف إجرامية، ضد النظام املعلومايت يف حد ذاته أو أهنا جرائم تستتخدم النظم

 حتت كل نوع أعدادا ال حصر هلا من اجلرائم، وهذا ما سنتناوله فيما يلي: 

 الفرع األول : الجرائم على النظم المعلوماتية 

                                                           
، صادرة عن األمانة العامة لجامعة الدول العربية،  المجلة العربية للفقه و القضاء،  ))الجرائم الحاسب اآللي ((المرزوقي محمد محمود ،  15

 . 02،  ص 7002،  70العدد 
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 تتمثل يف تلك اجلرائم اليت يكون فيها النظام املعلومايت هو اهلدف من النشاط اإلجرامي و جند عدة أنواع منها: 

 أوال : سرقة وتحويل المال المعلوماتي 

هنا يكون املال املعلومايت هو موضوع اجلرمية سواء باالعتداء على املال بسرقته أو النصب و خيانة األمانة أو      

 الت املالية غري املشروعة.التحوي

 ثانيا : الدخول إلى المواقع المحجوبة )استخدام البروكسي (

الربوكسي هو برنامج يستتخدم لتجاوز املواقع احملجوبة وعادة ما تكون مواقع جنسية أو معادية للدولة، وقد يتم       

 16نشر إحصائيات عن اجلرائم.حجب بعض املواقع اليت ال يةرتض حجبها كاملواقع العملية أو تلك اليت ت

 ثالثا: جرائم االختراقات 

يعد اهلجوم على املواقع واخرتاقها أو اقتحامها والتسلل إليها من اجلرائم الشائعة يف العامل ويشمل تدمري املوقع،      

اخرتاق مواقع رمسية أو شتخصية، اخرتاق األجهزة الشتخصية والتحكم هبا، اخرتاق الربيد اإللكرتوين لآلخرين أو إغراقه 

  17اآلخرين وأرقامهم السرية وإرسال الةريوسات.بالرسائل، أو االستالء على اشرتاكات 

 رابعا : جرائم التزوير 

                                                           
 . 12سامي علي  حامد عياد ، مرجع سابق ، ص  16
 .  12، ص  5075/ 5077مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في القانون العام ، جامعة تلمسان ، الجزائر ،  )) الحماية الجنائية للمعلومات على شبكة االنترنت (( ،رصاع فتيحة ،  17
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هي من أكثر اجلرائم رواجا فال تكاد ختلو جرمية معلوماتية من شكل من أشكال التزوير، من خالل الدخول إىل      

ل على أرباح لحصو قاعدة البيانات وتغيريها إما بإضافة معلومات مغلوطةأو حمو معلومات ووضع أخرى غري صحيحة ل

 18غري مشروعة. 

 خامسا : جرائم قرصنة البرامج والبرامج المعادية 

جرائم القرصنة وتعين النسخ غري املشروع لنظم التشغيل أو الربامج اآللية، وحىت سرقة وتوزيع هذه الربامج دون إذن      

ضد شركيت    APPLEاملالك أو دون ترخيص، مىت كانت املادة تتمتع حبقوق النشر والتأليف فمثال : ادعت الشركة 

hewelt packard  وMicrosoft ء على بعض البنود من براجمها بنستخها دون إذن املالك. تتهمهما باالستيال 

19 

أما الربامج املعادية فقد تكون معادية لألشتخاص أو للهيئات كاملواقع السياسية املعادية للدولة أو املعادية لدين      

 معني أو لشتخص معني هتدف إىل تشويه مسعته.

 الفرع الثاني : الجرائم باستخدام النظم المعلوماتية 

 هي تلك الطائةة من اجلرائم اليت تستتخدم االنرتنت وسيلة الرتكاب جرائمها، وهي كثرية ومتنوعة من أمثلتها:     

 أوال : الجرائم الجنسية والممارسات غير األخالقية 

                                                           
  17سامي علي حماد ، مرجع سابق ، ص  18
 . 772، ص 5000، الدار المصرية اللبنانية ، القاهرة ،  التحديات و التأثيرات االجتماعيةتكنولوجيات االتصاالت : المخاطر و اللبان شريف ،  19
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من أخطر ما أفرزته املعلوماتية واالنرتنت وجود مواقع مشبوهة تدعو إىل إقامة عالقات غري شرعية، بقصد جين      

األرباح لتسويق الةتيات والسيدات واملتاجرة بالقصر واألوالد ومن أشهر هذه املواقع جند مثال : املوقع األمريكي املسمى 

  gles.comAmericansin 20)) العزاب األمريكيون (( أو 

 ثانيا : الجرائم الواقعة على الحياة الخاصة و إفشاء األسرار 

تكون بالتشهري باألشتخاص أو جبماعات معينة من خالل نشر معلومات تتعلق حبياهتم اخلاصة، وهي تسبب أضرارا     

مادية ومعنوية من خالل القذف أو السب أو تشويه السمعة حىت ولو كانت معلومات صحيحة وليست بالضرورة غري 

لدول واملنظمات، كل هذا إلحلاق أضرار معتربة هبم و ذلك. إضافة إىل جرائم إفشاء أسرار األشتخاص أو اهليئات أو ا

 حتقيق ربح للجاين.

 ثالثا : الجرائم المالية 

جندها كثرية ومتنوعة منها السطور على أرقام بطاقات االئتمان وكذا القمار على االنرتنت بااللتةاف حول صةحة      

 األنرتنت و كل مقامر يف منزله، إضافة إىل خمتلف جرائم التجارة االلكرتونية.

 رابعا : الجرائم المنظمة 

ه االمكانات املتاحة عرب االنرتنت من توسيع نشاطها وكذا استغلت العصابات ومافيا اجلرمية املنظمة ما توفر      

تطوير أساليب التتخطيط والتنةيذ والتوجيه للعمليات اإلجرامية يف يسر وسهولة، بسبب سهولة النقل السريع للمعلومة 

 ونشرها يف ملح البصر، من أمثلتها اجلرائم اإلرهابية وغسيل األموال واالجتار باملتخدرات وغريها....

                                                           
، بحث مقدم إلى االجتماع الخامس للجنة المتخصصة بالجرائم المستجدة ، لمجلس وزراء الداخلية العرب  )) الجرائم المرتكبة بواسطة االنترنت و سبل مكافحتها ((سليم طارق عبد الوهاب ،  20

 م . 7221-02-01، تونس ، 
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لنصل إىل القول أن هذه الطوائف واألنواع كثرية ومتنوعة ومتطورة ومتجددة بتطور وجتدد عامل االنرتنت والتكنولوجيا      

األمر الذي جيعلها تأىب احلصر والتحديد، بل هذا يستدعي نظما وآليات جديدة حملاولة الوقاية من هذه اجلرائم، ويف 

ن، كون هذا األخري مطلب هام وأساسي للوصول إىل عصر احملكمة والتنمية حالة وقوعها بتطويقها ووقةها قدر اإلمكا

 خاصة يف الدول العربية ، و هذا ما سنتناول تةصيله يف املبحث املوايل : 

 أليات مكافحة الجريمة المرتكبة عبر اإلنترنتالمبحث الثاني: 

إن التنامي اهلائل واخلطري لشىت أنواع اجلرائم املعلوماتية فرض حتمية احلكمة التشريعية ملواجهة هذا       

النوع من اإلجرام الذي يتصادم مع ختلف النصوص القانونية وخاصة العربية منها يف إطار ضآلة التعاون اإلقليمي الةعال 

آليات و قنوات مستحدثة وفعالة للحد من هذه الظاهرة اليت  ملواجهة هذا اخلطر، كل هذا يدعوا إىل ضرورة البحث عن

تشكل حجر عثرة يف طريق الولوج إىل عصر احلكمة خاصة على املستوى العريب، وعليه سنتناول من خالل املطلبني 

ل القوانني ياملواليني جمموع اآلليات القانونية اليت نرى أهنا ضرورية ملكافحة اإلجرام املعلومايت، من خالل تطوير وتعد

الداخلية، مع ضرورة إرساء تعاون دويل عريب حقيقي على غرار التعاون الغريب مثال من خالل إتةاقية بودابست اليت 

 ارست قواعد إجرائية حقيقية ملواجهة هذا اخلطر، و هذا ال جنده على املستوى العريب. 

 المطلب األول:تطوير النظم القانونية الداخلية

 إىل طرق مواجهة اجلرائم املعلوماتية يف التشريعات املقارنة ميكن أن مييز بني اجتاهني رئيسيني مها: إن الناظر      

إجتاه استحدث قوانني خاصة تتعلق مبكافحة هذا النوع من اجلرائم ومن أمثلتها: اجلزائر اليت أصدرت القانون رقم      

وكذا املشرع .21تصلة بتكنلوجيات اإلعالم واإلتصال ومكافحتهااملتضمن القواعد اخلاصة بالوقاية من اجلرائم امل 08/00

                                                           
 ، المتضمن القواعد الخاصة بالوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيا اإلعالم و اإلتصال ومكافحتها.5002أوت  02الموافق ل 7220شعبان عام  72مؤرخ في  02-02القانون رقم ( 21)
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، وقانون اإلمارات املتحدة رقم  1002وكذا القانون السوداين سنة 22األردين بإصداره قانون جرائم أنظمة املعلومات 

م امللكي رقم و يف شأن مكافحة جرائم تقنية املعلومات، وقانون اململكة العربية السعودية باملرس 1002الصادر يف  01

املتعلق جبرائم املعلوماتية املعدل سنة  2888( لسنة 28، ويف فرنسا صدر القانون رقم )08/00/2018بتاريخ  21

، 2881م املعدل عام  2882فرباير  08، وكذا يف الواليات املتحدة بالقانون الصادر يف 1000وعام  2881

سمى بقانون إساءة استتخدام احلاسب اآليل، وكذا القانون السوداين م امل 2880واململكة املتحدة بالقانون الصادر عام 

 23 .1002لسنة 

إضافة إىل إجتاه ثاين إرتأى بإدخال تعديالت تسد الةراغ والنقص التشريعي ضمن نصوص قانون العقوبات تتعلق       

الذي استحدث مبوجبه  1002 الصادر سنةمبكافحة اجلرائم املعلوماتية، كما فعل املشرع اجلزائري مبوجب القانون 

اجلرائم املاسة بنظم املعاجلة اآللية للمعلومات الذي عدل قانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائري قبل إصدار القانون رقم 

و املعدل لقانون اإلجراءات اجلزائية األملاين،  2882ماي  21، وكذا املشرع األملاين بالقانون الصادر يف 08-00

بإضافة فصل  2810لعام  01الذي عدل أحكام قانون اجلزاء العماين رقم  11/1002العماين رقم  املرسوم السلطاين

  24حتت عنوان جرائم احلاسب اآليل. 

سواء كان التشريع ضمن اإلجتاه األول أو االجتاه الثاين فةي مجيع األحوال هناك جمموعة من الصعوبات اليت ال      

 لى هذا النوع من اجلرائم، وعليه سنتناول يف الةرعني املواليني الصعوبات والعوائق اليتتزال عائقا أمام أحكام السيطرة ع

                                                           
 .5070( لعام 20قانون جرائم أنظمة المعلومات مؤقت رقم)( 22)

، 5002األردن، المجلد األول، العدد الثالث، سامي و الهياجنة أحمد، مكافحة الجريمة المعلوماتية كالتجريم و العقاب، المجلة األردنية في القانون و العلوم السياسية، جامعة مؤتة،الرواشالت ( 23)

 .722، 725ص ص 
المعدل لقانون الجزاء العماني  07/01/5007بتاريخ  221المنشور بالجريدة الرسمية العمانية رقم  15/5007في المرسوم السلطاني رقم   02و   02و 05و  07مكرر و مرر  512المواد  24

 الفصل الثاني مكرر مضاف للباب السابع بعنوان جرائم الحاسب اآللي .
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الزالت التشريعات املقارنة العربية تعاين منها، ونتناول يف الةرع الثاين احللول و املقرتحات اليت نرى أهنا متثل حلوال 

 ملواجهة هذه اجلرائم.

 ة التي تثيرها الجرائم المعلوماتيةالفرع األول: الصعوبات و المشاكل العملي

من أهم املشاكل اليت تواجه جهات البحث والتحري عن اجلرائم والتحقيق فيها إعتماد اجلرائم املعلوماتية على       

تقنيات علمية إجرامية عالية، فالتكوين العام للضباط وأعوان الشرطة القضائية وحىت القضاة ال تتماشى والتكوين العام 

استيعاب األفعال اإلجرامية من جهة، و إفالت الةاعلني وضياع األدلة من العادي هلؤالء، كل هذا يؤدي إىل قصور يف 

جهة ثانية، وما يزيد من صعوبة األمر أن اجلناة يف هذه اجلرائم هلم مةرداهتم اخلاصة ولغاهتم املتميزة وبراجمهم املعقدة 

 اليت حتتاج إىل درجة عالية من اخلربة يف هذا اجملال.

تنف هذا النمط اإلجرامي غياب الدليل املرئي، ذلك أن األدلة التقليدية كالسالح أو األداة من الصعوبات اليت تك     

لكن خمتلف األدلة الرقمية تكون ضمن  (25)املستعملة يف إرتكاب اجلرمية يضبط وميكن إدراكه من قبل رجال التحقيق 

م والتتخزين األكواد السرية والنبضات واألرقاعامل إفرتاضي ال وجود إلدراك حسي هلا، بل تعتمد على التشةري والرموز و 

اإللكرتوين، كل هذا جيعلها جرائم ال ختلف أثارا مرئية تكشف عنها، وهذا يسهل ويسرع إخةاءها وطمس معامل اجلرائم 

 اإللكرتونية.

امل اجلرمية عوعليه يسهل إخةاء األدلة و تدمريها، يف حني أن اإلثبات اجلنائي قائم على وجود أدلة تعيد رسم م     

 أمام القضاء، األمر الذي جيعل عددا هائال من اجلرائم ال يصل أصال إىل القضاء لسرعة التتخلص من الدليل.

                                                           
 .22، ص5002جليد، مصر، ، بهجات للطباعة و التالدليل الجنائي و التزوير في جرائم الكمبيوتر و اإلنترنت( عبد الفتاح بيومي حجازي، 25)
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هذا و يعرف اجلناة يف الغالب بالذكاء والتتخطيط العميق واملسبق، األمر الذي جيعلهم حييطون أنةسهم بتدابري       

كنهم أو هويتهم إلعاقة الرقابة على البيانات املتخزنة أو املنقولة عرب حدود أمنية واقية حتول دون إمكانية حتديد أما 

الدولة، وهذا حيد من قدرات جهات التحري و التحقيق على قراءهتا، األمر الذي جيعل صون حرمة البيانات الشتخصية 

ألمن والدفاع أمرا بالغ ة أو بتدابري ااملتخزنة يف مراكز احلاسبات والشبكات املتعلقة باألسرار التجارية العادية واإللكرتوني

 (26)الصعوبة. 

إضافة إىل الطابع العابر للحدود اإلقليمية وما يثريه من مشاكل عملية إذا يقوم اجملرمون بتطوير آليات معقدة       

لغسيل األموال، والتجارة غري املشروعة )جتارة املتخدرات، الرقيق، الدعارة، القمار...( واألنشطة اإلرهابية واجلرائم املنظمة 

العنكبوتية من آليات معقدة ، كل هذا يصعب تتبع العمليات من الناحية العلمية و  باإلعتماد على ما تقدمه الشبكة

الةنية أمام العوائق القانونية املتمثلة يف: اإلصطدام مببدأ السيادة عند عبور اجلرائم للحدود الوطنية، تعقيد إجراءات 

يب والسليب، إلختصاص القضائي الدويل اإلجياتسليم اجملرمني واملساعدات القضائية الدولية، إضافة إىل مشكلة تنازع ا

فقد يتم تسجيل اإلبالغ عن اجلرمية يف مكان ما من دولة ما، يف حني أن األدلة اجلنائية توجد يف دولة أخرى، واخلسائر 

 حدثت يف دول أخرى، فكيف يعقد اإلختصاص القضائي؟

 للدول العربيةالفرع الثاني: الحلول و المقترحات لتعديل التشريعات الداخلية 

عندما نلقي نظرة على التشريعات الغربية وخاصة األوروبية منها، جند أهنا خطت خطوات جادة حنو تعزيز التعاون       

األورويب لتسهيل إجراءات مالحقة اجملرمني ومكافحة اجلرائم املعلوماتية من خالل عدة إتةاقية و حماوالت أبرزها إتةاقية 

ف غلى محاية اجملتمع من جرائم الةضاء املعلومايت إلرساء سياسة جنائية مشرتكة، وهي إتةاقية ، واليت هتد(27)بودابست

                                                           
 .251( هشام فريد رستم، مرجع سابق، ص26)
 ، تبناها رؤساء الدول و الحكومات األعضاء في المجلس األروبي.52/77/5007( اتفاية بودابست لمكافحة الجرائم المعلوماتية، 27)



Journal of Human Development and Education for specialized Research (JHDESR) Vo: 4, No: 1, 2018 

           

 
 411 

Journal of Human Development and Education for specialized Research 

تنظم ألول مرة قائمة جلرائم الكمبيوتر وأمناطها وطوائةها، وكذا إرساء تدابري موضوعية وإجرائية وتوجيهات عريضة 

بات بالنسبة داخلية، مؤكدة على خصوصية اإلثتتطلب حتديدا منظبطا من املؤسسات التشريعية لدى وضعها القوانني ال

للجرائم املعلوماتية هلذا قدمت حلوال لتحقيق اإلنسجام اإلجرائي وقواعد تسهل وتسرع عمليات اإلنابات القضائية 

 ومسائل الضبط والتةتيش خارج حدود الدول.

بشكل تةصيلي  جلرائم املعلوماتية تتنظمهاأما فيما خيص التشريعات العربية فال بد أوال من إصدار قوانني خاصة با      

 بالنسبة للدول اليت اكتةت باجراء تعديالت على قوانينها االجرائية .

هذا و ينبغي على الدول العربية أن تكرس خمتلف التدابري التشريعية والتقنية الكةيلة حبماية أنظمتها املعلوماتية      

السرية من خالل محاية نظم وبرامج التشغيل والتحويل االلكرتوين للبنوك وكذا املعلومات األمنية والعسكرية والسياسية 

رائية من الناحية التقنية، أما من الناحية القانونية فال بد أن تتضمن القوانني االج مع تطويرها وحتديثها بشكل متجدد هذا

العربية أجهزة حبث وحتري وحتقيق متتخصصة يف ميدان اجلرائم املعلوماتية تتلقى تكوينا متتخصصا يراعى فيه أن تكون 

سيكي ال ك أن التكوين العادي والكالالربامج التكوينية على يد خرباء ومتتخصصني على درجة عالية من الكةاءة، وذل

باستحداث اهليئة الوطنية للوقاية من اجلرائم  08/00يةي بالغرض، كما فعل املشرع اجلزائري مثال يف القانون رقم 

 املتصلة بتكنولوجيا اإلعالم واالتصال ومكافحته ومن مهامها مساعدة السلطات القضائية الشرطة بشأن املعلوماتية.

طرق البحث والتحري وأساليب مجع األدلة كالتةتيش واملعاينة واالعرتاض بتطويرها وجعلها تتماشى ضرورة تطوير 

والطبيعة اإلكرتونية إضافة إىل تسريع االجراءات و مد االختصاص اإلقليمي ملواكبة سرعة اجلرائم املعلوماتية، وكذا 

رائم لى األدلة الكالسيكية سيؤدي إىل إفالت آالف اجلاالعتماد على وسائل اإلثبات الرقمي واإللكرتوين ألن اإلبقاء ع

ذلك أن املبدأ السائد يف اإلثبات اجلنائي هو مبدأ مشروعية الدليل اجلنائي: أي البد و أن يتماشى الدليل من العقاب، 
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ية لن تقبل ممع الشروط الشكلية واملوضوعية املنصوص عليها قانونا حىت يقبل إلثبات اجلرائم، وعليه فإن األدلة الرق

قضائيا إذا مل يكن املشرع قد مسح مسبقا باإلعتماد عليها.         من مث البد من إدخال تعديالت على القوانني 

اإلجرائية تسمح باإلعتماد على األدلة الرقمية لتطوير مهارات التحقيق وكذا إعتماد هيئات وجهات قانونية مصدرة 

ت نظرا ألمهيتها يف التعامالت املصرفية وأعمال التجارة اإللكرتونية واخلدما لشهادات التوثيق الرقمي لتأكيد اهلوية

 احلكومية اإللكرتونية، وكذا إنشاء وكاالت خاصة باألمن املعلومايت لتأمني املواقع احلكومية واخلاصة وتأمني املعطيات.

يشكل ثغرة  وعدم إخضاعها للتقادم حىت الضرورة تشديد العقوبات اجلزائية املقررة هلذه اجلرائم حىت تكون رادعة      

 إلفالت اجلناة.

ينبغي على الدول العربية أن تتبع سياسة جنائية مشرتكة هتدف إىل خلق سياسات منسجمة لتسهيل مالحقة      

اون عاجلناة، وخلق شبكات معلوماتية مشركة لتتخزين ونقل األدلة املتعلقة باجلرائم املعلوماتية من خالل تةعيل أطر الت

 الدويل، هذا ما سنتناوله يف املطلب املوايل.

 

 المطلب الثاني: تطوير طرق التعاون الدولي لمكافحة الجريمة االلكترونية

أمام تنامي و انتشار الوحش املعلومايت، وعبوره لكل احلدود وعدم كةاية التدابري والتشريعات الداخلية للدول يف      

ان لزاما على الدول أن تتعاون مع بعضها إلجياد قنوات وآليات قانونية كةيلة بتوحيد مكافحة اجلرائم املعلوماتية، ك

وتنسيق اجلهود ملواجهة هذا اخلطر، يف احلقيقة هناك جهود وحماوالت دولية وإقليمية وعليه سنتناول يف هذا اإلطار 

 عربية من خالل الةروع التالية : جهود منظمة األمم املتحدة واالنرتبول وكذا جهود اجمللس األورويب والدول ال

 الفرع األول : جهود األمم المتحدة و االنتربول 
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 حظيت اجلرائم املعلوماتية باهتمام على مستوى مؤمترات األمم املتحدة و من أبرزها :     

ية (( و عاملبالربازيل حتت عنوان)) اسرتاتيجيت شاملة لتحديات  1020أفريل  28إىل  21املؤمتر الثاين عشر من     

  28قد دعى إىل عقد اجتماع الةريق من اخلرباء لدراسة شاملة ملشكلة اجلرمية املعلوماتية و تدابري التصدي هلا .

بدولة قطر، وكان املوضوع الرئيسي  1021إىل أفريل  21املؤمتر الثالث عشر ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية من       

للمؤمتر "إدماج منع اجلرمية والعدالة اجلنائية يف جدول أعمال األمم املتحدة األوسع للتصدي للتحديات االجتماعية 

ارها الوطين والدويل ومشاركة اجلمهور" وقررت اجلمعية العامة يف قر واالقتصادية وتعزيز سيادة القانون على الصعيدين 

مايلي : )) إنشاء حلقات عمل من بينها تعزيز تدابري منع اجلرمية والعدالة اجلنائية للتصدي لألشكال  21/280رقم 

 29املتطورة للجرمية ومنها جرائم املعلوماتية ((. 

ات لألمم املتحدة ، و لكنها يف جمملها ال تعدو أن تكون توصيات و إضافة إىل العديد من القرارات والتوصي     

 دعاوى للدول للتعاون يف هذا اجملال دون وضع أطر إجرائية فعالة .

أما عن املنظمة الدولية للشرطة اجلنائية األنرتبول فهي منظمة هتدف إىل تعاون أجهزة الشرطة للدول األعضاء       

ء، رمية، عن طريق املكاتب املركزية الوطنية للشرطة الدولية املوجودة يف أقاليم الدول األعضاعلى حنو فعال يف مكافحة اجل

وذلك لضبط اجملرمني مبساعدة أجهزة الشرطة للدول األعضاء، ومدها باملعلومات حول اجلرائم املتشعبة يف عدة دول، 

   30و منها جرائم األنرتنت .

 :الجهود اإلقليمية الفرع الثاني 

                                                           
 نفس المرجع السابق .  28
 حكومة قطر االلكترونية ، صفحة المؤتمر :  29

http//www.moi.gov.qa/UNCCPCJDOha/Arabic /previous – Congrsses . html 
 .  22، ص  5002، دار المطبوعات الجامعية ، مصر ،  الجرائم المعلوماتية  على شبكة االنترنتأمير فرج يوسف ،  30
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إضافة إىل جهود هيئة األمم املتحدة جند عدة مبادرات أبرزها دور اجمللس األورويب يف حماولة منه للحد من اجلرائم       

إذ قامت  10/22/1002املعلوماتية، كان أبرزها اإلشراف على اتةاقية بودابست املوقعة من قبل أعضاء اجمللس بتاريخ 

حدة أربع دول غري أوروبية فيها هي: اليابان، جنوب إفريقيا، الواليات املت دولة أوروبية بالتوقيع عليها وشاركت 12

 31أعوام لصياغتها هنائيا .  0األمريكية  إذ استغرقت 

إذ سبق وأشرنا أهنا وضعت آليات إجرائية فعالة يف إطار مكافحة اإلجرام املعلومايت، كما أنشأ اجمللس األورويب       

 32طة أوروبية تكون مهزة وصل بني أجهزة الشرطة األروبية املالحقة اجلناة . شر  2882يف لوكسومبورغ عام 

إذن كل هذه اجلهود الدولية الرامية إىل مواجهة هذه اجلرائم ألن الدول مبةردها ال ميكنها مواجهتها، فالتعاون       

قضائية د من تبادل املساعدات الالقضائي الدويل هو السبيل الوحيد ملكافحة هذه اجلرائم ألهنا عابرة للحدود والب

واخلربات املعلوماتية ألن مبدأ السيادة يقف عقبة أمام تسليم الرعايا، ذلك أن املساعدة القضائية تكون من خالل 

التعاون القضائي الدويل بتبادل املعلومات وإمكاية نقل اإلجراءات يف إطار املشروعية املكرسة مبعاهدات دولية وكذا 

ضائية الدولية بصورة مباشرة بدل املرور بالقنوات الدبلوماسية البطيئة اليت ال تتماشى وسرعة اجلرائم اإلنابات القا

 املعلوماتية، إذن نالحظ أن الدول الغربية قد خطت خطوات فعالة يف هذا اجملال فماذا عن الدول العربية ؟

 من أبرز اجلهود العربية يف إطار مكافحة جرائم املعلوماتية جند مثال:     

القانون العريب االسرتشادي النموذجي ملكافحة اجلرمية املعلوماتية املعتمد من قبل جامعة الدول العربية عرب   -

( و قد تضمن  08/08/1000-28 –د  – 081األمانة العامة جمللس وزراء العدل العرب وقد اعتمد بالقرار رقم ) 

لجرائم املعلوماتية دون التعرض ملسألة االختصاص القضائي أبواب، إذ  تناول أنواعا ل 00مادة موزعة على  11القانون 

                                                           
 .  500، ص  5002، دار المنار للنشر والتوزيع ،  جرائم االنترنتوضاح محمود الحمود ونشأت مفضي المجالي ،  31
  . 12، ص  7221، دار النهضة العربية ، القاهرة ،  الجوانب اإلجرائية للجرائم المتعلقة باالنترنتجميل عبد الباقي الصغير ،  32
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بشكل واضح و مل يشر إىل إخضاع البيانات و املعلومات لطرق إجرائية منسجمة بني الدول العربية، دون التعرض 

 ملةهوم الدليل التقين و حجيته . 

ها جملس وزراء الداخلية والعدل العرب يف اليت وافق علي 33االتةاقية العربية ملكافحة جرائم تقنية املعلوماتية  -   

 00و حتتوي على  12/21/1020اجتماعهم املشرتك املنعقد مبقر األمانة العامة جلامعة الدول العربية بالقاهرة بتاريخ 

فصول و هي هتدف إىل تعزيز التعاون القضائي العريب، كما تضمنت هذه االتةاقية إضافة إىل  01مادة موزعة على 

وضوعي املتعلق بالتجرمي شقا إجرائيا من خالل تةتيش املعلومات وضبط املعلومات املتخزنة واعرتاض املعلومات،  الشق امل

كما تناولت أطر التعاون القانوين والقضائي وتسليم وتبادل اجملرمني لكن بشروط عديدة، إضافة إىل تبادل املساعدة 

ها وب منها جرمية سياسية أو أنه يشكل انتهاكا لسيادهتا أو أمنالقضائية بشرط عدم اعتبار قانون الدولة الطرف املطل

 أو مصاحلها األساسية.

ل وزراء املعلومات وما يف حكمها املعتمد من قبإضافة إىل قانون االمارات العريب االسرتشادي حملاكمة جرائم تقنية  -   

و اعتمده جملس وزراء الداخلية  80/20/1000( بتاريخ 081/28بالقرار رقم ) 28العدل العرب يف دورته الــــــــ 

مادة ختص العقوبات على اجلرائم االكرتونية  11( حيتوي على 021/12/1000بالقرار ) 12العرب يف دورته الـــــــــــ 

. 

وغريها من اجلهود العربية اليت قامت هبا هذه الدول يف حماولة لتوحيد اجلهود العربية  لتةعيل قنوات مكافحة اجلرائم       

اإللكرتونية، إال أن معظم النصوص املتةق عليها يف إطار هذه املعاهدات واالتةاقيات تبقى يف أطر موضوعية تتعلق 

ة رغم ما يت تضمنت جوانب إجرائية كاالتةاقية العربية ملكافحة اجلرمية املعلوماتيباجلرمية وعقوبتها، و حىت احلاالت ال

تضمنته من إجراءات تشكل خطورة حنو تعزيز التعاون الدويل العريب، إال أهنا تواجه صعوبات تتعلق باالصطدام مببدأ 

                                                           
 www.arablegalnet.org،  ، الشبكة القانونية العربية إدارة الشؤون القانونيةاألمانة العامة لجامعة الدول العربية ،  33
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ادئها )التسليم أو غريه ( تعارضا مع مبالسيادة الذي من شأنه أن يعرقل اختاذ اإلجراء مىت رأت الدولة أن يف اإلجراء 

الداخلية، إضافة إىل ضرورة اعتماد الدول العربية هذه االتةاقية وإدخاهلا ضمن نظامها القانوين الداخلي حىت توضع 

 فعال موضع التنةيذ األمر الذي جيعل موضوع تنةيذ املعاهدة خاضعا لرغبة الدول من عدمه .

نشاء شرطة دولية عربية للتنسيق بني أجهزة الشرطة للدول العربية لتسهيل عمليات إضافة إىل عدم النص على إ     

 تسليم اجملرمني .

 

 

 خالصة:

لنتخلص إىل القول أنه رغم ما يواجهه العامل اليوم من خطر حمدق فيما يتعلق باجلرائم املعلوماتية إىل أنه البد من      

ية ة من الناحية التقنية والقانونية، من خالل تعديل التشريعات الداخلتطوير آليات و طرق مكافحة اجلرائم املعلوماتي

للدول وخاصة العربية، وكذا تطوير وحتديث آليات التعاون القضائي الدويل وخاصة العريب للحد قدر اإلمكان من اجلرائم 

النمط االجرامي  واكب تطوراملعلوماتية وتسهيل مالحقة مرتكبيها بابتكار طرق قانونية و اجرائية جديدة و متطورة ت

اإللكرتوين، ألن املعلوماتية أصبحت تشكل خطرا تزداد آثاره و وحشيته، فمن احلكمة ابتكار آليات ونظم قانونية 

 مستقبلية تضمن قدر اإلمكان الوقاية من هذه اجلرائم.   
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Summary:  

      These circumstances  approach aims to highlight the role of higher education  

in  the  development of society and its development, and  expand the horizons of 

knowledge  and  cultural ; through the contribution of its institutions in the 

graduation of  human resources with the knowledge, science and training, able to 

work in various fields and scientific disciplines; employing their energies and their 

potential to achieve its goals relating to education, and the preparation of manpower, 

in addition to community service; Every mission that are making society University, 

and a tool for making technical leadership and professional and intellectual; 

especially with what we are seeing from the emergence of the information society 

and knowledge which affect the on going social changes society, This underlines the 

important role of the university in determining the outcomes consistent with the 

nature of the times; the fact that good preparation for generations to contribute to the 

transfer of culture and work on community service and development of all aspects 

of social, economic, and political knowledge.  

 

Keywords: university post, transfer the culture of generations, the knowledge 

society, continuing education.  
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 ملخص:

افية هتدف هاته املقاربة إىل إبراز دور التعليم اجلامعي يف تطوير اجملتمع و تنميته ، وتوسيع آفاقه املعرفية و الثق 
 تختل  يف؛ من خالل إسهام مؤسساته يف ختريج كوادر بشرية متتلك املعرفة و العلم و التدريب ، قادرة على العمل 

اجملاالت و التخصصات العلمية ؛ حيث توظ  طاقاهتا و إمكاناهتا لتحقيق أهدافها املتعلقة بالتعليم ، وإعداد القوى 
البشرية ، إضافة إىل  خدمة اجملتمع؛ فلكل جامعة رسالتها اليت هي من صنع اجملتمع ، وأداة لصنع قياداته الفنية و املهنية 

ة  هده من بروز جمتمع املعلومات و جمتمع املعرفة اليت تؤثر على التغريات االجتماعية املستمر و الفكرية ؛ خاصة مع ما نش
وهذا ما يؤكد الدور املهم للجامعة يف حتديد تخرجات تتالءم مع طبيعة العصر ؛ كون اإلعداد اجليد لألجيال يساهم يف 

 سياسية.الجتماعية و االقتصادية و املعرفية و النقل الثقافة و العمل على خدمة اجملتمع و تنميته جبميع جوانبه ا

 الكلمات المفتاحية: وظيفة الجامعة، نقل ثقافة األجيال ، مجتمع المعرفة، التعليم المستمر.
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 مقـــدمة:

ها مكافحة الفقر اجملتمعية إزاء القضايا اإلنسانية ، وأبرز منذ  فرتة ليست ببعيدة بدا يتبلور مفهوم املسؤولية     
، و احلد من البطالة ن وتفعيل دور ذوي االحتياجات اخلاصة يف عملية التنمية و دجمهم يف اجملتمع و البيئة على وجه 

ته املسؤولية ااخلصوص؛ وهذا املفهوم كان غائبا يف حقبة ماضية أو مغيبا ألسباب متعددة و متشعبة ن أمهها إلقاء ه
على الدولة ،باعتبارها املسؤول الوحيد عن تأمني كافة احتياجات املواطنني  . وتعرف املسؤولية يف إطارها الواسع على 
أهنا أّي نشاط تقدمه املؤسسات احلكومية أو األهلية خلدمة اجملتمع ، فقد بين مفهوم املسؤولية اجملتمعية على نظرية 

ل كيان يف اجملتمع دورا جيب أن يقدم خلدمة هذا اجملتمع، و الكيان قد يكون جهة حكومية اخالقية تركز على أّن لك
أو غري حكومية ،رحبية أو غري رحبية ، وحىت أفراد اجملتمع أنفسهم من خالل مواطنته الصاحلة ، ورغم أّن املسؤولية 

ذا اإلطار ترتبط تبار املسؤولية اجملتمعية يف هاجملتمعية متس املؤسسات االقتصادية أكثر مما متس املؤسسات العامة، باع
باالستثمار األخالقي  و املسامهة يف التنمية اليت ختدم اجملتمع  و البيئة مع حتقيق العوائد اجملدية على االستثمار، إالّ أّن 

ا ، ويف ظل التغريات هتالنظرة إىل مؤسسات التعليم  غري الرحبية منها ارتبطت باملسؤولية اجملتمعية بكل جوانبها و مكونا
و املتغريات العاملية و العربية، وجب إجياد حلول للمشكالت اليت تق  حائال يف وجه النمو االقتصادي ورفاه اجملتمع 

 على املدى الطويل.

م و فمؤسسات التعليم العايل ، وحبكم أهنا منارات العلم اليت تقوم أساسا للرقي باجملتمعات فكريا و أخالقيا ، فإّن مفه
اخلدمة االجتماعية السائد حىت اآلن هو مفهوم قدمي ، وال تكاد ختلو جامعة من إدارة مستقلة تعىن هبذا األمر ، لكن 
هذه اخلدمات ال متس كل شرائح اجملتمع ، وكذلك احلال لكثري من اخلدمات و اإلسهامات احملمودة اليت تقدمها 

 ة األنشطة أو اإلشراف أو التوجيه.اجلامعات للمجتمع يف جمال الدعم املادي أو رعاي

إّن املؤسسات التعليمية  و خصوصا الكبرية منها مطالبة اآلن و أكثر من أّي وقت مضى بتحمل املسؤولية ، وان تبادر 
هذه املؤسسات إىل مأسسة املسؤولية اجملتمعية من خالل خططها االسرتاتيجية اليت تضمن إجراء الدراسات ، ووضع 

ؤشرات ملدى النجاح. و يكون ذلك باالنتقال من مفهوم تقدمي اخلدمة التطوعية غلى تطبيق أوسع آليات قياس و م
يقوم على تبين مفهوم املسؤولية اجملتمعية، اليت تركز على التأمل الدائم يف حمطات املرور املنجزة يف املؤسسة ، والتأكد  

 من حاجة اجملتمع للخدمة املقدمة.
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لعليا ثقافة والتزام باملسؤولية ضمن أولويات التخطيط االسرتاتيجي للمؤسسة، وأن توفر اإلدارة ا فاملسؤولية اجملتمعية هي
 جتاه الدعم و املساندة التنمية املستدامة بأبعادها الثالثة: االقتصادية ، االجتماعية والبيئية.

ر و متطلباته فية ، إال أّن حتديات العصو رغم هذا الدور الرئيس ملؤسسات التعليم العايل يتمثل الرسالة العلمية املعر 
فرضت على هذه املؤسسات مسؤوليات و أدوار تطال جوانب تختلفة من احلياة اليومية ، وعلى رأسها املسؤولية اجملتمعية 

 و الفعل احلقيقي و املباشر و املستمر يف تنمية اجملتمع و القيام بدورها كمؤسسات جمتمعية.

اجملتمع متواصلة و متجددة مع ما يشهده العامل من تطور تكنولوجي يف جمال االتصاالت ،  وباعتبار أّن التغريات يف
وانعكاس ذلك على خصائص األفراد واجتاهاهتم و سلوكياهتم ، فإنه البد أن تتجدد و تتطور صيغ املشاركة بني اجلامعة  

 تطور.يب احتياجات و متطلبات هذا الو اجملتمع ، ومن خالل تطوير ما هو قائم من صيغ واستحداث صيغ جديدة تل

ومبا أّن اجلامعة مؤسسة تعليم عال ، فهي أيضا ملتزمة بنوعية و حداثته، و كذلك يف البحث العلمي الذي يعد وسيلة 
 أساسية  لقيادة اجملتمع ليصبح شريكا و منتجا وفاعال يف احلضارة اإلنسانية.

 التالية:تسعى هاته الورقة البحثية لإلجابة عن األسئلة 

ماهي وظائف الجامعة؟ وما دور الجامعة في خدمة المجتمع ؟ وما هي المتطلبات الالزمة لجامعة  -
 تلمسان للقيام بدورها في تنمية وتطوير المسؤولية المجتمعية بكفاءة و فاعلية؟

 *فرضية البحث:

لى إحداث إعداد العنصر البشري القادر عتتمثل خدمة اجلامعة للمجتمع يف زيادة املسؤولية اجملتمعية ؛ من خالل        
 التنمية املنشودة من خالل تبين إعداد القوى العاملة القادرة على مواجهة التغيريات العلمية و التكنولوجية املعاصرة.

 الهدف من الدراسة: .0
أويل يف جمال  يهتدف هاته الورقة إىل إبراز مفهوم املسؤولية اجملتمعية للجامعات و املسامهة يف إلجياد أدب نظر 

املسؤولية اجملتمعية للجامعات باعتبارها مفهوما حديثا ليس فقط على املستوى احمللي و العريب ، بل على املستوى العاملي 
 أيضان وهي هتدف بالتايل إىل حتقيق اآليت :

 .توضيح ملفهوم املسؤولية للجامعات كمصطلح حديث العهد.2

 .وضع تصور ألداء املسؤولية اجملتمعية جلامعة تلمسان من خالل تأثرياهتا يف اجملتمع، ومراحل األداء.1
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 .بيان أمهية قيام اجلامعات بدورها يف املسؤولية اجملتمعية.3

 .الوقوف على واقع أداء جامعة تلمسان و دورها يف املسؤولية اجملتمعية.4

 مع معوقات أداء اجلامعة لدورها يف املسؤولية اجملتمعية.  .حتديد املتطلبات الالزمة للتعامل 5

 .مفهوم الجامعة:3

تعّرف اجلامعة بأهنا مؤسسة علمية مستقلة ذات هيكل تنظيمي معني، وأنظمة أكادميية معينة تتمثل وظائفها 
بيعة الكليات و األقسام ذات الطالرئيسية يف التدريس و البحث العلمي وخدمة اجملتمع ، وتتأل  من جمموعة من 

العلمية التخصصية ، وتعّرف أيضا بأهنا مؤسسة اجتماعية طورها اجملتمع لغرض أساسي هو خدمة اجملتمع وهي متثل 
 1جمتمعا علميا يهتم بالبحث عن احلقيقة.

 

 .تعريف المسؤولية االجتماعية:9

 2مطالبا عن أمور أو أفعال.ما يكون به اإلنسان مسؤوال و  أ. التعريف اللغوي:

 ب. التعريف االصطالحي:

تعّددت تعريفات املسؤولية االجتماعية ، واختلفت باختالف وجهات النظر لواضعيها واختالف ختصصاهتم، حيث      
 3يعرفها قاموس الفلسفة وعلم النفس بأهنا:" وعي الفرد املرتبط بأساس معريف بضرورة سلوكه تطوعيا حنو اجلماعة ".

كما تعد املسؤولية االجتماعية تعبريا عن املسؤولية األخالقية يف صورهتا اإلجرائية ح فاملسؤولية االجتماعية هي املسؤولية 
الفردية عن اجلماعة، مسؤولية الفرد أمم ذاته عن اجلماعة اليت ينتمي إليها ، اي أهنا مسؤولية ذاتية و مسؤولية خلقية 

                                                           

 ، نقال عن املوقع االلكرتوين:1002صاحل احلموري، املسؤولية اجملتمعية للمؤسسات بني النظرية و التطبيق ،1 
http//www.arabvolunteering.org 

 ،بريوت.2221، دار الشرق ،33املنجد يف اللغة و االعالم ،ط2 
ندة املشروعات الصغرية و املتوسطة يف مصر، جامعة األسرج، حسني عبد املطلب، املسؤولية االجتماعية للشركات ودورها يف مسا3 

 .11: ،ص1005الزقازيق،
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راقبة الداخلية و احملاسبة الذاتية، كما أّن فيها من األخالق ما يف الواجب امللزم داخليا، ،مسؤولية فيها من األخالقية امل
 4إال أنه إلزام داخلي خاص بأفعال ذات طبيعة اجتماعية.

 إقرار الفرد مبا يصدر عنه من أفعال واستعداده لتحمل نتائجها"، ويتفق كلالرحمان بدوي بأنها "و يعرفها عبد       
بأهنا مسة من مسات اخللق و امليل حنو احملاسبة و تقدير الفرد لقيمته و أمهيته و االتصاف  سل وهندرسون جرانكمن 

 5باخللق حىت يكون  مسؤوال عن نفسه و ان يتصرف مبسؤولية حنو اآلخرين.

 .وظائف الجامعة الحديثة:5

ة ، تقاليد أكادميية معين هي مؤسسة علمية مستقلة ذات هيكل تنظيمي معني وأنظمة و أعراف و الجامعة
تتمثل وظائفها يف التدريس ، البحث العلمي، و خدمة اجملتمع، و تتأل  من جمموعة من الكليات و األقسام ذات 
الطبعة العلمية املتخصصة، وهي مؤسسة اجتماعية ، أنشأها اجملتمع خلدمة بعض أغراضه ، فالعالقة بني التعليم اجلامعي 

ان يكون  وثيق الصلة حبياة الناس ، ومشكالهتم و آماهلم حبيث يكون هدفه األول: تطوير و اجملتمع ، تفرض عليه 
 6اجملتمع و النهوض به إىل أفضل املستويات التقنية و االقتصادية و الصحية و االجتماعية.

 فالعالقة اليت تقيمها اجلامعة مبجتمعنا تشملك

يب و الذي تسهم اجلامعة يف إحداث أسال االنفجار المعرفي:أو  بالثورة المعرفيةأو ما يسمى  أوال: النمو المعرفي
أدوات تسهم يف احلصول على املعرفة وختزينها و اسرتجاعها و حتليلها ، مما جعل قوة اجلامعة و كفاءة أعضاء اهليئة 

و االقتصادية و  ةالتدريسية فيها ، و مستوى طالهبا هو احملور األساس لدرجة التقدم االجتماعي و مكوناته االجتماعي
الثقافية ، وحتقيق التنمية الشاملة مبا تقدمه اجلامعة من إمكانات و خربات للتعليم و التدريب املستمر ؛ حبيث يصبح 
اهلدف األول  للتعليم اجلامعي هو تطوير اجملتمع و النهوض به إىل أفضل املستويات التقنية و االقتصادية و االجتماعية 

 7و الثقافية.

                                                           

 .212-222،ص:02،العدد12هويدا البكري و آخرون، إدراك املديرين ملفهوم املسؤولية االجتماعية ، اجمللة العربية لإلدارة، اجمللد 4 
 .11،دراسة وصفية حتليلية،ص:-واقع و املأمولبني ال–حممد امحد شاهني، املسؤولية اجملتمعية يف اجلامعات العربية 5 
الة مقدمة لنيل سميسون حممد عبد القادر مشرف، التفكري االخالقي و عالقته باملسؤولية االجتماعية وبعض املتغريات لدى طلبة اجلامعة اإلسالمية بغزة، ر 6 

 .11،ص:1002درجة املاجستري يف علوم الرتبية، كلية الرتبية ، جامعة غزة، 
 .20حممد أمحد شاهني، مرجع سابق، ص:7 
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الذي فرض على اجلامعات مناحي جديدة فلم يعد هناك جمال لعزل اجلامعة عن التقدم و التطور التقدم التقني:  ثانيا:
الذي شهده هذا العصر ، وأصبح من حتمية مسؤولياهتا النهوض مبجتمعاهتا، و متابعة التطور التكنولوجي و املسامهة 

طور قوى البشرية علميا و فنيا و إداريا واجتماعيا ، يف ضوء التفيه و تطوير الربامج و املناهج التعليمية، و إعداد ال
 التكنولوجي و متطلباته.

يشمل دور اجلامعة أيضا ترسيخ العالقة بني اجلامعة و اجملتمع ، من خالل تنمية البحث العلمي          و ثالثا: التنمية:  
رية لزراعة و معوقات العمل و إعداد الكفاءات البشالتطبيقي و ربطه بواقع العمل ، ومن تدريس مشكالت الصناعة و ا

اليت حيتاجها اجملتمع يف تختل  النشاطات ، وتزويدها بأحدث املعارف و اخلربات ، واذا ما أمهل دور التعليم العايل يف 
 8اخلطط التنموية يف اجملتمع ، فالنتيجة هي تباطؤ اخلطط التنموية و انتشار اجلهل.

مع للجامعة إضافة لتقدمي املعرفة تتمثل باالستجابة لالحتياجات الفعالة و األساسية لتنمية اجملت إّن الوظيفة األساسية
 اليت تشمل ما يلي:

 .التعليم اجلامعي لالرتقاء باجملتمع فكريا و علميا.2

 .توفري اإلمكانات البحثية و العملية حلل مشكالت اجملتمع و متدنه.1

 مع حضاريا و فكريا..اخلدمة العامة لالرتقاء باجملت3

.اإلبداع الفين : فدور اجلامعة ليس حتصيال علميا و معرفيا فقط، بل بناء للشخصية املميزة و تفجريا لطاقات الطلبة 4
 الثقافية و الفنية و األدبية عن طريق أنشطة موازية ومنح جوائز تنافسية.

املستخدمة ،  البيئة احمليطة ، ومعرفة األساليب الفنية.نشر املعرفة و تكوين العقلية الواعية حلل مشكالت اجملتمع و 5
 وتتبعها لركب التقدم العلمي و التكنولوجي.

.التنمية املهنية و الروحية ن وتنمية بعض املهارات مثل: مهارات القيادة و االتصال و غريها ، وزيادة التخصص يف 6
 املهن، وارتفاع مستوى املهارة الذي تتطلب األعمال و املهن.

 

                                                           

 .21ص: ،زياد بركات، واقع دور اجلامعات العربية يف تنمية جمتمع املعرفة من وجهة نظر عينة من اعضاء هيئة التدريس فيها، جامعة القدس احملتلة8 
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 . دور الجامعة في البحث و التطوير:6

يلعب  البحث و التطوير الذي تنفذه اجلامعات و مؤسسات التعليم العايل دورا أساسيا يف منظومة  البحث    
و التطوير يف أي بلد من البلدان اليت تنشد الرقي و التقدم ، فاجلامعة حتدد حاجات مؤسسات اجملتمع املختلفة بعامة،  

إلنتاجية خباصة، هبدف حتديد مسارات حبثية واضحة  ميكن أن تسهم يف رقي جمتمعاهتا ن وتقدمهم و املؤسسات ا
حتقيق غايات و أهداف تعود بالفائدة و املنفعة على مجيع األطراف ، وبناء على ذلك  أولت جامعة تلمسان برامج 

حوث العلمية و سبة اليت ميكن أن تنمو  فيها البالبحث    و التطوير اهتماما خاصا ، و ذلك بتوفري البيئة العلمية املنا
تزدهر ، ووفرت ما يلزم من متويل و معدات ، فهي بيئة ممتازة لإلبداع  العلمي و إمناء املعرفة و إثرائها و نشرها ، و 

عارف مالسعي يف توظيفها حلل املشكالت املختلفة يف اجملتمع ، و بدوهنا تصبح اجلامعة جمرد وسيلة تعليمية لعلوم و 
  9ينتجها آخرون.

و أصبحت البحوث العلمية اجلامعية يف الوقت احلاضر جزءا أساسيا من مهمات أعضاء اهليئات التدريسية ، وشرطا 
أساسيا لرتقيتهم و توليهم الوظائ  القيادية يف اجلامعات و مؤسسات التعليم العايل يف البلدان املتقدمة ن مما حيفز 

و اإلدارية ، بذل قصارى جهودهم إلجناز البحوث العلمية ، و السعي لنشرها يف اجملالت و أعضاء اهليئات التدريسية 
 10الدوريات العلمية احملكمة ذات السمعة الدولية املرموقة.

 .دور الجامعة في خدمة المجتمع:7

مع لتحسني  جملتإّن خدمة اجملتمع هي اجلهود اليت يقوم هبا  األفراد أو اجلماعات أو املنظمات أو بعض أفراد ا
األوضاع االجتماعية أو االقتصادية ، عن طريق حتديد االحتياجات اجملتمعية لألفراد و اجلماعات و املؤسسات ، 
وتصميم األنشطة و الربامج اليت تليب هاته االحتياجات عن طريق اجلامعة و كلياهتا و مراكزها البحثية املختلفة بغية 

 رغوب فيها ، كما أّن اجلامعة ختدم اجملتمع عن طريق حل مشكالته ، وحتقيق التنميةإحداث تغريات تنموية و سلوكية م
الشاملة يف اجملاالت املتعددة ، وهتدف إىل متكني أفراد اجملتمع و مؤسساته و هيئاته من حتقيق أقصى  إفادة ممكنة من 

 11ه الفعلية .ظروف املستفيد و حاجات اخلدمات املختلفة اليت تقدمه اجلامعة بوسائل و أساليب  متنوعة تتناسب مع

                                                           

ماعية على جماالت التعليم و الصحة و الشؤون االجت دراسة تطبيقية–جمدي مصطفى حممد، حتديد أولويات خدمة اجملتمع من منظور اخلدمة االجتماعية 9 
 .201، ص:1001كلية األزهر ، اجلزء الثاين ، يونيو–، جملة الرتبية -مبدينة العني

 .23عايدة باكري، تطور دور اجلامعة يف خدمة اجملتمع يف ضوء املسؤولية اجملتمعية و االجتاهات العاملية احلديثة ،ص:10 
 .24سابق، ص:عايدة باكري ، مرجع 11 



Journal of Human Development and Education for specialized Research (JHDESR) Vo: 4, No: 1, 2018 

           

 
 411 

Journal of Human Development and Education for specialized Research 

فاجلامعة تقدم خدمات تعليمية و أحباث تطبيقية و تقوم باستخدام مواردها ملساعدة احتياجات الشباب غري اجلامعي 
 و الكبار واهتماماهتم بغض النظر عن العمر أو اجلنس أو اخلربات التعليمية السابقة.

وكل  علما و ثقافة ، وكل تغيري يطرأ على اجملتمع ينعكس على اجلامعة ، و تستقطب اجلامعة من اجملتمع أعلى فئاته
تطور يصيب اجلامعة يصاحبه تغيري يف اجملتمع الذي نعيش فيه ، فاجلامعة ال تنفصل عن اجملتمع ، وعالقتها باجملتمع  

 12كعالقة اجلزء بالكل.

 . الميثاق العالمي للمسؤولية المجتمعية:2

االقتراح العالمي  األولي للميثاق العالمي للمسؤولية االجتماعية من قبل األمين العام  0444مّت يف عام         
كويف عنان يف خطابه أمام املنتدى االقتصادي العاملي ، يف حني أطلق امليثاق مبرحلته النهائية يف مقر األمم املتحدة يف 

عية  متعلقة بالشركات ؛ يعرض تسهيال و تعهدا ، وهو عبارة عن مبادرة مواطنة طو 1000يوليو سنة 16نيويورك يف 
من خالل عدة آليات ، سياسة احلوار ، املعرفة، شبكات حملية و مشاريع شراكة، ويعتمد هذا امليثاق على املسؤولية 

املة عللبدء و املشاركة يف األداء اجلوهري املتعلق باملسؤولية االجتماعية العامة مبا يف ذلك شفافية الشركات و القوى ال
 13و اجملتمع مبشاركة املبادئ املستند عليها امليثاق.

 .جامعة تلمسان و المجال العلمي:4

سنة ، حسبما أبرزه  40حققت جامعة تلمسان قفزة كبرية يف اجملال العلمي من حيث املرافق منذ إنشائها قبل         
إلنشاء هاته املؤسسة  40ام مراسم إحياء الذكرى وزير التعليم العايل و البحث العلمي. ويف كلمة ألقاها خالل اختت

للتعليم العايل ذكر الوزير باجملهودات الكبرية املبذولة  يف جمال اإلجنازات العلمية و املنشآت اليت مسحت جلامعة تلمسان 
 باالرتقاء إىل مصاف اجلامعات الكربى.

بعض العشرات من األساتذة ، حتصي جامعة تلمسان حاليا فمن مركز جامعي كان يعد بضع مئات  من طلبة يؤطرهم 
 أستاذ.2600أل  طالب و  40أزيد من 

                                                           

يب ، اخلليج، ر طارق عبد الرؤوف حممد عامر، تصور مقرتح لتطوير دور اجلامعة يف خدمة اجملتمع يف ضوء االجتاهات العاملية احلديثة ، مكتب الرتبية الع12 
 .13، ص:1002

املبادرة املركزية بشأن املسؤولية االجتماعية للشركات ، اللجنة الفرعية املعنية باملنشآت متعددة اجلنسية ، جملس اإلدارة، الدورة مكتب العمل الدويل ، 13 
 .02،الوثيقة رقم1006،مارس125
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توسعة مهمة مع تدعمها بالتجهيزات املختلفة و تخابر البحث باإلضافة إىل -أيب بكر بلقايد–وقد سجلت جامعة 
 أل  طالب كل سنة. 11اإلقامات اجلامعية اليت تستقبل 

لت جهودا كبرية منذ االستقالل إىل حد اليوم لسد النقص يف جمال املرافق اجلامعية بالبالد و أضاف أّن "الدولة قد بذ
 جامعة ومركز جامعي حاليا عرب تختل  أحناء الوطن. 26" مشريا إىل وجود 

ية ر وقد  أوضح ّن بلوغ التعليم سيكون نوعيا الستكمال اإلصالحات اليت ختص التعليم العايل ، ومتكني اجلامعة اجلزائ
من تكوين  الكفاءات  اليت ستساهم بدورها يف التنمية االقتصادية الوطنية ، وأكد أيضا أّن قطاع التعليم العايل يسعى 

 إىل تطوير البحث بإنشاء 

مراكز البحث عرب البالد يف تختل  اجملاالت العلمية و التكنولوجية ، مسحت هذه اجلهود جلامعاتنا بتحقيق قفزة نوعية 
 1500عامليا انتقلت جامعة تلمسان يف ظرف عام واحد إىل املركز ال 3500ن حتسني ترتيبها ، فمن املرتبة مما مكن م

و الثالث على املستوى املغاريب، وهذا التحسن تسجله أيضا كافة اجلامعات اجلزائرية ، كما وامبتريك حسب تصني  
الث عربيا بعد بإفريقيا بعد جنوب إفريقيا و مصر و املركز الث أوضح الوزير الذي أشار إىل أن اجلزائر حتتل املرتبة الثالثة

 14اململكة السعودية و مصر.

 .المسؤولية المجتمعية لجامعة تلمسان في دائرة شؤون الطلبة :20

 . متابعة الخريجين و المسؤولية المجتمعية:0.01

من أهم األسباب اليت أّدت إىل إنشاء قسم متابعة اخلرجيني كوحدة إدارية  تابعة لدائرة شؤون الطلبة هي بناء إّن        
و جيسد ذلك رؤية جامعة تلمسان و  15جسور الثقة و التعاون بني خرجيي اجلامعة و بني قطاعات العمل املختلفة،

ملتابعات عمل قسم متابعة اخلرجيني على تقدمي اخلدمات و ادورها يف املسؤولية اجملتمعية بشكل عملي، واستنادا لذلك 
للخرجيني ، من خالل تدريبهم و تأهيلهم ملساعدهتم يف البحث عن فرص عمل هلم و ربطهم مع املؤسسات املعنية 

 بالتشغيل ، مما يليب الوقت ذاته احتياجات سوق العمل يف عملية تشاركية مع اجلميع.

 

                                                           

 .1024-1023الدورية العلمية جلامعة تلمسان،14 

 .13،ص:1006اسرتاتيجية و مسقبلية، اجلبوري حامد حسني، نظام التعليم و التدريب يف اجلامعات، رؤية15 
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 .أنشطة مع المؤسسات:8.01

شركة و مؤسسة،  300قد متكنت جامعة تلمسان من خالل قسم متابعة اخلرجيني من إقامة اتصال و تواصل مع قرابة ل
 لتوفري فرص تدريب و عمل للخرجيني.

وعلى سبيل املثال ال احلصر ، عقدت عددا من الدورات املتخصصة للخرجيني ال كساهبم اخلربات و املهارات و جلعلهم 
  سوق العمل ، وذلك بالتعاون مع جمموعة من املؤسسات احمللية يف القطاعني احلكومي و اخلاص.مؤهلني و منافسني يف

و تتجلى عالقة قسم متابعة اخلرجيني باملؤسسات املختلفة من خالل العمل املشرتك خلدمة الطلبة يف أماكن تواجدهم 
تشبيك ليت يشارك فيها القسم كرتمجة فاعلة للوذلك وفق جمموعة من األنشطة أو اخلدمات اليت تقدمها املؤسسات ، و ا

 مع اجملتمع ملا فيه  مصلحة الطلبة اخلرجيني .

 .اإلتفاقات الموقعة:01.3

.عقدت جامعة تلمسان اتفاقية شراكة و تعاون بني جامعة باريس و اجلامعة هبدف مساعدة اخلرجيني يف احلصول 2
؛وهو خطوة هامة إىل األمام ، يساعد اخلرجيني يف  (Averroès)على فرص تدريب و توظي  من خالل برنامج

 16التعرف على املؤسسات احمللية من خالل هاته االتفاقية.

ن أمثر العديد فالتعاون املشرتك بني البلدي جامعة تلمسان و جامعة سبيلت الكرواتية. وقعت اتفاقية شراكة بني 1
 من االتفاقيات يف إطار تبادل اخلربات و التجارب.

 يف اجلانب العلمي كش  من خالهلا رئيس اجلامعة على أنه جامعة كرواتياو  جامعة تلمساناتفاقية بني  .وقعت3
سيتم إرسال عدد من اخلرباء يف جمال الرقمية العصرية من أجل رقمية املكتبة املركزية  جلامعة ايب بكر بلقايد بتلمسان، 

العايل إىل جماالت أخرى بالعديد من التخصصات منها  و ختلل هذا اللقاء الذي مجعه مع مسؤويل قطاع التعليم
ختصص الصيدلة و اهلندسة املعمارية و اإلعالم اآليل ، وهي التخصصات اليت أبرمت بشأهنا كل من اجلزائر و كرواتيا 

ن ماتفاقية ما بني جامعة تلمسان و جامعة زاقراب الكرواتية، ختص مشروع توأمة  متكن كال املؤسستني اجلامعيتني 
 17تبادل اخلربات و البعثات الطالبية يف إطار علمي.

                                                           

 .رئاسة اجلامعة ، قسم العالقات اخلارجية، والية تلمسان16 

article aps.dz/spip.php-http://www.oran? :مشاريع الشراكة جلامعة تلمسان مع اجلامعات العاملية نقال عن املوقع االلكرتوين17 

17975 
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. من أجل دعم تطبيق اإلصالح و حتديث العليم العايل ، ويف إطار الشراكة بني االحتاد األورويب و جامعة تلمسان 4
 للتعليم العايل و البحث العلمي.( paps)مّت االتفاق لتفعيل برنامج لدعم السياسة اجلهوية 

-PAPS/ESRS مج تقوده وارة التعليم العايل و البحث العلمي و ممول من طرف اجلزائر و االحتاد األورويب ، برنا
الربنامج يهدف خاصة إىل مرافقة و دعم اإلصالحات األساسية يف امليدان لتحديث النظام اجلامعي و هذا من خالل 

التعليم ،  ؤسسات اجلامعية و حتسني نوعيةإجياد آليات إلدماج الشباب )الطلبة( يف عامل املؤسسات ، تقوية قدرت امل
 الربنامج حيتوي على ستة نتائج:

 1R : النتيجة األوىل : ضمان اجلودةA.Q 

2R:.النتيجة الثانية: طرق اإلعالم 

3R :.النتيجة الثالثة: املوارد البشرية 

4R:.مدرسة الدكاترة 

5R.النتيجة اخلامسة: تكوين ل.م.د : 

6R.النتيجة السادسة : تقريب اجلامعات من املؤسسات : 

 2جامعات جزائرية)قسنطينة، سكيكدة، اجلزائر، بومرداس، وهران( ، معنية بالنتيجة رقم 5جامعة تلمسان بصحبة 
 )ضمان اجلودة(.

و   responsable assurance qualité (RAQ) هلذا السبب عينت اجلامعة مسؤوال عن اجلودة -
 .(CAQ)مان اجلودة للجامعة نصبت خلية ض

لكي نتمكن من تفعيل برنامج ضمان اجلودة داخل الكلية ، إلجراء هذه التجربة ،  فريق التقويم الداخلي: .8
 مّت تعيني سبعة أساتذة و طلبة نظام ل.م.د.

فريق التقومي الداخلي للكلية ( ن قام 24-23منذ انطالق املشروع يف بداية هذه السنة )األعمال المنجزة:  .3
حتت إشراف مسؤول اجلودة بإدراج وسائل اجلودة لتمكني أساتذة الشعبة املعنية باملشروع من حتسني 

 تصرفاهتم البيداغوجية و الوسائل هي كاآليت:



Journal of Human Development and Education for specialized Research (JHDESR) Vo: 4, No: 1, 2018 

           

 
 411 

Journal of Human Development and Education for specialized Research 

برنامج منوذجي سلم لألساتذة عرب خدمة األنرتنت الستعماله خالل حتضري برامج  (:Syllabusأ. برنامج )
قاييس اليت ختصهم بداية كل سنة أو سداسي ، وحيتوي هذا النموذج على حمتوى املقياس ، اهداف امل

املقياس التعليمية و التعلمية ، قائمة املراجع املستعملة لتحضري دروس املقياس ، طرق التقومي ، ومعلومات 
من هذا  ذة تسليم نسخةأخرى لتسهيل و تفعيل تدريس و تعلم املادة ، وبطبيعة احلال طلب من األسات

 الربنامج املفصل للطلبة.

 ب. استبيان لتقويم التدريس من طرف الطلبة:

استبيان متعلق بالتدريس وزع على األساتذة لكي يسلموه لطلبتهم يف هناية السداسي لكي يقوموا عملية تدريس 
 للمدرس. أساتذهتم مث يرجعونه ألساتذهتم ، لكي يقوموا نظرة الطلبة لعملية التدريس و

.وقعت اتفاقية تعاون و شراكة بني جامعة تلمسان و اجلامعة الفرنسية ؛ حيث أّكد سفري فرنسا يف اجلزائر السيد: 5
بتلمسان أّن اجلزائر و فرنسا " اختارتا املضي حنو املستقبل و املضي و االنتقال إىل السرعة األعلى من   برنارد ايميي

 18أجل شراكة متكافئة .

بلوماسي الفرنسي خالل كلمة ألقاها بقاعة احملاضرات جلامعة تلمسان إىل أنه بعد زيارة الدولة اليت قام هبا و أشار الد
قرر رئيسا الدولتني اجلزائري و الفرنسي إعطاء دفع جديد  1021الرئيس فرانسوا هوالند إىل اجلزائر يف ديسمرب 

 لروابط االستثنائية بني البلدين.للعالقات الثنائية  من أجل شراكة متكافئة لتدعيم أكثر ا

 امييي إىل اجملهودات اليت تبذهلا بالده يف جمال التعاون و التكوين ، وذكر بأّن الطلبة هم يفبرنارد وقد تطرق السيد 
صميم العالقات الثنائية مشريا إىل التواجد القوي للطلبة اجلزائريني يف فرنسا ، وأن عدد الفرنسيني الذين لديهم ارتباط 

ماليني ن وهذا ما يبني اّن اواصر الصداقة القوية و مهمة بالنظر إىل التاريخ املشرتك و  2مباشر مع اجلزائر يقارب 
 القرب اجلغرايف و تقاسم اللغة الفرنسية.

. جاري التحضري إلجناز عدد من االتفاقيات مع مؤسسات اجملتمع املختلفة لتوفري فرص العمل و التدريب 6
 ها مجعية البيئة واملتح  العمومي، مجعية ناس اخلري ، مراكز التنمية البشرية و التدريب للخرجيني.للخرجيني، و من

 

                                                           

 املرجع السابق، املكان السابق.18 
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 .أيام التوظيف:9.01

من منطلق حرص اجلامعة على خرجييها و تقدمي ما أمكن من خدمات هلم ، وتسويقهم يف ميادين العمل احمللية               
افة اهتم و مؤهالهتم ، بادرت اجلامعة إىل عقد و تنظيم أيام توظي  متتابعة  يف كو اخلارجية ، وتعري  املؤسسات بقدر 

م مناطقها التعليمية ، فنظم قسم متابعة اخلرجيني يف دائرة شؤون الطلبة ثالثة أيام توظي  يف كلية العلوم االنسانية و العلو 
مؤسسة              300ات ، حبضور ما يزيد عن خريج و خرجية من كافة التخصص 100االجتماعية شارك فيها ما يزيد عن 

 و شركة حملية بني أهلية و حكومية  وخاصة ، ليتحقق بذلك جمموعة من األهداف أمهها:

 تعري  اخلرجيني بسوق العمل واحتياجاته و تعري  املؤسسات مبؤهالت اخلرجيني و قدراهتم ، وبناء الثقة بالنفس و تعزيز
عن الذات لذى اخلرجيني ، ومساعدة اخلرجيني يف احلصول على فرص عمل و تدريب  مبا وسائل التواصل و التعبري 

يتناسب مع مؤهالهتم و ميوهلم ، إضافة إىل احلصول على التغذية الراجعة من خالل اخلرجيني و املؤسسات إسهاما يف 
ني من جهة اصل بني اجلامعة و اخلرجيتطوير األداء للطرفني، مع اإلشارة إىل أمهية كل ذلك يف بناء جسور الثقة و التو 

 ، وبني اجلامعة و سوق العمل من جهة ثانية ، و بني اخلرجيني و سوق العمل من جهة ثانية.

 .المنح و المساعدات التي تقدمها الجامعة للمؤسسات و الجمعيات:5.01

هم اجلامعية، لطلبة طوال فرتة دراستحترص اجلامعة كعادهتا على تقدمي اخلدمات العلمية و الرتبوية املتميزة ل       
ويستكمل هذا الدور بدور اجتماعي بارز تقوم به اجلامعة يستهدف خدمة طلبتها من جهة و خدمة اجملتمع من جهة 
أخرى ، ويظهر ذلك جليا يف حرص اجلامعة على توفري املساعدات املالية للطلبة احملتاجني من خالل منحهم منحا 

إلكمال مسريهتم العلمية ، كما حترص اجلامعة على تشجيع طلبتها عى التفوق و التميز العلمي دراسية علمية و مالية 
و ذلك من خالل تقدمي منح دراسية كاملة للطلبة املتفوقني ، إضافة لتقدميها ملنح دراسية كاملة جملموعة من املؤسسات 

  19ل للقيام بدورها يف خدمة اجملتمع.االجتماعية ووضع شراكة مع النوادي الثقافية و الرياضية حتفيزا هل

 .الحملة الوطنية الشبابية للتبرع بالدم:6.01

استمرارا للدور الريادي الذي تقوم به جامعة ايب بكر بلقايد تلمسان، وحرصها على تنمية العمل التطوعي يف          
 مصطفى دمرجي""مع املستشفى اجلامعي  شىت النواحي احلياتية و خباصة الصحية منها ، فقد قامت اجلامعة بعقد توأمة

                                                           
 الشراكة جلامعة تلمسان مع اجلامعات العاملية ، مرجع سابقمشاريع 19 
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ق بتلمسان للقيام حبمالت التربع بالدم بصفة دورية ، إضافة إىل محلة التربع بالدم اليت قامت هبا مجعية ناس اخلري بالتنسي
مع مركز حقن الدم و تفعيل من اجلامعة ؛حيث شارك يف هاته احلملة عدد من املوظفني و الدارسني و األطباء و سيتم 

 20الل أيام احلملة العامة تنظيم محالت للتربع بالدم  يف مجيع مناطق اجلامعة التعليمية و مراكزها الدراسية.خ

هذا و حترص دائرة شؤون الطلبة ومن خالل أنشطة الطلبة عرب جمالس الطلبة  و الكتل الطالبية على تنفيذ عدد من 
جلامعة، حيث من خالل تطوير البحث التوعوي و التطوعي لدارسي االربامج التطوعية و تنميته اليت ختدم اجملتمع احمللي 

تقوم الدائرة بتنظيم أعمال تطوعية  تختلفة و متعددة يف كافة مناطق اجلامعة و خارجها تتمثل يف أيام النظافة ، زيارات 
 ة....ام الطبيلدور املسنني ، زيارات إىل املستشفيات، املسوح امليدانية مع مؤسسات اجملتمع املدين ، االي

 . المسؤولية المجتمعية في دائرة العالقات العامة:00

يتعلق يف لعب دور يف تنمية اجملتمع ، و ذلك من خالل توظي  إمكاناهتا و للعالقات العامة جانبان اثنان : األول 
االحتياجات اجملتمعية ، وطرح مشاريع ختاطب احتياجاهتم ، وتشكيل حلقة وصل بني اجملتمع و عالقاهتا لتلبية 

 يكمن يف لعب دور يف عملية التشبيك اجملتمعي و الشراكة اجملتمعية ، إذ تلعبو الجانب الثاني املؤسسات املاحنة. 
 ة ومؤسسات اجملتمع احمللي من جهة أخرىالعالقات العامة  دورا يف الرتابط و التواصل مع مؤسسات احلكومة من جه

، و التواصل بني مؤسسات اجملتمع احمللي من جهة ثالثة ، وهو ما ميّكن فئات اجملتمع املختلفة من إيصال صوهتا 
 21لصناع القرار.

 ..المستوى اإلعالمي:0.00

 لتغطية نشاطات اجلامعة ويقوم اإلعالم مبحاولة لعب دور الوسيط أو الناقل إلبداعات اجلامعة ، فهو شبكة    
 فعالياهتا ، ونقل الفائدة املرجوة منها إىل اجملتمع بعامة و اىل فئات حمددة خباصة.

وهتدف اجلامعة اليوم إلقامة عالقات وطيدة مع وسائل اإلسالم احمللية و الوطنية املختلفة ، يف حماولة منها لتحقيق  
 22احمللي و اجلامعة ؛ من خالل نشر فلسفة اجلامعة القائمة على التعليم املفتوح.تواصل اجملتمع 

                                                           
 المستشفى الجامعي "مصطفى دمرجي" والية تلمسان.20 

21 Charter in ,Kezar,T.Chambers,J.Burckhardt, & associates (edt)(2009).higher education for the public good 

:emerging voices forms a national movement. Faculty service and the scholarship of engagement. An 

Francisco,ca:war.p.p25. 

 aps.dz/spip.php§article 19621-http://www.oran:المستوى اإلعالمي بجامعة تلمسان ، نقال عن الموقع االلكتروني22 
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تؤمن بأّن اإلعالم وسيلة مثلى لنشر فلسفة اجلامعة و أهدافها ، وإقناع اجملتمع احمللي هبا، يف جامعة تلمسان إّن 
اإلعالم  ى أكمل وجه. ومن خاللحماولة منها لتحقيق مسؤوليتها االجتماعية جتاه  اجملتمع و تأديتها رسالتها عل

تستطيع العامة أن تعكس نبض الدارسني و املشرفني األكادمييني و العاملني فيها إىل اجملتمع احمللي، كما أهنا تتابع 
 الوسائل اإلعالمية و معرفو نبض الشارع  حماولة االستفادة منه يف حتديد السياسات و االحتياجات و االولويات.

 القات الداخلية مع المجتمع المحلي:. مستوى الع1.22

تلتزم جامعة تلمسان بتحمل مسؤولياهتا  العامة يف تعزيز العدالة االجتماعية و التضامن ، حيث أهنا تبذل جهودا       
كبرية لتوسيع القاعدة االجتماعية لطالهبا ، كما أهنا تلتزم بتشريع أبواهبا أمام مجيع أصحاب املؤهالت الذين ميكنهم 

وحىت يتحقق هذا اهلدف ، فاحلاجة ماسة إلقامة  23ستفادة من التعليم العايل و ذلك عرب منحهم فرص النجاح،اال
الشراكات مع احلكومات و اجلهات الفاعلة األخرى يف جمال النظام االجتماعي لضمان حتقيق املسؤولية االجتماعية 

ش هذه املسؤولية من خالل إقامة األنشطة و الندوات وور اليت ينبغي أن تقوم هبا اجلامعات وفاء جملتمعاهتا؛ وتكمن 
العمل املتنوعة مبواضيعها الثقافية ،االجتماعية و الطبية، و اليت تسعى الدائرة من خالهلا إىل توعية الدارسني يف هذه 

ف إىل رفع مكانة داجملاالت ، أما فيما يتعلق بزيارات مؤسسات اجملتمع احمللي و التشبيك معها ، فإّن هذه الزيارات هت
جامعة تلمسان يف أوساط اجملتمع احمللي ، واليت تتمتع هبوية متيزها عن بقية اجلامعات تتمثل يف اعتمادها منط التعليم 
املفتوح نظاما تعليميا ، سواء أكانت اللغة العربية أم االجنليزية أم الفرنسية ، واليت قدمن للجامعة و موظفيها و دارسيها 

 ألكادمييني فيها ، وكذلك للعاملني يف الوزارات املختلفة و مؤسسات اجملتمع املدين.و املشرفني ا

 .المسؤولية المجتمعية في البرامج األكاديمية:08

تسهم الربامج األكادميية يف جامعة تلمسان بشكل فاعل يف حتقيق مسؤولية اجلامعة اجملتمعية وذلك من خالل العديد 
 تنفذها مؤسسات اجملتمع املدين  و خباصة تلك العاملة يف جمال اخلدمة و العمل من األنشطة و الفعاليات اليت

 االجتماعي ، وميكن استعراض بعض هذه االنشطة يف اآليت:

مت تشكيل جلنة من طلبة تدريب ميداين يف برنامج التنمية االجتماعية و األسرية من الدارسني  1005.يف العام 2
 بالتنسيق مع املستشفيات لتزويدهم بالدم وقت احلاجة.الراغبني يف التربع بالدم و 

                                                           
م التسيري ، املؤسسات الصغرية و الكبرية، مذكرة مقدمة لنيل شهادة املاجستري ، كلية العلوم االقتصادية و علو  سنيقرة رفيقة، أثر تطبيق املسؤولية االجتماعية على أداء املوارد البشرية يف23 

 .13،ص:1023-1021جامعة قاصدي مرباح، ورقلة،
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.مساعدة املؤسسات يف تنفيذ براجمها اجلماهريية اليت حتتاج فيها إىل متطوعني لتنفيذ هذه الربامج وقد مّت ذلك من 1
 خالل مجعية اهلالل األمحر و اجلمعيات و غريها من املؤسسات.

 جتماعية للمسامهة يف إجناح برامج املؤسسات..تقدمي أيام عمل تطوعي من طالب اخلدمة اال3

 .دور جامعة تلمسان في تنمية المسؤولية المجتمعية:03

 ميكن إمجال خدمات اجلامعة للمجتمع يف زيادة املسؤولية اجملتمعية و خدمة اجملتمع فيما يلي: 

العاملة القادرة على مواجهة   .إعداد العنصر البشري  القادر على إحداث التنمية املنشودة من خالل إعداد القوى2
 التغيريات العلمية و التكنولوجية املعاصرة.

 .تقدمي منشورات ذوي اخلربة من هيئة التدريس لإلفادة من خرباهتم يف جماالت اإلنتاج و اخلدمات.1

 .عقد املؤمترات اليت تسمح يف ترقية اجملتمع وحل مشكالته.3

م ن مجيع األعمار ، و التدريب املستمر للمهنيني لرفع كفاءاهتم واكساهب.تبين التعليم املستمر لتعليم الكبار م4
 اخلربات الالزمة ألداء املهنة.

.نشر العلم و املعرفة يف اجملتمع احمللي من خالل حماضرات و ندوات ترقى باجملتمع إىل مستوى جيعل أفراده يتكيفون 5
 مع جمتمعهم.

رجييها ؛ لتحديث معلوماهتم يف جمالت ختصصهم ، ومعاجلة .عقد اجلامعة حلقات و ندوات و مؤمترات خل5
 املشكالت اليت تواجههم يف احلياة العلمية.

 .تقدم اجلامعة لطالهبا برامج تثقيفية لرفع مستواهم الثقايف ، وربطهم ببيئتهم و جمتمعهم.6

 ألهلية..تقدمي خدمات للمجتمع اخلارجي عن طريق العمل التطوعي يف املؤسسات احلكومية و ا2

.توفري اإلمكانات البحثية و العملية و املعامل املركزية ووحدات البحوث اليت أنشأت بغرض القيام بالدراسات 8
 24املتخصصة يف تختل  اجملاالت العلمية و اإلنسانية.

                                                           
ري ، جامعة ايب بكر بلقايد، ة، كلية العلوم االقتصادية و علوم التسيضيايف نوال، املسؤولية اجملتمعية للموارد البشرية ، مذكرة خترج لنيل شهادة املاجستري ، ختصص تسيري املوارد البشري24 

 .210،ص:1020-1002تلمسان، 
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 .أدوار خاصة لجامعة تلمسان و شراكة لتنمية المجتمع:09

 .دور الجامعة في تنمية المرأة:0.09

شك أّن التعليم بفلسفته و أدواته و مرونته يقرب املسافات و األماكن و األزمنة ، و جيعل التعليم متوفرا ال        
 بعدالة جلميع فئات اجملتمع و طبقاته من كبار وصغار، ذكور و إناث، فقراء و أغنياء ، وسكان املدن و الري  .

يف القيود  يف سبيل استكمال تعليمها العايل ، و املتمثلةويف ظل مواجهة بعض التحديات اليت ال تزال املرأة تواجهها 
االجتماعية املرتبطة بالعادات و التقاليد ، و املفاهيم اخلاطئة املالزمة للنظرة الدونية لتعليم املرأة ، وتبين فكرة أن التعليم 

فاض معدل د املالية، بسبب اخنمهم للرجل أكثر من املرأة، إضافة إىل الظروف االقتصادية غري املستقرة و نقص املوار 
الدخل وارتفاع مؤشرات الغالء ، وثقل املسؤوليات األسرية ، فإّن منط التعليم و مسؤولياته يلعبان دورا مهما يف تشجيع 
املرأة على إكمال حتصيلها العلمي ، وال سيما لفئات معينة من النساء اللوايت وجدن يف اجلامعة املالذ الوحيد لبناء 

الثقافية و االجتماعية ن فنرى يف جامعة تلمسان أّن املرأة قد وجدت ضالتها يف حتقيق ذاهتا و أهدافها يف شخصيتهن 
التعليم و تعويضها عما فات من فرص ، بسبب ظروفها االجتماعية و االقتصادية و السياسية اليت تق  حائال أمام 

 25ن فرصا و مزايا عديدة.التحاقها مبؤسسات التعليم العايل ، فقدمت هلا جامعة تلمسا

 . دور الجامعة في دمج المعوقين و تمكينهم:09.8

تعّد اجلامعات بعامة هي املكان األوسع الذي يضم نسبة كبرية من أفراد اجملتمع ، وما ينعكس على ذلك             
دمات و نية يف تقدمي اخلمن زيادة أعداد الدارسني ذوي االحتياجات اخلاصة يف هذه املؤسسات ، وتعزيزا ملبدأ امله

املساعدات للدارسني و عمال على توفري كافة السبل املمكنة ملساعدهم يف مسريهتم التعليمية و اإلمكانات الالزمة 
حلياهتم التعليمية اليومية من اجل حتصيل أكادميي مناسب يؤهلهم ليكونوا أعضاء فاعلني  يف اجملتمع ويف خدمة وطنهم 

إىل العمل على توفري كافة املستلزمات اليت تكفل هلذه الفئة ممارسة حياهتا ممارسة حياهتا  ، بادرت جامعة تلمسان
الطبيعية للقيام بواجباته دون شعور بالتمييز ، وضمن مبدأ التكافل اجملتمعي ؛ فقد قامت اجلامعة بعدة نشاطات حول 

ه مع مجعية "امسع" لوالية تلمسان ؛ حضر بذلك نذكر منها: يوما دراسيا وطنا حول الصمم و طرق عالجه بالتنسيق 
أطباء تختصون يف علم األورطفونيا و علم النفس و التنمية البشرية و جراحون يف األذن و األن  و احلنجرة ، اليوم 
 نالدراسي احتضنه احلرم اجلامعي بتلمسان مؤخرا ، دعا إىل ضرورة االهتمام بفئة املعاقني مسعيا و حل املشاكل اليت يعانو 

                                                           
 .13،ص:1020اعتدال اجلريري ، التعليم و املرآة، اجلهاز املركزي لإلحصاء ،25 
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منها ، اللقاء العلمي متحور حول عدة حماور ن أمهها احملور الطيب اجلراحي الذي تضمن كيفية التشخيص املبكر و 
أهدافه ، و الفئة املستهدفة لزرع القوقعة اإللكرتونية. ومن أهم التوصيات اليت خرج هبا املشاركون يف اللقاء ، دعوة 

تشخيص املبكر ، ومطالبة وزارة الصحة بتخصيص غالف مايل خاص اجلمعية إلنشاء خلية استماع مع وضع شبكة لل
 26هبذه الشرحية مع العمل على صنعها حمليا ، السيما أّن هاته األجهزة املستوردة ال تتأقلم مع اللغة العربية.

للدارسني   توفر أجواء هي األكثر مالءمةويف ظل ما تتميز به اجلامعة يف جمال نظامها التعليمي متكنت اجلامعة من ان 
 املعوقني لاللتحاق بفرص التعليم العايل ، من خالل توفري ما يلي:

.املرونة يف اإلجراءات و املتابعات اليت يوفرها النظام التعليمي و انعكاسها على حالة التواصل للدارس املعوق مع 2
 اجلامعة و خدمتها.

االت من تختربات حاسوب للمكفوفني ، ومقررات إلكرتونية ، وتواصل عرب البوابة يف اجمل.اخلدمات اليت وفرهتا اجلامعة 1
اإلدارية و املالية و األكادميية للدارس، ووفرت للمعوق و أسرته فرص املتابعة و االطالع على احتياجات الدارس من 

 27خالل هذه البوابة يف أّي مكان وزمان.

قات خلاصة اليت تقدم للدارسني املعوقني ساعدت الدارس املعوق يف التغلب على املعو .التكلفة املنخفضة و املساعدات ا3
 املادية اليت غالبا ما متيز األسر اليت لديها أبناء معوقون.

 . تصور مقترح لتطوير دور الجامعة في خدمة المجتمع:09.3

تتطلب عمليات التحسني و التطوير لعملية التعليم يف جامعة تلمسان دراسة جادة للواقع التعليمي للوقوف على ما 
حتتويه عمليات التعلم و التعليم من سلبيات و اجيابيات يف كافة اجلوانب اإلدارية و الفنية ، وتعزيزها باسرتاتيجيات 

 جديدة و حديثة ثبت جناحها عامليا.

ّن تفعيل دور اجلامعة يف جمال التنمية الشاملة و التغري االجتماعي املنشود ن وربط و تقوية روح املبادرة و إ         
املشاركة وتوثيق العالقات اإلنسانية و املعرفية ، ومعرفة األساليب الفنية املستحدثة، و مالحقتهم لركب التقدم العلمي 

 و التكنولوجي يتحقق مبا يلي:

                                                           
 فضيل لزرق، الصمم وطرق عالجه ، نقال عن املوقع اإللكرتوين:26 

http://www.vitaminedz.com/article/articles_18300_1028423_13_1html 

 جامعة تلمسان، قسم النشاطات العلمية.27 
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 للعاملني باملؤسسات املختلفة يف اجملتمع.تقدمي اخلدمات  .2
 تشجيع أفراد اجملتمع على زيارة منشآت اجلامعة واستخدام مرافقها. .1
إنشاء جلان استشارية مشرتكة من اهليئة العاملة يف اجلامعة ، و قيادات اجملتمع  من ذوي القرار لتحديد  .3

 حاجات اجملتمع و التعرف على مشكالته.
 ة حلّل املشكالت احمللية سعيا وراء خدمة اجملتمع و تطويره.توجيه األحباث اجلامعي .4
 عقد مؤمترات يف اجلامعة ملختل  التخصصات. .5
 تقدمي برامج لتلبية متطلبات افراد اجملتمع على اختالف مستوياهتم. .6
 جتهيز مراكز خدمة اجملتمع للقيام بتدريب أفراد اجملتمع. .2
 و تسخريها يف إدارة املشاريع و األعمال املختلفة.تبين األفكار اجلديدة و املتطورة لألفراد ،  .8
 مشاركة اجلامعة يف املناسبات االجتماعية املختلفة. .2
 .اإلسهام يف ميادين الثقافة ونقلها ألبناء اجملتمع لرفع مستوى الوعي لديهم.20

 .مشاركة اهليئة التدريسية و الطلبة يف اجملال التطوعي العام خلدمة اجملتمع.22

املايل ألبناء اجلامعة ممن ال يستطيعون حتمل العبء املايل إلمتام دراستهم لتحقيق شعار حق املواطن .الدعم 21
 28يف التعليم اجلامعي.

 ..تبّني المسؤولية المجتمعية:05

اجملتمع، وقد أدى اإلسراع يف توسيع اجلامعات إىل اإلجتاه تعد اجلامعات مظلة تغطي باهتماماهتا جوانب           
 29حنو إجياد عدة ختصصات أكادميية مع مالءمتها الستثنائية املرحلة التنموية اليت متر هبا اجلزائر.

 وو تسعى اجلامعات إىل االطالع بدور احلافز يف جمال احلفاظ على الذاتية  الثقافية اجلزائرية ، وصون الرتاث الوطين 
 تريد أيضا أن تكون أماكن للقاء و املناقشة من أجل التعبري عن الوجدان الوطين.

 ولتبين املسؤولية اجملتمعية ، وجب على اجلامعة ما يلي:

                                                           
 .13عايدة باكري،مرجع سابق،ص:28 
 .36ضيايف نوال، مرجع سابق،ص:29 
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 .تعزيز موقعها و مسعتها داخل اجملتمع ن وزيادة اإلحساس الواضح بأهداف اجلامعة و رسالتها.2

 االجتماعي..حتقيق عوائد طويلة األجل يف االستثمار 1

 .تتيح الفرصة البتكار و اختبارها منتجات و خدمات جديدة.3

 .تطور مهارات السكان احملليني حبيث يصبح لديهم روافد حيتاجوهنا لدخول سوق العمل.4

 . مأسسة املسؤولية اجملتمعية من خالل  تضمينها يف خطة اجلامعة و أهدافها و إجراءاهتا.5

 * توصيات البحث:

 ة األفراد و املؤسسات حول املسؤولية اجملتمعية بعامة و املسؤولية اجملتمعية للجامعات خباصة.تطوير ثقاف-

تضمني املوارد التعليمية خاصة املقررات الدراسية مفاهيما حول املسؤولية اجملتمعية، من خالل ربطها مبحتوى املقرر -
 حيثما أمكن ذلك.

ات سرتاتيجياهتا اعتمادا على دراسات و أحباث للوقوف على احتياجوضع اجلامعات املسؤولية اجملتمعية يف صلب ا-
 اجملتمع و فئاته باستمرار.

 إنشاء دائرة متخصصة يف اجلامعة تعىن باملسؤولية اجملتمعية و متابعة أداء كل الوحدات يف هذا اجملال.-

 مناقشة العايل يكون متخصصا يف عقد مؤمتر سنوي مشرتك تشارك فيه كل اجلامعات من أحناء الوطن ووزارة التعليم-
السياسات العامة للمسؤولية اجملتمعية للجامعات و عرض التجارب الناجحة لتقوميها و تطويرها و تعميمها ، 

 وتضمينه ما حيفز اجلامعات على اإلبداع و التسابق يف هذا اإلطار.

 خاتمة عامة:

لثقافة، لة  و مواجهة متطلبات املستقبل إال باملعرفة و اال يستطيع أّي جمتمع حتقيق أهداف التنمية الشام        
وامتالك جهاز إعالمي و مهين سليم يتفق و متطلبات الواقع و املستقبل املنشود بالعلم و التعليم .ومما الشك فيه 
ايل عأّن اجلامعة هي من أهم منظمات ودور صناعة العلم و التعليم يف العامل، و يص  بعض رؤساء دول التعليم ال

بأنه تعليم أساسي ، وذلك ألنه الركيزة األساسية  يف بناء مكونات اإلنسان العقلية و الوجدانية و تشكيلها ، 
 وتأهيله للتعامل مع العلم و املعرفة واستيعاب آليات التقدم و تفهم لغة العصر.
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ون دور اجلامعة تفرض بل وحتتم أال يكإّن مواكبة عصر التكنولوجيا و املعلوماتية املتصارعة فائقة اخلطر،           
نقل املعرفة فقط. وملا كانت اجلامعة  مؤسسة اجتماعية أنشأها اجملتمع خلدمة بعض أغراضه تؤثر يف اجملتمع من 
خالل ما تقوم به من وظائ  و تتأثر  مبا حييط هبا من تغريات تفرضها أوضاع اجملتمع و حركته، لذا مل يعد من 

زل عن اجملتمع الذي توجد فيه ن وما يواجهه من حتديات و مشكالت وما حيلم به من املمكن أن تعيش مبع
 طموحات و آمال.

 متن المصادر و المراجع:

 أ. الكتب:

 .باللغة العربية:0

(، املسؤولية االجتماعية للشركات و دورها يف مساندة املشروعات 1005.األسرج حسني عبد املطلب)2
 ، جامعة الزقازيق.الصغرية و املتوسطة يف مصر 

 (، نظام التعليم و التدريب يف اجلامعات ، رؤية اسرتاتيجية و مستقبلية،.1006.اجلبوري حامد حسني)1

.زياد بركات ، واقع دور اجلامعات العربية يف تنمية جمتمع من وجهة نظر عينة من أعضاء هيئة التدريس فيها ، 3
 جامعة القدس احملتلة.

(، تصور مقرتح لتطوير دور اجلامعة يف خدمة اجملتمع يف ضوء 1002عامر ) .طارق عبد الرؤوف حممد4
 االجتاهات  العاملية احلديثة ، مكتب الرتبية العريب لدول اخلليج.

 . باللغة األجنبية:8

5. Charter in ,Kezar,T.Chambers,J.Burckhardt, & associates (edt)(2009).higher 

education for the public good :emerging voices forms a national movement. 

Faculty service and the scholarship of engagement. An Francisco,ca:war. 

 ب. المقاالت العلمية:

 (، التعليم و املرأة ، اجلهاز املركزي لإلحصاء.1020.اعتدال اجلريري،)6

 ليلية.، دراسة وصفية حت-بني الواقع و املأمول–تمعية يف اجلامعات العربية .حممد أمحد شاهني، املسؤولية اجمل2
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 .عايدة باكري، تطور دور اجلامعة يف خدمة اجملتمع يف ضوء املسؤولية اجملتمعية و االجتاهات العاملية احلديثة.8

 ج. المجالت العلمية:

دراسة تطبيقية –(، حتديد اولويات خدمة اجملتمع من منظور اخلدمة االجتماعية 1001.جمدي حممد مصطفى )2
على جماالت التعليم و الصحة و الشؤون االجتماعية، مبدينة العني ، جملة الرتبية، كلية الرتبية جبامعة األزهر ، اجلزء 

 الثاين ،يونيو .

املديرين ملفهوم املسؤولية االجتماعية ، اجمللة العربية لإلدارة ، .هويدال البكري و آخرون ، إدراك 20
 (.02(،العدد)12اجمللد)

 د. الدوريات:

 .1024-1023. الدورية العلمية جلامعة تلمسان ، 22

 ه. الرسائل الجامعية:

 * رسائل الماجستير :

 رد البشرية يف املؤسسات الصغرية و(، أثر تطبيق املسؤولية االجتماعية على أداء املوا1021سنيقرة رفيقة) .21
الكبرية، مذكرة مقدمة لنيل شهادة املاجستري ، كلية العلوم االقتصادية و علوم التسيري ، جامعة قاصدي مرباح، 

 ورقلة،.
(،التفكري االخالقي و عالقته باملسؤولية االجتماعية وبعض املتغريات 1002. ميسون حممد عبد القادر مشرف)23

امعة اإلسالمية بغزة، رسالة مقدمة لنيل درجة املاجستري يف علوم الرتبية، كلية الرتبية ، جامعة غزة، لدى طلبة اجل
 .11،ص:
(،املسؤولية اجملتمعية للموارد البشرية ، مذكرة خترج لنيل شهادة املاجستري ، ختصص تسيري 1002ضيايف نوال) .24

 .210تسيري ، جامعة ايب بكر بلقايد، تلمسان،ص:املوارد البشرية، كلية العلوم االقتصادية و علوم ال
 و. التقارير العلمية:

(، املبادرة املركزية بشأن املسؤولية االجتماعية للشركات ، اللجنة الفرعية املعنية 1006.مكتب العمل الدويل)25
 .02،  الوثيقة رقم 125باملنشآت متعددة اجلنسية، جملس اإلدارة، الدورة 
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 ي. الهيآت الرسمية:

 .رئاسة اجلامعة ، قسم العالقات اخلارجية ، جامعة تلمسان.26

 .جامعة تلمسان ، قسم النشاطات العلمية.22

 .املستشفى اجلامعي "نصطفى دمرجي" والية تلمسان.28

 س. القواميس:

 ،دار الشرق، بريوت.33(،ط2221املنجد يف اللغة و اإلعالم ) 22

 ك. المواقع اإللكترونية:

 ، نقال عن املوقع االلكرتوين:1002صاحل احلموري، املسؤولية اجملتمعية للمؤسسات بني النظرية و التطبيق ، .10
http//www.arabvolunteering.org 

 

 :.مشاريع الشراكة جلامعة تلمسان مع اجلامعات العاملية نقال عن املوقع االلكرتوين12

http://www.oran-aps.dz/spip.php ?article 17975 

 .املستوى اإلعالمي جبامعة تلمسان ، نقال عن املوقع االلكرتوين:11

http://www.oran-aps.dz/spip.php§article 19621 

 .فضيل لزرق، الصمم وطرق عالجه ، نقال عن املوقع اإللكرتوين:13
http://www.vitaminedz.com/article/articles_18300_1028423_13_1htm 
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Abstract 

Total quality management has become an integrated strategy for the development of 

production and service companies, which include health institutions. Therfore, this 

study aimed to find out the availability of the requirements of total quality 

management' application in public hospitals in Libya. The study relied on a 

descriptive analytical approach in the field study on the Tripoli Medical Center and 

Benghazi medical Center. 

The study concluded with a set of results, the most important of which is the absence 

of an effective application of total quality management, as well as the lack of 

application of total quality management requirements to permit its application 

effectively, moreover, the study also found that  the main obstacles that hinder the 

effective application of TQM are:  weak incentives of all kinds, the weakness of 

channels of communication between Departments, follow the traditional methods in 

management, and the poor awareness and understanding of the employees to the 

importance of total quality management. 

The study recommended to work on the interest in providing the application of total 

quality management requirements, and work on applied it effectively, as well as 

prepare incentive system motivates employees to participate in the application, 

work to educate them about the importance of total quality management and 

building communication channels allow the flow of information.  
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 الملخص

ؤسسات الصحية، أصبحت إدارة اجلودة الشاملة اسرتاتيجية متكاملة لتطوير املؤسسات اإلنتاجية واخلدمية واليت منها امل

هذه الدراسة إىل معرفة مدى توفر متطلبات تطبيق إدارة اجلودة الشاملة يف املستشفيات العامة يف عليه فقد هدفت 

ليبيا، واعتمدت الدراسة على املنهج الوصفي التحليلي يف الدراسة امليدانية على مركز طرابلس الطيب ومركز بنغازي الطيب، 

ة من النتائج متثلت يف عدم وجود تطبيق فعال إلدارة اجلودة الشاملة، وكذلك عدم توفر وتوصلت الدراسة إىل جمموع

متطلبات تطبيق إدارة اجلودة الشاملة بشكل يتيح تطبيقها بفاعلية، ومن أبرز املعوقات اليت حتول دون التطبيق الفعال 

يدية يف األقسام، وكذلك اتباع الطرق التقلإلدارة اجلودة الشاملة ضعف احلوافز بأنواعها، وضعف قنوات االتصال بني 

اإلدارة، وضعف إدراك وفهم املوظفني ألمهية إدارة اجلودة الشاملة، وقد أوصت الدراسة بالعمل على االهتمام بتوفري 

متطلبات تطبيق إدارة اجلودة الشاملة، والعمل على تطبيقها بفاعلية، وإعداد نظام حوافز يدفع املوظفني للمشاركة يف 

 دارة اجلودة الشاملة، وبناء قنوات اتصال تتيح تدفق املعلومات.إطبيقها، والعمل على تثقيفهم حول أمهية ت
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 مقـدمة: 
فرضت العوملة واالنفتاح االقتصادي واملنافسة الشديدة على املستويني احمللي والعاملي إىل حقيقة مفادها بأن البقاء يف 

املميزة بفعالية يف األداء واجلودة يف اخلدمات املقدمة وميكن القول بأن هذا التطوير السوق يكون للمؤسسات واملنظمات 

والتحسني املستمر لألداء ال يتم إال من خالل إطار إداري ومنهج قادر علي التأقلم والتكيف مع الظروف املتغرية الذي 

 إدارة اجلودة الشاملة".“ميثل 

ركز يف كثرٍي من املنظمات، إال أهنا تكتسب بُعداً آخراً يف املستشفيات إذ أهنا تباتت فلسفة إدارة اجلودة الشاملة مهمة 

يف اهليكل  كامليةتعلى تلبية احتياجات املريض وتشبع رغباته وتوقعاته املعلنة والغري معلنة باإلضافة إىل خلق حالة 

ملكاسب بأقل بأقل أخطاء وحتقيق أقصي ا التنظيمي ما بني األنشطة والوظائف و اعتماد الفريق الواحد للبدء يف العمل

. وهذا يوجب توفري يف الدرجة األوىل دعم اإلدارة العليا والقناعة بإدارة اجلودة الشاملة كتوجه إداري حديث 1التكاليف

 . 2والعمل على نشر ثقافة اجلودة الشاملة على كل األصعدة وبني كل العاملني

لراهنة اليت يعد من القطاعات اليت تقف اليوم أمام حتديات كبرية تفرضها املرحلة اوقطاع املستشفيات احلكومية يف ليبيا 

متر هبا البالد، وهذا يلقي عليها ثقاًل كبريًا يف اكتساب ثقة الزبون والرقي باخلدمة الصحية، لذا جاءت الدراسة ملعرفة 

 مدى توفر متطلبات تطبيق إدارة اجلودة الشاملة يف املستشفيات.

 

 

 

 

                                                           
    .12، رسالة ماجستري بعنوان: إدارة اجلودة الشاملة يف سلطة الكهرباء األردنية، اجلامعة األردنية، األردن، ص 2991املناصري، علي فالح،  1
 .211، األردن، ص 2، العدد 21يف املستشفيات األردنية، جملة البصائر، اجمللد ، تشخيص واقع تطبيق إدارة اجلودة الشاملة 1008احلوري، فاحل،  2



Journal of Human Development and Education for specialized Research (JHDESR) Vo: 4, No: 1, 2018 

           

 
 012 

Journal of Human Development and Education for specialized Research 

 : إدارة الجودة الشاملة:أوال

طبيعة  تعين اليت (Qualities) الالتينية الكلمة إىل (Quality) اجلودة مفهوم يرجعمفهوم إدارة الجودة الشاملة: 

 التارخيية األثار بتصنيع خالل قيامهم من واالتقان الدقة تعين كانت وقدميًا الصالبة، ودرجة الشيء طبيعة أو الشخص

 اجلودة مفهوم تغري وحديثًا3احلماية. ألغراض أو الستخدامها هبا والتفاخر لألغراض وقصور وقالع متاثيل من والدينية

 أصبح ملفهوم إذ وازدياد املنافسة، الكربى الشركات وظهور الصناعية والثورة الكبري وظهور اإلنتاج اإلدارة علم تطور بعد

 ومتشعبة. جديدة أبعاد اجلودة

 انتباه املختصني إىل االهتمام مبفهوم اجلودة والعمل على تطبيق اجلودة يف وتوالت الدراسات اليت تلفت

املنظمات. فقد أثبتت العديد من الدراسات أن اجلودة املتدنية تكلف املنظمة كثريا من التكاليف وتكبدها من اخلسائر  

التصحيح  فة التالف وتكاليف( من التكلفة الكلية لإلنتاج، وهذه التكاليف اإلضافية هي تكل%00ما قد يصل إىل )

 4واملعاجلة وتكاليف النيل من مسعة املنظمة.

 تلبية إىل تؤدي واليت اخلدمة أو املنتج هبا يتميز اليت واخلصائص من الصفات جمموعة عن "عبارة وعرفت اجلودة بأهنا

 إىل سبيل الوصول يف قدرته على األداء أو تصنيعه أو املنتج تصميم حيث من سواء والعمالء حاجات املستهلكني

 5وإسعادهم" العمالء هؤالء إرضاء

                                                           
جلامعة اإلسالمية غزة، قطاع ا، رسالة ماجستري بعنوان: واقع تطبيق أبعاد إدارة اجلودة الشاملة يف ظل الثقافة التنظيمية السائدة يف البنوك العاملة يف قطاع غزة، 1002بركات، منال طه ، 3

 .11غزة، ص
 .288، عمان، األردن، ص 2، إدارة املوارد البشرية )إطار نظري وحاالت عملية(، دار صفاء للنشر والتوزيع، ط1020أبوشيخة، نادر أمحد،  4
 .10بركات، منال طه، املرجع نفسه، ص 5
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أما مفهوم إدارة اجلودة الشاملة فيعترب من املفاهيم اإلدارية احلديثة اليت هتدف إىل حتسني وتطوير األداء بصفة مستمرة 

يدة( أو )اخلامة اجل )النوعية ينالعميل، يفهم كثريًا من الناس اجلودة بأهنا تع وذلك من خالل االستجابة ملتطلبات

 بالعدد. األصلية( ويقصد هبا الكيف عكس الكم الذي يعين

لي للمنتج أو اخلدمة األداء الفع مبقارنة بأن )اجلودة( تتعلق مبنظور العميل وتوقعاته وذلك التعاريف ونستنتج من هذه

املنتج  ور العميل جبودة أو رداءة ذلكمع التوقعات املرجوة من هذا املنتج أو اخلدمة وبالتايل ميكن احلكم من خالل منظ

 اجلودة. اخلدمة، فإذا كان املنتج أو اخلدمة حتقق توقعات العميل فإنه قد أمكن حتقيق مضمون أو

تعترب اليابان هي مهد إدارة اجلودة الشاملة، حيث نشأت األخرية مع االبتكار الشاملة:  الجودة إلدارة التاريخي التطور

وكان اهلدف من هذه احللقات هو أن جيتمع كل املوظفني يف لقاءات « حلقات اجلودة»مى الياباين الذي كان يس

 أسبوعية منتظمة 

ملناقشة سبل حتسني موقع العمل وجودة العمل، ويتم يف هذه احللقات حتفيز املوظفني على حتديد املشكالت احملتملة 

مث انتقلت هذه  2991ول مرة يف اليابان عام للجودة مث مناقشة وعرض حلوهلم اخلاصة، وبدأت حلقات اجلودة أل

الفكرة إىل أمريكا يف السبعينات وحققت رواجاً كبرياً يف الثمانينات من القرن العشرين، ورغم جناحها امللحوظ يف اليابان، 

، والسبب يف ةإال أن حلقات اجلودة مل تلق إال جناحًا هامشيًا يف أمريكا، بل وأحياناً كان هلا تأثريا سلبيا على اجلود

  6ذلك يكمن يف الطريقة اليت استخدمت هبا.

( أو حتسني اجلودة املستمر Total Quality Managementمفاهيم إدارة اجلودة الشاملة ) انتشرت

(Continuous Quality Improvement واليت تستند إىل املبادئ اليت وضعها خرباء اجلودة أمثال )

                                                           
ر، اجلزائر، التعليم العايل باجلزائر، جامعة احلاج خلضر، اجلزائرسالة ماجستري بعنوان: إمكانية تطبيق إدارة اجلودة الشاملة يف مؤسسات ، 2009الرقط، علي،  6

 .08ص
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الثانية مث  وكروسيب واليت بدأ تطبيقها يف القطاع الصناعي يف اليابان يف أعقاب احلرب العامليةفيغنباوم، دميينغ، وجوران، 

 امتدت تدرجيياً إىل القطاعات األخرى مبا فيها اخلدمات الصحية.

 أسهموا ويشكل الذين الرواد أمام للوقوف يقودنا ذلك فان اجلودة الشاملة التطور التارخيي إلدارة عن احلديث عند

 Total( TQCومنهم فيغنباوم الذي طرح مفهوم ضبط ورقابة اجلودة الشامل ) اجلودة ومعامل مفاهيم تطوير يف اعلف

Quality Control  معهد  يف دكتوراه طالب وهو اجلودة على بالرقابة اخلاص كتابه م يف2922يف عام 

Massachusetts .للتكنولوجيا 

 واليت املنظمة، داخل األطراف واجملموعات كافة جهود بني التكامل لتحقيق فعالة الشاملة اجلودة إدارة أن وقد أوضح

 األساليب بأكثر اخلدمة وتقدمي بالنتاج القيام من ميكن الذي وحتسينها بالشكل عليها واحملافظة اجلودة تطوير تتوىل

 7للزبون. الكامل حتقيق الرضا مع اقتصادية

 الذي يعترب مبثابة األب الروحي جلودة اإلنتاج ورقابة اجلودة، وخالل عشرون عاماً تغريت Demingدمينغ 

 اإلنتاجية اجلودة أن فلسفة دمينغ األساسية على مسعت املنتجات اليابانية وأصبحت الصناعة اليابانية رمزاً للجودة. ترتكز 

 اجلودة بتحسني تتعلق مبدأ عشر وطّور أربعة) لعمليةبا التنبؤ على القدرة عدم (العملية تقّلب ينخفض عندما تزداد

 8اهلادف. والتحسني والتعليم واملشاركة السيطرة اإلحصائية طرق تتطلب واليت

الذي متثلت أكرب إسهاماته يف صياغة طرق إلنشاء الشركة املوجهة حنو العميل، إذ يرى أن  Juranجوزيف جوران  

هدف إدارة اجلودة هو الوصول إىل زبائن مسرورين وموظفني متمكنني وإيرادات أعلى وتكاليف أقل. ويؤمن جوران بأن 

أن  فرق اجلودة )حلقات اجلودة( و اعتربتمشاكل اجلودة األساسية سببها اإلدارة أكثر من العاملني، وركز جوران على 

                                                           
 .08الرقط، على، مرجع سابق ذكره، ص 7

 .22مساليل، حيضية، مرجع سابق ذكره، ص  8
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 Crosbyإدارة اجلودة مكونة من ثالث عمليات هي: رقابة اجلودة وحتسني اجلودة وختطيط اجلودة. وحدد كروسيب 

عدداً من املبادئ والتطبيقات املهمة لربامج حتسني اجلودة، واليت تشمل على سبيل املثال: اإلدارة باملشاركة، ومسؤولية 

عن اجلودة، واالعرتاف باملوظف، والتأهيل وتقليل تكلفة اجلودة، والرتكيز على الوقاية بدالً من العالج، واالحنرافات  اإلدارة

إما نقص املعرفة أو نقص االنتباه، ويتم عالج األوىل بالتدريب والتأهيل  املعدومة. وادعى كروسيب أن سبب األخطاء

  9والثانية بااللتزام الشخصي بالتفوق.

 من قبل رواد اجلودة أمثال فيغنباوم، دميينغ وكروسيب به قام ما على عمله تركز لقد Ishikawaشيكاوا اي

 واملخططات Quality Circles اجلودة  بـحلقات يعرف ما مفهوم خلق إىل يتوصل أن إذ استطاع

 وتدريب تعليم على أكدوا املسامهني الذين من ويعدCause Effect والتأثري  بالسبب املتعلقة البيانية 

 اجلودة. على الرقابة تقنيات على العاملني 

منها ما تنطلق  TQMهناك العديد من املربرات املنطقية وراء تطبيق فلسفة مبررات وأهداف إدارة الجودة الشاملة: 

اخل املنظمة يف جودة العمليات د ومن أمهية حتسني مستوي اجلودة سواء كان ذلك عرب تقدمي السلع واخلدمات للزبون أ

وجتدر اإلشارة هنا إىل أن جودة تقدمي السلع واخلدمات للزبون هو بالضرورة نتاج جلودة العمليات الداخلية للمنظمة إذا 

فالرتكيز ال يكون فقط علي توفري السلع واخلدمات للزبون على أساس مواصفات اجلودة بل جيب أن ختضع العمليات 

هو مرتبط بعدد من  TQMعايري اجلودة .يرى بعض الباحثني بأن تبين فلسفة واألنشطة داخل املنظمة على أساس م

التغريات مثل العوملة والتنافس احلاد والتوسع يف التجارة الدولية وإزالة محاية التجارة وإصالحات العمل والتغريات 

 -التكنولوجية السريعة. وميكن حصر املربرات يف:

                                                           
 .88، صاخلاصة، عمان، األردن السراء جامعةالشاملة،  اجلودة ، إدارة1002العزاوي، حممد عبد الوهاب،  9
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للرعاية الصحية يف التنمية البشرية، والتنمية الشاملة واملستدامة زيادة اهتمام الدول بالدور األساسي  .2

 .للمجتمعات

 .Qualityإىل الكيف  Quantity حتول اهتمام السلطات الصحية من الرتكيز على الكم .1

الصحية لدى أفراد اجملتمع نتيجة ارتفاع الوعي الصحي لديهم مما يؤدي  Expectationsزيادة التطلعات  .0

  وط لتحسني جودة اخلدمات الصحية املقدمة.إىل زيادة الضغ

احلاجة الحتواء وترشيد اإلنفـاق الصحي الفردي واحلكومي من خالل تعظيم االستفادة من املوارد يف ظل  .1

 .التطور التقين مرتفع التكاليف والتطورات االقتصادية الراهنة

 وفق مبادئ األخالقيات. اهتمام قيادات اخلدمات الصحية واهليئات املهنية بنشر ثقافة اجلودة .2

بني  للمفاضلة أساسي ومقياس األفضل للتغيري إىل عظيمة أهنا خطوة على الشاملة اجلودة إدارة إىل ينظر

 فاعليتها ومن من زاد مما االسرتاتيجية الفائقة ألمهيتها املنظمات من الكثري يف اعتمدت املؤسسات حيث

 -يلي: ما حيقق منظمة يف أي الشاملة اجلودة إدارة يقالسوق التنافسية، فتطب يف البقاء على قدرهتا

  للزبون عالية جودة ذات خدمة /سلعة  على تقدمي الرتكيز جيري طاملا للمنظمة التنافسي املوقـف تعزيز .2

 اخلدمة. / للمنتج الزبون زيادة والء .1

 العمالء. إرضاء يف املنظمة كفاءة زيادة .0

 .املنظمة عناصر كل إنتاجية زيادة .1

 واملعوقات(. املخاطر وجتنب الفرص، )استثمار املتغريات مع تعاملها يف املنظمة ومرونة حركية زيادة .2

 األداء. حتسني يف مشاركة اجلميع وضمان املؤسسة مستويات خمتلف يف االتصال عملية حتسني .9

 .املتواصل النمو على للمنظمة الكلية القدرة زيادة .2
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 السوقية. احلصة زيادة خالل احملققة واألرباح اإلنتاجية زيادة .8

 10املنظمة. شهرة زيادة .9

 -ثانياً: جودة الخدمات الصحية:

اخلدمات عبارة عن نشاط أو منفعة، ميكن ألي طرف من تقدميها لطرف آخر، وتكون يف ماهية الخدمات الصحية: 

كة عبارة عن منفعة مدر ولقد عرّفها كوتلر وارمسرتونغ:"على أهنا  األساس غري ملموسة، وال ينتج عنها ملكية أي شيء،

، أو متصلة بشيء مادي، وال تكون قابلة للتبادل، وال يرتتب عنها ملكية، ويف أغلب 11باحلواس وقائمة حبد ذاهتا

     12األحيان تكون حمسوسة. اخلدمة اليت هي نشاط أو سلسلة من األنشطة، تكون إىل حد ما ذات طبيعة غري ملموسة.

   13لموسة، وهتدف إىل إشباع حاجات ورغبات املستهلك وحتقق له منفعة.اخلدمات عبارة عن منتجات غري م

 واخلدمات الصحية هي عبارة عن أنشطة أو منافع صحية، تقدمها املستشفيات إىل مرضى مقابل مبلغ  

 معني، وتستخدم سلعاً مساعدة لتقدمي اخلدمة، وال تتحول ملكية السلع إىل املستفيد من اخلدمة. 

 شبه اتفاق بوجود القول ميكن بصفتها العامة واملطلقة فإنه اخلدمة جبودة يتعلق فيمادمات الصحية: مفهوم جودة الخ

العميل، وال شك أن رغبات العمالء ختتلف،  رغبات يف حتقيق تتمثل اخلدمة جودة أن على الباحثني من العديد بني

مع  املتوقعة اجلودة مقارنة على ويعتمد آخر، إىل من شخص خيتلف نسيب مقياس هي اخلدمة جودة درجة أن أي

  14-وينتج من ذلك ثالث مستويات للجودة وهي:. اجلودة

                                                           
 مرجع سابق ذكره. بن عبداهلل،العزيز  عبد العرب، 10
  .22، التسويق االسرتاتيجي للخدمات، دار املناهج للنشر والتوزيع، الطبعة األوىل، األردن، ص1001مصطفى، حممود حممد،  11
 .20العاملية للتنمية البشرية، مصر، ص، تطبيقات إدارة اجلودة الشاملة يف املنظمات اخلدمية يف جمال الصحة والتعليم"، املنظمة 1001ماضي، حممد توفيق،  12
  .02، التسويق اخلدمات وتطبيقاته، دار املناهج للنشر والتوزيع، طبعة األوىل، األردن، ص1009املساعد، زكي خليل،  13
، تاريخ http://iefepedia.comشلف، اجلزائر، ، إدارة اجلودة الشاملة لضمان اجلودة اخلدمات الصحية يف املستشفيات، جامعة ال1022بن نافلة، قدور، ومزريق، عاشور،  14

 .1029-9-21الرفع، 

http://iefepedia.com/
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 هي تلك اخلدمة اليت تتحقق عندما يتساوى إدراك العميل ألداء اخلدمة مع توقعاته املسبقة عنها. الخدمة العادية: .2

 وتتحقق عندما يتدىن األداء الفعلي لتلك اخلدمة عن املستوي املتوقع من قبل العميل. الخدمة الرديئة: .1

 وتتحقق عندما يفوق األداء الفعلي توقعات العميل بالنسبة ملستوي اخلدمة. الخدمة الممتازة: .0

، 2900على صعيد مفهوم جودة اخلدمة الصحية، فإن أول تعريف جلود اخلدمة الصحية كان من قبل )يل جون( 

ية حيث عرفها بأهنا " تطبيق وتوفري مجيع اخلدمات الصحية الضرورية مبايتوافق مع العلوم والتقنيات الطبية احلديثة لتلب

 15مجيع حاجات السكان". 

 خاصة صعوبة أكثر الصحي لكن تعرفيها يكون حتسني الوضع الصحية ينظر هلا من منظور الرعاية اجلودة يف سياق

 الصحي باملستوى تعلق ما إذا صعوبة أقل يكون حني يف الفسيولوجية، أو النواحي الفيزيائية يبالنواح يتعلق عندما

 عام. بشكل

جودة اخلدمة الصحية بأهنا: "التمّشي مع املعايري واألداء الصحيح بطريقة  (WHO) وعرفت منظمة الصحة العاملية

واإلعاقة  على معدل احلاالت املرضية ونسبة الوفياتآمنة وتكاليف مقبولة من اجملتمع، حبيث تؤدي إىل إحداث تأثري 

 وسوء التغذية".

هناك جمموعة من العوامل العديدة اليت حتدد أسس ومسات اخلدمات أسس الخدمات الصحية وعناصر جودتها: 

 -الصحية:

 - وهي تعين توفري اخلدمات الطبية حبجم وعدد كاف يتناسب مع عدد السكان وهذا يشمل:الكفاية الكمية:  .أ

                                                           
ملنظمات احلديثة،  ا ، التغيري التنظيمي وعالقته بإدارة اجلودة الشاملة يف املنظمات الصحية، املؤمتر الدويل حول اإلبداع والتغيري التنظيمي يف1022معزوز، نشيده، وبن عبد العزيز، فطيمة،  15

 .0كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري. جامعة سعد دحلب البليدة. اجلزائر، ص 
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توفري عدد كاف من املوارد البشرية الطبية: أطباء، ممرضني، فنيي خمتربات، وغريهم من املساعدين، حيث أن  .2

 الطبيب لوحده ال يستطيع القيام جبميع أعمال اخلدمات الطبية.

 ،توفري عدد كاف من األطباء واملراكز واملؤسسات الطبية اليت تقدم اخلدمات الطبية )وحدات صحية، مستشفيات .1

خمتربات، صيدليات...اخل( ويشرتط أن تكون هناك عدالة ومساواة يف توزيعها بني خمتلف مناطق البالد، إذ ال 

 .جيوز أبداً ختصيص أو زيادة عدد أعضاء الفريق الطيب يف منطقة ما يف البلد على حساب املناطق األخرى

 11ضاء الفريق الطيب مدة توفري اخلدمات الطبية يف مجيع األوقات، وهذا يعين ضرورة عمل أع .0

 .ساعة فاملرض ال يعرف وقتا حمددا يقع فيه مثل أوقات الدوام الرمسي

توفري أساليب ووسائل التثقيف الصحي بني أفراد اجملتمع لتعرفيهم بوسائل الرعاية الطبية، وتواجدها، واخلدمات  .1

تطور باملرض، وعدم االنتظار حىت ي اليت تقدمها وأمهيتها وطرق االستفادة منها مبكرا، مبجرد إحساس الفرد

 .املرض ويصبح خطريا ليعرض نفسه على الطبيب

جيب وضع النظم املالية واإلدارية الكفيلة بتوفري اخلدمات اليت تكفل للفرد احلصول عليها، والسعي للتأمني الطيب  .2

 .الشامل لكافة املواطنني

املستشفيات عدد أعضاء الفرق الطبية والوحدات الصحية و  ال يكفي لتوفري الرعاية الطبية زيادةالكفاية النوعية:  .ب

 16-فحسب، بل جيب أيضا العمل على توفري ظروف رفيعة املستوى للعــمل الطــيب وهذا يشمل:

وضع معايري وأسس حتدد املستوى املطلوب والواجب توفريه يف كل من أعضاء الفريق الطيب، واملعدات األجهزة،  .2

  ووسائل التشخيص والعالج.

 العمل على رفع كفاءة وحسن تدريب أعضاء الفريق الطيب. .1

                                                           
 .80مزاهرة، أمين، وآخرون، مرجع سابق ذكره، ص 16
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 تقدمي التسهيالت واملساعدات املالية واإلدارية والفنية جلميع العاملني يف قطاع اخلدمات الطبية. .0

 .دمج اخلدمات الصحية العالجية والوقائية .1

 عناصر جودة الخدمات الصحية

اإلجراءات الصحية املستخدمة للنتائج املرجوة منها. مبعين : درجة حتقيق (Effectivenessفعالية الرعاية ) .2

 أخر إىل أي درجة مت حتقيق األهداف أو إىل أي درجة جنحت االسرتاتيجية يف حتقيق األهداف.

      اختيار اإلجراءات الصحية املالئمة حلالة املريض. :(Appropriatenessالمالئمة ) .1

 تقبل املريض واجملتمع الستخدام إجراء  (: (Acceptance & Accessالقبول واالستمرارية .0

 االحتفاظ تعين قد أو حبالته ملعرفته نفسه، للطبيب املريض مراجعة استمرارية صحي معني تعين 

 .العالج ومتابعة االطالع عليها من اجلديد الطبيب متكن كما السرية تضمن واليت الطبية بامللفات 

مثال ذلك قوائم االنتظار للحصول على مواعيد سواء يف  (:Accessإمكانية الحصول على الخدمة الصحية ) .1

 العيادات اخلارجية أو للتنومي أو إلجراء عمليات جراحية.

توفري الرعاية الصحية ملن حيتاجوهنا فعال وعدم وجود تفاوت يف إمكانية احلصول  (:Equityالشاملة ) العدالة .2

 عليها بني فئات اجملتمع ألسباب غري صحية.

 االستخدام األمثل للموارد والتكاليف أخذاً باالعتبار االحتياجات األخرى. (:Efficiencyفاءة )الك .9
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 تتعلق أخرى أخطار أية أو وااللتهاب لإلصابات للتعرض اخلطر تقليل : وتعين( Safetyالعامة ) السالمة .2

 الدم، واالحتياط ضد نقل عملية يف كما الطيب والفريق املريض من كل اإلجراء هبذا ويقوم باخلدمات الصحية،

 17املكتسبه اإليدز. املناعة ونقص الفريوسي، الكبد التهاب مرض عدوى

 -ثالثآ تطبيق إدارة الجودة الشاملة في المستشفيات:

 -مجاالت تطبيق إدارة الجودة الشاملة في المنظمات الصحية:

إن إدارة اجلودة الشاملة تعتمد علي جودة العمليات وذلك بتبسيط إجراءاهتا أو حتسينها والقضاء على اهلدر والتكرار 

 وعلى اختالف الطريقة اليت تؤدى هبا هو أفضل السبل لكي حتقق املنظمات أهدافها. 

ة لتطبيق إدارة اجلودة الطبية نتيج وفيما يلي بعض الفوائد املرتبطة باجلوانب الطبية واليت حققتها بعض املنظمات

 -:18الشاملة

يساعد تطبيق فلسفة اجلودة الشاملة على حتديد سبل تبسيط إجراءات العمل من خالل تبسيط اإلجراءات:  .2

 اختصارها أو حتسينها.

  يهدف أسلوب إدارة اجلودة الشاملة إىل السعي الدؤوب لتقصي فرص التحسني واغتنامها. تحسين اإلجراءات: .1

اء تعترب كفاءة التشغيل من أهم الفوائد اليت حيققها تطبيق مفهوم اجلودة الشاملة وذلك نتيجة للقض كفاءة التشغيل: .0

 19على اهلدر يف أداء العمليات وارتفاع مستوى مهارة العاملني(.

                                                           
17 Campbell E S. M. & Buetow E R.S.A, E, 2000, Defining Quality of Care E ,Social Science and Medicine E, 

Vol.51:1611-1625. 

 .21يت، ص اص يف األردن، الكو يوسف، أمحد عباس، د.س، جودة الرعاية الصحية ورضي املرضي وأثرها على إجراءات عمل مستشفى األمري محزة احلكومي ومستشفى االستقالل اخل 18

 .22يوسف، أمحد عباس، مرجع سابق ذكره، ص 19
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فات ويسهم تطبيق مفهوم اجلودة الشاملة يف القضاء على اختال القضاء على اختالفات الممارسة السريرية: .1

 20املمارسة السريرية واختيار الطرق األفضل ألداء العمل وفقا لألدلة واحلقائق العلمية.

يساعد تطبيق هذا املفهوم على حتديد الطرق األفضل ألداء العمل ومن مث احلد من  الحد من تكرار العمليات: .5

 اء العمالء.التكرار وما لذلك من تأثري سليب على مستوى اجلودة والكفاءة واإلنتاجية ورض

 -: 21فـوائد تطبيق إدارة الجودة بالمستشفيات

اهلدف من تطبيق إدارة اجلودة الشاملة هو حتقيق مستويات عالية من اجلودة يف الرعاية  جودة الرعاية المقدمة: .2

تقومي و الطبية اليت توفرها املستشفيات واالستخدام األمثل ملواردها املادية والبشرية وترشيد النفقات واالستخدام 

 جودة اإلنتاجية املتمثلة يف اخلدمات الصحية والعمل الدائم واملستمر على حتسني جودة اخلدمات الصحية.

تستهدف إدارة اجلودة الشاملة تقدمي خدمة صحية عالية اجلودة ومبا يتفق مع تطلعات املستفيدين  رضا العمالء: .1

 مبا يتفق ويتفوق على توقعات العمالء.منها وذلك من خالل عملية تستهدف حتسينا مستمرا للجودة 

تعد مشاركة العاملني يف صنع القرار من أساسيات إدارة اجلودة الشاملة، فهم يعتربون عمالء  رفع معنويات العاملين: .0

 داخليني جيب إرضاءهم. 

 - :الشاملة الجودة إدارة تطبيق متطلبات

األول على التخطيط السليم الذي حيقق األهداف تعتمد إدارة اجلودة الشاملة يف املقام  التخطيط السليم: .0

 وجودها يف إطار إمكانياهتا املتاحة البشرية واملادية من خالل برنامج زمين يتميز املرجوة للمنظمة وإىل السبب يف

                                                           
 .10يوسف، أمحد عباس، مرجع سابق ذكره، ص 20
 .21، جامعة الكويت، الكويت،ص2، مدى فعالية برامج اجلودة النوعية مبستشفيات وزارة الصحة السعودية، اجمللة العربية للعلوم اإلدارية، اجمللد، العدد2991ن السعيد، خالد، ب 21
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مفاهيم اجلودة وإجراءات  مبرونة اإلجراءات لتحسني جودة األداء ويراعي االرتقاء بقدرة العاملني على استيعاب

  22يري. التغ

 تلك لثقافة تشكيل إعادة يتطلب املؤسسة يف جديد مبدأ أي إدخال إن :المؤسسة ثقافة تشكيل إعادة .1

  23.املؤسسة يف املوظفني ومعتقدات ثقافة على يعتمد مبدأ أي رفض أو أن قبول حيث املؤسسة

تكمن يف التفكري الطويل األجل هو  إدارة الجودة الشاملة : دعم وتأييد والتزام اإلدارة العليا لبرنامج .0

املشاركة الفعالة ألعلى قيادات اإلدارة العليا يف أنشطة إدارة اجلودة الشاملة ويتضمن دور القيادات التخطيط لتطبيق 

 اجلودة وإجياد البيئة التنظيمية املالئمة لذلك وإزالة احلواجز التقليدية بني خمتلف الوحدات التنظيمية وااللتزام بتوفري

الدعم لعملية التحسني يف مجيع مراحلها ومتثل القيادة القدوة واملثل األعلى لاللتزام مببادئ وأهداف التحسني 

  24واقتناع اإلدارة العليا يف منظمات الطبية بأمهية ومزايا تطبيق نظام إدارة اجلودة الشاملة.

 إّن القيادة املالئمة ألعمال إدارة اجلودة :الجودة الشاملة تبني األنماط القيادية المناسبة لتطبيق إدارة .1

قيادية دميقراطية  بروح الفريق أي أهنا أمناط الشاملة داخل املنظمة وخارجها هي القيادة اخلالقة والقادرة على العمل

وتويل اهتمامًا متوازنا بالعنصر  مشاركة واليت جتاهد من أجل توفري ودعم مناخ يسود فيه العمل اجلماعي املنسق،

 25البشري واجلانب اهليكلي يف التنظيم.

العاملني يف املنظمة هم األساس األقوى واألهم يف  هذا يتطلب اإلميان بأنللموارد البشرية:  اإلدارة الفعالة .5

وعناية، كما يتطلب األمر تطوير  إجناح اإلدارة ليسوا جمرد أدوات إنتاج بل هم موارد حقيقية تستحق كل اهتمام

                                                           
، العدد 01فيات القطاع اخلاص يف منطقة العاصمة، العلوم االدارية، اجمللد ، اجلودة الشاملة واألداء املؤسسي دراسة إستطالعية ألراء اإلداريني يف بعض مستش1002فريد،  ،نصريات 22
 .00. عمان، األردن، ص 1

 .11مرجع سابق ذكره. ص فريد، ، نصريات 23
 .12مرجع سابق ذكره، ص فريد، ، نصريات 24
 .21املعامالت اإلسالمية، دمشق، سوريا، ص  ( يف املؤسسات اخلدمية، مركز أحباث فقهTQM، إدارة اجلودة الشاملة )1021 عيشاوي، أمحد، بن 25
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وإتاحة فرص املشاركة للموظفني وحتفيزهم بشكل مستمر،  والتعيني والتدريب وتقومي األداء،سياسات االختيار 

 للتحسني املستمر، إن تقدير األفراد سيؤدي حتماً إىل تشجيعهم وزرع الثقة، وتدعيم والسماح هلم بتقدمي مقرتحاهتم

  26األداء املرغوب.

عند  متخصصة ومؤسسات مستشارين من اخلارجية اتباخلرب  االستعانة من اهلدف باالستشاريين: االستعانة .6

  27األوىل. يف املراحل وخاصة ستنشأ اليت املشاكل حل يف ومساعدهتا املؤسسة خربة تدعيم هو الربنامج تطبيق

حماور ومتطلبات  فاالهتمام بإرضاء العمالء الداخليني واخلارجيني من أهمتعميق فكرة العميل يدير المنظمة:  .7

اجلودة الشاملة، ولذا ال بد من اختاذ كافة التدابري  اجلودة الشاملة، فالعميل هو حمور كافة جهود إدارةتطبيق إدارة 

 وخدمات تليب وتفوق توقعاهتم. إلرضاء العمالء وتقدمي منتجات

وذلك من خالل إزالة احلواجز بني اإلدارات  :التحسين تشكيل فرق العمل والمشاركة الجماعية في .8

مباشرة أو ممن  وتشكيل فرق عمل تضم كل واحدة منها ما بني مخسة إىل مثانية أعضاء من األقسام املعنية واألقسام،

 28يؤدون فعالً العمل املراد تطويره والذي سيتأثر بنتائج أعمال. 

وصول  حتى التخطيط عملية بداية من المراحل جميع فى المستمرة المراجعة واإلشراف والمتابعة .1

مسار  أي بتعديل العمل فرق على اإلشراف اجلودة الشاملة هو برنامج تطبيق ضروريات منبيها: طال إلى الخدمات

 التنسيق هو اإلشراف واملتابعة جلنة مستلزمات من فإن وكذلك األمر. تطلب إذا وتقوميها إجنازاهتم ومتابعة خاطئ

 املصلحة االعتبار يف األخذ مع العمل فرق اليت تعرتض الصعوبات وتذليل املؤسسة يف واإلدارات األفراد خمتلف بني

 العامة.

                                                           
 .19مرجع سابق ذكره، ص فريد، ، نصريات 26
 .12املرجع نفسه، ص  27
 .22محد، مرجع سابق ذكره، ص أ ،عيشاوي نب 28
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 على للتغيري والتعرف املعارضة من التقليل يف كثريًا يساعد الربنامج تسويق إن :البرنامج وتسويق الترويج .20

 املؤمترات أو احملاضرات تنظيم طريق عن للربنامج الرتويج مراجعتها، ويتم ميكن حىت التطبيق بسبب املتوقعة املخاطر

 املؤسسة.  على وفوائدها اجلودة مبفهوم للتعريف التدريبية الدورات أو

بعدة  مير التطبيق حيز إىل الشاملة اجلودة إدارة وإدخال برنامج تطوير اسرتاتيجية إن :التطبيق استراتيجية .00

 .وتقييمها النتائج وحىت حتقيق الربنامج هلذا اإلعداد من بداية مراحل أو خطوات

 لنتائج شاملة بإجراء مراجعة للتحسن احلاجة مدى وحتديد اخلربات ونشر املعرفة تبادل مرحلة هي :اإلعداد -أ

 .املرغوبة األهداف وضع هذه املرحلة يف األخرى، ويتم املؤسسات يف املفهوم هذا تطبيق

 .خلطة التطبيق الالزمة املوارد وحتديد التطبيق وكيفية خطة وضع فيها ويتم :التخطيط -ب

  29األداء.  مستوى وقياس املستمر للتطوير اإلحصائية الطرق باستخدام وذلك :التقييم -ج

 

 -رابعا: تحليل البينات والمعلومات:

تعد هذه الدراسة من البحوث الوصفية التحليلية اليت يعتمد فيها على دراسة الظاهرة كما توجد يف منهج الدراسة: 

 عند حد مجع املعلومات لوصف الظاهرة، وإمنا يعهد إىل حتليل الظاهرة وكشفالواقع لتطبيقه وألن هذا املنهج ال يقف 

العالقات بني أبعادها املختلفة من أجل تفسريها والوصول إىل استنتاجات تسهم يف حتسني الواقع وتطويره. عليه فإن 

 راسة.الدراسة كانت وصفية حتليلية من خالل تبين االستبانة كأداة جلمع البيانات من عينة الد

 -على النحو التايل: وحددت الدراسة بثالثة حدود 

                                                           
 .00مرجع سابق ذكره، ص فريد، ، نصريات 29
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حدود العلمية هلذه الدراسة حمددة يف دراسة واقع تطبيق إدارة اجلودة الشاملة يف املستشفيات  إنالحدود العلمية:  .0

 العامة، حيث سيتم دراسة مدى توفر املتطلبات من ناحية اإلدارة ومن ناحية التخصص )املستشفى( وواقع تطبيق

 إدارة اجلودة الشاملة واملعوقات اليت حتد من تطبيقها.

 تقتصر هذه الدراسة على دراسة مشكلة تطبيق إدارة اجلودة الشاملة يف :الحدود المكانية والزمنية .8

 املستشفيات العامة باختيار مستشفى بنغازي الطيب والذي يعترب من ضمن املستشفيات الكربى بليبيا، 

 م.1029كلها خالل عام   

 تتمثل احلدود البشرية يف العاملني مبركز بنغازي الطيب من طاقم إداري وطيب مبختلف مستوياهتم الحدود البشرية: .4

 وختصصاهتم.

 مجتمع الدراسة: 

يتكون من مجيع مدراء اإلدارات، ورؤساء األقسام واملوظفني، والطاقم الطيب والتمريضي يف مركز بنغازي الطيب، ومركز 

 والذي يساهم يف معرفة املتطلبات اإلدارية والطبية لتطبيق إدارة اجلودة الشاملة.طرابلس الطيب 

 عينة الدراسة: 

موظف، حيث مت توزيع عدد  18متثلت عينة الدراسة يف عدد من املدراء واملوظفني واألطباء واملمرضني وبلغ عددهم 

 استبانة صاحلة للتحليل. 18استبانة، ومت اسرتجاع  90

 بيانات: أداة جمع ال

ة من األسئلة جمموعاعتمدت الدراسة على االستبانة كأداة جلمع البيانات من جمتمع الدراسة، واالستبانة تعرف بأهنا 

 املرتبطة ببعضها بعضاً من حيث املوضوع، وتكفل الوصول إىل املعلومات املنشودة، ويتم إعدادها بشكل واضح.
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 واضحاً، ويتجنب سوء الفهم جلعل املبحوثني قادرين على اإلجابة عنسعت هذه الدراسة أن يكون تصميم االستبيان 

 األسئلة بسهولة. وكانت أسئلة االستبيان أسئلة مغلقة )حمددة اإلجابة(.

 -:ومت تقسيم االستبانة إىل جزئيني مها

والعمر والوظيفة،  ،املتعلق باملتغريات الدميوغرافية لألفراد املستجيبني من عينة الدراسة وهي: اجلنس الجزء األول: .2

  .واملؤهل العلمي، سنوات اخلربة

 -فيهتمُّ بأخذ رأي املستهدفني من الدراسة، حول احملاور الثالثة للدراسة:  الجزء الثاني: .1

جانبها  من واستهدف قياس متطلبات تطبيق إدارة اجلودة الشاملةالمحور األول )إدارة الجودة الشاملة(:  .أ

 فقرات. 8اإلداري، وتضمنت عدد 

(: واستهدف قياس متطلبات إدارة اجلودة الشاملة من اجلانب التخصصي المحور الثاني )المستشفيات .ب

 فقرات. 8للعمل الطيب، واحتوت على عدد 

تهدف حيث اسالمحور الثالث )متطلبات تطبيق إدارة الجودة الشاملة في المستشفيات العامة(:  .ج

 9ك معوقات تطبيقها يف املستشفيات العامة، وتضمن احملور القياس الفعلي إلدارة اجلودة الشاملة وكذل

 فقرات.

 صدق وثبات أداة الدراسة: 

هتدف هذه العملية إىل التأكد من مصداقية العينة يف متثيلها جملتمع الدراسة حيث إن الثبات، والصدق من االختبارات 

عدد  صدق االستبانة من خالل عرضها علىالضرورية خاصة يف املنهج الكمي. عليه فقد سعى الباحث إىل اختبار 

من املوظفني لفحص فقرات االستبانة ومالئمتها للغرض الذي أنشئت ألجله، وكذلك مت التأكد من ثبات االستبانة 

 -(: 2من خالل اختبار معامل ألفا كرونباخ للثبات، واليت كانت نتائجه كما هو موضح يف اجلدول رقم )
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  (2جدول )
 الخاصة بمحاور الدراسة واألداة ككلمعامالت كرونباخ 

 معامل كرونباخ ألفا عدد الفقرات المحور الرقم
 0.809 2 محور اإلدارة 0
 0.800 2 محور المستشفى 8
 0.652 1 إدارة الجودة الشاملة في المستفيات 4

 1.263 82 معامل كرونباخ آلفا للمقياس ككل
 

( وهي تعد قيم 0.809، 0.921معامل ألفا للمحاور تراوحت بني )( أن قيمة 2كما هو واضح من اجلدول رقم )

(، مما يشري إىل صالحية 0.891) تشري إىل ثبات فقرات االستبانة حول احملاور، وكانت قيمة ثبات املقياس ككل

(، 0.90تجاوز )تاالستبانة لقياس احملاور من خالل طرحها على أفراد العينة، حيث أن القيمة املقبولة إحصائيا جيب أن 

 وكلما اقرتبت من الواحد الصحيح دل على زيادة الثبات.

 -أساليب المعالجة اإلحصائية: 

 -للوصول إىل نتائج من خالل الدراسة امليدانية سيتم حتليل البيانات وفق التحليالت اإلحصائية األتية: 

 التحليل الوصفي لتوزيع أفراد العينة. -2

 بات العينة.حتليل التكرارات والنسب إلجا  -1

 استخراج املتوسط املرجح حول فقرات احملاور ملعرفة اجتاه أراء العينة. -0

 -النتائج: 

استخلص الباحث من خالل الدراسة النظرية ملفاهيم متطلبات تطبيق إدارة اجلودة الشاملة، وكذلك الدراسة امليدانية 

 -ونتائج التحليل اإلحصائي مت التوصل إىل النتائج التالية: 
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 وجود تطبيق فعال إلدارة اجلودة الشاملة يف املستشفيات العامة. عدم -0

 عدم توفر متطلبات تطبيق إدارة اجلودة الشاملة بشكل يتيح تطبيقها بفاعلية. -8

 يعد ضعف احلوافز بأنواعها من أهم املعوقات اليت حتول دون تطبيق إدارة اجلودة الشاملة.  -4

ودة اتباع الطرق التقليدية يف اإلدارة حيول دون تطبيق إدارة اجليعد ضعف قنوات االتصال بني األقسام وكذلك  -3

 الشاملة.

يعد وجود ضعف يف إدراك وفهم املوظفني ألمهية إدارة اجلودة الشاملة من املعوقات اليت حتول دون تطبيق إدارة  -5

 اجلودة الشاملة.

 لعميل.من املتطلبات األساسية لتطبيق إدارة اجلودة الشاملة هو االهتمام برضا ا -6

 يعد دعم اإلدارة وتبنيها لثقافة اجلودة الشاملة من أهم متطلبات تطبيق إدارة اجلودة الشاملة. -7

 -التوصيات: 

 -من خالل عرض النتائج السابقة ميكن أن توصي الدراسة مبجموعة من التوصيات تتلخص يف االيت: 

 ا ي على أداء املنظمات.ضرورة االهتمام بتطبيق إدارة اجلودة الشاملة ملا هلا من أثر إجي  -0

 العمل على توفري متطلبات تطبيق إدارة اجلودة الشاملة لضمان التطبيق الفعال هلا. -8

 العمل على اعداد نظام حوافز يدفع املوظفني للمشاركة يف تطبيق إدارة اجلودة الشاملة. -4

 بناء قنوات اتصال بني األقسام مما يساهم يف تدفق املعلومات وإبداء املقرتحات. -3

 ضرورة زيادة ثقافة املوظفني حول إدارة اجلودة الشاملة والعمل على تدريبهم وتعليمهم.  -5

 إبداء أمهية كبرية لرضا العميل وخصوصاً يف جمال الرعاية الصحية. -6

 ضرورة زياده دعم اإلدارة لتطبيق إدارة اجلودة الشاملة والعمل على إرساء ثقافة اجلودة الشاملة.  -7



Journal of Human Development and Education for specialized Research (JHDESR) Vo: 4, No: 1, 2018 

           

 
 021 

Journal of Human Development and Education for specialized Research 

 المراجع:

، إدارة املوارد البشرية )إطار نظري وحاالت عملية(، دار صفاء للنشر والتوزيع، 1020نادر أمحد، أبوشيخة،  .2

 ، عمان، األردن.2ط

، رسالة ماجستري بعنوان: واقع تطبيق أبعاد إدارة اجلودة الشاملة يف ظل الثقافة 1002بركات، منال طه،  .1

 امعة اإلسالمية، قطاع غزة، فلسطني.التنظيمية السائدة يف البنوك العاملة يف قطاع غزة، اجل

، مدى فعالية برامج اجلودة النوعية مبستشفيات وزارة الصحة السعودية، اجمللة العربية 2991بن السعيد، خالد،  .0

 ، جامعة الكويت، الكويت.2للعلوم اإلدارية، اجمللد، العدد

دمية، مركز أحباث فقه ( يف املؤسسات اخلTQM، إدارة اجلودة الشاملة )1021بن عيشاوي، أمحد،  .1

 املعامالت اإلسالمية، دمشق، سوريا.

، إدارة اجلودة الشاملة لضمان اجلودة اخلدمات الصحية يف 1022بن نافلة، قدور، ومزريق، عاشور،  .2

 املستشفيات، جامعة الشلف، اجلزائر.

ة البصائر، ية، جمل، تشخيص واقع تطبيق إدارة اجلودة الشاملة يف املستشفيات األردن1008احلوري، فاحل،  .9

 ، عمان، األردن.2، العدد 21اجمللد 

رسالة ماجستري بعنوان: إمكانية تطبيق إدارة اجلودة الشاملة يف مؤسسات التعليم ، 2009الرقط، علي،  .2

 العايل باجلزائر، جامعة احلاج خلضر، اجلزائر.

امليزة التنافسية للمؤسسة ، ورقة علمية بعنوان: اجلودة الشاملة مدخل لتطوير 1000مساليل، حيضية،  .8

 االقتصادية، امللتقى الوطين األول حول "املؤسسة االقتصادية اجلزائرية وحتديات املناخ االقتصادي اجلديد، اجلزائر.



Journal of Human Development and Education for specialized Research (JHDESR) Vo: 4, No: 1, 2018 

           

 
 020 

Journal of Human Development and Education for specialized Research 

، اجلودة الشاملة يف إدارة املستشفيات، ملتقى البحث العلمي، 1008العرب، عبد العزيز بن عبد اهلل،  .9

 ض، السعودية.جامعة امللك عبد العزيز، الريا

 .اخلاصة، عمان، األردن السراء جامعةالشاملة،  اجلودة ، إدارة1002العزاوي، حممد عبد الوهاب،  .20

، تطبيقات إدارة اجلودة الشاملة يف املنظمات اخلدمية يف جمال الصحة والتعليم"، 1001ماضي، حممد توفيق،  .22

 املنظمة العاملية للتنمية البشرية، القاهرة، مصر.

 ، الصحة والسالمة العامة، دار الشروق للنشر، الطبعة األوىل، عمان، األردن.1000أمين وآخرون، مزاهرة،  .21

، التسويق اخلدمات وتطبيقاته، دار املناهج للنشر والتوزيع، الطبعة األوىل، 1009املساعد، زكي خليل،  .20

 عمان، األردن.

وىل، املناهج للنشر والتوزيع، الطبعة األ، التسويق االسرتاتيجي للخدمات، دار 1001مصطفى، حممود حممد،  .21

  عمان، األردن.

، التغيري التنظيمي وعالقته بإدارة اجلودة الشاملة يف املنظمات 1022معزوز، نشيده، وبن عبد العزيز، فطيمة،  .22

م التسيري. و الصحية، املؤمتر الدويل حول اإلبداع والتغيري التنظيمي يف املنظمات احلديثة، كلية العلوم االقتصادية وعل

 جامعة سعد دحلب، البليدة، اجلزائر.

، رسالة ماجستري بعنوان: إدارة اجلودة الشاملة يف سلطة الكهرباء األردنية، 2991املناصري، علي فالح،  .29

 اجلامعة األردنية، عمان، األردن.  

ني يف بعض ، اجلودة الشاملة واألداء املؤسسي دراسة استطالعية الراء اإلداري1002فريد، ، نصريات .22

 ، عمان، األردن.1، العدد 01مستشفيات القطاع اخلاص يف منطقة العاصمة، العلوم االدارية، اجمللد 



Journal of Human Development and Education for specialized Research (JHDESR) Vo: 4, No: 1, 2018 

           

 
 022 

Journal of Human Development and Education for specialized Research 

يوسف، أمحد عباس، د.ت، جودة الرعاية الصحية ورضي املرضي وأثرها على إجراءات عمل مستشفى األمري  .28

 محزة احلكومي ومستشفى االستقالل اخلاص، عمان، األردن.

19. Campbell E S. M. & Buetow E R.S.A, E, 2000, Defining Quality of Care E 

,Social Science and Medicine E, Vol.51:1611-1625. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Journal of Human Development and Education for specialized Research (JHDESR) Vo: 4, No: 1, 2018 

           

 
 022 

Journal of Human Development and Education for specialized Research 

 



Journal of Human Development and Education for specialized Research (JHDESR) Vo: 4, No: 1, 2018 

 

 
SIATS Journals 

Journal of Human Development and Education for 
specialized Research  

(JHDESR)  

 Journal home page: http://www.siats.co.uk 

 

 

 

 
 

Journal of Human Development and Education for specialized Research 

 

 القرآن الكريم والسنة النبويةنظرية سلوك المستهلك في 

 

 د.حياة عمر البرهماتي

 جامعة محمد الخامس أبوظبي

hayat.brihmati@um5a.ac.ae 

 

 

  ه0934 - م8102 

 

 جلة التنمية البشرية والتعليم لألبحاث التخصصيةم 
 م.1028 أكتوبر ، 1 ، اجمللد4عدد ال

1730-e ISSN 2462 

THEORY OF CONSUMER BEHAVIOR IN THE HOLY QURAN AND SUNNAH

mailto:hayat.brihmati@um5a.ac.ae


Journal of Human Development and Education for specialized Research (JHDESR) Vo: 4, No: 1, 2018 

           

 
 632 

Journal of Human Development and Education for specialized Research 

 

 

 

 

Abstract 

Consumption is of pivotal importance in economic analysis both at the micro and 

macro level because of its vast effects on the economy as its main engine and motive 

for production. Moreover, many economic problems are due to the absence of 

rational behavior on the part of consumers. 

The study and analysis of consumer behavior also helps to explain economic 

phenomena and contributes to solve many of the dilemmas of economy. As a result, 

consumer theory has occupied a significant space in the earthly economic thought 

for a long period of time and occupied many economic researches and studies that 

aimed at explaining consumer behavior materially in isolation from ethics and 

morals. 

 

There are some studies, analyses and research in the Islamic economy that dealt with 

this theory, but there is still a need for more studies with a scientific methodology 

that would highlight the Islamic approach to consumer behavior, and determine its 

governing rules. 

 

Here comes the need to establish an integrated Islamic theory of consumer behavior 

independent of the perceptions of other economic systems; it needs to be based on 

the provisions of Islamic law and adopted according to their perceptions of man, the 

universe and life, and shaped within the framework of values and ethics. 

 

The present study attempts to attain the abovementioned goals. It is comprised of 

four sections. The first one defines consumer behavior linguistically and 

conventionally or pragmatically. The second section sheds light on consumer 

behavior in economics. The third topic deals with the behavior of the consumer in 

the light of economic capitalism, and the fourth one is devoted to study consumer 

behavior in Islamic economic theory. The research ends with a conclusion that 

summarizes the main findings of the study. The first one is that the theory of 
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consumer behavior in the capitalist economy has succeeded in finding theoretical 

models and analytical tools, but failed to explain consumer behavior objectively. 

The theory of consumer behavior in the Islamic economy is a theory in which 

spirituality, morals and legislation come together, so there is a balance between the 

demands of the individual and the community, and between the spiritual and the 

material. 

 

 

 الملخص

حيتل موضوع االستهالك أمهية بالغة يف التحليل االقتصادي سواء على املستوى اجلزئي أو الكلي، وذلك لتأثريه 
الكبري على االقتصاد باعتباره احملرك األساس له والدافع على اإلنتاج، باإلضافة إىل أن العديد من املشاكل االقتصادية 

 مردها إىل غياب السلوك االستهالكي الرشيد.

كما أن دراسة سلوك املستهلك وحتليله يساعد على تفسري الكثري من الظواهر االقتصادية ويساهم يف حل العديد   
معضالت االقتصاد، و هلذا فقد شغلت نظرية املستهلك حيزا كبريا من الفكر االقتصادي الوضعي لفرتات طويلة  من

من الزمان، واستحوذت على العديد من األحباث والدراسات االقتصادية اليت هدفت إىل تفسري سلوك املستهلك تفسريا 
 ماديا مبعزل عن اجلانب األخالقي والعقدي.

ات وأحباث يف االقتصاد اإلسالمي تناولت هذه النظرية بالدراسة والتحليل إال أهنا مازالت حتتاج كما وجدت دراس
إىل املزيد من الدراسات العلمية املنهجية  اليت تعمل على إبراز املنهج اإلسالمي يف سلوك املستهِلك، وحتدد قواعده 

 املنظمة له.

ة كاملة لسلوك املستهلك مستقلة عن تصورات األنظمة االقتصاديومن هنا تأيت احلاجة إىل بناء نظرية إسالمية مت
األخرى؛ تنطلق من نصوص الشريعة اإلسالمية وتبىن وفق تصوراهتا عن اإلنسان والكون واحلياة، وتصاغ يف إطار 

 منظومتها القيمية واألخالقية. 
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ك املبحث األول فحدد مفهوم االستهالوهذا ما حاولت هذه الدراسة بيانه، وقد جاءت يف أربعة مباحث أساسية، أما 
واملستهلك يف اجلانب اللغوي واالصطالحي، واملبحث الثاين فكشف عن ماهية سلوك املستهلك يف علم االقتصاد، 
واملبحث الثالث فتناول سلوك املستهلك يف النظرية االقتصادية الرأمسالية، وأما املبحث الرابع فخصص لدراسة سلوك 

ية االقتصادية اإلسالمية، وُذيل البحث خبامتة تضمنت أهم النتائج املستخلصة من هذه الدراسة، املستهلك يف النظر 
نظرية سلوك املستهلك يف االقتصاد الرأمسايل قد جنحت يف إجياد القوالب النظرية واألدوات التحليلية، ومن ذلك أن 

اإلسالمي فهي  سلوك املستهلك يف االقتصادلكنها أخفقت يف تفسري سلوك املستهلك تفسريا موضوعيا، وأما نظرية 
بني مطالب فلهذا جاءت توازن بني مطالب الروح واجلسد، و  نظرية تتكامل فيها اجلوانب العقدية واألخالقية والتشريعية،

  .الفرد واجلماعة، ومطالب الدين والدنيا

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Journal of Human Development and Education for specialized Research (JHDESR) Vo: 4, No: 1, 2018 

           

 
 632 

Journal of Human Development and Education for specialized Research 

 المقدمة

احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على سيد املرسلني حممد بن عبد اللهوعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان 
 إىل يوم الدين، وبعد:

 ،فلقد كثرت يف اآلونة األخرية األحباث والدراسات اليت هتتم باالقتصاد اإلسالمي تأصيال وتنظريا، حتليال وتطبيقا
وتعىن بقضاياه املتعددة ومسائله املتجددة، وتدعو إىل إجياد نظريات اقتصادية إسالمية، إال أنه بالرغم من املداد الكثري 
الذي أسيل يف هذا اجملال مازال االقتصاد اإلسالمي حيتاج إىل إجياد منهجية علمية واضحة يف معاجلة قضاياه واستجالء 

 رؤاه وتصوراته.

 سباب اختياره:أهمية الموضوع وأ

حيتل موضوع االستهالك أمهية بالغة يف التحليل االقتصادي سواء على املستوى اجلزئي أو الكلي، نظرا لتأثريه الكبري 
صادية مردها أن العديد من املشاكل االقتعلى االقتصاد باعتباره احملرك األساس له والدافع على اإلنتاج، باإلضافة إىل 

 إىل غياب السلوك االستهالكي الرشيد.

كما أن دراسة سلوك املستهلك وحتليله يساعد على تفسري الكثري من الظواهر االقتصادية ويساهم يف حل العديد   
فرتات طويلة لوضعي لمن معضالت االقتصاد، و هلذا فقد شغلت نظرية املستهلك حيزا كبريا من الفكر االقتصادي ا

من الزمان، واستحوذت على العديد من األحباث والدراسات االقتصادية الوضعية اليت هدفت إىل تفسري سلوك املستهلك 
 تفسريا ماديا مبعزل عن اجلانب األخالقي والعقدي.

ازالت حتتاج أهنا مكما وجدت دراسات وأحباث يف االقتصاد اإلسالمي تناولت هذه النظرية بالدراسة والتحليل إال 
إىل املزيد من الدراسات العلمية املنهجية  اليت تعمل على إبراز املنهج اإلسالمي يف سلوك املستهِلك، وحتدد قواعده 
املنظمة له. فلبناء نظرية اقتصادية إسالمية البد من الرجوع إىل مصادر الشريعة اإلسالمية األساسية: القرآن الكرمي 

 فة، من أجل استقراء النصوص الشرعية املتعلقة باملال واالقتصاد وتنظيم املعاش، واستنباط السلوكوالسنة النبوية الشري
االقتصادي الذي يريده اإلسالم، ومن مث  وضع الباحثني والدارسني على الطريق الصحيح لصياغة التصور االقتصادي 

 اإلسالمي. 
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نة "نظرية سلوك المستهلك في القرآن الكريم والسويف هذا السياق يأيت موضوع هذا البحث الذي عنونته ب:
، لدراسة سلوك املستهلك من خالل نصوص السنة النبوية الشريفة، واستخالص قواعد السلوك االستهالكي النبوية"

 اإلسالمي، وبيان خصائصه وحتديد ضوابطه.

 إشكالية البحث

 حتاول هذه الدراسة اإلجابة عن اإلشكالية التالية:

 هل ميكن بناء نظرية اقتصادية إسالمية لسلوك املستهلك انطالقا من نصوص القرآن الكرمي والسنة النبوية الشريفة؟

 وللوصل إىل إجابة هلذه اإلشكالية ميكن تقسيمها إىل األسئلة التالية:

 ما املقصود بسلوك املستهلك وما هي أمهية دراستة من املنظور اإلسالمي؟ -
 ت اليت تقوم عليها نظرية سلوك املستهلك يف االقتصاد اإلسالمي؟ماهي األسس والثواب -
 وماهي القواعد احلاكمة لسلوك املستهلك يف االقتصاد اإلسالمي؟ -

 هدف البحث

تسعى هذه الدراسة إىل املسامهة يف بناء نظرية إسالمية متكاملة لسلوك املستهلك مستقلة عن تصورات األنظمة 
نصوص الشريعة اإلسالمية وتبىن وفق تصوراهتا عن اإلنسان والكون واحلياة، وتصاغ  االقتصادية األخرى؛ تنطلق من

 يف إطار منظومتها القيمية واألخالقية.

 منهج البحث

لقد سلكت يف هذه الدراسة املنهج التحليلي املقارن، حيث قمت بتحليل نظرية سلوك املستهلك يف االقتصاد 
د هر املنهج املقارن يف املقارنة بني النظرينت من حيث األسس واملقومات والقواعالرأمسايل ويف االقتصاد اإلسالمي، ويظ

 اليت قامت عليها كل نظرية.
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 والمستهلك  المبحث األول: مفهوم االستهالك

سنتطرق يف هذا املبحث إىل حتديد املصطلحات األساسية الواردة يف البحث، واليت تعد كلماته املفتاحية، إذ سنتعرض 
 االستهالك واملستهلك يف اجلانب اللغوي واالصطالحي من خالل املطالب اآلتية. ملفهوم

 المبطلب األول: مفهوم االستهالك لغة واصطالحا

ُم االستهالك في اللغة: -0 َاُء َوالالا أصل كلمة االستهالك يف اللغة مشتقة من هلك، جاء يف مقاييس اللغة: "اهله
ٍر  ُقوُط، َوِلَذِلَك يُ َقاُل لِلهَميِِّت َهَلَك"َوالهَكاُف: يَُدلُّ َعَلى َكسه اََلُك: السُّ ، وهلك الشيء يهلك هالكا 1َوُسُقوٍط. ِمنهُه اهله

 .3، وأهلك الشيء واستهلكه2وهلوكا

َلَك  تَ هه واالستهالك مصدر أصل فعله استهلك، زيد فيه اهلمزة والسني والتاء إلفادة الطلب، فجاء يف تاج العروس: "اسه
 املاَل:أَن هَفَقه وأَن هَفدُه أَنهَشَد ِسيبَ َويهِه: 

ئنَي الِئُق" يٌئ بَكفا ة ... ُفَكيَهُة َهشا ُت َماال لَِلذا َلكه تَ هه  .4تَ ُقوُل ِإذا اسه

ومن هنا يتبني أن كلمة االستهالك يف اللغة تدل على عدة معان منها: السقوط واهلالك واإلفناء، وإذا اقرتنت الكلمة 
 على اإلنفاق واإلنفاد واإلهالك واألكل وغريها من املعاين.باملال دلت 

مل يرد يف آيات القرآن الكرمي لفظ االستهالك، وإمنا وردت ألفاظ مشرتكة معه االستهالك في المصطلح القرآني: -8
 يف معناها اللغوي منها: هلك وأهلك وهالك وهتلكة، وقد ذكر أهل التفسري وجوها أربعة للهالك وهي:

 .5ول: افتقاد الشيء عنك، وهو عند غريك موجود، كقوله تعاىل: }َهَلَك َعِّنِّ ُسلهطَانَِيهه{األ-"

َل{- رهَث َوالناسه ِلَك احلَه  ، ويقال: َهَلَك الطعام.6و الثاين: َهاَلك الشيء باستحالة وفساد كقوله تعاىل: }َويُ هه

                                                           
 ( .2/26( مقاييس اللغة، ابن فارس، مادة هلك، )1)

 (.2222/ 4( الصحاح تاج اللغة، الجوهري، مادة هلك، )2 )

 (232/ 6( أساس البالغة، الزمخشري، مادة هلك، )3 )

 (62/426( تاج العروس، الزبيدي، مادة هلك، ) 4 )

  62( الحاقة:5 )

 622( البقرة: 6 )
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ُرٌؤ َهَلَك{- ُر{ ، وقال7و الثالث: املوت كقوله تعاىل: }ِإِن امه هه ِلُكنا ِإالا الدا  . 8تعاىل خمربا عن الكّفار: }َوما يُ هه

ٍء هاِلٌك ِإالا - و الرابع: بطالن الشيء من العامل وعدمه رأسا، وذلك املسّمى فناء املشار إليه بقوله تعاىل: }ُكلُّ َشيه
َهُه{  10."9َوجه

د وردت يف ، ولعل أقرب لفظة ملعىن االستهالك قفهذه هي وجوه اهلالك األربعة اليت ذكرها املفسرون يف القرآن الكرمي
ا{ ُت َماالا لَُبدا َلكه :   11قوله تعاىل: }يَ ُقوُل َأهه ا، َأيه ُت َماالا لَُبدا وجاءت مبعىن أنفقت، قال ابن كثري: "يَ ُقوُل ابهُن آَدَم: أَن هَفقه

 .12َكِثرياا"

 َصلاى اهللُ ظ االستهالك يف قول َرُسول اهللِ وأما يف احلديث النبوي فقد ورد لفاالستهالك في الحديث النبوي: -3
ِلُكَها الصاَدَقُة" تَ هه َواِل الهَيَتاَمى اَل َتسه ، ومعىن تستهلكها تأكلها، أي على ويل اليتيم أن يتجر 13َعَليهِه َوَسلاَم: "اب هتَ ُغوا يف أَمه

تذهبها  رد هبا احلديث، حيث ذكرت لفظيف ماله حىت ال تأكلها الزكاة، وهذا املعىن تفيده الروايات األخرى اليت و 
 وتأكلها بدال عن تستهلكها.

كما ورد لفظ هلك وأهلك يف عدة أحاديث منها قول رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: "ِإَذا قَاَل الراُجُل: َهَلَك النااُس 
" َلُكُهمه ناه أنا الَغاِلنَي الاذين يُؤيسُ 14فَ ُهَو أَهه ة اللاه يَ ُقولون: َهلَ ، قال صاحب النهاية: "وَمعه َك الّناُس: ون النااس ِمن رْحه

تَ وهَجبوا النااَر ِبُسوء أعهَماهلم، فَِإَذا قَاَل الراُجل َذِلَك فَ ُهَو الاذي أوهَجَبه هَلُم اَل اللاُه تَعاىل، أَ  ا قَاَل هَلُم َأِي اسه وه ُهَو الاِذي َلما
اََلِك"َذِلَك وآَيَسُهم َْحََلُهم َعَلى تَ رهك ا قَ َعُهم يف اهله ماِك يف الهَمَعاِصي، فَ ُهَو الاِذي أوه  .15لطااَعة واالهنِه

ثري إن املتتبع ألمهات الكتب الفقهية جيد مصطلح االستهالك واردا فيها يف كاالستهالك في المصطلح الفقهي: -9
 قطة والوديعة...من أبواهبا الفقهية، إذ استعمله الفقهاء يف باب الزكاة والرهن والغصب والل

                                                           
 222( النساء: 7)

 64( الجاثية: 8)

 22( القصص: 9)

 244( المفردات في غريب القرآن، الراغب األصفهاني، 10)

 2البلد:  (11)

 (424/ 2( تفسير ابن كثير )12 )

. وأخرجه الدارقطني في سننه، 2/4، ج22224البيهقي في سننه الكبرى، كتاب البيوع، باب تجارة الوصي بمال اليتيم أو إقراضه رقم:( أخرجه 13 )

 3/2، ج2222كتاب الزكاة، باب استقراض الوصي من مال الزكاة، رقم 

 .4/6264، ج6362( أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب البر والصلة، باب النهي عن قول هلك الناس، رقم:14)

 622/ 2( النهاية في غريب الحديث واألثر، ابن األثير، 15)



Journal of Human Development and Education for specialized Research (JHDESR) Vo: 4, No: 1, 2018 

           

 
 643 

Journal of Human Development and Education for specialized Research 

غري أننا ال جند عند الفقهاء تعريفا خاصا لالستهالك ميكن اعتباره حدا جامعا مانعا عندهم، وإمنا ميكن استخالص 
بعض التعاريف من خالل تتبع السياق الذي وردت فيه كلمة االستهالك يف كتبهم حسب األبواب الفقهية، فمثال 

ُضوَعةا َلُه َمطهُلوبَةا ِمنهُه َعاَدةا يقول الكاساين: " َفَعةا َموه رَاُجُه ِمنه َأنه َيُكوَن ُمنهتَ َفعاا بِِه َمن ه ِء إخه يه اَلك الشا ِتهه  .16"اسه

اَلكُ  ِتهه َفَعِة َوااِلسه يِع الهَمن ه ٍه ِعَباَرةٌ َعنه إتهاَلِف َجَِ اَلَك الهُمطهَلَق ِمنه ُكلِّ َوجه ِتهه ِويِت  نه مِ  ويقول الزيلعي: "ااِلسه ٍه ِعَبارَةٌ َعنه تَ فه َوجه
ِض الهَمَناِفِع"  .17بَ عه

ومرد ذلك إىل أن مصطلح االستهالك كان واضحا جليا عند الفقهاء فلم يكن غامضا حىت حيتاج إىل توضيح وشرح 
 وبيان، باإلضافة إىل أن كتب الفقه كانت هتدف يف املقام األول إىل البحث يف األحكام العملية للمكلف.

اولت بعض املوسوعات و املعاجم املعاصرة اليت اهتمت بلغة الفقهاء أن تصوغ تعاريف لالستهالك تعرب عن ولقد ح
مراد الفقهاء من املصطلح، مثلما جاء يف املوسوعة الفقهية الكويتية ويف معجم املصطلحات املالية واالقتصادية يف لغة 

ِء َهاِلكا  يه ِيرُي الشا ِهِ الفقهاء: "االستهالك ُهَو َتصه ِتاَلِطِه ِبَغريه ِب الهَبايل، َأِو اخه َاِلِك َكالث اوه رَاُدُه ا أَوه َكاهله  ِبُصورٍَة اَل مُيهِكُن ِإف ه
ُبهِز" ِن يف اْله مه اَلِك السا ِتهه  .18بِالتاَصرُِّف َكاسه

 مصطلح االستهالك يف معجم لغة الفقهاء مبعنيان:   وورد

 اإلتالف فيما ينفع.-"

 . 19وجد الشئ من أجل حتقيقها وإن بقيت عينه قائمة" زوال املنافع اليت-

وخنلص من هنا أن االستهالك يف اصطالح الفقهاء قد ورد مبعىن اإلتالف وهو إهالك الشيء وإفناؤه بزوال عينه، أو 
 إفساده بإحلاق الضرر فيه من غري زوال عينه.

                                                           
 (242/ 2( بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الكاساني، )16) 

 (662/ 2تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، الزيلعي،)( 17 ) 

 .22(، معجم المصطلحات المالية واالقتصادية في لغة الفقهاء، د.نزيه حماد، 262/ 4الفقهية الكويتية )الموسوعة ( 18) 

 22معجم لغة الفقهاء، محمد رواس قلعجي و حامد صادق قنيبي، ( 19)
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االستهالك أحد أهم جوانب النشاط االقتصادي ألنه يتصل بشكل يعد االستهالك في المصطلح االقتصادي: -5
ن من فمن املعروف يف النظرية االقتصادية املعاصرة  أن الدورة االقتصادية تتكوا مباشر بعملية إشباع احلاجات اإلنسانية، 

 ثالث مراحل أساسية، حيث تبدأ باإلنتاج، ومتر بالتوزيع، وتنتهي باالستهالك. 

 حديد مصطلح االستهالك يف االقتصاد الرأمسايل ويف االقتصاد اإلسالمي.وسنقوم هنا بت

ل فأما االستهالك يف االقتصاد الرأمسايل فنجد له العديد من التعاريف املختلفلة واليت نقتبس منها مايلي على سبيل التمثي
 ال احلصر:

ية مادي أو نفسي من استخدام أو ملك يقول االقتصادي األمريكي جارتر آكلي: "االستهالك هو احلصول على إشباع
 20السلع واْلدمات االستهالكية وليس جمرد شرائها فقط"

ويعرف أيضا على أنه "اجلزء املستقطع من الدخل والذي ميكن إنفاقه على شراء السلع واْلدمات إلشباع حاجات 
 .21ورغبات املستهلك"

 .22حتقيق إشباع احلاجات املختلفة" ويقصد باالستهالك  أيضا "احلصول على السلع الستخدامها يف

ومن خالل التعاريف السابقة يتنب أن االستهالك يف النظرية االقتصادية الوضعية هو عملية احلصول على السلع املادية 
 أو اْلدمية من أجل إشباع حاجات املستهلك ورغباته املختلفة.

 ت والرغبات اإلنسانية املتعددة واملتجددة.فاهلدف األساسي من االستهالك يف هذه النظرية هو إشباع احلاجا

وأما مصطلح االستهالك يف االقتصاد اإلسالمي، فنجد بعض الباحثني يف هذا اجملال قد تداولوه بتعاريف تكاد تكون 
موحدة فيما بينها ومتوافقة إىل حد كبري مع ماجاء يف النظرية االقتصادية احلديثة، ومن ذلك قوهلم أن االستهالك هو 

                                                           
 6/222م، ج2222( االقتصاد الكلي النظرية والسياسات، ج.آكلي، ترجمةد.عطية مهدي سليمان، الجامعة المستنصرية، بغداد، 20 )

 .6222األردن، -، دار اليازوري للنشر والتوزيع، عمان 662( األساس في علم االقتصاد، د. محمد الوادي ود. إبراهيم خريس،21)

  2/6222األردن ، ط–، دار الثقافة ، عمان 222( مبادئ  التحليل االقتصادي الجزئي والكلي، د.محمد مروان السمان وآخرون،  22)
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، ويف تعريف آخر: "االستهالك معناه 23تناول اإلنساين املباشر للسلع واْلدمات، إلشباع رغبات اإلنسان وحاجاته""ال
 24اإلنفاق من مصادر الدخول املختلفة على حاجة اإلنسان من السلع واْلدمات إلشباع حاجاته ورغباته"

الستهالك اعتربه مرادفا له، وفريق آخر يرى أن ا ومن الباحثني من استخدم مصطلح االنتفاع بدل االستهالك، ومنهم من
 وجه من أوجه اإلنفاق.

إىل حتديد مفهوم االستهالك باعتبار املقاصد واملآالت اليت تفضي إليها  25وذهب فريق آخر منهم حممد أنس الزرقا
قيق اللذات اإلنسانية حت العملية االستهالكية، فليس اهلدف من االستهالك يف نظر هذا الفريق إشباع الرغبات احلسية أو

 وإمنا اهلدف األساسي منه هو حتقيق العبودية هلل تعاىل وأما املنفعة فتأيت كهدف وسيط تابع للهدف األمسى.

 المطلب الثاني: مفهوم المستهلك لغة واصطالحا

حد، قال ابن ااسم فاعل من استهلك، وقد جاء يف معاجم اللغة املستهلك واملهتلك مبعىن و المستهلك في اللغة: -0
َفه الناُس، َيَظّل 26فارس: "واملهتلك: الذي يهتلك أبداا إىل من يكفله" ، وقيل هو: "اهلاِلُك َمنه اَل َهما َله ِإال َأنه يَ َتَضي ا

َف اهلالِك اَل يَ َتماَلُك ُدونَه" ُفُله َخوه رََع ِإىل َمنه َيكه ِلُك الهِورهِد َأي . وجاء يف اللسان: " مُ 27هَنارَه فِإذا جاَء الّليُل َأسه تَ هه سه
ِلُك َوارَِدُه ِلطُولِِه" وورد يف آداب املواكلة: "واملستهلك: هو الذي يهلك أضراسه بشرب املاء عقب احللواء أو املاء ، 28يُ هه

 29الصادق الربد عقب الطعام احلار إال من إبريق.."

لشراء بقصد االستهالك أو هو " كل من يؤول إليه الشيء بطريق االمستهلك في االصطالح الفقهي: -8
 30االستعمال"

                                                           
، سلسلة دعوة الحق تصدرها رابطة العالم اإلسالمي، السنة 63الستهالكية في ضوء القرآن والسنة النبوية، زيد بن محمد الرماني، ص:( المفاهيم ا23)

 .223ه/ ع:2422الثالثة عشرة، رمضان 

 ، مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاؤه.322( أصول االقتصاد اإلسالمي، د. أمين مصطفى عبد هللا، 24)

، ندوة قراءات في االقتصاد  222إسالمية لجوانب من دالة المصلحة االجتماعية ونظرية سلوك المستهلك، محمد أنس الزرقا،ص: ( صياغة 25 )

 م.2222-ه2422، 2اإلسالمي، المنشورة بمجلة أبحاث االقتصاد اإلسالمي، جامعة الملك عبد العزيز، كلية االقتصاد واإلدارة، جدة،ط

 (222رس ، مادة هلك )ص: ( مجمل اللغة، ابن فا26 ) 

 (422/ 62(تاج العروس ، الزبيدي، مادة هلك )27)

 (23/ 3( لسان العرب ، ابن منظور، مادة هلك )28 ) 

  46ه، ص2422آداب المواكلة، بدر الدين أبو البركات محمد الغزي، تحقيق عمر موسى باشا، دار ابن كثير ،دمشق، ( 29 ) 

 42القرآن والسنة، مرجع سابق، ص:( المفاهيم االستهالكية في ضوء 30 ) 
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لقد وردت عدة تعاريف للمستهلك يف النظرية االقتصادية الرأمسالية، المستهلك في االصطالح االقتصادي: -3
 نذكر من ذلك:

أن املستهلك هو "الذي له القدرة لشراء السلع واْلدمات املعروضة للبيع هبدف إشباع احلاجات الشخصية أو  
 .31العائلية"

 .32ويعرف أيضا بأنه "اهلدف الذي يسعى إليه منتج السلعة أو مقدم اْلدمة والذي تستقر عنده السلعة أو يتلقى اْلدمة"

 وجند علم االقتصاد يستخدم مصطلح املستهلك لوصف نوعني من املستهلكني:

 السابقني بأنه: "كل ريفنيهو املستهلك الفردي:  ويسمى أيضا باملستهلك النهائي، ويعرف باإلضافة إىل التع األول- 
من يطلب السلعة أو اْلدمة من أجل استخدامها يف إشباع حاجاته احلالية أو املستقبلية، سواء قام بذلك األفراد 

 .33بصفتهم مستقلني أو جمتمعني"

فع ااملستهلك التنظيمي: ويسمى أيضا باملستهلك الصناعي، وهو عبارة عن الوحدات اإلنتاجية اليت يكون د الثاني-
، ويشمل املنشآت الصناعية والتجارية والزراعية واهليآت احلكومية 34الشراء عندها هو إلعادة اإلنتاج أو إعادة البيع

 وغريها..

 وجتدر اإلشارة إىل أن كتب االقتصاد قد درجت على أن مصطلح املستهلك إذا أطلق أريد به املستهلك الفردي.

لنهائي هو من لديه  رغبة وميلك قدرة على شراء السلع واْلدمات من أجل ومما سبق يظهر أن املستهلك الفردي أو ا
حتقيق اإلشباع الذايت واليهدف إىل حتقيق الربح، يف حني أن املستهلك التنظيمي أو الصناعي اليسعى من وراء عمليات 

مي إلنتاج سلع ك التنظيالشراء إىل حتقيق االستهالك الفردي أو األسري، وإمنا يقوم هبذه العمليات هبدف االستهال
 وخدمات أخرى وبيعها من أجل حتقيق الربح املادي.

                                                           
 .6/22، ج6223الجزائر،  -( سلوك المستهلك عوامل التأثير البيئية، عنابي بن عيسى، ديوان المطبوعات الجامعية31 ) 

 22ص: 6222( سلوك المستهلك، محمود جاسم الصميدعي، ردينة عثمان يوسف، دار المناهج للنشر والتوزيع، عمان ، األردن، 32) 

 .222ادئ التحليل االقتصادي الجزئي والكلي، د. محمد مروان السمان وآخرون، ص:( مب33) 

 22ص: 6222( سلوك المستهلك، ممود جاسم الصميدعي، ردينة عثمان يوسف، دار المناهج للنشر والتوزيع، عمان ، األردن، 34 )
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كما خنلص إىل أن املستهلك مبعناه الفردي هو أهم عنصر يف السوق، ألنه احملور الذي تدور حوله  العملية االقتصادية 
 برمتها.

 المبحث الثاني: ماهية سلوك المستهلك 

لسلوك اإلنساين قبل الكشف عن ماهية سلوك املستهلك يف علم االقتصاد سنتناول يف هذا املبحث حتديد مفهوم  ا
حىت ننطلق من العام إىل اْلاص، مث بعد ذلك  سنبني عالقة سلوك املستهلك بالسلوك اإلنساين، وذلك من خالل 

 املطلبني التاليني:

 المطلب األول: مفهوم السلوك اإلنساني

صات دال كبريا بني الباحثني والدراسني سواء املنتمني منهم  إىل نفس التخصلقد أثار حتديد مفهوم السلوك اإلنساين ج
العلمية، أو إىل حقول املعرفة اإلنسانية املختلفة، نظرا لتعقد فهم السلوك اإلنساين وصعوبة تفسريه، وقد جتاذبت هذا 

ظرت ريها، وكل مدرسة قد ناملوضوع مدارس عدة يف علوم شىت منها: علم النفس وعلم االجتماع وعلم االقتصاد وغ
إىل السلوك اإلنساين من زواية خمتلفة وتناولته من جانب مغاير ، وبني هذه وتلك تغيب النظرة الشمولية التكاملية 

َِبرُي{ َلُم َمنه َخَلَق َوُهَو اللاِطيُف اْله  .35للسلوك اإلنساين املستنرية بالنور الرباين واهلدي النبوي }َأاَل يَ عه

فمن الباحثني من يرى أن تشكل السلوك اإلنساين تتحكم فيه املكونات العقلية والذهنية الداخلية لإلنسان، ومنهم من 
يرى بأنه ذو تكوين خارجي حمض تتحكم يف صدوره العوامل اْلارجية احمليطة بالشخص، وفريق ثالث يرى أن السلوك 

 خارجية. اإلنساين هو نتاج تفاعل عوامل ذاتية داخلية وعوامل

 وقد عرف السلوك اإلنساين مبجموعة من التعاريف، نقتبس منها مايلي: 

عرفه بعضهم على أنه "سلسلة متعاقبة من األفعال وردود األفعال اليت تصدر عن اإلنسان يف حماوالته املستمرة لتحقيق 
 .36أهدافه وإشباع رغباته املتطورة واملتغرية"

 .37"أي نشاط يصدر عن الكائن احلي نتيجة لعالقته يظروف منبهات معينة" كما عرف السلوك اإلنساين على أنه:

                                                           
 24( الملك: 35) 

 22، ص:2222التنظيمي، علي سامي،مكتبة القاهرة ،سنة ( السلوك 36 ) 

 22( سلوك المستهلك، محمود جاسم الصميدعي، ردينة عثمان يوسف، ص:37 ) 
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وعرف أيضا بأنه: "كل استجابة لفظية أو حركية للمؤثرات الداخلية واْلارجية اليت يواجهها الفرد واليت يسعى من 
 .38خالهلا إىل حتقيق توازنه البيئي"

 المطلب الثاني: مفهوم سلوك المستهلك

لك أحد أمناط السلوك اإلنساين الناتج عن تفاعل جمموعة من العوامل الداخلية لإلنسان واملؤثرات يعترب سلوك املسته
 اْلارجية احمليطة به، وقد قدم االقتصاديون َجلة من التعاريف لسلوك املستهلك نذكر منها مايلي:

دمات أو م السلع أو اْلسلوك املستهلك هو: "ذلك التصرف الذي يربزه املستهلك يف البحث عن شراء أو استخدا
 39اْلربات اليت يتوقع أهنا ستشبع رغباته أو حاجاته حسب اإلمكانيات املتاحة"

 إجراءات ويتضمن اْلدمة أو املنتج على من أجل احلصول لألفراد املباشرة التصرفات و أنه: "األفعال على عرف أيضا و
  40الشراء" قرار اختاذ

لكه الفرد يف ختطيط وشراء السلعة، مث أخرياا استهالكها"ويوضح تعريف آخر على أنه: " لوك الذي َيسه  41السُّ
األفعال والتصرفات الصادرة عن املستهلك  هو عبارة عن املستهلك سلوك ومن خالل هذه التعاريف ميكن القول بأن

ه وامكانياته وَجع اجاتللحصول على سلعة ما، واستهالكها إلشباع حاجاته، ويسبق ذلك ختطيط من الفرد ملعرفة احتي
 معلومات كافية عن السلعة قبل اختاذ قرار الشراء. 

املستهلكني، ألن الواقع يثبت بأن املستهلكني ليسوا على درجة واحدة  َجيع على التعريف هذا ميكن تعميم ال إال أنه
 ما منهم هو عقالين رشيد، و نم املستهلكني من الوعي والعقالنية حىت خيططوا ويرتيثوا قبل اختاذ قرار الشراء، فمن

ومنهم من هو سفيه مبذر ملاله وال حيسن التصرف. وهذا  االستهالكية، قراراته على عاطفته مندفع تطغى عاطفي هو
ما غفل عنه االقتصاد الرأمسايل حيث اعترب املستهلك رجال عقالنيا رشيدا وبىن نظريته يف سلوك املستهلك على هذا 

 األساس.
 : سلوك المستهلك في النظرية االقتصادية الرأسماليةالمبحث الثالث

                                                           
 22(  سلوك المستهلك، محمود جاسم الصميدعي، ردينة عثمان يوسف، ص:38)

 23، ص:3/6222للنشر، عماناألردن، ط( سلوك المستهلك مدخل استراتيجي، محمد إبراهيم عبيدات، دار وائل 39)

 344، ص: 6226( أساسيات التسويق الشامل والمتكامل، محمود جاسم الصميدعي، دار المناهج للنشر والتوزيع، عمان، األردن،40)

)41 (Runyon - Consumer Behavior, Charle Merrill - Publishing Company, 1980, p. 48. 
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سيتم يف هذا املبحث حتليل نظرية سلوك املستهلك يف االقتصاد الرأمسايل، عن طريق بيان ماهية النظرية وفرضياهتا، 
 ومناقشة قواعدها احلاكمة لسلوك املستهلك، وذلك من خالل املطالب التالية.

 المستهلك الرأسماليةالمطلب األول: ماهية نظرية سلوك 

تخذه هتتم نظرية سلوك املستهلك يف الفكر االقتصادي الرأمسايل بتحليل سلوك املستهلك وتفسري تصرفاته للتنبؤ مبا سي
هذا املستهلك من قرارات استهالكية، وهي ترى أن هناك جمموعة من العوامل الداخلية واْلارجية اليت  تؤثر على سلوك 

ن خيصص مالديه من دخل حمدود لإلنفاق على شراء جمموعة من السلع واْلدمات إلشباع املستهلك الذي حياول أ
 حاجاته ورغباته منها.

وتسعى هذه النظرية لإلجابة على السؤال التايل: كيف يستطيع املستهلك ذو الدخل احملدود أن حيقق أقصى إشباع 
 دة يف السوق؟ممكن، وهو يواجه جمموعة من السلع واْلدمات ذات األسعار احملد

تعتمد هذه النظرية يف حتليلها على تقدمي منوذج اقتصادي لتفسري سلوك املستهلك، إذ تفرتض أن املستهلك مبا ميلكه 
 قرارات رشيدة جتعله حيقيق أقصى منفعة ممكنة.  من قدرات عقلية سيتخذ

 المطلب الثاني: الفرضيات التي تقوم عليها نظرية سلوك المستهلك

 42سلوك املستهلك الرأمسالية يف حتليلها على جمموعة من الفرضيات أمهها مايلي:تعتمد نظرية 

 أن املستهلك يسلك سلوك عقالنيا رشيدا-2

 أن املستهلك لديه دخل نقدي حمدود-1

 أن املستهلك يواجة جمموعة من السلع واْلدمات ذات األسعار احملددة يف السوق-3

 أن ذوق املستهلك وتفضيالتة ثابتة.-4

 أن املستهلك يهدف إىل تعظيم إشباعه.-5

                                                           
 232ود الوادي، ص:( االقتصاد الجزئي، د. محم42 )
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 المطلب الثالث: القواعد الحاكمة لسلوك المستهلك في النظرية االقتصادية الرأسمالية

إن هناك جمموعة من القواعد اليت حتكم سلوك املستهلك يف النظرية االقتصادية الرأمسالية، وميكن إَجاهلا يف أربعة قواعد 
 أساسية هي: العقالنية االقتصادية، تغليب املصلحة الذاتية، سيادة املستهلك، تعظيم املنفعة.

 العقالنية االقتصادية أو الرشد االقتصادي: – 0

حتكم سلوك املستهلك يف النظرية االقتصادية الرأمسالية قاعدة أساسية تعرف بالعقالنية االقتصادية، أو ما يعرف بفرض 
 ، وهو من االفرتاضات الرئيسة يف التحليل االقتصادي الرأمسايل.الرشد االقتصادي

يطلق أصحاب هذه النظرية وصف الرشد على سلوك املستهلك "إذا استطاع أن يصل بإنفاق دخله احملدود وفق أسلوب 
ر السلع واْلدمات ذات األسعا، أي أن املستهلك يواجه يف السوق جمموعة من 43عقالين إىل أقصى منفعة ممكنة"

ليت يف دخله احملدود على شراء السلع واْلدمات اأن ينفق بأسلوب قائم على املوازنة واملفاضلة احملددة، فإذا استطاع 
نظره ستحقق له أقصى إشباع ممكن وأعظم منفعة بغض النظر  عن ماهيتها ونوعها، فإن ذلك سيكسبه صفة الرشد 

 االقتصادي.

لقوانني االقتصادية من على استنباط ا يف التحليل فلسفتهاسيكية اليت أقامت وترجع هذه النظرية إىل املدرسة النيوكال
 فمن هو هذا الرجل االقتصادي ؟«  Economic man الرجل االقتصادي»سلوك فرد معني، مسته 

ه صلحة الذاتية  تدفع)حتقيق امل خيضع يف سلوكه االقتصادي إىل دوافع اقتصاديةحسب النيوكالسيك هو إنسان رشيد ف 
 .بأقل جهد وأمل ةنفعمحتقيق أكرب لذة و إىل 

يقول ليونارد سلك: "إن اإلنسان ذاته إمنا يدخل كشكل جمرد فقط يف االقتصاد، أو باعتباره أداة لتعظيم الربح واملنفعة 
، إذن فالرجل االقتصادي الرشيد هو إنسان حتركه دوافع 44أو تعظيم الرفاهية وهو ما يعرف باإلنسان االقتصادي"

 قتصادية نفعية حبتة.ا

                                                           
 .62ه، ص:2422( نظرية المستهلك، د. حسين غانم، دون ناشر، سنة 43) 

 .2م، ص:2223( االقتصاد للجميع، ليونارد سلك، ترجمة سميرة بحة، سجل العرب، القاهرة، 44 ) 
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ولقد وجهت عدة انتقادات ملفهوم الرشد االقتصادي يف النظرية االقتصادية الرأمسالية ، ألنه قصر الرشد على األسلوب 
الذي يصل به املستهلك إىل تعظيم منافعه الذاتية، دومنا اعتبار لطبيعة هذه املنفعة ووسائل حتقيقها، وآثارها على 

 .45ة جمتمعهمصلحتة احلقيقية ومصلح

فمثال إذا خري املستهلك بني جمموعة من السلع فيها ماهو نافع وما هو ضار، فاختار بناء على مبدإ املفاضلة السلع 
الضارة، فإنه حسب هذه النظرية يعد رجال رشيدا ومستهلكا متوازنا، طاملا يطبق يف سلوكه االستهالكي مبدأ املفاضلة 

ا حصل عليه من منفعة، ومادام يرى فيما اختاره من سلع سيحقق له أقصى إشباع واملوازنة بني ما أنفقه من دخل وم
 وأعظم منفعة.

وهبذا يتضح أن فكرة الرجل االقتصادي الرشيد أو العقالنية االقتصادية هي فكرة مغلوطة، جترد اإلنسان من قيمه 
 ات.الشهوات وتتالعب به النزو  اإلنسانية واألخالقية، وتغرقه يف األنانية وحب الذات، وجتعله جسدا حتركه

 تغليب المصلحة الذاتية-8

إن من القواعد احلاكمة لسلوك املستهلك يف االقتصاد الرأمسايل، قاعدة تغليب املصلحة الذاتية أو الفردية، فحسب 
 هذه النظرية إن الدافع األساسي  للمستهلك على االستهالك هو املصلحة الشخصية الذاتية.

 ة الفردية من املبادئ الرئيسة اليت قام عليها النظام االقتصادي الرأمسايل، حيث اعترب أدم امسيث الفردوتعد فكرة املصلح
هو الوحدة األساسية للنشاط االقتصادي، وأنه خيضع يف قيامه هبذا النشاط لدافع املصلحة اْلاصة، وأن كل فرد يف 

لها إىل حتقيق ية توجه املصاحل اْلاصة يف تنافسها وتفاعاجملتمع يسعى إىل حتقيق مصلحته الذاتية، وأن هناك يدا خف
 .46املصلحة العامة بطريقة غري مباشرة

فإذا كانت املصلحة الشخصية الذاتية هي احملرك للمستهلك على االستهالك، فإننا نتساءل عن أي نوع من السلوك 
 اإلنساين يهدف إليه املستهلك يف استهالكه؟

 حب الذات والطمع واجلشع هي الصفات البارزة الطاغية على سلوك هذا  املستهلك.الشك أن األثرة واألنانية و 

 سيادة المستهلك: –3

                                                           
 .23م، ص6222-ه2/2466السعودية، ط -( الرؤية اإلسالمية لسلوك المستهلك ، زيد بن محمد الرماني، دار طويق للنشر والتوزيع، الرياض45 ) 

 226( تاريخ الفكر االقتصادي، د.لبيب شقير، مكتبة نهضة مصر، من دون طبعة، ص 46)
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يقصد بسيادة املستهلك يف االقتصاد الرأمسايل أن كل مستهلك ميتلك حرية مطلقة يف إنفاق دخله على  شراء ما يريد 
جات وحده أعلم مبا هو أنفع له فيما خيتاره من منتمن السلع واْلدمات مادام ميتلك قوة شرائية متكنه من ذلك، فهو 

 وما يتخذه من قرارات الشراء.

فحسب هذه النظرية املستهلك هو سيد السوق، ألن ما كل ينتج من سلع وخدمات داخل اجملتمع  هي موجهة إىل 
؟ وكم ينتج؟ وملن جهذا املستهلك، فهو الذي  يقرر عن طريق التصويت يف ساحة السوق ماذا ينتج املنتج؟ وكيف ينت

 ينتج؟

توجه كل املوارد االقتصادية واإلمكانيات املتاحة يف اجملتمع إىل املنتجات اليت يرغب املستهلك يف  وبناء على ذلك
 احلصول عليها، فما يتخذه املستهلك من قرارات الشراء تؤثر بشكل كبري ومباشر على قرارات اإلنتاج.

اجلميع مصوتون  -كما يقولون  -املستهلك هو امللك»ي بول ساملويلسون يف قوله: وهذا ما عرب عنه االقتصادي األمريك
، يستخدمون أمواهلم كأصوات من أجل عمل ما يريدون عمله، فاألصوات تتنافس مع بعضها، واألشخاص الذين 

 47«لديهم أصوات أكثر هم الذين لديهم معظم التأثري يف ماذا ينبغي أن ينتج وإىل أين تذهب السلع

الصورة اليت يقدمها االقتصاد الرأمسايل عن املستهلك تظهره أنه مالك زمام السوق  واملرتبع على عرشها، والشيء يسري ف
فيها خبالف رغبابته وقراراته، لكن الواقع غري ذلك ألن هذا املستهلك يقع ضحية أجهزة التسويق اليت تستخدم أساليب 

إىل حتقيق  اختياراته وتفضيالته، وختلق لديه أذواقا جديدة، وهي يف ذلك تسعىالدعاية واإلعالنات التجارية للتأثري على 
رَة اللون، غري  األرباح املادية، ا مغي ا د أنا احلقيقة دائما يقول "فرانسوا دال": "إن غزهو املستهلك لشيء مثري، وهو ما يؤكِّ

 .48واضحة املَعامِل، بالنسبة للمستهلك، كما هي بالنسبة للمنتج"
وتستمر أجهزة التسويق يف التأثري على املستهلك حىت يغري من قراراته الشرائية السابقة ويتجه حنو استهالك اجلديد من 

طة وحاجياته وكمالياته، ودون مراعاة للقواعد األخالقية واالجتماعية الضابالسلع واْلدمات، دون اعتبار لسلم ضرورياته 
احنراف اإلنتاج عن االستخدام األمثل للموارد االقتصادية يف توفري االحتياجات هلذا األمر، مما يؤدي يف األخري إىل 

احلقيقية للمجتمع، إىل التوسع يف إنتاج السلع الكمالية وحتقيق  الرتف والرفاهية لفئة اجتماعية قليلة، على حساب 
 إنتاج احلاجات الضرورية واألساسية للسواد األعظم من اجملتمع.

مد الرماين:"إن فكرة سيادة املستهلك يف االقتصاد الرأمسايل منتَ َقدة؛ حيث إنا حرية املستهلك يف يقول د.زيد بن حم
له على ما يشاء من السلع واْلدمات تتعراض يف جمتمعات االستهالك العايل لقيود غري مرئية، تَفرض عليه  توزيع دخه

                                                           
 222، ص 6222/ 6األردن، ط–بول ساملويلسون، ترجمة هشام عبد هللا، الدار األهلية للنشر والتوزيع، عمان االقتصاد،  (47) 

 222م، ص2222وا دال، ترجمة فؤاد نجيب، دار نهضة مصر، القاهرة، ( مستقَبل السياسات اإلدارية، فرانس48)
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ية مغهرِضة أو ك فريسة ملؤثِّرات مصطَنعة، وضغوط اجتماعمناذج معيانة من االستهالك، ففي هذه اجملتمعات يقع املستهل
د الرتويج ملنتجات معينة، أو بقصد دفع الناس إىل اللهث املستمر وراء االستهالك،  ا بقصه عفوياة، تُزرع أو تُنمى عمدا

 .49فاملزيد من االستهالك بوجه عام"

 تعظيم المنفعة: - 9

ة أو من وراء استهالكه يف النظرية االقتصادية الغربية هو تعظيم املنفع اهلدف األساس الذي يسعى إليه املستهلك إن 
 الوصل إىل أقصى حد من املتعة واللذة، أو حتقيق أقصى إشباع من السلع واْلدمات.

وتعرف املنفعة يف إطار هذه النظرية بأهنا "قدرة السلعة أو اْلدمة على إشباع حاجة ما حيس هبا اإلنسان يف حلظة معينة 
 50 رروف حمددة"ويف

وتعد فكرة املنفعة يف النظرية االقتصادية الرأمسالية أداة من أدوات تفسري سلوك املستهلك وأسلوبا من أساليب حتليله، 
ويعود استخدامها يف هذه النظرية إىل الربع األخري من القرن التاسع عشر مع رواد املدرسة النيوكالسيكية، حيث قام 

منهم ستانلي جيفونز وليون فلراس وكارل منجر بتحليل سلوك املستهلك باالعتماد على فكرة جمموعة من االقتصاديني 
أن اإلنسان دائما يبحث عن املنفعة ويسعى إىل حتقيق أكرب قدر من املتعة وبأقل درجة من األمل، وحتت تأثري هذين 

 .51املتغريين "املتعة واألمل" مت إخضاع َجيع التصرفات اإلنسانية االقتصادية

فإذا ما مت طرح السؤال التايل على أصحاب هذه النظرية: ملاذا يستهلك املستهلك ؟ كان اجلواب يستهلك ألجل تعظيم 
 املنفعة وحتقيق أكرب قدر ممكن من اللذة.

وهكذا أصبح تعظيم املنفعة كهدف للمستهلك مسلمة عند االقتصاديني الرأمساليني، بغض النظر عن مشروعية املنفعة  
 ل حتصيلها.ووسائ

 المبحث الرابع: سلوك المستهلك في النظرية االقتصادية اإلسالمية

                                                           
 22م، ص6222-ه2/2466السعودية، ط -( الرؤية اإلسالمية لسلوك المستهلك ، زيد بن محمد الرماني، دار طويق للنشر والتوزيع، الرياض49 )

 232االقتصاد الجزئي، د. محمد الوادي، ص: ( 50 ) 

، واالقتصاد الجزئي، د. محمد 262مبادئ التحليل االقتصادي الجزئي والكلي، د. حمد مروان السمان وآخرون، ص انظر لمزيد من التفصيل: (51) 

 232الوادي، ص: 
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سنتطرق يف هذا املبحث إىل بيان أمهيتة دراسة سلوك املستهلك من املنظور اإلسالمي، مث حتديد األسس اليت تقوم 
تصادية اإلسالمية ظرية االقعليها نظرية سلوك املستهلك اإلسالمية، وحتليل العناصر املكونة لسلوك املستهلك يف الن

 وذلك من خالل املطالب التالية:

 أهمية دراسة سلوك المستهلك من المنظور اإلسالمي المطلب األول:

تصورات اإلنسان الداخلية، وترتجم أحاسيسه ومشاعره الباطنية، وتظهر نزعاته  اإلنساين مرآة تعكس السلوك يعد
عام، جاته اإلنسانية، وما سلوك املستهلك إال جزء من السلوك اإلنساين الوميوالته التفضيلية، وتكشف عن رغباته وحا

 وما دراسته إال دراسة للسلوك اإلنساين يف جانب ممارسته للعملية االستهالكية.

وتعد نظرية سلوك املستهلك األساس العلمي لعلم االقتصاد كما ذهب إىل ذلك العديد من االقتصاديني منهم 
املستهلك يعترب أهم عنصر يف السوق، فهو احملور الذي تدور حوله  العملية االقتصادية ، ألن 52"االقتصادي "بانفليد

االستهالك يعد احملرك األساس والفعال للنشاط االقتصادي والدافع على اإلنتاج، وهلذا كان االهتمام برمتها، كما أن 
 يل اجلزئي والكلي.ببحث هذا املوضوع يف جانيب النظرية االقتصادية على مستوى التحل

وملا كان املستهلك أساس أي نشاط اقتصادي بوجه عام وأي عملية تسويقية بوجه خاص، باعتباره منطلقا لوضع 
السياسات وصياغة االسرتاتيجيات االقتصادية ألي وحدة إنتاجية أو منشأة صناعية، كان البد من دراسة سلوكه 

تصرفاته  تؤثر على اليت اْلارجية و الداخلية وحتديد العوامل واملؤثراتاالستهالكي لفهم حقيقة الدور الذي يقوم به، 
وتفسري ها، وحماولة التنبؤ مبا سيتخذه املستهلك من قرارات وما سيقدم عليه من تصرفات  مما يساعد على حل كثري 

 من الظواهر واملعضالت االقتصادية.

القتصادية املنظومة االقتصادية، وتأثريه اْلطري على احلياة ا ونظرا هلذه األمهية البالغة اليت يتبوؤها املستهلك يف 
واالجتماعية ألي جمتمع إنساين؛ فقد شغلت نظرية املستهلك حيزا كبريا من الفكر االقتصادي الوضعي لفرتات طويلة 

لك تفسريا همن الزمان، واستحوذت على العديد من األحباث والدراسات االقتصادية اليت هدفت إىل تفسري سلوك املست
 ماديا مبعزل عن اجلانب األخالقي والعقدي. 

                                                           
 .235م، ص2551  مبادئ االقتصاد، الفرد مارشال، ترَجة: وهيب مسيحة، مكتبة األجنلو املصرياة، القاهرة،  52)
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فعلى الرغم مما قدمه االقتصاديون وعلماء النفس واالجتماع من اجتهادات يف دراسة سلوك املستهلك، وما اقرتحوه من 
سريات واضحة فأساليَب ومناذج حتليلية متباينة، إال أن األمر مازال حماطا جبانب كبري من التخبط واالضطراب يف إجياد ت

لتصرفات املستهلك، نظرا ألن األمر يتعلق بدراسة السلوك البشري الذي يتسم بالتغري والتبدل هذا من جهة، ومن جهة 
أخرى أن وضع السلوك اإلنساين حتت اجملهر املختربي مل ولن يأت بنتائج دقيقة كما هو احلال يف العلوم التطبيقية وهذا 

 ما أغفلته النظريات الغربية.

وهنا تربز ضرورة دراسة سلوك املستهلك من املنظور اإلسالمي انطالقا من نصوص القرآن الكرمي  والسنة النبوية الشريفة، 
الستخالص قواعد السلوك االستهالكي اإلسالمي الرشيد، وبيان خصائصه وحتديد ضوابطه احلاكمة له من أجل إجياد 

نسان: روحه وعقله ستهلك وحتليله حتليال مشوليا يراعي األبعاد الثالثية لإلنظرية اقتصادية متكاملة تقوم بتفسري سلوك امل
 وجسده.

ولقد وجدت دراسات وأحباث يف االقتصاد اإلسالمي تناولت هذه النظرية بالدراسة والتحليل إال أهنا مازالت حتتاج إىل 
واعده املنظمة مي يف سلوك املستهِلك، وحتدد قاملزيد من الدراسات العلمية املنهجية  اليت تعمل على إبراز املنهج اإلسال

 له.

 المطلب الثاني: أسس سلوك المستهلك المسلم

إن نظرية سلوك املستهلك يف اإلسالم ماهي إال جزء من النظرية االقتصادية العامة، وإن القواعد اليت حتكم سلوك 
لوك املستهلك د واجملتمع، وهلذا فإن نظرية ساملستهلك املسلم هي نفس القواعد واألسس اليت تضبط السلوك العام للفر 

 يف االقتصاد اإلسالمي تقوم على أسس عقدية وأخالقية وتشريعية.

مادام سلوك املستهلك املسلم جزء من سلوك املسلم العام، فإنه األسس العقدية لسلوك المستهلك المسلم: -0
 ينبِّن على أسس وثوابت العقيدة اإلسالمية، نذكر منها مايأيت:

يعد االستهالك يف اإلسالم نوعا من أنواع العبادات ولونا من ألوان الطاعات إذا قصد به االستهالك عبادة وطاعة:  -
ُبُدوِن{ الذاريات:  نهَس ِإالا لِيَ عه نا َواإلهِ ُت اجلِه ، وقوله 55وجه اهلل تعاىل، ويدل على ذلك قول اهلل سبحانه: }َوَما َخَلقه
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ُبُدوَن {تعاىل: }يَا أَي َُّها الا  ُكُروا لِلاِه ِإنه ُكنهُتمه ِإيااُه تَ عه َناُكمه َواشه ، فيتضح من اآلية 53ِذيَن آَمُنوا ُكُلوا ِمنه طَيَِّباِت َما َرَزق ه
األخرية أن أكل الطيبات إذا اقرتن بالشكر عد عبادة، فبالرغم من كون االستهالك عملية فيزيولوجية حمضة إال أن 

 ثاال ألوامر ربه عز وجل كان طاعة من الطاعات.اإلنسان إذا قام به امت

يعترب االستخالف يف اإلسالم أحد األسس اليت تقوم عليها املنظمومة العقدية يف اإلنسان مستخلف فيما يملك:  -
اإلسالم، وبناء على مفهوم االستخالف فإن كل مايف هذا الكون ملك هلل تعاىل ملكية مطلقة تامة، وأما ملكية اإلنسان 

{فه ِض  54ي ملكية استخالفية، لقوله تعاىل:}َوآتُوُهمه ِمنه َماِل اللاِه الاِذي آتَاُكمه َره َماَواِت َواأله وقوله تعاىل: }لِلاِه ُملهُك السا
}  55َوَما ِفيِهنا

سلوك  املسلم عامة، وتضبط من األسس اليت توجه سلوك إن الثواب والعقابالثواب والعقاب على االستهالك: -
لك خاصة، وهو ما يعرب عن امتداد البعد الزمِّن لسلوك املستهلك املسلم، والذي يصل إىل احلياة اآلخرة، وهذا املسته

مايساهم يف بناء السلوك االستهالكي املتوازن، وإعداد الشخصية االقتصادية السوية، ويدل على ذلك الكثري من 
َكِنِهمه آيٌَة َجناَتاِن َعنه ميَِ الشواهد القرآنية واحلديثية، نذكر منها قوله تعاىل: }َلقَ  نٍي َومِشَاٍل ُكُلوا ِمنه رِزهِق ده َكاَن ِلَسَبٍإ يف َمسه

ُكُروا َلُه بَ لهَدٌة طَيَِّبٌة َوَربٌّ َغُفوٌر ) لهَناُهمه جِبَناتَ يهِهمه َجنات َ 25َربُِّكمه َواشه َرُضوا فََأرهَسلهَنا َعَليهِهمه َسيهَل الهَعرِِم َوبَدا ِ َذَوايَته أُُكٍل   َفَأعه نيه
ٍر قَِليٍل ) ٍء ِمنه ِسده  .56  َذِلَك َجَزي هَناُهمه مبَا َكَفُروا َوَهله جُنَازِي ِإالا الهَكُفوَر{25ََخهٍط َوأَثهٍل َوَشيه

إن سلوك املستهلك املسلم يقوم على أسس أخالقية وقيم تربوية كثرية األسس األخالقية لسلوك المستهلك: -8
 نذكر منها:

اإلسالم منهج وسطية واعتدال يدعو الناس إىل حتقيق التوازن يف حياهتم على  العتدال والتوسط في االستهالك: ا-
كافة مستوياهتا، واالستهالك جمال من جماالت حياهتم االقتصادية، فلهذا جند الشريعة حتث على التوسط واالعتدل يف 

تُ ُروا َو اإلنفاق واالستهالك ويظهر ذلك جليا يف قوله تعاىل: } رُِفوا وملَه يَ قه ا َوالاِذيَن ِإَذا أَن هَفُقوا ملَه ُيسه َ َذِلَك قَ َواما َكاَن بَ نيه

                                                           
 271البقرة:   53)
 33النور:   54)
 210ة: املائد  55)
 27 - 25سبأ:   56) 
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ا حَمهسُ 57{ ُعَد َمُلوما ِط فَ تَ قه قد روي ، و 58راا{ و ، وقوله سبحانه:}َواَل جَتهَعله يََدَك َمغهُلوَلةا ِإىَل ُعُنِقَك َواَل تَ بهُسطهَها ُكلا الهَبسه
َتَصدَ »عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أنه قال:  ، فالتوسط يف االستهالك  يكون بني احلد األدىن 59«َما َعاَل َمِن اق ه

 الذي دونه يكون التقتري، وبني احلد األقصى الذي فوقه يكون اإلسراف والتبذير.

من االتصاف  الشح والتقتري، وحذرت الناس لقد هنت الشريعة اإلسالمية عنتجنب الشح والتقتير في االستهالك: -
ِلُحوَن {  ِسِه فَُأولَِئَك ُهُم الهُمفه ، فاهلل تعاىل قد أنعم على عباده من الطيبات و 60به، فقال تعاىل: }َوَمنه يُوَق ُشحا نَ فه

رَ   َوالطايَِّباِت ِمَن الرِّزهِق ُقله ِهَي َج ِلِعَباِدهِ حيب أن يرى أثر نعمه على عباده، قال عز وجل: }ُقله َمنه َحراَم زِيَنَة اللاِه الايِت َأخه
َم الهِقَياَمِة{ ن هَيا َخاِلَصةا يَ وه ََياِة الدُّ للاَه ِإنا ا»وجاء يف احلديث قول رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: 61لِلاِذيَن آَمُنوا يف احله

با َأنه يَ َرى أَثَ َر نِعهَمِتِه َعَلى َعبهِدهِ   عا َرُسوُل اللاِه َصلاى اهلُل َعَليهِه َوَسلاَم إىل جتنب الشح وتوقيه ملا فيه من، كما د62«حيُِ
، أََمَرُهمه بِاله »اهلالك االجتماعي واالقتصادي، فَ َقاَل:  حِّ َلُكمه بِالشُّ َا َهَلَك َمنه َكاَن قَ ب ه ، فَِإمنا حا ِل فَ َبِخُلوا، ِإيااُكمه َوالشُّ ُبخه

 63«ِة فَ َقَطُعوا، َوأََمَرُهمه بِالهُفُجوِر فَ َفَجُرواَوأََمَرُهمه بِالهَقِطيعَ 

ت من لقد منح اهلل عز وجل لألفراد حرية يف االستهالك والتمتع بالطيباتجنب اإلسراف والتبذير في االستهالك: -
ِجٍد وَُكُلوا نه الرزق، لكنه منعهم من اإلسراف يف الرتف واالنغماس يف امللذات، }يَا َبِِّن آَدَم ُخُذوا زِيَنَتُكمه عِ  َد ُكلِّ َمسه

رِِفنَي { بُّ الهُمسه رُِفوا ِإناُه اَل حيُِ َربُوا َواَل ُتسه ره تَ بهِذيراا  64َواشه ، كما حرم تبذير النعم وإضاعتها يف قوله سبحانه: }َواَل تُ َبذِّ
َياِطنِي{15) َواَن الشا رِيَن َكانُوا ِإخه   65  ِإنا الهُمَبذِّ

إن اإلسالم يدعو إىل جتنب خصال الفخر واْليالء يف سلوك املسلم عامة ي االستهالك: تجنب الفخر والخيالء ف -
ِض }َواَل مَته : سواء كان مستهلكا أو منتجا أو غري ذلك، ملا له من آثار اجتماعية واقتصادية خطرية، قال تعاىل َره ف ِِش يف األه

                                                           
 [22]الفرقان: ( 57 )

 [62( ]اإلسراء: 58 ) 

 .2/326، 4622، مسند عبد هللا بن مسعود، رقم ÷( أخرجه أحمد في مسند59 ) 

 [2( ]الحشر: 60 )

 [36(]األعراف: 61)

 (264/ 2، )6222على عبده، رقم: (أخرجه الترمذي في سننه، أبواب األدب، باب ما جاء في أن هللا تعالى يحب أن يرى أثر نعمته 62) 

 6،2222/233( أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الزكاة، باب في الشح، رقم 63 ) 

 [32( ]األعراف: 64 ) 

  ) 65( ]اإلسراء: 62، 62[
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بُّ ُكلا خُمهَتاٍل َفُخوٍر{  ا ِإنا اللاَه اَل حيُِ َربُوا وَ »قَاَل َرُسوُل اللاِه َصلاى اهلُل َعَليهِه َوَسلاَم: و  66َمَرحا ُقوا َوالهَبُسوا َما ُكُلوا َواشه َتَصدا
يَلةٌ  رَاٌف، أَوه خمَِ  .67«ملَه خُيَاِلطهُه ِإسه

ا و من خصال املستهلك املسلم حسن معاملة الناس عند الشراء والبيع لقوله تعاىل: }َوُقولُ  السماحة في المعامالت:-
ناا {  تَ َرى، َوِإَذا 68لِلنااِس ُحسه ا ِإَذا بَاَع، َوِإَذا اشه ، وقول رسوله الكرمي صلى اهلل عليه وسلم: "َرِحَم اللاُه َرُجالا مَسهحا

َتَضى"  69اق ه

إن هناك جمموعة من األسس التشريعية احلاكمة لسلوك املستهلك املسلم األسس التشريعية لسلوك المستهلك:  -3
 منها:

إن االقتصاد اإلسالمي ال يبيح إلشباع احلاجات اإلنسانية إال ما كان حالال ة الطيبات و تحريم الخبائث: إباح-
 الذي ال ينظر إىل هذا االعتبار، ويف هذا يقول الرسول صلى اهلل طيبا من السلع واْلدمات خبالف االقتصاد الوضعي

ِمِننَي مبَا أََمَر ِبهِ عليه وسلم: "أَي َُّها النااُس، ِإنا اهلَل طَيٌِّب اَل  َبُل ِإالا طَيِّباا، َوِإنا اهلَل أََمَر الهُمؤه  الهُمرهَسِلنَي، فَ َقاَل: }يَا أَي َُّها  يَ قه
َمُلوا َصاحلِاا، ِإينِّ مبَا تَ عهَمُلوَن َعِليٌم{  ا ُكُلوا ِمنه طَيَِّباِت مَ َوقَاَل: }يَا أَي َُّها الاِذيَن آَمُنوا   70الرُُّسُل ُكُلوا ِمَن الطايَِّباِت َواعه

} َناُكمه ، َوَمطه 71َرَزق ه ، يَا َربِّ َماِء، يَا َربِّ بَ َر، مَيُدُّ يََديهِه ِإىَل السا َعَث أَغه َفَر َأشه َربُُه ، مُثَّ  ذََكَر الراُجَل يُِطيُل السا َعُمُه َحرَاٌم، َوَمشه
رَاِم، فََأىنا  َتَجاُب ِلَذِلَك؟ "َحرَاٌم، َوَملهَبُسُه َحرَاٌم، َوُغِذَي بِاحلَه   72 ُيسه

َواَلُكُم الا :إن اإلسالم قد منع كل أشكال اإلضرار باملال لقوله تعاىلمنع الضرر: - َفَهاَء أَمه تُوا السُّ يِت َجَعَل اللاُه }َواَل تُ ؤه
ا { رََة َه َلُكمه َثالَثاا: ِقيَل وَ ، وعن النايبّ َصلاى اهلُل َعَليهِه َوَسلاَم يَ ُقوُل: "ِإنا اللاَه َكرِ 73َلُكمه ِقَياما اِل، وََكث ه

َ
قَاَل، َوِإَضاَعَة امل

َؤاِل"  75«اَل َضَرَر َواَل ِضرَارَ »وقَاَل َرُسوُل اللاِه َصلاى اهللُ َعَليهِه َوَسلاَم: ،  74السُّ

                                                           
 [22]لقمان: ( 66 ) 

 6/2622، 3222( أخرجه ابن ماجه في سننه، كتاب اللباس، باب لبس ما شئت ما أخطأك سرف ومخيلة، رقم 67 ) 

 ) 68( ]البقرة: 23[
 3/22، 6222( أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب البيوع، باب السهولة والسماحة في الشراء والبيع، رقم: 69)

 [22( ]المؤمنون: 70 )

 [226( ]البقرة: 71 ) 

 6/223، 2222( أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الكسوف، باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها، رقم 72 )
 2( النساء: 73 ) 
اَس إِْلَحاًفا{، رقم ( أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الزكاة، باب74 ) ِ َتَعالَى: }الَ َيْسأَلُوَن النه  .6/264، 2422َباُب َقْوِل هللاه

 224/ 6، 6342( أخرجه ابن ماجه في سننه، كتاب األحكام، باب من بنى في حقه ما يضر بجاره، رثم 75)
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َا الصادَ أداء حقوق المال: - َقرَاِء َوالهَمَساِكنِي قَاُت لِلهفُ من حقوق املال يف اإلسالم أداء فريضة الزكاة لقوله تعاىل: }ِإمنا
بِ  َها َوالهُمَؤلاَفِة قُ ُلوبُ ُهمه َويف الرِّقَاِب َوالهَغارِِمنَي َويف َسِبيِل اللاِه َوابهِن السا ِل َفرِيَضةا ِمَن اللاِه َواللاُه َعِليٌم َحِكيٌم{ يَوالهَعاِمِلنَي َعَلي ه

ُهمه َأنا ا، وقول النايبّ َصلاى اهللُ َعَليهِه 76 ِلمه تَ َرَض َعَليهِهمه َصَدَقةا يف َوَسلاَم ملعاذ َرِضَي اللاُه َعنهُه ملا بعثه ِإىَل الَيَمِن: "فََأعه للاَه اف ه
" ِنَيائِِهمه َوتُ َردُّ َعَلى فُ َقرَائِِهمه َواهلِِمه تُ ؤهَخُذ ِمنه أَغه  77أَمه

 االقتصاد اإلسالمي أن ينفق املستهلك حسب سعته من قواعد االستهالك يفالموازنة بين الدخل واالستهالك: -

لهيُ نهِفقه مماا ومستواه االقتصادي من غري إسراف وال تقتري، لقوله تعاىل: }لِيُ نهِفقه ُذو َسَعٍة ِمنه َسَعِتِه َوَمنه ُقِدَر َعَليهِه رِزهقُُه ف َ 

ا ِإالا َما آتَاَها َسيَ  سا راا{آتَاُه اللاُه اَل يَُكلُِّف اللاُه نَ فه ٍر ُيسه َد ُعسه َعُل اللاُه بَ عه ان ذا سعة وقرت على نفسه وعياله ، فمن ك 78جه

فسينتج عن ذلك نقص يف الطلب مما سيؤدي إىل حدوث الكساد واهلالك االقتصادي، ومن كان ممن قدر اللاه عليه 

وها َما عاىل يف قوله سرزقه فأنفق بأكثر من دخله حماكاة وتقليدا لغريه، فإنه سيكون خمالفا ألمر اللاه ت بحانه: }َوال تَ َتَمن ا

ٍض{ َضُكمه َعَلى بَ عه  وسينتهي به األمر إىل الوقوع يف العجز والضيق وسيضطر إىل االستدانة.  79َفضاَل اللاُه ِبِه بَ عه

 المطلب الثالث: مراتب سلم االستهالك اإلسالمي

 االستهالك تعتريه األحكام الخمسة: -0

 فيكون واجبا: إذا كان يف مرتبة الضروريات. -

 ويكون مندوبا: إذا كان يف مرتبة احلاجيات. -

 ويكون مباحا: إذا كان يف مرتبة التحسينيات. -

 ويكون حراما: إذا كان يف منطقة احملرمات واإلسراف والتبذير. -

                                                           
 [22( ]التوبة: 76 ) 

 ( متفق عليه.77) 

 2الطالق: ( 78 )

 36( النساء: 79 )
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 ويكون مكروها: إذا اقرتب من منطقة اإلسراف.  -

إن الشريعة اإلسالمية قد ضبطت حاجات املستهلك بسلم بسلم مقاصد الشريعة: ضبط حاجات المستهلك -8
توحيد السلم االستهالكي للمجتمع املسلم، والوصول إىل االستخدام األمثل للموارد االقتصادية، املقاصد من أجل 

 وميكن حتديد مراتب احلاجات االستهالكية  على الشكل التايل:

 ة حبفظ الضروريات اْلمس: الدين والنفس والعقل و النسل و املالحاجات ضرورية: وهي املتعلق -

 حاجات حاجية: وهي اليت فيها رفع للحرج واملشقة على املستهلك، كالتوسع يف املسكن واملركب -

والتوسع  حياة املستهلك وحتسني مستوى معيشته كاألخذ بالزينة من اللباس،حاجات حتسينية: وهي املتعلقة بتجميل  -
 فيما لذ وطاب من الطعام وغري ذلك.

ال يشبع املستهلك حاجة حتسينية إذا كان يف إشباعها إخالال حباجة حاجية، وال  يشبع حاجة وانطالقا من هذا السلم 
 حاجية إذا كان يف إشباعها إخالال حباجة ضرورية.

 لم إنفاق المستهلك في اإلسالمس-3

ُقوا"»قَاَل َرُسوُل اهلِل َصلاى اهلُل َعَليهِه َوَسلاَم:  قه بِِه َعَلى »، قَاَل: فَ َقاَل َرُجٌل: يَا َرُسوَل اهلِل، ِعنهِدي ِديَنارٌ « َتَصدا َتَصدا
ِسكَ  قه بِِه َعَلى َزوهَجِتكَ »قَاَل: ِعنهِدي آَخُر، قَاَل: « نَ فه قه بِِه َعَلى َوَلِدكَ َتصَ »: ِعنهِدي آَخُر، قَاَل: قَالَ « َتَصدا قَاَل: « دا

قه بِِه َعَلى َخاِدِمكَ »ِعنهِدي آَخُر، قَاَل:  ، فانطالقا من هذا احلديث 80بِِه"« أَنهَت أَبهَصرُ »قَاَل: ِعنهِدي آَخُر، قَاَل: « َتَصدا
 ميكن حتديد سلم إنفاق املستهلك فيما يلي:

 نفسهإنفاق املستهلك على  -
 إنفاق املستهلك على زوجته -
 إنفاق املستهلك على ولده -
 إنفاق املستهلك على خادمه -
 إنفاق املستهلك يف سبيل اهلل -

                                                           
 .6/236، 2222( أخرجه أبوداود في سننه، كتاب الزكاة، باب في صلة الرحم، رقم: 80 ) 
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 المطلب الرابع: العناصر المكونة لسلوك المستهلك المسلم

قواعد منضبطا يف سلوكه االستهالكي ل إن األصل يف املستهلك املسلم أنه رشيد، مادام الرشد االقتصادي: -2
ِلُموَن َوِمناا الهَقاِسطُوَن }َوأَناا ِمناا الهُمسه  لقوله تعاىل: إلسالم و قيمه وأحكامه اليت وردت يف القرآن الكرمي والسنة النبوية،ا

ا{ ا َرَشدا َلَم فَُأولَِئَك حَتَراوه   81َفَمنه َأسه
ف ذلك من ادي، ومن خالفلقد رمست الشريعة للمستهلك الطريق الذي يسري عليه ليبلغ مستوى الرشد االقتص

املستهلكني الميكن اعتباره رشيدا، ومن هؤالء السفهاء، الذين منعهم  اهلل تعاىل من التصرف يف أمواهلم مادمت صفة 
السفه مالزمة هلم، فإذا ارتفعت عنهم أمر بدفع أمواهلم إليهم، وكذلك األمر بالنسبة للصيب ال ميكن من ماله حىت 

ا َوارهزُقُ  ال تعاىل:يكتمل عقله ويبلغ رشده ق َواَلُكُم الايِت َجَعَل اللاُه َلُكمه ِقَياما َفَهاَء أَمه تُوا السُّ ُسوُهمه }َواَل تُ ؤه وُهمه ِفيَها َواكه
ُروفاا ) دا 5َوقُوُلوا هَلُمه قَ وهالا َمعه ُهمه ُرشه ُتمه ِمن ه َواهَلُمه {  ا  َواب هتَ ُلوا الهَيَتاَمى َحىتا ِإَذا بَ َلُغوا النَِّكاَح فَِإنه آَنسه فَ ُعوا إِلَيهِهمه أَمه  82فَاده

كما أن االقتصاد اإلسالمي ال يقصر  الرشد على حجم السلع واْلدمات اليت حيصل عليها املستهلك، وال على 
إشباعها كما هو احلال يف الفكر االقتصادي الرأمسايل، وإمنا ينظر إىل طرق احلصول على هذه السلع هل هي مقدار 

وهل هي يف دائرة الطيبات أم احملرمات؟ وهل يف ذلك إضرار باملصلحة اجلماعية أم هناك توافق بينها  مشروعة أم ال؟
 وبني املصلحة الفردية للمستهلك؟ 

حرية  املستهلك ، فال هو منحهإن االقتصاد اإلسالمي قد جاء مبنهج وسط يف مسألة حرية الحرية الموجهة:  -8
و  ،مطلقة يف اختياراته االستهالكية كما فعل االقتصاد الرأمسايل، وال سلبه إياها كما هو األمر يف االقتصاد االشرتاكي

 إمنا منحه حرية موجهة حتقق توازنا بني املصلحة الفردية واجلماعية.
كل سلوك يصدر عن املستهلك ليس مرتبطا إن   من املنظور اإلسالميالبعد الزمني لسلوك المستهلك:  -3

 فحسب بالبعد الدنيوي، وإمنا متتد نتائجه إىل البعد األخروي، وهذا خبالف النظرية الغربية املادية اليت تربط كل تصرفات
يف  ااملستهلك بالنتائج الدنيوي، وإن هناك من التصرفات واألفعال اليت خيتارها املستهلك املسلم وال يرى هلا أثرا مادي

 احلياة الدنيا وإمنا جيِّن نتائجها يف احلياة األخرى كاإلنفاق يف وجوه الرب واْلري.

                                                           
 [24]الجن: ( 81 ) 

 [2، 2]النساء: (82) 
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 إن هدف املستهلك من استهالكه  يف االقتصادي اإلسالمي ال يقتصر على حتقيقتحقيق المنفعة المادية والروحية: 
 املنافع املادية الصرفة، وإمنا يهدف إىل حتقيق هدف أمسى وهو عبودية اهلل تعاىل، يقول تعاىل: }َواب هَتِغ ِفيَما آتَاَك اللاهُ 

َسَن اللاُه إِلَيهَك َواَل تَ بهِغ الهَفَسادَ  ِسنه َكَما َأحه ن هَيا َوَأحه ِخرََة َواَل تَ نهَس َنِصيَبَك ِمَن الدُّ اَر اآله َ يف  الدا بُّ  األه ِض ِإنا اللاَه اَل حيُِ ره
ِسِديَن{   83الهُمفه

إن اإلسالم دين يوازن املطالب املادية والروحية لإلنسان، فلهذا يشجع املستهلك على السعي لتحقيق منافعه املادية 
 ما كانت منضبطة بالقواعد اإلسالمية ومتوافقة مع التعاليم الشرعية.  

 خاتمة:

 توصل إليها بعد دراسة هذا املوضوع هي كالتايل:وأهم النتائج واْلالصات امل

 يف أي جمتمع، يعكس تصور وقيم ومعتقدات هذا اجملتمع. سلوك املستهلك  -2
نظرية سلوك املستهلك يف االقتصاد الوضعي جنحت يف إجياد القوالب النظرية واألدوات التحليلية، لكنها  -1

 أخفقت يف تفسري سلوك املستهلك تفسريا موضوعيا.
 وشرعية.أخالقية و تأسس على ثوابت عقدية تسلوك املستهلك يف اإلسالم نظرية  -3
 نظرية سلوك املستهلك تتكامل فيها اجلوانب العقدية واألخالقية والتشريعية -4
نظرية سلوك املستهلك من املنظور اإلسالمي هي جزء من النظرية االقتصادية العامة اليت حتكم سلوك املسلم  -5

 .وتصرفاته
 قتصادي يف سلوك املستهلك املسلم حيميه من نفسه ومن املنتج والتاجر.حتقيق الرشد اال -5
نظرية توازن بني مطالب الروح واجلسد، وبني مطالب الفرد واجلماعة، نظرية سلوك املستهلك اإلسالمية  -7

 .ومطالب الدين والدنيا

 

 

                                                           
 [22( ]القصص: 83 )
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Abstract 

It seeks this research to demonstrate the means and mechanisms era wisdom in 

business administration, and they are many, and most important means of wisdom: 

time management, the art of leadership, and the principle of consultation, and I will 

follow the curriculum induction and analysis in the writing of this research, and we 

conclude that the wisdom and the wisdom of livelihood of Allah Almighty bestows 

on whom He will of his slaves, and the light in the heart and mind of the wise, led 

to success in what he is doing. 

 

 

 الملخص

يسعى هذا البحث لبيان  وسائل وآليات  عصر احلكمة يف إدارة األعمال ، وهي كثرية ، وأهم وسائل احلكمة  : إدارة 
 ، وسأتبع منهج االستقراء والتحليل يف كتابة هذا البحث ، وخنلص أن احلكمة الوقت ، وفن القيادة ، ومبدأ الشورى 

 نور يف قلب وعقل احلكيم ، تقوده إىل النجاح  يف ما يقوم به . رزق من اهلل عز وجل يؤتيه من يشاء من عباده ،و 
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ينا ويعلمنا احلكمة ى اهلل عليه وسلم ليزكاحلمد هلل رب العاملني منزل الكتاب احلكيم على أشرف املرسلني نبيه حممد صل
 ، وبشرى وهدى ورمحة للمسلمني ، وبعد. 

ظهرت بعض الكتابات يف السنني املاضية على شكل مقاالت علمية تدعو إىل الربط بني إدارة األعمال  واحلكمة من 
ت الوصول إىل قيمياً، لذلك تريد الشركاأجل حتقيق النجاح التنظيمي، واحلكمة اإلدارية تعين أن تصبح الشركة مصدراً 

الذاكرة االجتماعية والثقافية والتنظيمية من خالل املمارسات التنظيمية واالجتماعات والعالقة طويلة األجل مع املوظفني، 
ولكن هذه الكتابات اليت صدرت عن مؤسسات أكادميية عريقة مل تستطع أن ترتقي إىل مستوى احلكمة اليت تناسب 

عصر ، واسعى يف هذا البحث أن اقدم وسائل وآاليات احلكمة اليت يف تطبيقاها آمل أن نصل إىل اإلدارة احلكمية هذا ال
 .يف األعمال ، وأتوقع أن يكون منها إضافة علمية جديدة يف عامل إدارة األعمال

مس تقدمي ياهتا ، ولكين ألتوعندما أكتب يف موضوع احلكمة ، فأين ال أدعي االحاطة بكل مواضيعها ؛ ووسائلها أو آل
املفيد املختصر يف ذلك لطلبة العلم والباحثني يف هذا اجملال ، وال أدعي أين أتيت باجلديد املبتكر ، بل حاولت أن 
أكيف ما جاء بالقرآن الكرمي والسنة الشريفة من حكمة على ما ينبغي لنا فهمه وتطبيقه ، وأين قصدت لفت انتباه 

 م إىل هذه احلكمة لإلفادة منها يف جمال إدارة األعمال .الباحثني وطلبة العل
فاحلكمة هي عصارة التجارب احلياتية وإفراز للحوادث والنوازل وإهلام بعد تفكري وتدبر لألمور، وهي نتيجة قناعة 

 .راسخة، فهي نظر يف املآل واستخالص للعاقبة بعد استشراف للمستقبل ومعرفة للمقصد
ه السالم: "وأما احلكمة فأين توجد؟ والفطنة أين مقرها؟ ال يعرُف اإلنسان قيمتها" وقال اإلمام ويف هذا قال أيوب علي

علي كرم اهلل وجهه: "احلكمة ضالة املؤمن، فخذوا احلكمة ولو من أهل النفاق" وقال عيسى عليه السالم: "إن احلكمة 
 ."هي نوُر كّل قلب

 أهمية الدراسة :

ألمهية مبكان يف حياتنا العملية ، وأنه الدراسة اليت تربط بني احلكمة وإدارة األعمال من حسيب أن موضوع الدراسة من ا
 حيث الوسائل واآلليات ، لنخرج مبنهج فريد يف تطبيقها على إدارة األعمال ،يف وقتنا احلاضر.
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 هدف الدراسة :

سائلها اإلدارة ،بل والتدرب عليها وعلى و  هدفت الدراسة إىل توجيه اإلداريني واصحاب األعمال إىل اتباع احلكمة يف
 وآلياهتا ، ليصبح لديهم مهارة التخطيط االسرتاتيجي اإلداري احلكيم .

 الدراسة : مشكلة

 هل للحكمة ووسائلها وآلياهتا عالقة يف إدارة األعمال ؟  وما هي هذه العالقة بني احلكمة وإدارة األعمال ؟.

 منهجية الدراسة : 

دت أوال على املنهج معا ، واعتم” االستقرائي التحليلي” تبعت يف هذه الدراسة فكان مبنيا على املنهج واملنهج الذي ا
االستقرائي ، مث انتقل إىل التحليل القائم على استخالص األفكار والعرب من االستقراء من خالل استقراء الكتب يف 

 راسات اخلاصة يف املوضوع . املوضوع  أو قريبة منه ، حتليل النتائج وفق املعطيات والد

 

 : يف احلقيقة مل اعثر على كتاب وسائل احلكمة يف إدارة األعمال ، لكن هناك مقاالت كثرية منها :  أدبيات الدراسة

 مقال حسام رمضان أمحد : إدارة احلكمة والقيادة احلكيمة .  -
 مقال أمين سليمان أبو سويرح :  احلكمة  اإلدارية.  -

 .http://abuswearh.akbarmontada.comاملوقع : 

 يتضمن بيان مفاهيم العنوان . تمهيد :

ال بد قبل الدخول يف املوضوع االساسي للبحث من بيان املفاهيم اليت وردت يف العنوان وذلك تسهيال لفهم أهداف 
 البحث وحتقيقها .

 األدوات ، املواد .  –أي الطرق  -وسائل أواًل: وسائل : ال

http://abuswearh.akbarmontada.com/
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، ومجعها وسائل : وهي األجهزة واألدوات واملواد (1)الوسيلة : الطريقة ، وهي األداة املستخدمة للوصول إىل اهلدف 
 اليت تستخدمها إدارة األعمال لتحسني العمل .

كيم حقيقة العمل ،و حياة العمل ، وروح األسلوب : هو أيضا أداة ، وهو املنظار االعظم الذي ميثل به اإلداري احل
العمل ، واهلل عز وجل خلق اإلنسان لعمارة األرض ، والعمارة ال تكون إال بالعمل ، وهبذا العمل تسمو الروح إىل عامل 

 القدسية ، والقداسة وذاك ألن سر وجودها هو العمل ، وأن ال وظيفة هلا سوى عمل اخلري على األرض . 

ىل وسائل حىت يبلغ متامه ، لذلك حيتاج الطبيب إىل عيادة ، وإىل اجهزة وغريها من االدوات ، وحيتاج كل عمل إ
واملهندس حيتاج إىل أدوات هندسية مثل املنقلة واملثلث والفرجار والقلم والورق وغريها من االدوات والوسائل للوصول 

يت ، هلا وسائلها اخلاصة هبا واساليبها املناسبة هلا  وال إىل متام العمل ، وكذلك إدارة األعمال ، حتتاج إىل حكمة إدارية
 نبينها فيما بعد . 

  ثانيا : الحكمة :

احلكمة : عبارة عن معرفة أفضل األشياء بأفضل العلوم ، ويقال ملن حيسن دقائق الصناعات ويتقنها : حكيم ، واحلكمة 
،وهي العدل ، والعلم ، واحللم ، والنبوة ، والقرآن ، واإلجنيل ، وأحكم األمر : أتقنه (2): إصابة احلق بالعلم والعقل 

وأمر اهلل تعاىل نبيه حممدا صلى اهلل عليه وسلم بالدعوة إىل اهلل تعاىل باحلكمة ، فقال  (3)فاستحكم ومنعه عن الفساد  
ْوِعظىةِ  ِة وىاْلمى ِبيِل رىبِّكى بِاحلِْْكمى اِدهْلُْم بِالَّيِت ِهيى أىْحسىُن { ) النحل : : } ادُْع ِإىلى سى ( فاحلكمة هي عصارة 211احلْىسىنىِة وىجى

اخلربات والتجارب اليت افرزهتا احلوادث والنوازل بعد التدبر والتفكر يف االمور ، وهي نتيجة نظر ثاقب ، وقناعة راسخة 
 وبعد نظر ورؤية مستقبلية مشرقة ، ومعرفة للمقاصد املرجوه . 

                                                           

بريوت  –،حتقق: فؤاد علي منصور، دار الكتب العلمية   2/921هـ( املزهر يف علوم اللغة وأنواعها 122( السيوطي : جالل الدين عبد الرمحن بن أبيب بكر ، )املتوىف: 1)
 م.2118هـ 2128،الطبعة: األوىل، 

هـ( النهاية يف غريب احلديث واألثر، 606ثري : جمد الدين أبو السعادات املبارك بن حممد بن حممد بن حممد ابن عبد الكرمي الشيباين اجلزري ابن األثري )املتوىف: ابن األ(2)
،واملعجم الوسيط ، 221/  2، مادة حكم م، باب احلاء مع الكاف 2191 -هـ 2911بريوت،  -حممود حممد الطناحي،املكتبة العلمية  -حتقيق: طاهر أمحد الزاوى 

 . 219، املفردات يف غريب القرآن, للراغب األصفهاين, كتاب احلاء, مادة : حكم ص  210/  2مادة : حكم : 

، وانظر : لسان العرب البن منظور ، باب امليم  2121هـ ، باب امليم ، فصل احلاء ، ص829القاموس احمليط ، جملد الدين حممد بن يعقوب الفريوز آبادي ، املتوىف  (3)
 .61، وخمتار الصحاح ، مادة : حكم ، ص 219/  21، فصل احلاء
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من تتبع سرية النيب صلى اهلل عليه وسلم وجد أنه كان يالزم احلكمة يف مجيع أموره ، وخاصة يف دعوته إىل الّله عز و  
وجل، فأقبل الناس ودخلوا يف دين اهلل أفواجا بفضل اهلل تعاىل ، مث بفضل هذا النيب احلكيم صلى اهلل عليه وسلم الذي 

 عليه كان أبو ذر حيدث أن رسول اهلل صلى اهلل» قال :  -رضي اهلل عنه  -نس مأل اهلل قلبه باإِلميان واحلكمة ، فعن أ
وسلم قال : " فُرِجى سقف بييت وأنا مبكة ، فنزل جربيل فـىفىرجى صدري مث غسله مباء زمزم ، مث جاء بطست من ذهب 

 "(4)ممتلئ حكمة وإميانا فأفرغه يف صدري ، مث أطبقه ، مث أخذ بيدي فعرج يب . . . 

كد قيمة وأمهية احلكمة من خالل جميئها حيملها جربيل وهو روح القدس ، يف طست من ذهب ، وهو أغلى املعادن يؤ و 
، يف مكة املكرمة ، وهي البقعة املباركة ، ليمتلئ هبا صدر حممد رسول صلى اهلل عليه وسلم وهو خري اخللق ، بعد 

 .(5)غسله مباء زمزم وهو أطهر املاء وأفضله 

د أن احلكمة يف الدعوة إىل اهلل تعاىل أمرها عظيم وشأهنا كبري ، وقد قال تعاىل :) وىمىْن يـُْؤتى احلِْْكمىةى فـىقىْد كل هذا يؤك
ِثريًا ( ) البقرة :  رًا كى يـْ  ( .161أُوِتى خى

إِلسالم ا مث سار أصحاب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم على طريقه وهديه يف الدعوة إىل اهلل تعاىل باحلكمة ، فانتشر
انتشارًا عظيًما ، ودخل يف اإِلسالم خلق ال حيصي عددهم إال اهلل تعاىل ، وجاء  -رضي اهلل عنهم  -يف عهدهم 

التابعون ، وكملوا السري على هذا الطريق يف الدعوة إىل اهلل باحلكمة ، وهكذا سارت القرون الثالثة املفضلة ومن بعدهم 
 هلل اإِلسالم وأهله ، وأذىلَّ الشرك وأهله وأعوانه .من أهل العلم واإِلميان ، فأظهر ا

الناس يظن أن احلكمة تقتصر على الكالم اللني ، والرفق ، والعفو ، واحللم . . . فحسب . وهذا نقص وقصور  بعض
بة تظاهر ملفهوم احلكمة ؛ فإن احلكمة قد تكون كل هذا  مع بيان احلق علًما وعماًل واعتقاًدا باألدلة ، وهذه املر 

 تستخدم جلميع األذكياء من البشر الذين يقبلون احلق وال يعاندون .

وتارة تكون احلكمة من خالل املوعظة احلسنة املشتملة على الرتغيب يف احلق والرتهيب من الباطل ، وهذه املرتبة 
 تستخدم مع القابل للحق املعرتف به ، ولكن عنده غفلة وشهوات وأهواء تبعده عن اتباع احلق .

                                                           

، ومسلم ، واللفظ له ، كتاب اإلميان  118/  2لصلوات يف اإِلسراء ؟ ( البخاري مع الفتح ، كتاب الصالة ، باب كيف فرضت ا4)
 .218/  2إىل السماوات وفرض الصلوات ،  -صلى اهلل عليه وسلم  -، باب اإلسراء برسول اهلل 

(5)http://majles.alukah.net/t30425/  

http://majles.alukah.net/t30425/
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وتارة تكون احلكمة باستخدام اجلدال باليت هي أحسن ، حُبسن خلق ، ولطف ، ولني كالم ، ودعوة إىل احلق ، وحتسينه 
باألدلة العقىلية وىالنقلية ، ورد الباطل بأقرب طريق وأنسب عبارة ، وأن ال يكون القصد من ذلك جمرد اجملادلة واملغالبة 

 .(6)د بيان احلق وهداية اخللق ، وهذه املرتبة تستخدم لكل معاند جاحد  وحب العلو ، بل ال بدَّ أن يكون القص

احلكمة جتعل الداعي إىل اهلل يقدر األمور قدرها ، فال يزهد يف الدنيا والناس حباجة إىل النشاط واجلد والعمل ، وال 
 يدعو إىل التبتل واالنقطاع واملسلمون يف حاجة إىل الدفاع عن عقيدهتم وبالدهم .

 دارة : اإل

اإلدارة: علم وفّن تدبري األعمال وتوجيهها والسيطرة عليها وضبطها واستعمال احلكمة يف اّّتاذ قرارات مناسبة بشأهنا 
(7) ." 

إن اإلدارة ال مُتارىس يف فراغ، بل مُتارس عملها يف إطار حمدد، وهي تعتمد على عناصر حمددة من أجل القيام هبذا 
ملهمة: الوقت الذي "يعّد أكثر املفاهيم صالبة ومرونة يف آن مًعا، نظرًا ألن الوقت مورد العمل؛ ومن تلك العناصر ا

مهم، وهو "سريع االنقضاء وما مضى منه ال يرجع وال يُعوَّض بشيء، كان الوقت أنفس وأمثن ما ميلك اإلنسان، وترجع 
ه تقوم احلياة قيقي لإلنسان فرداً وجمتمعاً". وعلينفاسته إىل أنه وعاء لكل عمل وكل إنتاج، فهو يف الواقع رأس املال احل

واحلضارة، ومع العلم بأن الوقت من موارد اإلدارة األساسية، إال أنه خيتلف عن بقيتها يف عدم إمكانية ّتزينه أو إحالله، 
يف الطريقة  -و إجيابًا ا أسلبً  -ويف كونه يتخلل كل جزء من أجزاء العملية اإلدارية. ومن مثّ فإن أمهيته تكمن يف أنه يؤثر 

  (8)اليت ُتستخدم فيها املوارد األخرى ( 

                                                           

 : اململكة العربية السعودية -وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد  ،2ط ،احلكمة يف الدعوة إىل اهلل تعاىلن علي بن وهف ،( القحطاين : سعيد ب6)
 . بتصرف قليل.   islam.com-http://www.al موقع اإلسالم :9-1ص،  هـ2119

 -هـ  2119، 2،طاململكة العربية السعودية -دار املغين، الرياض عمل ، معجم اللغة العربية املعاصر، هـ( مبساعدة فريق2111أمحد خمتار عبد احلميد عمر )املتوىف: (7)
 . 989-981، ص2جم. 1006

 . (10املرجع السابق )ص:( 8)
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كما كان عليه الصالة والسالم حريصًا على إعمار وقته بالعبادة والطاعة، فقد جاء عن أم املؤمنني عائشة رضي اهلل 
صنُع هذا يارسول اهلل مِلى ت»عنها أن النيبَّ صلى اهلل عليه وسلم كان يقوم من الليل حىت تتفطر قدماه، فقالت عائشة: 

 " .(9)ّخر؟ قال: أفال أحب أن أكون عبداً شكوراً وقد غفر اهلل لك ما تقّدم من ذنبك وما تأ

األعمال : عمل ، نشاط يقوم اإلنسان ، وهو ما يقوم به الشخص من جهد إرادي واعي الجل هدف اشباع احلاجات 
 اليت ّتصه ، فالتفكري عمل ، والوظيفة عمل ، والكتابة عمل ، والقراءة عمل . 

 .  (10)عقليا أو جسديا فهو عمل   فاي نشاط يقوم به إنسان حيتاج إىل جهداً 

 

 المبحث األول : وسائل وآليات الحكمة في إدارة األعمال .

يف هذا املبحث حناول الربط بني إدارة احلكمة وإدارة املعرفة ، من أجل حتقيق النجاح ألي مؤسسة ، حيث يتضمن 
 املبحث  متهيد وثالثة مطالب .

 تمهيد 

 
متثل سرية رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم لنا أرضا خصبة للتأمل وأخذ األسوة يف معاجلة األمور وإدارة مجيع ما يعن لنا 

فقد كانت له عليه السالم طريقة فريدة يف إدارة األزمات وفق حكمة سديدة، فقد كان عليه  ,من مصاعب وخطوب
ادة ع محاية اجملتمع اإلسالمي من آثار األزمة, بل يعمل على االستفالسالم بفطنته ينهي منازع اخلالف بشكل قاطع, م

من املوقف الناتج عن األزمة يف اإلصالح والتطوير, واّتاذ إجراءات الوقاية ملنع تكرار األزمة أو حدوث أزمات مشاهبة 
دها فمن ذلك أنه قبل البعثة ة وبعهلا. وإنك لرتي آثار هذه احلكمة يف تلك املعاجلات يف السرية النبوية الشريفة قبل البعث

أعادت قريش بناء الكعبة علي أساس قواعد إبراهيم عليه السالم حىت بلغ البنيان موضع الركن فأرادت كل قبيلة أن ترفع 
احلجر األسود إىل موضعه دون األخرى، فاختصموا وأوشكوا على االقتتال, وملا أخربوا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 

                                                           

 . ( 1899(البخاري : صحيح البخاري ، كتاب تفسري القرآن ،باب ليغفر لك اهلل ما تقدم من ذنبك ،ح رقم )9)

 .11( ص12، جملة االصالة العدد )9( ، عزت بن عبد العظيم الطويل : مهوم العمل والعمال ، ص1/211معجم مقاييس اللغة )ابن فارس : (10)
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 ال: هلم إيل ثوبا, فأِت به, فأخذ الركن فوضعه فيه بيده مث قال: لتأخذ كل قبيلة بناحية من الثوب مث ارفعوهاخلرب, ق
 . (11)مجيعا ففعلوا حىت إذا بلغوا موضعه وضعه هو بيده الشريفة مث بىن عليه 

  
يعا, وجنب بلده أرضاهم مجهبذا التفكري السليم والرأي الصائب حسم صلى اهلل عليه وسلم اخلالف بني قبائل مكة, و 

وقومه حربا ضروسا شحذت كل قبيلة فيها أسنتها، من ذلك جند أن استقرار األمة يؤدي إىل استقرار االقتصاد ، 
واستقرار االقتصاد يؤدي إىل توفر العمل للجميع ، وتوفر العمل يعين القضاء على الفقر ، وعدم الفقر يؤدي إىل ندرة 

 لألمة احلضارة والتطور . اجلرمية ، وباحلكمة يكون 

فالدولة اليت هلا قيادة حكيمة ذات اسرتاتيجية واضحة وهتتم بالنظم الذكية ، وهلا إدارة معرفية جيدة هي ذات مؤسسات 
حكيمة، وجاء يف مقال للمفكر أ. د. عبد الكرمي بكار حتت عنوان: ومن يؤت احلكمة فقد أوِت خرياً كثرياً : "إذا كنا 

ف احلكمة فإنه سيظل باإلمكان حتليلها إىل العناصر املكّونة هلا، وهي على ما يبدو يل ثالثة: الذكاء، خنتلف على تعري
واملعرفة، واإلرادة؛ فالذكاء اللماح، واملعرفة الواسعة، واإلرادة الُصلبة تكّون معاً: )احلكمة( وعلى مقدار كمال هذه 

 التالية : العناصر يكون كماهلا، واليت ، ونبينها يف املطالب 

 

 .(12)المطلب األول: عناصر الحكمة ، الذكاء ، المعرفة ، اإلدارة 

  عنصر الذكاء

 :(13) تعريف الذكاء

                                                           

 (2/281ابن هشام : )سرية ابن هشام  (11)

 ، بتصرف. باحث فلسطيين يف جمال اإلدارة، حسام : أمحد رمضان ،  إدارة احلكمة والقيادة احلكيمة(12)

(13)http://mawdoo3.com/ 

 

http://mawdoo3.com/
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ال يوجد تعريف حمدد للذكاء؛ فتعريفه خيتلف باختالف املعايري اليت يقاس هبا الذكاء، لكن مما ال شك فيه أن الذكاء 
ة إىل كالقدرة على التكيف العقلي مع ظروف احلياة اجلديدة، باإلضافمرتبط بشكل كبري مع العقل والقدرات العقلية  

القدرة على االستفادة من التجارب واخلربات السابقة حبل املشكالت اجلديدة، والقدرة على التفكري، والتحليل، 
ا قام بتعلمه موالتخطيط، وحل املشاكل، واإلستنتاج السليم، باإلضافة على قدرة الفرد على سرعة التعلم واستخدام 

بالشكل السليم واملفيد، ويرتبط الذكاء باإلحساس باآلخرين وتفهم مشاعرهم، فال بد للفرد أن ميارس حياته االجتماعية 
 بالشكل السليم حىت يعترب ذكياً 

 :أنواع الذكاء .

 
 :(14)  اختلف علماء النفس يف تعريف الذكاء ،وميكن تصنيف التعريفات اليت وضعوها إىل مخسة أنواع

 
تعريفات تؤكد على تكيف الفرد مع الظروف اليت يعيش فيها ومنها تعريف شرتن : بأنه القدرة على التكيف   – 1

  العقلي مع احلياة وظروفها اجلديدة

. 
تعريفات تؤكد على القدرة على التعلم ومنها تعريف جودرد :بأنه القدرة على االستفادة من اخلربة السابقة يف  - 2 

  ت اجلديدةحل املشكال

. 
 .تعريفات تؤكد على القدرة على التفكري ومنها تعريف ترمان :بأنه القدرة على التفكري اجملرد  - 3

 
 تعريفات أكثر مشوال ،وجتمع جمموعة من الوظائف العقلية اليت يتسم هبا السلوك الذكي ، ومنها تعريف وكسلر   - 4

                                                           

(14)https://www.facebook.com/permalink.php?id=390250961055197&story_fbid 

 . 

https://www.facebook.com/permalink.php?id=390250961055197&story_fbid
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ريف ادف ،والتفكري املنطقي، والتعامل اجملدي مع البيئة . وكذلك تع:بأنه القدرة الكلية لدى الفرد على التصرف اهل
االقتصاد  –التجربة  –التعقد  –الصعوبة  : ستودارد : الذكاء هو القدرة على القيام بأوجه من النشاط تتميز مبا يأِت

لنشاط حتت ظروف ظهور االبتكارات ،واالحتفاظ هبذه األوجه من ا –القيمة االجتماعية  –االندفاع حنو هدف  –
 .تتطلب تركيز اجلهد ومقاومة العوامل االنفعالية

ونقصد به الذكاء املؤسسي ، فاملنظمة باعتبارها ذات شخصية معنوية جيب أن يتمثل فيها عنصر أساسي ينم عن  
ظمة الذكية نالذكاء املؤسسي وهو ما عرف حديثا بالذكاء الصناعي، مبعىن أن املنظمة يفرتض فيها أن هتتم  بتوظيف األ

 .يف كافة أنشطتها سواء إدارية أو خدمية أو إنتاجية وعلى كافة الصعد

 : عنصر المعرفة  

وهي هنا ذات شقني العلم واخلربة، واملنظمة العاملة يتحصل لديها العلم من خالل االستعانة باخلرباء واملختصني يف جمال 
 بالتعلم، أما اخلربة فهي تكتسب من خالل املمارسة العملية، والاإلدارة والصناعة اليت تشغلها املنظمة، أي أن العلم 

يوجد قاعدة حتدد العمر الزمين العتبار املنظمة ذات خربة عريقة يف جمال الصناعة أو حىت اإلدارة إال من خالل اجلمع 
 :بني أمرين مها

 
 .أن تكون املنظمة طويلة العمر مقارنه مع منافسيها يف جمال الصناعة •

 
 .تكون املنظمة ذات وضع مستقر لسنوات طويلة بالنسبة ملنافسيها أن •

 
 .فإذا اجتمع هذان األمران: ميكن اعتبار املنظمة منظمة معرفية متتلك عنصري العلم واخلربة

ة ، ويف يوإدارة املعرفة يف العصر اكتسبت أمهية كبرية يف احلياة االكادميية ، وازدادت حيويتها يف اجملاالت العلمية والتطبيق
املؤسسات والشركات العمالقة ، وذلك بيبب فوائدها اجلمة اليت من أمهها تزايد االيرادات واألرباح هلذه الشركات اليت 
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اتبعت األساليب املبتكرة إلدارة املعرفة من خطط، وبرامج ومشاريع ، امثرت يف تطورها وتقدمها على غريها من اليت مل 
 .(15)هتتم بإدارة املعرفة 

  عنصر اإلدارة  

 :(16)تعريف اإلدارة 

االدراة العامة : هى علم من العلوم االجتماعية، تعترب هذه الوظيفة من أحد أهم الوظائف املوجودة ىف الدول احلديثة، 
ونشأت بسبب ضرورة وجود ادارة ىف اجملتمعات الىت متتلك موارد مادية وفنية، ترتبط االدراة العامة باألجهزة التنفيذية 

 الدول احلديثة وسياسات احلكومات. حيث تقوم االدراة العامة بتنظيم وتنسيق وتوجيه األفراد داخل املنظمات ىف
ال ّتتص االدراة العامة باملنظمات، اخلاصة لكنها تعمل على تقدمي خدمات تفيد كل أفراد اجملتمع  لتحقيق هدف معني

تنفيذ سياسات احلكومات بكل دقة وفعالية عن طرق استخدام على حد سواء وليس فئة معينة. تقوم االدارة العامة ب
 .(17)نظم االدارة احلديثة. حىت تقدم خدمة لكل أفراد اجملتمع بأفضل جودة وكفاءة وبأقل تكاليف مادية 

:  تتكون اإلدارة من رؤية واضحة ، من خالل إدارهتا اإلسرتاتيجية ووضوح رؤيتها ورسالتها وأهدافها  مكونات اإلدارة
اإلسرتاتيجية القصرية واملتوسطة والطويلة املدى، ووجود هذا وحده ال يكفى، بل جيب أن نراجع نتائج التقييم 

يف طريقة  ضع ومركز آخر أفضل من السابق والنظراإلسرتاتيجي للمنظمة للتأكيد على أهنا تنتقل من وضع ومركز إىل و 
معاجلتها لألزمات واملشكالت اليت مرت هبا للتأكد من أن املنظمة قد التزمت بالقيم األخالقية واملسئولية االجتماعية 

 .جتاه موظفيها وعمالئها

 
كما أن املعرفة   ضاً ومعرفة )شكلية(،الذكاء مبفرده ال جيعل اإلنسان حكيماً؛ دون قاعدة جيدة من العلم واخلربة تنتج فرو 

                                                           

مضان ر  ، جملة ثقافية تصدر عن األمانة العامة لرابطة املؤسسات العربية اخلاصة للتعليم العايل ، اجمللد الرابع ، العددان الثالث والرابع ،1جملة الرابطة : إدارة املعرفة ص (15)
 م تشرين ثاين .1001ه/ 2111

مضان ر  ، جملة ثقافية تصدر عن األمانة العامة لرابطة املؤسسات العربية اخلاصة للتعليم العايل ، اجمللد الرابع ، العددان الثالث والرابع ،1جملة الرابطة : إدارة املعرفة ص (16)
 م تشرين ثاين .1001ه/ 2111

(17)http://mawdoo3.com/ 

. 

http://mawdoo3.com/
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دون ذكاء جتعل استفادة صاحبها منها حمدودة، وجتعل وظيفته جمرد احلفظ والنقل، دون التمكن من غربلة املعرفة أو 
اإلضافة إليها. واألهم من هذا وذاك؛ أن املعرفة دون ذكاء تؤخر والدة املوقف احلكيم، وجتعل الواحد منا يأِت بعد 

 .ب ضعف البداهةاحلدث بسب

 
كما ال يكفي الذكاء اللّماح، وال اخلربة الواسعة يف جعل اإلنسان حكيمًا ما مل ميتلك قوة اإلرادة؛ ألن اإلرادة القوية 
 وحدها هي اليت جتعلنا ننصاع ألمر اخلربة، وهي اليت تنتج سلوكًا خيتفي فيه الفارق بني النظرية والتطبيق، وهو السلوك

 .احلكيم
ة، واملعرفة الواسعة كسب شخصي مبين على العلم واخلرب  -تبارك وتعاىل  -يف حق اإلنسان موهبة من اهلل والذكاء 

واإلرادة القوية امللتزمة باخللق الكرمي واملسئولية االجتماعية؛ هي اليت حتّدد العتبة والسقف املطلوبني للعيش بكرامة يف 
 فاجملتمع ال مينح القدرة، لكنه مينح أفراده إرادة الفعل من خالل اجملتمع على مستوى اإلرادة، وعلى مستوى القدرة،

 .مناذجه الراقية، ومن خالل املراتب االجتماعية اليت يصوغها تأسيساً على االستجابة ألوامره

 
وما سبق ميكن إسقاطه على بيئة األعمال، فكما أن توظيف التكنولوجيا الذكية يف منظمة األعمال ال جيعل املنظمة 

كيمة، دون أن متتلك األساس العلمي واخلربة الالزمة، وكذلك املعرفة املؤسسية، فدون األنظمة الذكية يبقى استفادة ح
املنظمة من املعرفة حمدوداً، وتقتصر وظيفة األنظمة الذكية على احلفظ واالستدعاء دون التمكن من فلرتة هذه املعرفة أو 

 .ظمةإعادة إنتاجها يف صورة جديدة ّتدم املن

 
وال ميكن اعتبار املنظمة اليت متتلك الذكاء الصناعي وإدارة املعرفة منظمة حكيمة، ما مل متتلك الرؤية اإلسرتاتيجية وتشهد 
هلا سريهتا التنظيمية على بناء صرحها من النجاحات املتتابعة واملواقف املميزة وااللتزام العايل بالقيم األخالقية واملسئولية 

 .االجتماعية

، وبالتايل ميكن  "املؤسسة اليت هتتم بالنظم الذكية و بإدارة املعرفة ولديها قيادة إسرتاتيجية هي مؤسسات حكيمة نإذ
عند توفر هذه العناصر الثالثة )الذكاء  من هذا املنظور بيان عناصر احلكمة ألي مؤسسة تود النجاح والتطور يف عملها،
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ر املنظمة بنية على العلم واخلربة، والرؤية اإلسرتاتيجية املتوارثة( عندها ميكن اعتباالصناعي أو األنظمة الذكية، واملعرفة امل
 .منظمة حكيمة منتجة للقيم

 المطلب الثاني : آليات الحكمة ، الحق ، األخالق ، فن القيادة  

 أوال : الحق .

لقاف أصل واحد، وهو يدل على : احلاء واوالحق لغة احلق من أمساء اهلل عز وجل ، وهو األمر الثابت بال شك ، 
إحكام الشيء وصحته، وهو الثابت الذي ال يسوغ إنكاره من حق الشئ، حيق، إذا ثبت ووجب ، واحلق نقيض 

ّقا مىْعنىاُه: وىجب جيب وجوبا  ّق حى  .(18)اْلبىاِطل، تىقول: حىّق الشيُء حيِى

لك، والعقائد، واالديان، واملذاهب باعتبار اشتماهلا على ذ"احلكم املطابق للواقع، يطلق على االقوال الحق اصطالحا:  
ان أو اللغة حسنا كالفرق بني احلقيقة واحلق: أن احلقيقة ما وضع من القول موضعه يف أصل ، و (19)ويقابله الباطل

شئ لقبيحا، واحلق ما وضع موضعه من احلكمة فال يكون إال حسنا وإمنا مشلهما إسم التحقيق الشرتاكهما يف وضع ا
  (" 20)منهما موضعه من اللغة واحلكمة

احلق شرعا : مبعىن األمر الثابت املوجود مما هو خاص باإلنسان ، ومبعىن النصيب ، وقال القرايف " حق اهلل : هو أمره 
 .(21)وهنيه ، وحق اإلنسان : هو مصاحله أي األمور اليت تتحقق هبا مصاحلهم 

 

                                                           

 ( .21/ 1) لبنان ، حتقيق وضبط : شهاب الدين ابو عمرو-م، دار الفكر ،بريوت2111ه، 2121، 2طهـ( ، 911أمحد بن فارس بن زكرياء القزويين الرازي، أبو احلسني )املتوىف:  ن فارس ،اب(18)

هـ( معجم الفروق اللغوية = الفروق اللغوية برتتيب وزيادة، )ص: 911ابن مهران )املتوىف: حنو حيىي  العسكري ، أبو هالل احلسن بن عبد اهلل بن سهل بن سعيد بن
، دار 289،ص2( مصطفى ، إبراهيم : املعجم الوسيط ، حتقيق جممع اللغة العربية ،ج112/ 9ه. هتذيب اللغة )2121، 2( ،مؤسسة النشر اإلسالمي بقم ،ط219

 . 9الدعوة ،ط

 ( 219وية = الفروق اللغوية برتتيب وزيادة )ص: معجم الفروق اللغ(19)

 ( 211املرجع السابق )ص: (20)

 م.   2118، 2لبنان ،ط–، دار الكتب العلمية ،بريوت 116،ص2القرايف : أمحد بن إدريس ، الفروق ، ج(21)
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يعين التزام من املدير بالثوابت ، ونفي الباطل من الشيء ، فيعطي كل صاحب حق حقه و واحلق من آليات احلكمة، 
من العمال ، وال يكلفهم ما ال يطيقون من العمل، ويلتزم قول املثل " إذا أردت  أن تطاع فأمر مبا يستطاع ، وعليه أن 

م ، ويعرف ما ويعرف قدراهتم ومشكالهتيكون رحيما هبم سفيقا حباهلم، ألهنم هم من ينجز العمل له، ويتعرف عليهم 
هذا و يسعدهم وما حيزهنم ، ويتقرب منهم مبشاعره ، ويتفقد أحواهلم ، من املريض فيعوده ، ومن الغائب فيسأل عنه ، 

جيعلهم خيلصوا له يف العمل ، وأيضا ال يغفل عن قدراهتم احملتلفة ، وهذه حكمة اهلل عز وجل أن جيعل القدرات غري 
ولو كانت متساوية ملا كان عندك عمال ! بل الكل مدراء ! فعليه أن يتعامل مع العمال على هذا االساس  متساوية ،

، وضمن هذه الفروق ، وال يتعامل معهم على أهنم آلة أو عمل يأخذ أجره ، حيركه مباله فقط ، بل يعاملهم كما قال 
نىةُ , فـىيـىُقو  النيب صلى اهلل عليه وسلم " يءُ اْلِفتـْ ِذِه ُمْهِلكىيِت , مُثَّ تـىْنكىِشُف , وى جتِى نىةُ , فـىيـىُقوُل اْلُمْؤِمُن: ُل اْلُمْؤِمُن: هى يءُ اْلِفتـْ جتِى

ْن أىحىبَّ أىْن يـُزىْحزىحى عىْن النَّاِر وىيُْدخىلى اجلْىنَّةى , فـىْلتىأتِِه مىِنيَُّتُه وىُهوى يـُْؤِمُن  ِذِه , فىمى , وىْليىأِت ِإىلى النَّاِس اهلِل وىاْليـىْوِم اآْلِخرِ بِ هىِذِه هى
ا من جى " أي هبذا املعىن : عامل الناس مبا حتب أن يعاملونك به (22)الَِّذي حيُِبُّ أىْن يـُْؤتىى إِلىْيِه   وىاِمع  ، " قىالى النـَّوىِوّي هىذى

ة مهمة فـىيـىْنبىِغي االعتناء هبىا وىأىن  نْ كىلمه صلى اهلل عىلىْيِه وىسلم وبدائع حكمه وىِهي قىاِعدى سىان يْلتىزم أىن الى يفعل مىعى اإْلِ
 "(23)النَّاس ِإالَّ مىا حيب أىن يفعلوه مىعىه 

 ثانيا : األخالق

هو الدين والطبع والسجيه واملروءة وحقيقة أن صورة األنسان -بضم الالم وسكوهنا–واخللق  مجع خلقالخلق لغة :
 .(24)املختص هبا مبنزلة اخللق لصورته الظاهرة وأوصافها ومعانيها  الباطنه وهي نفسه وأوصافها ومعانيها

: " عبارة عن هيئة يف نفس راسخة ، عنها تصدر األفعال بسهولة ويسر من غري حاجة إىل فكر  الخلق اصطالحا
ة خلقا حسنا ، وإن  تلك اهليئ وشرعاً ، مسيت وروية ، فإن كانت اهليئة حبيث تصدر منها األفعال اجلميلة احملمودة عقالً 

                                                           

يح املختصر بنقل العدل عن العدل إىل رسول اهلل صلى اهلل عليه هـ( ، كتاب املسند الصح162مسلم : مسلم بن احلجاج أبو احلسن القشريي النيسابوري )املتوىف:  (22)
 (.2811بريوت ، ح رقم)  -وسلم،كتاب اإلمارة، باب األمر بالوفاء ببيعة اخللفاء، احملقق: حممد فؤاد عبد الباقي، الناشر: دار إحياء الرتاث العريب 

هـ(، الديباج على صحيح مسلم بن احلجاج، حقق أصله، وعلق عليه: أبو اسحق احلويين 122وىف: السيوطي: عبد الرمحن بن أيب بكر، جالل الدين السيوطي )املت(23)
 (. 119/ 1، )م  2116 -هـ  2126اخلرب، الطبعة: األوىل  –اململكة العربية السعودية  -األثري ،الناشر: دار ابن عفان للنشر والتوزيع 

 8،طانلبن –، القاموس احمليط ، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بريوتهـ( 829قوب )املتوىف: ، جمد الدين أبو طاهر حممد بن يع( الفريوزآبادي24)
(،ابن منظور ،حممد بن مكرم بن على، أبو الفضل، مجال الدين ابن منظور األنصاري الرويفعى اإلفريقى )املتوىف: 882م) ص  1001 -هـ  2116، 

 ( .  86/20هـ ) 2121 -،  9ط بريوت ، -هـ( لسان العرب ، دار صادر 922
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نستطيع أن نقول أن القيم لذلك "، (25)كان الصادر عنها األفعال القبيحة مسيت اهليئة اليت هي املصدر خلقًا سيئاً 
األخالقية هي: جمموعة األخالق احلميدة اليت هلا وقع وتأثري على النفوس من حيث االستقامة وقول احلق والعدل وفعل 

 نها النص والعقل .اخلريات واليت  حس

واخللق له شأن عظيم يف حياة اإلنسان املدير ، فالصرب أساس بناء الشركة أو املؤسسة ، وهو السياج الواقي للمؤسسة 
من االهنيار ، وهو قوة يف اإلرادة وأدب شرعي اجتماعي ، ما التزم به املدير إال وكان النجاح حليفه وحليف مؤسسته 

 صلى اهلل عليه وسلم األسوة احلسنة يف صربه على حتقيق هدفه ، وصربه على الصحابة ، وقد كان لنا يف رسول اهلل
وعلى تأسيس الدوله وإدارهتا بالشكل الصحيح ، والصدق أساس الثقة بيم املدير والعمال ، وبني املؤسسة واجملتمع ، 

لق رأس الثقة تبىن على الصدق ،وحسن اخلوهو ذا أمهية بالغة ألنه مركز األخالق جلها ، فاألمانة تبىن على الصدق ، و 
 اخلْىالِئُق لى احلكمة ، قال صلى اهلل عليه وسلم :" عىلىْيكى حِبُْسِن اخْلُُلِق , وىطُوِل الصَّْمِت، فـىوىالَِّذي نـىْفِسي بِيىِدِه، مىا جتىىمَّ 

، واألخالق هي اإلسالم،  " حسن اخللق من جوامع الكلم اليت تشمل كل األخالق احلميدة احلسنة(26)مبِْثِلِهمىا 
والدين بغري خلق   (27)واإلسالم هو األخالق قال  رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم:" إمنا بعثت ألمتم مكارم األخالق "

وأدب كمحكمة بال قاض ! واألخالق بغري دين عبث، والناظر يف مشاكل هذه األمة يف هذا العصر جيد أهنا مشاكل 
اإلسالم  على مراعاة اآلداب وأكد أن العبادات هي الطريق املقبول والوحيد إلصالح  أخالق وأزمة أخالق،وقد حث

 األخالق وغرس الفضائل فيهم ومن مث إصالح اجملتمع بإصالح أفراده.

ت " فإن اليس تقرأ القرآن " قال: بلى،قال“ وحني سئلت امنا عائشة عن خلق النيب صلى اهلل عليه وسلم فقالت : 
وقال ابن كثري يف ذلك : " صار امتثال القرآن أمراً وهنياً سجية له وخلقاً تطبعه،وترك ( 28)ان القرآن ". خلق نيب اهلل ك

﴿إن هذا القرآن يهدي لليت هي وقال تعاىل :   (.29")طبعه اجلبّلي،فمهما امره القرآن فعله،ومهما هناه عنه تركه 
بقوة، فتمكن هبذا القرآن احملكم أن يعاجل ظلمات  وسلمعليه [، وقد أخذه نيب احلكمة صلى اهلل 1أقوم﴾]اإلسراء/

                                                           

   م .1001-ه2،2111السعودية،ط–، مكتبة الرشد، الرياض11(سعد الدين:د.إميان عبد املؤمن ، األخالق يف اإلسالم ص25)
 (.169/ 1اجلامع الصحيح للسنن واملسانيد )(26)

( وقال صحيح 1289احلاكم : املستدرك على الصحيحني ، ح رقم )  ( . 8911( االمام أمحد : املسند ، ح رقم ) 199( البخاري : االدب املفرد )27)
 على شرط مسلم ووافقه الذهيب 

 ( .1342( ، ابو داو د: سنن أيب داو د ،) 746( مسلم ، صحيح مسلم ، )28)
 .  403، ص 4( ابن كثري : تفسري القرآن العظيم ، ج29)
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اجلهل بأنوار العلم, وأن ينقل الناس من رعاة غنم إىل قيادة أُمم، فكانت قيادة رائدة, ومنهجية رائعة, هبرت احلضارات 
  . ، وما كان هذا إال حبسن اخللق واإلخالصاألخرى، وشهد له أرباب اهلمم الذين يتصدرون حلل مشاكل األمم

 ثالثا: فن القيادة : 

ونعين به يف إدارة األعمال ، فن التعامل بني املدير والعمال حبكمة وقيادهتم إىل النجاح ، وبني العمال بعضهم ببعض 
والتعامل من أهم وسائل التفاهم بني الناس، وهو من أهم وسائل املعرفة واإلقناع مهما كانت الثقافات والتوجهات، ، 

ادُْع ِإِلى َسِبيِل رَبَِّك بِاْلِحْكَمِة ائل الدعوة إىل اهلل أو إىل فكرة يؤمن هبا املدير ، قال تعاىل: وكذلك من أهم وس
 211النحل :  َواْلَمْوِعظَِة اْلَحَسَنِة َوَجاِدْلُهم بِالَِّتي ِهَي َأْحَسنُ 

ومن هنا كانت الضرورة ملحة للقائمني على اإلدارة أن يتقنوا فن التعامل ، واحلوار ،  من أجل الوصول إىل قلوب 
بأسلوب التعامل ، واحلوار،  العمال، والتأثري فيها حنو االجناز والتفاين يف العمل ، والفضيلة واالستقامة ،وقد اهتم النيب 

ا له من دعوته هلم، ملا له من أثر وتأثري بالغني يف نفوس املستمعني وعقوهلم، وملوجعل منه منهجاً يف خطاباته للناس و 
 .(30)حتفيز على طاعة املدير  وتنفيذ األمر ، وملا فيه من تلقني وتوجيه إداري لكل العمال 

 المطلب الثالث : وسائل الحكمة في إدارة األعمال 

ي وهو من أهم موارد اإلدارة ، وحتتاج إدارة الوقت إىل حكمة بالغة : الوقت هو رأس املال احلقيق أواًل : إدارة الوقت
هو : قدرة  ونعين بإدارة الوقت، ذلك ألهنا تعترب علم وفن قائم بذاته ، وهي عنصر أساسي من عناصر اإلدارة املهمة ، 

اإلدارة على إجناز األعمال يشكل تام ومنظم وحتقيق األهداف املرجوه بأقل التكاليف ، وضمن اإلمكانات املتاحة ، 
ويف الوقت املناسب ، واحلكمة يف هذا هو مدى استفادة اإلدارة من الوقت يف اجناز العمل ، وهبا حيدد النجاح أو 

فإذا استطاع املدير والعمال عمل توازن بني األهداف اليت يسعون إىل الوصول إليها ، والواجبات  الفشل يف املؤسسة ،
 الالزمة عليهم الوفاء هبا لآلخرين ، فقد جنحت املؤسسة وإال فالفشل للمؤسسة .  

                                                           

  .1م، ص1001هـ ـ 2616مؤمتر اإلرشاد والوعظ السنوي، وزارة األوقاف والشؤون الدينية بفلسطني، (اللوح : عبد السالم محدان ، أدب احلوار يف اإلسالم ،30)
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الية، وهذا عني عفالدين اإلسالمي وتعاليمه السمحة تدعو إىل حسن استثمار الوقت وإدارته بف -إدارة الوقت والفكر 
 . (31)ما تدعو إليه اإلدارة يف مفهومها املعاصر  

والنيب عليه الصالة والسالم ليبني لنا أمهية الوقت ، استخدم أهم حلظة يف حياة اإلنسان ، وهي وقوفه بني يدي اهلل عز 
ا وجل للحساب ، فقال صلى اهلل عليه وسلم  : " الى تـىُزوُل قىدىمىا عىْبٍد يـىْومى اْلِقيىامىِة حىىتَّ ُيْسأىلى عىْن أىْربىٍع عىْن عُ  ُمرِِه ِفيمى

ا عىِملى بِِه وىعىْن مىالِِه ِمْن أىْينى اْكتىسىبىُه وىِفيمى انفقه أىفْـنى  ُه وىعىْن ِعْلِمِه ِفيمى ا أىْبالى  . " (32)اُه وىعىْن جىسىِدِه ِفيمى

وكان النيبُّ صلى اهلل عليه وسلم من أشدِّ الناس حفظًا لوقته؛ فكان ال يصرف وقًتا يف غري عمل هلل تعاىل، أو فيما ال 
ح نفسه، يقول علي بن أيب طالب رضي اهلل عنه يصف حال النيبِّ صلى اهلل عليه وسلم بأنه: "كان إذا بد منه لصال

 " . (33)أوى إىل منزله جزّأ دخوله ثالثة أجزاء؛ جزءاً هلل، وجزءاً ألهله، وجزءاً لنفسه، مث جزأ ُجزأه بينه وبني الناس 

جلنة واألسئلة اليت سيواجهها كل منا؛ ولذلك سوف نعدد بعض فربط بني استثمار الوقت مبا يرضي اهلل، وبني دخول ا
 الفوائد الستثمار الوقت واستغالل كل ثانية دون يف عمل مفيد. )34("

: أثبتت  االحباث إن اإلنسان الذي يشغل وقته فب أعمال مفيدة ومنظمة ونافعة ، أكثر سعادة من الذي  السعادة
يضيع وقته من دون فائدة ، فالسعادة مرتبطة مبا يقدمه اإلنسان من أعمال نافعة لنفسه ولآلخرين ، فالذي يريد السعادة 

ر وقته ووقتهم بالكامل ، وال يرتك وقته وعمله للظروف له وللعمال الذين يعملون معه، عليه أن يتعلم كيف يستثم
احمليطة ، كالقارب الذي تتقاذفه الريح واالمواج دون توجية أو سيطرة ، فالغرق واخلسارة ستكون النتيجة ، فاستغالل 
 الوقت هو مفتاح السعادة .

                                                           

 . (8خالد بن عبد الرمحن بن علي اجلريسي ،إدارة الوقت من املنظور اإلسالمي واإلداري )ص:(31)

 . (121/ 22فتح الباري البن حجر )(32)

الدكتور عبد العلي عبد احلميد  شعب اإلميان ،حتقيق :هـ(118البيهقي :أبو بكر ،أمحد بن احلسني بن علي بن موسى اخُلْسرىْوِجردي اخلراساين )املتوىف:  (33)
 م. 1009 -هـ  2،2119حامد،مكتبة الرشد للنشر والتوزيع بالرياض بالتعاون مع الدار السلفية ببومباي باهلند، ط

(34)11-03-2010-http://www.kaheel7.com : م .8/1/1026. تاريخ االستفادة 

 

http://www.kaheel7.com-2010-03-11/
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أعماهلم ، ألن هذا ما جعلهم يعانون : بسبب عدم معرفة الكثري أمهية الوقت ، جعلهم غري راضني عن حياهتم و  النجاح
من أمراض نفسية تنشأ عن عدم الرضا عن أنفسهم وأعماهلم واليت سببت هلم آالم نفسية كانت عليهم أصعب من 
اآلالم اجلسدية ، واستغالل الوقت مبا يفيد هو النجاة من هذه االضطرابات النفسية ، والعالج الوحيد لآلالم النفسية 

ثمار الوقت متنح النفس الرضا ، وتشعر العمال بالسعادة مما يزيد يف طاقة انتاجهم واجنازاهتم ، وبالتايل ، فاحلكمة يف است
 تكون إدارة الوقت سبب يف جناح الفرد واملؤسسة ، فإدارة الوقت الناجحة تعين النجاح يف العمل واملؤسسة .

ح واألموال ،رغم أن املال ليس هدفا اساسيا من خالل إدارة الوقت حبكمة، تكسب املؤسسة االربا كسب المال : 
عند املسلمني ، إال أنه وسيلة لتحقيق أهداف أمسى ، مثل الصدقات واإلنفاق على األهل واألوالد فيما يرضي اهلل 
تعاىل ، لذلك فاملدير املسلم له حاجة ماسة لثقافة إدارة الوقت ، فال يبذر باملال وال يبخل به ، ويستثمر الوقت يف 

از عمل يكسبه ماال حالال طيبا، وينفقه يف احلالل . إجن  

واهلل عز وجل ربط بني الرزق والتقوى يف كثري من اآليات ، وأهم عنصر من عناصر التقوى عدم تضيع الوقت ، 
وعندما تستغل وقتك يف رضا اهلل سيسخر لك اهلل كل واستغالله يف االعمال الصاحلة ، والثقة باهلل عز وجل وعطائه ،

يء خلدمتك، وسييسر لك أسباب الرزق، ولذلك أقول: إن اإلدارة الناجحة للوقت تعين املزيد من الرزق بإذن اهلل.ش  

. لو أردنا أن نعّدد فوائد اإلدارة الفعالة للوقت سوف حنتاج جمللدات..فوائد ال حُتصى إلدارة الوقت حبكمة وفاعلية ،
على ضوء الكتاب والسّنة تعين: إجناز الكثري من األعمال يف زمن ولكن يكفي أن نقول إن اإلدارة الصحيحة للوقت 

قصري... تعين حل العديد من املشاكل جبهد أقل... تعين االستقرار االجتماعي والنفسي... تعين املزيد من االستقرار 
ات اإلنسان ... قالعاطفي والشعور بالسعادة والقوة والتفاؤل... تعين التخلص من الرتاكمات السلبية اليت تنهك طا

وتعين التخلص من احلزن والقلق وتعين أنك بدأتى حياة جديدة، لن تستطيع الكلمات وصفها، ولكن مبجرد أن تنظم 
 .(35)وقتك ، ووقت العاملني؛ ستدرك روعة تنظيم الوقت وإدارته

اد البدائل. املدير ُملزىم نة وإجي: هو عبارة عن عملية فكرية تعتمد على املنطق والرتتيب والتقدير واملرو  ثانيًا التخطيط
بالتخطيط املستقبلي لتفادي النكبات واألزمات اليت قد حتيط باملؤسسة يف كل جمال. ومن األحاديث النبوية الدالَّة على 
التخطيط والعمل لتفادي تقلبات املستقبل حىت حيمي اإلنسان نفسه ومىْن حتت واليته قوله صلى اهلل عليه وسلم لسعد 

                                                           

(35)11-03-2010-http://www.kaheel7.com : م بتصرف .8/1/1026. تاريخ االستفادة 

 

http://www.kaheel7.com-2010-03-11/
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: "...إنك أن تذر ورثتك أغنياء خري من أن تذرهم عالة يتكففون الناس...( وأيًضا -رضي اهلل عنه -وقاص بن أيب
قوله لألعرايب الذي ترك ناقته عند باب املسجد دون أن يعقلها: "اعقلها وتوكل"، ويف هذا احلديث إشارة لإلداري 

 .ال يتناىف مع التوكل، وال مع القضاء والقدر.املسلم بأن يربط التوكل على اهلل باالحتياط والتخطيط الذي 

هو بيان وحتديد اهليكل الذي تنتظم فيه عالقات اإلدارة واملسؤولية وهو كيان حي متحرك والبد من  ثالثًا التنظيم:
ربك أهم يقسمون رمحة { إعداده ليتالءم دائًما مع املتغريات الداخلية واخلارجية، وهو ما جاء به اإلسالم ،قال تعاىل

، وهذا غاية يف التنظيم، [19الزخرف: ] }حنن قسمنا بينهم معيشتهم يف احلياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات
يم وهي املؤاخاة أوىل خطوات التنظ -صلى اهلل عليه وسلم -فهو تنظيم الكون واحلياة بأمجعها. وجند يف قدوم النىب 

 بني املهاجرين واألنصار ليكونوا نواًة لتنظيم اجملتمع. فآخى (تآخوا يف اهلل أخوين أخوين) :حيث قال

هو القدرة على السري الصحيح مع املوظفني، وهدايتهم وتوجيههم مع إجياد روح الود واحلب والرضى  رابعًا الرقابة :
وهذا توجيه  واالنتماء للعمل. ولقد اعتىن اإلسالم بالتوجيه وأواله رعاية خاصة لشحذ اهلمم، يف قوله ،  آل عمران ،

 { ولو كنت فظًا غليظ القلب النفضوا من حولك}عام للمدراء واملوظفني. 

ما تقدم من وسائل احلكمة يف إدارة الوقت والتخطيط والتنظيم مث الرقابة ، حيتاج إىل التوجية والتقومي بني احلني واآلخر 
 تستمر قيق االرباح املتوقعة منها، وإيضا حىتللحكم على اإلدارة والشركة بالنجاح ، وحتقيق اهلدف من إنشائها ، وحت

.وكل هذه الوسائل ستتضح لنا في التطبيقات التي في المبحث الثاني والذي  املؤسسة وال متوت بعد عمر معني
 يأتي مباشرة   

 

 المبحث الثاني : تطبيقات عصر الحكمة في إدارة األعمال.

 قط.مجلدات ، لذلك اضع هنا فقط ثالثة نماذج تطبيقية فالتطبيقات كثيرة ال تعد وال تحصى، وتحتاج إلى 

 المطلب األول: التخطيط في بناء المؤسسة  :

يعد التخطيط ضرورة من ضرورات احلياة اإلدارية ، وذلك ملواجهة اجملهول واخلطر احملتمل ، والتخطيط يهدف إىل تنظيم 
املؤسسة  ل ما يقوم به املدير من عمل هو وضع خطة لعملشؤون حياته ولتطويع املستقبل اجملهول ألهدافه وأعراضه ، أو 

، من حيث املوقع ، رأس املال ، الكفاءات ، وغريها من األمور االساسية اإلدارية ، والتخطيط اإلداري يف األعمال 
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 خاصة،  يتجلى يف قصة يوسف عليه السالم اليت حوت على جمموعة من اخلطط املستقبلية مع كامل التوكل على اهلل
تعاىل ، واإلميان بالغيب ، وفيها من املتابعة والتنظيم واإلشراف على ما مت التخطيط له ، ملعرفة جوانب القوة يف التنفيذ 
من أجل اإلبقاء عليها ... وفيها من التوجيه إىل ما يفعلونه يف تلك السنني ، وذلك بادخار ما استغلوه يف السنوات 

 مر هو يف إطار القصة مواجهة علمية عملية عميقة للتخطيط وإعداد املوازنات .السبع يف سنبله ... واحلكمة يف األ

لقد اهتم يوسف عليه السالم بالتخطيط كنهج لتفكري والتدبر بشكل فردي ومجاعي يف أداء عمل مستقبلي ، مع ربط 
ب فيما قضى اهلل وقدره بالغيمث بذل األسباب املشروعة يف حتقيقه مع كامل التوكل واإلميان  -تعاىل–ذلك مبشيئة اهلل 

على النتائج ، ويسعى لتحقيق هدٍف شرعي للتحكم يف ظروف املستقبل؛ لتسخريها يف إنقاذ البالد والعباد عن طريق 
حتديد األهداف ، ووضع السياسات ، وتصميم الربامج ، وحتديد اخلطوات واإلجراءات والقواعد يف إطار زمين حمدد ، 

م خطة من عدة مبادرات خلمسة عشر عاما ، إن هذا التعبري املقرون باملقرتح للمستقبل حيث قدم يوسف عليه السال
  :(36)حرك امللك وحاشية ، وكان سببا إلنقاذ أهل مصر من الفحط القاتل من خالل اخلطوات التالية 

 . حتديد األهداف بشكل مسبق 
  وضع سياسات وقواعد لتحقيق األهداف 
  املناسبة لتنفيذ األهداف .وضع واختيار البدائل 
 . حتديد اإلمكانيات املتاحة 
 . حتديد كيفية توفري اإلمكانات غري املتوفرة 
 .وضع الربامج الزمنية الالزمة لتنفيذ األهداف 

وقد وضع هدف تنفيذي بتقييد استهالك الطعام ، حيث أدرك يوسف عليه السالم اخلطر وهو القحط يف املستقبل ، 
وبدأ برتتيب الربامج واألنشطة املتعبة يف ذاك البلد الكبري ، وجيعل من الزراعة وتنظيمها املهمة األوىل واألهم ، فدعا 

 . (37)نني االستهالك، وّتزين احلبوب لالستفادة يف وقت القحط والشدة الناس إىل زيادة األنتاج ، وعدم اإلسراف ، وتق

                                                           

فتحي حممد ، دور القرآن الكرمي يف تأسيس االسرتاتيجيا وتنمية الوعي رؤية مقاصدية ، حبث يف املؤمتر الدويل "  (العرتيب : حممد36)
 بتصرف .. 111-198تفعيل القيم القرآنية يف اجملتمع ، اجمللد األول ، ص

 ( املرجع السابق ، بتصرف  .37)
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وأهتم يوسف عليه السالم بتنظيم وتوزيع األعمال على العاملني كل يف جمال ّتصصه ، وذلك استكمال الربامج وترابطها 
، وبأقل   قت ممكنمع بعضها البعض ، حيث أعطى العاملني الصالحيات إلجناز ما اسند اليهم من أعمال يف أقصر و 

كلفة ، وبأعلى مستوى لألداء ، ووضع من نفسه املتابع واملشرف ، على تنفيذ ما مت التخطيط له ، ملعرفة جوانب القوة 
 يف التنفيذ من أجل اإلبقاء عليها ، والعمل على تعزيزها ، ومعرفة نواحي الضعف لتالفيها أو عالجها .

سية ، ومن أكثرها حساسية ،الرتباطه بالقيادة ،  فقام يوسف عليه السالم والتوجيه هو أحد الوظائف اإلدارة األسا
بتوجيههم إىل ما يفعلونه يف سنوات اخلري ، وتوىل قيادهتم ، وتقنني اعماهلم حبيث جعل من نفسه القائد واملوجه يف 

 .(38)ا حتقيقهذات الوقت ، وذلك لثقته بنفسه ، وقدرته على اإلدارة حبكمة، وفهمه لألهداف اليت يريد 

يوسف عليه السالم استلم أهم وزارت الدولة ، وزارة االقتصاد  ، وزارة العمل والعمال ، وزارة الزراعة ، وزارة املالية ، 
 وزارة الطوارئ ، وزارة التخطيط ، فأي قوة وحكمة كانت لدى هذا النيب عليه السالم ! 

تهالكية مية والعملية ، حيث وزان بني االيرادات ، والنفقات االسووضع للملك موازنة ّتطيطية توافرت فيها األصول العل
 : (39)قكانت احلطة باختصار كما يلي  –اجملاعة  –،هبدف مواجهة اخلطر القادم 

)تزرعون( ، الزراعة ، وهي االنتاج مدة من الزمن ) سبع سنني ( ، مستوى االنتاج، ) دأبا( أي نشاطا وعمال دائبا ، 
 االنتاج ،) فما حصدمت فذروه يف سنبله ( تقنني االستهالك وتنظيمه .  متواصال ، ليزداد

) إال قليال مما تأكلون ( ترشيد االستهالك استعدادا حلالة الطوارئ القادمة ،) مث يأِت من بعد ذلك سبٌع شداٌد يأكلن 
 ف القاسي .ما قدمت هلن ( سبع سنوات من القحط عليكم تقنني االستهالك بشكل تام ومتوافق مع الظر 

                                                           

 ( املرجع السابق  بكثري تصرف .38)

 

 ( املرجع السابق  .39)
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) إال قليال مما حتصنون ( وهي أصعب مرحلة عليكم حفظ البذور العادة االنتاج واالستثمار ، استعدادا لعام ) فيه 
يغاث الناس ويعصرون ( فاخلطة كانت تستهدف كل الناس ، وكل اجملتمع ، وعليهم السماع وطاعة هذا القائد واملدير 

 (40)التنمية للمجتمع ككل . ، ألنقاذ انفسهم من اهلالك ، ولتحقيق 

والنيب صلى اهلل عليه وسلم حني أراد تأسيس مؤسسته " الدولة اإلسالمية " ، وضع اخلطة لتنمية كل اجملتمع بكل 
اطيافه، فوضع املواثيق بني اليهود واملسلمني ، وبني املسلمني بعضهم ببعض ، وقبل ذلك اختار املوقع " يثرب " رأس 

 " الكفاءات " الصحابة من كل الفئات، فأسس عليه الصالة والسالم بناء الدولة على قوة إميانية ، املال " اإلميان باهلل
وبدأ بنزع البغضاء من قلوب املسلمني وزرع بينهم املودة والرمحة ، واسند لكل فرد يف الدولة عمل يقوم به ، وكان هو 

 القائد واملشرف واملدير واملوجه هلم مجيعا . 

 بناء المؤسسة على العدل  . : نيالمطلب الثا

ال تقوم املؤسسات والشركات، إال بالعدل واملساواة ،واإلحسان يف العمل  وللعمال ، والتعامل باخللق احلسن  وبعدل 
، وذلك بإعطاء كل ذي حق حقه ،وهي مقاصد تبين اجملتمع ومؤسساته وحتفظه من االهنيار،"والعدل يشعر املواطن 

ماله وعرضه وسائر حقوقه، ففي ظل العدل ّتتفي اجلرمية، وينصرف كل إنسان إىل عمله، ويسهم  العامل، باألمن على
خلري، ا يف بناء جمتمعه وأمته، وبالعدل جيىن اإلنسان مثرة عمله وتعبه، وينطلق يف ميادين التنافس الشريف يف ميادين

رسى سالم سبق كل الذين دىعىْوا إىل العدل، وأوبالعدل تتم املساواة، ويتفاضل الناس حبسب قدراهتم وجهدهم،  واإل
 . (41)دعائمه، وقد طبق العدل أروع تطبيق يف حياة املسلمني"

وقد كان لنا يف قصة أيب ذر الغفاري رضي اهلل عنه  حني سأل الرسول صلى اهلل عليه وسلم يف أن يوليه فيما أخرجه 
 :قال هلل، أال تستعملين؟ قال: فضرب بيده على منكيب، مثمسلم : عن أيب ذىّر  رضي اهلل عنه قال: قلت: يا رسول ا

 (42) ."يا أبا ذىّر، إنك ضعيف وإهنا أمانة، وإهنا يوم القيامة خزي وندامة إال من أخذها حبقها، وأدَّى الذي عليه فيها"
ا احلْىِديُث أىْصٌل عىِظيٌم يف اْجِتنىاِب اْلوالى  ا ِلمىْن كىانى ِفيِه ضىْعٌف يىاِت الى ِسيَّ ، وقال النووي يف شرح هذا احلديث : " هىذى مى

                                                           

 ( املرجع السابق  .40)

هـ(  918الدمشقي )املتوىف:  ي(ابن تيمية : تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم بن عبد اهلل بن أيب القاسم بن حممد ابن تيمية احلراين احلنبل41)
 .298م ،ص:  1009 -هـ 1،2118احلسبة،حتقيق: علي بن نايف الشحود،ط

 (  .2811، كتاب اإلمارة ، باب كراهة اإلمارة لغري ضرورة ، ح رقم ) مسلم : صحيح مسلم (42)
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يىِة وىأىمَّا اخلِْْزُي والندامة فهو يف حىقُّ مىْن ملىْ يىُكْن أىْهاًل هلىىا أىْو   انى أىْهاًل وىملىْ يـىْعِدْل ِفيهىا فـىُيْخزِيِه كى عىِن اْلِقيىاِم ِبوىظىاِئِف تِْلكى اْلوالى
ا فـى  اللَُّه تـىعىاىلى يـىْومى اْلِقيىامىةِ  يىِة وىعىدىلى ِفيهى ُم عىلىى مىا فـىرَّطى وىأىمَّا مىْن كىانى أىْهاًل لِْلوالى لىُه فىْضٌل عىِظيٌم تىظىاهىرىْت وىيـىْفضىُحُه وىيـىْندى

" فالعدل احلق هو أن تسند األمر ملن هو أهل له ، ولكل عمل من يقدر أن يقوم به على أفضل حال ، فال  (43)بِهِ 
 سب وترك غري املناسب لكل منصب ، ومن عالمات الساعة اسناد العمل لغري أهله . حرج يف اختيار املنا

 .  تطبيق  األمن والحرية: لمطلب الثالث ا

فإن األمن يعترب من أهم مقاصد احلياة، بل ال تتحقق أهم مطالبها إال بتوفره، حيث يعترب ضرورة لكل جهد 
بشري، فردي أو مجاعي، لتحقيق مصاحل األفراد والشعوب،والتاريخ اإلنساين، يدل على أن حتقيق األمن لألفراد 

ملعمورة ن التاريخ، وأن األمن مل ينبسط على الناس يف اواجلماعات اإلنسانية، كان غاية بعيدة املنال يف فرتات طويلة م
إال خالل فرتات قليلة. وتعتمد احلضارات اإلنسانية يف قوهتا وضعفها وانتهائها، على ما متلكه من مقومات ذاتية، متيز 

 حضارة عن أخرى. 

توفر عناصر األفضل، و  ولذلك؛ فإن تكامل عناصر األمن يف الشركة أو مؤسسة ، هو البداية احلقيقية للمستقبل
األمن الديين واالجتماعي واالقتصادي والثقايف، وبقاؤه يف اجملتمع، ضمان لشركة واملؤسسة للبقاء واالجناز وحتقيق ، 
واألمن هو الذي نعين السالمة واالطمئنان النفسي، وانتفاء اخلوف على حياة اإلنسان وعمله ، أو على ما تقوم به 

 .(44)وأسباب ووسائل، أي ما يشمل أمن اإلنسان الفرد، وأمن اجملتمع حياته من مصاحل وأهداف 

وحقيقة مقصد األمن مرتبط مبقصد حفظ النفس والذرية ، وحفظ املال واملوارد ، بل هو يشمل حفظ كل الضرورات 
للَِّه صىلَّى اللَُّه ا وأكد عليه يف كل يف كثري من االحاديث،قىالى رىُسولُ ، وقد أهتم عليه الصالة والسالم يف هذا املقصد 

ُه ُقوُت يـىْوِمِه فىكىأىمنَّىا ِحيزىْت لىهُ »عىلىْيِه وىسىلَّمى:  نـْيىا مىْن أىْصبىحى ِمْنُكْم آِمًنا يف ِسْربِِه ُمعىاىًف يف جىسىِدِه ِعْندى  ". (45) الدُّ

 األمن الشامل الذيفاألمن على نفس العامل، وعلى سالمة بدنه من املرض،وعلى الرزق " قوت يومه " ، هو  
، وجعل حتقق هذا األمن لدى العامل كأنه ملك الدنيا بأسرها، فكل  -احلديث –أوجزه عليه السالم يف جوامع الكلم 
                                                           

 (  .  2811( ، كتاب اإلمارة ، باب كراهة اإلمارة لغري ضرورة ، ح رقم ) 120/ 21النووي : شرح النووي على مسلم ) (43)

 صرف.( الرتكي : عبد اهلل بن عبد احملسن ، األمن يف حياة الناس وأمهيته يف اإلسالم ، بت44)

هـ(، سنن الرتمذي،حتقيق : أمحد شاكر،مطبعة مصطفى البايب احلليب 191حممد بن عيسى بن سىْورة بن موسى بن الضحاك، الرتمذي، أبو عيسى )املتوىف:  ( الرتمذي :45)
  ( .1916م ،أبواب الزهد ،ح رقم)  2191 -هـ  2911، 1مصر،ط –
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ما ميلكه اإلنسان يف دنياه، ال يستطيع االنتفاع به، إال إذا كان آمنًا على نفسه ورزقه، ويظهر اهتمام اإلسالم باألمن 
يصح إرهاب أو قتال من ال حيارب، كالنساء والصبيان، وكبار السن، الذين ال مدخل هلم يف  حىت يف وقت القتال، فال

القتال ضد املسلمني،ومل يقتصر األمن على املسلمني، بل إن غري املسلمني، كان هلم نصيبهم من األمن على أنفسهم 
ه من اجملتمع املسلم، وعالقات أفرادوأعراضهم وأمواهلم، وقد مت ذلك بالصحيفة اليت كانت أول وثيقة تنظم أمور 

املسلمني بغريهم من أهل الكتاب، ومن أهم مبادئ تلك الصحيفة أو الوثيقة، أن ذمة اهلل واحدة، جيري على املسلمني 
أدناهم، واملسلمون بعضهم موايل بعض من دون الناس، وأن من تبع املؤمنني من يهود، فإن هلم النصرة واألسوة، غري 

 متناصرين عليهم.   مظلومني وال

 :  المساواة والتعايش . المطلب الرابع

تعد املساواة بني الناس على اختالف األجناس واأللوان واللغات، مبدأ ومقصداً أصياًل يف الشرع اإلسالمي، ومل يكن 
ة؛ إذ كان سائداً الرومانيهذا املبدأ على أمهيته وظهوره قائمًا يف احلضارات القدمية، كاحلضارة املصرية أو الفارسية أو 

تقسيم الناس إىل طبقات اجتماعية، ولقد كانت التفرقة بني البشر يف اجملتمعات القدمية، تستند إىل اجلنس واللون، 
 والغىن والفقر، والقوة والضعف، واحلرية والعبودية، وكانت طبقة احلكام ورجال الدين من الطبقات املميزة.

م شعار املساواة, غري أهنا مبادئ وشعارات رنانة مل تطبق وليس 2981ويف العصر احلديث رفعت الثورة الفرنسية سنة  
هلا أي قوة أو تأثري , وذلك ما جنده يف التشريع اإلسالمي يف مبدأ املساواة بني الناس, فهي تسوية أصلية حبكم الشرع، 

واحلديث الشريف ،(46)اجلزاء عند خمالفتها قائم, وهو جزاء دنيوي وأخروي ومضموهنا حمدد، وأساليب تطبيقها واضحة، و 
يَّةى اجلْىاِهِليَِّة، فيقول نيب اهلل حممد صىلَّى اهلُل عىلىْيِه وىسىلَّمى: " ِإنَّ اهللى عىزَّ وىجىلَّ قىْد أىْذهىبى عىْنُكْم ُعبـِّ  -املساواة -يؤكد على

َّ أىقْـوىاٌم فى وىفىْخرىهىا بِاآْلبىاِء، ُمْؤِمٌن تىقِ  ْخرىُهْم ِبرِجىاٍل، أىْو لىيىُكونُنَّ يٌّ، وىفىاِجٌر شىِقيٌّ، وىالنَّاُس بـىُنو آدىمى، وىآدىُم ِمْن تـُرىاٍب، لىيـىْنتىِهنيى
ى " ا النََّتى ِن الَّيِت تىْدفىُع بِأىْنِفهى هِتِْم ِمنى اجْلِْعالى  . (47)أىْهوىنى ِعْندى اهلِل ِمْن ِعدَّ

                                                           

(46)http://www.alimam.ws/ref/1220  .بتصرف ، 

صـــهيب عبد اجلبار: املســـند املوضـــوعي اجلامع للكتب العشـــرة كتاب  قال األلباين: صـــحيح، ،911ص 21( ط الرســـالة ج8996( اإلمام أمحد : مســـند أمحد ح رقم)47)
 مطبوع.، املكتبة الشاملة ، لكتاب غري 912ص 1الكبائر ، التكرب بالنسب من الكبائر ج

http://www.alimam.ws/ref/1220
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، التعارف والتآلف والتعايش بسالم ، وإلمتام التعايش جعل اهلل اخللق خمتلفني يف األلوان واألشكال  واملقصد من اخللق
ًة وىال يىزاُلونى خُمْتىِلِفنيى إِ   مىْن رىِحمى رىبُّكى الَّ واللغات والوظائف واملواهب ، قال تعاىل )وىلىْو شاءى رىبُّكى جلىىعىلى النَّاسى أُمًَّة واِحدى

، أي حلاجة الناس لبعضهم البعض ، فقد قسم اهلل تعاىل التعايش بني الناس ورفع بعضهم 228لىقىُهْم( هود:وىِلذِلكى خى 
فوق بعض تفضيال وتسخرياً ، ليكون البالء واجلزاء ،وليتعاون بعضهم مع بعض، فهل حقق البشر هذا املقصد ليكون 

 ماسك ،واملعيشة واالرزاق مقسومة من اهلل عز وجل لكلالتعاون والتعايش السلمي واألمن ولبناء اجملتمع القوي املت
البشر،وبناء على ما سبق؛ فقضية التعايش بني الناس مقصداً من مقاصد الشرع  وسنة كونية ، وقد ضرب لنا رسول 

تزوج و  اهلل عليه الصالة والسالم مثاال يف هذا فقط تعايش مع اليهود والنصارى وتعامل معهم بالتجارة والسالح والعتاد ،
منهم ، واستقلبهم يف دولته واهدى هلم وقبل منهم اهلدايا ، وآكل من طعامهم ، وغري ذلك من صور التعايش ، 
فالتعايش يتحقق بني البشر ألن األصل واحد : "كلكم من آدم ، وآدم من تراب "، هبذه الوحدة يتوحد اهلدف ببناء 

 د األجيال .اجملمتع وتعمري الدولة ويستمر العمران لألجيال بع

والتعايش الذي نرنوا إليه هو أن يتألف ويتعايش املدير مع العمال ، والعمال بكافة مستوياهتم االجتماعية مع بعضهم 
البعض ، حبكمة التعايش وقبول الرأي والرأي اآلخر ، واحرتام اآلخر ، والتعايش الذي رمسه النيب عليه الصالة والسالم 

 نموذج للدولة املسلمة القوية،  واإلدارة احلكيمة ، اليت يظللها التعايش ،والتسامح واملتكافئ،وارسى قواعده يف املدينة ك
 بني األفكار والديانات املختلفة، ميثل منوذجا فريدا وسبقا تارخييا واسرتاتيجيا لإلسالم مل يسبقه أحد فيه .

 

 الخاتمة : النتائج والتوصيات . 

 والسالم على النيب العريب األمني ، وبعد ،،،احلمد هلل رب العاملني والصالة 

يف اخلامتة ، اقدم لكم أهم النتائج والتوصيات ، واظن أين قد وقفت على أهم النقاط اليت ّتص املوضوع ، مؤكدة على 
 اح كمة هي السعادة والكسب والنجأن احلكمة ال تعطى إال ملؤمن ، وهي ضالته ، وهو أحق هبا من غريه ، واإلدارة حب

 النتائج : 

عصارة اخلربات والتجارب اليت افرزهتا احلوادث والنوازل بعد التدبر والتفكر يف االمور ، وهي نتيجة نظر  أوال: احلكمة 
 ثاقب ، وقناعة راسخة وبعد نظر ورؤية مستقبلية مشرقة ، ومعرفة للمقاصد املرجوه . 
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ناسبة ة عليها وضبطها واستعمال احلكمة يف اّّتاذ قرارات مثانيا :اإلدارة  علم وفّن تدبري األعمال وتوجيهها والسيطر 
 بشأهنا.

ثالثا: العمل ، نشاط يقوم اإلنسان ، وهو ما يقوم به الشخص من جهد إرادي واعي الجل هدف اشباع احلاجات 
 اليت ّتصه.

 عناصر احلكمة ، الذكاء ، املعرفة ، اإلدارة . رابعا:

ظرية  جتعلنا ننصاع ألمر اخلربة، وهي اليت تنتج سلوكًا خيتفي فيه الفارق بني الناإلرادة القوية وحدها هي اليتخامسا: 
 .والتطبيق، وهو السلوك احلكيم

   سادسا: آليات احلكمة ثالث هي:  احلق ، األخالق ، فن القيادة

 
ياج الواقي وهو السسابعا: اخللق له شأن عظيم يف حياة اإلنسان املدير ، فالصرب أساس بناء الشركة أو املؤسسة ، 

 للمؤسسة من االهنيار.

التعامل و ثامنا :القيادة هي فن التعامل بني املدير والعمال حبكمة وقيادهتم إىل النجاح ، وبني العمال بعضهم ببعض ، 
 من أهم وسائل التفاهم بني الناس، وهو من أهم وسائل املعرفة واإلقناع مهما كانت الثقافات والتوجهات.

ين اإلسالمي وتعاليمه السمحة تدعو إىل حسن استثمار الوقت وإدارته بفعالية، وهذا عني ما تدعو إليه الدتاسعا : 
 اإلدارة يف مفهومها املعاصر  .

التخطيط ضرورة من ضرورات احلياة اإلدارية ، وذلك ملواجهة اجملهول واخلطر احملتمل ، والتخطيط يهدف إىل عاشرا: 
 ستقبل اجملهول ألهدافه وأعراضه.تنظيم شؤون حياته ولتطويع امل

احلادي عشر: ال تقوم املؤسسات والشركات، إال بالعدل واملساواة ،واإلحسان يف العمل  وللعمال ، والتعامل باخللق 
 احلسن  وبعدل ، وذلك بإعطاء كل ذي حق حقه ،وهي مقاصد تبين اجملتمع ومؤسساته وحتفظه من االهنيار.

رمسه النيب عليه الصالة والسالم ،وارسى قواعده يف املدينة كنموذج للدولة املسلمة القوية،   الثاين عشر: والتعايش الذي
 واإلدارة احلكيمة. 
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 الثالث عشر : احلكمة فضل من اهلل عز وجل ورزق للمؤمن ، وهي اخلري الذي يهبه اهلل للصاحلني من عباده.  

 التوصيات: 

 األعمال ، وحاجة اجملتمع إليها ال تقل عن العلوم األخرى.ضرورة الرتكيز على احلكمة يف إدارة  -
 إنشاء كليات ومعاهد يف احلكمة ، واليت هتتم حبكمة السلف الصاحل يف إدارة البالد والعباد . -
 إنشاء كرسي علمي خاص باحلكمة ، وفن القيادة ، وإدارة املعرفة . -
ا قليمية مشرتكة ، تعيد لألمة اإلسالمية دورهمجع الصف لألمة املسلمة عرب توحيد األعمال ضمن تكتالت إ -

 القيادي الذي فقدته منذ قرن أو يزيد  .
 

 وأخريا احلمد هلل رب العاملني ، والصالة والسالم على خامت الرسل حممد اهلامشي وعلى آله وصحبه وسلم.

 المراجع والمصادر

 

 القرآن الكرمي 

ابن األثري : جمد الدين أبو السعادات املبارك بن حممد بن حممد بن حممد ابن عبد الكرمي الشيباين اجلزري ابن  -2
حممود حممد  -، حتقيق: طاهر أمحد الزاوى النهاية في غريب الحديث واألثرهـ( 606األثري )املتوىف: 

 م. 2191 -هـ 2911بريوت،  -الطناحي،املكتبة العلمية 
تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم بن عبد اهلل بن أيب القاسم بن حممد ابن  ابن تيمية : -1

 -هـ 1،2118،حتقيق: علي بن نايف الشحود،طالحسبةهـ(  918تيمية احلراين احلنبلي الدمشقي )املتوىف: 
 م. 1009

، 2ط  مختار الصحاحهـ( ،911)املتوىف: ابن فارس ، أمحد بن فارس بن زكرياء القزويين الرازي، أبو احلسني  -9

 ( .21/ 1) لبنان ، حتقيق وضبط : شهاب الدين ابو عمرو-م، دار الفكر ،بريوت2111ه، 2121
تفسير القرآن هـ( 991ابن كثري : أبو الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري القرشي البصري مث الدمشقي )املتوىف:  -1

 .  العظيم
ابن منظور ،حممد بن مكرم بن على، أبو الفضل، مجال الدين ابن منظور األنصاري الرويفعى اإلفريقى )املتوىف:  -1

 هـ.   2121 -،  9بريوت ، ط -، دار صادر  لسان العربهـ( 922
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دار  ،، معجم اللغة العربية المعاصرهـ( مبساعدة فريق عمل 2111أمحد خمتار عبد احلميد عمر )املتوىف:   -6
 م. 1006 -هـ  2119، 2،طاململكة العربية السعودية -املغين، الرياض 

قال األلباين: صحيح، صهيب عبد اجلبار: املسند  ،911ص 21،ط الرسالة ج مسند أحمداإلمام أمحد :  -9
، املكتبة الشاملة ، 912ص 1املوضوعي اجلامع للكتب العشرة كتاب الكبائر ، التكرب بالنسب من الكبائر ج

 لكتاب غري مطبوع.
الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول اهلل صلى اهلل البخاري : حممد بن إمساعيل أبو عبداهلل ، -8

حتقيق : حممد زهري بن ناصر الناصر، الناشر: دار طوق النجاة  ه وسلم وسننه وأيامه  )صحيح البخاري (علي
 .2)مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم  حممد فؤاد عبد الباقي، ط

األدب هـ( 116البخاري : حممد بن إمساعيل بن إبراهيم بن املغرية البخاري، أبو عبد اهلل )املتوىف:  -1
 .بريوت  -دار البشائر اإلسالمية  ،قيق: حممد فؤاد عبد الباقيحت،المفرد

شعب هـ(118البيهقي :أبو بكر ،أمحد بن احلسني بن علي بن موسى اخُلْسرىْوِجردي اخلراساين )املتوىف:  -20
 الدكتور عبد العلي عبد احلميد حامد،مكتبة الرشد للنشر والتوزيع بالرياض بالتعاون مع الدار ،حتقيق :اإليمان 

 م. 1009 -هـ  2،2119السلفية ببومباي باهلند، ط
 . األمن في حياة الناس وأهميته في اإلسالمالرتكي : عبد اهلل بن عبد احملسن ،  -22
سنن هـ(، 191الرتمذي : حممد بن عيسى بن سىْورة بن موسى بن الضحاك، الرتمذي، أبو عيسى )املتوىف:  -21

 .م 2191 -هـ  2911، 1مصر،ط – احلليب حتقيق : أمحد شاكر،مطبعة مصطفى البايبالترمذي،
أبو عبد اهلل احلاكم حممد بن عبد اهلل بن حممد بن محدويه بن نُعيم بن احلكم الضيب الطهماين احلاكم :  -29

حتقيق: مصطفى عبد القادر ،المستدرك على الصحيحين هـ(101النيسابوري املعروف بابن البيع )املتوىف: 
 م.2110 -ه 2122، 2ت،طبريو  –عطا، دار الكتب العلمية 

 باحث فلسطيين يف جمال اإلدارة. ، إدارة الحكمة والقيادة الحكيمةحسام : أمحد رمضان ،   -21
 ملة ..املكتبة الشاإدارة الوقت من المنظور اإلسالمي واإلدارياجلريسي خالد بن عبد الرمحن بن علي ،  -21
مختار هـ( 666الرازي: زين الدين أبو عبد اهلل حممد بن أيب بكر بن عبد القادر احلنفي الرازي )املتوىف:  -26

هـ / 2110، 1صيدا،ط –الدار النموذجية، بريوت  -، حتقيق: يوسف الشيخ حممد،املكتبة العصرية  الصحاح
   م .2111
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المفردات هـ( 101الراغب االصفهاين : أبو القاسم احلسني بن حممد املعروف بالراغب األصفهاىن )املتوىف:  -29
 2121 - 2دمشق بريوت،ط -،حتقيق: صفوان عدنان الداودي،دار القلم، الدار الشامية في غريب القرآن

 هـ.  
 ر الدعوة. املكتبة الشاملة .، جممع اللغة العربية بالقاهرة، دا المعجم الوسيطالزيات وآخرون :  -28
هـ(، الديباج على صحيح مسلم 122السيوطي: عبد الرمحن بن أيب بكر، جالل الدين السيوطي )املتوىف:  -21

اململكة  -بن احلجاج، حقق أصله، وعلق عليه: أبو اسحق احلويين األثري ،الناشر: دار ابن عفان للنشر والتوزيع 
 . م  2116 -هـ  2126األوىل اخلرب، الطبعة:  –العربية السعودية 

هـ( املزهر يف علوم اللغة وأنواعها ،حتقق: 122السيوطي : جالل الدين عبد الرمحن بن أبيب بكر ، )املتوىف:  -10
 م.2118هـ 2128بريوت ،الطبعة: األوىل،  –فؤاد علي منصور، دار الكتب العلمية 

هـ( 910بالشاطيب )املتوىف:  الشاطيب : إبراهيم بن موسى بن حممد اللخمي الغرناطي الشهري -12
 .م2119هـ/ 2129،دار ابن عفان ،حتقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان،الموافقات

 ع.، املكتبة الشاملة ، لكتاب غري مطبو  المسند الموضوعي الجامع للكتب العشرةصهيب عبد اجلبار:  -11
ؤية مقاصدية ، ر  االستراتيجيا وتنمية الوعيدور القرآن الكريم في تأسيس العرتيب : حممد فتحي حممد ،  -19

 حبث يف املؤمتر الدويل " تفعيل القيم القرآنية يف اجملتمع.
 هـ(911العسكري ، أبو هالل احلسن بن عبد اهلل بن سهل بن سعيد بن حيىي ابن مهران )املتوىف: حنو  -11

 ه.  2121، 2سالمي بقم ،ط،مؤسسة النشر اإل معجم الفروق اللغوية = الفروق اللغوية بترتيب وزيادة
، مؤسسة  القاموس المحيط، هـ( 829، جمد الدين أبو طاهر حممد بن يعقوب )املتوىف: الفريوزآبادي  -11

 م.   1001 -هـ  2116،  8،طلبنان –الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بريوت
وزارة الشؤون اإلسالمية  ،2ط ،الحكمة في الدعوة إلى اهلل تعالىالقحطاين : سعيد بن علي بن وهف ، -16

 . هـ2119 : اململكة العربية السعودية -واألوقاف والدعوة واإلرشاد 
 م.   2118، 2لبنان ،ط–، دار الكتب العلمية ،بريوت  ، الفروقالقرايف : أمحد بن إدريس  -19
ألوقاف اللوح : عبد السالم محدان ، أدب احلوار يف اإلسالم ، مؤمتر اإلرشاد والوعظ السنوي، وزارة ا -18

 م.1001هـ ـ 2616والشؤون الدينية بفلسطني،
،حبث مقدم إىل مؤمتر اإلرشاد  ،أدب الحوار وآفاقه في السنة المطهرة"اللوح : عبد السالم محدان  -11

 م .1001والوعظ السنوي ، وزارة األوقاف الدينية بفلسطني ، 
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، جملة ثقافية تصدر عن األمانة العامة لرابطة املؤسسات العربية اخلاصة للتعليم  مجلة الرابطة : إدارة المعرفة -90
 م تشرين ثاين .1001ه/ 2111العايل ، اجمللد الرابع ، العددان الثالث والرابع ، رمضان 

كتاب المسند الصحيح هـ( ، 162مسلم : مسلم بن احلجاج أبو احلسن القشريي النيسابوري )املتوىف:  -92
اقي، الناشر: احملقق: حممد فؤاد عبد الببنقل العدل عن العدل إلى رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، المختصر 
 بريوت . -الرتاث العريب  دار إحياء

   .9، حتقيق جممع اللغة العربية ، دار الدعوة ،ط المعجم الوسيطمصطفى ، إبراهيم :  -91
 

http://majles.alukah.net/t30425/  

11-03-2010-http://www.kaheel7.com. 

islam.com-http://www.al. 
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 دليل النشر

 بسم هللا الرمحن الرحيم
أعلى املعايري الدولية اليت من شأهنا رفع  املعهد العلمي للتدريب املتقدم والدراسات )معتمد( تعتمد جمموعة جمالت

ترقية حقيقة ملستوى حبثه، وكذلك مستوى األحباث إىل مستوى العاملية، وتضيف للبحث يف حال التزام الباحث هبا  
؛ إن مجلة املواصفات الواردة يف هذا الدليل التوجيهي؛ تضفي على أحباثنا النشر العلمي تعزز من خربته يف جمال

ومعارفه، مما حيقق  ضوابط النشر العلمي شكالً علمياً يعزز من مضموهنا وخيرجه إىل القارئ بصيغة تتناسب مع تطور
 جدات النشر املعريف.مواكبة فاعلة ملست

 تعليمات للباحثني:
حتت  (publisher@siats.co.ukعلى اإلمييل: ) لقسم النشر ترسل نسختني من البحث  -1

 (.PDF( ، وأخرى بصيغة )Wordواحدة بصيغة ) Microsoft Word برانمج
( بني األسطر شريطة أال يقل عدد واحد ونصفاحلاسوب )الكمبيوتر( مبسافات )يُكتب البحث بواسطة    -2

 Traditional) العربية ,للغة  16كلمة، حجم اخلط   5000عن  و اليزيد  4000 الكلمات عن
Arabic) اإلجنليزية للغة 12 و (Time New Roman )،    , مبا يف ذلك اجلداول والصور والرسومات

 الحق واالستباانت.ويستىن من هذا العدد امل
، وأسفل منه تكتب أمساء الباحثني كاملة العربية واإلجنليزية واجهة البحث: يُكتب عنوان البحث ابللغتني  -3

 ، كما تذكر عناوين وظائفهم احلالية ورتبهم العلمية، وسنة النشر ابهلجري وامليالدي.العربية واإلجنليزية ابللغتني
تستخدم داخل البحث لتقسيم أجزاء البحث حسب أمهيتها، وبتسلسل منطقي،   العناوين الرئيسية والفرعية:  -4

وتشمل العناوين الرئيسية: ملخص البحث وحتته الكلمات 
املقدمة، البحث وإجراءاته، النتائج، املصادر  (،KEYWORDS وحتته ABSTRAC) املفتاحية،
 واملراجع.

، على أال تزيد كلمات امللخص إلجنليزيةابللغة ا وآخر ابللغة العربية يرفق مع البحث ملخص  -5
( 5) على أال تزيد على KEYWORDS كلمة، وتكتب بعد امللخص الكلمات املفتاحية (150) على

 ، مع مالحظة اشتمال امللخص على أركانه األربعة: املشكلة واألهداف واملنهج والنتائج.كلمات
 الصفحة خبط مسيك.يقسم البحث إىل مباحث ومطالب ُتكتب وسط    -6

http://www.siats.co.uk/
mailto:publisher@siats.co.uk


تطبع اجلداول واألشكال داخل املنت و ترقم حسب ورودها يف البحث، ويكون لكل منها عنوان خاص، ويشار  -7
 .يف كل أجزاء البحث…) 3,2,  1 (إىل كل منها ابلتسلسل، وتستخدم األرقام العربية

من ذلك أحباث الشريعة واللغة من املراجع األجنبية ويستثىن   % 20 كل حبث جيب أن يشمل على مانسبته   -8
 .العربية

إلجراء التعديالت على حبثه إن وجدت، وللمجلة  أشهر 3 مدة تعديل البحوث: يعطى الباحث مدة أقصاها -9 
 احلق بعد ذلك يف رفض البحث رفضا هنائيا حال جتاوز الباحث املدة احملددة للتعديل.

ة على إجراءات التقومي يف حال طلبه سحب البحث ورغبته يف عدم يلتزم الباحث بدفع النفقات املالية املرتتب   -10
 .متابعة إجراءات النشر

 .ال جتيز اجمللة سحب األحباث بعد قبوهلا للنشر أبي حال من األحوال ومهما كانت األسباب  -11

  

 :املراجع قائمة) )التوثيق  -12
املتسلسلة، وتبني إبجياز يف قائمة آبخر البحث حبسب تسلسلها يف هتمش املراجع يف املنت ابستخدام األرقام   •

 .املنت؛ على أن توضع قبل قائمة املصادر واملراجع 
وكيفية هذا اإلجراء: أن يقوم الباحث بوضع حاشية سفلية بطريقة إلكرتونية لكل صفحة كما هو معهود، مث  •

ي مرة واحدة إىل هناية البحث عن طريق اتباع بعد أن ينتهي الباحث من حبثه كامال يقوم بنقل هذه احلواش
تعلم وورد: نقل احلواشي السفلية اىل آخر صفحة دفعة ) طريقة ذلك من خالل هذا الفيديو التوضيحي

 (واحدة
https://www.youtube.com/watch?v=al_g_hAweCU&t=87s 

https://youtu.be/al_g_hAweCU 
 لإلشارة إىل املرجع يف املوضع األول، هكذا:

(. احملــرر الــوجيز فــي تفسـري الكتـاب العزيــز. حتقيـق: عبــد السالم حممد. 2007) .ابـن عطيــة، عبــد احلــق بــن غالــب
 .145، ص: 2. ج:  2بريوت: دار الكتب العلمية. ط:  

 ويف املواضع األخرى له يشار إليه، هكذا:
 .150، ص:  3رجع سابق، ج:  ابن عطية، احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز. م

للمؤلف،  يف قائمة واحدة يف هناية البحث، وترتب هجائياً حسب االسم األخري املصادر واملراجع توثق •
 وذلك ابتباع الطريقة التالية:

https://www.youtube.com/watch?v=al_g_hAweCU&t=87s
https://www.youtube.com/watch?v=al_g_hAweCU&t=87s
https://youtu.be/al_g_hAweCU


 الكتاب ملؤلف واحد:
. حتقيـق: عبــد السالم حممد. زاحملــرر الــوجيز فــي تفسـري الكتـاب العزيــ (.2007) .ابـن عطيــة، عبــد احلــق بــن غالــب
 .2بريوت: دار الكتب العلمية. ط:  

 للمؤلف أكثر من كتاب
 .. بريوت: دار الشروقاحلجة يف القراءات السبع  (.1979ابن خالويه، احلسني بن أمحد اهلمذاين. )

 يمني. القاهرة: مكتبة اخلاجني.. حتقيق: عبد الرمحن بن سليمان العثإعراب القراءات السبع وعللها (.1992ــــــــــــــ. )
 الكتاب ملؤلَفني اثنني:

 . دمشق: دار العلوم اإلنسانية.الواضح يف علوم القرآن  (.1996البغا، مصطفى ديب. مستوى، حمي الدين. )
 الكتاب لثالث مؤلفني أو أكثر:

 العاملية املاليزية. . كواالملبور: اجلامعة اإلسالمية  التجديد  (.2005حممد كامل حسن وآخرون. )
 املقالة يف جملة علمية:
. اجمللة املصرية للدراسات النفسية (. "أثر سوء املعاملة وإمهال الوالدين على الذكاء".2002راضي، فوقية حممد. )

 .36-27. ص 36. العدد:  12اجمللد:  
 املقالة يف مؤمتر:

املؤمتر الدويل للقرآن  الدعوة والرتبية يف ضوء القرآن الكرمي".(. "أثر املرأة يف  2018عبد اجلليل، حممد فتحي حممد. )
 . ماليزاي: جامعة السلطان زين العابدين.الكرمي يف اجملتمع املعاصر

 الرسالة العلمية:
. "منهج ابن زجنلة يف توجيه القراءات يف كتابه حجة القراءات" (.2016عبد اجلليل، حممد فتحي حممد. )

 ة السلطان زين العابدين.دكتوراه، جامع   رسالة
 املؤلفات املرتمجة:

 . )تر: إمساعيل حممد حسن(. ترجنانو: املؤسسة الدينية.اتريخ املصحف القاضي، عبد الفتاح. )د. ت(.

  

 عند قبول البحث للنشر يوقع الباحث على انتقال حقوق ملكية البحث اىل إدارة معتمد  -13
الت من حيث نوع احلروف ومنط الكتابة، وبناء اجلملة لغوايً مبا يتناسب هليئة التحرير احلق إبجراء أي تعدي   -14

 .مع منوذج اجمللة املعتمد لدينا



 .قرار هيئة التحرير ابلقبول أو الرفض قرار هنائي مع االحتفاظ حبقها يف عدم إبداء األسباب   -15
 موقع اجمللة إلكرتونياً  ميكن للباحث احلصول على حبثه املنشور والعدد الذي نشر فيه حبثه من  -16

عزيزي الباحث إن هذه املواصفات مأخوذة عن لوائح دولية ُمعتمدة، وهي تعزز من مستوى حبثك من  مالحظة:
حيث الشكل الذي ال يقل أمهية عن املضمون، وإن أية خمالفة هلا ستكلفك أتخرياً إضافياً ميكن جتنبه يف حال االلتزام 

 .هبا

  

 آليات النشر واإلحالة:
يوماً لتزويد  30 بعد تسلم إدارة اجمللة نسخة البحث من الباحث، تقوم إبحالتها إىل احملكمني، وتلتزم مبدة ال تزيد عن

لألخذ  أشهر(  3يوماً )    90 الباحث بتقرير عن حبثه يتضمن املالحظات، بعدها ميهل البحث مدة ال تزيد عن
 ابملالحظات .

يعقب اتريخ إصدار خطاب قبوله للنشر على األكثر، حسب أولوية الدور وزخم ينشر البحث بعد أول أو اثين عدد  
حالة للنشر

ُ
 .األحباث امل
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