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شروط النشر:

جيب أن يكون البحث سليماً خالياً من األغالط اللغوية والنحوية، واستخدام املصطلحات 	 
املشهورة، واملقرّة يف اجملاميع العربية، ويستحسن ما يقابله ابللغة اإلجنليزية يف البحوث 

املكتوبة ابللغة العربية.
يرفق ابلبحث ملخص ابحملتوى )ابللغة العربية واللغة اإلجنليزية( على أالَّ يزيد عدد كلماتـه 	 

.A4 على )100( كلمة أو صفحة واحدة، مطبوع )حبجم 16 ملم( على ورق
حتتفظ هيئة التحرير حبقها يف أن حتذف أو تعيد صياغة بعض األلفاظ أو الكلمات مبا 	 

يتالَءم مع أسلوهبا يف النشر، مع مراعاة احملافظة على الفكرة األصلية دون املساس هبا.
حتتفظ هيئة التحرير يف عدم نشر أي حبث دون إبداء األسباب، وتعد قراراهتا هنائية وغري 	 

ملزمة برد البحوث إىل أصحاهبا سواء نشر البحث أم مل ينشر.
على 	  عرضه  بعد  بقبوله  التحرير  هيئة  بقرار  الباحث  ويزود  للنشر  مقبواًل  البحث  يعد 

حمكمني من ذوي االختصاص، لبيان مدى أصالته، وجودته، وقيمة نتائجه، وصالحيته 
للنشر.

حتتفظ اجمللة جبميع حقوق النشر، ويلزم احلصول على موافقة كتابية قبل إعادة نشر مادة 	 
ظهرت يف جملتها.

م للنشر يف أية جملة أخرى، سواٌء مت نشره أْم مل يتم.	  يشرتط يف البحث أالَّ يكون قد ُقدِّ
ُم البحوث ابللغة العربية على وفق شروط النشر يف اجمللة، وترسل مرفقة ابلسرية الذاتية 	  تُقدَّ

للباحث إىل رئيس التحرير، وذلك من طريق الربيد اإللكرتوين.
تُرقَّم العناوين األساسية يف النص أبرقام أساسية: أواًل، اثنياً، اثلثاً،..... وترقم العناوين 	 

الفرعية أبرقام فرعية 3،2،1... ،.
ُتكَتب احلواشي بنحٍو متسلسل على وْفِق شروط برانمج »Microsoft Word«  يف 	 

آخر البحث.
جيب أالَّ تقَل عدد الكلمات يف البحوث املرسلة إىل اجمللة عن )3000( كلمة، مبا فيها 	 

املستخلصات، واجلداول، واملراجع.
ترّتب قائمة املراجع ترتيباً هجائياً حبسب اسم املؤلف يف هناية البحث. 	 
يف حال وجود خمططات أو أشكال أو معادالت أو مايشاهبها فإنه يتم أخذها ابملاسح 	 

الضوئي )scanner( وإرفاقها ابمللف اإللكرتوين.
تكتب األمساء األجنبية الواردة يف النص ابللغة العربية، على أن تكتب عند أول ورود هلا 	 

بلغتها األصلية بني قوسني.





5  العدد )6( 2019

المحتويات

7االفتتاحية

م.م. عاطف عبد علي دريع الصاحلي

117التفكري اإلبداعي وعالقته ابلذكاء املتعدد لدى طلبة قسم الرايضيات يف كليات الرتبية

حممد السيد بغدادي

27رقابة اخلطة االسرتاتيجية للمدن اجلديدة يف مصر ومتابعتها

 أ.د. عبد احلسني غامن صخي - أ.د. عالء عبد احلسن عطية- أ.م.د. أسيل عبد الباقي احلمدان

9دراسة جودة أداء اجلامعة التكنولوجية عرب تقومي أداء الطلبة املتخرجني منها لسنة 2016 - 2017

69

د. محدان عبد هللا أبو عمران

السياسة اخلارجية: دراسة يف املفاهيم واحملددات واألدوات

بشرى محيد عبد

151 دور اإلدارة اإللكرتونية يف تطوير املرفق العام

د. منتظر كامل منصور - جبار جعفر

97أثر تغيري املناهج بعد 2003 على املدرسني يف املدارس الثانوية يف بغداد





7  العدد )6( 2019

االفتتاحية

يف إطار االهتمام املتزايد ابلرتبية والتعليم بوصفها أحد املؤشرات األساسية للتنمية 
يف البلدان، عمدت جملة دراسات البيان إىل تقدمي حزمة من البحوث املتصلة ابملوضوع. 
فمن شروط التعليم املنسجم مع سوق العمل ضرورة تطابقه مع مؤشرات اجلودة، وهو 
موضوع إحدى الدراسات يف هذا العدد. وقد شهدت األعوام اليت اعقبت 2003 
تغريات كبرية يف املناهج؛ مما يستدعي الوقوف عند مدى استجابة املعلمني واملدرسني 
هلذه التغريات املستمرة واجلدوى منها أصاًل. ويف إطار الرتبية والتعليم أيضاً يلزم البحث 
التفكري اإلبداعي وعالقة األمر  النفس يف تنمية  يف إمكانية اإلفادة من نظرايت علم 

ابلذكاء املتعدد.
وابالنتقال إىل ضرورات اإلصالح اإلداري اجتهت إحدى دراسات العدد احلايل 
هبذا  العراقية  احلكومة  تتابعه  أكرب  مشروع  ضمن  اإللكرتونية  اإلدارة  مستلزمات  إىل 
األشكال  عن  جديدة كلياً  وثقافية  وسياسية،  تشريعية،  منظومات  يتضمن  الصدد، 

البريوقراطية اإلدارية التقليدية.
 وإن التجربة املصرية يف إنشاء املدن اجلديدة تبدو مثرية لالهتمام يف اجلوانب 
من  يعاين  الذي  العراق  تفيد  أن  ميكن  إذ  االسرتاتيجي،  احلضري  ابلتخطيط  اخلاصة 

اختناق يف بيئاته احلضرية.
 تتطلع جملة دراسات البيان تتطلع ابهتمام إىل نتاجات الباحثات والباحثني يف 
العراق وخمتلف دول العامل، اليت تركز ابألساس على موضوعات هتم صناع القرار سياسياً 
واقتصادايً وأمنياً واجتماعياً، إذ إننا واثقون من أن هذه النتاجات العلمية قادرة على 

املشاركة يف حتقيق اإلصالح والتنمية املستدامة للشعوب. 

هيئة التحرير





9  العدد )6( 2019

Abstract

The study of quality assurance of student performance at 
universities around the world have different factors, but, the most 
important factor is the outcome of these universities which is in this 
case the quality performance of its graduate.

The universities around the world should evaluation report 
to show the world should arrange evaluation report to show the 
quality assurance of it’s student performance. This report should 
study the input, process, and output throughout the year of study.

What we have said previously means continues study of education 
process through input- process-output which is a chains of different 
process such as collection of data, tabulation, measuring, analyzing 
evaluation, and decision making.

The problem of this research is that Iraqi Universities depending 
on quantity evaluation but not quality evaluation and that means that 
Iraqi Universities working on measurement level and did not reach 
the level of evaluation. Therefore the important of this research is 
the implementation of the statistical methodology to evaluate the 
quality of student performance at eleven engineering departments 
at the University of Technology as a sample to be followed by all 
Iraqi universities in future.

دراسة جودة أداء اجلامعة التكنولوجية عرب تقويم أداء 
الطلبة املتخرجني منها لسنة 2016 - 2017

* وزارة التعليم العايل والبحث العلمي - ** اجلامعة التكنولوجية - جامعة ابن طفيل- املغرب. - ***اجلامعة التكنولوجية- العراق

إعداد
 أ.د. عبد احلسني غامن صخي* - أ.د. عالء عبد احلسن عطية**- أ.م.د. أسيل عبد الباقي احلمدان***

Study of Quality of Performance for The University 
of Technology Through Evaluation of Graduate’s 

Student Performance in The Year 2016-2017
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دراسة جودة أداء اجلامعة التكنولوجية عرب تقومي أداء الطلبة املتخرجني منها لسنة 2016 - 2017

To achieve the goal of this research the researcher gathered 
the university order of graduated students for eleven university 
departments.

These data has been tabulated in table no one which have eleven 
make compilation between departments in according to student 
performance 

Eleven figures have been done to study the student performance 
at each department in order to evaluate the quality of student 
achievement during the years of studies.

Through out of this research many conclusions have been 
identified and the most recommendation is that quality evaluation 
should be made in all Iraqi universities each year in order to develop 
the performance of Iraqi universities 
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 ملخص
على الرغم من أن دراسة جودة األداء يف اجلامعات فيها جوانب متعددة بيد أن 
األهم فيها جوانب متعددة، وأن األهم منها مجيعاً هو جودة خمرجاهتا التعليمية مبعىن 
جودة أداء اخلرجني يف دول العامل، وال بّد من قيام اجلامعات إبعداد تقارير جودة األداء 
اليت تبدأ من مراجعة املدخالت، ومن مث مراجعة مرحلة العمليات اليت تعرّب عن التفاعل 
بني مجيع املدخالت، ومن مث مراجعة مرحلة تقومي جودة األداء عرب مراجعة خمرجات 

املؤسسة التعليمية اليت أمهها دراسة جودة أداء اخلرجني وحتليلها.
إن ما ذكر آنفاً هو متابعة العملية الرتبوية، ومراقبتها من مدخالت، وعمليات، 
وتكميمها،  وتبويبها،  البياانت  جلميع  املتتابعة  اإلجراءات  من  سلسلة  يف  وخمرجات 
وحتليلها، وتقوميها وصواًل إىل مرحلة اختاذ القرار أو احلكم. وإن مشكلة هذا البحث هو 
أن اجلامعات العراقية تعتمد على التقومي الكمي دون النوعي مبعىن؛ أن اجلامعات العراقية 

مل متارس عملية التقومي، وجيب يف تقومي خمرجاهتا التعليمية وإمنا اكتفت يف القياس.
اإلحصائية  الوسائل  على  يعتمد  تكمن يف كونه  البحث  هذا  أمهية  فإن  وهلذا 
املعتمدة لتقومي خمرجات اجلامعة التكنلوجية؛ ليكون أمنوذجاً يعتمد مستقباًل يف اجلامعات 
العراقية، لتقومي خمرجاهتا؛ هبدف الوقوف على جودة خمرجاهتا، وإصدار األحكام الالزمة 

اليت من شأهنا تطوير األداء الحقاً.
بتخرج طلبة  اخلاصة  اجلامعية  األوامر  الباحثون  البحث مجع  أهداف  ولتحقيق 
اجلامعة التكنولوجية يف أحد عشر قسماً علمياً هندسياً يف اجلامعة. وبعد ذلك بّوبت 
البياانت عرب اجلدول رقم )1( الذي حيتوي على أحد عشر عموداً؛ لتحليل نتائج الطلبة 

يف األقسام العلمية املختلفة، ومقارنتها يف ضوء أداء الطلبة فيها.
لغرض دراسة أداء الطلبة يف كل قسم  بعد ذلك أُعدَّ أحد عشر شكاًل بيانياً 
علمي على حدة يف ضوء توزيع طلبة القسم والفئات، وإعدادها وأن هذه اإلجراءات 

مهمة جداً؛ لدراسة خمرجات اجلامعات وتقومي أداء الطلبة فيها.
توصل البحث إىل العديد من االستنتاجات اليت توضح جودة األداء يف أقسام 
اجلامعة التكنولوجية، وكذلك التوّصل إىل بعض التوصيات اليت منها ضرورة إجراء تقومي 

حقيقي ملخرجات اجلامعات العراقية على وفق هذه الدراسة مستقباًل.

أن  هو  البحث  هذا  مشكلة  إن 
على  تعتمد  العراقية  اجلامعات 

التقومي الكمي دون النوعي
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مقدمة
على الرغم من أن دراسة جودة األداء يف اجلامعات فيها جوانب وميادين متعددة 
اليت منها نشر البحوث العلمية، والرتقيات العلمية، والكتب املؤلفة، واملرتمجة، وبراءات 
االخرتاعات، والبىن التحتية، وغريها إال أن األهم منها مجيعاً هو خمرجاهتا التعليمية مبعىن 

جودة أداء اخلرجني.
ويف دول العامل ال بد من قيام اجلامعات إبعداد تقارير جودة األداء اليت حتتوي على 
مراجعة مجيع مدخالت التعليم، والتأكد من أن املدخالت كانت على وفق املواصفات 
والبيئة  الدراسية،  وتربوايً، واملناهج  التدريسيني علمياً  الطلبة، وإمكانية  مبعىن مؤهالت 
والكتب  واملصادر  الصفية،  وغري   الصفية  واألنشطة  التعليم،  ومستلزمات  التعليمية، 
املساعدة، وطرائق التدريس، والوسائل التعليمية، وغريها من املدخالت قد مت مطابقتها 
على وفق األهداف الرتبوية ملرحلة الدراسات املراد تقوميها، وبعد ذلك يدرس فريق العمل 
مرحلة سري الدراسة خالل السنة وما صاحبتها من ظروف ومعرقالت أزمات أو كوارث 
بيئية أو إصاابت مرضية؛ مبعىن مراجعة مرحلة العمليات اليت تعّد هي من املراحل املهمة؛ 
ألهنا تعرّب عن تفاعل مجيع املدخالت يف مرحلة العمليات ابلنحو األصح واألكفأ لغرض 

التأكد من جودة املنتج الذي هو حتصيل الطلبة يف هناية السنة الدراسية.
خمرجات  مراجعة  عرب  األداء  جودة  تقومي  يف  النهائية  املرحلة  تلك  بعد  وأتيت 
املؤسسة التعليمية يف مجيع مناحي األنشطة اليت متارسها، واليت منها جودة أداء اخلرجني، 
وتقومي أدائهم يف هناية السنة، والتأكد من أن املوارد املصروفة عليهم من املال العام قد 
الرتبوية  اليت من أجلها صرفت هذه األموال؛ وكي تكون املؤسسات  حّقق األهداف 

حريصة على حتقيق أهدافها ورسالتها اليت آلت على نفسها أن تقوم بتحقيقها.
إن تقارير جلان تقومي األداء تعّد التقارير املهمة اليت تعتمدها اجلهات املسؤولة 
متسلسلة  قوائم  يف  املؤسسات  هذه  توضح  ومبوجبها  الرتبوية  املؤسسات  أداء  لتقومي 
حسب كفاءة أدائها. وهنا تعرف هذه املؤسسات الرتبوية موقعها يف التقومي الذي يعدُّ 
الدراسية،  السنة  أنشطتها خالل  مراجعة  قيمة عن  معلومات  فيه  مبنزلة إصدار حكم 

وفيها حتديد القوه والضعف يف األداء لغرض العمل مستقباًل على تطوير األداء فيها.
الرتبوية ومراقبتها من مدخالت وعمليات  العملية  متابعة  هو  آنفاً  ما ذكر  إن 

قيام  من  بد  ال  العامل  دول  ويف 
جودة  تقارير  إبعداد  اجلامعات 
مراجعة  على  حتتوي  اليت  األداء 
والتأكد  التعليم،  مجيع مدخالت 
على  املدخالت كانت  أن  من 

وفق املواصفات

دراسة جودة أداء اجلامعة التكنولوجية عرب تقومي أداء الطلبة املتخرجني منها لسنة 2016 - 2017
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وحتليلها،  وتبويبها،  البياانت،  جلمع  املتتابعة؛  اإلجراءات  من  سلسلة  هي  وخمرجات 
وتكميمها، وتقوميها وصواًل إىل مرحلة التقومي، وإصدار القرار أو احلكم؛ مبعىن أن تقومي 

األداء يف اجلامعات العراقية هو قياس كمي وليس نوعياً. 
ويف اجلامعات العراقية ومع كل اجلهود اليت تبذل يف تقومي أداء اجلامعات فإهنا 
جتري بطريقة منطية جتمع فيها املعلومات، وتنتهي مبرحلة القياس دون حتليل النتائج او 

اكمال عملية التقومي.
إذ إن االستمارات املعدة لغرض تقومي األداء يف اجلامعات العراقية فيها الكثري من 
الفقرات غري القابلة للتكميم ويصعب قياسها، وإن مت قياسها فهي ال تؤشر ألي شيء.

فعلى سبيل املثال أن عملية تقومي خمرجات التعليم )جودة اخلرجني( ال تتعدى 
معرفة نسبة الناجحني إىل املشاركيني يف االمتحاانت النهائية مبعىن معرفة نسبة النجاح 
فقط. ومع أن هذا اإلجراء مطلوب إال أنه ال يعرب عن مقدار اجلودة يف أداء اخلرجني 
أنفسهم، مبعىن أن عملية تقومي األداء يف اجلامعات العراقية مل يرتق إىل عملية التقومي وإمنا 

ينتهي يف مرحلة القياس فقط.
مشكلة البحث:

ذكرت مقدمة البحث أن اجلامعات العراقية مل متارس عملية التقومي كما جيب يف 
تقومي خمرجات التعليمية، وإمنا اكتفت يف القياس؛ وهلذا ال بد من العمل على حل هذه 
املشكلة ابعتماد أساليب تقومي خمرجات التعليم ابلطرق اإلحصائية املعتمدة؛ للوقوف 

على جودة األداء، وإصدار حكم موضوعي يف هناية التقومي.
أمهية البحث:

إن املبالغ اليت تنفق على التعليم العايل يف العراق ليست ابلشيء القليل، وهي من 
املال العام، واجلميع يعلم أن التعليم العايل جماانً على وفق القانون؛ وهلذا ال بد من القيام 
إبجراءات تقومي خمرجات التعليم العايل يف العراق ابلطرق اإلحصائية السليمة؛ للتأكد 
من أن اجلامعات العراقية تقوم بواجباهتا بنحو صحيح من طريق املستوى والتحصيل 

العلمي للطلبة املتخرجني منها.
اإلحصائية  الوسائل  على  يعتمد  تكمن يف كونه  البحث  هذا  أمهية  فإن  وهلذا 

تقومي  لغرض  املعدة  االستمارات 
فيها  العراقية  اجلامعات  األداء يف 
القابلة  غري  الفقرات  من  الكثري 
للتكميم ويصعب قياسها، وإن مت 
قياسها فهي ال تؤشر ألي شيء.
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يف  مستقباًل  يعتمد  أمنوذجاً  ليكون  التكنولوجية،  اجلامعة  خمرجات  لتقومي  املعتمدة؛ 
اجلامعات العراقية، لتقومي خمرجاهتا، سنوايً هبدف الوقوف على جودة خمرجاهتا، وإصدار 

األحكام الالزمة هبدف تطوير األداء الحقاً.
حدود البحث:

يتحّدد هذا البحث يف دراسة خمرجات اجلامعة التكنولوجية يف الدراسة األولية 
الطلبة كما  2016 - 2017 على وفق معدالت  لسنة  الدورين  الناجحني يف  من 

وردت يف األوامر اجلامعية للتخرج.  
إجراءات البحث:

بعد احلصول على األوامر اجلامعية لتخرج الطلبة يف اجلامعة التكنولوجية وعلى 
وفق معدالت خترج الطلبة أعد الباحثون اجلدول رقم )1( الذي حيتوي على أحد عشر 
أعداد  األول  العمود  التكنولوجية، وميثل  اجلامعة  اهلندسية يف  األقسام  لبياانت  عموداً 
التخرّج،  ملعدالت  احلسايب  الوسط  ميثل  الثاين  والعمود  علمي،  قسم  اخلرجني يف كل 
والعمود الثالث ألعلى معدل خترج، والعمود الرابع ألقل معدل خترج، ومن مث العمود 
أعلى معدل وأقل معدل، وبعد ذلك يكون  املدى بني  يوّضح مقدار  الذي  اخلامس 
يف  زائية  درجة  أعلى  إىل  الطلبة  معدل خترج  حتويل  مت  مبوجبه  الذي  السادس  العمود 
القسم، والعمود السابع ألقل درجة زائية يف القسم، والعمود الثامن لالحنرافات املعيارية 
ملعدالت خترج الطلبة، يف حني أن العمود التاسع ميثل درجة الوسيط الذي يعرب عن 
50 % من درجات الطلبة فوق درجة الوسيط، و50 % من درجة الطلبة أقل من 
درجة الوسيط، أما العمود العاشر فهو حلساب درجة املنوال الذي يوضح مقدار الدرجة 
األكثر تكراراً من بني الدرجات اليت حصل عليها الطلبة، ويبنّي العمود احلادي عشر 

النسبة املئوية ألعداد الطلبة ممن تكون درجاهتم فوق الوسط احلسايب.
إن البياانت الواردة يف اجلدول رقم )1( فيها الكثري من املؤشرات اليت تساعد 
على فهم حتصيل الطلبة يف كل قسم علمي من أقسام اجلامعة وحتليله، ويُعربَّ عنه ابلتقومي 

النوعي ملخرجات التعليم. 

دراسة  يف  البحث  هذا  يتحّدد 
يف  التكنولوجية  اجلامعة  خمرجات 
الدراسة األولية من الناجحني يف 
الدورين لسنة 2016 - 2017 
الطلبة  معدالت  وفق  على 
اجلامعية  األوامر  يف  وردت  كما 

للتخرج.

دراسة جودة أداء اجلامعة التكنولوجية عرب تقومي أداء الطلبة املتخرجني منها لسنة 2016 - 2017
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جدول رقم )1( بيانات درجات الطلبة املتخرجني من اجلامعة التكنولوجية 
2017 - 2016

عدد القسم العلميت
الطلبة

الوسط 
احلسايب

أعلى 
معدل

أقل 
أعلى املدىمعدل

االحنراف أقل زائيةزائية
املنوال الوسيطاملعياري

نسبة الطلبة 
فوق الوسط 

احلسايب

1.216.9160.8262.541.9-6262.3487.4852.5934.893.49هندسة املواد1
2.177.8663.0462.522.48-12970.8289.0453.7335.312.31هندسة السيطرة2
1.626.2460.6857.532.09-16263.1886.3853.0633.323.71هندسة اإلنتاج3

اهلندسة 4
2.118.1363.4762.521.37-13172.5491.2853.7937.492.49الكهرابئية

هندسة 5
2.177.6362.1757.512.61-11168.6385.252.0533.152.17كهروميكانيك

2.667.7166.0062.521.5-16872.6289.1752.0337.142.144هندسة البناء6

اهلندسة 7
1.36.960.5962.544.11-6861.9880.65327.62.69الكيمياوية

2.334.9968.0862.540.07-6568.880.2357.1523.082.28اهلندسة املعمارية8
1.666.2664.962.546.15-3965.6484.555.229.33هندسة احلاسوب9

2.177.0868.0067.543.47-4668.9687.1153.5233.592.56هندسة الليزر10
2.346.4959.4457.510.89-10168.0483.7152.3731.342.48هندسة مكائن 11

الطالب األول على اجلامعة، وكذلك  من طريق اجلدول رقم )1( ميكن معرفة 
القسم األفضل يف األداء، ومقدار التشتت بني درجات الطلبة يف كل قسم مبعرفة درجة 

املدى، واالحنراف املعياري لدرجات خترج الطلبة.
أما عند حساب الدرجة الزائية فإن ذلك يوضح جودة أداء الطلبة يف األقسام 

العلمية، ومن مث مقارنة أداء األقسام فيما بينها على وفق الدرجات الزائية.
وإن حساب الوسط احلسايب والوسيط واملنوال هو لغرض معرفة اعتدالية توزيع 
درجات خترج الطلبة من عدمه، وكذلك مقدار االلتواء يف درجات التخرج سواء إىل 

اليمني )االلتواء املوجب(، أو االلتواء على جهة اليسار )االلتواء السالب(.
يف  التدريسية  العمليات  إليه  آلت  ما  لفهم  ضرورية  هي  املؤشرات  هذه  وكل 

األقسام العلمية يف اجلامعة التكنولوجية.
ومن البياانت املتوافرة يف جدول رقم )1( وكذلك البياانت املتوافرة يف األوامر 
الباحثون )11( شكاًل  أعّد  التكنولوجية  العلمية يف اجلامعة  اجلامعية خلرجيي األقسام 

بيانياً على عدد األقسام العلمية اليت مشلتها هذه الدراسة.
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وإن حتليل النتائج االمتحانية لكل قسم علمي سوف يساعد يف فهم درجات 
الطلبة بنحو أفضل، وتسلط األضواء على فعاليات األداء يف كل قسم علمي، وتعطي 

للمتابعني تصوراً أفضل ملعىن تقومي األداء وعلى وفق حتليل الدرجات االمتحانية.
شكل بياين )1( يوضح توزيع طلبة قسم املواد يف ضوء الفئات وأعدادها

وبدراسة الشكل رقم )1( الذي يوضح توزيع طلبة قسم هندسة املواد يف ضوء 
الفئات وأعداد الطلبة، سيتبنّي توزيع الفئات من درحة )50( اليت هي أقل درجة للنجاح 
إىل درجة )100( اليت هي أعلى درجة جناح، ومن بني هاتني الدرجتني فئات النجاح 

على أساس )5( درجات بني كل فئة وأخرى.
يتضح من هذا الشكل أن الوسط احلسايب للطلبة هو )62.34(، وأن الوسيط 
الطلبة  وجمموعة   ،)6.91( املعياري  واالحنراف   ،)62.5( واملنوال   ،)60.75( هو 
اخلرجيني هم )62( طالباً وطالبة، وأن االلتواء مييل إىل اجلهة السالبة بشيء قليل، وهو 

أقرب إىل التوزيع االعتدايل.

دراسة جودة أداء اجلامعة التكنولوجية عرب تقومي أداء الطلبة املتخرجني منها لسنة 2016 - 2017
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شكل بياين )2( يوضح توزيع طلبة قسم السيطرة يف ضوء الفئات وأعدادها

السيطرة يف ضوء  الذي يوضح توزيع طلبة قسم هندسة  الشكل رقم )2(  أما 
الفئات واعدادها، فيتضح من طريقه أن الوسط احلسايب ملعدالت الطلبة يف هذا القسم 
يساوي )70.82(، وأن الوسيط يساوي )63.04(، واملنوال )62.5(، واالحنراف 

املعياري )7.86(، وأعداد الطلبة اخلرجني )129( طالباً وطالبة.
ويتبنّي من ذلك أن الوسط احلسايب ملعدالت الطلبة أكرب من الوسيط واملنوال، 
وأن نصف أعداد الطلبة تقع درجاهتم أعلى من )63.04(، والنصف اآلخر أقل من 

ذلك. وهناك تشتت واضح يف درجات الطلبة.
شكل بياين )3( يوضح توزيع طلبة قسم هندسة اإلنتاج واملعادن يف ضوء الفئات وأعدادها

يف الشكل رقم )3( الذي يوضح توزيع طلبة قسم هندسة اإلنتاج واملعادن يف 
هو )63.18(،  التخرج  ملعدالت  احلسايب  الوسط  أن  نرى  وأعدادها،  الفئات  ضوء 
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وأن درجة الوسيط هي )60.68(، واملنوال يساوي )57.5(، وأن االحنراف املعياري 
يساوي )6.24(، وأن أعداد الطلبة املتخرجني هو )162( طالباً وطالبة.

إن أداء الطلبة عموماً ضعيف؛ ألن املعدل العام للتخرج قليل، إذ إن 50 % 
هي )57.5(،  تكراراً  األكثر  الدرجة  وإن  أقل من )60.68(،  الطلبة درجاهتم  من 
وإن االلتواء موجب لدرجات اخلرجني من هذا القسم ولو كان التشتت معقواًل يف هذه 

احلال.
شكل بياين )4( يوضح توزيع طلبة قسم اهلندسة الكهربائية يف ضوء الفئات 

وأعدادها

حني النظر إىل الشكل رقم )4( الذي يوضح توزيع طلبة قسم اهلندسة الكهرابئية 
الوسيط  درجة  وأن   ،)72.54( يساوي  الطلبة  لتخرج  احلسايب  الوسط  أن  نرى 
الوسيط،  درجة  من  أعلى  درجاهتم  تقع  الطلبة  عدد  نصف  أن  مبعىن  )63.47(؛ 
والنصف اآلخر أقل. وأن درجة املنوال تساوي )62.5(، وأن االحنراف املعياري يساوي 
الطلبة  معياري كبري؛ ويعين هناك تشتت واضح يف درجات  احنراف  )8.13(، وهو 

املتخرجني البالغ عددهم )131( طالباً وطالبة وبنحو عام فإن االلتواء يكون موجباً.

دراسة جودة أداء اجلامعة التكنولوجية عرب تقومي أداء الطلبة املتخرجني منها لسنة 2016 - 2017
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شكل بياين )5( يوضح توزيع طلبة قسم هندسة الكهروميكانيك يف ضوء الفئات وأعدادها

ابلنظر إىل الشكل رقم )5( الذي يوضح توزيع طلبة قسم هندسة الكهروميكانيك 
نرى أن الوسط احلسايب يساوي )68.63(، وأن درجة الوسيط هي )62.17(، وأن 
نصف عدد الطلبة هو أقل من درجة الوسيط، وأن درجة املنوال هي )57.5(؛ وهي 
متّثل الدرجة األكثر تكراراً. أما درجة االحنراف املعياري فهي تساوي )7.63(؛ وهذا 
هو  االلتواء موجب كما  وإن  اخلرجيني.  الطلبة  درجات  واضح يف  تشتت  هناك  يعين 

واضح يف الشكل )5(، وإن اعداد الطلبة املتخرجني قد بلغ )111( طالباً وطالبة.
شكل بياين )6( يوضح توزيع الطلبة يف قسم هندسة البناء واإلنشاءات  يف ضوء 

الفئات وأعدادها
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البناء واإلنشاءات  يف الشكل رقم )6( الذي يوضح توزيع طلبة قسم هندسة 
يف ضوء الفئات وأعدادها، نرى أن درجة الوسط احلسايب هي )72.62(، وأن درجة 
الوسيط هي )66.00(؛ مبعىن أن %50 من عدد الطلبة اخلرجني تقع درجاهتم أعلى 
من درجة الوسيط، أما درجة املنوال فهي )62.5(، وأن درجة االحنراف املعياري هي 

)7.71(، وأن عدد الطلبة املتخرجني من هذا القسم هو )186(.
وعلى الرغم من أن الوسط احلسايب لدرجات التخرج جيد، إال أن توزيع درجات 
من  وأن %50  االعتدايل،  التوزيع  عن  وابتعاده  أواًل،  التشتت  من  فيه شيء  الطلبة 
جمموع الطلبة تقع درجاهتم دون )66.00( درجة، وااللتواء حنو اليمني واضح يف توزيع 

درجات طلبة القسم.
شكل بياين )7( يوضح توزيع طلبة  قسم اهلندسة الكيمياوية يف ضوء الفئات وأعدادها

الكيمياوية  اهلندسة  قسم  طلبة  توزيع  يبني  الذي   )7( رقم  الشكل  من  يتضح 
يساوي  املتخرجني  الطلبة  لدرجات  احلسايب  الوسط  أن  وأعدادها  الفئات  ضوء  يف 
)61.98(، وأن درجة الوسيط هي )60.59(؛ مبعىن أن نصف أعداد الطلبة تقع 
درجاهتم أقل من درجة الوسيط، وان املنوال يساوي )62.50( وهو الدرجة األكثر 
تكراراً، يف حني أن أعداد الطلبة املتخرجني من هذا القسم هو )68( طالباً وطالبة، 
وأن االلتواء سالب يف هذه احلالة، وأن تشتت درجات الطلبة يساوي )6.90(؛ وهو 

يوضح التباعد يف أداء الطلبة هبذا القسم.

دراسة جودة أداء اجلامعة التكنولوجية عرب تقومي أداء الطلبة املتخرجني منها لسنة 2016 - 2017
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شكل بياين )8( يوضح توزيع الطلبة يف قسم اهلندسة املعمارية  يف ضوء الفئات 
وأعدادها

يبنّي الشكل )8( توزيع طلبه قسم اهلندسة املعمارية يف ضوء الفئات وأعدادها 
هي  الوسيط  درجة  وأن   ،)68.80( يساوي  التخرج  لدرجات  احلسايب  الوسط  أن 
)68.08(؛ مبعىن أن 50$ من خرجيي القسم و درجاهتم أكرب من درجة الوسيط، 
وهي تقرتب من درجة الوسط احلسايب، أما درجة املنوال فهي تساوي 62.50، يف 
حني أن االحنراف املعياري يساوي )4.99(؛ مبعىن أن التشتت يف درجات الطلبة قليل، 
وهو يتمحور حول درجة الوسط احلسايب، وأن أعداد الطلبة املتخرجني هو )65( طالباً 

وطالبة، وأن االلتواء موجب.
شكل بياين )9( يوضح توزيع طلبة قسم هندسة احلاسوب يف ضوء فئات الطلبة 

وأعدادها
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الطلبة  فئات  ضوء  يف  احلاسوب  هندسة  قسم  طلبة  توزيع   )9( الشكل  ميّثل 
وأعدادها، إذ إن درجة الوسط احلسايب كانت تساوي )65.64(، وإن درجة الوسيط 
الوسيط،  درجة  فوق  تقع  الطلبة  درجات  من   % 50 أن  مبعىن  )64.9(؛  تساوي 
وهي قريبة من درجة الوسط احلسايب، يف حني درجة املنوال كانت تساوي )62.5(، 
الطلبة،  التشتت يف درجات  املعياري كان يساوي )6.26(، وهو يوضح  واالحنراف 
وأن أعداد الطلبة اخلرجني يساوي )39( طالباً وطالبة، وااللتواء موجب يف هذا القسم.
شكل بياين )10( يوضح توزيع طلبة قسم هندسة الليزر يف ضوء فئات الطلبة 

وأعدادها

من مالحظة الشكل )10(، نرى أن الوسط احلسايب للطلبة اخلرجني يساوي 
أعداد  من   % 50 أن  مبعىن  )68.00(؛  تساوي  الوسيط  درجة  وأن   ،)68.96(
وأن درجة  احلسايب،  الوسط  درجة  من  تقرتب  الوسيط، وهي  درجة  فوق  تقع  الطلبة 
املنوال تساوي )67.5(، وهي أيضاً قريبة من درجة الوسط احلسايب؛ وهذا يدلل على 
أن درجات الطلبة تتوزع توزيعاً اعتدالياً إىل حد ما. وأن درجة التشتت عالية، إذ إن 
االحنراف املعياري )7.08( كبري نسبياً، وإن أعداد الطلبة املتخرجني هو )46( طالباً 

وطالبة.

دراسة جودة أداء اجلامعة التكنولوجية عرب تقومي أداء الطلبة املتخرجني منها لسنة 2016 - 2017
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شكل بياين )11( يوضح توزيع طلبة قسم هندسة املكائن يف ضوء فئات الطلبة 
وأعدادها

من مالحظة الشكل )11( الذي يوضح توزيع طلبة قسم هندسة املكائن يف 
ضوء فئات الطلبة وأعدادها نرى أن الوسط احلسايب يساوي )68.04(، وأن درجة 
تقع  املتخرجني  الطلبة  جمموعة  من   %  50 أن  مبعىن  )59.44(؛  تساوي  الوسيط 
درجاهتم اقل من درجة الوسيط وان درجة املنوال تساوي )57.5( وهي الدرجة االكثر 
تكرار. أما درجة االحنراف املعياري فكانت )6.49(، وهي توضح التشتت بني درحات 
الطلبة اخلرجيني البالغ عددهم )101( من الطلبة، وأن االلتواء سالب يف هذه احلالة.

االستنتاجات 
عرب البياانت املتوافرة يف اجلدول رقم )1(، واألشكال األخرى من شكل )1( 

إىل شكل )11( فيها الكثري من املؤشرات اليت منها اآليت:
أعلى وسط حسايب للتخرج هو )26.27(، وأقل وسط حسايب هو )89.16(.1. 
أعلى معدل للتخرج هو )82.19(، وأقل معدل للتخرج هو )30.25(.2. 
احنراف معياري 3.  الطلبة اخلرجني )31.8(، وأقل  لدرجات  احنراف معياري  أعلى 

.)99.4(
أعلى مدى بني درجات اخلرجيني هو )94.73(، وأقل مدى هو )80.32(.4. 
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أعلى درجة وسيط هي )80.86(، وأقل درجة وسيط هي )44.95(.5. 
أعلى درجة منوال هي )5.76(، وأقل درجة منوال )05.75(.6. 
هي 7.  احلسايب  الوسط  من  أعلى  درجات  على  حصلوا  ممن  طلبة  نسبة  أعلى 

)51.64(، وأقل نسبة هي )98.01(.
التوصيات 

إن بعض املعايري اليت تعتمدها بعض الدول لتحديد االداء االفضل هو ما يعرف 
ابألداء )90-90(؛ مبعىن أن املؤسسة التعليمية عليها أن تصل يف جودة أدائها إىل 
أداؤها  يكون  فأكثر؛ كي  الطلبة حيصلون على درجة 90  90 % من  أن  مستوى 
مقبواًل. وأن االرتقاء إىل هذا املستوى ليس ابلشيء السهل، وال بّد من بذل جهود 

كبرية لتحقيق هذا اهلدف.
اجلامعة  خمرجات  يف  املتحققة  النتائج  مع  األداء  من  املستوى  هذا  مقارنة  إن 
هذه  فإن  وهلذا  الفارق كبري؛  أن  نرى  واالستنتاجات  البياانت  وفق  على  التكنولوجية 

الدراسة توصي ابآليت:
الدراسة؛ . 1 هذه  وفق  على  العراقية  اجلامعات  ملخرجات  حقيقي  تقومي  إجراءات 

لتشخيص نقاط الضعف والقوة ومقارنة أداء األقسام على وفق خمرجاهتا.
إن هذا املستوى من األداء يتطلب مزيداً من اجلهود لرفع مستوى األداء للخرجيني، . 2

وتقليل التشتت بني حتصيل الطلبة.
العمل على رفع نسبة الطلبة احلاصلني على معدل فوق املتوسط احلسايب.. 3
العمل على رفع درجة الوسيط لتكون أقرب إىل الوسط احلسايب.. 4
ال بّد من حتديد نسبة اداء مقبولة متفق عليها مثال ذلك )90-90( مبعىن )90 %( . 5

من الطلبة حيصلون على درجة )90( يف كل مادة دراسية وحماسبة التدريسني ممن مل 
يصل إىل النسبة املتفق عليها.

دراسة جودة أداء اجلامعة التكنولوجية عرب تقومي أداء الطلبة املتخرجني منها لسنة 2016 - 2017
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وضع تسلسل ألداء األقسام العلمية على وفق املؤشرات اليت ذُكرت يف االستنتاجات.. 6
العمل على تشخيص املواد الدراسية اليت تكون درجة صعوبتها عالية واليت تسبب . 7

خفضاً معدالت التخرج.
استعمال هذا النمط من تقومي األداء؛ لتشخيص أداء التدريسني يف املواد الدراسية . 8

املختلفة، على أن يقدم التدريسيون تقارير هنائية لألقسام العلمية لتوضيح األسباب 
اليت أدت إىل النتائج اليت حصل عليها الطلبة، والوسائل اليت ميكن اعتمادها لرفع 

مستوى األداء مستقباًل.

املصادر:
1- أمحد، حممد عبد السالم، القياس النفسي والرتبوي، مكتبة النهضة املصرية، )بدون 

ذكر السنة(.
2-Allen, Mary J., Assessing General Education programs, Anker 
publishing Company, INC., 2006.

3- Mendenhall, William., Beaver, Robert J., Introduction to 
Probability and Statistics, PWS-kent publishing Company. 1991.

4-Huntsberger, David. H., Billingsley, Patrick., Elements of 
Statistical Inference, Allyn and Bacon, Inc. Boston., 1977.

5-Popham, W. James. Education Evaluation, Prentice- Hall, Inc. 
Englewood cliffs, New Jersey., 1975.
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مستخلص
إن مرحلة رقابة اخلطة االسرتاتيجية للمدن اجلديدة يف مصر ومتابعتها كإحدى 
الالمركزية  من  مزيداً  تتطلب  االسرتاتيجية  اإلدارة  مدخل  لتطبيق  األساسية  املراحل 
ألجهزة املدن اجلديدة؛ حىت تستطيع مراقبة اخلطة االسرتاتيجية أواًل أبول؛ للوقوف على 
أسباب الفشل، وحبث سبل زايدة النجاح. وإن مرحلة رقابة اخلطة االسرتاتيجية للمدن 
اجلديدة تتطلب تفعيل الرقابة الداخلية واخلارجية أيضاً، والعمل على تكوين جلنة مشرتكة 
تطويرها.  وسبل  اجلديدة،  ابملدن  التنمية  عمليات  قّلة  أسباب  على  للوقوف  للرقابة؛ 
وبدراسة واقع املدن اجلديدة نالحظ أهنا يف وضعية ليست متقدمة؛ نظراً لعدم فاعلية 
أساليب الرقابة الداخلية واخلارجية ابلنحو املطلوب، إذ إن الرقابة الداخلية تتم كل ثالثة 
أشهر بتقارير يغلب عليها طابع التوصيات فقط، أما الرقابة اخلارجية فهي تتم بنحو ربع 
سنوي، وليست فعالة ابلقدر الكايف، حىت تستطيع أن تصل لسبل إخفاقات املدن اجلديدة.

ومتابعتها،  مصر  يف  اجلديدة  للمدن  االسرتاتيجية  اخلطة  رقابة  ملرحلة  وابلنظر 
العمرانية  وجد أهنا مرحلة مشرتكة بني أجهزة تنمية املدن من جهة، وهيئة اجملتمعات 
من  املدن  أجهزة  داخل  من  أييت  داخلي  تقييم  فهناك  أخرى،  جهة  من  اجلديدة 
أجهزة  وتقييم خارجي أييت من  أشهر،  ثالثة  تتم كل  اليت  واملتابعة  اخلطة  إدارة  طريق 
أهنا  جند  املرحلة  هذه  ويف  للمحاسبات،  املركزي  اجلهاز  ومنها:  اخلارجية،  الرقابة 
وإن  اجلديدة  املدن  تنمية  أجهزة  ورقابة  الرقابية،  األجهزة  رقابة  بني  متكاملة  مرحلة 
اجلديدة. ابملدن  التنمية  عمليات  لتعّثر  أدى  مما  بينها؛  فيما  التنسيق  ينقصها  كان 

رقابة اخلطة االسرتاتيجية للمدن اجلديدة يف 
مصر ومتابعتها

* ابحث دكتوراه بقسم اإلدارة العامة )كلية االقتصاد والعلوم السياسية - جامعة القاهرة(.

حممد السيد بغدادي *

اجلديدة  املدن  واقع  وبدراسة 
ليست  وضعية  يف  أهنا  نالحظ 
متقدمة؛ نظراً لعدم فاعلية أساليب 
ابلنحو  واخلارجية  الداخلية  الرقابة 
الداخلية  الرقابة  إن  إذ  املطلوب، 
يغلب  بتقارير  أشهر  ثالثة  تتم كل 

عليها طابع التوصيات فقط
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مقدمة
املدن اجلديدة يف مصر يف  أمهية اإلدارة االسرتاتيجية يف حتقيق أهداف  تظهر 
من  ميكن  مبا  فعالة،  بطريقة  مواردها  توجيه  على  وتساعدها  التنافسية،  الظروف  ظل 
والتحدايت؛  الضعف  نواحي  على  والتغّلب  املتاحة،  والفرص  القوة  نواحي  استثمار 
نظراً للتحّوالت اليت حلقت ابملدن اجلديدة يف مصر. وقد استخدمت العديد من املدن 
اجلديدة أسلوب اإلدارة االسرتاتيجية؛ لتحقيق التنسيق بني أنشطتها، وإحداث تطوير 
التنظيمية واألساليب اإلدارية اخلاصة هبا؛ حىت تكون قادرة على مواجهة  يف اهلياكل 

التحدايت نتيجة التغرّي يف العوامل كافة االقتصادية، والسياسية، واالجتماعية.
األخرية  ابملرحلة  مصر  اجلديدة يف  ابملدن  االسرتاتيجية  اإلدارة  مراحل  وختتّص 
منها، وهي مرحلة رقابة اخلطة االسرتاتيجية ومتابعتها؛ ألهنا املرحلة اليت تستطيع تغيري 
مسار اخلطة االسرتاتيجية للمدن اجلديدة، والنتيجة: إما جناح اسرتاتيجية املدن اجلديدة، 

وإما فشلها، وإما تعديل اخلطة االسرتاتيجية للمدن اجلديدة.
وتوّضح هذه الدراسة دائرة اإلدارة االسرتاتيجية هبيئة اجملتمعات العمرانية اجلديدة 
بصفة عامة، ومدينة الصاحلية اجلديدة بصفة خاصة؛ حيث إن اإلدارة االسرتاتيجية ال 
تنتهي عند تصميم االسرتاتيجيات وتنفيذها من قبل اإلدارة العامة املركزية للتنفيذ هبيئة 
اجملتمعات العمرانية اجلديدة، وإدارة املشروعات، وإدارة التنفيذ داخل جهاز تنمية مدينة 

الصاحلية اجلديدة، بل تتعّدى ذلك ابلرقابة واملتابعة على اخلطة االسرتاتيجية.
وأتيت عملية إدارة متابعة اخلطط االسرتاتيجية وتقييمها من داخل هيئة اجملتمعات 
العمرانية اجلديدة وخارجها، وجهاز تنمية مدينة الصاحلية اجلديدة؛ إذ إن عملية الرقابة 
الناجحة ومحايتها، وتعديل  الفعالة  مستمرة، وذلك هبدف دعم جناح االسرتاتيجيات 
وتطوير االسرتاتيجيات اليت حتتاج إىل التعديل؛ ألنه ليس كل االسرتاتيجيات يف أثناء 

التنفيذ تتم كما ُخّطط هلا.
هليئة  االسرتاتيجية  اخلطط  تطبيق  على  الرقابة  أمهية  على  الدراسة  هذه  وتؤكد 
التأكد من جودة  إذ متتّد من  الصاحلية اجلديدة؛  العمرانية اجلديدة ومدينة  اجملتمعات 
التفكري االسرتاتيجي، والتأكد من جودة اخلطة االسرتاتيجية املوضوعة للهيئة واملدينة، 
الصاحلية  التنفيذ ابهليئة، ومدينة  إداريت  الفعلي من  األداء  التأكد من جودة  يتم  حىت 

اجلديدة، ومطابقته للمخطط املستهدف.

رقابة اخلطة االسرتاتيجية للمدن اجلديدة يف مصر ومتابعتها

أمهية  على  الدراسة  هذه  وتؤكد 
اخلطط  تطبيق  على  الرقابة 
اجملتمعات  هليئة  االسرتاتيجية 
الصاحلية  ومدينة  اجلديدة  العمرانية 
من  التأكد  من  متتّد  إذ  اجلديدة؛ 

جودة التفكري االسرتاتيجي
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وتشري هذه الدراسة إىل أن كل االسرتاتيجيات املوضوعة ابهليئة ومبدينة الصاحلية 
اليت  املتغرّيات  مع  تناسبها  مدى  ملعرفة  تتم  ومتابعة  رقابة  لعملية  اليت ختضع  اجلديدة 
حتدث يف البيئة الداخلية واخلارجية للهيئة وملدينة الصاحلية اجلديدة، والعالقات املتعددة 
مدى  ولتقييم  االستثمار،  وبنك  املالية،  ووزارة  اإلسكان،  ووزارة  التخطيط،  وزارة  مع 
الفعلية ابألهداف  النتائج  مقارنة  يتطلب ذلك  إذ  اليت حتتويها اخلطط،  التنبؤات  دقة 
املتوقعة من تطبيق االسرتاتيجية؛ وابلتايل اكتشاف االحنرافات سواء أكانت يف تصميم 

االسرتاتيجية أم يف تطبيق االسرتاتيجية.
    وتنتظم هذه الدراسة يف النقاط اآلتية:

أواًل: أمهية رقابة اخلطة االسرتاتيجية للمدن اجلديدة يف مصر ومتابعتها.
ثانياً: خطوات رقابة ومتابعة اخلطة االسرتاتيجية للمدن اجلديدة يف مصر.
ثالثاً: أنواع رقابة اخلطة االسرتاتيجية للمدن اجلديدة يف مصر ومتابعتها.

رابعاً: مشكالت رقابة اخلطة االسرتاتيجية للمدن اجلديدة يف مصر ومتابعتها مث 
نتائج الدراسة.

خامساً: قائمة مراجع الدراسة.

أواًل: اإلطار العام للدراسة
1- املشـــكلة البحــــثية

بدأ إنشاء املدن اجلديدة يف مصر إبنشاء مدينة العاشر من رمضان بقرار رئيس 
اجلمهورية رقم )249( لعام 1977، مث تبعها إنشاء مدينة السادات، ومدينة 15 مايو 

عام 1978، مث مدينة السادس من أكتوبر عام 1980.
املدن اجلديدة يف مصر يف اآلونة  العديد من  إنشاء  البدء يف  الرغم من  وعلى 
األخرية ومنها العاصمة اإلدارية اجلديدة، والتنمية الصناعية حملور قناة السويس، ومنطقة 
شرق بورسعيد، ومدينة العلمني اجلديدة، كل هذا استدعى إعادة النظر يف املشكالت 
اليت واجهت عمليات املتابعة والرقابة يف إدارة املدن اجلديدة يف املراحل السابقة، وأن 

اجلديدة يف مصر  املدن  إنشاء  بدأ 
رمضان  من  العاشر  مدينة  إبنشاء 
بقرار رئيس اجلمهورية رقم )249( 
لعام 1977، مث تبعها إنشاء مدينة 
عام  مايو   15 ومدينة  السادات، 
من  السادس  مدينة  مث   ،1978

أكتوبر عام 1980.
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اخلطة االسرتاتيجية اليت وضعت إلنشاء هذه املدن وإدارهتا مل تتوافر فيها املقومات اليت 
جيب توافرها يف هذه اخلطة؛ مما جيعل معرفة أساليب الرقابة واملتابعة للخطة االسرتاتيجية 

مدخاًل حيوايً لتاليف هذه العيوب يف املراحل املقبلة من التعمري.
ومبا أن قرار إنشاء املدن اجلديدة يف مصر قرار يهدف إىل خلق جمتمعات عمرانية 
وذلك  املأمول؛  املستوى  على  تكن  مل  املدن  هبذه  التنمية  معدالت  أن  إال  جديدة، 
غري  واملتابعة  الرقابة  أسلوب  ولكن  االسرتاتيجية،  اإلدارة  مبدخل  احلكومات  الهتمام 
فعال حىت يتم رفع كفاءة إدارة املدن اجلديدة يف مصر؛ لذلك فالتساؤل البحثي الرئيس 
هو إىل أي مدى ميكن تطوير اإلدارة االسرتاتيجية للمدن اجلديدة عرب حتسني أساليب 

املتابعة، والرقابة للخطة االسرتاتيجية؟.
2- عرض الدراسات السابقة

تتعدد األدبيات يف جمال اإلدارة االسرتاتيجية واملدن اجلديدة، اليت تلقي الضوء 
إنشاء  الرقابة واملتابعة، وعلى عملية  على مراحل اإلدارة االسرتاتيجية والسيما مرحلة 
األول:  احملور  حماور:  لثالثة  تقسيمها  مت  الدراسات  وهذه  وتطورها،  اجلديدة  املدن 
املدن اجلديدة.  تناولت  الثاين: دراسات  تناولت اإلدارة االسرتاتيجية. احملور  دراسات 
املدن، وسوف  التخطيط االسرتاتيجي واسرتاتيجيات  تناولت  الثالث: دراسات  احملور 
يتم الرتكيز على أهم أهداف الدراسة ومشكلتها البحثية ونتائج وتوصيات الدراسة مبا 

يفيد منها الدراسة احلالية.
 احملور األول: دراسات تناولت اإلدارة االسرتاتيجية:

يف  تطبيقها  وكيفية  االسرتاتيجية،  اإلدارة  على  ركزت  اليت  الدراسات  تتعّدد 
املنظمات العامة، وأخرى تناولت التحدايت اليت تواجه اإلدارة االسرتاتيجية، وأخرى 
تناولت عملية صياغة اخلطط االسرتاتيجية ومراحلها اليت تشمل معرفة رسالة املنظمات 
احلكومية وأهدافها وحتليل البيئات اجملاورة للمنظمات ملعرفة نقاط القوة والضعف ونقاط 

الفرص والتحدايت، وسيتم تناول هذه الدراسات بشيء من التفصيل:
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على  ركزت  اليت  الدراسات  تتعّدد 
وكيفية  االسرتاتيجية،  اإلدارة 
العامة،  املنظمات  يف  تطبيقها 
اليت  التحدايت  تناولت  وأخرى 
تواجه اإلدارة االسرتاتيجية، وأخرى 
اخلطط  صياغة  عملية  تناولت 

االسرتاتيجية ومراحلها
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ا- االجتاه األول: الدراسات اليت تناولت كيفية تطبيق اإلدارة االسرتاتيجية 
يف املنظمات العامة:

الداخلية  البيئات  حتليل  عملية  على  الضوء  إمساعيل)1(،  رضا  دراسة  تسّلط 
واخلارجية للمنظمات العامة ودورها يف قياس األداء، وعملية التخطيط االسرتاتيجي، 
وأيضاً توضح عملية التحليل االسرتاتيجي. وهتدف هذه الدراسة؛ لتحديد درجة ممارسة 
اإلدارة العليا ابلفنادق ملكوانت اإلدارة االسرتاتيجية بصفة عامة، والتحليل االسرتاتيجي 
ملتغرّيات البيئة الداخلية واخلارجية بصفة خاصة. ومتثل اهلدف الرئيس للدراسة يف أن 
قضية التعامل مع متغرّيات البيئة الداخلية واخلارجية ابستخدام مناذج وأساليب متطورة 
ضمن إطار اإلدارة االسرتاتيجية أمراً حيوايً؛ نظراً ملا تواجهه املنظمات الكربى أبفريقيا 

من تدهور ملموس يف نتائج أعماهلا.
وتوّصلت الدراسة لنتيجة مفادها أنّه ال بّد من تدعيم األساس النظري، وتوفري 
منطلق جديد للباحثني أبحباث خاصة بنماذج التحليل االسرتاتيجي وأساليبه، والعمل 
الفنادق  قدرة  لتحسني  الداخلية واخلارجية يف مصر؛  البيئة  متغريات  على حتليل أتثري 
الفرص  ملعرفة  واخلارجية؛  الداخلية  البيئة  حتليل  أبمهية  الدراسة  وأوصت  التنافسية. 

والتحدايت اليت تواجه املنظمات ملكافحة املشكالت والتنبؤ ابملستقبل بنحٍو مرٍض.
أما دراسة هاين وهبة)2(، فقد اهتمت ابلتعّرف على واقع اإلدارة االسرتاتيجية 
اليت  التحدايت  معرفة  على  والعمل  تطبيقها،  وكيفية  بغزة،  الفلسطينية  اجلامعات  يف 
تواجهها، وصياغة بعض املقرتحات اليت قد تساعد يف تطوير اإلدارة االسرتاتيجية يف 

اجلامعات الفلسطينية بغزة.
االسرتاتيجية يف  اإلدارة  واقع  على  التعّرف  يف  للدراسة  الرئيس  اهلدف  ويتمّثل 
االسرتاتيجية على  اإلدارة  إذ سيتم دراسة  تطويرها،  بغزة وسبل  الفلسطينية  اجلامعات 
وتوّصلت  عليها.  التغّلب  وسبل  تواجهها،  اليت  التحدايت  معرفة  ويتم  الواقع،  أرض 
الدراسة إىل أن اهتمام اإلدارة اجلامعية األكرب يف جمال التحليل البيئي انبع من املنافسة 
الشديدة بني اجلامعات، وحرص اإلدارة اجلامعية على البيئة الداخلية للجامعة يعكس 
مدى التطور احلادث يف العمليات اإلدارية، وأن هناك تطوراً يف درجة ممارسة اإلدارة 

االسرتاتيجية يف اجلامعات.
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وأوصت الدراسة بضرورة سعي املسؤولني بتطبيق اإلدارة االسرتاتيجية يف التعليم 
اجلامعات  من  جامعة  يف كل  العاملني  اجتاهات  وتعزيز  املشكالت،  حلل  اجلامعي 
اجلامعية  اإلدارات  بني  التواصل  وتعميق  االسرتاتيجية،  اإلدارة  ممارسة  الفلسطينية حنو 

واجملتمع احمللي الذي يربر دور اجلامعات يف تنمية اجملتمع.
2-االجتاه الثاين: الدراسات اليت تناولت كيفية حتسني أداء املنظمات وبناء 

اخلطط االسرتاتيجية: 
 وهدفت دراسة غازي أبو قاعود)3( إىل تقدمي أتصيل ملدخل اإلدارة االسرتاتيجية 
والتعّرف على آليات تطبيقة يف املنظمات العامة، وفرقت بني اإلدارة االسرتاتيجية وبني 

التخطيط االسرتاتيجي وبني االسرتاتيجية وأوضحت ما املقصود ابآلداء االسرتاتيجي.
ومتثّلت املشكلة البحثية يف عدم وضوح العالقة بني مستوايت األداء املؤسسي 
واإلدارة االسرتاتيجية، علماً أن املنظمات األردنية تعمل دائماً على حتسني مستوايت 
مدخل  بني  إجيابية  عالقة  توافر  مدى  من  التأكد  الضروري  من  فإن  وعليه  آدائها؛ 
اإلدارة االسرتاتيجية ومستوايت األداء املؤسسي لتلك املنظمات. وتوّصلت الدراسة إىل 
وجود رأي توافقي لدى الباحثني بشأن هرمية تطور نّظم اإلدارة ابجتاه منظومة اإلدارة 
االسرتاتيجية ابتداء من سياسات األعمال ومروراً ابملوازانت مث التخطيط وانتهاء بعملية 

اإلدارة االسرتاتيجية.  
وأوصت الدراسة بضرورة زايدة االهتمام بنظم اإلدارة االسرتاتيجية، وإعادة النظر 
ابملوجود منها، وأتكيدها ملنهج إداري متكامل يساعد املنظمات، وميكنها من التأقلم 

مع بيئاهتا الداخلية واخلارجية.
املنظمات،  أداء  وتطوير  حتسني  طرق  سليطن)4(  علي  سوما  دراسة  وتناولت 
وأوضحت أن واقع املنظمات يسري ملستوى جناحها يف حتقيق األهداف لكن ينقصه 
الرقي يف األداء، وتناولت عملييت ختطيط وتنفيذ االسرتاتيجية داخل املنظمات العامة. 
ومتثّلت املشكلة البحثية يف تسليط الضوء على الظروف اليت جتعل اإلدارة االسرتاتيجية 
ممارسة إدارية هادفة يف منظمات األعمال، وبيان مفهوم اإلدارة االسرتاتيجية، وأمهيتها، 

وخطوات تطبيقها، والتشخيص الواقعي للممارسة الفعلية لإلدارة االسرتاتيجية.
وتوّصلت الدراسة إىل أّن املنظمات حمل البحث تبتعد كثرياً عن وضع الدعائم 

رقابة اخلطة االسرتاتيجية للمدن اجلديدة يف مصر ومتابعتها
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االسرتاتيجية فيها عن كيفية وضعها على وفق املفهوم العلمي، ووجود قصور كبري يف 
عملية حتليل البيئة الداخلية واخلارجية يف املنظمات حمل البحث. وأوصت الدراسة بضرورة 
اإلسراع بتدريب املديرين يف املنظمات؛ لتعريفهم مبفهوم اإلدارة االسرتاتيجية، واحلرص 
على إشراكهم كافة على اختالف مواقعهم التنظيمية يف عملية تصميم االسرتاتيجيات 

وتنفيذها وتقوميها.
وأشارت دراسة)Sey )5 إىل أمهية وضع اخلطط املستقبلية للمنظمة وحتديد أهدافها 
والتحدايت،  والفرص  والضعف  القوة  نقاط  على  الضوء  وألقت  البعيد،  املدى  على 
وهتدف الدراسة للمسح البيئي لكلٍّ من البيئة اخلارجية لتحديد الفرص والتهديدات، 
البيئية.  املنظمة، واملتغرّيات  القوة والضعف يف  الداخلية لتحديد نواحي  البيئة  وكذلك 
ومتثلت املشكلة البحثية يف حبث املشكالت اليت تواجه املنظمات؛ نظراً لغياب رسالة 
املنظمة عن معرفة خماطر البيئة الداخلية واخلارجية، وسبل التعامل معها، ومعرفة الفرص 
والتحداّيت. وجاءت نتائج الدراسة؛ لتوّضح أن واقع املنظمات العامة أثبت أمهية دراسة 
البيئات الداخلية واخلارجية؛ ملعرفة رؤية املنظمة ورسالتها، ومعرفة الفرص والتحدايت، 
وأيضاً نقاط القوة والضعف. وأوصت الدراسة إبنشاء مكتب خاص ابملعلومات داخل 
البيئات  لتحديد  املستقبلية؛  املنظمة ورؤيتها  والعمل على صياغة رسالة  منظمة،  كل 

الداخلية واخلارجية، ومتغرّيات احلاضر واملستقبل.
وتقدم دراسة )Goltman )6، حملة عامة عن اخلطة االسرتاتيجية داخل مدينة 
لنكولن عاصمة والية نرباسكا ابلوالايت املتحدة، وعملية تنفيذ االسرتاتيجية داخلها، 
وإن استمرار جناح االسرتاتيجية، يتوّقف على صياغة اخلطة بنحو عملي وواضح. إذ 
هدفت الدراسة ملعرفة ما املقصود خبطة العمل، وكيفية استفادة صانع القرار من هذه 
العملية؛ ألهنا وسيلة ديناميكية مرنة تتغري وفقاً للمتغريات البيئية، وهدفت أيضاً للمسح 

البيئي للمدينة، ملعرفة الفرص والتحدايت اليت تواجه املدينة.
ومتثلت املشكلة البحثية يف أنه لوحظ يف اآلونة األخرية إمهال اخلدمات العامة 
من  وخباصة  وفعال  جيد  اسرتاتيجي  ختطيط  وجود  لعدم  نظراً  لنكولن؛  مدينة  داخل 
يف  يؤخذ  ومل  حمكم،  غري  بنحو  االسرتاتيجية  اخلطة  صياغة  يتم  إذ  اإلدارية،  الناحية 

احلسبان أبعاد البيئة الداخلية واخلارجية.
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للمدينة  عمل  وخطة  شاملة  اسرتاتيجيات  وضع  أمهية  الدراسة  نتائج  وتوضح 
جهوداً  تتطلب  االسرتاتيجية  اخلطة  صياغة  إن  إذ  الصحيح،  االجتاه  يف  تسري  جتعلها 
كبرية ومشاركة من األطراف املعنية ابالسرتاتيجية. وتوصي الدراسة بتوجية نظر الباحثني 
إلدراك أمهية اخلطط االسرتاتيجية، واالهتمام بعملية وضع اخلطط االسرتاتيجية داخل 

املدن والسيما املدن اجلديدة.
احملور الثاين: دراسات تناولت إدارة املدن اجلديدة:

تناول الباحث جمموعة دراسات تناولت قضية املدن اجلديدة يف مصر ومشكالهتا، 
وكيفية تطويرها، وكيف ميكن تقييم املدن اجلديدة يف مصر والسيما من الناحية اإلدارية، 
وإجيابيات وسلبيات املدن اجلديدة يف مصر، والقانون الذي حيكم عملها، مع الرتكيز 
ذلك  تناول  وسيتم  اجلديدة  الصاحلية  ومدينة  اجلديدة  العمرانية  اجملتمعات  هيئة  على 

بشيء من التفصيل:
وتقييمها:  اجلديدة  املدن  إدارة  نشأة  تناولت  دراسات  األول:  1-االجتاه 
تشري دراسة فريدة محزة)7(، لعملية تقييم إدارة املدن اجلديدة، وحتليل األسلوب 
املدن  إلدارة  القانوين  اإلطار  الدراسة  وحتلل  اجلديدة،  املدن  إلدارة  األنسب  اإلداري 
اجلديدة ودراسة أوجه القصور به، فضاًل عن دراسة اآلراء املؤيدة واملعارضة خلضوع املدن 

اجلديدة إدارايً لقانون اإلدارة احمللية رقم 43 لسنة 1979 وحتليلها.
لسنة   59 رقم  للقانون  طبقاً  أنه  يف  الدراسة  هلذه  البحثية  املشكلة  وتبلورت 
1979 يف شأن اجملتمعات العمراينة اجلديدة. تلتزم اهليئة بتسليم املدينة اجلديدة اليت 
تستكمل مقوماهتا األساسية اليت تراها اهليئة لإلدارة احمللية، إال أنه إىل اآلن مل يتم تسليم 
مدينة واحدة إىل اإلدارة احمللية. وأوصت الدراسة أبنه جيب أن يظل التنوع يف خريطة 
مصر العمرانية اجلديدة مسة مميزة هلا؛ ألنه حيفظ التوازن يف القاعدة االقتصادية للمدن 
اجلديدة اليت ستنشأ حينما تظهر احلاجة إليها، وتسعى احلكومة املصرية إىل إجياد نظم 

إدارية جديدة ختلو من التحكم البريوقراطي. 
وأوضحت دراسة حممد إدريس)8( كيف ميكن تقييم املدن اجلديدة من الناحية 
واستخدام  اجلديدة،  املدن  لتطوير  اإلمنائية  املشروعات  أمهية  إىل  وأشارت  اإلدارية، 

أساليب التطوير اإلداري.
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لعملية  محزة،  فريدة  دراسة  تشري 
وحتليل  اجلديدة،  املدن  إدارة  تقييم 
إلدارة  األنسب  اإلداري  األسلوب 
الدراسة  وحتلل  اجلديدة،  املدن 
املدن  إلدارة  القانوين  اإلطار 

اجلديدة ودراسة أوجه القصور به
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عامة، ويف  بصفة  العامل  املدن يف  منو سكان  تزايد معدالت  الدراسة  وأرجعت 
الدول النامية بصفة خاصة إىل جمموعة من العوامل أمهها الزايدة الطبيعية لسكان املدن، 
وزايدة حركة اهلجرة الداخلية من الريف للمدن، وتفاقم العديد من املشكالت احلضرية، 
ومنها: مشكلة تلوث البيئة احلضرية. ومتثلت املشكلة البحثية يف أن مشروعات إنشاء 
االستثمارات  حجم  بكرب  متتاز  اليت  الكربى،  اإلمنائية  املشروعات  من  اجلديدة  املدن 
وطول مدهتا، أي: إهنا ال حتقق عوائد على استثماراهتا، أو تسرتد ما أنفق عليها إال 
العديد من  املدن اجلديدة يف مصر  إنشاء  بعد مدة زمنية طويلة نسبياً، وتواجه جتربة 

االنتقادات؛ لضخامة االستثمارات الالزمة هلا مع تواضع معدالت تنمية هذه املدن.
وتوّصلت الدراسة جملموعة من احللول غري التقليدية، وهي جتديد املدن القائمة 
ابلتنمية  املتداعية، واالهتمام  واملباين  املمتلكات  الالزمة على  إجراء اإلصالحات  عرب 
املتخصصة  امليدانية  الدراسات  إجراء  أمهية  على  ابلتأكيد  الدراسة  وأوصت  الريفية. 
القوة والضعف، واختاذ  نقاط  للتعّرف على  املدن اجلديدة  إنشاء  يف جمال تقومي جتربة 

اإلجراءات التصحيحية املناسبة عند ظهور املشكالت.
وإدارهتا،  اجلديدة  املدن  إنشاء  مراحل  إىل  حممود)9(  جنوى  دراسة  وأشارت 
والسلبيات اإلدارية اليت تواجه املدن اجلديدة، وأمهية اخلطة االسرتاتيجية للمدن اجلديدة.

وهدفت الدراسة إىل أن صانع القرار وضع سياسة اجملتمعات العمرانية اجلديدة 
على األجندة السياسية، وإنشاء هيئة اجملتمعات العمرانية اجلديدة مبقتضى القانون رقم 
59 لسنة 1979. ومتثّلت املشكلة البحثية يف وجود فجوة بني ما هو خمطط هلذه املدن 
واألرقام املستهدفة، وبني الواقع الفعلي عن املخططات اليت وضعت يف السبعينيات؛ مما 

أفرز واقعاً خمتلفاً.
وألقت نتائج الدراسة الضوء على عملية صنع القرار ىف املدن اجلديدة ومدى 
أتثريها على قيام هذه املدن بدورها التنموى من خالل تطبيق املنهج التحليلي الوصفي 
الذي يتناول خمتلف القوى الرمسية وغري الرمسية املؤثرة يف صنع القرار يف املدن اجلديدة. 
وأوصت الدراسة ابلتنسيق بني هيئة اجملتمعات من جهة والوزارات واحملافظات من جهة 
أخرى؛ لتاليف التضارب يف االختصاصات والقرارات، وأنه ال بد من تفعيل مبدأ الال 

مركزية لتنمية املدن اجلديدة يف مصر.

تواجه جتربة إنشاء املدن اجلديدة 
يف مصر العديد من االنتقادات؛ 
لضخامة االستثمارات الالزمة هلا 
هذه  تنمية  معدالت  تواضع  مع 

املدن
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االجتاه الثاين: دراسات تناولت إدارة املدن اجلديدة وأمهية إقامتها:
األزمات  وتوضح  اجلديدة  املدن  إدارة  لتحلل  غامن)10(  السيد  دراسة  وجاءت 
أمهية وضع  إىل  وأشارت  اجلديدة يف مصر،  املدن  تعانيها  اليت  اخلدمات  وقلة  املالية، 

اسرتتيجية تنموية للمدن اجلديدة، وحتليل البيئة احمليطة هبا.
وهدفت الدراسة ملناقشة إدارة املدن اجلديدة على مستوى التشغيل وليس على 
مستوى وضع نظام جيد هلا، وتوّضح مسائل اإلدارة اجليدة هلذه املدن، وتطرح الدراسة 
مدى احلاجة إىل سياسة للنمو احلضري يف مصر بنحو عام. ومتثلت املشكلة البحثية يف 
أن النمو احلضري هو إحدى املشكالت البارزة، إذ أصبح حكم املدن يف غاية الصعوبة، 
بسبب األزمات املالية واخلدمات املتدهورة، وتسائلت الدراسة إىل أي مدى يتم وضع 

سياسة عامة حتكم النمو احلضري للمدن اجلديدة يف مصر؟.
ابلنسبة لنتائج الدراسة جند أن املدن اجلديدة حتتاج لتكاتف كافة اجلهات حلل 
املشكالت والسيما اإلدارية، ونالحظ  أن عمليات تنمية املدن اجلديدة ليست ابلشيء 
أن  أبن  التوقع  عدم  ينبغي  أبنه  الدراسة  وأوصت  النامية.  الدول  يف  والسيما  اهلنّي 
تكون املدن اجلديدة إصالحاً اجتماعياً أو حاًل للمشكالت، فنجاحها مرهون ابلربامج 
األخرى، وينبغي عدم تقدير املدن اجلديدة على أساس كمها االجتماعي واالقتصادي 
والبيئي، وإمنا على أساس أثرها النوعي يف إقليمها، وقدرهتا على تسهيل حل املشكالت 

القومية مثل: النمو االقتصادي، واهلجرة السكانية.
االقتصادية  التنمية  أمهية عملية  إىل  العال)11(  وأشارت دراسة أمحد حممد عبد 
واإلدارية واإلقليمية داخل املدن اجلديدة، وأمهية اإلدارة االسرتاتيجية للمدن اجلديدة، 
إذ هدفت الدراسة إللقاء الضوء على جتربة التخطيط القومي املصرية، وإيضاح األبعاد 
املكانية للتنمية. وتوضح نشأة املدن اجلديدة وتطّورها، وكيفية العمل على تطوير التنمية 
اإلقليمية يف مصر. ومتثلت املشكلة البحثية يف حماولة اإلجابة عن سؤال حمدد خاّص 
اإلقليمية  التنمية  واسرتاتيجية  مصر،  يف  اجلديدة  املدن  إنشاء  من  بني كلٍّ  ابالرتباط 
-على  مبصر  احلايل  العمرانية  اإلدارة  وضع  أن  إىل  الدراسة  نتائج  وجاءت  الشاملة. 
الرغم من اختاذ بعض اإلجراءات يف اجتاه حتقيق ال مركزية اإلدارة،- ما يزال يعاين من 
سلبيات كثرية، ومنها: عدم وجود منظومة متكاملة لالمركزية اإلدارة مبستوايهتا الثالثة 
“االستقاللية، والتفويض، خلخلة السلطات”، واقتصارها على تطبيق أسلوب واحد 

التوقع أبن أن تكون  ينبغي عدم 
اجتماعياً  املدن اجلديدة إصالحاً 
فنجاحها  للمشكالت،  حاًل  أو 

مرهون ابلربامج األخرى
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اليت  األماكن  حتديد  من  بّد  ال 
سيتم بناء املدن احلدائقية عليها، 
اجتماعات  شبكة  وتفعيل 
شامل  خمطط  لعمل  للحكومة؛ 
للمدن  وإداري  اسرتاتيجي 

اجلديدة

هو اخللخلة احملددة للسلطات، وهو األسلوب األقرب للمركزية. وأوصت الدراسة أبمهية 
وضع مستوايت الالمركزية يف املدن اجلديدة يف مصر؛ لتفعيل عمليات التنمية والتطّور 

للمدن اجلديدة.   
املدن  ومنها  اجلديدة  املدن  إقامة  أمهية  لتوضح  )Silkin )12؛  دراسة  وذهبت 
احلدائقية للخروج من تكّدس مدينة لندن، وأكدت على بناء خمطط اسرتاتيجي شامل 
لتنمية هذه املدن القدمية، وإقامة مدن جديدة؛ لتفعيل دورها حلل املشكالت السكانية 

واإلسكانية.
وقد هدفت هذه الدراسة لعمل خمطط تنموي اسرتاتيجي يسعى إىل حّل مشكلة 
التكدس مبدينة لندن، ووضع سياسة عامة لتنمية املدن اجلديدة إبجنلرتا. ومتثلت املشكلة 
البحثية للدراسة يف أن مدينة لندن تعاين من أزمة سكنية كبرية، وبناء منازل عشوائياً 
بناء  وإىل  شامل،  إنشاء خمطط  إىل  حتتاج  فاملدينة  لندن،  مدينة  داخل  اخلطط  يهدد 
هيكلة  إلعادة  اسرتاتيجي  ختطيط  عمل  فالتساؤل كيفية  اجلديدة،  املدن  من  سلسلة 

مدينة لندن، وبناء مدن حدائقية جديدة خارج نطاقها؟
وتوصلت الدراسة إىل أنه ال بّد من حتديد األماكن اليت سيتم بناء املدن احلدائقية 
وإداري  اسرتاتيجي  لعمل خمطط شامل  للحكومة؛  اجتماعات  وتفعيل شبكة  عليها، 
اجلديدة.  احلدائقية  املدن  وإدارة  بتنمية  خاص  جديد  قانون  وعمل  اجلديدة،  للمدن 
وأوصت الدراسة أبنه ال بد من ربط املدن القدمية ابملدن اجلديدة برابط ثقايف وسياسي 

واجتماعي لنقل التنمية من اجلديدة إىل القدمية.
ثالثاً: احملور الثالث دراسات تناولت التخطيط االسرتاتيجي واسرتاتيجيات 

املدن
االجتاه األول: دراسات تناولت دور التخطيط االسرتاتيجي يف تطوير 

املنظمات العامة:
التخطيط  ملفهوم  أتصياًل  الرحيم)13(،  عبد  حممد  الرحيم  عبد  دراسة  قدمت 
االسرتاتيجي، ومراحل إعداده، وأسلوب صياغته، ومدى إمكانية تطبيقة يف املنظمات 

العامة، واملشكالت اليت تواجه هذا التطبيق.
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ومتثلت املشكلة البحثية يف تقييم إمكانية تطبيق مفهوم التخطيط االسرتاتيجي 
يف املنظمات العامة، ومعرفة املشكالت واملعوقات اليت تواجه تطبيقة، وتقوم الدراسة 

بدراسة ميدانية للمعهد القومي للقياس واملعايرة.
تطبيق  تواجه  اليت  املشكالت  من  كبرياً  أن هناك عدداً  الدراسة إىل  وتوصلت 
التخطيط  مفاهيم  وضوح  وعدم  املادية،  اإلمكانيات  مثل:  االسرتاتيجي  التخطيط 

االسرتاتيجي للعاملني يف املعهد، وضعف الثقافة التنظيمية.
يف  االسرتاتيجي  التخطيط  تطبيق  يف  التوسع  بضرورة  الدراسة  أوصت  وقد 
املنظمات العامة، مع اإلعداد اجليد هلذا التطبيق عرب تطوير الثقافة التنظيمية، وتنمية 
عبد  عادل  حممد  أمرية  دراسة  أوضحت  جهتها  ومن  االسرتاتيجي.  التفكري  مهارات 
الرمحن)14( دور التخطيط االسرتاتيجي يف حتقيق امليزة التنافسية لشركات قطاع األعمال 

العام يف جمال السياحة مبصر.
وقد كانت الدراسة هتدف إىل حبث إمكانية تطبيق التخطيط االسرتاتيجي يف 
شركات قطاع األعمال العام العاملة يف جمال السياحة؛ لتحسني قدرهتا التنافسية، وذلك 

ابإلستفادة من خربات الشركات دولية النشاط العاملة يف اجملال نفسه مبصر.
حجم  ابتساع  تتسم  النشاط  دولية  الشركات  أن  يف  البحثية  املشكلة  ومتثلت 
نشاطها وتعدد املراكز، والتنوع الثقايف الذي تعمل يف إطاره؛ األمر الذي دفع إدارة هذه 
الشركات إىل االهتمام ابلتخطيط االسرتاتيجي؛ لضمان بقائها ورفع كفاءهتا يف مواجهة 
املشكالت. وجاءت نتيجة الدراسة لتوضح أن غياب التخطيط االسرتاتيجي يف شركة 
االسرتاتيجي  التخطيط  مبفهوم  الشركة  قيادات  اهتمام  عدم  إىل  يرجع  للسياحة  مصر 
وأمهيته. وأوصت الدراسة أبمهية التخطيط السياحي، ودوره الفعال يف مواكبة احتياجات 

السوق العاملية من خدمات وأنشطة تتالءم وطبيعة البلدان املختلفة. 
أما دراسة السيد حممود مساحة)15( فقد هدفت للتعرف على مدى اتباع الشركات 
ملدخل التخطيط االسرتاتيجي لإلنتاج عرب تقييم جمموعة مؤشرات عامة للتعرف على 
مدى حاجة املنظمة للتخطيط االسرتاتيجي ومالمح النظام. ومتثلت املشكلة البحثية 
يف اخنفاض إنتاج مواد البناء ومستلزماته، وعدم جودهتا؛ مما أّدى إىل إفالس العديد من 
العديد من األسباب، ومنها: سبب رئيس هو عدم وجود ختطيط  الشركات؛ بسبب 

اسرتاتيجي قوي وفعال؛ لرفع كفاءة أجهزة القطاع العام.

رقابة اخلطة االسرتاتيجية للمدن اجلديدة يف مصر ومتابعتها
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مواد  إنتاج  لقطاع  اهليكلي  الرتكيب  استقرار يف  لعدم وجود  الدراسة  وتوصلت 
االستثمارية  التكاليف  وارتفاع  األرابح،  حتقيق  معدالت  واخنفاض  ومستلزماته،  البناء 
لعدم  وذلك  العاطلة؛  الطاقة  وارتفاع كمية  املخططة،  التكاليف  عن  للمشروعات 
االهتمام ابلتخطيط االسرتاتيجي، واستخدام مراحله للنهوض بقطاع مستلزمات البناء.

االجتاه الثاين: اسرتاتيجيات تطوير املدن
وهدفت دراسة نسرين رفيق اللحام)16( إىل صياغة تصور مستقبلي للمدن املصرية 
املستدامة يف ظل الظروف الراهنة والتحدايت املستقبلية اليت تواجهها استناداً إىل األسس 
النظرية، إىل جانب اخلربات والتجارب الدولية يف هذا اجملال. وبرزت مشكلة الدراسة 
يف ظل احلاجة امللحة إىل فتح جماالت جديدة للتنمية يف الصحراء املصرية، ومتابعة هذه 

العملية يف حماولة ملعاجلة املشكالت اليت تقف أمامها.
وتناولت نتائج الدراسة تقييم التجربة املصرية يف إنشاء مدن جديدة يف املناطق 
الصحراوية إبجيابياهتا وسلبياهتا، وأهم املشكالت اليت تعيق منوها، يف حماولة استخالص 
للمدن  مستقبلي  تصور  بتقدمي  الدراسة  أوصت  وأخرياً  املستفادة.  واخلربات  النتائج 
حتقق  اليت  اجلديدة  للمدن  التطبيقية  واألسس  املستقبلية،  التحوالت  ظّل  يف  املصرية 

معايري االستدامة من جوانبها كافة.
العمران  تواجه  اليت  التحدايت  معرفة  إىل  الشاهد)17(  فهيمة  دراسة  وهدفت 
املدن  اليت منها: تضخم  العديد من املشكالت  ابملناطق اجلديدة، ومعرفة كيفية حل 
الرئيسة والعشوائيات، وتدهور الطابع العمراين، واملسامهة يف دفع عجلة التنمية العمرانية 

املستدامة.
وجاءت نتائج الدراسة بعد عملية التحليل الرابعي ملدينة رشيد، وجد أهنا مدينة 
ذات آاثر إسالمية وهبا خصائص طبيعية، ومناطق صناعية حديثة إال أن العشوائيات 
والبطالة، واخنفاض مستوى املعيشة، وضعف املوارد املالية أبرز معوقات التنمية وجيب 
ابملدينة، والعمل على تطوير  36 مشروعاً  الدراسة إبنشاء أكثر من  حلها. وأوصت 

التنمية السياحية، وإنشاء حمور دائري ابملدينة، وتفعيل اخلطط االسرتاتيجية املتاحة.
وأشارت دراسة مسر حممد أبو غايل)18( إىل تقدمي حلول ملشكالت مركز ومدينة 
علمية  أسس  على  مبين  بنحو  واالجتماعية،  الفيزايئية  الناحية  من  الفلسطينية  رفح 
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وختطيطية سليمة. وهدفت الدراسة إىل وضع حلول ومقرتحات تساعد يف تطوير مركز 
مدينة رفح الفلسطينية، والتعّرف على واقع املدينة، مع الرتكيز على مركزها واملشكالت 

اليت يعاين منها، وحتليل الوضع احلايل للمدينة وتقييمه.
   وتتلّخص املشكلة البحثية للدراسة يف العمل على تطوير مركز رفح، الذي 
ال يستطيع أن يليب متطلبات الدور اجلديد للمدينة كمركز جتاري؛ بسبب ما يعانيه من 
مشكالت املرور والتلوث البيئي؛ مما يستوجب طرح مقرتحات واسرتاتيجيات تنموية. 
وجاءت نتائج الدراسة وتوصياهتا بشأن سبل تنفيذ اخلطط واالسرتاتيجيات املقرتحة؛ 
لتطوير مركز مدينة رفح، ومن أمهها: حتسني املظهر العام للمدينة، وحتسني املرور واحلركة، 

وتعزيز فرص التنمية.
• واستفاد الباحث من الدراسات السابقة يف اآليت:	
معرفة مكوانت اإلدارة االسرتاتيجية )صياغة اخلطة االسرتاتيجية وتنفيذها . 1

ورقابة ومتابعة(، والدورة املستندية هلا وأتثري ذلك على النواحي اإلدارية.
لتنسيق بني هيئة اجملتمعات العمرانية اجلديدة والوزارات واحملافظات؛ لتاليف . 2

التضارب يف االختصاصات.
حتليل مشكالت الرقابة واملتابعة للمدن اجلديدة يف مصر، ومعرفة الفجوة . 3

املتزايدة بني ما هو خمطط واألرقام املستهدفة.
امليدانية؛ لرقابة اخلطة االسرتاتيجية للمدن اجلديدة . 4 أمهية إجراء الدراسات 

يف مصر ومتابعتها.
ثالثاً: أهــداف الدراســة: حيث تسعى الدراسة إىل حتقيق جمموعة من األهداف 
أساليب  بني  تربط  اليت  العالقة  توضيح  وهو  الرئيس  اهلدف  عن  فضاًل  الفرعية، 

الرقابة واملتابعة، وإدارة املدن اجلديدة، وتتمثل أمهية هذه األهداف باآليت:
حتديد مشكالت الرقابة واملتابعة اليت تعاين منها املدن اجلديدة يف مصر.. 1
الوقوف على طبيعة مراحل الرقابة واملتابعة إبدارة املدن اجلديدة يف مصر.. 2
املدن اجلديدة ألساليب . 3 العامة وحتديداً  املنظمات  اإلحاطة بكيفية تطبيق 

الرقابة واملتابعة.
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41  العدد )6( 2019

كيفية تفعيل أساليب الرقابة واملتابعة للخطة االسرتاتيجية للمدن اجلديدة . 4
يف مصر.

استخدام . 5 من  االستفادة  يف  تساعد  قد  اليت  املقرتحات  من  عدد  تقدمي 
أساليب الرقابة واملتابعة لتطوير املدن اجلديدة يف مصر.

رابعاً: اإلطـــــار املفـــــاهيمي
تبحث الدراسة مفهوم الرقابة واملتابعة، ومفهوم املدن اجلديدة، وأيضاً التخطيط 

االسرتاتيجي كما أييت:
ميكن تعريف الرقابة على أهنا التأكد من أن كل شيء يف املنظمة يتم على وفق 
اخلطط املوضوعة والتعليمات الصادرة واملبادئ املعتمدة، وذلك هبدف كشف مواطن 

الضعف وتصحيحها. ومن مث ختتص الرقابة جبانبني أساسيني، مها:
أواًل: متابعة النتائج وتقوميها )النتائج

اثنياً: الرقابة على األفراد يف أدائهم ألعماهلم )األفراد(.
وميكن تعريفها أيضاً أبهنا قياس األداء الفعلي لألفراد وللتصرفات املربمة ابملنظمة 
على حد سواء؛ للتأّكد من مدى االلتزام ابلقرارات والتعليمات والتوجيهات التفصيلية 
اخلاّصة ابخلطة املعتمدة، وتبعاً ملعايري مناسبة حمددة سابقاً.  وإن هناك جهات داخلية 
رئيس  الداخلية: كل  الرقابة  املنظمات وهي:  الرقابة يف مجيع  متارس  وأخرى خارجية 
جملموعة من األفراد ميارس عليهم الرقابة. أما الرقابة اخلارجية: أن تكون هناك جهات 
أخرى من خارج املنظمة متارس دور الرقابة العتبارات نظامية أو قانونية كديوان املراقبة 
شهادات  ملنح  العاملية  اهليئات  أو  القياسية،  املواصفات  على  الرقابة  هيئة  أو  العامة، 

الكفاءة الدولية)19(.
1- اإلدارة االسرتاتيجية 

للمنظماتأ-  اجليد  لألداء  كمدخل  االسرتاتيجية  اإلدارة  مفهوم 
عن  اليواننية  احلضارة  من  أهنا خرجت  سنجد  اسرتاتيجية  إىل كلمة  نظران  إذا 
املستخدمة،  بنحو صارم ابخلطط  مفهومها  وارتبط  اسرتاتيجوس  هلا  األصلية،  الكلمة 
إلدارة قوى احلرب ووضع اخلطط العامة يف املعارك، وحديثاً أخذت هذه الكلمة معىن 

الرقابة اخلارجية: أن تكون هناك 
جهات أخرى من خارج املنظمة 
العتبارات  الرقابة  دور  متارس 
املراقبة  قانونية كديوان  أو  نظامية 
على  الرقابة  هيئة  أو  العامة، 

املواصفات القياسية
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احلديثة منها،  خمتلف وصارت مفضلة االستخدام لدى منظمات األعمال، والسيما 
واملهتمة بتحليل بيئتها واملستجيبة هلا)20(. 

تتعّدد تعريفات اإلدارة االسرتاتيجية، إذ جند هناك تعريفاً قد ركز على عملية صنع 
القرارات ذات األثر طويل األجل  العملية اليت تتضمن تصميم وتنفيذ  القرارات وهو: 

واليت هتدف إىل زايدة قيمة املنظمة من وجهة نظر العمالء واملسامهني واجملتمع)21(.
     وهناك تعريف آخر لإلدارة االسرتاتيجية تبناه الباحث واستفاد من خالله 
يف دراسته وهو “أهنا جمال عمل اإلدارة العليا، وهي هتتم ابملنظمة ككل، وهتتم بوضع 
رؤية ورسالة املنظمة، واألهداف، والسياسات، والربامج الرئيسة اليت تعمل على حتقيق 

األهداف املنشودة”)22(.
وهناك مفهوم آخر استخلصه الباحث لإلدارة االسرتاتيجية وهو: أهنا العملية اليت 
يتم من خالهلا القيام بصياغة وتنفيذ وتقييم اخلطة االسرتاتيجية من خالل حتليل البيئات 

الداخلية واخلارجية؛ لتحقيق األهداف املطلوبة بكفاءة وفاعلية.
  ب- مراحل اإلدارة االسرتاتيجية:

  أتيت البداية يف اإلعداد لصياغة اخلطة االسرتاتيجية اليت تشتمل على التحليل 
الرابعي بتحديد البيئة الداخلية واخلارجية للمنظمات احلكومية وحتليلها؛ ملعرفة الفرص، 
الباحث يف تقسيم  املراحل  املنظمات، إذ ساعدت هذه  اليت تواجه هذه  والتحدايت 
رئيسة،  مراحل  ثالث  على  االسرتاتيجية  اإلدارة  تنقسم  مث  ومن  الدراسة،  فصول 
اخلطة  تنفيذ  ومرحلة  احلكومية،  للمؤسسات  االسرتاتيجية  اخلطة  صياغة  مرحلة  هي: 
للمؤسسات  االسرتاتيجية  اخلطة  رقابة  ومرحلة  احلكومية،  للمؤسسات  االسرتاتيجية 

احلكومية ومتابعتها)23(. 
2 – املدن اجلديدة يف مصر

إن األهداف الرئيسة من إنشاء املدن اجلديدة يف مصر هي لتخفيف العبء على 
املناطق واملدن احلالية، ابخلروج إىل صحراء مصر وسواحلها، وإنشاء جمتمعات عمرانية 
متتص جزءاً من التكدس السكاين يف املدن املختلفة يف إطار ختطيط عمراين منبثق من 

ختطيط قومي عام)24(. 
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تعريف املدن اجلديدة: أ- 
الصيغة  أهنا  وهي:  منها  بعضاً  ذكر  ميكن  اليت  اجلديدة  املدن  تعريفات  تتعدد 
العمرانية  النامية؛ حلل أزمتها احلضرية والتجمعات  املتقدمة والدول  الدول  تتبناها  اليت 
اجلديدة)25(. وهناك تعريف آخر للمدينة اجلديدة وهي: اليت يتمتع سكاهنا بعدد من 
والبيئة  املناسب،  السكن  مثل:  الضخمة  الكربى  املدن  لسكان  تتوافر  ال  اليت  املزااي 
الصحية غري امللوثة، وقرب املسافة بني السكن والعمل، ويتمتع السكان يف هذه املدينة 

ابحلياة االجتماعية الكرمية واخلدمات املتميزة)26(.
وهناك تعريف آخر للمدينة اجلديدة وهو: أهنا منط من األمناط العمرانية احلضرية 
نشأ مواكباً لنشـأة جغرافية العمران كأحد فروع اجلغرافية البشرية يف أواخر القرن التاسع 

عشر وأوائل القرن العشرين)27(.
وهناك تعريف تبناه الباحث وانعكس على جممل الدراسة وهو أهنا منطقة متميزة 
تتم هبا تنمية حتضريية جديدة؛ لتوطني جمموعة من السكان هلم مصلحة واحدة وأهداف 
مشرتكة)28(. وميتاز هذا التعريف أبنه جامع ملزااي املدن اجلديدة، ويوضح أن اهلدف العام 

من وجود تلك املدن هو جذب الكثري من السكان.
 نشأة املدن اجلديدة يف مصر:ب- 

ترجع فكرة إنشاء املدن اجلديدة يف مصر لعقد الستينيات، وذلك حينما اقرتح 
جهاز ختطيط القاهرة الكربى خطته اإلقليمية سنة 1966 إبنشاء أربع مدن جديدة 
الرئيسة  الطرق  القاهرة، وقد تضمن اقرتاح اجلهاز توزيع تلك املدن علي بعض  حول 
اخلارجة من القاهرة، وكان خمطٌط لتلك اجملتمعات أن يصل عدد سكاهنا عام 1990 

إىل ربع مليون نسمة، لكن هذه املقرتحات مل توضع موضع التنفيذ)29(.
التخطيط االسرتاتيجي: تتعدد تعريفات التخطيط االسرتاتيجي ومنها أنه يعين 
سواء  املتاحة كافة  للطاقات  ممكن  استغالل  أفضل  طريق  عن  الرفاهية  حتقيق  حماولة 

أكانت تلك الطاقات اقتصادية، أم اجتماعية، أم طبيعية، أم عمرانية)30(.
خامساً: التساؤالت البحثية:

لذلك فالتساؤل البحثي الرئيس هو إىل أي مدى ميكن تطوير اإلدارة االسرتاتيجية 

اجلديدة  املدن  إنشاء  فكرة  ترجع 
يف مصر لعقد الستينيات، وذلك 
حينما اقرتح جهاز ختطيط القاهرة 
سنة  اإلقليمية  خطته  الكربى 
1966 إبنشاء أربع مدن جديدة 

حول القاهرة
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للخطة االسرتاتيجية؟ وينبثق منه  املتابعة والرقابة  للمدن اجلديدة عرب حتسني أساليب 
تساؤالت حبثية فرعية وهي:

ما املقصود ابلرقابة واملتابعة؟. 1
يف . 2 اجلديدة  للمدن  االسرتاتيجية  اخلطة  ومتابعة  رقابة  تطوير  ميكن  كيف 

مصر؟
ما املشكالت والتحدايت اليت تعرتض تطبيق رقابة ومتابعة اخلطة االسرتاتيجية . 3

للمدن اجلديدة يف مصر؟ 
سادساً: اإلطار املنهجي للدراسة

اعتمدت الدراسة على  منهج دراسة احلالة، وذلك على النحو اآليت:
منهج دراسة احلالة: . 1

االسرتاتيجية يف  اإلدارة  اخلاصة عن  املعلومات  الظاهرة عرب مجع  دراسة  مت  إذ 
املدن اجلديدة، وهيئة اجملتمعات العمرانية اجلديدة ومراحلها الثالث والعالقات بينهم، 
وعن إدارة املدن اجلديدة، والسيما مدينة الصاحلية اجلديدة، كذلك ابملراجعة التحليلية 
للمراجع العلمية من كتب ودورايت وأحباث، سواء ابللغة العربية أو األجنبية ذات الصلة 

مبتغريي الدراسة، وذلك ابستخدام أسلوب دراسة احلالة)31(.
أساليب مجع البيانات:. 2

استخدم الباحث األساليب اآلتية جلمع البياانت:
والدورايت  الدراسات  تناول  مت  حيث  املكتبية:  املصادر  الثانوية:  املصادر  أ- 
والكتب اخلاصة ابإلدارة االسرتاتيجية، واملدن اجلديدة يف مصر، والعالقات اليت تربط 

بني االثنني.
 ب- مصادر أولية: املقابالت: مت عمل مقابالت مفتوحة، إذ قوبل من هلم صلة 
مبوضوع البحث داخل هيئة اجملتمعات العمرانية اجلديدة وجهاز تنمية مدينة الصاحلية 
اجلديدة، ومسؤويل التخطيط والتنفيذ والرقابة واملشروعات واملرافق داخل اهليئة واجلهاز، 

والعالقة بينهم وبني وزارة التخطيط)32(.
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سابعاً: تقسيم الدراسة:
وتنتظم هذه الدراسة يف النقاط اآلتية: أواًل: أمهية رقابة ومتابعة اخلطة االسرتاتيجية 
للمدن  االسرتاتيجية  اخلطة  ومتابعة  رقابة  خطوات  اثنياً:  مصر،  يف  اجلديدة  للمدن 
اجلديدة يف مصر، اثلثاً: أنواع رقابة ومتابعة اخلطة االسرتاتيجية للمدن اجلديدة يف مصر. 
نتائج  رابعاً: مشكالت رقابة ومتابعة اخلطة االسرتاتيجية للمدن اجلديدة يف مصر مث 

الدراسة مث أخرياً مراجع الدراسة.
مصر يف  اجلديدة  للمدن  االسرتاتيجية  اخلطة  ومتابعة  رقابة  أمهية  أواًل: 

إن أمهية املتابعة والتقييم للخطة االسرتاتيجية للمنظمات تبدو يف كوهنا وسيلة 
فعالة تزيد من قوة اإلدارة يف تعديل خيارهتا االسرتاتيجية بنحٍو مستمر؛ وذلك بسبب 

التقلبات املستمرة يف املتغرّيات البيئية املختلفة للمنظمات)33(.
وتقييمها  اجلديدة  العمرانية  اجملتمعات  هليئة  االسرتاتيجية  اخلطة  متابعة  وتوّضح 
مقدار هذه املرحلة يف حياة اهليئة؛ نظراً لوجود ماليني اجلنيهات مت إنفاقها يف عملية 
تنمية هيئة اجملتمعات العمرانية اجلديدة، حيث ال بد من وجود رقابة قادرة على تغيري 

املوقف االسرتاتيجي حنو الطريق الصحيح إذا اجتهت اخلطة حنو االحنراف)34(.
من  املدن اجلديدة يف مصر سياسة مستقلة بذاهتا، ولكنها متثل جزءاً  ال متثل 
اخلطوط  يرسم  قانوين  إطار  وحيكمها  اجلديدة،  العمرانية  للمجتمعات  قومية  سياسة 
اجلديدة، وخيتلف  العمرانية  إذ مسيت ابجملتمعات  السياسة،  لتلك  والتفصيلية  العريضة 
االجتماعي  البعد  بتأكيد  وذلك  صناعية،  أو  سكنية  جديدة  مدينة  جمرد  عن  ذلك 

والعمراين)35(.
هيئة  تكيف  حالة  تعكس  ابستمرار  والرقابة  التقومي  بعمليات  فالقيام  ولذلك 
بني  العالقات  عن  فضاًل  واخلارجية،  الداخلية  بيئتها  مع  اجلديدة  العمرانية  اجملتمعات 
اهليكل التنظيمي الداخلي واملوارد البشرية املدربة، اليت تعد مبنزلة اختبار لدرجة املوائمة 
للخطط واإلجراءات والسياسات والربامج املوضوعة من إدارات التخطيط واملشروعات 

والتنفيذ، مع متغريات البيئة اخلارجية والداخلية)36(.
إذا  فيما  اليت حتدد  العكسية  تزود ابلتغذية  الرقابة االسرتاتيجية  أن  وفضاًل عن 

مصر  يف  اجلديدة  املدن  متثل  ال   
سياسة مستقلة بذاهتا، ولكنها متثل 
جزءاً من سياسة قومية للمجتمعات 

العمرانية اجلديدة
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مناسبة  اجلديدة  العمرانية  اجملتمعات  هبيئة  االسرتاتيجية  اإلدارة  عملية  مراحل  كانت 
ومتابعة  ال)37(.  أم  املوضوعة  االسرتاتيجية  اخلطة  أهداف  لتحقيق  وهتدف  ومتناسقة 
اليت وضعها  واالسرتاتيجيات  اخلطط  تطبيق  على  تعمل  وتقييمها  االسرتاتيجية  اخلطة 
اجملتمعات  هيئة  قبل  من  عليها  التصديق  ومت  اجلديدة  الصاحلية  مدينة  تنمية  جهاز 
)اإلدارة  اإلدارات  تزويد  النجاح عرب  فرص  تعزز  الوقت  نفس  اجلديدة، ويف  العمرانية 
املالية، واملشروعات، والتخطيط واملتابعة، واحلساابت، ومكتب رئيس اجلهاز( والعاملني 
الصاحلية  العمل واإلنتاج يف مدينة  ملراقبة اإلجنازات يف خمتلف مراكز  أبدوات مناسبة 

اجلديدة بنحو كامل)38(. 
مصر يف  اجلديدة  للمدن  االسرتاتيجية  اخلطة  ومتابعة  رقابة  ثانياً: خطوات 

يكون تقبل األفراد للتغيري أفضل عند امتالكهم إدراك معريف ابلتغيريات، وإحساس 
ابلسيطرة على املوقف والوعي، أبن اإلجراءات الضرورية سيتم اختاذها لتنفيذ التغيريات، 
تسري  حىت  عليها  السري  من  بد  ال  واليت  خطوات  بعدة  والرقابة  التقييم  عملية  وتتم 
هذه العملية بشكلها الصحيح، منذ بداية التفكري يف التقييم، وحىت اختاذ اإلجراءات 

التصحيحية)39(.
وإدارة  واملتابعة  التخطيط  إدارة  خالل  من  التقومي  فعاليات  يف  املشاركة  تعّد 
أفضل  من  واحدة  اجلديدة  العمرانية  اجملتمعات  هبيئة  املختلفة  واإلدارات  املشروعات 
الطرق؛ للتغلب على املقاومة الفردية للتغيري داخل اهليئة وجهاز تنمية مدينة الصاحلية 

اجلديدة، فضاًل عن إاثبة املوظفني األكفاء ومعاقبة املقصرين)40(.
- وهناك مخس خطوات لعملية املتابعة والتقييم وهي كما أييت:

 حتديد ما املراد قياسه: ينبغي على أفراد اإلدارة العليا واإلدارة التنفيذية القيام . 1
بتحديد عمليات التنفيذ والنتائج بشكل موضوعي واثبت، وينبغي أن يكون 
الرتكيز على أكثر العناصر داللة يف كل عملية، وهي العناصر اليت متثل أكرب 

نسبة من اإلتقان أو أكرب نسبة من املشكالت)41(.
هو  قياسة  نريد  ما  أن  جند  اجلديدة  العمرانية  اجملتمعات  هيئة  على  وابلتطبيق 
جمموعة املشروعات اليت مت تنفيذها عن طريق أجهزة تنمية املدن اجلديدة، وهل متت يف 
توقيت مناسب وبتكاليف أقل وبدرجات ممتازة من التقنية أم ال؟ فضاًل عن طريقة أداء 
األعمال هل متت بطريقة وبكيفية معينة أم أهنا تتم بطريقة عشوائية؛ وذلك لقياسه يف 

رقابة اخلطة االسرتاتيجية للمدن اجلديدة يف مصر ومتابعتها
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مجيع املستوايت والقطاعات سواء اإلدارات املركزية أو اإلدارات الوسطى والدنيا)42(.  
داخل  التقييم  نقاط  يتم حتديد  أنه  اجلديدة جند  الصاحلية  مدينة  على  وتطبيقاً 
يتم تقييم  للهيئة، حيث  اليت مت تقريرها وإرساهلا  بناًء على اخلطة االسرتاتيجية  اجلهاز 
جمموعة املشروعات اليت مت تنفيذها ابملدينة، وتقييم جمموعة األهداف اليت وضعها جهاز 
تنمية مدينة الصاحلية اجلديدة، فضاًل عن تقييم مجيع مراحل اإلدارة االسرتاتيجية منذ 

الصياغة والتنفيذ والتقييم)43(.
وضع معايري لألداء: حيث تتكون معايري األداء املستخدمة يف قياس األداء . 2

من تفاصيل األهداف االسرتاتيجية و تتمثل هذه املعايري يف قياسات نتائج 
تقبل  حيث  السماح  مدى  على  عادًة  معيار  وحيتوي كل  املقبولة  األداء 

االحنرافات الواقعية يف داخله كنتائج مرضية)44(. 
ميكن وضع هذه املعايري ليس للنتائج النهائية فقط، وإمنا أيضاً للمراحل الوسطية 

يف عملية اإلنتاج.
وتطبيقاً على هيئة اجملتمعات العمرانية اجلديدة جند أن معايري األداء يتم وضعها 
من طريق إداريت التخطيط واملتابعة وإدارة التخطيط واملشروعات، وابلتطبيق على مدينة 
إدارة  بني  ابلتنسيق  حتديدها  عرب  الداخلي  األداء  معايري  وضع  يتم  اجلديدة  الصاحلية 
ثالثة  حيدث كل  الذي  الداخلي  للتقييم  وذلك  اجلهاز؛  ورائسة  واملتابعة،  التخطيط 
أشهر، خبالف التقييم اخلارجي من خارج جهاز تنمية مدينة الصاحلية اجلديدة من جهاز 

التنظيم واإلدارة والذي حيدث كل ستة أشهر)45(.
قياس األداء الفعلي: جيب إجراء القياس يف أوقات حمددة مسبقًا)46(.. 3

وابلتطبيق على هيئة اجملتمعات العمرانية اجلديدة ومدينة الصاحلية اجلديدة سنجد 
أن التقييم الداخلي يتم كل ثالثة أشهر أما التقييم اخلارجي فيتم كل ستة أشهر)47(.

عمل املقارنة بني األداء الفعلي واألداء املعياري: ويتم يف هذه اخلطوة تقييم . 4
اخلطوات  يف  املستهدف  األداء  مستوي  عن  الفعلي  األداء  احنراف  مدى 
األويل، ويف حالة ما إذا كان مستوى األداء مرتفعاً عما هو مستهدف، فقد 
إىل  أو  االسرتاتيجية  األهداف  تنفيذ  النجاح يف  إىل  السبب  اإلدارة  ترجع 
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قيامها بوضع مستوايت أداء منخفضة، ويف ضوء ذلك تقرر رفع مستوايت 
األداء يف الفرتة الزمنية املقبلة)48(. أما إذا كان مستوى األداء منخفضاً فتلجأ 
اختاذ  اجلزاءات، ويسهل  املالئم، وتوفري  العقايب  التصرف  اختاذ  اإلدارة إىل 
مثل هذا القرار إذا أمكن  معرفة أسباب األداء املنخفض وليكن على سبيل 

املثال ارتفاع تكاليف العمالة)49(.
به  تقوم  فعلي  أداء  هناك  أن   جند  اجلديدة  العمرانية  اجملتمعات  هليئة  وابلنظر 
اإلدارات والقطاعات املختلفة يومياً، وهناك أداء معياري يوضع على اخلطة االسرتاتيجية 

ويتم مقارنة األداء الفعلي به كل حني وآخر)50(.
ما  توضح  التقييم  عملية  أن  سنجد  اجلديدة  الصاحلية  مدينة  على  وابلتطبيق 
املسار الذي تسري فيه خطوات تنفيذ اسرتاتيجية مدينة الصاحلية اجلديدة وأين تقف 
اآلن؛ وكيفية متابعة اخلطوات أواًل أبول من إدارة التخطيط واملتابعة؟ وإىل أين وقفت 
إدارة املشروعات يف عملها، وما الشركة صاحبة العقد اليت تدير املشروع واملسئولة عنه 

ابلبناء)51(.
األداء . 5 إذا وقع  إجراءات تصحيحية  اختاذ  اختاذ تصرف تصحيحي: جيب 

الفعلي خارج منطقة السماح احملددة وعندها جيب حتديد ما أييت:
هل نتج االحنراف عن تقلبات ابلصدفة؟ هل يتم تطبيق العمليات بشكل خطأ؟ 
هل تتالءم العمليات مع حتقيق املستوايت املرغوبة؟ جيب اختاذ اإلجراءات الالزمة ليس 

لتصحيح االحنراف فقط، لكن ملنعه من احلدوث مرة أخرى)52(.
وتطبيقاً على هيئة اجملتمعات العمرانية اجلديدة سنجد أن اإلجراءات التصحيحية 
تتم عندما تقوم الشركة اليت تتوىل مهمة تنفيذ املشروع ابلتقاعس عن أداء مهمتها يف 
تنفيذ املشروع، وحدث ذلك ابلفعل يف بعض املشروعات اليت نفذهتا اهليئة، ومت تغيري 

الشركة ألخرى تستطيع أن تتم عملية التنفيذ)53(.
حيث جند أن اإلجراء التصحيحي ال يقتصر فقط على اهليئة وإمنا يتعداها لبقية 
املدن اجلديدة ومنها مدينة الصاحلية اجلديدة، فنجد أن هناك خطأ حدث من إحدى 
اجلديدة يف  الصاحلية  مدينة  داخل  مدرسة  بناء  مشروع  تنفيذ  عن  املسؤولة  الشركات 
توقيت انتهاء العمل؛ لذا فقد مت إلغاء تعاقد إدارة املشروعات مع هذه الشركة، وإسناد 
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العمل لشركة أخرى بنسبة خصم، أو ختفيض عالية مع جودة يف األداء)54(.
الشكل رقم )3(  خطوات عملية رقابة اخلطة االسرتاتيجية

 املصدر: دراسة مروان الدهدار، بعنوان: “العالقة بني التوجه االسرتاتيجي لدى 
اإلدارة العليا يف احملافظات الفلسطينية وميزهتا التنافسية: دراسة ميدانية على جامعات 

قطاع غزة”، توضح خطوات عملية تقييم اخلطة االسرتاتيجية.
يوضح الشكل )3( جمموعة من اخلطوات لعملية التقييم والرقابة وهي تتكون من 

اخلطوات اآلتية:
قياسه،  مطلوب  هو  ما  لكل  لألداء  معايري  ووضع  قياسه  املطلوب  ما  حتديد 
اإلجراءات  اختاذ  املوضوعة  ابملعايري  الفعلي  األداء  ومقارنة  الفعلي،  األداء  قياس  مث 
املناسبة)55(. ويرئ الباحث أن السري على خطوات عملية التقييم والرقابة من شأنه أن 
حيقق نتائج سليمة هلذه العملية، لكن إذا كانت هذه العملية تسري بطريقة عشوائية، 

فإهنا لن حتقق نتائج صحيحة.
مصر: يف  اجلديدة  للمدن  االسرتاتيجية  اخلطة  ومتابعة  رقابة  أنواع  ثالثاً: 

من  الرقاىب معتمداً  النظام  املتابعة والتقييم للمنظمات أن يكون  تتطّلب عملية 
اجلودة، حبيث يكون قادراً على اكتشاف االحنرافات اهلامه بسرعه حىت تتمكن املنظمة 
من اعتماد إجراءات التصحيح، وأن يكون اقتصادايً قادراً على تزويد األفراد ابملعلومات 
التخطيط  إدارة  تقودها  اليت  اليومية  ابملتابعة  ذلك  وأييت  األداء،  لتصحيح  الالزمة 

ابملنظمات)56(.
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ومتّر عملية الرقابه بثالث مراحل هي: الرقابة التقوميية لالسرتاتيجية، مث مراجعة 
االسرتاتيجية مث اختاذ إجراء تصحيحي)57(.

العمرانية اجلديدة  على هيئة اجملتمعات  املراحل وتطبيقاً  وفيما أييت عرض هلذه 
ومدينة الصاحلية اجلديدة.

الرقابة التقوميية السرتاتيجية هيئة اجملتمعات العمرانية اجلديدة ومدينة الصاحلية . 1
اجلديدة:

تبدأ الرقابة التقوميية قبل اختيار املنظمة اسرتاتيجيتها ويف أثنائها وبعد ذلك؛ حيث 
إن هذه الرقابة التقوميية تتوىل إجراء املسح التقوميي لكل من البيئة اخلارجية والداخلية 
لبيئة العمل متهيداً الختيار االسرتاتيجية واستخدام الوسائل العلمية يف التحليل وصواًل 

إىل اختيار وصياغة االسرتاتيجية)58(.
وإن  اعتماد التقومي واملتابعة عرب وضع معايري قياسية مسبقة وتطبيقها يف إجراء 
قياس األداء للتعرف فيما إذا كان األداء الفعلي يتطابق مع التنظيمي، وتقييم حمتوايت 
االسرتاتيجية، وتقييم النتائج اليت حتققت للمنظمة جراء استخدام اختياراهتا االسرتاتيجية، 
الوصول اىل  املنظمة يف  الذي تستخدمه  التحليل  نظام  تقييم درجة جودة  فضاًل عن 

االسرتاتيجيات اليت تستخدمها)59(. 
وعالقة  اخلارجية،  البيئه  من  لكل  تقوميى  مسح  إجراء  التقوميية  الرقابة  وتتّوىل 
ووزارة  التخطيط،  بوزارة  اجلديدة  الصاحلية  ومدينة  اجلديدة،  العمرانية  اجملتمعات  هيئة 
اإلسكان، ووزارة املالية، وبنك االستثمار، والقانون الذي حيكم هذه العالقات والعالقة 
مع الوزارات املعنية األخرى، والبيئة الداخلية اخلاّصة ابهليكل التنظيمي ابهليئة واملدينة 
الوسائل  واستخدام  االسرتاتيجية،  الختيار  متهيداً  العمل؛  لبيئة  التنظيمية  والعالقات 

العلمية ىف التحليل وصواًل إىل اختيار صياغة االسرتاتيجية)60(.
ويتم اعتماد التقومي واملتابعة بوضع معايري قياسية مسبقة من قبل اهليئة واملدينة 
وتطبيقها يف إجراء قياس األداء، للتعرف فيما إذا كان األداء الفعلى يتطابق مع التنظيمي 
وتقييم حمتوايت االسرتاتيجية، وتقييم درجة جودة نظام التحليل الذي تستخدمه املدن 

يف الوصول إىل االسرتاتيجيات الىت تستخدمها)61(.

رقابة اخلطة االسرتاتيجية للمدن اجلديدة يف مصر ومتابعتها

   ومتّر عملية الرقابه بثالث مراحل 
هي: الرقابة التقوميية لالسرتاتيجية، 
اختاذ  مث  االسرتاتيجية  مراجعة  مث 

إجراء تصحيحي
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تبدأ كوهنا  العمرانية اجلديدة  التقوميية هبيئة اجملتمعات  الرقابة  أن  الباحث  ويرى 
مركز املدن اجلديدة والسلطة العليا املسؤولة عنها، ومدينة الصاحلية اجلديدة إحدى املدن 

اجلديدة التابعة، وذلك قبل اختيار املنظمة اسرتاتيجيتها.
مراجعة اسرتاتيجية هيئة اجملتمعات العمرانية اجلديدة ومدينة الصاحلية اجلديدة. 2

املنظمات، عرب معرفة نقاط  إدارة  املراجعة االسرتاتيجية تعمل على حتسني  إن 
الضعف واملشكالت اليت تواجه هذه املنظمات، حيث حتدث عملية املراجعة دورايً ويف 

توقيتات خمتلفة؛ مما يؤدي يف النهاية لتحقيق أهداف املنظمات العامة)62(.
حني النظر للمراجعة االسرتاتيجية جند أنه ال بد من عمل اآليت:

- مراجعة األداء احلايل: كيف نفذت املنشأة أعماهلا وما هو عائد أو مردود 
هذه األعمال؟ 

والسياسات  واالسرتاتيجيات  واألهداف  الرسالة  ما  االسرتاتيجي:  الوضع   -
احلالية؟ هل متت صياغتها بوضوح؟ 

 - الرسالة : ما جمال عمل املنشأة ؟ وما سبب وجودها يف هذا اجملال؟ 
- األهداف: ما أهداف املنشأة الوظيفية وجمال أعماهلا؟ وهل هناك تناسق بني 

هذه األهداف ومع البيئة الداخلية واخلارجية؟ 
- االسرتاتيجيات: ما االسرتاتيجيات اليت تتبعها املنشأة أو هل تتسق فيما بينها؟ 

وهل هناك تناسق بينها وبني الرسالة واألهداف والبيئة الداخلية واخلارجية؟ 
- السياسات واألنظمة : ما سياسات وأنظمة املنشأة؟ وهل تتناسق مع بعضها 
البعض؟ وهل تتسق مع الرسالة واألهداف واالسرتاتيجيات والبيئة الداخلية واخلارجية 

)63(؟ 

العمرانية  فاعلية هيئة اجملتمعات  املراجعة االسرتاتيجية تدقيق درجة  وتستهدف 
حيث  من  ابجملتمع  عالقتهما  يف  اجلديدة  الصاحلية  مدينة  تنمية  وجهاز  اجلديدة، 
اجملتمعات  هيئة  لدى سكان  السائد  واالنطباع  اخلدمة،  متلقى  استجابتهما حلاجات 
اهليئة  داخل  الوظيفية  التنظيمية  الوحدات  بني  العالقات  وفعاليات  حياهلا،  العمرانية 
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واملدينة  اهليئة  رسالة  حتقيق  ىف  املختلفة  الوظيفية  األنشطة  مشاركة  ودرجة  واملدينة، 
وأهدافهما، وحتديد جوانب القوة وجوانب الضعف لدى اهليئة مقارنة ابملدن األخرى، 

وحتديد االسرتاتيجيات الالزمة لالستفادة من هذه اجلوانب)64(.
 اختاذ اإلجراءات التصحيحية السرتاتيجية هيئة اجملتمعات العمرانية اجلديدة 3. 

ومدينة الصاحلية اجلديدة
اخلطوة األخرية ىف عملية الرقابة هي قيام اإلدارة ببعض التصرفات اليت تؤدي إىل 
تصحيح االحنرافات املؤثرة بني األداء الفعلي واملعايري املوضوعة حبيث يتم تغيري بعض 

املعايري أو تعديل االسرتاتيجيات)65(.
وتتم هذه العملية مبرحلتني: 

أ- حتديد أسباب االحنرافات:
ختتص هذه األسباب بوجود أخطاء يف تنفيذ اخلطة االسرتاتيجية أم أمور طارئة 
غري متوقعة يف البيئة اخلارجية، وينبغى لتحديد هذه األسباب اإلجابة عن سلسلة من 
األسئلة لعل من أمهها االستيضاح عن مدى مالءمة االسرتاتيجية ىف ظل قيام االحنرافات 

سواء أكانت هبيئة اجملتمعات العمرانية اجلديدة أم مدينة الصاحلية اجلديدة)66(.
ب- اإلجراءات التصحيحية: 

العمرانية  اجملتمعات  هيئة  وضعتها  اليت  االسرتاتيجية  اخلطة  تعديل  عرب  وذلك 
اجلديدة من جهة، أو جهاز تنمية مدينة الصاحلية اجلديدة من جهة أخرى، اليت ال 
حتقق املعايري املطلوبة، أو تعديل املعايري بعد إجراء تقييم العالقة بني املعايري املستخدمة 

والنظام الرقايب املستخدم)67(.
هلا  التخطيط  مت  اليت  االسرتاتيجية  االختيارات  على  والرقابة  التقومي  عملية  إن 
رقابية  قيام سلطة  إىل  تلقائياً  تؤدى  اجلديدة  الصاحلية  ومدينة  اهليئة،  داخل  وتنفيذها 
مستمرة وفاعلة تستهدف فحص الرسالة األساسية للهيئة واملدينة وعالقتهما ابلبيئتني 
الداخلية واخلارجية، وحتديد جوانب الضعف والقوة والفرص واملخاطر اليت تواجهها ويف 

احملصلة فحص االختيار االسرتاتيجي)68(.
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رابعاً: مشكالت رقابة ومتابعة اخلطة االسرتاتيجية هليئة اجملتمعات العمرانية 
اجلديدة ومدينة الصاحلية اجلديدة 

حتتاج مرحلة متابعة اخلطة االسرتاتيجية للمدن اجلديدة يف مصر وتقييمها إىل 
العاملني، ويظهر  لبقية  انتقاله  للخطة يضمن  العليا، فحماسهم  اإلدارة  موافقة وتعزيز 
ذلك هبيئة اجملتمعات العمرانية اجلديدة اليت تتابع موقف الرقابة على اخلطط االسرتاتيجية 

املختلفة للمدن اجلديدة يف مصر عرب اإلدارة املركزية العامة للتخطيط واملتابعة)69(.
وابلنظر للمشكالت اإلدارية هبيئة اجملتمعات العمرانية اجلديدة سنجد أن التنظيم 
اهليكلي قد حيتاج إىل بعض التعديالت نتيجة للخطة االسرتاتيجية اجلديدة، مبعىن إنشاء 
وحدات تنظيمية جديدة أو دمج وحدات، أو إلغاء أخرى، أو إعادة توزيع العاملني 
على الوحدات، أو إعادة توزيع موارد املشروع املالية والفنية مع مراعاة املبادئ األساسية 
للتنظيم، وتوفري املديرين والعاملني املناسبني لتقييم اخلطة االسرتاتيجية، وحتديد اخلربات 
املطلوبة،  املتوافرة ابخلربات  املتوافرة، ومقارنة اخلربات  للعمل، ودراسة اخلربات  املطلوبة 

مبعىن هل سيتم االعتماد على اخلربات املتوافرة أم سيتم االستعانة هبا من اخلارج)70(؟
والتطوير  السنوية  املراجعة  االسرتاتيجي عرب  التخطيط  عملية  تكرار  فضاًل عن 
الشاملة للخطة  الزمن واملراجعة  لتغيري األولوايت والفرص مع مرور  والتعديل للخطة؛ 
كل ثالث سنوات ليس فقط لتحديث اخلطة، ولكن ملنح فرصة ألجيال جديدة من 

القيادات لتمتلك هذه اخلطة وتعلن والءها للجمعية للخطة االسرتاتيجية)71(. 
وابلنظر ملشكالت عملية املتابعة والتقييم جبهاز تنمية مدينة الصاحلية اجلديدة، 
سنجد أن األمر يتطلب إنشاء إدارات جديدة حيث يقف رئيس جهاز تنمية مدينة 
الصاحلية اجلديدة مكتوف األيدي ال يستطيع أن يغرّي شكل اهليكل التنظيمي للمدينة؛ 
ألن طبيعة أجهزة املدن اجلديدة ليست هلا الصالحيات أبن تُنشئ إدارة دون الرجوع 
الكافية  املرونة  هبا  ليست  مصر  احمللية يف  فاإلدارة  اجلديدة،  العمرانية  اجملتمعات  هليئة 

لإلبداع خوفاً من الرؤساء ومن املساءلة.
مصر  اجلديدة يف  للمدن  االسرتاتيجية  اخلطة  متابعة  عملية  أن  الباحث  ويرى 
وتقييمها حتتاج للتنسيق بني التقييم الداخلي واخلارجي للوصول إلجابة التساؤل اآليت: 
أين تقف اخلطة االسرتاتيجية للمدن اآلن؟ وهل مت حتقيق األهداف االسرتاتيجية أم ال؟

تكرار عملية التخطيط االسرتاتيجي 
والتطوير  السنوية  املراجعة  عرب 
والتعديل للخطة؛ لتغيري األولوايت 
واملراجعة  الزمن  مرور  مع  والفرص 
الشاملة للخطة كل ثالث سنوات 
ليس فقط لتحديث اخلطة، ولكن 

ملنح فرصة ألجيال جديدة
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لذلك سنجد أن عملية متابعة وتقييم اخلطة االسرتاتيجية هليئة اجملتمعات العمرانية 
منها  واليت  األمور  العديد من  ينقصها  اجلديدة  الصاحلية  تنمية مدينة  اجلديدة وجهاز 
تفعيل عملية الرقابة، خبالف حتييد عملية الرقابة بعيداً عن أشخاص بعينهم، فضاًل عن 

عملية املعلومات الناقصة اليت جتعل عملية التقييم ليست ابلكفاءة املطلوبة.
نتائج الدراسة

مما سبق نالحظ أن مرحلة رقابة اخلطة االسرتاتيجية للمدن اجلديدة ومتابعتها 
تتطلب مزيداً من الالمركزية ألجهزة املدن اجلديدة حىت تستطيع مراقبة اخلطة االسرتاتيجية 

أواًل أبول؛ للوقوف على أسباب الفشل، وحبث سبل زايدة النجاح.
تفعيل  تتطلب  ومتابعتها  اجلديدة  للمدن  االسرتاتيجية  اخلطة  رقابة  مرحلة  إن 
الرقابة الداخلية واخلارجية أيضاً، والعمل على تكوين جلنة مشرتكة للرقابة للوقوف على 

أسباب قلة عمليات التنمية ابملدن اجلديدة، وسبل تطويرها. 
ومع دراسة واقع املدن اجلديدة جند أهنا يف وضعية ليست متقدمة؛ نظراً لعدم 
فاعلية أساليب الرقابة الداخلية واخلارجية ابلنحو املطلوب، إذ أن الرقابة الداخلية تتم 
كل ثالثة أشهر بتقارير يغلب عليها طابع التوصيات فقط، أما الرقابة اخلارجية فهي تتم 
بشكل ربع سنوي وليست فعالة ابلقدر الكايف، حىت تستطيع أن تصل لسبل إخفاقات 

املدن اجلديدة.
يرى الباحث أن إدارة املدن اجلديد يف مصر ختتلف اختالفاً جذرايً عن إدارة 
أساليب  تطوير  أي مدى ميكن  إىل  الرئيس  فالتساؤل  لذلك  القدمية يف مصر،  املدن 
الرقابة واملتابعة للخطة االسرتاتيجية للمدن اجلديدة يف مصر؟ سنجد أن اإلجابة حتتاج 
لتكاتف احلكومة مع قوى اجملتمع املدين إلدارة هذه املدن بشكل كفء وفعال يبتعد عن 
الروتني والبريوقراطية، ويتم استخدام كل مرحلة من مراحل اإلدارة االسرتاتيجية بطريقة 
ال مركزية أتخذ يف اعتبارها طبيعة كل مدينة جديدة وأترخيها مع حتديد املسؤولية مع 

تطوير أساليب الرقابة واملتابعة.
يتطلب األمر البحث والتقصي حىت تتم االستفادة الكاملة من مبادئ اإلدارة 
للحاضر،  واقعية  قراءة  مع  املستقبل  يف  بعيدة  لسنوات  دائماً  تنظر  اليت  االسرتاتيجية 
وتقيس املوارد املتاحة بنحو أمنوذجي لتحدد ما يتم حتقيقه خالل سنة أو سنوات قادمة.
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     إن األمر ليس مستحياًل وإمنا يتطلب إرادة قوية من جانب اإلدارة السياسية 
للبالد من وضع أسلوب رقايب فعال وطريقة عمل املدن اجلديدة بنحو متطور، وأيخذ 
يف احلسبان املفاهيم اإلدارية احلديثة اليت منها اإلدارة االسرتاتيجية، واليت ختاطب دائماً 
املستقبل بشكل دقيق حىت يتم حتقيق األهداف اليت من أجلها يتم بناء املدن اجلديدة 
يف أماكن متفرقة؛ حىت يتم جذب املزيد من السكان، وخلق فرص عمل مناسبة للسكان 

اجلدد.
مع العلم أنه ينبغي أال نتوقع أن تكون املدن اجلديدة إصالحاً اجتماعياً، أو حاًل 
لكل املشكالت احلضرية القومية، فنجاحها مرهون ابلربامج األخرى، وينبغي عدم تقدير 
املدن اجلديدة على أساس كمها االجتماعي واالقتصادي والبيئي، وإمنا على أساس أثرها 
النوعي يف إقليمها وقدرهتا على تسهيل حل املشكالت القومية مثل: النمو االقتصادي، 

واهلجرة السكانية.
وابلنظر ملرحلة رقابة ومتابعة اخلطة االسرتاتيجية للمدن اجلديدة يف مصر، ٌود أهنا 
مرحلة مشرتكة بني أجهزة تنمية املدن من جهة وبني هيئة اجملتمعات العمرانية اجلديدة 
من جهة أخرى، فهناك تقييم داخلي أييت من داخل أجهزة املدن عن طريق إدارة اخلطة 
واملتابعة الذي يتم كل ثالثة أشهر، وتقييم خارجي أييت من أجهزة الرقابة اخلارجية ومنها 
اجلهاز املركزي للمحاسبات، ويف هذه املرحلة جند أهنا مرحلة متكاملة بني رقابة األجهزة 
الرقابية ورقابة أجهزة تنمية املدن اجلديدة، وإن كان ينقصها التنسيق فيما بينها؛ مما أدى 

لتعثر عمليات التنمية ابملدن اجلديدة.
االستنتاجات

حتقق . 1 مل  ألهنا  املطلوب؛  ابملعدل  تسري  ال  اجلديدة  العمرانية  اجملتمعات  تنمية  إن 
االستخدام األمثل لإلدارة االسرتاتيجية مبفهومها االقتصادي واالجتماعي والبيئي 
والعمراين، لذلك فإنه من املطلوب تقومي التجربة، ومعرفة اخفاقات أساليب الرقابة 

واملتابعة للوقوف على أسباب الفشل وكيفية التطوير.
 يرى الباحث إن املشكلة الرئيسة هي عدم وجود أساليب رقابة ومتابعة واضحة . 2

الستخدام اإلدارة االسرتاتيجية مبراحلها الثالثة ابملدن اجلديدة يف مصر، وقلة اخلربة 
يف إدراكها من جانب بعض العاملني أبجهزة املدن اجلديدة.

املدن  تكون  أن  نتوقع  أال  ينبغي   
أو  اجتماعياً،  إصالحاً  اجلديدة 
احلضرية  املشكالت  لكل  حاًل 
ابلربامج  مرهون  فنجاحها  القومية، 

األخرى
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أصبحت مبادئ اإلدارة االسرتاتيجية وأساليبها مكوانً رئيساً ومطلباً مهماً لنجاح . 3
املنظمات العامة بشكل عام واملدن اجلديدة بنحو خاص، وهذا ما أكدته نتائج 
الدراسة أبنه إذا مت وضع أسلوب فعال للرقابة واملتابعة الستخدام اإلدارة االسرتاتيجية 

سيتحقق اهلدف من إقامة املدن اجلديدة يف مصر ومنها جذب السكان.
االستفادة . 4 تعظيم  على  تؤثر  اليت  املعوقات  بعض  بوجود  الدراسة  نتائج  أشارت 

للمدن اجلديدة يف مصر، وهي  الرقابة واملتابعة للخطة االسرتاتيجية  من أساليب 
اإلجراءات الروتينية املعقدة داخل أجهزة تنمية املدن يف استخداما ألساليب الرقابة 
لتنمية املدن اجلديدة، والثقافة  املالية املخصصة  واملتابعة، فضاًل عن نقص املوارد 
التنظيمية السائدة لدى العاملني وغياب الوعي لديهم ابلفوائد الناجتة عن استخدام 

أساليب الرقابة واملتابعة.
الرقابة واملتابعة . 5 ينبغي توافرها عند تطبيق أساليب  اليت  العديد من الشروط  هناك 

لتحسني إدارة املدن اجلديدة، منها: توافر اخلربة واملعرفة لدى القائمني على الرقابة 
القيادية، ومتكني  التنمية، واملهارات  واملتابعة، ورغبة اجملتمع املدين يف املشاركة يف 

املوظفني ومنحهم صالحيات متكنهم من أداء أعماهلم ومتابعتها.
ابت على القائمني مبسئولية تنمية املدن اجلديدة أن يقيموا التجربة جيداً، خاصة . 6

يف هذه املرحلة اليت هتتم ببناء العديد من املدن اجلديدة يف مصر اليت منها تنمية 
حمور قناة السويس، وشرق بورسعيد، والعلمني اجلديدة. وجيب البحث عن أفضل 

أساليب الرقابة واملتابعة للخطة االسرتاتيجية للمدن اجلديدة يف مصر.
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ملخص
الرتباطها  الواسعة؛  السياسية  العلوم  جماالت  أهم  من  اخلارجية  السياسة  تُعّد 
ابلسلوك اخلارجي للدول، أو املؤسسات الدولية ذات التأثري السياسي الدويل؛ لذلك 
حيظى موضوع السياسة اخلارجية ابهتمام كبري يتجاوز اهتمام املفكرين واملثقفني والنخب 
السياسية واملؤسسات الرمسية، وهذا مرده تعدد القضااي الدولية، وتزايد الوحدات الدولية 
وتنوعها، وتشابك املصاحل االسرتاتيجية واختالفها. إن توسع دائرة االهتمام ابلسياسة 
اخلارجية يتطلب توضيح املفاهيم املشاهبة للسياسة اخلارجية، وأهم احملددات املؤثرة يف 
صنع السياسة اخلارجية، وأهم األدوات املستخدمة يف تنفيذها؛ وابلتايل فهم وتفسري 

السلوك السياسي اخلارجي للوحدات الدولية.
abstract
Foreign policy is one of the most important areas of broad 
political science because of its relevance to the external 
behavior of States or international institutions with 
international political influence، owing to the multiplicity 
of international issues، the growing diversity and diversity 
of international units and the complexity and diversity 
of strategic interests. The expansion of foreign policy 
attention requires clarification of similar concepts of foreign 
policy، the most important determinants of foreign policy-
making، and the most important instruments used in its 
implementation، and thus understanding and interpreting 
the external political behavior of international units.

السياسة اخلارجية: دراسة يف املفاهيم واحملددات 
واألدوات

د. محدان عبد هللا أبو عمران* 

* دكتوراه يف العلوم السياسية والعالقات الدولية، جامعة امدرمان اإلسالمية - ابحث  العالقات الدولية، 
معهد فلسطني للدراسات/ فلسطني.

اخلارجية  السياسة  موضوع  حيظى 
اهتمام  يتجاوز  كبري  ابهتمام 
والنــــخــــب  واملثــــقــفــني  املفـــــــــكريـــن 
الرمسية،  واملؤسسات  السياسية 
الدولية،  القضااي  تعدد  مرده  وهذا 
وتنوعها،  الدولية  الوحدات  وتزايد 
االسرتاتيجية  املصاحل  وتشابك 

واختالفها
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املقدمة
حيظى موضوع السياسة اخلارجية ابهتمام كبري يتجاوز اهتمام املفكرين واملثقفني 
والنخب السياسية واملؤسسات الرمسية، وهذا مرده تعدد ودميومة القضااي الدولية، وتشابك 
وتباين السياسات واملصاحل االسرتاتيجية؛ وعليه فإن دراسة السياسة اخلارجية ابعتبارها 
حقاًل أكادميياً ضمن العلوم السياسية يبىن على مجلة من املفاهيم واملقارابت. وهتدف 
وسيادهتا  استقالهلا  على  ابتداء ابحلفاظ  الدولة  أهداف  حتقيق  إىل  اخلارجية  السياسة 
واستقرارها، وصواًل إىل محاية مصاحلها االسرتاتيجية. إنَّ صنَع السياسِة اخلارجّيِة تعين 
دولية حيدد  أي وحدة  نشاط  فإن  لذا  الدويل؛  املسرح  على  معينة  أبدوار  الدولة  قيام 
إدراكها وتصورها للدور املفرتض أن تقوم به، ويتطّلب صنع السياسة اخلارجية دراسة 
خمتلف العوامل واحملددات املؤثرة بنحو مباشر أو غري مباشر يف صنع هذه السياسة، وإنَّ 
السياسة اخلارجية ألي مكون من مكوانت اجملتمع الدويل ذات التأثري السياسي تعكس 
وجود عملية ديناميكية، أتخذ يف احلسبان املصلحة القومية والظروف البيئية الدولية، اليت 

ترتجم إىل واقع ملموس عرب جمموعة من أدوات تنفيذ السياسة اخلارجية.
مشكلة البحث:

تتجسد مشكلة البحث يف اإلجابة عن التساؤالت اآلتية:
 ما أهم املفاهيم املشاهبة للسياسة اخلارجية؟	. 
 ما أهداف صنع السياسة اخلارجية؟	. 
 كيف تؤثر احملددات الداخلية واخلارجية املؤثرة يف صنع السياسة اخلارجية؟	. 
 ما أهم أدوات تنفيذ السياسة اخلارجية؟	. 

هدف البحث:
 الوقوف على أهم املفاهيم املشاهبة للسياسة اخلارجية، مثل العالقات الدولية 	. 

والدبلوماسية.
معرفة أهم أهداف صنع السياسة اخلارجية.. 	

السياسة اخلارجية: دراسة يف املفاهيم واحملددات واألدوات

من  مكون  اخلارجية ألي  السياسة 
مكوانت اجملتمع الدويل ذات التأثري 
عملية  وجود  تعكس  السياسي 
احلسبان  يف  أتخذ  ديناميكية، 
البيئية  والظروف  القومية  املصلحة 

الدولية
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التعرف على أهم احملددات اليت تؤثر يف صنع السياسة اخلارجية.. 	
معرفة أهم أدوات تنفيذ السياسة اخلارجية.. 	

فرضية البحث: 
احملددات  من  جبملة  اخلارجية  السياسة  صنع  يتأثر  أييت:  ما  البحث  يفرتض 

الداخلية واخلارجية.
أواًل: ماهية السياسة اخلارجية:

يقوم البحث األكادميّي على ُأسٍس معرفيٍة منطلقة من أتصيل املفاهيم واملقارابت، 
اليت مُتكن الباحث من فهم الظاهرة حمل البحث والوصول إىل استنتاجات للتساؤالت 
ضمن  أكادميياً  حقاًل  ابعتبارها  تُبىن  اخلارجية  السياسة  فإن  وعليه  منها؛  انطلق  اليت 
العالقات الدولية على مجلة من املفاهيم واملقارابت، ولذلك سنعرض يف هذا البحث 
جمموعة من التعاريف املتنوعة واملتعددة ملفهوم السياسة اخلارجية، وأهدافها وحمدداهتا، 
وذلك من أجل توضيح األبعاد املتنوعة للمفهوم يف أدبيات العلوم السياسية والعالقات 

الدولية.
قبل البدء يف احلديث عن مفهوم السياسة، ال بد أن نتعرف على املعىن العام 
للمفاهيم. فاملفهوم يعدُّ أساساً يف املعرفة، فهو قاعدهتا الرئيسة اليت تبىن عليها، وهو 
ينطبق عليها  اليت  املوضوعات  اليت حتدد  الصفات واخلصائص  املنطقي جمموعة  مبعناه 
اللفظ حتديدا يكفي لتمييزها عن املوضوعات األخرى)1(. وخيتلف الناُس تبعاً الختالف 
واضحاً يف  وتبايناً  أقواهلم واعتقاداهتم؛ ولذلك جنُد اختالفاً  اليت تقف وراء  مفاهيمهم 
تناول املفكرين واملنظرين للمفاهيم اخلاّصة ابلعلوم السياسية واملشاهبة للسياسة اخلارجية 

موضوع هذا البحث.
 مفهوم السياسة:	. 

اللغة  العامة للبشر، ويف  لُغواّيً، توحي لفظة »سياسة« بشيء خاّص ابلشؤون 
األمر؛  و»ساس«  رائسة.   : مبعىن  من كلمة »سوس«  سياسة  اشتقت كلمة  العربية، 
أي قام به، والسياسة تعين القيام أبمر من أمور الناس مبا يصلحه، )وكلمة أمر شائعة 
االستعمال مبعىن حكم ودولة(. ويف األصل الالتيين، تعين لفظة »سياسة«، تدبري شؤون 
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الدولة، والعالقات بني  املدينة، وأصبحت اآلن تعين كل ما خيص شؤون  أو  الدولة، 
الدول، وخطط األفراد واجلماعات، اهلادفة إىل حتقيق أهداف معينة)2(، وميكن تعريف 
السياسة أيضاً، أبهنا: األهداف اليت تسعى جهة، )أو حكومة( ما لتحقيقها جتاه جهة 
أو جهات معينة، والوسائل اليت تتبعها، أو تفكر يف اتباعها تلك اجلهة لتحقيق تلك 

األهداف)3(.
عليه  يتفق  وشاماًل،  موحداً  دقيقاً  تعريفاً  السياسة  تعريف  أنه يصعب  والواقع، 
غالبية علماء ودارسي السياسة، ويرجع ذلك بصفة أساسية إىل صعوبة حتديد الظاهرة 
أو الظواهر اليت تشتمل عليها السياسة، فمنهم من ربط يف تعريفه بني السياسة والقوة، 
أبرز  ومن  وغريها.  السلطة،  أو  واحلكم  ابلدولة  السياسة  عالقة  عن  حتدثوا  وآخرين 
التعريفات لـ»السياسة« تلك اليت تقول: إن السياسة هي العالقة بني احلكام واحملكومني، 
أو أهنا »الدولة« وكل ما يتعلق هبا من شؤون خمتلفة ومتنوعة، أو أهنا السلطة الكربى يف 
اجملتمعات اإلنسانية، وكل ما له عالقة بتلك الظاهرة)4(، وُعرَِفْت السياسُة أِبَنّـََها: »القيام 
على أمر اجلماعة مبا يصلح حاهلا... يف حدود مفاهيمها األخالقية، إهنا املمارسة الفعلية 
ملسؤولية عامة رمسية أو غري رمسية، تنبثق من صميم حياة اجلماعة ككل، وهتتم بشئوهنا 
املستجدة يف الدولة واحلكومة«)5(، وقد عّرف معجم ليرته السياسة عام 1870؛ بقوله: 
»السياسة علم حكم الدول«، وعرفها معجم روبري عام 1962؛ بقوله: »السياسة فن 
حكم اجملتمعات اإلنسانية«، إن التقريب بني هذين التعريفني الّلذين يفصل بينهما قرن 
من الزمان أمر مهم، وهو أن ِكَليهما جيعالن احلكَم موضوع السياسة، لكنَّ التعريف 
احلديث يشمل حكم الدول وحكم اجملتمعات اإلنسانية األخرى، وكلمة احلكم تعين 
عندئذ، يف كل مجاعة من اجلماعات، السلطة املنظمة ومؤسسات القيادة واإلكراه، وقد 
ظهر اختالف وتباين بني املختصني واملهتمني يف رؤيتهم للسياسة، فمنهم من يرى أن 
القومية، ولكن أكثر  املنظمة يف اجلماعة  السلطة  الدولة، ابعتبارها  السياسة هي علم 

الباحثني يرون أن السياسة هي علم السلطة املنظمة يف اجلماعات اإلنسانية كافًة)6(. 
2. مفهوم السياسة اخلارجية: 

علم  تناولوا  الذين  والباحثني  املفكرين  بتعدِد  اخلارجية  السياسة  مفاهيم  تتعدد 
تعريف  فإن وضع  لذلك  بنحو خاص؛  الدولية  العالقات  وعلم  عام،  بنحو  السياسة 
حمدد وشامل للسياسة اخلارجية يكتنفه بعُض الصعوابت، بسبب تعقد ظاهرة السياسة 
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السياسة  موضوع  تناولت  اليت  واملفاهيم  التعريفات  بعض  استعراض  وميكن  اخلارجية، 
األهداف  عّرفها )حممد سليم(: »هي جمموعة من  اخلارجية كما  فالسياسة  اخلارجية، 
أن  دستورايً،  احملددة  السلطات  خالل  من  بواسطتها  الدولة  حتاول  اليت  واالرتباطات 
تتعامل مع الدول األجنبية ومشكالت البيئة الدولية ابستعمال النفوذ والقوة بل والعنف 
أن:  وهو  اخلارجية  للسياسة  تعريفاً  لنا  فيقدم  )كورت(  أما  األحيان«)7(،  بعض  يف 
»السياسة اخلارجية لدولة من الدول حتدد مسلكها جتاه الدولة األخرى، وأهنا برانمج 
إىل  تصل  ال  اليت  السلمية  ابلطرق  للدولة  املمكنة  الظروف  أفضل  حتقيق  منها  الغاية 
احلرب«)8(، ويعرفها حامد ربيع أبهنا: »مجيع صور النشاط اخلارجي، حىت وإن مل تصدر 
عن الدولة كحقيقة نظامية، وإن نشاط اجلماعة كوجود حضاري أو التعبريات الذاتية 
كصور فردية للحركة اخلارجية تنطوي وتندرج حتت هذا الباب الواسع الذي تطلق عليه 
اجتاه حامد  نفس  اخلارجية يف  السياسة  )موديلسكي(  اخلارجية«)9(، وعّرف  السياسة 
ربيع؛ حيُث قال: »السياسة اخلارجية هي: »نظام األنشطة الذي تطوره اجملتمعات لتغري 
سلوكيات الدول األخرى، طبقاً للبيئة الدولية ويف هذا اإلطار هناك منطان من األنشطة 

: املدخالت واملخرجات«)10(.
إنَّ السياسة اخلارجية ألي دولة تعكس وجود عملية ديناميكية، أتخذ يف احلسبان 
املصلحة القومية والظروف البيئية الدولية، اليت ترتجم إىل واقع ملموس من خالل جمموعة 
من األدوات، وجتسد السياسة اخلارجية وجود عديد من اخلطوات، ابإلمكان إجيازها 

يف اآليت)11(:
قيام الدولة يف الغالب برتمجة املصاحل القومية إىل مبادئ وأهداف حمددة يف حالة 	 

تبين سياسة خارجية حمددة.
البيئية 	  القومية أيخذون يف حسباهنم الظروف  القرار يف ترمجة املصاحل  إن صانِعي 

املختلفة على املستوى الداخلي واخلارجي.
املادية 	  العوامل  رفد  القرار  صانع  من  يتطلب  حتقيقها  املراد  األهداف  حتقيق  إن 

والبشرية والتكنولوجية.
قيام صانع القرار من تطوير خطته أو اسرتاتيجيته تبعاً لقدرات أو إمكاانت الدولة، 	 

إىل درجة من املمكن التعامل مع مواقف السياسة اخلارجية ابلسلوك العقالين من 
أجل حتقيق األهداف اخلارجية للدولة. 

»مجيع صور النشاط اخلارجي، حىت 
الدولة كحقيقة  عن  تصدر  مل  وإن 
نظامية، وإن نشاط اجلماعة كوجود 
الذاتية  التعبريات  أو  حضاري 
اخلارجية  للحركة  فردية  كصور 
الباب  هذا  حتت  وتندرج  تنطوي 
السياسة  عليه  تطلق  الذي  الواسع 

اخلارجية«
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وتبعاً 	  اخلارجية  الدولة  من شأهنا حتقيق مصاحل  اليت  اإلجيابية  املواقف  الدولة  تبين 
ملقدرات الدولة.

قيام مؤسسات الدولة مجيعاً بتقومي دوري للتقدم الذي أجنزته هذه املؤسسات جتاه 	 
حتقيق أهداف الدولة اخلارجية.

يرى  اخلارجية-  السياسة  ملفهوم  السابقة  التعريفات  إىل  -وابلنظر  عليه  بناًء 
الباحث أهنا قد اختلفت يف تناوهلا ملفهوم السياسة اخلارجية، وذلك العتبارات ترجع 
للباحثني وطبيعة املرحلة اليت مت التعريف فيها، إالَّ أن ما تقدم يتفق أبن السياسة اخلارجية 
الدولية يف حتقيقه، ابلتوفيق بني وجهات  الوحدات  تشتمل على هدف معني ترغب 
أهنا سلوك سياسي  اخلارجية على  للسياسة  ينتج عنه مفهوم  أن  السابقة ميكن  النظر 
خارجي انبع من التوجهات الداخلية للوحدة تسعى من خالله للتأثري على الوحدات 
األهداف  طبيعة  متعددة حسب  أشكااًل  يتخذ  وهو  الدويل،  للنظام  املكونة  األخرى 
اليت تسعى الوحدة لتحقيقها، وتتوىل عملية صنع السياسة اخلارجية والسلوك اخلارجي 
للدولة جمموعة من األجهزة الرمسية وغري الرمسية، أتيت يف مقدمتها السلطتان التشريعية 
والتنفيذية، ويتفاوت ذلك حسب طبيعة األنظمة السياسية)12(، أّما األجهزة غري الرمسية 
فتشمل األحزاب السياسية ومجاعات املصاحل الرأي العام، والشركات االقتصادية ذات 

التأثري والنفوذ.
3. مفاهيم مشاهبة:

الداخلية  السياسة  إىل  اخلارجية  السياسة  الداخلية: خيضع صنع  السياسة  أ- 
للدولة، من حيث صناعة القرار واألهداف، مبعىن أن السياسة اخلارجية هي استمرارية 
للسياسة الداخلية، وعلى هذا األساس، فإن صوغ السياسة اخلارجية يتأثر بنحو مباشر 
ابلنسق الداخلي سواء على مستوى الفرد –القيادة- أو على مستوى اجلماعة -طبيعة 
السلمية)13(،  العالقة  أو على مستوى  السكانية-  املرحلية وتركيبته  اجملتمع وخصائصه 
حىت قيل إن السياسة اخلارجية هي انعكاس مباشر للسياسة الداخلية للدولة أو للوحدة 
الدولية، وقد كتب )غريغوري فالين( املدير املساعد للمؤسسة األطلسية للشئون الدولية 
قائاًل: »ال ميكن فصل السياسة الداخلية عن السياسة اخلارجية يف عامل اليوم«)14( أما 
كارل فرديك فقد أشار يف كتابه عن السياسة اخلارجية الذي مت إصداره عام 1938، 
إىل العالقة الوثيقة بني السياستني، عندما قال :« أن السياسة اخلارجية تتأثر ابلسياسة 
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أبعاداً  تتضمن  داخلية  مشكلة  وأن كل  الدميقراطية،  النظم  يف  سيما  وال  الداخلية 
خارجية«)15(؛ هلذا السبب تؤدي حساابت السلطة السياسية الداخلية بنحو دائم دوراً 
مهماً يف إجياد وصنع القرارات السياسية اخلارجية، وحُتدد مبوجبها اخلطط االسرتاتيجية 

للسياسة اخلارجية ذات الصلة)16(.
ب- السياسة الدولية: تُعد السياسة الدولية حصيلة تفاعل والتقاء السياسات 
اخلارجية للفاعلني الدوليني، مشتملة على كل تفاعل سياسي على الصعيد الدويل سواء 
التعاون. واالختالف والتباين يف تعريف السياسة الدولية كان  تضمن منط الصراع أو 
الدولية  منذ أن أصبحت حقاًل معرفياً؛ فالدكتور حامد ربيع، عرف السياسة  حاضراً 
أبهنا:« التفاعل الذي ال بد من أن حيدث الصدام والتشابك املتوقع والضروري نتيجة 
واحدة«)17(؛  سياسية  من حدة  أكثر  من  تصدر  اليت  والقرارات  األهداف  الحتضان 
وتعرف السياسة الدولية أبهنا: »العالقات السياسية السائدة يف اجملتمع الدويل، وهي 
غالباً تدرس يف إطار السياسة اخلارجية للدول«)18(. وهذا التعريف قريب إىل ما جاء 
به الدكتور يوسف الصواين أستاذ العلوم السياسية يف جامعة طرابلس، الذي أشار إىل 
أن » السياسة الدولية هتتم فقط ابلتفاعالت بني الدول القومية«، وهذا التعريف كان 
حمل نقد الدكتور انيف بن هنار، الذي رأى أن السياسة الدولية ال تقتصر على الدول 
القومية فقط، ألن املصطلح من حيث الداللة املباشرة يشمل العالقة بني الدول وغريها 

من الكياانت، ومن حيث الداللة غري املباشرة يشمل كل ما له أتثري سياسي)19(. 
التأثري  املختلفة )خاصة صاحبة  العامل  السياسات اخلارجية لدول  وتعين جمموع 
األكرب والنفوذ األوسع( وتفاعل هذه السياسيات فيما بينها، ويعرف )ريتشارد سنايدر( 
السياسة الدولية أبهنا: »األفعال وردود األفعال والتفاعالت بني الكياانت السياسية، 

اليت تعرف ابلدول القومية«)20(.
وأهم الفروق بني السياسة اخلارجية والسياسة الدولية، هي أن عناصر السياسة 
اخلارجية هي األفراد واملؤسسات واألحزاب وهي ختتلف عن عناصر السياسة الدولية 
واملتمثلة يف الدول واملنظمات الدولية واجلماعات النشطة؛ وهلذا فإن عنصر التحليل يف 

السياسة اخلارجية خيتلف عن عنصر التحليل يف السياسة الدولية)21(.
ج -العالقات الدولية: يُعدُّ مصطلح العالقات الدولية حديث النشأة مقارنة 
ابلعلوم األخرى؛ مثل العلوم السياسية، والتأريخ الدبلوماسي، والقانون الدويل العام، لكّن 

حصيلة  الدولية  السياسة  تُعد 
السياسات اخلارجية  تفاعل والتقاء 

للفاعلني الدوليني
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احلداثة هنا ال تعين أن اجملتمعات القدمية مل تعرف العالقات الدولية كمفهوم وممارسة، 
إال أنه كحقل أكادميي علمي ظهر بعد بناء الدولة القومية حتديداً بعد احلرب العاملية 
الثانية، يقدم الدكتور عبد اجمليد العبديل تعريفاً مهماً للعالقات الدولية؛ حيث يقول:« 
كل عالقة تتعدى من حيث آاثرها احلدود اإلقليمية ألية دولة من الدول سواء كان 
أطرافها دواًل أو منظمات دولية، ومهما كانت طبيعتها: سياسية أو اقتصادية أو ثقافية 
أو عسكرية«)22(، ويرى الدكتور عالء أبو عامر أن مفهوم السياسة اخلارجية أقل مشواًل 
من مفهوم العالقات الدولية؛ فالسياسة اخلارجية من وجهة نظره هي جممل التوجهات 
العامة اليت يتم إعدادها يف بداية اترخيية معينة، أو بعبارة أكثر بساطة أهنا هي التوجهات 
للسلطة، والسياسة اخلارجية هي  يتم إعدادها عند جميء حكومة جديدة  اليت  العامة 
الوطنية من  الدفاع عن مصاحلها  بتنفيذها من أجل  تقوم أي دولة  اليت  العملية  تلك 
أجل بلوغ هدف حمدد سلفًا)23(، والعالقات الدولية كما عرفها )مارسيل مريل( هي: 
»كل التدفقات اليت تعرب احلدود أو حىت تتطلع حنو عبورها ،هي تدفقات ميكن وصفها 
ابلعالقات الدولية. وتشمل هذه التدفقات ابلطبع على العالقات بني حكومات هذه 
الدول ولكن أيضا على العالقات بني األفراد واجملموعات العامة أو اخلاصة، اليت تقع 
على جانيب احلدود -كما تشمل- مجيع األنشطة التقليدية للحكومات: الدبلوماسية، 
تدفقات  على  نفسه  الوقت  يف  أيضاً  تشمل  ولكنها  وغريها،  واحلرب،  واملفاوضات، 
وسياحية،  وثقافية،  ورايضية،  وسكانية،  وأيديولوجية،  اقتصادية،  أخرى،  طبيعة  من 
وغريها«)24(، وتُعرف أيضاً أبهنا: »العالقات والروابط السياسية املختلفة، فيما بني دول 
العامل )ممثلة حبكوماهتا( وتشمل أثر هذه العالقات، عرب احلدود اإلقليمية للدول )دولتني 
أو أكثر(، وكل شيء يتعلق هبذه العالقات، ويؤثر فيها ويتأثر هبا«)25(. أما تعريف علم 
العالقات الدولية، فقد عرفه الدكتور انيف بن هنار، تعريفاً جامعاً شاماًل: »هو العلم 
العالقات  لفَظ  إنَّ  السياسي«)26(.  التأثري  الدويل ذات  الذي يدرس مكوانت اجملتمع 
احلدود  عرب  البشر،  بني  العالقات،  من  األنواع  مئات  إىل  ينصرف  إن  ميكن  الدولية 
األفراد  فهناك  فقط،  )ممثلة حبكوماهتا(  الدول  تضم  ال  الدولية  الساحة  إن  اإلقليمية، 
املتنوعة،  واالجتماعية  واالقتصادية  السياسية  التنظيمات  وهناك  املختلفة،  واجلماعات 
وكل هذه األطراف يدخل يف عالقات )دولية( مع غريه عرب احلدود اإلقليمية)27(؛ وعليه 

ميكن القول إن للعالقات الدولية عدة مكوانت، هي)28(:
• متعددة 	 والشركات  الدولية،  واملنظمات  )الدول،  الدوليون  الالعبون   
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العالقات  علم  هي  الديبلوماسية، 
والناجتة  الدول  خمتلف  بني  القائمة 
مبادئ  وعن  املتبادلة،  املصاحل  عن 
ونصوص  العام  الدويل  القانون 

املعاهدات واالتفاقيات

اجلنسيات)29(، إضافة إىل حركات التحرر(.
• األمم املتحدة.	
• القانون الدويل.	
• الرأي العام.	
• نظرايت العالقات الدولية.	
• التحليالت الدولية.	

ويف احلقل العلمي للعالقات الدولية يربز احلديث عن مدارس العالقات الدولية، 
يثريها  اليت  الدولية  القضااي  دراسة  إىل جانب  والتحليل،  التنظري  بني  املدارس جتمع  هذه 
اجملتمع الدويل اليت ختتلف ابختالف األزمنة، مثل: قضااي اإلرهاب، وسبق التسلح، وغريها.

تداخاًل  املصطلحات  أكثر  من  الدبلوماسية  مصطلح  إن  الدبلوماسية:  د. 
ابلسياسة اخلارجية، إذ كثرياً ما يستخدم الدبلوماسية مبعىن واسع يتضمن صنع وتنفيذ 
السياسة اخلارجية)30(، وقد عرفها الدكتور عدانن البكري بقوله: »إن الدبلوماسية، هي 
الدول  مع  تعاملها  اخلارجية يف  سياستها  تنفيذ  الدولة يف  تستخدمها  سياسية  عملية 
واألشخاص الدوليني اآلخرين، وإدارة عالقاهتا الرمسية بعضها مع بعض ضمن النظام 
القواعد  العادة:»الدبلوماسية، هي جمموعة  الدكتور مسوحي فوق  الدويل«)31(، وعرفها 
واملنظمات  الدول  بني  القائمة  العالقات  بتنظيم  هتتم  اليت  الدولية  واملبادئ  واألعراف 
بني  والتوفيق  الدويل،  القانون  أحكام  تطبيق  يف  اتباعها  الواجب  واألصول  الدولية، 
مصاحل الدول املتباينة، وفن إجراء املفاوضات واإلجتماعات واملؤمترات والدولية وعقد 
االتفاقيات واملعاهدات«)32(، وعرفها )شارل كالفو Calvo(: »الدبلوماسية، هي علم 
العالقات القائمة بني خمتلف الدول والناجتة عن املصاحل املتبادلة، وعن مبادئ القانون 
ابلسياسة  الدبلوماسية  وترتبط  واالتفاقيات«)33(،  املعاهدات  ونصوص  العام  الدويل 
اخلارجية كوهنا وسيلة لتحقيق أهداف هذه األخرية، وختتلف الدبلوماسية عن السياسة 
Ken-  اخلارجية من حيث إهنا أداة لتنفيذها كما يعرب عن ذلك )كينث تومبسون

 neth Thompson( أبن السياسة اخلارجية هي الوجه التشريعي إلدارة العالقات 
الدولية، أما الدبلوماسية فهي الوجه التنفيذي هلا)34(.
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»فن  أهنا  على  االسرتاتيجية  إىل  اكسفورد  قاموس  أشار  االسرتاتيجية:   - هـ 
القائد العام، وكذلك فن عرض وتوجيه احلركات العسكرية الكبرية، والعمليات للحملة، 
وإهنا تتميز عن التعبئة اليت هي إدارة القوات يف املعركة، أو عندما يكون وجود العدو 
مباشراً«)35(، أما يف قاموس العلوم السياسية؛ فإنه يعرفها: »أبهنا خطة عمل لدحر عدو 
تتألف  الطويل  أو لألمد  لتحقيق هدف ما، وتشري االسرتاتيجية إىل خطة شاملة  أو 
من سلسلة من احلركات من أجل هدف معني، يف حني تتألف التعبئة من حركة أو 
طور حمدود من اخلطوات صوب أهداف وسيطة يف إطار خطة اسرتاتيجية كبرية«)36(، 
واالسرتاتيجية يف معناها املعاصر كما يقول الدكتور أمحد النعيمي: »بدأت حتتوي على 
املعاصرة يف  املعىن دخلت االسرتاتيجية  اقتصادية ودعائية وفنية وغريها، هبذا  جوانب 
لتكون  السياسي  والتخطيط  االقتصادية،  االسرتاتيجية  لتكون  االقتصادي  التخطيط 

االسرتاتيجية السياسية، وهلم جراً«)37(.
4- مؤسسات صنع السياسة اخلارجية:

تتمثل أهم مؤسسات صنع السياسة اخلارجية يف اهليئة التشريعية واهليئة التنفيذية 
ووزارة اخلارجية، أما عملية صنع السياسة اخلارجية فهي حصيلة عمليات موسعة ومعقدة 

يف صناعة القرارات، وهي حتتوي على ثالثة وظائف أساسية هي)38(:
 اإلعالم أو املعلومات اليت تصل بصفة أساسية من اهليئات الدبلوماسية وأجهزة . 1

املخابرات.
حتليل املعلومات أي حتويلها إىل بدائل عملية.. 2
التخطيط وتتبع صناعة القرارات اليت حتددها موجهات السياسة اخلارجية.. 3
األدوات الدعائية-األيديولوجية، وتقوم بدور مزدوج يتمثل يف تعبئة التأييد الداخلي . 4

للدولة من جهة، والتأثري على نشاطات الدولة األخرى من جهة أخرى، مستخدمة 
وسائل اإلعالم املختلفة.

ثانياً: حمددات صنع السياسة اخلارجية:
إنَّ صنَع السياسِة اخلارجّيِة تعين قيام الدولة أبدوار معينة على املسرح الدويل، 
ولذا فإن نشاط أي وحدة دولية حيدد إدراكها وتصورها للدور املفرتض أن تقوم به، وقد 
يكون للدولة أكثر من تصور لدور معنّي حسب العالقات اليت تقيمها يف النظام الدويل، 
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العوامل  مقدمة  يف  اجلغرافية  تعد 
وهي  اخلارجية،  السياسة  يف  املؤثرة 
الدولة  سياسة  مقومات  أكثر  من 

ثبااًت

ويتطلب صنع السياسة اخلارجية دراسة خمتلف العوامل واحملددات املؤثرة بنحو مباشر أو 
غري مباشر يف صنع هذه السياسة)39(.

إن العوامل اليت تؤثر يف صنع السياسة اخلارجية تتضمن إمجااًل املتغريات واحملددات 
الداخلية واخلارجية، مثل العامل اجلغرايف – االسرتاتيجي، والعامل االقتصادي، السكاين 
و األيديولوجي)40(؛ حيث تقوم املتغرّيات واألبعاد بدور مؤثر سلباً وإجيااًب يف السلوك 

السياسي اخلارجي ألية دولة)41(.
اخلارجية،  السياسة  القرار يف  لعملية صنع  الداخلية  والعوامل  احملددات   -1
واالقتصادي  السياسي  النظام  ومن  املوجودة  املبادئ  من  قوهتا  تستمد  عوامل  وهي 
واملوقع اجلغرايف للدولة، ومن املؤسسات غري الرمسية مثل األحزاب السياسية والرأي العام 

ومجاعات الضغط والطابع القومي)42(، نذكر أمهها بشيء من التفصيل: 
 العوامل اجلغرافية: تعد اجلغرافية يف مقدمة العوامل املؤثرة يف السياسة اخلارجية، أ- 

وهي من أكثر مقومات سياسة الدولة ثبااتً، ووصف بسمارك اجلغرافيا بــ)العنصر الدائم 
املوقع  أمهها  الفرعية  العوامل  من  اجلغرافية جمموعة  العوامل  وتشمل  السياسة()43(،  يف 
واملساحة، والتضاريس. وتؤثر هذه العناصر على السياسة اخلارجية للدولة بشكل مباشر 
وغري مباشر، فهي تؤثر بنحو غري مباشر على تنفيذ سياستها اخلارجية وعلى مركزها 
الدويل، وأهنا تؤثر مباشرًة على السياسة اخلارجية؛ إذ إهنا تؤثر يف نوعية ومدى اخليارات 
املتاحة للدولة يف جمال صوغ السياسة اخلارجية، بل يذهب بعض اجلغرافيني من أنصار 
مدرسة »احلتمية اجلغرافية« وعلى رأسهم )راتزل(، إىل أن اجلغرافيا هي احلقيقة األساسية 

اليت حتدد سياسات الدول)44(.
املوارد االقتصادية: تشمل املوارد االقتصادية املوارد الطبيعية، مصادر الطاقة ب- 

)كالبرتول، والفحم، والغاز، واملوارد النووية(، واملعادن اخلام )احلديد اخلام، والقصدير(، 
واملوارد الغذائية )كالقمح، والذرة( واملوارد الزراعية )كالقطن، وغريها(؛ لذا فإن توافر 
الدخول  من  وميكنها  االقتصادي،  للنمو  املادي  األساس  هلا  يوفر  للدولة  املوارد  هذه 
إىل عالقات خارجية مكثفة، كما أنه يؤثر على قدرهتا على دخول سباقات التسلح، 
وعلى اختيار نظم معينة للتسليح، أو انتاج األسلحة النووية أو الدخول يف حروب دولية 
واالستمرار فيها، فمثل هذه اجملاالت تتأثر إىل حد بعيد مبدى امتالك الدولة للموارد 
االقتصادية الطبيعية)45(، وتؤثر هذه احملددات يف طبيعة قرارات السياسة اخلارجية؛ إذ إنه 
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كلما كانت الدولة متقدمة اقتصادايً زادت درجة تفاعلها يف النظام الدويل مع الوحدات 
األخرى، وازدادت فرص التعاون أكثر من احتماالت الدخول يف سلوكيات صراعية، 
السياسة اخلارجية،  اختيارات  مركزايً يف  االقتصادية دوراً  العوامل  وبصفة عامة، تؤدي 
ألن تنفيذ معظم السياسات يتطلب توافر املوارد االقتصادية)46(؛ وعليه فإن االستقرار 
الداخلي وارتفاع مستوايت التنمية االقتصادية مينح للدولة قدرة على التفاوض واملساومة 
املهمة يف  السلع  إنتاج وامتالك  يف سياستها اخلارجية؛ خاصة إن كان هلا قدرة على 
الطاقة حمور  تعد  األوروبية،  الروسية  العالقات  حالة  )يف  األخرى  الدول  مع  عالقاهتا 

أساس يف هذه العالقة(.
احملددات البشرية: يؤثر العامل البشري يف حتديد السياسة اخلارجية كونه عنصراً ج- 

مهماً لبناء قوة اقتصادية وعسكرية قادرة على حتقيق أهداف سياستها اخلارجية يف 
السلم واحلرب، وتشمل املوارد البشرية على السكان التابعني للدولة وخصائصهم 
املختلفة من حيث احلجم والتوزيع، فوجود السكان يوفر للدولة أساساً بشرايً للنمو 
بتوافر  مرتبط  السكان  تعداد  إذا كان  خاصًة  العسكرية،  القوة  وبناء  االقتصادي 
املوارد الطبيعية، والقدرة التكنولوجية، وتؤدي الزايدة السكانية دوراً مهماً يف توفري 
اليد العاملة سواء داخل الدولة أو إرساهلا كيد عاملة خارج الدولة، مثلما هو احلال 
يف الصني، إال أن هذه ليس مقياساً اثبتاً لقوة الدولة عسكرايً أو اقتصادايً، فهناك 
دول ذات تعداد كبري من السكان مثل اهلند وإندونيسيا، ولكن قد ال يُعدُّ أساساً 
للقوة العسكرية أمام التطور التكنولوجي؛ فإسرائيل متلك جيشاً ميثل حوايل 10% 
اهلند، ولكنها  أقل بكثري من  من جمموع سكاهنا، كما أن عدد سكان إسرائيل 
من  يعد جيشها  العامل، كذلك  العسكرية يف  التعبئة  معدالت  أعلى  أحد  متتلك 
أقوى اجليوش من حيث التطور التكنولوجي)47(. من انحية أخرى، فإن االنفجار 
السكاين بدوره يشكل عبئاً على الدولة ويعطُل مسار التنمية االقتصادية؛ خاصة 
عندما يكون معدل النمو السكاين أكثر بكثري من معدل النمو االقتصادي، مما 
حيتم عليها االعتماد على املديونية اخلارجية ما جيعلها يف ارتباطات دولية أتثر على 

سياستها اخلارجية)48(.
العوامل السياسية: تشمل مظاهر الفعالية السياسية العامة من حيث طبيعة الفواعل د- 

السياسية غري الرمسية، ومدى أتثريها على املسار السياسي للدولة، وتتضمن النظام 
احلزيب يف الدولة، واألدوار اليت تقوم هبا األحزاب ومجاعات الضغط، الرأي العام 
واإلعالم، ومستوى التطور السياسي يف الدولة وطبيعة وأمناط النزاعات السياسية 

من  تعداد كبري  ذات  دول  هناك 
وإندونيسيا،  اهلند  مثل  السكان 
للقوة  أساساً  يُعدُّ  ال  قد  ولكن 

العسكرية أمام التطور التكنولوجي
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الفواعل املؤثرة على السلوك  الداخلية)49(، ويف هذا السياق ميكن ذكر أهم هذه 
اخلارجي فيما أييت:

األحزاب  جاكسون(  وانجيل  اتسي  )ستيفن  السياسية: وصف  األحزاب  أ- 
على  جزئياً  أو  السيطرة كلياً  حتاول  اليت  املنظمة  االجتماعية  ابجملموعات  السياسية 
انعكاس  السياسة اخلارجية هي  تنافسية)50(، ومبا أن  انتخاابت  احلكومة، عرب خوض 
لتفاعالت السياسة الداخلية، وأن العمل السياسي احلزيب يقع ضمن هذه التفاعالت، 
متلك  اليت  السياسية  األحزاب  اعتبار  إىل  ذهبوا  اخلارجية  السياسة  دارسي  بعض  فإن 
فكلما  اخلارجية،  السياسة  توجهات وطبيعة  على  ابلغ  ذات أتثري  السلطة،  ممثلني يف 
ازداد نفوذ احلزب يف الربملان أو السلطة التنفيذية مثاًل ازداد أتثريه على السياسة اخلارجية 
خاصة داخل النظم الدميقراطية، وكذلك شكل التنظيم احلزيب، نظام احلزب الواحد أو 
نظام الثنائية، أو التعددية احلزبية، حيدد ظروف أتثري هذه األحزاب على صناعة القرار 

اخلارجي)51(.
ب-  مجاعات املصاحل: يقصد جبماعات املصاحل جمموعات من األفراد تتألف 
مع بعضها البعض لتحقيق مصلحة مشرتكة، وهي ختتلف عن احلزب السياسي يف حماولتها 
منها. وقد تكون هذه اجلماعات  التأثري يف احلكومة، ال ألن تكون جزءاً رمسياً  فقط 
يف شكل »مجاعات مصاحل غري منتظمة« مثل األقليات العرقية اليت يشرتك أرادها يف 
مصلحة االنتماء الديين أو اللغوي أو العرقي املشرتكة، وقد أتخذ هذه اجلماعات شكل 
»مجاعات املصاحل املؤسسية« على سبيل املثال: »العسكريون«، وذلك حبكم انتمائهم 
موحدة.  ومصلحة  موحد،  مهين  إطار  يف  واحلكومة  اجملتمع  داخل  رمسي  تنظيم  إىل 
وأتخذ هذه اجلماعات الشكل الثالث وهو »مجاعات املصاحل املنظمة«، وهي مجاعات 
منظمة خصيصاً للدفاع عن أعضائها، وتتميز هذه املنظمات بوجود كيان تنظيمي ونظم 
لالتصال الداخلي واخلارجي. وأهم أشكاهلا نقاابت العمال ورجال األعمال، ونقاابت 
قرارات  على  التأثري  املصاحل  مجاعات  وحتاول  إخل،   . واحملامون.  واألطباء  املهندسني 
السياسة اخلارجية اليت تتناسب وطبيعة تكوينها ومصاحلها على الرغم من أن مجاعات 
املصاحل قد تنصرف يف بعض األحيان كاألحزاب السياسية عن طريق دخول االنتخاابت 
من خالل مرشحيها؛ إال أن أنشطتها يف جمال السياسة اخلارجية غالباً ما ينحصر يف 

حماولة التأثري على السلطتني التشريعية والتنفيذية)52(.

التأثري  املصاحل  مجاعات  حتاول 
على قرارات السياسة اخلارجية اليت 

تتناسب وطبيعة تكوينها
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ج- الرأي العام: ويعين موقف مجاهري من الناس جتاه قضية أو موقف معني، 
وقد استعمل )غابر ايل املوند( اصطالح مزاج السياسة اخلارجية للداللة على االجتاهات 
أو امليول العامة اليت تبديها الفئات الواسعة من الناس يف دولة من الدول جتاه سياسة 
خارجية معينة يف وقت من األوقات)53(، ففي اجملتمعات الغربية يكون للرأي العام دور 
فعال يف توجيه السياسة اخلارجية، أما األنظمة التسلطية فال يؤثر الرأي العام على سلوك 
سياستها اخلارجية بشكل كبري، بسبب انفرادية السلطة لدى الفرد أو اجلماعة احلاكمة، 

وغياب احلرايت اجلماعية كحرية التعبري واملظاهرات. 
وترى املدرسة الواقعية أبن الرأي العام يتميز بصفات أمهها عدم االهتمام والتبسيط 
والتقلب الشديد، وعدم توفره على املعلومات الكافية يف جمال السياسة اخلارجية، ويؤثر 
صانع القرار على الرأي العام أكثر من أتثري األخري على األول، فالرأي العام يلتف حول 
صانع القرار)الرئيس( خاصة يف األزمات ويؤيده بشكل كبري)54(، وأتثري الرأي العام يف 
توجيه السياسة اخلارجية مرتبط  ابلعوامل املؤثرة فيه توجيه الرأي العام يف حد ذاته، وأهم 
هذه العوامل وسائل اإلعالم ودور األحزاب كجماعات املصاحل ووسائل االعالم. إذاً 
أتثري الرأي العام يف حتديد توجه السياسة اخلارجية هو حمصلة تعبئة الرأي العام من طرف 
تقوم   السياسي،  للنظام  املؤيدة  اإلعالم  أن وسائل  اإلعالم وغريها، وال خيفى  وسائل 

بتعبئة الرأي العام إلعطاء الشرعية ملواقف هذا النظام الداخلية أو اخلارجية.
الدولة  لقوة  الرئيس  املؤشر  العسكري  العامل  يعد  العسكرية:  احملددات  ح- 
الدولة على ترسانة عسكرية ضخمة  فتوفر  لتحقيق أهدافها اخلارجية؛  الفعالة  واألداة 
عسكرية  تكنولوجيا  امتالكها  عن  فضاًل  عالية،  ذات كفاءة  عسكرية  قيادات  وعلى 
عقيدة  توفر  مع  واملدمرة،  الذكية  األسلحة  خمتلف  على  احلصول  من  ميكنها  متطورة 
للدولة وزن وهيبة دوليني ويساعدها على حتقيق  فعالة)55(، كل هذا يعطي  عسكرية 

أهداف سياستها اخلارجية سواء عن طريق الرتهيب والردع أو شن احلروب.
أهنا 	-  مع  التفسري  ذاهتا كلمة صعبة  األيديولوجية حبد  األيديولوجية:  العوامل 

بتعدد  األيديولوجية  مفهوم  تناولت  اليت  اآلراء  تعددت  ولذلك  االستخدام،  واسعة 
املفاهيم ذات العالقة هبا مثل الفلسفة واالجتاه والنظرية والثقافة وغريها، ويتضح دور 
األيديولوجية يف عملية صنع القرار يف السياسة اخلارجية من خالل الكشف عن أهم 
التعريفات اليت تناولت هذا املفهوم؛ فاأليديولوجية هي انتج عملية تكوين نسق فكري 

الرأي  أبن  الواقعية  املدرسة  وترى 
عدم  أمهها  بصفات  يتميز  العام 
والتقلب  والتبسيط  االهتمام 
على  توفره  وعدم  الشديد، 
املعلومات الكافية يف جمال السياسة 

اخلارجية
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عام يفسر الطبيعة واجملتمع والفرد بصفة دائمة)56(، وتعرف أيضاً أبهنا: »منظومة من 
األفكار هتدف إىل غاية عملية فهي جمموعة من األفكار عن العامل وعن احلياة وعن 
اجملتمع تصلح قاعدة لعمل مجاعي لذلك فهي بعيدة عن خصائص التفكري الشخصي 
وعن مطاطيته ومرونته؛ ألهنا أقرب ألن تكون برانمج عمل«)57(، واأليديولوجية بوصفها 
مفهوماً سياسياً، ميكن أن تكون نظاماً فكرايً مغلقاً وشاماًل، وهذا مفهوم معاكس متاماً 
للتفكري العلمي، أما يف املعىن العام فرمبا تكون جمموعة متماسكة من املبادئ السياسية 
بشكل أو آبخر)58(. هذه املفاهيم ال تبعد كثرياً عن الثقافة السياسية اليت تستند إىل 
املعرفة واملعتقدات والقيم، ومواقف األفراد واجملتمعات جتاه احلكومة والسياسة.  وبناًء 
عليه، يتضح أن األيديولوجيا أو املعتقدات املذهبية للدول، من بني العوامل الرئيسة اليت 
تؤثر يف أوضاع اجملتمع السياسي الدويل وعالقاته، يف هذا السياق  أشار الدكتور امساعيل 
صربي مقلد إىل أمهية األيديولوجية يف صنع القرار اخلارجي بقوله: »إن األيديولوجية هي 
اليت جتعل واضع القرارات اخلارجية مييل يف اجتاه فكري معني، متاماً كما أن التصورات 
الذي متسه قراراته«)59(. إن هناك عدداً  العامل اخلارجي  هي اليت حتدد له كيفية ختيل 
من العوامل اليت أدت إىل منو نفوذ األيديولوجيا يف العالقات الدولية؛ مثل ظهور عدد 
وتتنوع  عناصرها  ختتلف  أبيديولوجيا  تدين  اليت  الدويل  اجملتمع  يف  القوية  الدول  من 
التناقضات  هذه  ومثل  األحوال،  من  العديد  يف  اجلذري  التناقض  إىل حد  مضامينها 
املذهبية بتفاعالهتا وأتثرياهتا املباشرة على السياسات اخلارجية للكثري من الدول هتز يف 
النهاية من أسس السلم الدويل وتفجر مصادر للصراع الدويل، ويوضح هنري كسنجر 
هذه املسألة بقوله:« وإذا كانت القيم أو القوة األيديولوجية ... هي جممل احملددات 
اليت جتد  التارخيية  املرحلة  يتوقف على  فإن حتديد االختيار  للسياسة اخلارجية  الرئيسة 
اسرتشاد  إمكانية  بشأن  تساؤاًل  ويطرح كذلك  الدويل،  النظام  يف  مكاهنا  الدولة  فيه 
السياسة اخلارجية ابلقيم أو ابملصاحل، ابملثالية أو ابلواقعية؟ إن التحدي يكمن يف دمج 
االثنني معًا«)60(، ومن النماذج املذهبية اليت ظهرت يف القرن العشرين: النازية والفاشية 
والشيوعية. واأليديولوجيا تشكل اإلطار العام للسياسة اخلارجية للدولة وزاد من أمهيتها 
يف السياسة اخلارجية، التزام الدول العظمى هبا، حيث تلتزم الدول الكربى أبيديولوجيتها 
كذلك الدول العربية ال ميكنها إغفال القومية العربية مما يرتتب على هذا املبدأ؛ فاالنتماء 
األيديولوجي عامل مهم وأساٍس تُبين عليه التكتالت السياسية واالقتصادية والعسكرية 
املعاصرة)61(، وكذلك من النماذج اليت ظهرت يف القرن العشرين النظام السياسي اإليراين 

بعد الثورة 1979، والذي يعرب عن أيديولوجية إسالمية شيعية اثىن عشرية.

القوة  أو  القيم  كانت  إذا 
جممل  هي   ... األيديولوجية 
احملددات الرئيسة للسياسة اخلارجية 
على  يتوقف  االختيار  حتديد  فإن 
املرحلة التارخيية اليت جتد فيه الدولة 

مكاهنا يف النظام الدويل
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2- احملددات والعوامل اخلارجية لعملية صنع القرار يف السياسة اخلارجية: إن 
جناح واخفاق السياسة اخلارجية لدولة ما ال يتوقف أساساً على قوة سياستها الداخلية؛ 
ألن مجلة من الظروف اخلارجية تدخل يف عملية صنع القرار السياسي، وهذا يعين أن 
تلك الظروف والعوامل واحملددات اليت تقع خارج احلدود اإلقليمية للدولة، هلا أتثري فّعال 
على صنع القرار السياسي اخلارجي، مثل البيئة اإلقليمية والدولية، الرأي العام الدويل، 
والتكتالت الدولية واملنظمات الدولية اليت من خالهلا يستطيع صناع القرار أن يتخذ 

موقفاً من قضية معينة)62(.
للدول؛  اخلارجية  السياسة  حمددات  أهم  من  اإلقليمي  أو  الدويل  النسق  ويعد 
ما  دولة  على  يصعب  حاد  ابستقطاب  يتسم  دويل  نسق  ضمن  القوى  توزيع  فنمط 
تبين سياسة العزلة، فإذا كان النظام الدويل يقوم على أساس تكتالت وحماور سياسية 
وعسكرية، فإن ذلك يدفع واضعي السياسة يف الدول الصغرية إىل الدخول يف بعض 
التحالفات؛ حلماية أمنهم القومي، بغض النظر عن ما قد ينطوي عليه من تعارض مع 
توجهاهتم السياسية العامة، أو اخلروج عن بعض املبادئ العامة يف السياسات التقليدية 
هلذه الدول، وأن هذه التكتالت تساعد الدول الكربى املنشئة هلا يف تنفيذ سياساهتا 

اخلارجية وفرضها على أرض الواقع، وإرغام الدول األخرى على تقبلها)63(.
التكتالت الدولية )النسق الدويل()64(: يقصد ابلنسق الدويل جمموعة من . 1

هذا  ويتضمن  التفاعل،  عملية  من خالل  منطياً  املرتبطة  الدولية  الوحدات 
واملؤسسات  الدويل،  البنيان  اخلارجية،  الوحدات  هي:  أبعاد  أربعة  النسق 
سياسة  على  األبعاد  تلك  من  ويؤثر كل  السياسية،  والعمليات  الدولية، 
الوحدات الكائنة يف النسق الدويل، فازدايد عدد الوحدات الدولية وظهور 
الصغرية،  الدول  أمام  وخماطر  فرصاً  ينشئ  تقليدية  غري  جديدة  وحدات 
فازدايد عدد تلك الوحدات يعقد مشكالت االتصال السياسي للوحدات 
بينما  النسق الدويل،  الصغرية، وإن كان من املمكن أن يقوي شوكتها يف 
يؤدي ظهور وحدات تقليدية كالشركات متعددة اجلنسيات وحركات التحرر 

الوطين إىل تعقيد عملية السياسة اخلارجية ابلنسبة لكثري من الدول.
أّما البنيان الدويل فإنه أكثر أبعاد النسق الدويل أتثرياً على السياسة اخلارجية،   
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على  يقوم  الدويل  النظام  فإذا كان 
سياسية  وحماور  تكتالت  أساس 
وعسكرية، فإن ذلك يدفع واضعي 
إىل  الصغرية  الدول  يف  السياسة 

الدخول يف بعض التحالفات
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النسق، وهو يتحدد على أساس  ويقصد ابلبنيان الدويل منط ترتيب الوحدات داخل 
كيفية توزيع املقدرات بني الوحدات الدولية ودرجة الرتابط بني تلك الوحدات، ويعتمد 
للوحدات  السياسية  واالجتاهات  القيم  توزيع  وعلى  املوارد  منط  على  املقدرات  توزيع 
الدولية، ويؤدي تفاعل هذين املتغريين إىل حتديد شكل البنيان الدويل: أحادي القطبية، 

أو ثنائي، أو متعدد األقطاب.
بني  مع وجود صراع  التعددية  الدويل حنو  البنيان  اجته  فإنه كلما  عامة  وبصفة 
الوحدات الدولية الرئيسة زادت حرية احلركة للدول الصغرية واملتوسطة، وتتفاوت األبنية 
الدولية طبقاً لدرجة الرتابط بني الوحدات الدولية، وكلما زاد هذا الرتابط زاد ميل تلك 
الوحدات إىل أقلمة سياستها اخلارجية مبا يعكس ترابط املصاحل بينما يزداد تعقيد عملية 
صنع السياسة اخلارجية، وتعد األحالف الدولية إحدى القوى الضاغطة الرئيسة على 
سياسات الدول، فاألحالف الدولية ال تؤثر فقط على درجة استقرار النسق الدويل، 

ولكنها تؤثر أيضاً على سياسات الدول املتوسطة والصغرية فيه بسياسات معينة.
الدولية،  للوحدات  اخلارجية  السياسات  على  الدويل  النسق  مؤسسات  وتؤثر 
وقد أتخذ هذه املؤسسات شكاًل تنظيمياً أو شكاًل قانونياً؛ فالتنظيمات الدولية تعد 
أحد موارد السياسة اخلارجية للدول، كما أهنا تؤثر يف عناصر اإلتفاق بني األعضاء يف 
التنظيم، وكذلك تؤثر املؤسسات القانونية الدولية على السياسات اخلارجية للدول من 
حيث أهنا تضع قيوداً على بعض التصرفات اخلارجية للدول، أما البعد األخري للنسق 
الدويل فإنه يتمثل يف العمليات السياسية، وهي اجلانب احلركي من النسق الدويل فهذه 
الدولية )أي سياساهتا اخلارجية(؛ إال  الوحدات  العمليات وإن كانت تعرب عن حركة 
أن تفاعل حركات تلك الوحدات ينشئ جمموعة من العمليات شبه املستقلة اليت تصري 

بدروها عنصراً ضاغطاً على حركة الوحدات الدولية.
املنظمات الدولية: تعد املنظمات الدولية أداة تستخدمها الدول لتحقيق . 2

أهداف سياستها اخلارجية؛ فالدول تلجأ إىل األمم املتحدة لتربير مطالبها 
واحراج الدول املعادية، أو الستقطاب الدول األخرى األعضاء إىل جانبها، 
عملية  اخلارجية يف  السياسة  الدولية( يف  )املنظمات  دور  ينحصر  ال  وقد 
تسوية النزاعات الدولية، ولكنه ميتد إىل كونه أداة ألقلمة سياسات الدول؛ 

حبيُث تصبح أكثر استجابًة ملتطلبات التفاهم الدويل )65(.

حنو  الدويل  البنيان  اجته  كلما   
بني  صراع  وجود  مع  التعددية 
زادت  الرئيسة  الدولية  الوحدات 
الصغرية  للدول  احلركة  حرية 

واملتوسطة
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 الشركات متعددة اجلنسيات: نتيجة لضخامة املوارد اليت تسيطر عليها . 3
النسق  يف  مركزايً  دوراً  تؤدي  أصبحت  فإهنا  اجلنسيات  متعددة  الشركات 
تقوم  الذي  الدور  حساب  على  رمبا  الدولية(  السياسات  )توجيه  الدويل 
هذه  تستطيع  الكبرية  مواردها  بفضل  فإنه  الشركات،  تلك  حكومات  به 
الشركات أن حتصل من حكوماهتا على أتييد أنشطتها اخلارجية)66(. إنه من 
الصعب التقليل من أمهية الشركات متعددة اجلنسيات يف العامل احلديث؛ إذ 
لدى بعضها دخل مايل يفوق الدخل القومي العام لدولة متوسطة احلجم، 
األملانية  التأمني  شركة  مثل  تقريبا  هو  ماليزاي  دخل  حجم  أن  جند  فمثاَل 
أمريكا  تقع يف  بيلز وهي دولة صغرية  أن دخل  أليانز؛ يف حني  العمالقة 
الياابنية. إن مثل هذه  أقل من 1 % من عائدات شركة تويوات  الوسطى 
األرقام تتأثر بشكل كبري ابلعمالت الدولية، وتقلبات السوق. وفضاًل عن 
ذلك تتحكم العديد من هذه الشركات مصادر اقتصادية حيوية مثل النفط) 
األخوات السبع: إيكسون، تكساكو، يب يب، وغريها(، وقطاع البنوك )بنك 
انتل،  )مايكروسوفت،  احلواسيب  وصناعة   ،)HSBC،ING ،أمريكا
وأي. ب.م(. ويف بعض احلاالت، قد يكون السعر العاملي لسلعة ما برمتها 
 De Beers املثال:  سبيل  )على  اجلنسيات  متعددة  شركة  رمحة  حتت 
املتعددة  الشركات  من  شركة  لكل  أساسي  مقر  عمليا  وهناك  واملالس(. 
اجلنسيات يف إحدى البلدان املضيفة؛ حيث تقع أغلبية أصحاب األسهم، 

ويكون املوظفون األساسيني فيها من ذلك البلد)67(. 
ثالثاً: أهداف السياسة اخلارجية:

إىل  الدولية  الوحدة  تسعى  اليت  الغاايت  اخلارجية  السياسة  يف  ابهلدف  يقصد 
التصور  أبهنا  اخلارجية  السياسة  يف  األهداف  وتعرف   ،)68( الدولية  البيئة  يف  حتقيقها 
املستقبلي اليت تسعى الوحدة الدولية لتحقيقه يف الشئون اخلارجية، ومجلة القواعد اليت 
ستنفذها احلكومات من خالل صناعة قرارهتا اخلارجية هبدف التأثري خارج احلدود لتغري 

سلوك الدولة أو الوحدة األخرى، وختتلف أهداف السياسة اخلارجية كاآليت:
 األهداف بعيدة املدى: وتعكس تصوراً فلسفياً أو عاماً عند وحدة دولية معينة 	. 

حمليطها، وال تقوم الدولة عادة بتعبئة قدراهتا الستثمارها من أجل خدمة هذه األهداف، 
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اليت تسيطر  املوارد  نتيجة لضخامة 
عليها الشركات متعددة اجلنسيات 
فإهنا أصبحت تؤدي دوراً مركزايً يف 

النسق الدويل



87  العدد )6( 2019

املثايل،  الطابع  عليها  ويغلب  الدويل  النظام  لبيئة  املعينة  رؤية  األهداف  وتعكس هذه 
كهدف دعم السالم العاملي والعمل من أجل الرفاهية االجتماعية)69(.

 األهداف متوسطة املدى: وهذه الفئة تفرض إحداث تغيري يف البيئة اخلارجية 	. 
للدولة، واألخرية يتوجب عليها االلتزام هبا؛ كبناء الدولة للنفوذ السياسي يف العالقات 

اخلارجية، والقيام بدور متميز يف البيئة اخلارجية، وخدمة املصاحل العامة للدولة)70(.
 األهداف احملورية: وهي اليت يساوي حتقيقها ومحايتها وجود الدولة أو النظام 	. 

نفسه حبيث قد تكون علة وجود الدولة أحياانً كالسيادة الوطنية، ومحاية احلدود واألمن 
القومي، ومن مث استثمار اإلمكاانت والوسائل كافة من أجل احلفاظ عليها، ولكن من 
انحية أخرى قد ال يتطلب احملافظة عليها اجراء تغيريات يف البيئة اخلارجية للدولة)71(. 
بنحو عام هتدف السياسة اخلارجية إىل احلفاظ على استقالل املكوانت الدولية 
ذات التأثري السياسي وسيادهتا، وحتقيق االستقرار فيها، ومحاية مصاحلها االسرتاتيجية، 

ويتم حتقيق هذه األهداف عرب جمموعة متنوعة من أدوات تنفيذ السياسة اخلارجية.
 رابعاً: أدوات تنفيذ السياسة اخلارجية:

تعرف األداة أبهنا الوسيلة اليت ُتستخدم لتحقيق هدف معني، وتتعدد األدوات 
لطبيعة  وفقاً  وتتنوع  السياسي  التأثري  ذات  الدويل  اجملتمع  مكوانت  تستخدمها  اليت 
العالقات والسياسات، إضافة إىل طبيعة مكانة الفاعلني يف الساحة الدولية، وموقعهم 
اجلغرايف، ورؤيتهم السياسية، وحجم امكاانهتم االقتصادية وقدراهتم العسكرية، وقد قّسم 
واألدوات  الدبلوماسية،  األدوات  هي:  مثاٍن،  إىل  اخلارجية  السياسة  أدوات  )هريمان( 
االقتصادية، واألدوات العسكرية، واألدوات السياسية الداخلية واألدوات االستخباراتية 
واألدوات الرمزية واألدوات العلمية والتكنولوجية واملوارد الطبيعية)72(. ويتوقف استخدام 
هذه األدوات على الظروف املرتبطة ابملتغريات والعوامل املؤثرة يف السياسات الدولية، 

سنقتصر يف هذا البحث على مناقشة أربعة أدوات، وهي كاآليت:  
األدوات الدبلوماسية: . 	

استخداماً  وأكثرها  اخلارجية  السياسة  تنفيذ  أدوات  أقدم  من  الدبلوماسية  تعد 
وشيوعاً، وقد تطورت تطوراً كبرياً على مر العصور حىت وصلت إىل ما هو عليه من 

إىل  اخلارجية  السياسة  هتدف 
املكوانت  استقالل  على  احلفاظ 
السياسي  التأثري  ذات  الدولية 
فيها،  االستقرار  وحتقيق  وسيادهتا، 

ومحاية مصاحلها االسرتاتيجية
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األمهية والتنظيم والشمولية)73(؛ بل أصحبت تؤدي دوراً مهماً ومميزاً يف نطاق العالقات 
الدولية عرب التأثري على مكوانت اجملتمع الدويل أو استمالتها وكسب أتييدها يف معاجلة 
القضااي املختلفة حمل اهتمام هذه املكوانت. وللدبلوماسية أيضاً دوٌر فّعال يف تنظيم 
العالقات، وحل املشكالت، وتسوية اخلالفات، وتعزيز التعاون والتفاهم وإحالل السالم 
بني الوحدات الدولية، ومن خالل الدبلوماسية تستطيع هذه الوحدات أن تقوي مركزها 

وتعزز نفوذها. ويتم تنفيذ األداة الدبلوماسية عرب استخدام جمموعة قنوات، أمهها:
	.شبكة واسعة من السفارات والقنصليات، املفوضيات 
	.اخلرباء واملبعوثني واملمثلني الدبلوماسيني واملختصني يف الشؤون اخلارجية
	 .التفاوض
	.حل املنازعات ابلطرق السلمية

وقد زاد من أمهية الدبلوماسية كأداة من أدوات السياسة اخلارجية تنوع أمناطها 
ودبلوماسية   ،Diplomacy  Summit القمة  كدبلوماسية  أشكاهلا،  وتعدد 
 Alliance التحالفات«  و«دبلوماسية   ،Diplomacy  Crisis»األزمات

 .)74(Diplomacy
إن اعتبار الدبلوماسية أداة مهمة من أدوات السياسة اخلارجية، ينعكس ابلضرورة 
على هذه السياسة سلباً أو إجياابً؛ فكلما امتلكت الدولة جهازاً دبلوماسياً قوايً وحمنكاً، 
اخلسائر  الفرص وجتنب احلرب ومواجهة  املناورة وصنع  قدرهتا يف  انعكس ذلك على 
وكسب أصدقاء دوليني جدد، مما يسمح للدولة أداء دور خارجي فاعل وفق الرؤية اليت 
وضعها صانعوا القرارات فيها. ولكي تكون الدبلوماسية فّعالة البد أن تدعمها أدوات 

السياسة اخلارجية األخرى اليت سنشري إليها أدانه.
السياسة . 	 أدوات  أهم  من  االقتصادية  األداة  تُعد  االقتصادية:  األدوات 

اخلارجية، حيث تستخدم الدولة مواردها وثرواهتا االقتصادية يف تعامالهتا مع الوحدات 
الدولية األخرى، كالتبادل التجاري وتنظيم املعامالت التجارية واملالية وتبادل السلع، 
وتظهر  االقتصادية.  املقاطعات  أو  العقوابت  جانب  إىل  اجلمركية،  التعريفات  وتنظيم 
أمهية العقوابت االقتصادية كأداة مهمة من أدوات السياسة اخلارجية، كتجميد األرصدة 
أو أتميمها كإجراء اقتصادي لتحقيق هدف سياسي، مثال على ذلك، جتميد الوالايت 

السياسة اخلارجية: دراسة يف املفاهيم واحملددات واألدوات

االقتصادية  العقوابت  أمهية  تظهر 
السياسة  أدوات  من  مهمة  كأداة 
أو  األرصدة  كتجميد  اخلارجية، 
لتحقيق  اقتصادي  أتميمها كإجراء 

هدف سياسي
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يف  األمريكية  السفارة  يف  الرهائن  أزمة  خالل  اإليرانية  واملوجودات  لألرصدة  املتحدة 
طهران عام 1979، وصواًل إىل فرض عقوابت اقتصادية هتدف إىل حصاره، وجتفيف 
موارده املالية، وزايدة الضغوط االقتصادية واجملتمعية عليه إلجباره على تغيري اسرتاتيجياته 
السياسية والعسكرية يف الشرق األوسط، ورمبا تغيري سياساته فيما خيص قوانني االستثمار 
األجنبية، مبا يتوافق مع السياسات األمريكية؛ فقد استهدفت العقوابت قطاع السيارات 
وجتارة الذهب واملعادن وعقوابت خاصة ابلعملة اإليرانية، إضافة إىل عقوابت طالت 

قطاع الطاقة والنفط واملعامالت املالية اخلاصة ابلبنك املركزي اإليراين)75(.
إىل جانب آخر تظهر أمهية املساعدات االقتصادية اخلارجية اليت تقدمها الدول 
الغنية للدول النامية كوسيلة لتحقيق أهداف سياسة واقتصادية يتم من خالهلا حتقيق 
الياابن؛ جند أن  املصاحل االسرتاتيجية للدول املاحنة وخدمتها. عند احلديث مثاًل عن 
فهي  االقتصادية،  واملعوانت  املساعدات  هي  االقتصادية  اخلارجية  سياستها  أبرز  من 
تقدمياً  الدول  أهم  من  ابعتبارها  الياابنية،  اخلارجية  السياسة  مييز  أساسياً  هنجاً  تعد 
أهدافها  لتحقيق  وفعالة  مهمة  الثالث، وكوسيلة  العامل  لدول  االقتصادية  للمساعدات 

االسرتاتيجية، وتعظيم الدور الياابين يف الساحة الدولية)76(.
األدوات العسكرية: . 	

وهي من األدوات اخلشنة اليت تضطر الدول الستخدامها هبدف تنفيذ أهداف 
سياساهتا اخلارجية، وتشمل هذه األدوات كل ما هو خاص ابلقوة العسكرية، ومنها 

على سبيل املثال:
 فرض احلصار.	 
التهديد ابستخدام القوة العسكرية.	 
االستعراض العسكري.	 
املناورات العسكرية.	 
استخدام القوة العسكرية عرب شن احلرب.	 
املساعدات العسكرية.	 



90

فرض عقوابت عسكرية.	 
التحالفات العسكرية.	 

وقد جلأت الوالايت املتحدة األمريكية إىل استخدام األداة العسكرية، كإحدى 
أدوات تنفيذ السياسة اخلارجية يف أكثر من دولة، وذلك هبدف التأثري أو تغيري سياساهتا، 
إّما عرب املساعدات العسكرية أو احلوار املستمر مع القيادات العسكرية، وأحياانً ابلقوة 
العسكرية التدمريية، مثل ما حدث يف أفغانستان والعراق. وإن روسيا ويف سبيل حتقيق 
تدخالت  ثالثة  فخاضت  العسكرية،  األداة  استخدمت  اخلارجية  سياستها  أهداف 

عسكرية يف جورجيا وأوكرانيا وسوراي.
األداة اإلعالمية والدعائية: . 	

والسياسة،  اإلعالم  بني  الوثيق  االرتباط  من  أمهيتها  اإلعالمية  األداة  اكتسبت 
ازدايد  يف  ساهم  والتواصل،  االتصاالت  جماالت  يف  التكنولوجي  التطور  فإن  وابلتايل 
أمهيتها كأداة من أدوات السياسة اخلارجية، من خالل التأثري يف اجتاهات الرأي العام، 

واختاذه وسيلة للضغط على الدول األخرى يف املواقف اليت متس مصاحلها)77(. 
خامتة

ميكن القول إن السياسة اخلارجية بعض النظر عن اختالف التعاريف واملفاهيم؛ 
إال أهنا يف اجململ ال خترج عن كوهنا سلوكيات ونشاطات تقوم هبا الدولة أو الوحدة 
الدولية، وتتأثر السياسة اخلارجية جبملة من العوامل واحملددات الداخلية واخلارجية اليت 
تؤثر على طبيعة السلوك اخلارجي للدولة وطبيعة أهدافها، والذي يتم حتقيقها من خالل 

جمموعة متنوعة من أدوات تنفيذ السياسة اخلارجية. 

السياسة اخلارجية: دراسة يف املفاهيم واحملددات واألدوات
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 املقدمة:
الرتبوية،  العملية  إجراء حتسينات يف  املناهج هي  تغيري  من  الرئيس  اهلدف  إن 
الرتبوية  التحدايت  الكثري من  املناهج عملية معقدة وصعبة تشمل  تغيري  وتعّد عملية 
واالجتماعية. فالتعليم حبد ذاته عملية مستمرة للتغيري. فتتغيري طريقة التعلم واكتساب 
يف مجيع  دائماً  التغيري حيصل  أن  من  الرغم  وعلى  والعلوم.  التكنولوجيا  بتطور  املعرفة 
قطاعات وجماالت احلياة بيد أن التغيري يف مناهج التعليم كثرياً ما تسلط عليها األضواء 
وجيذب االنتباه بنحٍو أكرب. إذ إنه من املفروض لقطاع التعليم مواجهة التطورات احلاصلة 
ما يكون املدرس  السياسية ومواكبتها. وكثرياً  النمو االقتصادي والعوملة والتغيريات  يف 
واملعلم هو الشخص الوحيد املسؤول عن هذا التغيري، ودائماً ما يتم وضع املسؤولية على 
عاتقه وحده من انحية تطوير القابليات واملهارات اإلبداعية، واملرونة، وااللتزام ابلتغيري. 
الرئيس  العامل  املدرسني واملعلمني هم وحدهم  أن  أن هنالك شبه إمجاع على  ويبدو 
واألهم يف عملية اإلصالح والتغيري يف املناهج الرتبوية وحتسني األداء املدرسي؛ وهلذا 
السبب فريى الكثري من الباحثني أن هذه املتطلبات املفروضة واملتوقعة من املدرس أو 
املعلم جتعله يقع حتت ضغط هائل من املسؤولية جتاه دوره يف عملية التدريس؛ مما قد 

يؤثر على أدائه بصورة عامة. 
يعّد املدرس أو املعلم هو الدافع واحملرك الرئيسي لعملية التغيري واإلصالح الرتبوي؛ 
لذلك ينبغي توليته اهتمام واحرتام وتقدير خاص والسيما يف هذه املرحلة؛ أي: مرحلة 
تغيري املناهج بعد 2003 حيث إن عملية تغيري املناهج كثرياً ما يصاحبها متطلبات غري 
واقعية، وعدم ختصيص وقت ومصادر كافية الستيعاب وفهم والتدرب على هذا التغيري 

أثر تغيري املناهج بعد 2003 على املدرسني يف 
املدارس الثانوية يف بغداد

د. منتظر كامل منصور* - جبار جعفر**

*  ابحث ومستشار يف منظمة أصوات من اجل العراق )Voices for Iraq )VFI يف الوالايت املتحدة 
األمريكية، ومدير املركز الدويل للتدريب والبحث والتطوير )ICTRD( يف بغداد.

 Voices forابحث وانشط يف جمال الرتبية وحقوق اإلنسان، ورئيس منظمة أصوات من أجل العراق **
Iraq )VFI( يف الوالايت املتحدة األمريكية.

أن هذه  الباحثني  الكثري من  فريى 
من  واملتوقعة  املفروضة  املتطلبات 
حتت  يقع  جتعله  املعلم  أو  املدرس 
ضغط هائل من املسؤولية جتاه دوره 
يؤثر  قد  مما  التدريس؛  عملية  يف 

على أدائه بصورة عامة
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اإلعالم،  وتربويني، وغريهم، ووسائل  القرار من سياسيني،  ويقوم صانعو  املناهج.  يف 
فضاًل عن الوالدين وعامة الناس ابلضغط على املدرسني فوق ذلك. وإن عدم وجود 
برامج تدريبية تنموية حمرتفة للمدرسني متكنهم من اكتساب وسائل ومهارات جديدة 

يستطيعون من خالهلا التعامل مع التغيري اجلديد يف املناهج الرتبوية. 
هتدف هذه الدراسة إىل التحري عن أثر عملية تغيري املناهج بعد 2003 على 
املدرسني يف املدارس الثانوية يف العاصمة بغداد. إذ أجرت وزارة الرتبية العراقية تغيريات 
يف املناهج بعد سنة 2003، مشلت أغلب املناهج الدراسية للمرحلة اإلعدادية. وقد 
كان هنالك فرتات تغيريت فيها بعض املناهج أو أجزاء منها بنحو سريع ومستمر، ومل 

تكن هنالك فرصة إلجراء تقييم علمي وشامل لتلك التغيريات املستمرة يف املناهج. 
بعد  اإلعدادية  الدراسة  مناهج  يف  احلاصل  املستمر  التغيري  البحث:  مشكلة 
تؤدي  قد  إضافية  عليه ضغوط  ولد  مما  املدرس؛  دور  على  الرتكيز  اىل  أدى   2003
إىل ضعف املعنوايت، وفقدان الثقة يف قدراهتم ومهاراهتم التدريسية. فمع التغيري شبه 
املستمر يف بعض املناهج الدراسية لطلبة اإلعدادية يف العراق ومع عدم وجود أي نوع 
يف  املدرسون صعوبة  جيد  املدرسة،  ’دارة  أو  الوزارة،  قبل  من  التدريب  أو  الدعم  من 

التعامل مع هذه التغيريات بنجاح. 
يف هذا البحث سيكون السؤال الرئيس هو معرفة أثر تغيري املناهج على املدرسني 
يف املدارس االعدادية يف بغداد. واألسئلة الفرعية التالية ستساعد للوصول إىل إجابة 

للسؤال الرئيس:
1- ما أثر تغيري املناهج على التطور املهين للمدرس؟

2- ما التحدايت اليت يراها املدرس اليت قد ترافق عملية تغيري املناهج؟
املبحث األول: اإلطار النظري للبحث

كي نتعرف على مفهوم تغيري املناهج فإنه جيب علينا أصاًل فهم ماهية املنهج. 
التعاريف  الكثري من  أن  إال  املنهج  ملفهوم  تعاريف كثرية  الرغم من وجود عدة  وعلى 
 Kridel, 2010:( احلديثة واملعاصرة ال حتتوي على مجيع املعاين املرتبطة هبذا املفهوم
179(. ويعّد تعريف Glatthorn )1987( أحد افضل التعاريف لشموله على 
اخلطط  عن  عبارة  أنه  على  املنهج  املنهج، حيث عرف  ملفهوم  املهمة كافة  املضامني 

أثر تغيري املناهج بعد 2003 على املدرسني يف املدارس الثانوية يف بغداد

التحري  إىل  الدراسة  هذه  هتدف 
بعد  املناهج  تغيري  عملية  أثر  عن 
2003 على املدرسني يف املدارس 

الثانوية يف العاصمة بغداد
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هذه  وتنفيذ  وتوجيها،  املدارس  يف  التعليم  عملية  إرشاد  إجل  من  إعدادها  يتم  اليت 
اخلطط داخل الصف الدراسي. واملنهج كذلك يعد مبنزلة جمموع التجارب اليت حتدث 
 Amimo, Bosire, & Role,( تعلمه اليت تؤثر على ما مت  التعّلم،  بيئة  يف 

 .)2014:39
وترتكز مبادئ عملية تغيري أي منهج أو إصالحه إىل التسلسل اآليت:

.diagnosis of needs 1- تشخيص االحتياجات
2- تكوين األهداف التعليمية ومن مث اختيار احملتوى التعليمي، وبعد ذلك يتم 

تنظيم ذلك احملتوى.
3- اختيار التجارب التعليمية، ومن مث تنظيم تلك التجارب.
4- حتديد ما جيب تقييمه، واختباره، وكيفية القيام بذلك. 

اجلديد  املنهج  اختيار  وتبني كيفية  تشرح  عام  بنحو  العملية  اخلطوات  وهذه 
 .)Sahlberg, 2006: 18(  وإصالحه أو تغيريه

 curriculum change املناهج  تغيري   )2016(  Ramzan يُِعرف
أبهنا عبارة عن عملية إجياد برانمج، أو منهج جديد يتم تقدميه للطالب، وقد تشمل هذه 
  Fullan التغيريات إجراء حتسينات أو تعديالت على املنهج القدمي نفسه. بينما عرف
من  جانب  أي  على  يطرأ  تعديل  أو  حتوير  أي  أبهنا  املناهج  تغيري  عملية   )2014(
التنظيمية، أو  جوانب املنهج الدراسي كفلسفة املنهج، أو قيمه، أو أهدافه، أو بنيته 

مواده، أو اسرتاتيجيات التعّلم اخلاصة به، أو نتائج التقييم والتعّلم. 
تعين عملية التغيري استبدال »القدمي« مبا هو »جديد«، وهنا قد نرى أن أولئك 
الذين تكون مصاحلهم يف »القدمي« حياولون احلفاظ عليه أبي صورة كانت. وابلطريقة 
نفسها نرى أولئك الذين تكون مصاحلهم يف »اجلديد« حياولون تطوير ذلك الشيء 
اجلديد الذي أصبح واقعاً لديهم. ويف حالة عملية تغيري املناهج، فالرتكيز يكون هنا على 
أمهية صنع الفارق واالختالف عّما كان سائداً يف السابق. ميثل املنهج فرص التعلم أو 
برامج التدريس أو برامج خمتلفة أخرى، اليت ميكن من طريقها توفري احلاجات التعليمية 
ملواكبة  املناهج  تلك  تغيري  وأمهية  يعين ضرورة  هذا  فإن  وابلتايل  ما؛  والرتبوية جملموعة 

 .)Maimela, 2015: 20( التطور التعليمي لتلك اجملموعة ومسايرهتا

حمصلة  هي  املناهج  تغيري  عملية 
املؤسسة  أو  املدرسة  وتعاون  عمل 
عن  فضاًل  إبكملها،  الرتبوية 
هلذه  ودعمه  اجملتمع  مساعدة 

العملية كي تتم بنجاح
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تتم بسرعة  أن  املنهج ال ميكن  احلاصلة يف  التغيريات  تنفيذ هذه  ولكن عملية 
بل إهنا حتتاج إىل سنوات من أجل اكتمال عملها بنحو صحيح وفعال. فعملية تغيري 
عن  فضاًل  أبكملها،  الرتبوية  املؤسسة  أو  املدرسة  وتعاون  عمل  حمصلة  هي  املناهج 
 .)Maimela, 2015: 21( مساعدة اجملتمع ودعمه هلذه العملية كي تتم بنجاح
فعملية تغيري املناهج تستغرق وقتاً مثلما عملية التعّلم اليت حتتاج مواكبة مستمرة ودائمة 
تغيري  لعملية  الداعمني  األفراد  العمل مع  املدرسني  أهدافها. وواجب  من أجل حتقيق 
املناهج من أجل رؤية وحتقيق وجناح األهداف املرجوة من عملية تغيري املناهج. ومن 
الضروري االنتباه إىل أن عملية التغيري ليست دائماً سهلة بل قد يراها بعضهم أهنا وسيلة 
هتديد هلم. إذ جيب على األفراد أن يُعطوا الفرصة للتحدث عن خماوفهم وقلقهم بشأن 
تلك التغيريات اليت طرأت أو سوف تطرأ مستقباًل على املناهج. وحىت على مستوى 
املدرسني والرتبويني الذين يتقبلون فكرة تغيري املنهج فقد تساورهم الشكوك أو قد ينتاهبم 
فعالة، وانجحة،  املنهج، وهل ستكون  على  تطرأ  قد  اليت  التغيريات  نوعية  من  القلق 
وكيف ميكنهم النجاح يف تطبيقها؟ وتبقى املقولة السائدة بني املدرسني »حنن أصاًل نقوم 
ابلكثري فكيف السبيل ابلقيام أبكثر من هذا؟« حتدايً لعملية تغيري املناهج يف كل مكان 

.)McCombs & Whisler, 2007: 166( وزمان
ويعّد Bissell أن عملية تغيري املناهج خطوة تتسم ابخلطورة والتحدايت الكبرية 
وفق  على  مصممة  تكن  مل  إذا  نفسه  ابلوقت  املدرسة  وإدارة  والطالب  املدرس  على 
حساابت علمية ومدروسة بنحو جيد؛ لذلك فإنه من الضروري جداً أن يتم مراقبة، 
وقياس هذا التغيري بصورة دورية، ومستمرة من أجل تقوميه وتوجيهه حنو الطريق الصحيح 

 .)Bissell et al., 2018: 447( كي ينجح يف النهاية
متتاز طريقة التدريس السائدة يف أغلب مدارس العراق أبهنا مرتكزة إىل الطالب 
teacher- وموجهة من قبل املدرس student-centered classrooms

 .)Wright, 2015:212( وغري مشجعة للتفكري التحليلي واإلبداعي directed
أداء  ملراقبة  خاصة  وطريقة  متواصاًل،  وإبداعاً  مستمراً  ختطيطاً  تتطلب  الطريقة  وهذه 
الطلبة، ومهارات خاصة للمحافظة على النظام داخل الصف من دون أن يكون املدرس 

 .)Chall, 2002: 28( ًمتسلطا
ُتالقي االستحسان  ما قد ال  لبلٍد  احلياة  اليت تطرأ على مفاصل  التغيريات  إن 

السائدة  التدريس  طريقة  متتاز 
أبهنا  العراق  مدارس  أغلب  يف 
student- الطالب  إىل  مرتكزة 

 centered classrooms
املدرس  قبل  من  وموجهة 
 t e a c h e r - d i r e c t e d
التحليلي  للتفكري  مشجعة  وغري 

واإلبداعي

أثر تغيري املناهج بعد 2003 على املدرسني يف املدارس الثانوية يف بغداد
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سناً  األكرب  املدرسني  من  الكثري 
املدرسني  من  أكثر  يتخوفون 
األصغر سناً من كثرة التغيريات اليت 
قد تطرأ على املناهج الدراسية اليت 
بسبب  وذلك  بتدريسها؛  يقومون 
قلة الوقت املخصص للتدريب على 

تلك التغيريات

والقبول ابلضرورة، وهلذا قد يبدو إجراء تغيري املناهج أو اإلصالح الرتبوي هتديداً ألولئك 
الذين ال يتقبلونه؛ وبذلك فهم سيعارضونه ويقاومونه. وهذه املقاومة واملعارضة قد تؤدي 
إىل الشك، واخلوف، وعدم الرضى  )Pretorius, 1999: 100(. وعلى الرغم 
من ذلك، فإن صفات املدرس واملدير واملفتش الرتبوي ومعلوماهتم وخلفياهتم الثقافية هي 

اليت ستعمل على إجناح ذلك التغيري يف املنهج. 
العامل  دول  من  أو  املتقدمة  الدول  من  كانت  سواء  العامل  دول  معظم  إن 
الثالث تتبىن طريقة أو اسرتاتيجية من األعلى لالسفل top down، وتبقى هرمية 
hierarchical حينما ختطط لتغيري سياساهتا الرتبوية، والسيما فيما يتعلق بعملية 
تغيري املناهج الدراسية، وعلى العموم تبقى سياسة واسرتاتيجيات تغيري املناهج موصوفة 
أبهنا تتبع اسرتاتيجيات القوة القسرية أو القهرية power coercive بنحو كبري يف 

 .)Wedell, & Grassick, 2018: 3( أغلب دول العامل
مل يبدأ تغيري املناهج يف العراق بعد سنة 2003، بل كانت هنالك بعض التغيريات 
السابقة،  السنوات  يف  والثانوية  واملتوسطة  االبتدائية  الدراسة  مناهج  على  طرأت  اليت 
 continuous curriculum لكنها مل تصل لدرجة التغيري املستمر يف املناهج
change كما هو احلال عليه يف العراق اليوم. وليس العراق هو أول دولة مرت هبذا 
النوع من التغيريات، فالكثري من الدول مثل جنوب أفريقيا اليت عانت من نظام عنصري 
وختلصت منه سنة 1994. وقبل سنة 1994 كانت املناهج الدراسية لديهم تتمحور 
وترتكز إىل سياسات نظام الفصل العنصري Apartheid regime، وبعد تغيري 
الرتبوية يف جنوب  املناهج  تغيريات جذرية على كل  أجريت  النظام يف سنة 1994 
اجلديدة كانت  املناهج  تطبيق  عند  املدرسني  واجهت  اليت  التحدايت  ولكن  أفريقيا. 
متعددة منها: العمل لساعات أطول من السابق إليصال املادة اجلديدة للطالب، وقلة 
املناسب  التدريب  توفري  الرتبوية، وعدم  اإلدارة  قبل  من  واملادي  املعنوي  الدعم  وجود 
ملواجهة هذه املناهج اجلديدة. فكل هذه العوامل ساعدت على كثرة الشكاوي واستياء 
الكثري من املدرسني واإلدارات املدرسية من عملية تغيري املناهج شبه املستمرة يف جنوب 
أفريقيا )Lizer, 2013: 8(. وعلى الرغم من تفاعل الكثري من املدرسني وتفاؤهلم 
يف عملية تغيري املناهج نرى الكثري من املدرسني األكرب سناً يتخوفون أكثر من املدرسني 
األصغر سناً من كثرة التغيريات اليت قد تطرأ على املناهج الدراسية اليت يقومون بتدريسها؛ 
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وذلك بسبب قلة الوقت املخصص للتدريب على تلك التغيريات، أو قلة املصادر، أو 
 .)Rahimi, & Alavi, 2017: 499( املواد التدريسية املساعدة هلم

اليت واجهت  التحدايت  تلك  أن   )2018: 139( Mukherjee وأكد
الكثري من املدرسني يف منطقة البنغال الغربية يف اهلند، وأن أغلب املدرسني يعانون من 
انعدام الدعم يف اجلوانب كافة عند تطبيق عملية تغيري املناهج. وبنحو مشابه، بينت 
تغيري  عملية  يدعمون  املدرسني  أغلب  أن  وأوغندا  تنزانيا،  من  ُأجريت يف كل  دراسة 
املناهج يف مدارسهم إال أهنم كانوا غري راضيني عن التغيريات أو اإلصالحات اليت طرأت 
 Makewa( على املناهج، وكانت ردود أفعاهلم وآرائهم سلبية بشأن عملية التغيري

 .)et al., 2017
العوامل املؤثرة على اجتاهات املدرسني بشأن تغيري املناهج:

تتطلب عملية اإلصالح والتغيري يف املناهج وقتاً طوياًل كي تنجح يف التطبيق، 
ولكن تنفيذ ذلك التطبيق يعتمد على املدرس الذي سيقوم بتدريس تلك املادة اجلديدة، 
وإن جناح تلك املادة اجلديدة اليت مت وضعها يف املنهج تعتمد كثرياً على الطريقة اليت 
يتعامل هبا بشأن املنهج اجلديد )Maimela, 2015: 33(. والعوامل اآلتية تشرح 

كيفية أتثريها على اجتاهات املدرسني وتفكريهم بشأن تغيري املناهج:
External factors 1- العوامل اخلارجية

إن ظروف املؤسسة الرتبوية ومميزات البنية التحتية للمدرسة مهمة يف إجناح عملية 
 .)Janzi and Leithwood, 2006: 206( تطبيق املنهج اجلديد يف املدرسة
وليس الرتكيز فقط على كفاءة املدرس يف إجناح العملية التعليمية، وتطبيق املنهج اجلديد 
بكفاءة وجناح، فالرتكيز على املدرس فقط سيجعلنا نغض الطرف عن بقية املتغرّيات 
الدراسي اجلديد فشله، وهذه  املنهج  تطبيق  أو  بنجاح  اليت هلا عالقة  املهمة األخرى 
مهاراهتم،  وتطوير  املدرسني،  قدرات  وبناء  واإلدارة،  املدرسية،  املوارد  تشمل  املتغرّيات 
فضاًل عن العوامل املهمة األخرى اليت قد تؤثر على املتعلم كوضع العائلة واحلالة املادية 
لديهم )Cochran-Smith, 2006: 24(. بينما أشار كل من رااين وإكرمان 
)2005( إىل أن جناح تنفيذ تغيري املناهج وتطبيقه يعتمد على كل من القدرة واإلرادة. 
فاملدرس الذي ال ميتلك املعلومات أو املهارات أو املصادر الكافية ستكون قدرته حمدودة 

أثر تغيري املناهج بعد 2003 على املدرسني يف املدارس الثانوية يف بغداد

املناهج  تغيري  تنفيذ  جناح  أن 
وتطبيقه يعتمد على كل من القدرة 
ميتلك  ال  الذي  فاملدرس  واإلرادة. 
املصادر  أو  املهارات  أو  املعلومات 
يف  حمدودة  قدرته  ستكون  الكافية 

إجناح عملية تطبيق املنهج اجلديد
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يف إجناح عملية تطبيق املنهج اجلديد. فتطبيق املنهج اجلديد بنحو إجيايب وفعال وانجح 
يعتمد على  الرتبوية اجلديدة، بل  السياسات  تنفيذ  املدرس على  يعتمد على قدرة  ال 
قابليته للبقاء ومواجهة، ومواكبة تلك التغريات اليت حدثت للمنهج سواء أكانت إجيابية 
أم غري إجيابية، ويف الوقت نفسه فهو يطور نفسه ويبين قدراته التعليمية والرتبوية على 

.)Ryan and Ackerman, 2005: 2( وفق التغيري احلاصل ابملنهج
وقد يكون هنالك أسباب مقنعة للمدرسني ملقاومة تغيري املناهج، ولكن كثرياً ما 
يوصفون على أهنم تقليديون ومتصلبون وسلبيون يفتقرون للمعرفة والتعلم لكل ما هو 

جديد ومتطور.
 .)Sleegers, & Van Veen, 2006: 116(

Internal factors 2- العوامل الداخلية
وجدت بعض الدراسات اليت ُأجريت على املدرسني وطبيعة اجتاهاهتم وافكارهم 
وآراؤهم حول عملية تغيري املناهج ان لديهم صورة سلبية جداً حول عملية تغيري املناهج 
وأتثريها السليب على العملية التعليمية وهنالك بعض املدرسني الذين كانت لديهم أصاًل 
صورة قامتة وسلبية على طبيعة مهنة التدريس بصورة عامة، األمر الذي جيعل من أولئك 
النوعية من املدرسني حمبطني لطلبتهم وغري قادرين على استيعاب وفهم أية مادة جديدة 

 .)Pinar, 2010: 202( يف عملية تغيري املناهج
األثر  هلا  تغيريها  أو  عام  بنحو  الرتبوية  املناهج  إصالح  عملية  فإن  وابلتأكيد 
 Day,( النفسية العملية، وصحتهم  الواضح والكبري على املدرسني، وحياهتم  السليب 
244 :2008(. ومن أجل التوصل اىل فهم واستيعاب كيف ينظر املدرس اىل نفسه 
وعمله فإنه جيب علينا االستفادة من النظرية النفسية-االجتماعية املعرفية لالنفعاالت

 cognitive socio-psychological theory of emotionsاليت قد 
 Sleegers, & Van Veen, 2006:( متكننا من فهم هذه العملية بصورة كبرية
املدرس  اصابة  اىل  تؤدي  قد  املناهج  تغيري  عملية  ان  اىل  يشري  وهنالك من   .)108
ابالحباط الشديد نتيجة حالة التهميش الذي قد مير هبا بعد اجراء هذه التغيريات يف 
املنهج بدون الرجوع أليه وأخذ رأيه فيها؛ وابلتايل فإن مثل هذه التغيريات يف املنهج 
تلك  وتطبيق  تنفيذ  يف  األخالقي  والتزامه  وكفاءته  قدراته  يف  يشك  املدرس  ستجعل 

عن  النظر  بغض  االستمرار  إن 
للمدرسني  املعنوية  احلالة  تدهور 
بشأن  آراؤهم  أخذ  وعدم 
املنهج  يف  املطلوبة  التغيريات 
عملية  تطبيق  فشل  إىل  ستؤدي 

تغيري املناهج بنحو كامل
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التغيريات اليت طرأت على املنهج. وإن االستمرار بغض النظر عن تدهور احلالة املعنوية 
للمدرسني وعدم أخذ آراؤهم بشأن التغيريات املطلوبة يف املنهج ستؤدي إىل فشل تطبيق 

.)Maimela, 2015: 36( عملية تغيري املناهج بنحو كامل
دور اإلدارة املدرسية يف تنفيذ عملية تغيري املناهج

 Deputy واملعاون  ،Principal املدير من  عادة  املدرسية  اإلدارة  تتكون 
principal. ويكون فريق عمل اإلدارة املدرسية مسؤواًل عن تنفيذ السياسة الرتبوية 
فتعترب  السبب  أيضاً. وهلذا  املناهج  تغيري يطرأ على  أية  املدرسة وتطبيق  والتعليمية يف 
إدارة املدرسة أحد العوامل املهمة والضرورية إلجناح أو إفشال تطبيق املنهج الدراسي. 
وهذا يعتمد على طريقة عمل ذلك الفريق عرب عملهم كأفراد أو كمجموعة أو فريق 
عمل واحد مهمته إجناح العملية الرتبوية، ومواكبة أية اصالحات أو تغيريات قد تطرأ 
على املنهج الدراسي فيها، فنجاح عملية تنفيذ وتطبيق تغيري وإصالح املناهج تعتمد، 
 )Janzi and Leithwood, 2006: وبنحو كبرية على القيادة واإلدارة املدرسية

 .202(
هلذا السبب فعلى إدارات املدارس أن تتخلى عن األسلوب القدمي املتصّلب يف 
قيادة املدرس وإدارته، وتتبىن أسلوابً جديداً خمتلفاً ومغايراً للسابق من أجل مواكبة التطور 
املناهج  إصالح  جمال  خيّص  فيما  والسيما  والرتبوية،  التعليمية  األساليب  يف  والتقدم 

 .)Ndou, 2008: 4( املدرسية وتغيريها
من املهم إلدارات املدارس فهم أن إدارة تغيري املناهج الناجحة ال تتطلب فقط 
تطوير القابليات واإلجراءات، بل تشمل أيضاً تطوير البصرية، واحلس الثقايف للمدرسني 

.)Peterson et al., 2010: 339( والطلبة، وفهم التغيري من منظور خمتلف

أثر تغيري املناهج بعد 2003 على املدرسني يف املدارس الثانوية يف بغداد
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املدرسني  من  األعلى  النسبة  أن 
عددهم  كان  الذي  املشاركني 
بلغت  وبنسبة  شخصاً   )40(
أجابوا  قد  )88.89 %( كانوا 
حاجة  بوجود  يعتقدون  أبهنم 

إلجراء تغيري يف املناهج

املبحث الثاين
منهجية البحث

عينة البحث: تكونت عينت الدراسة من )45( مدرساً ومدرسًة اُختريوا عشوائياً 
من مخس مدارس اثنوية يف جانب الكرخ من مدينة بغداد، وقد اُختري املدرسون على 
يف  والسبب  تدريس،  سنوات  عشر  عن  تقل  ال  خربة  لديهم  أهنم كانت  شرط  وفق 
ذلك الشرط هو من أجل ضمان عينة من املدرسني الذين مارسوا التدريس ملدة طويلة 
وشاهدوا التغيريات اليت طرأت على املنهج السابق واحلايل. ومت إجراء البحث يف املدة ما 

بني شهر تشرين األول من العام 2017 إىل شهر نيسان 2018. 
املنظمة  املقابلة  طريقة  استخدام  مت  البحث  هذا  يف  البحث:  أدوات 
هذا  يف  اُختريت  اليت  العينة  أفراد  مجيع  قوبل   Structured interviewsإذ 
البحث من أجل احلصول على معلومات واضحة وكافية عن أثر تغيري املناهج عليهم، 
ودراسة بعض التفاصيل املهمة األخرى. ومت تدوين مجيع تفاصيل املقابالت يدوايً بكتابة 
أي مالحظات أو معلومات مت احلصول عليها يف أثناء املقابلة. وفضاًل عن ذلك مت 
وضع استبانة خاصة من أجل مجع البياانت الكمية، وحتليلها والسبب يف اختيار هذه 
وتضمن  املشاركني،  موحدة جلميع  األسئلة  فيها  تكون  نسبياً  اقتصادية  الطريقة كوهنا 
السرية يف مجع املعلومات، واحلصول على أكرب قدر ممكن من املعلومات من املدرسني 
املشاركني يف االستبانة. ومت التحقق من صدق االستبانة اليت مت بناؤها وثباهتا عرب عرض 
التدريس  الرتبوي، وطرائق  النفس  علم  املختصني يف  اخلرباء  االستبانة على عشرة من 

للحكم على صالحيتها. 
املبحث الثالث

مناقشة النتائج وحتليلها
نتائج االستبيان: مت إعداد هذا االستبيان لكل من املشاركني الذين كان عددهم 
املشاركني  من  عليها  احلصول  مت  اليت  االستجاابت  وتوزعت  ومدرسة.  مدرساً   )45(

الذين كان نسبة الذكور فيهم 60 % واإلانث 40 %. 



106

اجلدول رقم )1( يوضح توزيع إجابات املدرسني عن السؤال األول لالستبيان 
)هل هنالك حاجة يف هذا الوقت أو يف وقت آخر إلجراء عملية تغيري املناهج؟(

النسبةالعدداجلواب
88.89 %40نعم
11.11 %5كال

0 %0ال جواب
100 %45اجملموع 

يوضح اجلدول )1( أن النسبة األعلى من املدرسني املشاركني الذي كان عددهم 
وبنسبة بلغت )88.89 %( كانوا قد أجابوا أبهنم يعتقدون بوجود  )40( شخصاً 
أشرتكوا يف  الذين  من  فقط )11.11 %(  املناهج. ومخسة  تغيري يف  حاجة إلجراء 
االستبيان أشاروا إىل عدم احلاجة إلجراء تغيري يف املناهج. ومن هذه النتائج ميكننا أن 
نتوصل إىل أن التغيريات اليت أجرهتا وزارة الرتبية يف العراق على املناهج الدراسية ملرحلة 

الدراسة الثانوية هلا مقبولية واسعة بني عينة الدراسة.
اجلدول رقم )2( يوضح توزيع اجابات املدرسني على السؤال الثاين لالستبيان 

)كيف كان شعورك عندما مسعت ان املناهج سوف تتغيري؟(

النسبةالعدداجلواب
51.11 %23جيد
33.33 %15سّيئ

715.55متحمس
0 %0ال جواب
100 %45اجملموع 

يوضح اجلدول )2( أن هنالك )23( مشاركاً يف االستبيان بنسبة )51.11 
%( بينوا أهنم كان لديهم شعور جيد لعملية تغيري املناهج، وإن )15( مشاركاً بنسبة 
تغيري  عملية  بشأن  سّيئ  شعور  لديهم  أهنم كان  إبجاابهتم  اوضحوا   )%  33.33(
املناهج، بينما عرب سبعة من املشاركني وبنسبة )%15.55( عن محاستهم لفكرة تغيري 

من  جداً  نسبة كبرية  هنالك  أن 
يف  مشاركاً   )44( املشاركني 
 )%  97.77( بنسبة  االستبيان 
توقعوا حصول مشكالت يف تنفيذ 

عملية تغيري املناهج وتطبيقها

أثر تغيري املناهج بعد 2003 على املدرسني يف املدارس الثانوية يف بغداد
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تغيري  الذين يساندون فكرة  أن  لنا  يتبنّي  الثاين  السؤال  الدراسية. ومن خالل  املناهج 
املناهج هم ما يعادل أكثر من )60 %( من عينة الدراسة وهذه نسبة ال أبس هبا. 

اجلدول رقم )3( يوضح توزيع إجابات املدرسني عن السؤال الثالث لالستبيان 
)هل تتوقع حدوث مشكالت عند تنفيذ عملية تغيري املناهج؟(

النسبةالعدداجلواب
97.77 %44نعم
0 %0كال

2.23 %1ال جواب
100 %45اجملموع 

يبنّي اجلدول )3( أن هنالك نسبة كبرية جداً من املشاركني )44( مشاركاً يف 
االستبيان بنسبة )97.77 %( توقعوا حصول مشكالت يف تنفيذ عملية تغيري املناهج 
وتطبيقها، وإن شخصاً واحداً فقط )2.23 %( مل جييب عن السؤال. وتوقع نسبة 
كبرية من املشاركني حبصول مشكالت يف أثناء عملية تطبيق تغيري املناهج واقعية حيث 
بني املشاركني ما تلك املشكالت والتحدايت اليت قد تواجه عملية تنفيذ وتطبيق تغيري 

املناهج إبجابتهم عن السؤال التايل.
اجلدول رقم )4( يوضح توزيع إجابات املدرسني عن السؤال الرابع لالستبيان )ما 

بعض املشكالت أو التحديات اليت تتوقعها عند تنفيذ عملية تغيري املناهج؟(

النسبةالعدداجلواب
40 %18الوقت املخصص للتدريب غري كاف

20 %9قلة املصادر
13 %6كفاءة املدربني مشكوك فيها

22 %10صعوابت ابلتنفيذ )التقييم، وضع خطة الدرس، تنظيم اجلدول الدراسي(

%25التغيريات املستمرة يف املنهج تربك املدرس وجيعل االنضباط صعبًا

100 %45اجملموع 
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بينوا   )% 40( بنسبة  ابالستبيان  مشاركاً   )18( أن   )4( رقم  اجلدول  يظهر 
هلم.  املنهج غري كافية  على  تطرأ  تغيريات  أي  بشأن  للتدريب،  املخصص  الوقت  أن 
بينما رأى )9( مشاركني بنسبة )20 %( أن قلة املصادر املتوافرة لديهم تشكل أكرب 
التحدايت وأمهها اليت يتوقعوهنا عند تنفيذ تغيري املناهج. وإن )6( مدرسني بنسبة )13 
%( أشاروا إىل أن املدربني املسؤولني عن تدريب أي ورشة عمل بشأن تغيري املناهج 
مشكوك يف خرباهتم. وبنّي )10( مشاركني يف االستبيان بنسبة )22 %( أن هنالك 
صعوابت يف تنفيذ عملية تغيري املناهج كالتقييم، وخطة الدرس هي اليت تشكل التحدي 
األكرب. وأشار )2( من املشاركني بنسبة )5 %( إىل أن التغيريات املستمرة يف املناهج 

هي أكرب التحدايت والصعوابت اليت قد تواجههم ألهنا تربك عمل املدرس وأداءه. 
اجلدول رقم )5( يوضح توزيع إجابات املدرسني عن السؤال الرابع لالستبيان 

)هل مت توفري الدعم لك عند تنفيذ عملية تغيري املناهج؟(

النسبةالعدداجلواب
30 %13نعم
60 %27كال

10 %5ال جواب
100 %45اجملموع 

يظهر اجلدول رقم )5( أن عدد املدرسني املشاركني ابالستبيان الذين بينوا أهنم 
يبلغ )13(؛ أي بنسبة )30  املناهج  قد توافرت لديهم وسائل دعم يف عملية تغيري 
%(، و)27( مشاركاً أجاب بـ)كال( اي بنسبة )60 %( وكان هنالك )5( املشاركني 
الذين مل جييبوا عن هذا السؤال؛ أي بنسبة )10 %(. ومن هذا السؤال نرى أن النسبة 
األكرب بينوا عدم توافر وسائل دعم لديهم، أو تدريب خمصص من أجل إجناح عملية 

تغيري املناهج. 

بنسبة  -أي  مشاركاً   )44( أن 
التدريب  أن  بينوا   -)%  98(
أجل  من  كاٍف  غري  هلم  املقدم 
هتيئتهم وحتضريهم ألي عملية تغيري 

يف املناهج

أثر تغيري املناهج بعد 2003 على املدرسني يف املدارس الثانوية يف بغداد
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اجلدول رقم )6( يوضح توزيع إجابات املدرسني على السؤال الرابع لالستبيان 
)ما نوع الدعم الذي ترغب أن يقدم لك عند تنفيذ عملية تغيري املناهج؟(

النسبةالعدداجلواب
%2353فريق العمل أو العمل اجلماعي

22 %10وسائل تعليمية جديدة
15 %7ورش عمل
%510ال جواب
100 %45اجملموع 

يوضح اجلدول رقم )6( أن هنالك )23( مشاركاً يف االستبيان أي بنسبة )53 
%( أشاروا إىل أهنم يفضلون توفري دعم هلم خالل تطبيق عملية تغيري املناهج، ومتّثل 
ذلك ابلدعم ابلعمل اجلماعي وفريق العمل، وهنالك )10( مشاركني بنسبة )22 %( 
تغيري  عملية  تنفيذ  جديدة خالل  تعليمية  وسائل  لديهم  تتوافر  أبن  يرغبون  أهنم  بينوا 
يتمنون أن يشاركوا يف ورش عمل خمصصة  قالوا إهنم  املناهج، و)7( مشاركني آخرين 
بشأن عملية تغيري املناهج، وتبنّي أن هنالك )5( املشاركني يف االستبيان مل جييبوا عن 

هذا السؤال. 
اجلدول رقم )7( يوضح توزيع إجابات املدرسني عن السؤال الرابع لالستبيان 

)هل كان التدريب كاٍف لك عند تنفيذ عملية تغيري املناهج؟(

النسبةالعدداجلواب
0 %0نعم
98 %44كال

2 %1ال جواب
100 %45اجملموع 

عرب اجلدول رقم )7( نرى أن )44( مشاركاً -أي بنسبة )98 %(- بينوا أن 
التدريب املقدم هلم غري كاٍف من أجل هتيئتهم وحتضريهم ألي عملية تغيري يف املناهج، 
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بينما كان هنالك مشارك واحد مل جيب عن هذا السؤال. وابإلجاابت اليت مت احلصول 
األخرى  الدعم  وأشكال  وتقدميها  التدريب  توفري  أمهية  يتبنّي  السؤال  هذا  من  عليها 

للمدرسني قبل تنفيذ عملية تغيري املناهج. 
اجلدول رقم )8( يوضح توزيع إجابات املدرسني عن السؤال الرابع لالستبيان 
)هل تعتقد أن نوعية املدرس ومدى معلوماته ومعرفته تضمن جناح تنفيذ عملية 

تغيري املناهج؟(

النسبةالعدداجلواب
90 %40نعم
10 %5كال

0 %0ال جواب
100 %45اجملموع 

بنسبة )90 %( أكدوا أمهية نوعية  يبنّي اجلدول رقم )8( أن )40( مشاركاً 
املدرس وغزارة معلوماته ومعرفته ابحملتوى واملوضوع من أجل ضمان جناح تنفيذ عملية 
تغيري املناهج، بينما أشار )5( منهم -أي بنسبة )10 %(- إىل عدم موافقتهم على 

هذا الرأي. 
اجلدول رقم )9( يوضح توزيع إجابات املدرسني عن السؤال الرابع لالستبيان 
)هل أنت قادر على تنفيذ برنامج خاص بك يؤدي بالنتائج املطلوبة عند تنفيذ 

عملية تغيري املناهج؟(

النسبةالعدداجلواب
45 %20نعم
49 %22كال

5 %3ال جواب
100 %45اجملموع 

اجلدول رقم )9( أشار إىل أن )20( مشاركاً أي بنسبة )45 %( يف االستبيان 

إىل  املقابالت  يف  املشاركون  أشار 
أن األثر كان سلبياً؛ حلصول إرابك 
لديهم من كثرة التغيريات يف املنهج 

دون أية مراجعة موزونة وعلمية

أثر تغيري املناهج بعد 2003 على املدرسني يف املدارس الثانوية يف بغداد
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بينوا أهنم قادرون على تطبيق برانمج خاص هبم ميكنه من أن يؤدي ابلنتائج املطلوبة 
واملرغوبة، بينما بني )22( آخرين شاركوا يف االستبيان نفسه )49 %( أهنم غري قادرين 

على ذلك، ومل جيب )3( أفراد أي بنسبة )5 %( عن هذا السؤال. 
اجلدول رقم )10( يوضح توزيع إجابات املدرسني على السؤال الرابع لالستبيان 

)ما هي مقرتحاتك للمستقبل لتحسني عملية تغيري املناهج؟(

النسبةالعدداجلواب

%2045إقامة ورش عمل من أجل التطوير املهين

%1533االستفادة من التقنيات اإللكرتونية والطرق احلديثة يف التدريس

%35إجياد وقت كاٍف للتدريب

%717مراجعة ونقد املناهج اجلديدة بنحو كافية وبناءة وبطريقة علمية

%45100اجملموع 

عرب اجلدول رقم )10( نرى أن )20( مشاركاً يف االستبيان أي بنسبة )45 
%( أيدوا فكرة إقامة ورش عمل من إجل التطوير املهين كمقرتح أبدوه لتحسني وتطوير 
عملية تغيري املناهج، وكان هناك )15( مشاركاً أي بنسبة )33 %( اقرتحوا االستفادة 
من التقنيات اإللكرتونية والطرق احلديثة يف التدريس من أجل تطوير وإجناح عملية تغيري 
املناهج، فيما كان هنالك )3( مشاركني أي بنسبة )5 %( بينوا أمهية إجياد وقت كاٍف 
للتدريب من أجل إجناح عملية تغيري املناهج، وأخرياً كان هناك )7( مشاركني بنسبة 
)17 %( أوضحوا ضرورة إجراء مراجعة شاملة ونقد املناهج اجلديدة بنحو كافية ووافية 

وبطريقة علمية وبناءة. 
أسئلة املقابلة

1- إىل أي مدى تؤثر عملية تغيري املنهج على معنوايت املدرس؟
2- ما أثر تغيري املناهج على التطور املهين للمدرس؟
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3- ما التحدايت اليت يراها املدرس اليت قد ترافق عملية تغيري املناهج؟
مناقشة نتائج أسئلة املقابلة وحتليلها

مت إجراء مقابلة منظمة مع مجيع أفراد العينة البالغ عددهم )45(. وبشأن السؤال 
األول كانت األجوبة قد أشارت إىل أن معنوايت املدرسني كانت سلبية جتاه عملية 
تغيري املناهج؛ وذلك بسبب حدوث تلك التغيريات بنحو شبه مستمرة ودون أن يعلموا 
حبصوهلا، ومل تكن هلم أية فرصة للمشاركة يف عملية تغيري املناهج عرب نقدها أو حتليلها 
أو مناقشتها مع صناع القرار الرتبوي أو مع من أجروها. ولكنهم ابلوقت نفسه أبدوا 
أمهية إصالح وتغيري املناهج يف العراق بنحو عام. وقد بنّي املدرسون املشاركون يف املقابلة 
حاجتهم املاسة للتدريب والدعم من إدارات مدارسهم ومديرايت الرتبية والوزارة بنحو 
خاص. وفيما خيّص السؤال الثاين بشأن أثر تغيري املناهج على التطور املهين للمدرس، 
أشار املشاركون يف املقابالت إىل أن األثر كان سلبياً؛ حلصول إرابك لديهم من كثرة 
التغيريات يف املنهج دون أية مراجعة موزونة وعلمية، فضاًل عن أن عمل أولئك املدرسني 
حتت الضغط الكبري وبوقت حمدد من أجل إيصال املعلومات اجلديدة لطلبتهم. ومن 
طريق املقابالت اتضح أن هنالك العديد من التحدايت واملشكالت اليت يراها املدرسون 
مرافقة لعملية تغيري املناهج، منها: قلة الدعم احلكومي وإدارة املدرسة هلم، وإن بعض 
املدرسني يرى أن تطبيق تلك التغيريات على املنهج ال حتسن العملية الرتبوية وال أداء 
الطالب. إن التغيري املستمر يف املناهج يعّد من أكرب التحدايت اليت يراها املدرسون، إذ 
إن مثل هذه التغيريات املستمرة اليت تطرأ على املناهج تؤثر سلبياً جداً على مجيع مفاصل 
احلياة والعالقات وطبيعة العمل للمدرسني، وطلبتهم واجملتمع الذي يعيشون فيه. فتغيري 
املناهج له أتثري على املستوى العائلي؛ ألنه يغري من الطريقة التقليدية اليت كان أبناؤهم 
يتعلمون فيها واملناهج اليت كانوا يتدربون عليها ويدرسوهنا جيل بعد جيل؛ وابلتايل ال 

ميكن توقع نتائج وحتصيل أبنائهم دراسياً وأكادميياً.  

أثر تغيري املناهج بعد 2003 على املدرسني يف املدارس الثانوية يف بغداد
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االستنتاجات
إن إجراء تغيريات مستمرة أو شبه مستمرة يف املناهج ودون توفري وقت كاٍف 
العاملني؛ وابلتايل ضعف  املدرسني  معنوايت  ثقة وضعف  إىل زعزعة  يؤدي  للتدريب 
اهتمامهم بعملية التدريس بنحٍو عام. وعلى الرغم من وجود أثر سليب على املدرسني 
إال أن أغلبيتهم كانوا موافقني على إجراء تغيريات وإصالح املناهج بنحو عام، شريطة 
أجل  من  هلم  وبوقت كاٍف  الالزم،  والتدريب  واملصادر  الدعم كافة،  أوجه  تتوافر  أن 
إجناح تلك العملية. وما دامت عملية تغيري املناهج مستمرة فمن الواجب العمل على 
إجياد خطوات عملية وفعالة ميكنها أن تساعد يف التقليل من الضغط الذي يوضع على 
املدرسني وإدارات املدارس، وذلك من طريق وضع التدريب املناسب لكل منهج يتم 
تغيريه، وإقامة ورش عمل ابلتعاون مع املنظمات احمللية أو الدولية املتخصصة يف جمال 
التعليم والرتبية اليت ميكنها املساعدة يف تطوير عملية تغيري املناهج وإجناحها. وفضاًل 
عن هذا، فإن أغلب املدرسني الذين شاركوا ابملقابالت بينوا أمهية وجود الدعم، وتوفري 
املصادر املطلوبة من قبل إدارات املدارس أو مديرايت الرتبية أو الوزارة بنحو عام من 
اليت متت  اإلصالحات  أو  التغيريات  تطبيق  من طريقها  لطريقة ميكنهم  التوصل  أجل 
على املناهج اليت يدرسوهنا بنجاح. ومن الواضح من خالل املقابالت ونتائج االستبيان 
أن هنالك ضعفاً يف اجلانب اإلداري من قبل إدارات املدارس، وعدم تلبية احتياجات 
املدرسني أو االستماع إىل مطاليبهم أو استفساراهتم أو حىت آرائهم بشأن عملية تغيري 
املناهج، وهذا ينعكس سلباً على األداء التدريسي واملهين للمدرس وسيكون له األثر 
أتثر  وابلتايل  الدراسي؛  الصف  داخل  والرتبوية  التعليمية  البيئة  على  الواضح  السليب 
الطالب بذلك مبا ال خيدم توجهات العملية الرتبوية يف العراق. فقد يكون لصناع القرار 
الرتبوي داخل العراق فهم خاص لطريقة وطبيعة العملية الرتبوية، ومشكالهتا، وحلوهلا، 
وهم يقومون على هذا األساس بصياغة تغيري املناهج وإصالحه على وفق السرتاتيجيات 
من  ولكن  العراق،  يف  التعليم  تقومي  أجل  من  ضرورية  يروهنا  اليت  املتبعة  والسياسات 
الضروري إشراك املدرسني يف هذه العملية عرب النقد والتغذية الراجعة اليت يقدموهنا من 

أجل تقومي عملية تغيري املناهج وإصالحها.
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التوصيات
إقامة دورات تدريية مكثّفة للمدرسني عن املناهج، وعملية إصالحها، أو تغيريها، . 1

أو تطويرها.
إقامة ورش عمل خاصة للمدرسني وإدارات املدارس بشأن أمهية معرفة دور املدرس، . 2

واملدير، أو املعاون، وحتديد مسؤولياهتم فيما خيّص املناهج اليت يتم تغيريها من أجل 
الوصول إىل رؤية مشرتكة وواضحة حلل أي إشكاالت بعملية تغيري املناهج.

املتابعة والتقييم والزايرات امليدانية للمدارس من أجل التوّصل إىل فهم التحدايت، . 3
ومعرفة، واملشكالت، والعقبات اليت قد يواجهها املدرس، وإدارة املدرسة عند تطبيق 

عملية تغيري املناهج وتنفيذها.
إجراء دراسات وأحباث عن موضوع أثر تغيري املناهج وبنحو أكثر مشولية عرب توسيع . 4

عينة املشاركني من املدرسني وعدد املدارس، فضاًل عن استهداف أكثر من حمافظة 
للتوّصل إىل إحصائيات أكثر دقة ونتائج أكثر مصداقية. 

أمهية حتفيز املدرسني وتشجيعهم على تقبل اإلصالحات أو التغيريات يف املنهج، . 5
ابلتعاون املستمر معهم ابلتنسيق مع إدارات مدارسهم عرب إنشاء ندوات أو جلسات 
خاصة يتم فيها طرح أي استفسارات، أو خماوف، أو آراء ومناقشتها وحتليلها سواء 
كانت سلبية أو إجيابية؛ ألن مناقشة آراء املدرسني ستعطيهم حافزاً، وتوصل فكرة 

أن صناع القرار يستمعون إلرائهم ويهتمون هبا. 
إن . 6 أي  خاصة،  يتطلب طرقاً  الطالب  تعلم  أسلوب  أو  التدريس  تغيري طريقة  إن 

توفري تدريب للمدرس ليس كافياً. فإذا كانت عملية تغيري املناهج هتدف كذلك 
إىل تغيري طرق التدريس اليت يستخدمها املدرسون أو أساليب التعلم لدى الطلبة 
املدرسني  فإن حث  لذلك  تنفيذية متطورة؛  اسرتاتيجيات  توفري  يتطلب  فإن هذا 
املدارس  يف  اآلخرين  وزمالئهم  أقراهنم  بني  واآلراء  املعرفة  تبادل  على  وتشجيعهم 

األخرى واالستفادة من خرباهتم تعّد عاماًل مهماً وفعااًل. 
الغاية من 7.  أواًل ما  فإنه جيب علينا أن نفهم  املناهج   إلجناح عملية أي تغيري يف 

هذا املنهج اجلديد؟ وهل هو ضروري يف هذا الوقت؟ فضاًل عن استيعاب مغزى 
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عملية التغيري وفهمه ابألساس، وبناء القدرات اليت تشمل السياسات، واخلطط، 
أجل  من  القيادة  مبدأ  وتطوير  التقومي،  ثقافة  وتطوير  وغريها.  البشرية،  واملصادر 
املدرسني  لدى  املوجودة  األفكار  استثمار  األهم-  النقطة  -وهي  وأخرياً  التغيري، 
يف املدارس، واالستفادة منها مبا خيدم إصالح أي تغيريات قد تطرأ على املنهج 

وتقوميها أو تعديلها.
املناهج 8.  العراق إشراك املدرسني يف عملية إصالح  الرتبوي يف  القرار   على صناع 

وتغيريها عرب استقبال آرائهم وأفكارهم النقدية سواء كانت سلبية أو إجيابية؛ إلن 
إشراكهم يف صنع القرار سيجعلهم هم املسؤولني عن هذا املنهج اجلديد، وبذلك 

سيعطيهم دافعاً معنوايً ميّكنهم من إجناح عملية تغيري املناهج.
 إعادة النظر بعملية تغيري املناهج املستمرة، حيث جيب أاّل يكون التغيري الذي يطرأ 9. 

على أي منهج سريعاً، بل جيب أن يكون هنالك متسع من الوقت لفهم التغيريات 
احلاصلة على املنهج، وحتليلها، ونقدها.

الدراسية . 10 للمناهج  املستمرة  أو شبه  املستمرة،  التغيري  لتجنب إجراء عمليات 
واملسؤوليني عن صناعة  الرتبية  وزارة  فعلى  مدروسة جيداً،  بنحو مستعجل وغري 
القرار الرتبوي والتعليمي يف العراق أن يدرسوا ويستفيدوا من جتارب الدول األخرى 
يف جمال تغيري املناهج، وحماولة االستفادة من اإلجيابيات اليت مت احلصول عليها ويف 

الوقت نفسه مالحظة السلبيات اليت واجهت تلك العملية وتدوينها.
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امللخص
يهدف البحث احلايل إىل التعّرف على مستوى التفكري اإلبداعي لدى طلبة قسم 
الرايضيات وعالقته ابلذكاء املتعدد والفروق يف العالقة بني التفكري اإلبداعي والذكاءات 
املتعددة، إذ تكّونت عينة البحث من )300( طالب وطالبة من طلبة قسم الرايضيات 
يف كلية الرتبية جامعة اببل للعام الدراسي )2018 – 2019( للدراسة الصباحية؛ 
ولتحقيق أهداف البحث استخدم املنهج الوصفي االرتباطي، واختبار تورانس للتفكري 
اإلبداعي بصيغته النهائية املكون من )10( فقرات ُمتسمة ابلصدق والثبات وموزعة 
من  النهائية  بصيغتِه  املكون  املتعددة  للذكاءات  ومقياس كاردنر  جماالت،   )5( على 

)100( فقرة ُمتسمة ابلصدق والثبات. 
ُمستقلتني  لعينتني   )t-test( بـ  تمثلة 

ُ
وامل اإلحصائية  احلزمة  الباحث  استخدم 

وُمعامل ارتباط بريسون الستخراج العالقة بني مكوانت اختبار التفكري اإلبداعي وعالقة 
درجة الفقرة ابلدرجة الكلية لفقرات االختبار؛ وإلجياد الثبات بطريقة االختبار، وإعادة 
اإلبداعي  التفكري  بني  االرتباطية  العالقة  وإجياد  املتعدد،  الذكاء  ومقياس  االختبار، 
والذكاءات املتعددة، ومعادلة ألفا كرونباخ الستخراج ثبات مقياس الذكاءات املتعددة 
وحتليل التباين للقياسات املتكررة وحتليل التباين الثنائي بتفاعل ملعرفة داللة الفروق يف 
تعددة؛ وقد 

ُ
التفكري اإلبداعي والذكاءات املتعددة، واختبار شيفيه البعدي للمقارانت امل

توسط 
ُ
ستوى امل

ُ
أظهرت النتائج أن طلبة قسم الرايضيات يف كلية الرتبية أغلبهم من ذوي امل

يف التفكري اإلبداعي وأن الذكاء الرايضي أكثر أنواع الذكاءات شيوعاً ولديهم القدرة 
العالقات بني األشياء، وأداء العمليات،  جردة الستنباط 

ُ
التعامل مع املفاهيم امل على 

دالة  لعمل األشياء، وال توجد عالقة  الرباهني  وسهولة التعامل مع األشكال، وتقدمي 
إحصائياً بني التفكري اإلبداعي وكل ذكاء من الذكاءات املتعددة؛ ويف ضوء ذلك توّصل 
القدرات  تطور  لتتبع  دراسة طولية  إجراء  واقرتح  وتوصيات،  استنتاجات  إىل  الباحث 

اإلبداعية يف األعمار املختلفة. 

التفكري اإلبداعي وعالقته بالذكاء املتعدد لدى 
طلبة قسم الرياضيات يف كليات الرتبية

م.م. عاطف عبد علي دريع الصاحلي* 

*  ابحث دكتوراه يف اإلدارة العامة -كلية االقتصاد والعلوم السياسية-جامعة القاهرة )مصر(.
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الفصل األول: التعريف بالبحث       
أواًل: مشكلة البحث 

يُعدُّ تعليم التفكري جبميع أشكاله من األهداف األساسية لدى الرتبية؛ ومن هنا 
تعلمني القادرين على التفكري يف بدائل ُمتعددة 

ُ
يربز دور املؤسسات الرتبوية يف إعداد امل

تجددة، وإن مهارات التفكري ال تكتسب من خالل تراكم املعرفة 
ُ
وُمتنوعة للمواقف امل

واملعلومات، وال تنمو تلقائياً مبجرد تعليمهم املواد الدراسية وال تنمو ابلنضج والتطّور 
لتعّدد  ونظراً  عملية،  ومُمارسة  منتظم  تعلم  هناك  يكون  أن  بد  بل ال  الطبيعي وحده، 
الذكاء لدى املتعلمني الذي يرجع إىل اتباع مداخل تعليمية متنوعة وخمتلفة من أجل 
حتقيق التواصل مع املتعلمني املوجودين يف البيئات التعليمية املختلفة؛ لذا فإن املؤسسة 
املثالية هتدف وتعمل على تنمية التفكري لديهم يف خمتلف جماالت املعرفة وتشجعهم على 
استخدامه يف حّل املشكالت بطريقة إبداعية وتعمل على تكوين مزيج من الذكاءات 
املتعددة لديهم؛ لذا فإن واجب الكليات الرتبوية العمل على إطالق الطاقات اإلبداعية 
لدى ُمتعلميها، إذ إن اطالقها يؤدي إىل التقدم والتطّور وتنمية االجتاهات اإلبداعية؛ 
وابلتايل يؤثر على الصحة النفسية إجيابياً فاإلبداع وحرية التعبري من احلاجات األساسية 

وإن إشباعها يؤدي إىل حتقيق الذات وأتكيدها )قطامي والسبعي، 2008:3(.    
يقتل  جاهزة  املعلومات  وتقدمي  والتلقني  احلفظ  على  يعتمد  الذي  التعليم  وإن 
اإلبداع، وال يؤدي إىل تكوين الشخصية املبدعة؛ لذا نرى التعليم التقليدي خُيرّج عدداً 
كبرياً من املتعلمني تقتصر خرباهتم بنحو كبري على التذكر واستدعاء املعلومات، بينما 
يقتصرون قلياًل على استخدام املعلومات يف التوّصل إىل خربات وبدائل وأفكار جديدة 
وقرارات مستنرية )نوفل،2009:20(. وتتجلى ُمشكلة البحث احلايل عرب اإلجابة عن 

التساؤالت اآلتية: 
o   ما مستوى التفكري اإلبداعي لدى طلبة قسم الرايضيات يف كليات الرتبية؟
o   تعددة الشائعة لدى طلبة قسم الرايضيات يف كليات الرتبية؟

ُ
ما الذكاءات امل

o  هل توجد عالقة بني التفكري اإلبداعي والذكاءات املتعددة لدى طلبة قسم
الرايضيات؟ 

التفكري اإلبداعي وعالقته ابلذكاء املتعدد لدى طلبة قسم الرايضيات يف كليات الرتبية

وتعمل  هتدف  املثالية  املؤسسة   
يف  لديهم  التفكري  تنمية  على 
وتشجعهم  املعرفة  جماالت  خمتلف 
على استخدامه يف حّل املشكالت 

بطريقة إبداعية
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ثانياً: أمهية البحث  
يُعّد االهتمام ابملبدعني يف العصر احلايل ضرورة قصوى يف خُمتلف الدول، وإن 
احملك الرئيس هو إجياد العقول املبدعة يف تطوير اجملتمع وتقدمه، إذ يعّد اإلبداع غاية 
يف  املبدع  للمتعلم  األساسية  األداة  ألنه  وذلك  اجملتمعات؛  يف كل  ومطلوبة  مرغوبة 
ختلفة وحتدايت املستقبل، وللتفكري دور 

ُ
مواجهة املشكالت اليت يتعرض هلا يف احلياة امل

مؤثر ومهم لدى املتعلمني للقيام ابلفعالية والتكّيف مع احلياة، ويعّد من أرقى مستوايت 
من  وصعوبة  تعقيداً  أكثر  يكون  عقلياً  نشاطاً  يتطلب  استعماله  وإن  املعريف،  التنظيم 

النشاط الذي تتطلبه القدرات العقلية األخرى )الزيود وآخرون، 1999: 117(.
ومن أجل إعداد املتعلمني للحياة جيب االهتمام ابلتفكري اإلبداعي؛ ألن املتعلم 
بدع هو األكثر تطوراً وتكيفاً مع املستقبل ومتطلباته، وإن أي نوع من أنواع اإلبداع 

ُ
امل

أن  على  البحوث  وأكدت  ابلتفكري،  االستقاللية  من  درجة  على  يكون  أن  يتطلب 
املتعلمني الذين يتوقع هلم جناح متميز هم الذين ميتلكون دافعية كبرية ويؤدون واجباهتم 

على أحسن وجه أكثر من أقراهنم، )الزايت، 2006: 485(.
املـُعلم جيب أن يقدم مشاركات كبرية يف سبيل تطوير الذكاء لدى  ويرى كاردنر أن 
املتعلمني من أجل حتقيق الرضا والكفاءة، وذلك من خالل توجيههم حنو اجملاالت اليت تناسبهم 

عن طريق اكتشاف أوجه الكفاءة واملواهب لديهم وتطويرها )اخلفاف، 2006: 118(.
التفكري  جمال  يف  العلمي  البحث  مسرية  يستكمل  أن  احلايل  البحث  وحياول 
اإلبداعي والذكاءات املتعددة، وممّا سبق ميكن أن تربز أمهيته يف كونه قد يساعد يف:  

o  تسليط الضوء على ُمتغريين ُمهمني يف اجملال الرتبوي والتعليمي ومها التفكري
اإلبداعي والذكاء املتعدد وعلى خُمتلف املراحل الدراسية.

o  التعّرف على طبيعة العالقة بني التفكري اإلبداعي والذكاء املتعدد لدى طلبة
قسم الرايضيات يف كليات الرتبية. 

o  الكشف عن مستوى التفكري اإلبداعي لدى طلبة قسم الرايضيات الذين مل
يسبق قياسه لديهم على حد علم الباحث. 

o  تعددة األكثر شيوعاً لدى طلبة
ُ
الكشف عن أي نوع من أنواع الذكاءات امل

قسم الرايضيات يف كليات الرتبية. 

أن  جيب  املـُعلم  أن  ويرى كاردنر   
سبيل  يف  كبرية  مشاركات  يقدم 
من  املتعلمني  لدى  الذكاء  تطوير 

أجل حتقيق الرضا والكفاءة
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ثالثاً: أهداف البحث: يهدُف البحث احلايل إىل الَتعّرف على: 
o  .مستوى التفكري اإلبداعي لدى طلبة قسم الرايضيات يف كليات الرتبية
o .الذكاءات املتعددة الشائعة لدى طلبة قسم الرايضيات يف كليات الرتبية
o  التفكري اإلبداعي وعالقته ابلذكاءات املتعددة لدى طلبة قسم الرايضيات يف

كليات الرتبية. 
رابعاً: حدود البحث 

o  التفكري اإلبداعي وعالقته ابلذكاءات املتعددة لدى طلبة قسم الرايضيات يف
كلية الرتبية جامعة اببل.

o  اختريت عينة البحث أبكملها من )300( طالب وطالبة من قسم الرايضيات
يف كلية الرتبية – جامعة اببل، للعام الدراسي )2018 - 2019( الدراسة الصباحية.   

خامساً: مصطلحات البحث  
1( التفكري اإلبداعي )Creativity thinking(: عرفه كل من:                                                                                                                  

 o الوجدانية وامليول  التوجهات  من  جَمموعة  أبنه:   ) 2014:61 )َحسن، 
والُقدرات العقلية اليت مَيتلكها الشخص اليت مُتكنه من إنتاج أفكار أصيلة.                                                                             

 o الَطّحان، 2016: 65( أبنه: َعملية عقلية ذات مراحل ُمعينة هتدف إىل إجياد(
عالقات بني أشياء مل َيسبق وجود عالقة بينها؛ ممّا تؤدي اىل انتاج مَيّتاز ابجلّدة واألصا
لة.                                                                                                                                                                                                                         
      ويتفق الباحث مع التعريف النظري لـ)الَطّحان، 2016: 65( ويعرفُه 
من  جَمموعة  اىل  للوصول  الرايضيات  قسم  طلبة  هبا  يَقوم  عقلية  َعملية  أبنه:  إجرائياً 
اآلراء، واألفكار اجليدة، واجلديدة؛ بناًء على َموقف ُمثري أو ُمشكلة يف أثناء استجابتهم 
لتدريس املادة العلمية، وميكن قياسه عرب إجابتهم على فقرات اختبار التفكري اإلبداعي. 

2( الذكاءات املتعددة )Multiple intelligence(: عرفها كل من:
o  92: 1999( أبهنا: عبارة عن إمكانية بيولوجية جتد هلا ،Gardener(

تعبرياً نتيجة للتفاعل بني العوامل التكوينية والبيئية، وخيتلف املتعلمون يف مقدار الذكاء 

التفكري اإلبداعي وعالقته ابلذكاء املتعدد لدى طلبة قسم الرايضيات يف كليات الرتبية
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الذي يولدون مزودين به، وخيتلفون يف الكيفية اليت ينمو هبا ذكاؤهم.
 o النعيمي، 2005: 83( أبهنا: تصور أيخذ ابحلسبان خُمتلف أشكال نشاط(

اإلنسان  تصوراً تعددايً للذكاء يعرتف ابختالفاتنا الذهنية وابألساليب املتناقضة املوجودة 
يف جمرايت الذهن البشري.  

      ويتفق الباحث مع التعريف النظري لـ)Gardener، 92: 1999(؛ 
اليت  الكلية  الدرجة  أبنه:  إجرائياً  احلايل، ويعرفه  البحث  نظريتُه ومقياسه يف  تبىن  ألنه 
حيصل عليها طلبة قسم الرايضيات عند إجابتهم على مقياس الذكاءات املتعددة، ولكل 

نوع من أنواع الذكاءات املستخدم يف البحث. 
الفصل الثاين: خلفية نظرية ودراسات سابقة  

أواًل: التفكري اإلبداعي        
عرفية رَّكزت يف َمهارات 

َ
     أشاَر )رِنكو، 2012: 13( إىل أنَّ النظرايت امل

التفكري والعمليات العقلية، فنظرايت اإلبداع املعرفية تفوق أي نظرايت أخرى؛ ويعود 
السبب إىل وجود ارتباط َحَدسي بنَي الذكاء واإلبداع، إذ توجد ارتباطات بني الذكاءات 

املتعددة واحلل اإلبداعي للُمشكالت.
ويرى جيلفورد أنَّ التفكري اإلبداعي هو تفكري تَباُعدي والعكس غري صحيح 
رونة 

ُ
أي أنَّ التفكري الَتباُعدي ليَس ابلضرورة تفكري إبداعياً؛ ومعىن هذا أنَّ الَطالقة وامل

واألصالة عمليات تباُعدية تؤدي دوراً رئيساً يف التفكري اإلبداعي، وإنَّ هناَك حقائق 
ُمتفق عليها عند مجيع النظرايت اخلاصة ابلتفكري اإلبداعي ومنها:  

o .إنَّ التفكري اإلبداعي عملية إنتاج
o .رونة واألصالة

ُ
للتفكري اإلبداعي ُمكوانت رئيسة ثالثة تتمثل ابلَطالقة وامل

o  هناك عوامل هلا أتثري كبري على تنمية وإظهار الُقدرة على التفكري اإلبداعي
وهي عوامل بيئية واجتماعية وحضارية )الطّحان ،2016:65(.

خصائص التفكري اإلبداعي 
يتسُم خِبصائص مُتّيزه َعّما سواه من أنواع التفكري األخرى ومنها: 

رئيسة  ُمكوانت  اإلبداعي  للتفكري 
رونة 

ُ
وامل ابلَطالقة  تتمثل  ثالثة 

واألصالة.
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o .جتنب التتابُعية املنطقية
o .شكلة

ُ
توفري بدائل عديدة حلل امل

o  .االبتعاد عن النمط التقليدي
o                                                                                    .تعديل االنتباه إىل مسار فكري جديد
o .احلرص على اجلديد من األفكار واآلراء واملفاهيم والتجارب والوسائل
o .مارسة اجلديد منها

ُ
البحث عن البدائل لُكل أمر واالستعداد مل

o  .خاطر واستكشاف اجلديد
َ
االستعداد لتحّمل امل

o .الثقة ابلنفس والتخلص من الروح االهنزامية
o  ،حممد( واألمور كلها  القضااي  مَع  التعامِل  يف  بادأة 

ُ
وامل بادرة 

ُ
امل روح  تنمية 

 .)138 :2015
أمهية التفكري اإلبداعي   

o  . يقود إىل التجديد، والتجديد يقود إىل التمّيز والتقدم
o  فكرة أو  حّل  من  ألكثر  يتسع  مُشويل  تفكري  أي  ُمتباعد  ُمتشعب  تفكري 

للُمشكلة.  
o  تفكري ختّيلي غري ُمتوقع جانيب أي تتفرع منه فروع كثرية يف آن واحد غري حَمكوم

تعلمني، ومنها:
ُ
ِبقواعد )عرفات، 2010: 6(. وتربز أمهيته يف حتقيق األهداف لدى امل

o .زايدة وعيُهم مبا يدور من حوهلم
o .ُمعاجلة القضية من وجوه ُمتعددة
o .زايدة فاعليتهم يف ُمعاجلة ما يُقدم هلم من مواقف وخربات
o .زايدة كفاءة العمل الذهين لديُهم
o .تفعيل دور املدرسة ودور اخلربات الصفية التعليمية

التفكري اإلبداعي وعالقته ابلذكاء املتعدد لدى طلبة قسم الرايضيات يف كليات الرتبية
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o  .ُيساعدهم على تطوير اجتاهات إجيابية حنو املدرسة
o  ،خالد )بين  هلا  التخطيط  أو  املواقف  تنظيم  يف  ونشاطُهم  حيويتُهم  زايدة 

.)35 :2013
خطوات التفكري اإلبداعي 

إنَّ الغاية من التفكري اإلبداعي جعل ُكل حلظة من حياتنا حلظة إبداع ُمدهش 
خنتار فيها بِنحو طبيعي احلياة األفضل واألكثر مجااًل وإجنازاً يف العمل، وقد حّدد غاوين 

خطوات للتفكري اإلبداعي الفّعال منها: 
o  .حدد هدفك؛ أي قرر ما تريد إجياده أو حتقيقه مثل حل ُمشكلة أو مسألة ما
o .أنشئ فكرة واضحة للهدف؛ أي التفكري ِبصيغة زمن احلاضر
o  .رَّكز عليه ِمراراً؛ أي استحضار الفكرة إىل عقلك يف أثناء فرتات التأمل
o  امنحُه طاقة إجيابية؛ أي فّكر ِبطريقة إجيابية ُمشجعة وأعرف أنَّ هدفَك موجود

أو يف طريقه إليَك، وتسّمى هذه التصرحيات اإلجيابية ابلتأكيدات )غاوين، 2010: 
.)33

مراحل التفكري اإلبداعي   
على  أجراها  دراسة  اإلبداعي عرب  التفكري  مراحل  إىل   )Rossman( أشار
)700( عامل وُمكتشف، وأكَد أنَّ هذه املراحل تتداخل ومتتزج، وليست ُمتقطعة وقد 

تتجمع يف حلظة اإلبداع ِبدرجات ُمتفاوتة، وقد َحّددها كاآليت: 
o .اإلحساس بوجود ُمشكلة
o .شكلة

ُ
تكوين امل

o .فحص املعلومات وكّيفية استخدامها
o .مُجلة احللول املطروحة
o .فحص احللول ونقدها
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o    .)294 :2009 ،صياغة الفكرة اجلديدة. )أمحد
أنواع التفكري اإلبداعي  

للتفكري اإلبداعي أنواع ُمتعددة حِبسب جماالت العمل، ومنها:
o .التعبري : تطوير فكرة أو نواتج فريدة ِبغض النظر عن نوعيتها أو جودهتا
o  .نتج : الرباعة يف التوصل إىل النواتج من الطراز األول

ُ
امل
o  الرباعة يف استخدام املواد لتطوير استعماالت جديدة هلا حِبيث االبتكاري 

حيصُل صاحبه على براءة اخرتاع. 
o  التجديدي: تقدمي أفكار جديدة بعَد اخرتاق قوانني ومبادئ يف مدارس فكرية
اثبتة. 
o  التخّيلي: التوصل إىل َمبدأ أو نظرية أو افرتاض جديد متاما يرتتب عليه ازدهار

أو بروز مدارس وحركات حبثية جديدة. )عبد العزيز، 2009: 35(.
دور املؤسسات الرتبوية يف تنمية التفكري اإلبداعي   

o                                                                                                                     .حتوى
ُ
حتوى ومن طريق امل

ُ
تقدمي مناهج تتسم ابملرونة وهتتم ابلتفكري إىل جانب امل

o  .تقدمي فرص لألنشطة احلرة يف اجلداول الدراسية
o  .تشجيع السلوكيات اإلبداعية والتعبري اإلبداعي يف األنشطة الالصفية
o .توفري خُمتربات وَمصادر تعّلم ُمتنوعة
o  حتوى

ُ
امل مبعايري  واالهتمام  للُمتعلم  تكاملة 

ُ
امل للتنمية  مؤهلني  ُمعلمني  إعداد 

والطرائق واالسرتاتيجيات اليت يستخدموهنا يف التعليم )عبيد، 2009: 121(.
دور املعلم يف تنمية التفكري اإلبداعي 

o .تعلمني فرصة للتحدث ِبصوت ُمرتفع عما لديُهم من أفكار
ُ
إعطاء امل

o  فكرين اجليدين مع األقل جودة؛ ألهّنا تُعّد
ُ
ضرورة األخذ ابحلسبان أفكار امل

جزءاً من مراحل التفكري.

التفكري اإلبداعي وعالقته ابلذكاء املتعدد لدى طلبة قسم الرايضيات يف كليات الرتبية
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o .تشجيع النقاش احلّر واحلوار والدفاع عن آراء وحلول ُمعينة
o .خلق بيئة غري ُمهددة وبيئة تعاونية داخل القاعة الدراسية لضمان جناح التعّلم
o .تعلمني

ُ
عدم التسرع يف احلكم على جواب امل

o .تعلمني األكثر انطوائية على إعطاء جواب ما
ُ
تشجيع امل

o  .تقدمي التغذية الراجعة لُكل ُمتعلم بعَد انتهاء الدرس
o  تعلمني خلق أفكار جديدة من بُنات أفكارهم وُمقارنتها مع ما

ُ
نطلب من امل

ُأجنز من أفكار يف الدرس.
o  تكليف املـُتعلمني بِتمارين تُوسع عقوهلم حبيث تكون هذه التمارين هلا جمموعة

من األجوبة الصحيحة بداًل من إجابة واحدة.
o  تقدمي ِمثال تطبيقي َحّي إلحدى مهارات التفكري اإلبداعي، إما على السبورة

وإما على وسيلة تعليمية. )عبد العزيز ، 2007 : 298(.
دور املتعلم يف تنمية التفكري اإلبداعي  

o  .حُيدد ما الذي يرغب يف عمله ويكون لديه اجتاه إجيايب حنو ما يُريد تعّلمه
o  .يُفّكر ويستشر ُكل وظائف التفكري اليت ميتلكها عقله
o .حيتضن األفكار اليت يُفّكر هبا حىت تشرق
o .يُنقح ويُراجع أفكاره وأعماله
o .يتفاعل مع ُزمالئه ويستفيد من إرشادات وتوجيهات ُمعلميه
o .يكون حُمصناً ضد أعداء النجاح ومّمن يعملون على تثبيط اهلمم
o  .تكون لديه الشجاعُة للتعبري عن رأيه وتقُبل النقد من اآلخرين

o  :2009،يستثمر ُكل ما يُتاح له من مصادر ومعلومات ورقية وإلكرتونية )عبيد
.)120
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 يعتقد الباِحث ممّا سبق أنَّ اإلبداع ليَس ضد الذاكرة وإعادة املعلومات لكنُه 
ضد التلقني والرتديد اآليل، ويتطلب ذلك عدة َمهام منها:

• تُوفر للطلبة الشعور ابألمن والطمأنينة.	
• تشجيع الطلبة وحتفيزهم َمعنوايً وأدبياً وعلمياً.	
• إاتحة الفرصة هلم للتعبري عن أفكارهم.	

معوقات التفكري اإلبداعي  
هناك ُمعوقات أو صعوابت تُعيق تطبيق التفكري اإلبداعي ومنها : 

o .ناسب أو اكتظاظه
ُ
بيئية: مثل الضجيج وعدم توافر املكان امل

o  .جتمع لألفكار اإلبداعية وعدم توافر التشجيع
ُ
ثقافية: مثل رفض امل

o  .بصرية إدراكية: مثل عدم رؤية الفرد األمور والقضااي من مجيع اجلوانب
o .تعبريية: مثل عدم الُقدرة على التعبري عن األفكار
o .فكرية : مثل  عدم الُقدرة على إيصال األفكار
o .إدراكية: مثل النظرة الَنمطية لألمور والتصلب ابلرأي
o .انفعالية: مثل اخلوف من ارتكاب اخلطأ
o  ُشعورية وال ُشعورية: مثل اخلشية من إظهار األفكار اجلديدة خوفاً من السخرية

جتمع له )السرور، 2006: 248(.
ُ
وُمعاقبة امل

وإنَّ بعض املـُجتمعات ال ُتشجع على اإلبداع بل تقتله عرب:
o  .عدم االستقرار واألمن االجتماعي سواء داخل األسرة أو خارجها
o .تدين الذي يؤثر على النواحي الصحية والسكنية لألفراد

ُ
املـُستوى االقتصادي امل

o  إذ أكدت بعض الُقدرات اإلبداعية  البيئة يف تشكيل  البيئي، تساعد  التأثري 
الدراسات أنَّ ُمتعلمي البيئة احلضرية أكثر ُمرونة، وأصالة من ُمتعلمي البيئة الريفية )عبد 

هللا، 2008: 16(.

التفكري اإلبداعي وعالقته ابلذكاء املتعدد لدى طلبة قسم الرايضيات يف كليات الرتبية
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ثانياً: الذكاء املُتعدد 
توّصل كاردنر يف أوائل الثمانينيات يف كتابه )أطر العقل( إىل نظرية جديدة ختتلف 
كلياً عن النظرية التقليدية، إذ فتحت هذه النظرية اجملال أمام العديد من الباحثني والدارسني 
وقد  تعددة 

ُ
امل الذكاءات  نظرية  عليها  وأطلق  الذكاء  ملفهوم  ومشواًل  اتساعاً  أكثر  بنحو 

استندت إىل االكتشافات العلمية احلديثة يف جمال علوم املعرفة وعلم األعصاب وتقود إىل 
 ،Gardner( .مفهوم تطبيقي جديد وخمتلف للُممارسة العلمية للتصّور العقلي اإلنساين
يتمتعون بقدرات  الذين  للمتعلمني  أثناء مالحظاته  77 :1997(. وقد بدأ نظريته يف 
درجات  على  إال  الذكاء  اختبارات  يف  حيصلون  وال  العقلية  القدرات  بعض  يف  خارقة 
ُمتوسطة أو دوهنا؛ ممّا جيعلهم يصنفون يف جمال املعاقني عقلياً، واسرتعى ذلك انتباه كاردنر 
الذي ابت يعتقد أبنه من الصعب أن نتجاهل وجود عّدة ذكاءات مستقلة عن بعضها 
البعض وبوسع املتعلم أن يقوم بتشكيلها، وتكييفها، وتطويرها، وقد ركزت على اإلنتاج 
املبدع يف حل املشكالت كون الذكاء ميكن أن يتحّول إىل شكل من أشكال اإلبداع، ومّيز 

الذكاء عن القدرات العقلية األخرى عرب جمموعة من العالمات أمهها:
o .استقالل منطقة الذكاء يف حالة وقوع تلف عصيب
o .وجود موهوبني وضعاف العقول ممّا يساعد على دراسة الذكاء بنحو منعزل
o  اليت املعلومات  لعالج  األساسية  اآلليات  أو  العمليات،  من  جمموعة  وجود 

تسمح بتحليل خمتلف أنواع املعطيات النوعية ومناقشتها.
o .وجود أتريخ منائي لدى املتعلم هلذه القدرة الذهنية
o    .)83 :2005 ،وجود تطور أترخيي قدمي هلذه القدرة العقلية )النعيمي

أنواع الذكاء املتعدد
الذكاء  )أعمدة  مسّاها  للذكاء  أنواع  سبعة  العقل  أطر  يف كتابه  صنف كاردنر 
السبعة(، وقد أضاف يف عام )1996( ذكاًء اثمناً وهو الذكاء الطبيعي يف كتابة )إعادة 
تعدد للقرن احلادي والعشرون(، وذكر يف عام )1997( أن هنالك 

ُ
تشكيل الذكاء امل

شكاًل اتسعاً من الذكاء وقد مساه ابلذكاء الوجودي وفيما يلي توضيح مبسط ألنواع 
 .)1997: 28 ،Gardner( .الذكاء التسعة
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1( الذكاء اللغوي - اللفظي: يتضمن إجادة اللغة واستخدامها كوسيلة لتذكر 
املعلومات والقدرة العالية للتعبري عن النفس، وإن أصحاب هذا الذكاء وسيلتهم املفضلة 
القراءة واالستماع ويظهر بوضوح لدى الكتاب والشعراء واخلطباء والصحفيني )عفانة 

واخلزندار، 2009: 71(.
2( الذكاء الرايضي: يوصف أبنه ذكاء األرقام والتعامل معها بفاعلية وكفاية، 
ويشري إىل التفكري العلمي والقدرة على االستدالل االستقرائي واالستنباطي، وأن صاحب 
هذا الذكاء ميتلك القدرة على التفكري بشكل جمرد ومنطقي ولديه مهارات التفكري وحل 
ووضع  املفهومة  غري  األشياء  خُمتلف  بني  والعالقات  األشكال  واكتشاف  املشكالت 
واالستنتاج   التخمني  على  القدرة  ميتلك  كما  اجملردة،  املفاهيم  واستعمال  الفرضيات 
ومربجمي  واملهندسني  الرايضيات  علماء  لدى  بوضوح  ويظهر  والتتابع  األفكار  وتنظيم 

الكمبيوتر )عامر، وحممد، 2008: 7(. 
3( الذكاء املوسيقي: القدرة على التعرف على النغمات واألحلان ويتكّون من 
األخرى،  الذكاءات  عن  مبكراً  يكون  منوه  أن  ويالحظ  لألصوات،  احلساسية  خالل 
املرهفة  واحلساسية  املوسيقية  األمناط  وتقييم  والتأليف  اإلداء  يف  املهارة  أبنه  ويعّرف 
ألصوات البيئة، والتمكن من إنتاج النغمات والتوفيق فيما بينها ، ويظهر جلياً لدى 
املوسيقية  اآلالت  على  والعازفني  واملوسيقيني،  الصوت،  ومهندسي  األحلان  مؤلفي 

)عدس، 1997: 45(.
4( الذكاء املكاين: القدرة على إدراك العامل البصري بدقة وتصور املكان النسيب 
لألشياء يف الفراغ وتكوين صور وختيالت عقلية الستعماهلا يف حل املشكالت، والقدرة 
على التفكري ابلصور والوعي ابألشكال واأللوان والرتكيبات والنماذج اليت حتيط ابلفرد 
ولصاحبه القدرة على التفكري التخيلي بواسطة الصور واجملسمات ووضع تصورات بصرية 
واضحة ويظهر بوضوح لدى الرسامني، والنحاتني، واملعماريني، واملالحني، والطيارين 

)قوشحه، 2003: 38(.
5( الذكاء اجلسمي: هو التآزر بني العقل واجلسد وأعضاء اجلسم فيما بينها، 
فيزيقية حمددة كالتآزر والتوازن والقوة والسرعة  املعرفة ابجلسم والقيام مبهارات  يتطلب 
النشاط  عن  مبعزل  يعمل  اجلسمي  النشاط  أبن  الشائع  االعتقاد  ويتحدى  واملرونة، 
العقلي، وأن ما مييزه قدرة الشخص على استخدام جسمه بطرائق متعددة والقدرة على 

التفكري اإلبداعي وعالقته ابلذكاء املتعدد لدى طلبة قسم الرايضيات يف كليات الرتبية
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التعامل مع األشياء برباعة مثل: حركات األصابع واليد، وصاحبه ميتاز ابلقدرة على 
املمثلني والراقصني والنجارين  بنحو واضح لدى  املعرفة ابإلحساس، ويظهر  اكتساب 

واحلدادين )كاردنر، 1983: 400(.
6( الذكاء الشخصي: يعّرف ابلذكاء االستنباطي ويتمثل يف القدرة على التأمل 
للقدرات اإلنسانية وخصائصها ومعرفة مواطن الضعف والقوة فيها، ويتضمن  الدقيق 
العمل  إىل  صاحبها  تدفع  اليت  والقدرة  للنفس  الداخلي  العامل  وإدراك  ابملعرفة  الوعي 
االنفرادي املستقل، والقدرة على الرتكيز على األفكار الداخلية، والوعي ابلدوافع والثقة 
العالية ابلنفس، وحب العمل، وإبداء آراء وأفكار قوية يف أثناء مناقشة قضية جدلية، 

ويظهر بوضوح لدى العلماء والفالسفة واملنظرين )عامر، وحممد، 2008: 10(.
القدرة على فهم اآلخرين وحتديد رغباهتم ومشاريعهم  الذكاء االجتماعي:   )7
وحوافزهم ونواايهم وفهم كيفية تكّون العالقات االجتماعية، والقدرة على العمل ضمن 
األجواء االجتماعية كالتعاون والتنافس، وصاحبه جيد ضالته يف العمل اجلماعي )فارس، 

.)46 :2006
    8( الذكاء الطبيعي: القدرة على التعّرف والتمّيز والتصنيف للطبيعة، وصاحبه 
وترتكز أنشطته يف  بدهشة،  هلا  واالستجابة  املشكالت،  وطرح  التساؤالت  يتفوق يف 
استكشاف األشياء املوجودة يف البيئة احلياتية مثل النبااتت واحليواانت والطيور )كوستا 

وكاليك، 2003 :17( .
9( الذكاء الوجودي: القدرة على معاجلة أسئلة عميقة بشأن الوجود اإلنساين، 
مثل: كيف جئنا إىل الوجود؟ ملاذا منوت؟ هل هناك حياة على كواكب أخرى؟ ويشري 
إىل قدرة التفكري على حنو جتريدي والتفكري يف أمور احلياة واملوت وما وراء الطبيعة أو ما 
بعد املوت، ويوجد عند الفالسفة وعلماء البارا سيكولوجيا، والفلك )عفانة اخلزندار، 

.)86 :2009
 تطبيقات نظرية الذكاءات املتعددة 

ميكن استعمال نظرية الذكاءات املتعددة من قبل التدريسني والرتبويني جيداً يف 
جمال: 
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o  لدى الدراسي  التحصيل  حتسني  زايدة  يف  ساعدت  إذ  املدرسي:  التحسني 
املتعلمني يف املواد الدراسية وزايدة دافعيتهم وميوهلم حنو تعلمها .

o  تقابل أنشطة  تشمل  متنوعة  برامج  إعداد  يف  ساعدت  إذ  الفردية:  الفروق 
الذكاء وتعريض املتعلمني هلا، حبيث تقابل قدراهتم وإمكاانهتم املختلفة والكشف عن 

الفروق الفردية يف كثري من اجلوانب االنفعالية والوجدانية املهارية. 
o  لحنة يف تدريس املوضوعات

ُ
صعوابت التعلم: ساعدت يف استعمال املوسيقى امل

عرب تلحني الكلمات؛ ممّا ساعد يف تنمية قدرهتم على اكتساب املهارات.                       
o  احتياجات تقابل  حبيث  الدراسية  املناهج  تطوير  يف  ساعدت  املوهوبون: 

)عمر،2010:  مواهبهم.  مع  تتماشى  اليت  األنشطة  مُمارسة  تتمثل يف  اليت  املوهوبني 
.)75

ويرى الباحث ممّا ذُكر آنفاً أنَّ: 
	 ،كل متعلم لديه ذكاءات متعددة ُمتمثلة ابلذكاء اللغوي، واملنطقي، واملكاين

واجلسمي، واملوسيقي، والشخصي، واالجتماعي، والطبيعي.
	.مستوى الذكاء خيتلف من متعلم آلخر
	 إىل مستوى املتعددة  الذكاءات  من  تنمية كل ذكاء  املتعلمني ميكنهم  معظم 

مالئم من الكفاية ، فالذكاء ميكن اكتسابه من طريق التدريب، والتشجيع املناسبني.
	 ثقافة املتعلم وجتاربه ومعارفه وخرباته السابقة هلا دور أساس يف بناء املهارات

لكل ذكاء من الذكاءات املتعددة. 

أمهية نظرية الذكاءات املتعددة 
تربز أمهيتها من طريق الرسم واملوسيقى وإمكانية التعّرف على القدرات العقلية ملا 
هلا من أنشطة حيوية تسمح بظهور مناذج وأمناط تربوية وتعليمية جديدة مثل الرايضيات، 
وقد أكدت الدراسات والبحوث على أن العديد من املتعلمني حيصلون على درجات 
منخفضة أو متوسطة يف األداء على مقاييس الذكاءات اليت تعتمد على األقالم واألوراق 
لألنشطة واملهارات اليت تعتمد  وهم يؤدون أداء جيد  واألسئلة واإلجاابت القصرية، 

التفكري اإلبداعي وعالقته ابلذكاء املتعدد لدى طلبة قسم الرايضيات يف كليات الرتبية

كل متعلم لديه ذكاءات متعددة 
ُمتمثلة ابلذكاء اللغوي، واملنطقي، 
واملوسيقي،  واجلسمي،  واملكاين، 
 ، عي جتما ال ا و ، لشخصي ا و

والطبيعي
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على الرسم والطبيعة وحيصلون على درجات عالية يف مقاييس الذكاءات املتعددة، ممّا 
جيعلنا نشكك يف االختبارات التقليدية للذكاء، وتقدمي أمناط جديدة للتعليم تقوم على 
إشباع احتياجاهتم ورعاية املوهوبني واملبدعني، حبيث تكون القاعة الدراسية عاملاً حقيقياً 
هلم ليصبحوا أكثر كفاءة ونشاطاً وفاعلية يف العملية التعليمية، وهذا حيدث من خالل 
األنشطة اليت تزيد من األدوار اليت يتعاملون من خالهلا مع اجملتمع احمللي خالل العملية 
التعليمية وكذلك احرتامهم لذاهتم عرب الفهم واالستيعاب، ويتكّون لديهم العديد من 
املعلومات واخلربات اإلحيائية والقابلية حنو تكوين مناذج وأمناط جديدة حلل املشكالت 

اليت تواجههم يف احلياة. )عمر،201:80 (.
اإلبداع وعالقته بالذكاء  

أن  والذكاء فريى معظمهم  اإلبداع  العالقة بني  العلماء يف حتديد  آراء  تباينت 
والعكس  مبدع  ولكنه  ذكياً  ليس  املتعلم  يكون  فقد  وطيدة،  ليست  بينهما  العالقة 
وتتفق  عالياً،  ليس  والذكاء  اإلبداع  بني  االرتباط  معامل  أن  على  يدل  ممّا  صحيحاً؛ 
واملرونة  الطالقة  وأن  واحد،  لشيء  ليس مصطلحني  أهنما  على  والبحوث  الدراسات 
واألصالة من مسات الشخص املبدع وليس من مسات الشخص الذكي فقد يكون املتعلم 
على درجة عالية من الذكاء ولكنه ليس مبدعاً، وأن الذكي قد يكون مدرك للمعاين 
ويؤدي املهارات بنحو جيد، أما املبدع فال يقاس نتاجه ابملعايري املألوفة، وإمنا خيرج عن 
املألوف، وميكن القول: إن الذكاء واإلبداع غري مرتادفني، إال إن أحدمها ال يتكون إال 
بوجود اآلخر، وإن ظهور أحدمها ال يضمن ظهور اآلخر ابلدرجة نفسها، وإّن نسبة 
الذكاء العايل ميكن أن تساعد على توافر اإلبداع العلمي، وقد أشار عدد من الباحثني 
إىل أن املتعلمني ذوي الذكاء املرتفع غري عاجزين عن التفكري بنحو إبداعي إذا أتيح هلم 
الفرصة وهناك من أكد على أن اإلبداع والذكاء مرتبطني بنحو معتدل، وقصدوا بذلك 
أن الذكاء املرتفع غري كاِف حلدوث اإلبداع وتشري دراسات أخرى إىل إن الذكاء العايل 
مسة أساسية وضرورية للظهور اإلبداعي كما يُعد القوة الدافعة للتفكري والتفكري مهارة 
يستعملها الذكاء يف العمل واإلجناز اعتماداً على عامل اخلربة فالتفكري اإلبداعي وغريه 
من أنواع التفكري يرتبط ابلذكاء وأن اإلبداع صفة مرتبطة ابلذكاء ولكنها ليست حكراً 
على األذكياء، فقد أشارت بعض الدراسات إىل أن اإلبداع يتزايد مع زايدة الذكاء حىت 
يصل الذكاء تقريباً إىل )120( درجة مث يبدأ ابلتباعد مبا يعين إن الذكاء يساعد على 
تنمية اإلبداع ولكن الذكاء العايل ليس شرطاً لإلبداع العايل وإن اإلبداع مستقل نوعا 
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ما عن الذكاء ولكن يف األعمال اإلبداعية ال بد من توافر حد أدىن من الذكاء العام 
الذي يرتاوح ما بني )120-115( درجة حبسب مقياس IQ للذكاء، وأقل من هذا 

املستوى ال حيدث اإلبداع )اجلنايب،2008 : 5(.
ثالثاً: دراسات سابقة 

راجع يف عدة َمكتبات 
َ
وضوع وامل

َ
بعد إطالع الباِحث على عدد من أدبيات امل

ويف ضوء ُمشكلة البحث وأهدافه، اختاَر من الدراسات الِسابقة ما يتفُق مع البحث 
تغرّيات واألهداف واإلجراءات، 

ُ
احلايل، اليت ال تتطابق كلياً لكِنها تقرتب َمنه يف بعض امل

ُمتمثل  واتبع  االبداعي  بـالتفكري  ُمتمثل  ُمستقل  ُمتغرّييِن  احلايل  البحث  تناوَل  حيث 
بـالذكاء املتعدد ، وجاَء عرض هذِه الدراسات حِبسب تسلسلها الزَمين وَجدول )1( يف 

طلوب إيضاحها لكل ِدراسة، وكما أييت: 
َ
أدانه يَوضح أهم النقاط امل

جدول )1( دراسات خماّصة بالبحث احلايل

ت
اسم 

الباحث 
وبلده 

 املنهج اهلدف من الِدراسة 
املُستخدم 

حجم 
العينة 

 أدوات 
الِدراسة

 الوسائل 
   نتائج الِدراسة  اإلحصائية 

1

عياش  

فلسطني
 )2003(

التعرف إىل قياس 
االسلوب املعريف 

التأمل االندفاع لدى 
طلبة املرحلة اإلعدادية 
والتعرف على عالقة 
األسلوب املعريف 

ابإلبداع.

َمنهج 
وصفي

 

)560(
طالباً 
وطالبة

مقياس 
األسلوب 
املعريف من 

إعداد الباحث 
واختبار 
التفكري 
اإلبداعي 
لسيد خري 

هللا.

  احلزمة 
اإلحصائية 
 )spss(

- توجد عالقة ارتباطية موجبة 
بني األسلوب املعريف واإلبداع.
- ال توجد فروق ذات داللة 
إحصائية يف اإلبداع على وفق 

متغري اجلنس. 
- تفوق الطلبة ذوو التخصص 
العلمي على األديب يف اختبار 

اإلبداع

2

حممد
 

 الِعراق  
 )2010(

التعّرف على درجة 
الذكاء األخالقي 
لدى املراهقني 

ومعرفة الفروق فيه 
تبعاً ملتغريي العمر 
والنوع االجتماعي 

)ذكور، إانث(

َمنهج 
وصفي

)300(
طالب 
وطالبة 

من طلبة 
الثانوية

اختبار الذكاء

برانمج 
احلزمة 

اإلحصائية 
  )spss(

- توجد فروق ذات داللة 
إحصائية يف درجات الذكاء 
األخالقي على وفق متغري 
العمر ولصاحل األكرب سناً 
فالذكاء األخالقي يتحسن 

لدى املراهقني ابلتقدم ابلعمر. 
- توجد فروق ذات داللة 

إحصائية يف الذكاء األخالقي 
بني الذكور واإلانث ولصاحل 

اإلانث.

التفكري اإلبداعي وعالقته ابلذكاء املتعدد لدى طلبة قسم الرايضيات يف كليات الرتبية

إن الذكاء واإلبداع غري مرتادفني، 
إال  يتكون  ال  أحدمها  إن  إال 
بوجود اآلخر، وإن ظهور أحدمها 
ابلدرجة  اآلخر  ظهور  يضمن  ال 

نفسها
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 َمدى اإلفادة من الِدراسات الساِبقة          
عرفة النظرية 

َ
ُيشري الباِحث إىل إن عرض تلك الدراسات قد ساعد يف تعميق امل

واإلجرائية لُه وهِبذا يتحقق اهلدف ِمن َعرض تِلك الِدراسات، وتكوين رؤية شاملة عن 
مدى ُمشاركة هذه املتغريات يف اجلوانب اليت طبقت عليها سواء يف اجملال الرتبوي أم 
أو سلبية وتعميمها على هذه  إجيابية  نتائج  التوّصل إىل  االجتماعي، ومن خالهلا مت 
اجملتمعات، وقد استفاد منها يف إبراز ُمشكلة البحث احلايل وأمهيته وصياغة األهداف 
عاجلة اإلحصائية؛ للوصول إىل النتائج وتعميمها على 

ُ
وحتديد عينة الدراسة وطرائق امل

جمتمع الدراسة ومقارنتها مع الدراسات السابقة.
الفصل الثالث: منهجية البحث وإجراءاته

تضّمن هذا الفصل عرضاً ملنهجية البحث املتبعة وجمتمع وعينة البحث واألداة 
املستخدمة وكيفية استخراج خصائصها السايكومرتية والوسائل اإلحصائية املستخدمة 

وكاآليت: 
العالقات  )دراسة  الوصفي  املنهج  الباحث  اتبع  البحث:  منهجية  أواًل: 

االرتباطية(. 
ثانياً: جمتمع البحث: يتمّثل جمتمع البحث احلايل بطلبة قسم الرايضيات يف كلية 
الرتبية جامعة اببل للعام الدراسي )2019-2018(، والبالغ عددهم )300( طالباً 

وطالبة بواقع )149( طالباً من الذكور، و)151( طالبة من اإلانث.
ثالثاً: عينة البحث: استخدم الباحث طريقة احلصر الشامل؛ أي: تناول مجيع 

أفراد اجملتمع ابلدراسة والبالغ عددهم )300( طالب وطالبة من قسم الرايضيات. 
رابعاً: أداتا البحث: مبا أن البحث يهدف اىل التعرف على التفكري اإلبداعي 
وعالقته ابلذكاءات املتعددة؛ لذا تطلب توافر أداتني: األوىل: لقياس التفكري اإلبداعي، 
اإلبداعي  للتفكري  تورانس  اختبار  الباحث  تبىّن  وقد  املتعّدد،  الذكاء  لقياس  والثانية: 
لكل  السايكومرتية  اخلصائص  من  أتكد  أن  بعد  املتعددة  للذكاءات  ومقياس كاردنر 

منها، وفيما أييت توضيح ذلك: 
1( اختبار تورانس للتفكري اإلبداعي )1967(: يتكّون من إحدى بطارايت 
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التفكري  على  القدرة  لقياس  جيلفورد  اختبار  من  واملشتقة  اإلبداعي  للتفكري  تورانس 
االبتكاري، استخرج الباحث اخلصائص السايكومرتية لالختبار من طريق إجياد: 

o  األداة االختبار، وتكون  توافرها يف  الواجب  الشروط  أهم  يعد من  الصدق: 
صادقة يف تقدير اخلاصية كلما كانت خالية من أتثري العوامل اليت جتعلها متميزة، وكلما 
 )241:2004 والعجيلي،  به.)النعمة  الثقة  زادت  االختبار  صدق  مؤشرات  زادت 

استخرج الباحث نوعني من الصدق مها: الصدق الظاهري، وصدق البناء. 
o  ًالثبات : درجات االختبار تكون اثبتة إذا كان االختبار يقيس مسة معينة قياسا

متسقاً يف الظروف املتباينة اليت قد تؤدي إىل أخطاء القياس )عالم، 2000: 131(، 
الثبات أبسلوبني مها  الباِحث  استخرج  االختبار،  ثبات  ِلقياس  ُمتعددة  وهناك طرائق 

ثبات تصحيح الباحث مع نفسه وثبات التصحيح مع مصحح آخر.  
o  اختبار التفكري اإلبداعي: بعد استخراج اخلصائص السايكومرتية لالختبارأصبح

بصورته النهائية واملكون من قسمني: األول: مأخوذ من بطارية تورانس، والثاين: مأخوذ 
من اختبار ابرون ويتكون كال القسمني من )10( فقرات موزعة على )5( اختبارات 
فرعية تتمثل يف )االستعماالت، املرتتبات، املواقف، التحسينات، التداعيات( أي إن 
كل اختبار يتألف من سؤالني، وإن كل واحد من هذه االختبارات يقيس املكوانت 
الثالثة الرئيسة )الطالقة، املرونة، األصالة( وإن جمموع درجات املكوانت الثالث ميثل 
الدرجة الكلية للتفكري اإلبداعي، ومن خالل استخراج املؤشرات اإلحصائية لدرجات 
يف  اإلحصائي  التحليل  عينة  درجات  توزيع  أن  تبني  احلايل  البحث  عينة  استجاابت 

االختبار كانت أقرب إىل التوزيع االعتدايل، وجدول )2( يوضح ذلك.        
جدول )2( املؤشرات اإلحصائية الختبار التفكري اإلبداعي

التفكري اإلبداعياألصالةاملرونةطالقةاملؤشرات االحصائية
26.9621.10248.83الوسط احلسايب

2521047الوسيط
3221044املنوال

9.516.900.1412.25االحنراف املعياري

التفكري اإلبداعي وعالقته ابلذكاء املتعدد لدى طلبة قسم الرايضيات يف كليات الرتبية
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90.5547.681.96150.09التباين
0.390.196.890.30التفرطح
0.33-0.6045.80-0.53-االلتواء
4633160املدى

81023أقل درجة
5439138أعلى درجة

املتعددة: يتكّون من )102(  2( مقياس )Gardner:1983( للذكاءات 
فقرة موزعة على )9( ذكاءات متمثلة بـ)12( فقرة للكل من الذكاء اللغوي والرايضي 
الوجودي  الذكاء  أما  والطبيعي،  واالجتماعي  والشخصي  واحلركي  واملكاين  واملوسيقي 
تنطبق  )تنطبق علي بدرجة كبرية،  بدائل  فقرة ثالثة  بـ )6( فقرات، وأمام كل  فتمثل 
علي بدرجة متوسطة، تنطبق علي بدرجة قليلة( وعند التصحيح أعطيت األوزان )1، 
و2، 3( على التوايل، حّلل الباحث فقرات املقياس إحصائياّ لغرض استبعاد أي فقرة 
غري صاحلة وإبقاء الصاحلة منها يف املقياس، وألجل إجراء التحليل اإلحصائي لفقراته 
اخلصائص  الباحث  استخرج  )300( طالب وطالبة،  البالغة  البحث  عينة  طبق على 

السايكومرتية ملقياس الذكاءات املتعددة عرب إجياد: 
o .الصدق: استخرج الصدق الظاهري وصدق البناء
o  للذكاءات التسعة  املقاييس  لفقرات  التميزية  القوة  استخرج  التميزية:  القوة 

املتعددة. 
o  التجانس الداخلي: حسب االتساق الداخلي لفقرات كل مقياس من مقاييس

إلجياد  بريسون  ارتباط  معامل  واستخدم  البحث،  عينة  إلجاابت  املتعددة  الذكاءات 
العالقة بني درجة الفقرة والدرجة الكلية ملقياس الذكاء الذي تنتمي إليه، وقد حصلت 
مجيع الفقرات يف كل مقياس من مقاييس الذكاءات املتعددة على قيم معامالت ارتباط 
حمسوبة أعلى من قيمة معامل االرتباط اجلدولية عند مستوى داللة )0.05(، وبدرجة 

حرية )298(، والبالغة )0.11( وبذلك أبقّي على مجيع الفقرات.
o  :الثبات: استخرج الثبات بطريقتني، مها
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اإلجابة  تكون  اليت  املقاييس  ثبات  حساب  يف  تستعمل  ألفا كرونباخ:   -
ثبات  ملعامل  التقديرية  القيم  متوسط  قيمته  ومتثل  أو مخاسي  ثالثي  تدرج  وفق  عليها 
للمقياس)عالم،  الداخلي  والتجانس  للتكافؤ  مؤشراً  ويعد  االختبار،  نصفّي  من  كل 
2000:165( وبلغت قيمته للذكاءات اآلتية: اللغوي )0.61(، الرايضي )0.65(، 
 ،)0.67( الشخصي   ،)0.58( اجلسمي   ،)0.64( املكاين   ،)0.79( املوسيقي 
جيدة  قيم  ومجيعها   ،)0.60( الوجودي   ،)0.60( الطبيعي   ،)0.64( االجتماعي 

ومقبولة، وتشري إىل جتانس املقياس. 
املتعددة  الذكاءات  مقياس  طبق  االختبار:  وإعادة  االختبار  بطريقة  الثبات   -
على عينة الثبات املستخدم يف اختبار التفكري اإلبداعي والبالغة )50( طالب وطالبة، 
وبعد مرور أسبوعني مت إعادة تطبيق املقياس نفسه على العينة نفسها، ولغرض حساب 
ثبات إعادة االختبار استخدم معامل ارتباط بريسون بني درجات العينة يف التطبيقني 
ولكل مقياس من مقاييس الذكاءات املتعددة التسعة وقد تراوحت معامالت الثبات بني 

.)0.64 - 0.59(
o  مقياس الذكاءات املتعددة: بعد استكمال اإلجراءات اخلاصة ابملقياس أصبح

مقياس الذكاءات املتعددة بصيغته النهائية مكون من )100( فقرة موزعة على تسعة 
ذكاءات هي: )اللغوي، الرايضي، املوسيقي، املكاين، اجلسمي، الشخصي، االجتماعي، 
فقرة   )4،12،12،12،12،12،12،12،12،12( وبواقع  الوجودي(،  الطبيعي، 
تنطبق علي  بدرجة كبرية،  )تنطبق علي  بدائل هي  ثالثة  منها  التوايل وأمام كل  على 
بدرجة متوسطة، تنطبق علي بدرجة قليلة جداً( وعند التصحيح أتخذ األوزان )1، 2، 
3(؛ وبذلك تكون أعلى درجة ميكن احلصول عليها لكل مقياس من مقاييس الذكاءات 
املتعددة )36( وأدىن درجة )12( ما عدا الذكاء الوجودي ميكن احلصول على )12( 
لكل  اإلحصائية  املؤشرات  الباحث  استخرج  أدىن درجة،  أعلى، و)4( كحد  كحد 
مقياس من مقاييس الذكاءات املتعددة لدرجات عينة البحث وتشري اإلحصائيات إىل 

أن كل ذكاء يقرتب من التوزيع االعتدايل، وجدول )3( يوضح ذلك .

التفكري اإلبداعي وعالقته ابلذكاء املتعدد لدى طلبة قسم الرايضيات يف كليات الرتبية
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جدول )3( املؤشرات اإلحصائية لكل ذكاء من الذكاءات املتعددة

الوجوديطبيعياالجتماعيالشخصياجلسمياملكايناملوسيقيالرياضياللغوياخلصائص

الوسط 
26.5428.1624.5527.4627.5826.4227.0526.919.10احلسايب

26.50292528272627279الوسيط

252926252626282810املنوال

االحنراف 
2.993.965.474.713.452.883.983.881.83املعياري

8.9815.7229.9816.5912.598.3415.8915.103.35التباين

0.87-0.26-0.18-0.38-0.34-0.29-0.38-0.66-0.22-التفرطح

0.87-0.29-0.04-0.321.011.02-0.51-0.240.47-االلتواء

أدىن 
18141215121414145درجة

أعلى 
343635363624363612درجة 

الباِحث  البيـَااَنت وحَتليلها أستعاَن  بَعد مَجع  الوسائل اإلحصائية:  خامساً - 
ابحلزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية )spss( ِلقياس ُمتغرّيي الَبحث احلايل لَدى طُلبة 

عّينة البحث. 
الفصل الرابع: عرض النتائج وتفسريها ومناقشتها 

الباحث حبسب األهداف  إليها  النتائج اليت توصل  تضمن هذا الفصل عرض 
وتفسريها ومناقشتها، ووضع عدد من االستنتاجات والتوصيات واملقرتحات يف ضوء 

النتائج اليت توصل إليها البحث احلايل.      
أواًل: أهداف البحث 

اهلدف األول: يهدف إىل التعّرف على مستوى التفكري اإلبداعي لدى طلبة 
قسم الرايضيات يف كلية الرتبية ، ولتحقيق ذلك استخدم الباحث نقطة القطع لتحديد 
عدد الطلبة ممَّن لديهم تفكري إبداعي مبستوى عاٍل ومبستوى منخفض، وحسب الوسط 
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بلغ )48.08(، وابحنراف  إذ  البالغة )300( طالب وطالبة،  البحث  لعينة  احلسايب 
معياري )12.25(، وحسب نقطة القطع األعلى واألدىن إذ بلغت نقطة القطع األعلى 

)60( ونقطة القطع األدىن )36( درجة، وجدول )4( يف أدانه يوضح ذلك.
جدول )4( أعداد الطلبة ونسبهم حبسب مستوى التفكري اإلبداعي

النسبةعدد الطلبةالفئات
18 %54مستوى التفكري اإلبداعي العايل

64 %191مستوى التفكري اإلبداعي املتوسط
18 %55مستوى التفكري اإلبداعي املنخفض

100 %300اجملموع الكلي

أظهرت النتائج أن عدد الطلبة الذين لديهم مستوى عاٍل من التفكري اإلبداعي 
بلغ )54( طالباً وطالبة ميثلون نسبة )18 %(، أما عدد الطلبة الذين لديهم مستوى 
منخفض من التفكري بلغ )55( طالباً وطالبة وميثلون نسبة )18 %(، أما من لديهم 
مستوى متوسط من التفكري اإلبداعي بلغ عددهم )191( طالباً وطالبة وميثلون نسبة 
ذوي  من  أغلبهم  الرتبية  يف كلية  الرايضيات  قسم  طلبة  أن  على  يدل  ممّا  )%64(؛ 

املستوى املتوسط يف التفكري اإلبداعي.  
قسم  طلبة  لدى  املتعددة  الذكاءات  على  التعرف  إىل  يهدف  الثاين:  اهلدف 
للقياسات  التباين  الباحث حتليل  الرتبية، ولتحقيق ذلك استخدم  الرايضيات يف كلية 

املتكررة، وجدول )5( يوضح ذلك. 

التفكري اإلبداعي وعالقته ابلذكاء املتعدد لدى طلبة قسم الرايضيات يف كليات الرتبية
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جدول )5( حتليل التباين للقياسات املتكّررة للتعّرف على الذكاءات املتعددة

الداللةالقيمة الفائية احملسوبةمتوسط املربعاتدرجة احلريةجمموع املربعاتمصدر التباين
11452.6529938.30بني األفراد

دالة981.35
11026.66240047.09داخل األفراد
86631.61810828.95بني الذكاءات

26395.05239211.03اخلطأ
124479.32269946.12الكلي
      

أظهرت النتائج يف جدول )5( وجود فروق بني الذكاءات املتعددة لدى طلبة 
قسم الرايضيات، إذ بلغت القيمة الفائية احملسوبة )981.35(، وهي أعلى من القيمة 
والبالغة  اجلدولية عند مستوى داللة )0.05( وبدرجيّت حرية )8-2392(،  الفائية 
البعدية  للمقارانت  شيفيه  اختبار  الباحث  استخدم  الفروق  داللة  وإلجياد   )1.94(

املتعددة، وجدول )6( يف أدانه يوضح ذلك.
جدول )6( اختبار شيفيه للمقارنات البعدية للفروق بني الذكاءات املتعددة

الداللةقيمة شيفيه احملسوبةالوسط احلسايبالعدداجملموعةت

1
30026.54الذكاء اللغوي

دالة6.31
30028.16الذكاء الرايضي

2
30026.54الذكاء اللغوي

دالة7.75
30026.54الذكاء املوسيقي

3
30026.54الذكاء اللغوي

غري دالة4.28
30027.64الذكاء املكاين

4
30026.54الذكاء اللغوي

غري دالة4.58
30027.58الذكاء اجلسمي

5
30026.54الذكاء اللغوي

غري دالة0.47
30026.42الذكاء الشخصي

6
30026.54الذكاء اللغوي

غري دالة1.98
30027.05الذكاء االجتماعي
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7
30026.54الذكاء اللغوي

غري دالة1.43
30026.91الذكاء الطبيعي

8
30026.54الذكاء اللغوي

دالة67.85
3009.10الذكاء الوجودي

9
30028.16الذكاء الرايضي

دالة14.07
30026.54الذكاء املوسيقي

10
30028.16الذكاء الرايضي

غري دالة2.03
30027.64الذكاء املكاين

11
30028.16الذكاء الرايضي

غري دالة2.25
30027.58الذكاء اجلسمي

12
30028.16الذكاء الرايضي

دالة6.79
30026.42الذكاء الشخصي

13
30028.16الذكاء الرايضي

غري دالة4.33
30027.05الذكاء االجتماعي

14
30028.16الذكاء الرايضي

غري دالة4.87
30026.91الذكاء الطبيعي

15
30028.16الذكاء الرايضي

دالة74.17
3009.10الذكاء الوجودي

16
30026.54الذكاء املوسيقي

دالة12.03
30027.64الذكاء املكاين

17
30026.54الذكاء املوسيقي

دالة11.81
30027.58الذكاء اجلسمي

18
30026.54الذكاء املوسيقي

دالة7.35
30026.42الذكاء الشخصي

19
30026.54الذكاء املوسيقي

دالة11.59
30027.05الذكاء االجتماعي

التفكري اإلبداعي وعالقته ابلذكاء املتعدد لدى طلبة قسم الرايضيات يف كليات الرتبية
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20
30026.54الذكاء املوسيقي

دالة9.19
30026.91الذكاء الطبيعي

21
30024.55الذكاء املوسيقي

دالة60.10
3009.10الذكاء الوجودي

22
30027.64الذكاء املكاين

غري دالة0.22
30027.58الذكاء اجلسمي

23
30027.64الذكاء املكاين

غري دالة4.75
30026.42الذكاء الشخصي

24
30027.64الذكاء املكاين

غري دالة2.29
30027.05الذكاء االجتماعي

25
30027.64الذكاء املكاين

غري دالة1.05
30026.91الذكاء الطبيعي

26
30027.64الذكاء املكاين

دالة72.14
3009.10الذكاء الوجودي

27
30027.58الذكاء اجلسمي

غري دالة4.53
30026.42الذكاء الشخصي

28
30027.58الذكاء اجلسمي

غري دالة2.07
30027.05الذكاء االجتماعي

29
30027.58الذكاء اجلسمي

غري دالة2.61
30026.91الذكاء الطبيعي

30
30027.58الذكاء اجلسمي

دالة71.91
3009.10الذكاء الوجودي

31
30026.42الذكاء الشخصي

غري دالة2.46
30027.05الذكاء االجتماعي

32
30026.42الذكاء الشخصي

غري دالة1.91
30026.91الذكاء الطبيعي
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33
30026.42الذكاء الشخصي

دالة67.49
3009.10الذكاء الوجودي

34
30027.05الذكاء االجتماعي

غري دالة0.54
30026.91الذكاء الطبيعي

35
30027.05الذكاء االجتماعي

دالة69.48
3009.10الذكاء الوجودي

36
30026.91الذكاء الطبيعي

دالة69.29
3009.10الذكاء الوجودي

 )6( جدول  يف  والرايضي  اللغوي  الذكاء  بني  للمقارنة  شيفيه  نتائج  أظهرت 
إذ بلغت قيمة شيفيه احملسوبة )6.31( وهي أعلى  أعاله وجود فروق دالة احصائياً 
من قيمة شيفيه احلرجة )5.54( وابملقارنة بني الوسط احلسايب للذكاء الرايضي والبالغ 
ممّا   )26.54( والبالغ  اللغوي  للذكاء  احلسايب  الوسط  من  أعلى  جنده   )28.16(
الذكور  والسيما  الرايضة  إىل  ومييلون  الرايضي  ابلذكاء  يتمتعون  الطلبة  أن  على  يدلُّ 
ألهنم يعدونه جزءاً من شخصيتهم، وأظهرت نتائج شيفيه للمقارنة بني الذكاء اللغوي 
إذ بلغت قيمة شيفيه احملسوبة )7.75(، وهي  واملوسيقي وجود فروق دالة إحصائياً 
أعلى من قيمة شيفيه احلرجة والبالغة )5.54(، وابملقارنة بني الوسط احلسايب للذكاء 
والبالغ  املوسيقي  للذكاء  احلسايب  الوسط  من  أعلى  جنده   )26.54( والبالغ  اللغوي 
)24.55(؛ ممّا يدل على أن أكثر الطلبة لديهم ذكاء لغوي يفوق الذكاء املوسيقي، 
وللمقارنة بني الذكاء اللغوي والوجودي ظهر وجود فروق دالة إحصائياً، إذ بلغت قيمة 
 ،)5.54( والبالغة  احلرجة  شيفيه  قيمة  من  أعلى  وهي   ،)67.85( احملسوبة  شيفيه 
وابملقارنة بني الوسط احلسايب للذكاء اللغوي، والبالغ )26.54( جنده أعلى من الوسط 
احلسايب للذكاء الوجودي والبالغ )9.10(؛ ممّا يدل على أهنم يتمتعون ابلذكاء اللغوي 
مبستوى عاِل يفوق الذكاء الوجودي ولديهم القدرة يف أن يبدعوا يف الذكاء اللغوي، أما 
ما خيصُّ نتائج املقارنة بني الذكاء الرايضي واملوسيقي فقد تبني وجود فروق دالة احصائياً 
إذ بلغت قيمة شيفيه احملسوبة )14.07(، وهي أعلى من قيمة شيفيه احلرجة والبالغة 
)5.54( وابملقارنة بني الوسط احلسايب للذكاء الرايضي والبالغ )28.16( جنده أعلى 
الطلبة  أن  على  يدل  ممّا  )24.55(؛  والبالغ  املوسيقي  للذكاء  احلسايب  الوسط  من 
يتميزون ابلذكاء الرايضي مبستوى عاِل والذكاء الوجودي مبستوى واطئ وهذا يؤكد على 

التفكري اإلبداعي وعالقته ابلذكاء املتعدد لدى طلبة قسم الرايضيات يف كليات الرتبية
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أهنم ميتلكون القدرة على التخمني واالستنتاج، وتنظيم األفكار والتتابع وطرح األسئلة 
دالة  فروق  وجود  والشخصي  الرايضي  الذكاء  بني  املقارنة  نتائج  وأظهرت  الواسعة، 
احصائياً إذ بلغت قيمة شيفيه احملسوبة )6.79(، وهي أعلى من قيمة شيفيه احلرجة 
والبالغة )5.54(، وابملقارنة بني الوسط احلسايب للذكاء الرايضي والبالغ )28.16( 
جنده أعلى من الوسط احلسايب للذكاء املوسيقي والبالغ )26.42(؛ ممّا يدل على إن 
الطلبة لديهم ذكاء رايضي يتميز ابلتفكري العلمي والقدرة على االستدالل االستقرائي 
واالستنباطي . كما أظهرت نتائج املقارنة بني الذكاء الرايضي والوجودي وجود فروق دالة 
احصائياً إذ بلغت قيمة شيفيه احملسوبة )74.17(، وهي أعلى من قيمة شيفيه احلرجة 
والبالغ )28.16(  الرايضي  للذكاء  احلسايب  الوسط  بني  والبالغة )5.54( وابملقارنة 
جنده أعلى من الوسط احلسايب للذكاء الوجودي والبالغ )9.10(؛ ممّا يدل على إهنم 
اجملردة  املفاهيم  مع  التعامل  على  القدرة  ولديهم  عالية  بدرجة  رايضي  ذكاء  ميتلكون 
الستنباط العالقات بني األشياء وأداء العمليات وسهولة التعامل مع األشكال وتقدمي 
الرباهني لعمل االشياء، أما نتائج املقارنة بني الذكاء املوسيقي وكل من الذكاء املكاين 
واجلسمي والشخصي واالجتماعي والطبيعي والوجودي فقد أظهرت وجود فروق دالة 
إحصائياً إذ بلغت قيم شيفيه احملسوبة ،60.10،9.19،11.59،7.35،11.81

12.03(( على التوايل وهي أعلى من قيمة شيفيه احلرجة والبالغة )5.54(، وابملقارنة 
بني املتوسطات جند أن الوسط احلسايب  لكل من الذكاء املكاين  واجلسمي والشخصي 
 )26.19،27.05،26.42،27.58،27.64( والبالغ  والطبيعي  واالجتماعي 
على التوايل أعلى من الوسط احلسايب للذكاء املوسيقي والبالغ )24.55(، أما الوسط 
احلسايب للذكاء الوجودي البالغ)9.10(أصغر من الوسط احلسايب للذكاء املوسيقي؛ 
ممّا يدل على أن الطلبة ميتلكون ذكاء عاٍل يف كل نوع من أنواع الذكاء الذي يبدعون 
فيه وذكاء منخفض للذكاء الوجودي عند مقارنته مع أنواع الذكاءات املتعددة، كما 
أظهرت نتائج املقارنة بني الذكاء  املكاين والوجودي وجود فروق دالة إحصائياً إذ بلغت 
قيمة شيفيه احملسوبة )72.14(، وهي أعلى من قيمة شيفيه احلرجة والبالغة )5.54( 
وابملقارنة بني الوسط احلسايب للذكاء املكاين والبالغ )27.64( جنده أعلى من الوسط 
احلسايب للذكاء الوجودي والبالغ )9.10(؛ ممّا يدل على أن الطلبة لديهم ذكاء مكاين 
مبستوى عاٍل، وأظهرت نتائج املقارنة بني الذكاء اجلسمي والوجودي وجود فروق دالة 
احصائياً إذ بلغت قيمة شيفيه احملسوبة )71.91( وهي أعلى من قيمة شيفيه احلرجة 
والبالغ )27.58(  للذكاء اجلسمي  احلسايب  الوسط  والبالغة )5.54( وابملقارنة بني 
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جنده أعلى من الوسط احلسايب للذكاء الوجودي والبالغ )9.10(، وتشري هذه النتيجة 
اىل أهنم يتمتعون ابلذكاء اجلسمي الذي  يتميز ابلقدرة على استخدام اجلسم وإجناز 
الشخصي  الذكاء  بني  املقارنة  نتائج  أظهرت  معينة كما  وأحداث  ومواقف  مهارات 
والوجودي وجود فروق دالة إحصائياً إذ بلغت قيمة شيفيه احملسوبة )67.49( وهي 
أعلى من قيمة شيفيه احلرجة والبالغة )5.54( وابملقارنة بني الوسط احلسايب للذكاء 
الشخصي والبالغ )26.42( جنده أعلى من الوسط احلسايب للذكاء الوجودي والبالغ 
)9.10(، ممّا يدل على أن الطلبة لديهم ذكاء شخصي ميتاز ابلقدرة على فهم الذات 
والوجودي  االجتماعي  الذكاء  بني  املقارنة  نتائج  أما  اآلخرين،  مع  العالقات  وتنظيم 
 )69.48( احملسوبة  شيفيه  قيمة  بلغت  إذ  إحصائياً  دالة  فروق  وجود  أظهرت  فقد 
وهي أعلى من قيمة شيفيه احلرجة والبالغة )5.54( وابملقارنة بني املتوسطات جند أن 
الوسط احلسايب للذكاء االجتماعي والبالغ )27.05( أعلى من الوسط احلسايب للذكاء 
الوجودي والبالغ )9.10(؛ ممّا يدل على إن لديهم ذكاء اجتماعي يتمثل يف التعامل 
نتائج  مع اآلخرين والتواصل معهم، وبناء عالقات واسعة يف اجملتمع ، كما أظهرت 
املقارنة بني الذكاء الطبيعي والوجودي وجود فروق دالة إحصائياً إذ بلغت قيمة شيفيه 
احملسوبة )69.29( وهي أعلى من قيمة شيفيه احلرجة والبالغة )5.54( وابملقارنة بني 
احلسايب  الوسط  من  أعلى  والبالغ )26.91( جنده  الطبيعي  للذكاء  احلسايب  الوسط 
للذكاء الوجودي والبالغ )9.10(؛ ممّا يدل على أن لديهم الرغبة يف التعرف على احمليط 
اخلارجي ومطالعة املصادر اليت هتتم ابلطبيعة والعلوم و الكائنات احلية ومبستوى أعلى 

من الذكاء الوجودي.   
اهلدف الثالث: يهدف اىل التعرف على العالقة االرتباطية بني التفكري اإلبداعي 
استخدم  ذلك  ولتحقيق  الرتبية،  الرايضيات يف كلية  قسم  طلبة  لدى  املتعدد  والذكاء 
من  ذكاء  وكل  اإلبداعي  التفكري  بني  العالقة  ملعرفة  بريسون  ارتباط  معامل  الباحث 

الذكاءات املتعددة، وجدول )7( يوضح ذلك.  

التفكري اإلبداعي وعالقته ابلذكاء املتعدد لدى طلبة قسم الرايضيات يف كليات الرتبية
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جدول )7( معامالت االرتباط بني التفكري اإلبداعي والذكاءات املتعددة

معامل ارتباطها بالتفكري اإلبداعينوع الذكاءت
0.01 -  الوجودي1
0.01 -  الطبيعي2
0.04االجتماعي3
0.03الشخصي4
0.10اجلسمي5
0.02 -   املكاين6
0.03 املوسيقي7
0.06 الرايضي8
0.05 اللغوي9

أظهرت النتائج كما يف جدول )7( عدم وجود عالقة دالة إحصائياً بني التفكري 
اإلبداعي وكل ذكاء من الذكاءات املتعددة)اللغوي، الرايضي، املوسيقي، املكاين، اجلسمي، 
الشخصي، االجتماعي، الطبيعي، الوجودي(، إذ بلغت قيم معامالت االرتباط احملسوبة 
 )- 0.02،0.03،0.06،0.05،- 0.01،0.04،0.03،0.10،- 0.01(
على التوايل، وهي أصغر من قيمة معامل االرتباط اجلدولية عند مستوى داللة )0.05( 
وبدرجة حرية )298(، والبالغة )0.11(؛ ممّا يشري إىل أن التفكري اإلبداعي ال يرتبط 

أبي مظهر من مظاهر الذكاءات املتعددة.

ثانياً: االستنتاجات 
استنتج الباحث يف ضوء النتائج اليت أسفَر عنها البحث احلايل ما أييت: 

o  .إن طلبة قسم الرايضيات لديهم تفكري إبداعي بدرجة مقبولة ومبستوايت متفاوتة
o  عدم وجود عالقة دالة إحصائياً بني التفكري اإلبداعي وكل ذكاء من الذكاءات

املتعددة.   
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ثالثاً: التوصيات 
يوصي الباحث يف ضوء النتائج اليت توصل إليها مبا أييت: 

حث القائمني على شوؤن كليات الرتبية يف اجلامعات احلكومية واألهلية على توفري البيئة 
التفكري اإلبداعي ابلعمل  املناسبة، مبا يضم أنواع الذكاء واكتساب  الرتبوية والتعليمية 

على تطوير العملية التعليمية وتوفري األساليب والوسائل والتقنيات التعليمية احلديثة. 
o  ،النظر يف أهداف وحمتوى فقرات برامج إعداد طلبة قسم الرايضيات إعادة 

وكذلك طرائق وأساليب التدريس املتبعة يف التقومي اجلامعي.
o  رفع يف  تساعد  مبوضوعات  اجلامعية كافة  املراحل  يف  الدراسية  املناهج  إثراء 

مستوايت الطلبة يف التفكري اإلبداعي والذكاءات املتعددة.
رابعاً: املقرتحات

يقرتُح الباحث يف ضوء النتائج اليت توصل إليها واستكمااًل للبحث احلايل إجراء 
عدد من الدراسات والبحوث منها:

o  .دراسة مقارنة بني التفكري اإلبداعي والذكاءات املتعددة لدى طلبة اإلعدادية
o .القيام بدراسة طولية لتتبع تطور القدرات اإلبداعية يف األعمار املختلفة

التفكري اإلبداعي وعالقته ابلذكاء املتعدد لدى طلبة قسم الرايضيات يف كليات الرتبية
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 Abstract

Administrative creativity is not an accidental product، 
but an inevitable result of scientific foundations and rules to 
be followed، the most important of which is the sharing of 
thought and the provision of information. In the last 15 years، 
many of the concepts governing the work of managers have 
changed، the problem is no longer in classical management of 
individuals، finances or other administrative work، but rather 
the problem facing managers is to manage the ongoing change 
that occurs within the organization as they gain increased 
experience in the midst of ongoing external variables in the 
surrounding work environment.

Relying on ICT has become one of the important pillars of 
modern management

In the past few years، ICT has produced a new administrative 
reality، whose manifestations have been reflected in the fall of 
many of the intellectual concepts and systems upon which 
management studies have previously been based، making 
modern administrative methods almost irrelevant to the 
reality of management thinking and its applications over the 
past decade. In doing so، contemporary organizations have 
been affected، their structures، transactions and performance 
standards have changed، and their services have been extended 
beyond official times، in an effort to achieve their transactional 
processes beyond time and space، and to achieve fast، transparent 
and fair services.

دور اإلدارة اإللكرتونية يف تطوير املرفق العام

بشرى محيد عبد* 

*  بكالوريوس قانون/ اجلامعة العراقية.
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The complexity of the services and activities provided 
by government departments and their importance to 
citizens residents and institutions make it imperative to 
transform them from traditional management to e-management 
through the use of modern electronic means and techniques 
to provide the necessary flexibility in response to internal and 
external changes، and to shorten procedures that waste time، 
effort and expense. Due to the novelty of e-management، the 
lack of public awareness about its characteristics and nature in 
general، and the scarcity of studies، the researcher’s efforts have 
focused on this aspect، motivating specialists to conduct more 
practical and applied research، and making scientific use of the 
e-Management achievements.

This study is important in that e-administration is the 
backbone of the modern civil societies، which have been 
facing daily life crises under their traditional administrations، 
so that they can take remarkable steps to overcome these crises 
through technology، and to view e-administration as a modern 
alternative to the development of human life on the ground، 
meet its administrative demands، and satisfy its ambitions in 
getting higher and easier capabilities in managing its affairs and 
details، as well as in the execution of e-government operations 
and transparency.

This study aims to :

-  Define the e-management and the role it plays in the 
service of society. With an explanation

to the most important characteristics and features of 
e-governance in government institutions and facilities are the 
most important features and elements of modern e-governance.

-  Inform the most important requirements، components 
and constraints of the modern e-management project and the 

دور اإلدارة اإللكرتونية يف تطوير املرفق العام
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motives for its transformation

- The extent to which e-management affects the principles 
governing the operation of the General Annex and how to 
develop the performance of the facility and its services under 
e-management in line with the evolution of the global 
management system.

E-management is a new trend in contemporary management 
where all countries and institutions seek to benefit from this 
progress in achieving all administrative actions and transactions 
in an attempt to develop their performance and work.

In the shadow of the problem، we ask the following 
questions:

- What is the concept، components and methodology of 
electronic management?

- What are the fundamentals of e-governance and what are 
the fundamentals of e-governance?

- What is the basics element of the transition to electronic 
management and what are the elements of this transition?

- What are the obstacles that faced the shift toward 
e-management?

- How was Iraq’s experience with e-management 
applications?
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املقدمة
إن اإلبداع اإلداري ليس نتاج مصادفة، وإمنا هو نتيجة حتمية ألسس علمية 
املعلومات. فقد تغرّيت  القواعد املشاركة ابلفكر وإاتحة  تتبع، ومن أهم هذه  وقواعد 
فلم  املديرين،  اليت حتكم عمل  املفاهيم  الكثري من  السنوات اخلمس عشر األخرية  يف 
األعمال  أو  املاليات  أو  األفراد  إدارة  املتمثلة يف  الكالسيكية  اإلدارة  املشكلُة يف  تعِد 
اإلدارية األخرى، وإمنا أصبحت املشكلة اليت تواجه املديرين هي إدارة التغيري املستمر 
املتغريات  من  خضم  يف  متزايدة  خلربات  اكتساهبا  مع  املؤسسة  داخل  حيدث  الذي 
اخلارجية املستمرة يف بيئة العمل احمليطة هبا. وقد أصبح االعتماد على تقنية املعلومات 

واالتصاالت أحد الركائز املهمة اليت تنطلق منها اإلدارة احلديثة.
فقد أنتجت تقنية املعلومات واالتصاالت وتطبيقاهتا املتطورة واملتجددة، خالل 
جتلَّت مظاهره يف سقوط كثري من  جديداً،  إدارايً  واقعاً  السنوات القليلة املاضية، 
حيث  سابقاً،  املفاهيم الفكرية واملنظومات اليت اعتمدت عليها الدراسات اإلدارية 
جعلت األساليب اإلدارية احلديثة ال تكاد متت بصلة ملا كان عليه واقع الفكر اإلداري 

وتطبيقاته خالل العقد الفائت.
وبفعل ذلك فقد أتثرت املنظمات املعاصرة، وتغريت هياكلها ومعامالهتا ومعايري 
أدائها، وامتد نطاق خدماهتا إىل خارج املواقيت الرمسية؛ سعياً إلجناز تعامالهتا متعدية 

حدود الزمان واملكان، وصواًل إىل خدمات تتسم ابلسرعة والشفافية والنزاهة. 
إن تشعب اخلدمات واألنشطة والفعاليات اليت تقدمها اإلدارات احلكومية 
وأمهيتها للمواطنني واملقيمني واملؤسسات حتتم ضرورة حتوهلا من أسلوب اإلدارة التقليدية 
من خالل استخدام الوسائل والتقنيات اإللكرتونية  إىل أسلوب اإلدارة اإللكرتونية 
احلديثة لتوفري املرونة الالزمة استجابة للمتغريات الداخلية واخلارجية املتالحقة، وصواًل 
ونظرًا حلداثة اإلدارة  إىل اختصار اإلجراءات اليت تبدد الوقت واجلهد والنفقات. 
وندرة  اإللكرتونية، وقلة الوعي العام الذي حييط خبصائصها وطبيعتها بصفة عامة، 
الدراسات اليت تناولتها؛ فقد تركزت جهود الباحث لتسليط الضوء على هذا اجلانب، 
املتخصصني إلجراء مزيد من البحوث العملية التطبيقية، واإلفادة علميًا من  وحتفيز 

منجز اإلدارة اإللكرتونية.

دور اإلدارة اإللكرتونية يف تطوير املرفق العام

املعلومات  تقنية  أنتجت  فقد 
املتطورة  وتطبيقاهتا  واالتصاالت 
السنوات  خالل  واملتجددة، 
إدارايً  واقعاً  املاضية،  القليلة 
يف  مظاهره  جتلَّت  جديداً، 
الفكرية  املفاهيم  سقوط كثري من 
عليها  اعتمدت  اليت  واملنظومات 

الدراسات اإلدارية سابقًا
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أمهية الدراسة:
أتيت أمهية هذه الدراسة يف أن اإلدارة اإللكرتونية تعّد عصب حياة اجملتمعات 
إداراهتا  خانقة يف ظل  أزمات  تواجه  اليومية  حياهتا  مسرية  اليت كانت  احلديثة  املدنية 
التقليدية حىت استطاعت أن ختطو خطوات الفتة على سبيل جتاوز هذه األزمات بفعل 
التقنية احلديثة، فضاًل عن النظر إىل اإلدارة اإللكرتونية على أهنا بديل عصري يواكب 
التطور الذي اعرتى حياة اإلنسان على سطح األرض، ويليب مطالبه اإلدارية، ويرضي 

طموحه يف احلصول على قدرات أعلى وأيسر يف إدارة شؤون حياته وتفاصيله.
املعامالت  تنفيذ  وقت  اإللكرتونية  اإلدارة  ختتصر  أهنا  يف  األمهية  أيضاً  وأتيت 
وتوفر  ومنظماهتا،  احلكومية  األجهزة  إدارات  بني  االتصال  وتسهِّل  املختلفة،  اإلدارية 

الدقة والوضوح يف العمليات اإلدارية.

أهداف الدراسة:
تتمثل يف اآليت:

التعريف ابإلدارة اإللكرتونية والدور الذي تؤديه يف خدمة اجملتمع. مع توضح بيان . 1
أهم خصائص اإلدارة اإللكرتونية يف املؤسسات واملرافق احلكومية ومالحمها احلديثة، 

بيان أهم مسات اإلدارة اإللكرتونية احلديثة وعناصرها
بيان أهم متطلبات مشروع اإلدارة اإللكرتونية احلديثة ومقوماته ومعوقاته ودوافع . 2

التحّول حنوها.
مدى أتثري اإلدارة اإللكرتونية على املبادئ اليت حتكم سري املرفق العام، وكيفية تطوير . 3

أداء املرفق واخلدمات اليت يقدمها يف ظل اإلدارة االلكرتونية مبا ينسجم مع التطّور 
احلاصل يف النظام اإلداري العاملي.
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إشكالية الدراسة: 
السنوات  يف  معها  ظهرت  اليت  املفاهيم  غرار  على  اإللكرتونية  اإلدارة  تعّد   
األخرية، نتيجة للثورة املعلوماتية وثورة االتصاالت احلديثة متثل اجتاهاً جديداً يف اإلدارة 
املعاصرة حيث تسعى كل الدول واملؤسسات لالستفادة من هذا التقدم يف إجناز مجيع 
األعمال واملعامالت اإلدارية؛ سعياً منها لتطوير أدائها وأعماهلا . وإن تشعب اخلدمات 
للمواطنني واملؤسسات  اليت تقدمها اإلدارات احلكومية وأمهيتها  واألنشطة والفعاليات 
اإللكرتونية، عرب  اإلدارة  أسلوب  إىل  التقليدية  اإلدارة  أسلوب  من  حتتم ضرورة حتّوهلا 
استخدام الوسائل والتقنيات اإللكرتونية احلديثة لتوفري املرونة الالزمة استجابة للمتغريات 
الداخلية واخلارجية املتالحقة، ووصواًل إىل اختصار اإلجراءات اليت تبدد الوقت واجلهد 

والنفقات.
 ويف مضمون اإلشكالية نطرح األسئلة اآلتية: 

• ما مفهوم اإلدارة اإللكرتونية وعناصرها ومنهجية تطبيقها؟	
•  ما أساسيات التحّول إىل اإلدارة االلكرتونية؟ وما مقومات هذا التحول؟	
•  ما العقبات اليت واجهت التحّول حنو اإلدارة االلكرتونية؟	
• ما مدى أتثري اإلدارة اإللكرتونية على طرق إدارة املرفق العام؟ وعلى املبادئ اليت 	

حتكم سري املرفق العام؟
• كيف كانت جتربة العراق مع تطبيقات اإلدارة اإللكرتونية؟	
• ما املرافق اليت طبقت اإلدارة اإللكرتونية فيها وقدمت خدامتها إلكرتونيا؟	

هيكلية الدراسة:
اإللكرتونية ومفهومها  اإلدارة  البحث على جانبني جانب يضم  تقسيم  ارأتينا 

وجانب آخر عن املرفق العام وما مدى أتثرياإلدارة اإللكرتونية على تطويره. 
 وقد تضمن البحث أربع مباحث:

اإلدارة  مبفهوم  اإلحاطة  فيه  حناول  األول  مطلبني:  ويضم  األول  املبحث 

دور اإلدارة اإللكرتونية يف تطوير املرفق العام

واألنشطة  اخلدمات  تشعب  إن 
والفعاليات اليت تقدمها اإلدارات 
للمواطنني  وأمهيتها  احلكومية 
حتّوهلا  ضرورة  حتتم  واملؤسسات 
إىل  التقليدية  اإلدارة  أسلوب  من 

أسلوب اإلدارة اإللكرتونية
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اإللكرتونية وعناصرها ومنهجية تطبيقها، واملطلب الثاين يبحث عن املرفق العام ومبادئه 
وطرق إدارته.

املبحث الثاين ويضم مطلبني: خيتص األول أبثر اإلدارة اإللكرتونية على طرق 
العام وتطويرها، والثاين خيتص أبثر تطبيق اإلدارة اإللكرتونية على تطويع  املرفق  إدارة 

املبادئ اليت حتكم املرفق العام وتفسريها.
املبحث الثالث يتضمن دراسة التحّول حنو اإلدارة اإللكرتونية وقد مت تقسيمه 
إىل ثالثة مطالب، املطلب األول نتعرف من خالله على مقومات ومتطلبات التحّول 
حنول اإلدارة اإللكرتونية، ويف املطلب الثاين تناولنا معوقات هذا التحول ويف املطلب 

الثالث تناولنا مربرات ودوافع التحّول حنو اإلدارة اإللكرتونية.
يف  وآفاقها  اإللكرتونية  اإلدارة  واقع  دراسة  فيتضمن  واألخري  الرابع  املبحث 
املؤسسات العراقية من طريق مطلبني: تناولنا يف األول وضع اإلدارة اإللكرتونية احلايل يف 
العراق، أما الثاين فتناولنا فيه عينة من املؤسسات أو املرافق اليت طبق فيها نظام اإلدارة 

اإللكرتونية.
تسبقهم مقدمة وتليهم خامتة تتضمن ملخصاً عن البحث والتوصيات وإشكالية 

الدراسة وهيكليتها لتنتهي ابملصادر اليت اعتمد عليها البحث.
املبحث األول

ماهية اإلدارة اإللكرتونية واملرفق العام 
ميكن القول إن نشأة اإلدارة اإللكرتونية كمفهوم حديث هي نتاج تطور نوعي 
احلاجة إىل توظيف  املعلومات، وازدايد  ثورة  احلديثة، يف ظل  االتصال  تقنيات  أفرزته 
وقبل  ابملؤسسات،  املواطن  عالقات  ويف  العامة  املرافق  إدارة  يف  احلديثة  التكنولوجيا 
البحث عن أثر هذه التكنولوجيا على املرفق العام لذا سوف نتطرق يف هذا املبحث 
ويف املطلب األول منه ملفهوم اإلدارة اإللكرتونية وعناصرها وأهدافها ومنهجية تطبيقها، 
ويف املطلب الثاين سوف نستعرض تعريف املرفق العام وطرق إدارة واملبادئ اليت حتكم 

سري املرفق.
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املطلب األول 
مفهوم اإلدارة اإللكرتونية

تعّد اإلدارة اإللكرتونية من املفاهيم اجلديدة اليت ظهرت نتيجة التغرّيات اليت طرأت 
على الساحة العاملية وكان للتطور التكنولوجي واملعريف النصيب األكرب يف والدهتا. وقد 
تعددت آراء الفقهاء واختلفت بشأن حتديد مفهوم اإلدارة اإللكرتونية، وما عناصرها، 
وأهدافها، ومنهجية تطبيقها ومرد ذلك انجم إىل الزاوية اليت ينظر من خالهلا كل فقيه.

الفرع األول: تعريف اإلدارة اإللكرتونية
ومضمونه  وحدوده  اإلداري  النشاط  ماهية  عن  حمدد  تصور  من  هناك  ليس 
فالبعض يفهم اإلدارة أبهنا السلطة والقيادة. وقد عرفها بيتز دركر وهو من علماء اإلدارة 
املعاصرين وصاحب نظرية اإلدارة ابألهداف »أهنا عضو له وظائف متعددة وهي اليت 

تدير العمال والعمل«.
فقد عرفت موسوعة العلوم االجتماعية: اإلدارة »هي العملية اليت ميكن بواسطتها 
تنفيذ غرض معني واإلشراف عليه«، واإلدارة ليست هدفاً يف حد ذاته وإمنا هي وسيلة 
لتحقيق أهداف حمددة وترمجتها إىل واقع ملموس؛ ولتحقيق هده األهداف فإن هناك 
جمموعة من الوظائف الرئيسة املسؤولة عن حتقيق الغرض من لإلدارة وهي: )التخطيط، 

والتنظيم، والتوجيه، والرقابة()1(.
مستوى  حتسني  يف  التقنية  القدرة  نتاج  استخدام  فهي  اإللكرتونية  اإلدارة  أما 
أداء اإلدارة، ورفع كفاءهتا، وتعزيز فعاليتها يف حتقيق األهداف املرجوة منها ابستخدام 
التقنيات اإلدارية احلديثة كافة، وشبكات االتصال إلجناز العمليات اإلدارية من ختطيط 
وتنظيم وتوجيه ورقابة لتحقيق األهداف أبقل وقت وجهد وذلك ابالنتقال من الطريقة 
التقليدية اليدوية إىل الشكل اإللكرتوين من أجل االستخدام األمثل للوقت واملال واجلهد.

اإلدارية  واخلدمات  األعمال  حتّول  اإللكرتونية:  اإلدارة  آخرون  عرف  وقد   
التقليدية كافة )اإلجراءات الورقية الطويلة( إىل أعمال وخدمات إلكرتونية تنفد بسرعة 
عالية ودقة متناهية ابستخدام اإلنرتنت وشبكات األعمال يف إجناز الوظائف اإلدارية 
من ختطيط إلكرتوين، وتنظيم إلكرتوين، وقيادة إلكرتونية، ورقابة إلكرتونية؛ ولذلك يطلق 
ا عملية مكننة أعمال ونشاطات اإلدارة ابالعتماد  عليها إدارة دون ورق. وتعرف أبهنَّ
على تقنيات املعلومات الضرورية كافة؛ وصواًل إىل حتقيق أهداف اإلدارة يف التقليل من 

دور اإلدارة اإللكرتونية يف تطوير املرفق العام

اإلدارة ليست هدفاً يف حد ذاته 
لتحقيق أهداف  وإمنا هي وسيلة 

حمددة وترمجتها إىل واقع ملموس
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لإلدارة  الرئيسة  الفلسفة 
اإللكرتونية هي نظرهتا إىل اإلدارة 
تعميم  للخدمات، وإن  كمصدر 
ليس  اإلدارة  يف  التقنية  تطبيقات 
لتقمصه، بقدر ما  شكاًل عصرايً 

هو حاجة ماسة جملتمعنا

استخدام الورق.
ا عملية مكننة أعمال اإلدارة ونشاطاهتا ابالعتماد على تقنيات  وتعرف أيضاً أبهنَّ
املعلومات الضرورية كافة وصواًل إىل حتقيق أهداف اإلدارة يف التقليل من استخدام الورق 
والربيد  اإللكرتوين  اإلرشيف  اعتماد  وذلك  الروتني  على  والقضاء  اإلجراءات  وتيسري 

اإللكرتوين واملفكرات اإللكرتونية والرسائل الصوتية.
وكتعريف أمثل وأمشل لإلدارة اإللكرتونية هي اسرتاتيجية إدارية لعصر املعلومات 
تعمل على حتقيق خدمات أفضل للمواطنني واملؤسسات ولزابئنها مع استغالل أمثل 
ملصادر املعلومات وذلك توظيف املوارد املادية والبشرية واملعنوية املتاحة يف إطار إلكرتوين 
املستهدفة  للمطالب  وحتقيقاً  واجلهد  واملال  للوقت  أمثل  استثمار  أجل  من  حديث 

وابجلودة املطلوبة)2(.
الفرع الثاين: أهداف اإلدارة اإللكرتونية

إن الفلسفة الرئيسة لإلدارة اإللكرتونية هي نظرهتا إىل اإلدارة كمصدر للخدمات، 
وإن تعميم تطبيقات التقنية يف اإلدارة ليس شكاًل عصرايً لتقمصه، بقدر ما هو حاجة 
ماسة جملتمعنا؛ لذلك فإن لإلدارة اإللكرتونية أهداف كثرية تسعى إىل حتقيقها نذكر منها 

بغض النظر عن األمهية واألولوية:
عمل . 1 وزايدة كفاءة  األداء  سرعة  مع  وتيسريها  اإلدارية  اإلجراءات  تقليل كلفة   

اجلهات اإلدارية من خالل تقدمي أعمال ذات احجام أكرب من املعتاد، وكذلك 
إدارة امللفات بدل حفظها واستعراض احملتوى بدل كتابته. 

التخفيف من العالقات املباشرة بني العمالء واإلداريني؛ مما يتيح تقليص إىل حد . 2
البعد عن  الشخصية يف احلصول على اخلدمات؛ مما حيقق  العالقات  كبري أتثري 

الرشوة واحملسوبية. 
للتلف . 3 املتعرض  الورقي  اإلرشيف  وإلغاء  للمعامالت  اإللكرتونية  األرشفة  حتقيق 

تصحيح  على  واملقدرة  الواثئق  مع  التعامل  يف  ليونة  من  حيمله  ما  مع  والتزوير. 
ممكن  وقت  أقل  يف  جهة  من  ألكثر  الواثئق  ونشر  بسرعة،  احلاصلة  األخطاء 

واالستفادة منها يف أي وقت كان.
 حتقيق أهداف اسرتاتيجية لإلدارات العليا؛ من أجل الرقي ابلعمل اإلداري والوصول إىل . 4

مصايف الدول املتقدمة، كذلك أن التخلف اإلداري يعد سبباً يف أتخر الدول النامية)3(. 
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 من أهداف اإلدارة اإللكرتونية التأكيد على مبدأ اجلودة الشاملة مبفهومها احلديث . 5
القيمة  النوعية أو  العالية من  فاجلودة كما هي يف قاموس أكسفورد تعين الدرجة 
وعّرفتها مؤسسة »أو دي أي األمريكية املتخصصة«. أبهنا إمتام األعمال الصحيحة 
يف »األوقات الصحيحة«؛ ومن هنا أتيت اإلدارة اإللكرتونية؛ لتؤكد على أمهية تلبية 
احتياجات العمل يف الوقت والزمان الذي يكون فيه العميل حمتاجاً إىل اخلدمة يف 

أسرع وقت ممكن)4( .
الفرع الثالث: منهجية تطبيق اإلدارة اإللكرتونية 

إن اإلدارة اإللكرتونية هي زايدة لراحة املراجع، وال تلغي أبي حال من األحوال 
وجدت  اجلديدة  التكنولوجية  املتغرّيات  منظور  وفق  وعلى  الفعلية،  اإلدارية  املكاتب 
إدارات املرافق العامة أنفسها أمام حتٍد كبري يف تطبيق اإلدارة اإللكرتونية، إذ يتوجب 

عليها توفري مستلزمات وعناصر اإلدارة اإللكرتونية، وهي: 
1- إعادة هيكلية املؤسسات اإلدارية بنحو يليب متطلبات اإلدارة اإللكرتونية، 
وذلك إبعادة تشكيل اهلرم اإلداري، وإعادة ختطيط القوى العاملة، وتوزيع املسؤوليات 
التنظيم  والصالحيات، وتفويض السلطات، ألن اإلدارة اإللكرتونية متّثل االنتقال من 
اهلرمي القائم إىل التنظيم الشبكي الذي يتم داخل دوائره تبادل املعلومات، وحتديد نقاطه 
اإلدارية اإللكرتونية وصالحية كل نقطة ووضع برامج لنظام تداول املعلومات وتبادهلا. 

اجلديد  اإلداري  والنظام  اإللكرتونية  للعمليات  الداعمة  التشريعات  سن   -2
ووضع برامج قوية ألمن املعلومات ومحايتها من أجل ضمان عدم إمكانية الوصول إىل 
املعلومات والواثئق اليت جيري حفظها ومعاجلتها ونقلها إلكرتونياً والعبث هبا من قبل أي 

جهة أو فرد للحفاظ على ثقة املتعاملني معها.
3- تدريب املوظفني على اكتساب ثقافة احلاسوب، واستعمال أساليب اإلدارة 
اجلديدة واألجهزة، ويتم تثقيف الفئة املستهدفة واملتعاملني لتلقي هذه اخلدمة، فيكون 
مجيع  مشاركني يف  اخلدمة  هذه  من  مستفيدين  بصفتهم  واملراجعون  واملوظفون  القادة 

مفاصل العملية اإلدارية.
4- نشر الثقافة اإللكرتونية بني املوظفني وتدريبهم على االستفادة منها بكلفة 
أقل ووقت أقصر من خالل إطالق برامج لتثقيف املوظفني ومجيع أفراد اجملتمع؛ ألن 

الثقافة التنظيمية تؤدي دوراً ابرزاً ومهماً يف ضمان جناح املشروع اإللكرتوين)5(.

دور اإلدارة اإللكرتونية يف تطوير املرفق العام

زايدة  هي  اإللكرتونية  اإلدارة  إن 
أبي  تلغي  وال  املراجع،  لراحة 
املكاتب  األحوال  من  حال 

اإلدارية الفعلية
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الفرع الرابع: عناصر اإلدارة اإللكرتونية
 ظهر مفهوم اإلدارة اإللكرتونية مع ثورة تقنية االتصاالت احلديثة، الذي يعّد 
أشكال  على  العمل  فيها  ويعتمد  التقليدي،  اإلدارة  مفهوم  عن  خيتلف  جديداً  منطاً 
بنحو  العاملني  بني  وتبادهلا  املعلومات  تستخدم  األدوات حيث  من  خمتلفة  وأساليب 
إلكرتوين، وكذلك تقدمي اخلدمات والتواصل مع األطراف اخلارجية إلكرتونياً؛ لذا تتمثل 

عناصر اإلدارة االلكرتونية مبا أييت:
أ- إدارة بال أوراق فهي تشمل جمموعة من األساسات، إذ يوجد الورق، ولكن 
ال نستخدمه بكثافة ونستخدم مكانه الربيد اإللكرتوين، واإلرشيف اإللكرتوين والرسائل 

الصوتية، ونظم تطبيقات املتابعة اآللية.
 ب- بال مكان، تعتمد ابألساس على الشبكات اإلنرتنت واالتصاالت والعمل 

عن بعد من خالل املؤسسات التخيلية.
ت- إدارة بال زمان: تستمر 24 ساعة متواصلة ففكرة الليل والنهار والصيف 
والشتاء مل يعد هلا مكان يف العامل اجلديد فنحن ننام وشعوب أخرى تستيقظ؛ لذلك ال 
بد من العمل املتواصل ملدة 24 ساعة حىت نتمكن من االتصال هبم وقضاء مصاحلنا.

ث- إدارة بال تنظيمات جامدة: فهي تعمل عرب املؤسسات الشبكة واملؤسسات 
الذكية اليت تعتمد على صناعة املعرقة.

ج- صناع املعرفة: وهم العنصر البشري املغذي للمعلومات واملستقبل هلا، ورأس 
والقيادات  واملختصني،  اخلرباء  من  املعرفة  يقع صناع  إذ  مشروع،  احلقيقي ألي  املال 
البنية  الذين ميثلون  املعرفية واملالكات اإلدارية  للموارد  اإللكرتونية من مديرين وحمللني 
اإلنسانية والوظيفية ملنظومة اإلدارة اإللكرتونية يف قلب العناصر التقنية الثالثة السابقة. 
من جهة  اإللكرتونية  اإلدارة  لعناصر  االسرتاتيجي  التعاضد  إدارة  املعرفة  ويتوىل صناع 

وتغيري طرق التفكري السائدة للوصول إىل ثقافة املعرفة)6(. 
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املطلب الثاين
 مفهوم املرفق العام

يعّد املرفق العام املظهر اإلجيايب لنشاط اإلدارة وتتواله اإلدارة بنفسها أو ابالشرتاك 
العامة  املرافق  العامة. وتعّد فكرة  مع األفراد، وتسعى من خالله إىل إشباع احلاجات 
من أهم موضوعات القانون اإلداري وترد إليها معظم النظرايت واملبادئ اليت ابتدعها 
القضاء اإلداري كالعقود اإلدارية واألموال العامة والوظيفة العامة. ونبنّي يف هذا املطلب 
من الدراسة تعريف املرفق العام وعناصره، واملبادئ اليت حتكم املرافق العامة، وأخرياً طرق 

إدارة املرافق العامة.
الفرع األول: تعريف املرفق العام

إن فكرة املرفق العام تعّد من األفكار الرئيسة يف القانون اإلداري، ولعّل ما يؤكد 
هده األمهية هو اعتبارها أحد النظرايت اليت أكدت خصوصية القانون اإلداري، وكانت 
أساسه الوحيد ومعياراً لتحديد اختصاص احملاكم اإلدارية. وإن للمرفق العام معىًن حمدداً 
يف القانون اإلداري يقرتن إبشباع احلاجات العامة بقصد حتقيق الصاحل العام فاملصلحة 

العامة هي اهلدف من وراء إنشاء املرفق العام)7(.
ويف الوقت احلاضر استقرت احكام القضاء الفرنسي على ترجيح املفهوم املادي 
لفكرة املرفق العام الذي يقوم على أساس النشاط واهلدف من وراء إنشاء املرفق، وهذا 
احلديث،  الفقه  به  أخذ  الذي  املفهوم  اإلداري؛ ألنه  القانون  يف  ليس جديداً  االجتاه 
وأعطى األولوية لالعتبارات املادية، وهو املفهوم الذي تبناه جملس الدولة يف األحكام 
األَول اليت قامت عليها نظرية املرافق العامة. إذ إن استهداف املصلحة العامة يعد املعيار 
العام  املرفق  تبناه زعماء مدرسة  النشاط أبنه مرفق عام، وهذا االجتاه  الوحيد لتكيف 
ينبغي  العام أبنه كل نشاط  املرفق  الفقيه دكي  إذ عرف  كالعميد دكي والفقيه جيز، 
ملبدأ  ضروري  النشاط  هبذا  القيام  ألن  ومراقبته؛  وتنظيمه  قيامه  يضمنوا  أن  للحكام 
التضامن االجتماعي، وألن طبيعته ال تساعد على حتققه دون تدخل السلطة العامة، 
العام  املرفق  فكرة  أن  املصري  الدولة  شورى  جملس  يقرر  الفرنسي  القضاء  حنو  وعلى 
تقوم على عنصر أساس وهو ضرورة وجود خدمة عامة هتدف املشرع إىل أدائها وتقوم 
هبا احلكومة مباشرة أو يقوم هبا ملتزم حتت إشراف السلطة اإلدارية يف نطاق القانون 

العام)8(.

دور اإلدارة اإللكرتونية يف تطوير املرفق العام

على  تقوم  العام  املرفق  فكرة  أن 
وجود  وهو ضرورة  أساس  عنصر 
إىل  املشرع  هتدف  عامة  خدمة 
أدائها وتقوم هبا احلكومة مباشرة 
إشراف  حتت  ملتزم  هبا  يقوم  أو 

السلطة اإلدارية



165  العدد )6( 2019

املرافق  الدستوري  أو  القانوين  سواء  املشرع  يعرف  مل  العراقي  القضاء  يف  أما 
العامة سواء اإلدارية أم غريها، إال أن املادة 891 من القانون املدين العراقي رقم 40 
إذ  االلتزام،  االقتصادية وهي  العامة  املرافق  إدارة  لسنة1951 عرفت صورة من صور 
نصت على أنه »عقد الغرض منه إدارة مرفق عام ذي صفة اقتصادية ويكون هذا العقد 
بني احلكومة وبني فرد أو شركة يعهد إليها ابستغالل املرفق مدة حمددة من الزمن مبقتضى 

قانون«.
 ولقد عرفت الفقرة 10 من املادة األوىل من القانون رقم )11( لسنة 1974 
قانون التعديل السابع لقانون إدارة البلدايت رقم 164 لسنة 1964 املرافق العامة أبهنا 
»املشاريع اليت تؤدي خدمات أو منافع عامة وتتوىل إدارهتا احلكومة أو إحدى اهليئات 
املشرع  موقف  ونوعي يف  مهم  وهذا حتول  مباشرة«؛  غري  أو  مباشرة  إدارة  هلـا  التابعة 

العراقي من فكرة املرافق العامة حيث عرفتها الفقرة املذكورة أبهنا املرافق العامة)9(.
ويف فقه القانون اإلداري العراقي جند أن أكثرهم عرفوا للمرفق العام أبنه:

أو  البلدية  أو  األخرى كاحملافظة  العامة  األشخاص  أو  الدولة  تتواله  »نـشاط 
به إىل اآلخرين  أو تعهد  العامة، وغريها، مباشـرة  اهليئة  أو  العامة  املنشأة  أو  املؤسسة 
كاألفراد أو األشخاص املعنوية اخلاصة، ولكن حتت إشرافها ومراقبتها وتوجيهها إلشباع 

حاجات عامـة؛ لتحقيق الصاحل العام«)10(.
 الفرع الثاين: عناصر املرفق العام:

إن هناك عناصر جيب توافرها حىت يكتسب املشروع صفة املرفق العام، ويعود 
العنصر األول إىل اهلدف املوكل إىل املرفق الذي يقوم ابلنشاط والثاين ارتباط املشروع 

ابإلدارة، ورقابتها لسري العمل فيه، وأخرياً استخدام امتيازات السلطة العامة.
أواًل: عنصر اهلدف:

 ال بّد أن يكون الغرض من املرفق العام حتقيق املنفعة العامة وإشباع حاجات 
األفراد أو تقدمي خدمة عامة، وهذه احلاجات أو اخلدمات قد تكون مادية كمد األفراد 
ابملياه والكهرابء أو معنوية كتوفري األمن والعدل للمواطنني. وعلى ذلك يعّد حتقيق النفع 
العام من أهم العناصر املميزة للمرفق العام عن غريه يف املشروعات اليت تستهدف حتقيق 
النفع اخلاص أو جتمع بني هذا اهلدف وهدف إشباع حاجة عامة أو نفع عام. ومع 
ذلك فإن حتقيق بعض املرافق العامة للربح ال يعين حتماً فقدها صفة املرفق العام، طاملا 

أهم  من  العام  النفع  يعّد حتقيق   
العام  للمرفق  املميزة  العناصر 
اليت  املشروعات  يف  غريه  عن 

تستهدف حتقيق النفع اخلاص
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أن هدفها الرئيس ليس حتقيق الربح، وإمنا حتقيق النفع العام، وأن حتصيل بعض املرافق 
لعوائد مالية لقاء تقدميها اخلدمات إىل املواطنني كما هو احلال ابلنسبة ملرفق الكهرابء 

والقضاء)11(.
ثانياً: عنصر اإلدارة:

تنشئ الدولة املرافق العامة وجيب أن يكون نشاط املرفق العام منظماً من جانب 
اإلدارة وموضوعاً حتت إشرافها ورقابتها، وخاضعاً لتوجيهها؛ لضمان عدم احنرافه عن 
األشخاص  أحد  إىل  اإلدارة  عهدت  وإذا  اخلاصة.  املصاحل  حلساب  العامة  املصلحة 
املعنوية العامة إبدارة املرافق فإن هذا ال يعين ختليها عن ممارسة رقابتها وإشرافها عليه من 

حيث حتقيقه للمصلحة العامة وإشباع احلاجات العامة لألفراد)12(.
ثالثاً: وجود امتيازات السلطة العامة:

يشرتط العتبار املشروعات اليت هتدف إىل حتقيق النفع العام وتقدمي اخلدمات إىل 
مجهور املواطنني مرافق عامة حىت ختضع يف إدارهتا للسلطة العامة. وال يقتصر اخلضوع 
للسلطة العامة على جمرد قيام السلطة العامة ابلرقابة واإلشراف على تنظيم وسري عمل 
املرفق العام، وإمنا يكون هلا الرأي النهائي يف كل ما يتعلق إبنشاء املشروع وإدارته وإلغائه، 
وأن يكون هلا أيضاً حق استخدام بعض وسائل وامتيازات السلطة العامة كحقها يف 
اختاذ القرارات اإلدارية، وحقها يف استيفاء سلطة اجلرب واإلكراه يف مواجهة اآلخرين)13(. 

الفرع الثالث طرق إدارة املرفق العام
ختتلف طرق إدارة املرافق العامة تبعاً الختالف املرافق وتنوعها وطبيعة النشاط 
وأسلوب  املباشرة،  اإلدارة  أو  املباشر  االستغالل  هي  الطرق  هذه  وأهم  تؤديه،  الذي 

املؤسسة أو اهليئة العامة، وأسلوب االلتزام، وأخرياً اإلدارة أو االستغالل املختلط.
ومل حيدد دستور 2005 النافذ ومل يشر إىل طرق معينة يف إدارة املرفق العام، 
واكتفى ابلنص على أن إنشاء املرفق العام وتنظيمه ال يتم إال بقانون أو بناًء على قانون 
وهو ما جاء يف نص املادة 86 من الدستور اليت تنص على أن »ينظم بقانون تشكيل 
الوزارات ووظائفها واختصاصها«؛ ويعين أن إنشاء املرفق العام ال يتم إال بقانون ينظم 
عمل املرفق العام، وأن إلغاءه ال يتم إال بقانون أي بنفس األداة اليت تقرر هبا إنشاؤه)14(. 

دور اإلدارة اإللكرتونية يف تطوير املرفق العام
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أواًل: اإلدارة املباشرة
يقصد هبذا األسلوب أن تقوم اإلدارة مباشرة إبدارة املرفق بنفسها سواء أكانت 
سلطة مركزية أم حملية مستخدمة يف ذلك أمواهلا وموظفيها ووسائل القانون العام وال 
يتمتع املرفق الذي يدار هبذه الطريقة بشخصية معنوية مستقلة، ويرتتب على ذلك أن 
يعّد موظفي املرافق اليت تدار هبذا األسلوب موظفني عموميني، وتعد أموال املرفق أموااًل 
املرافق  إدارة  الطريقة يف  العام .وتتبع هذه  للمال  املقررة  القانونية  تتمتع ابحلماية  عامة 
العامة اإلدارية القومية بصفة أساسية، ويرجع ذلك إىل أمهية هذه املرافق واتصاهلا بسيادة 

الدولة كمرفق األمن والدفاع والقضاء)15(.
ثانيا: أسلوب املؤسسة أو اهليئة العامة

يلجأ املشرع إىل أسلوب آخر إلدارة املرافق العامة، فيمنح إدارهتا إىل أشخاص 
العام،  القانون  عامة تتمتع ابلشخصية املعنوية املستقلة ويسمح هلا ابستخدام وسائل 
ويكون موظفوها موظفني عموميني وأمواهلا أموااًل عامة وأعماهلا أعمااًل إدارية. ويطلق 
على هذه األشخاص اإلدارية اهليئات العامة إذا كان نشاط املرفق الذي تديره تقدمي 
خدمات عامة ويطلق عليها املؤسسات العامة إذا كان املوضوع نشاط املرفق جتارايً أو 
أكثر  العامة أبهنا  اهليئات  الدولة على  رقابة  متتاز  مالياً، كذلك  أو  أو زراعياً  صناعياً 
العامة وتعلقه  اهليئات  لطبيعة نشاط  العامة؛ نظراً  من رقابتها على املؤسسات  اتساعاً 

بتقدمي اخلدمات العامة)16(.
ثالثاً: التزام أو امتياز املرافق العام

املرافق  من  مرفق  إلدارة  أو شركة  فرد  مع  اإلدارة  تتعاقد  الطريقة  هذه  مبقتضى 
العامة االقتصادية ملدة حمددة أبمواله وعمالة وأدواته وعلى مسئوليته مقابل التصريح له 
ابحلصول على الرسوم من املنتفعني خبدمات املرفق على وفق ما يسمى بعقد التزام املرافق 

العامة أو عقد االمتياز.
وإن املرفق العام اليت تدار هبذا األسلوب يتمتع ابمتيازات املرافق العامة األخرى، 
ابمللتزم  عالقته  بل خيضع يف  عاماً،  موظفاً  يعّد  ال  املرفق  هذه  يعمل يف  من  أن  غري 
ألحكام القانون اخلاص، ومتارس اإلدارة يف مواجهة امللتزم سلطة الرقابة واإلشراف على 
ممارسة عمله على وفق شروط العقد والقواعد األساسية لسري املرافق العامة، وحيقق هذا 
األسلوب فائدة كبريه تتمثل يف ختليص املرافق العامة من التعقيدات واإلجراءات اإلدارية 

اهليئات  على  الدولة  رقابة  متتاز 
اتساعاً  أكثر  أبهنا  العامة 
املؤسسات  على  من رقابتها 
نشاط  لطبيعة  نظراً  العامة؛ 
بتقدمي  وتعلقه  العامة  اهليئات 

اخلدمات العامة
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اليت تظهر يف أسلوب اإلدارة املباشرة، وإنه خيفف العبء عن السلطة العامة ويتيح هلا 
التفرغ إلدارة املرافق العامة القومية، ويساعد يف توظيف رأس املال اخلاص ملا خيدم التنمية 

االقتصادية. 
وقد نّظم القانون املدين العراق رقم 40 لسنة 1951 موضوع التزام املرفق العام 
يف املواد من )891 - 899( حيث نصت الفقرة 1 من املادة 891 على أن )التزام 
املرفق العام عقد الغرض منه إدارة مرفق عام ذي صفة اقتصادية، ويكون هذا العقد بني 
احلكومة وبني فرد أو شركة يتعهد إليها ابستغالل املرفق مدة حمددة من الزمن ومقتضى 

القانون(.
رابعاً: االستغالل املختلط

العامة مع  يقوم هذا األسلوب على أساس اشرتاك الدولة أو أحد األشخاص 
األفراد يف إدارة مرفق عام، وحقق هذا األسلوب فائدة كبريه تتمّثل يف ختليص املرافق 
العامة من التعقيدات واإلجراءات اإلدارية اليت تظهر يف أسلوب اإلدارة املباشرة، وأنه 
خيفف العبء عن السلطة العامة ويتيح هلا التفرغ إلدارة املرافق العامة القومية، ويساعد 

يف توظيف رأس املال اخلاص ملا خيدم التنمية االقتصادية)17(. 
ويقتصر تطبيق هذ الطريقة يف املرافق العامة )االقتصادية، والتجارية، والصناعية( 
اليت تدار من قبل هيئة خمتلطة من القطاعني العام واخلاص وذلك الشرتاكهما يف رأس 
القانون الصادر  بناء على  العام لذا فأن هذه الطريقة توفر للدولة  املال املقوم للمرفق 
للدولة  املمنوحة  الرقابة اخلارجية  املرفق رقابة داخلية قوية أكرب بكثري من  أبنشاء هذا 
ما أتخذ شكل  املنشئ للشركة )وغالباً  القانون  يف ظل نظام االمتياز، فضاًل عن أن 
الشركات املسامهة يعطي امتيازات وصالحيات استثنائية تسمح للدولة ابلسيطرة على 

إدارة املرفق من الناحية القانونية والعملية.
لذا إن من األفضل للدولة اليت تشرع بتنظيم مشروع اإلدارة اإللكرتونية ابتباع 
أسلوب االقتصاد املختلط يف إدارة املرافق االقتصادية واستخدام األساليب اإللكرتونية 
احلديثة يف تسيري بعض اإلجراءات اإلدارية اخلاصة هبذه املرافق كدفع الفواتري أو تقدمي 
الشكاوى؛ وذلك للمزااي اليت حيققها هذا األسلوب، أما إذا أرادت الدولة التخفيف من 
واجباهتا يف اإلدارة وتوفري بعض أمواهلا فمن األفضل هلا أن تتبع أسلوب  االمتياز يف 

إدارة املرافق العاملة االقتصادية حبيث يقتصر دورها على الرقابة فقط)18(.

دور اإلدارة اإللكرتونية يف تطوير املرفق العام

تشرع  اليت  للدولة  األفضل  من 
بتنظيم مشروع اإلدارة اإللكرتونية 
املختلط   ابتباع أسلوب االقتصاد 
االقتصادية  املرافق  إدارة  يف 
اإللكرتونية  األساليب  واستخدام 

احلديثة
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الفرع الرابع: املبادئ اليت حتكم سري املرفق العام
العام  املرفق  مناط  وملا كان  اإلداري،  القانون  موضوعات  أهم  من  العام  املرفق 
حتقيق املصلحة العامة والكفاءة والفعالية، كان ال بد من متييزه وإعطائه مبادئ قانونية 

عامة وغري مألوفة يف القانون اخلاص ومن أهم هذه املبادئ:
أواًل: قابلية قواعد املرفق العام للتغيري والتطوير:

هلذا املبدأ أمهية قصوى، إذا يعد احملرك والدافع لإلدارة العامة لتبديل قواعد املرفق 
العام ليصب يف مصلحة الصاحل العام على وفق املستجدات واملتغرّيات والظروف القائمة 
يف اجملتمع، ومن أهم تطبيقات هذا املبدأ أن أساليب تسيريه والقرارات والعقود اإلدارية، 
واألنظمة واللوائح اليت تنظمه، تكون قابلة للتغرّي والتطوير، وميكن أن تصل يف بعض 
األحيان إىل حد اإللغاء الكلي هلا، أو وضع حد هنائي حلياة املرفق العام؛ وذلك بسبب 
املستجدات والظروف املتغرية، وال ميكن أن تربر تلك التعديالت أو اإللغاءات إال يف 

إطار املصلحة العامة)19(.
ثانياً: مبدأ دوام سري املرفق العام بانتظام واّطراد:

تعمل املرافق العامة على تقدمي خدمات أساسية للمواطنني، ويرتب األفراد نظام 
حياهتم على ما تقدمه املرافق العامة هلذه اخلدمات؛ مما يتعنّي استمرار سريها حبيث ال 
يؤدي توقفها إىل حدوث خلل يف نظام حياة األفراد؛ لذا يقع على عاتق السلطات 
العامة العمل على متابعة نشاطها بنحو دائم ومنّظم؛ حبيث تتمكن من تلبية حاجات 
األفراد اليومية. إن هذا املبدأ من املبادئ اليت أقرها القضاء، وال حيتاج اىل أتكيد مبوجب 
نصوص الدستور أو القانون وهو يطبق على مجيع املرافق العامة )اإلدارية، واالقتصادية، 
واملهنية(، ويقع على عاتق السلطة اإلدارية توجيه ومراقبة سري املرافق العامة ابلنحو الذي 

يؤمن تقدمي اخلدمات بنحو مستمر ومنظم)20(. 
ثالثاً: مبدأ حياد املرفق العام:

يرتبط هذا املبدأ ابملساواة يف االنتفاع ابملرافق العامة وهي تعين أن تكون إدارة 
املرفق العام بطريقة موضوعية بصرف النظر عن اخلالفات واألهواء الشخصية مبا يكفل 
الفقه بضرورة جتاوز اخلالفات  لذا يرى جانب من  العام؛  للصاحل  رفع كفاءهتا حتقيقا 
تقدمي  من  والتمكن  العام  املرفق  مصلحة  لتحقيق  هبا؛  االعتداء  وعدم  السياسية، 

خدماته)21(. 

بضرورة  الفقه  من  جانب  يرى 
جتاوز اخلالفات السياسية، وعدم 
مصلحة  لتحقيق  هبا؛  االعتداء 
تقدمي  من  والتمكن  العام  املرفق 

خدماته
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رابعاً: مبدأ املساواة بني املنتفعني 
يقوم هذا املبدأ على أساس التزام اجلهات القائمة على إدارة املرافق أبن تؤدي 
خدماهتا لكل من يطلبها من اجلمهور ممن تتوافر فيهم شروط االستفادة منها دون متييز 
بينهم بسبب اجلنس أو املركز االجتماعي أو االقتصادي، وأن هذه املساواة هي مساواة 
نسبية وليست مطلقة؛ أي: مبعىن أن اإلدارة حترتم مبدأ املساواة بني املنتفعني ممن متاثلت 
ظروفهم وتوافرت فيهم شروط االنتفاع اليت حددها القانون. ويستمد هذا املبدأ أساسه 
من الدساتري واملواثيق وإعالن احلقوق اليت تقضي مبساواة اجلميع أمام القانون وال متيز 

بني أحد منهم)22(. 
املبحث الثاين

 أثر اإلدارة اإللكرتونية على املبادئ اليت حتكم سري املرفق العام 
يضم هذا املبحث مطلبني، وسوف نبحث يف املطلب األول مدى أتثري اإلدارة 
اإللكرتونية على النظام القانوين يف شقه املتعلق مببادئ املرفق العام؛ ومبعىن آخر إىل أي 
مدى شكلت اإلدارة اإللكرتونية آلية فعالة يف تكريس مبادئ املرفق العام وترسيخه، ويف 

املطلب الثاين نبحث أثرها على طرق إدارة املرفق العام.
املطلب األول

  أثر تطبيق اإلدارة اإللكرتونية على تطويع وتفسري املبادئ اليت حتكم املرفق 
العام

ابنتظام  العام  املرفق  مبدأ سري  اإللكرتونية على  احلكومة  أثر  إىل  ابلنسبة  أواًل: 
النظام  املبدأ بنحو أكرب من  النظام سوف يساعد على أتكيد هذا  واطراد: فإن هذا 
مبجرد  شاء  وقت  أي  يف  املرفقية  اخلدمة  على  احلصول  للمواطن  ميكن  إذ  التقليدي 
اشرتاط  تلبيتها دون  املطلوبة ميكن  اخلدمة  إذا كانت  املعلومات  الدخول على شبكة 
وجود املوظف يف العمل وهذه اخلدمات تقدم طوال 24 ساعة يومياً مبعىن استمرارية 
أداء املرفق العام خلدماته بنحو دائم دون انقطاع، ومثال على ذلك ميكن لألفراد صرف 
العطل  الرمسية أو  العمل  انتهاء مواعيد  إليها حىت بعد  النقدية يف حالة احلاجة  املبالغ 
البنك؛  لفتح  الصراف اآليل مبقتضى بطاقة السحب دون احلاجة  واإلجازات أو عرب 
على  تؤثر  طارئه  ظروف  وجود  حالة  وكذلك يف  املوظف،  وجود  تتطلب  ال  وابلتايل 

دور اإلدارة اإللكرتونية يف تطوير املرفق العام

املساواة  مبدأ  حترتم  اإلدارة  أن   
بني املنتفعني ممن متاثلت ظروفهم 
وتوافرت فيهم شروط االنتفاع اليت 

حددها القانون



171  العدد )6( 2019

املعلومات  على  احلصول  لألفراد  ميكن  حيث  اإلدارية  واجلهة  األفراد  بني  املعامالت 
والبياانت الالزمة إلجراء هذه املعامالت يف أي وقت)23(.

ثانياً: أثر احلكومة اإللكرتونية على مبدأ املساواة بني األفراد يف االنتفاع خبدمات 
املرفق العام: مما ال شك فيه أن تطبيق نظام احلكومة اإللكرتونية يؤكد هذا املبدأ بنحو 
على  احلصول  يف  األفراد  بني  التمييز  دون  إلكرتونياً،  اخلدمة  تقدمي  يتم  حيث  كبرية 
هذه اخلدمة فكل من يستطيع التعامل مع احلاسوب اآليل ميكنه احلصول عليها. وإن 
استخدام هذا النظام يساعد على التخّلص أو القضاء على حاالت احملاابة والواسطة 
اليت تقدم اخلدمات واليت كانت متيز بني األفراد على وفق ملدى عالقاهتم ابلقيادات 
اإلدارية، وإن تطبيق النظام اإللكرتوين يساعد يف القضاء على ظاهرة الرشوة السائدة 
بني املوظفني العمومني يف النظام التقليدي؛ ألنه بتطبيقه ال تكون هناك مواجهة مباشرة 
بني طالب اخلدمة واملوظف العام ومن مث ال جمال للرشوة يف ظل النظام اإللكرتوين)24(. 
ثالثاً: حتقيق مبدأ احلياد يف نظام احلكومة اإللكرتونية: إن حتقيق احلياد مبعناه 
املتقدم متصور حدوثه يف نظام احلكومة اإللكرتونية أكثر من احلكومة التقليدية؛ لكون 
اخلدمات تقدم بنحو إلكرتوين أي عدم وجود معرفة بني املوظف وطالب اخلدمة)25(. 

ودقيقة  واضحة  بنحو  اإللكرتوين  موقعها  عن  تعلن  أن  اجلهات  على  جيب 
اخلطوات  هذه  تكون  أن  على  اخلدمة  على  للحصول  الالزمة  واخلطوات  واإلجراءات 
موجزة، وموضحة حىت يتمكن األفراد من االستفادة منها، وكلما زادت درجة املعرفة 
والدراية اإللكرتونية لدى األفراد زادت فرصة حصوهلم على اخلدمة بدقة وسرعة شديدة؛ 
وتوزيع  املرافق  هذه  رفع كفاءة  إىل  النهاية  يف  يؤدي  اإللكرتوين  النظام  جناح  فإن  لذا 
خدماهتا على املستحقني كافة دون تفرقة؛ بسبب االجتاهات السياسية، أو املذاهب 

الدينية، أو التيارات االقتصادية)26(.
رابعاً: أثر احلكومة اإللكرتونية على مبدأ قابلية قواعد املرفق العام للتغيري والتطوير: 
إن تطبيق هذا املبدأ يسمح لإلدارة بتغيري إدارة املرافق العامة من النظام التقليدي إىل 
النظام اإللكرتوين بصرف النظر عن الطريقة املتبعة يف إدارته سواء أكانت مباشرة أو 
غري مباشرة مبوجب عقد امتياز أو شركة اقتصاد خمتلط لكن هذا التغيري مقيد بشرط 
تنتقص  أو  تضار  أال  جيب  إذ  العامة،  املرفق  خدمات  من  املستفيدين  حبقوق  يتعلق 
حقوقهم بسبب التحول إىل النظام اإللكرتوين الذي يعّد استجابة للمصلحة العامة اليت 
العربية  الدول  العامة وأتهيل موظفيها، وهذا االحتمال وارد يف  املرافق  تقتضي تطوير 

كلما زادت درجة املعرفة والدراية 
زادت  األفراد  لدى  اإللكرتونية 
فرصة حصوهلم على اخلدمة بدقة 

وسرعة شديدة



172

التزاماً حبل  املعنية  النظام؛ مما يلقي على السلطات  حيث تنخفض درجة الوعي هبذا 
هذه املشكلة؛ لذا فليس هناك مربر أن تقف السلطات اإلدارية موقفاً سلبياً أمام هذا 
املتقدمة،  للدول  العامة  املرافق  خمتلف  يف  طبق  الذي  اإللكرتوين(  النظام  )إىل  التغيري 
الوقت  أيسر وأدق وهو يضمن يف  املرفقية بطريقة  من اخلدمات  وحقق لألفراد مزيداً 
ملبدأ قابلية املرفق العام للتغري والتعديل78، وهذا ما  نفسه جتسيداً حياً وتطبيقاً مواكباً 
ينعكس بدورة على استمرارية فعالية املرفق العام يف تقدمي خدماته ابنتظام واطراد وحبيادية 
وبكل إتقان وجودة وسرعة يف األداء، خمتزاًل الكثري من التعقيدات اإلدارية والبطء يف 

اإلجراءات)27(. 
املطلب الثاين

أثر اإلدارة اإللكرتونية يف تطوير طرق اإلدارة
تعّد اإلدارة اإللكرتونية أسلوابً جديداً يف إدارة املرافق العامة؛ ألهنا تعتمد على 
تكنولوجيا املعلومات يف تقدمي اخلدمات العامة للمواطنني وتيسري بعض األمور اإلدارية 
واملالية اخلاصة ابملرفق العام؛ مما يؤدي بدوره إىل تقدمي خدمات أسرع يف وقت أقصر، 
فضاًل عن أتكيد املبادئ اليت حتكم سري املرفق العام بنحو أكرب مما عليه احلال يف واقع 
اإلدارة التقليدي؛ لذا ال بّد من معرفة أثر هذا األسلوب اجلديد على الطرق اليت تدار 
هبا املرافق العامة إال أن القول بذلك جيب أال يفهم أبن مجيع املرافق العامة ميكن أن 
تقدم خدماهتا ابألسلوب اإللكرتوين وبنحو كامل، إذ إن هناك خدمات عامة ال تسمح 
اإللكرتونية يف تسيري  األساليب  أن تستخدم  لكن ميكن  إلكرتونياً  تقدم  طبيعتها أبن 

اجلوانب اإلدارية األخرى اخلاّصة ابملرفق.
تقدم ابألسلوب  أبن  طبيعة خدماهتا  تسمح  ال  اليت  املرافق  على  األمثلة  ومن 
اإللكرتوين املرافق ذات الصفة القومية اليت حترص الدولة على إدارهتا أبسلوب اإلدارة 
املباشر ومنها: مرفق األمن، والدفاع، والقضاء، والصحة، ففي مرفق الدفاع فإن اخلدمة 
املقدمة، وهي حفظ األمن ال ميكن أن تقدم إلكرتونياً لكن بعض اإلجراءات كإبالغ 
اإللكرتونية،  األساليب  اعتماد  فيها  ميكن  مفقودات  أو  حوادث  عن  الشرطة  جهاز 
وكذلك مرفق الصحة الذي يقتضي حتماً الوجود املادي للطبيب واملريض واملرفق نفسه، 
أن  فممكن  األطباء  دوام  وتنظيم  املرضى  أمساء  ابملرفق كحفظ  اخلاّصة  األمور  لكن 
تستخدم األساليب اإللكرتونية، وكذلك احلال ملرفق النقل والكهرابء وهي من املرافق 
لكن بعض خدماهتا ممكن أن يقدم  االقتصادية اليت ال ميكن أتدية مهمتها إلكرتونياً 

دور اإلدارة اإللكرتونية يف تطوير املرفق العام



173  العدد )6( 2019

تساؤاًل  القانوين  الفقه  أاثر  وقد 
مهماً عن مسؤولية الدولة أو أي 
جهة إدارية بصفة عامة عن خماطر 

تطبيق مكننة العمل اإلداري

إلكرتونيا مثل حجز تذاكر الطريان ودفع فاتورة الكهرابء ممكن أن يتم إلكرتونياً. وإن 
اتباع نظام اإلدارة اإللكرتونية سيقضي على اإلجراءات الروتينية املشددة اليت ختضع هلا 
اإلدارة يف إنفاق األموال اليت تعيق تقدم املرفق، إن اتباع األسلوب اإللكرتوين يف إعداد 
األمور املالية سيبعدها عن التعقيد، وهذا ما جيعل الدول تلجأ يف بداية تطبيقها للنظام 
اإللكرتوين إىل طريقة اإلدارة املباشرة أي يقوم الدولة بنفسها أو بواسطة أحد اشخاص 
القانون العام إبدارة املرفق العام لضمان جناح هذا التطبيق كما يف العراق، إذ أنيطت 

مهمة تنفيذ مشروع احلكومة اإللكرتونية إىل وزارة العلوم والتكنولوجيا. 
التعليم  مرافق  منها  نذكر  إلكرتونياً  تدار  أبن  طبيعتها  تسمح  اليت  املرافق  أما 
فمن املمكن أن يتم نقل احملاضرات الدراسية عرب شبكة اإلنرتنت على وفق ما يسمى 
»ابلتعليم اإللكرتوين« كذلك استخدام األقراص املدجمة خلزن املعلومات بدل الكتب 
واجملموعات مما يساهم بتوفر املناهج الدراسية طيلة أايم األسبوع وابستمرارية، أما يف 
بنحو خاص يف  إمكانية استخدام األساليب اإللكرتونية  فتظهر  للدولة  املايل  اجلانب 
حتصيل الضرائب والرسوم اجلمركية وإعداد املوازنة العامة، إذ يتم حصر مجيع امللفات 
ابستخدام  وذلك  اإلنرتنت،  شبكات  عرب  املستحقة  الضريبة  سداد  ويتم  إلكرتونية، 
وسائل الدفع اإللكرتونية ومنها بطاقات الوفاء أو البطاقات اإللكرتونية، وهذا يعّد أثراً 
إجيابياً يف اجناز العمل اإلداري، إذ ال يستلزم حضور املواطن شخصياً إىل مقر اإلدارة 

لسداد الضرائب املستحقة عليه)28(. 
وقد أاثر الفقه القانوين تساؤاًل مهماً عن مسؤولية الدولة أو أي جهة إدارية بصفة 
عامة عن خماطر تطبيق مكننة العمل اإلداري عن طريق االعتماد على احلاسب اآليل 
معلومات  إىل  التطرق  عليه  يرتتب  العامة وما  اخلدمات  تقدمي  االنرتنت يف  وشبكات 
تتصل ابلبياانت اخلاصة لألشخاص فمن الطبيعي أن تكون مسؤولة عن الضرر الذي 
حييق هبا؛ بسبب التحول إىل النظام اإلداري اإللكرتوين شرط توافر عناصر هذه املسؤولية 
)خطأ وضرر وعالقة سببية(. وحسبما يرى الفقه فإن تطور اإلدارة التقليدية إىل اإلدارة 
اإللكرتونية جيب أال يتعارض مع احلقوق واحلرايت العامة لألفراد وإىل عدم التحرر من 
قيد املشروعية يف تصرفات اإلدارة بدعوى تشريعات املعلوماتية إذ جيب مراعاة ضابط 
مهم يف عمل اإلدارة اإللكرتونية، وهو كون اإلدارة ملتزمة حبسن استخدام املعلومات 
اقتصادية  قيمة  بوصفها  وذلك  واحرتامها  سريتها  على  واحلفاظ  لألشخاص  اخلاصة 

وإدارية أو ما يطلق عليه القيم املادية املستحدثة)29(.
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املبحث الثالث
 التحول حنو اإلدارة اإللكرتونية

تتنافس دول العام فيما بينها يف التحول إىل اإلدارة اإللكرتونية نظراً للمزااي اليت 
حتققها يف رفع مستوى األداء احلكومي وتقدمي خدمات عالية اجلودة للمواطنني وانطالقاً 
من هذا سنقوم يف املطلب األول من هذا املبحث بدراسة مقومات التحّول إىل اإلدارة 
اإللكرتونية ويف املطلب الثاين نبحث عن معوقات هذا التحّول ويف املطلب الثالث من 

هذا املبحث سوف نتطرق إىل مربرات التحّول حنو اإلدارة االلكرتونية.
املطلب األول: مقومات التحّول إىل اإلدارة اإللكرتونية

إن تطبيق مبدأ قابلية قواعد املرفق العام للتغري والتطوير يسمح لإلدارة بتغيري إدارة 
املرافق العامة من النظام التقليدي إىل النظام اإللكرتونية وذلك بصرف النظر عن طريقة 
اإلدارة املتبعة، وإن التحول إىل النظام اإللكرتوين حيقق فاعلية كبرية حلقوق املستفيدين 
املنتفعني هبا؛ ألنه ييسر سبيل احلصول على هذه احلقوق بدقة  أو  العامة  املرافق  من 
بنظام  الوعي  من  يتطلب مزيداً  احلقوق  أن رعاية هذه  عالية وسرعه يف اإلجناز. غري 
املرافق  خبدمات  االنتفاع  يف  األفراد  بني  املساواة  إقامة  ميكن  اإللكرتونية حىت  اإلدارة 

اإللكرتونية)30(. 
ومن أهم متطلبات تطبيق اإلدارة اإللكرتونية هو التغيريات والتحوالت املستمرة، 
اليت تلزم اإلدارة العامة على تطبيق مبدأ التكييف؛ ملسايرة تلك املتغريات والتطورات، 
وألن اإلدارة تسعى ابنتظام واستمرار إىل حتسني ما هو موجود ورفع مستوى األداء. ومن 
اجتماعية،  سياسية،  قانونية،  تشريعية،  متطلبات  اإللكرتونية  اإلدارة  تطبيق  متطلبات 
ابجلانب  اخلاصة  املستجدات  ومواكبة  املالءمة  متطلبات  هنا  يهمنا  وما  اقتصادية. 
اإلداري اليت نعين هبا إحداث التغيريات اجلوهرية يف اهلياكل اإلدارية واإلدارات احلكومية 
بقصد التكييف مع الظروف واملستجدات، وإن التنظيم اجلديد ينتج عنه ودون شك 
االستغناء عن الوظائف الروتينية التقليدية واستحداث وظائف جديدة. إذ ال بد من 
اسرتاتيجية  تطبيق  يف  النجاح  يتطلب  حيث  اإلدارية  وابألخص  العامة  املرافق  تطوير 
حنو  التحول  يف  العامة  املرافق  داخل  والتعديالت  التغيريات  إجراء  اإللكرتونية  اإلدارة 
اهلياكل الشبكية؛ مما يقلل التوجه حنو االختصاص، وتقسيم العمل، ويف املقابل يزيد 

التوجه حنول دمج الوظائف وتقليل املستوايت اإلدارية والرقابة)31(. 
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على الدولة اليت تنوي دخول جتربة 
البيئة  توفر  أن  اإللكرتوين  النظام 

القانونية ملنظماهتا

وميكن عرض هذه املتطلبات يف جمموعات من النقاط كما يلي:
أواًل: جمموعة املتطلبات التنظيمية واإلدارية:

تتطلب اإلدارة اإللكرتونية تغيرياً جذرايً يف طريقة تفكري املسؤولني وطريقة إدارهتم 
ملسؤولياهتم، وطريقة تبادل املعلومات بني األقسام واإلدارات، الرؤية االسرتاتيجية الواضحة 
للقيادة العليا يف املؤسسة أو الدولة لتحويل مجيع املعامالت الورقية إىل اإللكرتونية وهذا 

يتطلب عدة خطوات منها: 
اإلدارة  ملشروع  االسرتاتيجيات  وضع  تتوىل  عليا  )جلنة(  جهة  تشكيل   -1

اإللكرتونية وتعمل على ختطيط هذه االسرتاتيجيات ومتابعتها وتنفيذها.
2- االستعانة ابجلهات االستشارية والبحثية للمشاركة يف دراسة ووضع اخلطط.

3- إعادة هيكلية املؤسسات بنحو يليب متطلبات اإلجازة اإللكرتونية، وذلك 
وتوزيع  األعمال  تقسم  العاملة،  القوى  وإعادة ختطيط  اإلداري،  اهلرم  تشكيل  إبعادة 
وتيسريها  اإلدارية،  اإلجراءات  هندسة  وإعادة  متوازي،  بنحو  والسلطات  املسؤوليات 

لتتناسب مع مبادئ اإلدارة اإللكرتونية.
4- حتديث أساليب عمل اإلدارة اإللكرتونية ومهماها على حنو شامل ودقيق 
وتوضيح آليات التنفيذ مبختلف املراحل، وهذا يتطلب الدعم واملساندة من قبل املؤسسات 

احلكومية عرب توفري مراكز املعلومات املتعددة واملراكز التكنولوجية املختلفة)32(.
ثانياً: جمموعات املتطلبات البشرية: 

إن ضمان استيعاب مجيع أفراد اجملتمع فضاًل عن العاملني ابملؤسسات ملفاهيم 
العاملني  بعلم  ذلك  ويتم  التحّول،  هلذا  هتيئتهم  يتطلب  وتطبيقاهتا  اإللكرتونية  اإلدارة 
وتدريبهم عرب بناء القدرات على استخدام وإدارة الشبكات وقواعد البياانت ونشر ثقافة 
اإلدارة اإللكرتونية. والعمل على إجياد حوافز معنوية ملن يستعمل نظم املعلومات وميكن 
أن تتمثل يف الرتقيات والعالوات التشجيعية وشهادة املوظف املثايل، وجيب تثقيف الفئة 
املستهدفة واملتعاملني وهتيئتها لتلقي هذه اخلدمة إبطالق برامج إعالمية لتثقيف مجيع 

أفراد اجملتمع من أجل توضيح فوائد التحّول حول اجملتمع الرقمي)33(. 
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ثالثاً: جمموعة املتطلبات القانونية والتشريعية:
القانونية  البيئة  توفر  أن  اإللكرتوين  النظام  جتربة  دخول  تنوي  اليت  الدولة  على 
ملنظماهتا كي تعنّي اإلدارة اإللكرتونية على توسيع نشاطها مبا يرعى مصاحلها ويضمن 
قوية  برامج  لديهم  أن  اإللكرتونية  اإلدارة  يف  القائمون  يتأكد  أن  جيب  لذا  حقوقها؛ 
تضمن عدم إمكانية الوصول إىل املعلومات والواثئق اليت جيري حفظها ومعاجلتها ونقلها 
إلكرتونياً، والعبث هبا من قبل أي جهة أو فرد واحلفاظ على أمنها للحفاظ على ثقة 

املتعاملني معها)34(. 
وجيب أن يسبق مشروع النظام اإللكرتوين حدوث تغيريات يف النظام القانوين من 
أجل محاية اخلصوصية يف البيئة الرقمية؛ لذا فإن القوانني اجلنائية حباجة إىل حتديث لدمج 
اجلرمية اإللكرتونية بصورها كافة، وجيب تعديل تشريعات حقوق امللكية الفكرية لتشمل 
محاية ملكية احملتوى اإللكرتوين. وقد أكد القائمون على مشروع احلكومة اإللكرتونية 
على أن العراق جيب أن يكّيف اإلطار التشريعي لتطبيق )املكافأة اإللكرتونية( اإلجراءات 
اإللكرتونية  التوقيعات  ومعايري  أنواع  التشريعات  أن حتدد  ينبغي  لذا  التقليدية؛  الورقية 

واهلوية واملصادقة اإللكرتونية وتنظيم حفظ السجالت اإللكرتونية)35(.
يف ضوء الشروط السابقة تتجه النظم القانونية املختلفة ملعاجلة اآلاثر اليت خلقتها 
التقنية العالية وأدوات العصر الرقمي عرب حركة تشريعية تعكس استجابة التشريع للجديد 

واملستجد يف هذا احلقل؛ وذلك لتحقيق األهداف اآلتية:
اثبته  معايري  حتديد  املعلومات،  وسرية  خصوصية  الواثئقي،  األمن  حتقيق   -1

وشفافة جلميع التطبيقات اإللكرتونية.
2- إعطاء مشروعية الستعمال الواثئق اإللكرتونية كإثبات الشخصية اإللكرتونية، 

استخدام التوقيع اإللكرتوين، البصمة اإللكرتونية وما إىل ذلك.
3- تسهيل التعامالت اإللكرتونية، كاملعامالت املالية اإللكرتونية والبيع والشراء 

اإللكرتوين والربيد اإللكرتوين، وأنظمة الدفع اإللكرتونية، البنوك اإللكرتونية)36(. 
املطلب الثاين

 معوقات التحول إىل اإلدارة اإللكرتونية
على  التقنية  تطبيقات  تعم  اليت  اجملتمعات  يف  امللحة  احلاجة  من  الرغم  على 

دور اإلدارة اإللكرتونية يف تطوير املرفق العام



177  العدد )6( 2019

دوائرها اإلدارية إىل خوض هذه التجربة، إال أن هذا املشروع احلضاري قد يعرتضه عدد 
من املعوقات، وعلى خمتلف األصعدة اإلدارية، والبشرية، واملالية، والفنية، والتشريعية، 
اإلدارة  مبادرة  مقاطعة  إىل  السياسي  االستقرار  عدم  ميثل  إذ  واألمنية،  والتنظيمية، 
اإللكرتونية ويف بعض األحيان تبديل وجهتها، ويشكل هذا العنصر خطراً كبرياً على 
مشروع اإلدارة اإللكرتونية، فقد تعمد بعض اجلهات السياسية على التأخري يف وضع 
لإلدارة  تنفيذ  عملية  ألي  أساساً  يشكل  الذي  املطلوب،  والتنظيمي  القانوين  اإلطار 
اإللكرتونية، إذ حتد هذه املعوقات من فرص التطبيق، أو تعطل تطبيق املشروع، ومن 

أهم هذه املعوقات:
أواًل: معوقات إدارية وتنظيمية:

تواجه اإلدارة يف حتوهلا من األسلوب التقليدي إىل اإللكرتوين عدد من املعوقات 
اإلدارية والتنظيمية اليت ميكن عرضها ابآليت:

األدارة  لربامج  العليا  اإلدارة  مستوى  على  والتنسيق  التخطيط  ضعف   -1
اإللكرتونية وضعف تقييمها ومتابعتها.

2- االختالف يف نظم اإلدارة داخل اجلهة اإلدارية الواحدة؛ مما يعرقل التحول 
األجهزة  بني  التنسيق  وغياب  وسلس،  انسيايب  بنحو  اإللكرتونية  اإلدارة  أسلوب  إىل 

واإلدارات األخرى ذات العالقة بنشاط املؤسسة.
3- عدم اقتناع إدارة املؤسسة بضرورة اإلدارة اإللكرتونية أو احلاجة إليها؛ بسبب 
ضعف برامج التوعية املواكبة لتطبيق اإلدارة االلكرتونية يف املؤسسات، وسيطرة املفاهيم 
التقليدية البريوقراطية على أجواء العمل اإلداري ابملؤسسة، وعدم التمكن من جتاوزها 

أو احلد من أتثريها. 
ثانياً: املعوقات البشرية

وتتمثل هذه املعوقات يف األفراد سواء كانوا داخل املؤسسة أو خارجها، ومن 
هذه املعوقات نذكر منها: 

1- خوف بعض املوظفني واملديرين والسيما القدامى من فشل جتربتهم يف التعامل 
مع كل جديد كذلك ضعف مهاراهتم اللغوية؛ مما يؤخر مشروع اإلدارة اإللكرتونية حىت 

تتمكن املؤسسات من إعادة أتهيل هؤالء األفراد أو استبداهلم.
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2- قصور نظر املوظفني اإلداريني إىل املشروعات التقنية واحلاسوب عامة على 
رؤية ما تكلفه هذه املشروعات من نفقات، دون النظر إىل إجيابياهتا وفوائدها)37(.

3- ضعف الثقة يف محاية سرية وامن املعلومات والتعامالت الشخصية.
4- مقاومة العاملني لتطبيق هذه التقنية خوفا على عملهم املستقبلي بعد تيسري 
اإلجراءات، وتنظيم العمليات اإلدارية، وتنامي شعور بعض املديرين وذوي السلطة أبن 

التغيري يشكل هتديداً لسلطتهم)38(. 
ثالثاً: معوقات تشريعية وأمنية:

حَتُول بعض املعوقات التشريعية دون تعميم هذه التقنية احلديثة، وهي معوقات 
عامة حتتاج اىل تدخل من قبل الدولة ويعّد اهلاجس األمين أحد أهم اهلواجس والعوائق 
أهم  بني  ومن  اإللكرتونية،  اإلدارة  أسلوب  إىل  التحّول  مشروع  تواجه  اليت  الكربى 

املعوقات التشريعية واألمنية:
اإلدارة . 1 على  لتطبيقها  هبا  املعمول  التقليدية  واللوائح  األنظمة  صالحية  عدم 

غياب  يفي ابحلاجة يف ظل  ال  البديل  هذا  مما جيعل  اإللكرتونية؛  واملعامالت 
األنظمة واللوائح اليت تضبط عالقات العمل والتعاون داخل اإلدارات اإللكرتونية.

اإللكرتوين، 2.  التوقيع  اعتماد  تضمن  اليت  القانونية  التشريعات   أتخر وضع 
مما  اخلدمة؛  والتحقق من شخصية طالب  اإللكرتوين،  الربيد  والتعامل مع 
يعرقل كثرياً من املعامالت اإللكرتونية اليت كان من املمكن أن تكون أكثر 

سالسة يف وجود هذه للتشريعات)39(. 
على . 3 تعتمد  اإللكرتونية  اإلدارة  لكون  ذلك  يعود  اإللكرتوين:  التجسس 

اإلرشيف اإللكرتوين الذي يعرضه ملخاطر كثرية تكمن يف التجسس على 
أمنية كبرية  خماطر  فهناك  لذلك  إتالفها؛  وحىت  ونقلها  وكشفها  الواثئق 
أو  ابألشخاص  األمر  تعلق  سواء  اإلدارة  إرشيف  وواثئق  املعلومات  على 
تُفقد اخلصوصية؛ الحتمال  الدول. وقد  أو اإلدارات أو حىت  املؤسسات 
تسرب املعلومات اخلاصة ابألفراد، واألسرار األسرية اليت ال يرغب كثري من 
الناس اطالع غريهم عليها ومصدر خطر للتجسس اإللكرتوين، وأييت غالبا 
من ثالث فئات، هي: )األفراد االعتياديون، والقراصنة، أجهزة االستخبارات 

العاملية للدول()40(.

دور اإلدارة اإللكرتونية يف تطوير املرفق العام

على  تعتمد  اإللكرتونية  اإلدارة 
يعرضه  الذي  اإللكرتوين  اإلرشيف 
التجسس  يف  تكمن  ملخاطر كثرية 
على الواثئق وكشفها ونقلها وحىت 

إتالفها
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قصور التشريعات مثل قواعد االثبات واحلجية واملصداقية وغياب التشريعات . 4
اليت جترم االخرتاق؛ لذا فإن الواقع اإلداري حيتاج إىل جهد ووقت لوضع 

قوانني وتشريعات لضبطه.
مجود اإلدارات املالية إذ إهنا تضع ميزانيتها املالية على أساس بنود حمددة . 5

لإلدارة  التحتية  البنية  لتوفري  ألزمة  مالية  موارد  تتضمن  أن  عادة  وتغفل 
اإللكرتونية من أجهزة وشبكات وبرامج تطبيقية، وإنشاء مواقع إلكرتونية. 

وميكن تصنيف هذا املضمون على أنه معوق مايل)41(.
املطلب الثالث 

مربرات التحّول حنو اإلدارة االلكرتونية
مل تكن احتياجات اإلدارات واملؤسسات أو احلكومات هي الدوافع الوحيدة 
فقط وراء سعيها للتحول إىل أسلوب اإلدارة اإللكرتونية، بل إن تطلعات اجملتمعات 
احلديثة إىل خوض جتربة التقنية، واالختالفات النوعية اليت طرأت على طموح اجملتمعات 
وحالة التذمر يف أوساط  وسعيها إىل حتقيق مستوى أفضل من اخلدمات اإلدارية، 
الفئات املتعاملة مع األساليب التقليدية يف ظل وقوف هذه األساليب عاجزة عن إرضاء 
بداية ظهور ما أصبح  الثالثة مع  بداية األلفية  مراجعيها وفئاهتا املستهدفة خاصة مع 
فلسفة  أهنا  على  املتخصصني  من  الكثري  إليها  ينظر  اليت  اإللكرتونية،  ابإلدارة  يعرف 
إدارية حديثة فرضتها الثورة الرقمية وتوجهات العوملة والدميقراطية وتكاثفت هذه العوامل 
اإلدارة  إىل  التقليدية  اإلدارة  من  التحول  إىل  دعت  اليت  املربرات  من  عدد  تقدمي  يف 
اإللكرتونية يف معظم املؤسسات تبعاً ملتغريات العصر وحتدايته، غري أن هذا التحّول ليس 
عملية سهلة، بل شاقة تعتمد أساليب علمية وتقنيات تتطلب خربات وختصصات رائدة 
وتستغرق وقتاً يف اإلعداد والتخطيط، ولقد أمجع العديد من الباحثني على أن هناك كثرياً 
من املربرات اليت دعت إىل التحول حنو اإلدارة اإللكرتونية يف ميكن تلخيصها فيما يلي:

أواًل: عامل الزمن 
والبقاء  املنافسة  على  القدرة  يف  ما  إدارة  الزمن حظوظ  عنصر  حدد  ما  كثرياً 
فإهنا  الزمن،  بعنصر  وترجيح كفتها  السرعة،  سباق  إىل كسب  اإلدارة  تسعى  وحينما 
جتد نفسها أمام ضرورة االستفادة من تطبيقات التقنية، بوصفها املطلب األول إللقاء 
آفاق  إىل  واالنطالق  ظهرها،  وراء  يدوية  ومعامالت  روتني  من  احلركة  بطء  أسباب 
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اإلبداع التقين الذي يقدم هلا كل يوم حلواًل جديدة الختصار مزيد من الزمن، وتيسري 
اختاذ قراراهتا، وتعميمها ابلسرعة املطلوبة، وإجناز معامالهتا يف الوقت املالئم لوضعها 
يف دائرة املنافسة  .فإن مل تكن اإلدارة منافسة، كأن تكون إدارة خدمية حكومية، فإن 
الفائدة تكون أعظم، إذ إن اجملتمع أبكمله سيكتسب ميزة اختصار الزمن، يف ظل سباق 
جمتمعات العامل حنو التطور والبناء، إذن ليس هناك إدارة ميكنها أن تتصور أن إبمكاهنا 

العمل مبعزل عن هذه التقنية)42(.
ثانياً: تطور احلاسوب وتطبيقاته

لقد جنحت تطبيقات التقنية ابلفعل يف حتقيق إجنازات مل تكن متصورة من 
قبل، ولفتت هذه التجارب الناجحة لتطبيقات التقنية إىل إمكانية االستفادة منها ومن 
تطبيقاهتا يف جمال اإلدارة، فاألمر لن يكلف سوى حتميل بعض القرارات والقوانني 
وامللفات واملعامالت على شبكة معلوماتية، مث وضع برانمج معنّي يسمح بتداول هذه 
املعلومات والدخول على الشبكة والتعاطي معها من ِقَبِل األفراد عرب جمموعة من األوامر 
اليت يسجلها الفرد عرب لوحة املفاتيح اخلاصة حباسوبه الشخصي أو حباسوب مركزي 
يتوجه إليه األفراد يف إحدى الكبائن العامة رمبا يبدو األمر صعباً يف البداية، لكنه مل يعد 

مستحيال أبداً مثلما كان يبدو لألجيال املاضية.
لقد انعكست تقنية احلاسوب على نظرايت اإلدارة واملفاهيم اإلدارية اليت بدأت 
تتغري وخترج من وضعها االستاتيكي القدمي، وتبذل بعضاً من احلراك والتقدم ابجتاه هذه 
التقنية، فأصبحت اآلالت تتخذ كثرياً من القرارات بناء على برامج إلكرتونية مت حتميلها 
عليها، وبدأت تنوب عن اإلنسان يف كثري من مواقع العمل، إىل الدرجة اليت جعلت 
عدداً من كتاب اإلدارة ومفكريها واملهتمني ابلشأن اإلداري أمثال: هربرت، وساميون، 
ودراكر، وديفز، وغريهم يتوقعون أن نسبة اآلالت سوف تطغى على نسبة العاملني يف 
عصر املعلوماتية الذي سيبين أنظمته اإلدارية على حمورية دور اآلالت واحلواسيب ومن 
هنا فقد كان احلاسوب وتطبيقاته، والقفزات التطورية والفوائد احملسوسة اليت حققها 

على خمتلف األصعدة، دافعاً مهماً للتحول إىل أسلوب اإلدارة اإللكرتونية)43(.
األرشفة  نظام  ابعتمادها  املعلوماتية  عصر  ظل  يف  اإلدارة  خصائص  وتتجّلى 
تطبيقات  الصوتية واملذكرات اإللكرتونية ونظم  اإللكرتوين والربيد اإللكرتوين والرسائل 
الورقي  العمل  انعدام استخدام  املتابعه اآللية والتوقيع اإللكرتوين إال أن ذلك ال يعين 
والكتايب بصورة هنائية، بل يبقى العمل الكتايب جزءاً يسرياً من العمل اإلداري، فضاًل 
عن العمل اإلداري اإللكرتوين، ففي ظل تطبيق نظام اإلرشيف اإللكرتوين والسجالت 

دور اإلدارة اإللكرتونية يف تطوير املرفق العام

من  تتخذ كثرياً  اآلالت  أصبحت 
القرارات بناء على برامج إلكرتونية 
تنوب  وبدأت  عليها،  حتميلها  مت 
مواقع  من  يف كثري  اإلنسان  عن 

العمل
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اإللكرتونية قد خفف كثرياً من مشكالت خزن األوراق املكتوبة؛ مما يؤدي إىل خفض 
التكاليف، وقلة حاالت تلف السنادات الورقية حيث مت استبداهلا بسندات إلكرتونية 
ومبا يؤثر إجياابً على العمل داخل املؤسسات. وإن إحالل احلاسوب اآليل حمل النظام 
اليدوي التقليدي حيدث تطوراً يف تقدم اخلدمة للجمهور، وذلك بتقليل الفرتات الزمنية 
الالزمة ألداء اخلدمة مع سرعة تدفق املعلومات والبياانت، ومن مث إجنازها بوقت قليل 

وجهد أقل)44(.
ثالثاً: تطور االتصاالت

مرت االتصاالت اإللكرتونية بطفرة هائلة، جعلت كل ما حتتاج إليه اإلدارة سواء 
احلكومية منها أو اخلاصة يف متناول اليد، أبزهد التكلفة وأقل اجلهد عرب دول العامل؛ 
األمر الذي كان حيتاج يف وقت سابق إىل إنفاق تكاليف ابهظة، فضاًل عن الوقت الذي 
كان يستغرقه انتقال تلك املعلومات مما جيعل بعضها عدمي الفائدة يف حال جتاوز وقت 
انتقاله سقفاً معيناً، فيذهب كل ما تكبدته اإلدارة من نفقات ووقت أدراج الرايح، يف 
حني أمكن يف ظل تطور االتصاالت اإللكرتونية احلديثة االحرتاز من هذا كله، ليس 
ذلك فحسب، بل أمكن يف ظل هذه السيطرة العنكبوتية لشبكة اإلنرتنت حول العامل 
أن جتد اإلدارة نفسها يف قلب احلدث العاملي، وعلى اتصال مباشر أبطرافه؛ مما جيعلها 
مطمئنة إىل صواب قراراهتا وإجراءاهتا، وهناك فوائد أخرى غري مباشرة، لكنها تؤثر يف 
أداء إدارات التقنية وحكوماهتا على حنو إجيايب؛ إذ إن تلك السيطرة اليت متنحها التقنية 
لإلدارة جتعل أداءها الرقايب على منسوبيها وإجنازاهتا فعااًل، مما جيعل عني اإلدارة يقظة 
على مواقع عملها، وجيعل يف إمكاهنا حتسني مستوى خدماهتا، والتَّنبه سريعاً إىل املواقع 
اليت تعاين خلاًل أو نقصاً يف وصول اخلدمة إليها، وتكون اإلدارة على اتصال مباشر مع 
املراجعني؛ مما خيلق حالة من الثقة بني املواطن واإلدارة؛ مما يدفع يف خط الرغبة العارمة 
من ِقَبل اجملتمعات إىل االندماج يف أجواء التقنية الرقمية وممارسة تطبيقاهتا واالستفادة 

منها، والسيما يف ظل املعاانة من املعامالت الورقية اليت ابت اجلميع ميقتوهنا)45(.
اإللكرتونية  االتصاالت  تطور  ظل  يف  اإللكرتونية  اإلدارة  خصائص  وتتجّلى 
ابعتمادها على الوسائل احلديثة يف إيصال اخلدمة عرب حتقيق حالة اتصال دائم للجمهور 
املعلوماتية  النشاطات كافة  بسرعة من خالل جتميع  اخلدمات  القدرة على أتميم  مع 
والتبادلية يف موضع واحد هو موقع احلكومة اإللكرتونية الرمسي على شبكة اإلنرتنت، 
وحتقيق فعالية الربط واألداء واإلجناز بني الدائر احلكومية نفسها ولكل منها على حدة 
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من أجل حتقيق التواصل الدائم بني مواطين الدولة وأجهزة الدولة بكل وقت من خالل 
املعلومات  بتوفري  واالتصاالت كفيلة  املعلومات  تقنيات  إن  إذ  سهلة،  تفاعل  وسيلة 

بسهولة وسرعة واختصار يف إجناز املعامالت مبدد زمنية قصرية)46(.

املبحث الرابع
 جتربة العراق مع اإلدارة اإللكرتونية

تفاوتت  اإللكرتونية كما  اإلدارة  تطبيق  أسلوب  يف  بينها  فيما  الدول  ختتلف 
درجة النجاح اليت حققتها كل دولة تبعاً لظروفها االقتصادية، واالجتماعية، والسياسية، 

وقدرهتا على التغّلب على معوقات التنفيذ اليت واجهتها.
العراق  يف  اإللكرتونية  اإلدارة  وضع  الرابع  املبحث  سيدرس  هذا  من  وانطالقاً 
ضمن املطلب األول من هذا املبحث، ويف املطلب الثاين سوف يسلط الضوء يف املرافق 

اليت طبق فيها نظام اإلدارة اإللكرتونية.
املطلب األول: وضع اإلدارة اإللكرتونية يف العراق

تسارع التقدم التكنولوجي الذي كان لزاماً علينا أن نتماشى معه، وتوجه العامل 
احلديث حنو تقوية الروايط اإلنسانية عرب التواصل، والسهولة، واجلودة يف تقدمي اخلدمات 
للمواطنني والتحّوالت الدميقراطية قد فرضت واقع أجربت اجلميع على الدخول فيها، 
الذي ال يستطيع مواكبتها سوف يعيش يف عزلة دائمة، وحتماً سوف تلحقه أضرار 

كثرية انمجة عن ذلك. 
وإن كثرياً من اإلدارات يف العامل قد وصلت إىل قناعة أبن التحّول إىل أسلوب 
اجلسد  مفاصل  يف  معطياهتا  خوض  وأن  فاعل،  بنحو  وتطبيقها  اإللكرتونية  اإلدارة 
اإلداري هو اإلجناز األهم الذي ميكن أن حتققه تلك اإلدارات، ومل خيتلف أحد من 
علماء اإلدارة ومفكريها حول ذلك اإلجراء، واندفعت اجلهات اإلدارية إىل االستفادة 
من تطبيقات التقنية نظراً إىل الفوائد امللموسة على أرض الواقع من جراء ممارسات تقنية 
اإلدارية،  الوظائف  سائر  على  التقنية  لتعميم  إرهاصات  مبنزلة  منفصلة كانت  معزولة 
واعتماد التقنية رابطاً بني تلك اإلدارات، وبشرت التجارب اإلدارية األوىل مع التقنية 
بباقة من الفوائد الفارقة يف مسار اجملتمعات البشرية ميكن لإلدارات جين مقدراهتا خبوض 

غمار التجربة اليت عممها كثري من دول العامل املتقدم)47(.

دور اإلدارة اإللكرتونية يف تطوير املرفق العام

الذي  املرتدي  الوضع  أثّر  وقد 
األزمات  نتيجة  العراق  أصاب 
زايدة  إىل  به؛  مرت  اليت  املتعاقبة 

الفجوة الرقمية
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وقد أثّر الوضع املرتدي الذي أصاب العراق نتيجة األزمات املتعاقبة اليت مرت 
به؛ إىل زايدة الفجوة الرقمية، وابتعاد العراق الظاهر عن استغالل تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت اليت زخرت هبما دول العام املختلفة، على الرغم من وجود مالكات علمية 
وإمكانيات وطاقات جتاوزت ما متلكه الدول العربية وبعض الدول األجنبية، والسيما 
املواطنني  عدد  زاد  إذ  التكنولوجيا،  عامل  على  انفتاحاً  أكثر  ابت  العراق  املواطن  أن 
شبكة  مشرتكي  نسبة  ارتفاع  إىل  بدوره  أدى  مما  الشخصية؛  احلاسبات  يكون  الذين 
اإلنرتنت وازدايد مقاهي اإلنرتنت؛ مما يشجع على اإلقدام يف تطبيق مشروع احلكومة 

اإللكرتونية)48(.
العلوم  بوزارة  العراق  اإللكرتوين  النظام  إقامة  مهمة  أنيطت  فقد  عليه  وبناًء 
اإلشراف  إىل  اليت هتدف  املعلومات«  تكنولوجيا  »دائرة  فيها  أقيم  اليت  والتكنولوجيا، 
على إنشاء احلكومة اإللكرتونية يف العراق، وردم الفجوة الرقمية اليت يعاين منها العراق .  
وتعدُّ البوابة اإللكرتونية يف العراق واملوقع الرمسي للحكومة العراقية على شبكة 
النظام اإللكرتوين غري أن دور  التحّول إىل  العراق يف جمال  اإلنرتنت إحدى خطوات 
البوابة يف هذه املرحلة يقتصر على تقدمي املعلومات افقط من حيث اإلجراءات والنماذج 
املتوقع  الوقت   ، الرسوم   ، اخلدمات  تقدمي  موقع   ، اخلدمة  على  للحصول  الالزمة 
إلجنازها، إال أنه يف املرحلة التالية لتطوير البوابة ستتضمن توسيع دائرة خدماهتا لتشمل 

خدمة إلكرتونية ابلكامل دون احلاجة على زايرة مقر اإلدارة. 
اليت  للمعلوماتية  العاملية  القمة  قد شارك يف  العراق  أن  إليه  اإلشارة  ومما جتدر 
بتنفيذها ومن  الدول  تلزم  اليت تضمنت توصيات   ،2005 تونس عام  مت عقدها يف 
ضمنها العراق لردم الفجوة الرقمية اليت وصلت إليها اجملتمعات الرقمية يف العامل. ويف 
عام 2011 اختذت احلكومة العراقية جمموعة من اخلطوات املهمة جتاه تنفيذ برانمج 
احلكومة اإللكرتونية أبرزها كان يف عام 2012 حيث صدر عن جملس النواب العراقي 
القانون رقم )78( لسنة 2012 )قانون التوقيع اإللكرتوين واملعامالت اإللكرتونية( إذ 
مت نشر هذا القانون يف جريدة الوقائع العراقية يف العدد )4256( يف 5 تشرين الثاين 
لصدور  املوجبة  األسباب  يف  مادة، وجاء   )29( القانون  هذا  تضمن  وقد   ،2012
واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا  جمال  احلاصل يف  تطور  مع  انسجاماً  القانون  هذا 
وأنشطة اإلنرتنت، وتوفري األسس واألطر القانونية للمعامالت اإللكرتونية عرب وسائل 
االتصاالت احلديثة، وتشجيع صناعة اإلنرتنت و تكنولوجيا املعلومات وتنميتها، وما 

العراق  يف  اإللكرتونية  البوابة  وتعدُّ 
العراقية  للحكومة  الرمسي  واملوقع 
إحدى  اإلنرتنت  شبكة  على 
التحّول  جمال  يف  العراق  خطوات 

إىل النظام اإللكرتوين
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يزال العراق ال ميتلك يف اإلطار القانوين للنظام اإللكرتوين، غري أن كثري من الدول قد 
سبقت العراق بتشريع العديد من القوانني املمهدة ملشروع نظام اإلدارة اإللكرتوين خالل 
السنوات السابقة آخرها يف السعودية والسودان عام، و2007، وقبلها مجهورية مصر 

اليت شرعت قانون التوقيع اإللكرتونية عام 2004، واألردن عام 2001)49(.
املطلب الثاين

املرافق اليت طبق فيها نظام اإلدارة اإللكرتونية
مرفق  مثل  املرافق  بعض  على  العراق  يف  اإللكرتونية  اإلدارة  معامل  تركزت  لقد 
الصحة اإللكرتونية، التعليم اإللكرتوين، واألعمال البلدية اإللكرتونية، وواثئق املواطنني 
الشخصية، فال بد من تسليط الضوء على املوافق العامة اليت طبقت فيها -ولو جزئيًا- 

نظام اإلدارة اإللكرتونية:
أواًل: الصحة اإللكرتوين:

إن رؤية الصحة اإللكرتونية يف العراق تتمثل بـ:)تقدمي خدمات صحية ممتازة، 
وكفء، وفعالة للجميع عرب تكامل الرعاية الصحية األولية من طريق تطبيقات ومعايري 
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت السلكية والالسلكية املتقدمة اليت ميكن الوصول إليها 

اليت تركز يف املواطن(.
وقد متكنت اسرتاتيجية وخارطة طريق الصحة اإللكرتونية يف وزارة الصحة العراقية 

من حتديد 25 مبادرة خمتلفة يف أولوايهتا وإطارها الزمين، واملتمثلة ابآليت:
املعلومات  تكنولوجيا  استخدام  خالل  من  والتوعية  الوقاية  محالت   -1

واالتصاالت يف الرعاية الصحية األولوية.
2- األدوية املتكاملة وبنوك الدم وغريها من قواعد البياانت الطبية، من حيث 
املتربع ومن انحي  املصرف من انحية  املتربعني كافة، وحساب رصيد  بياانت  توحيد 

املصرف.
3- التخصيص اإللكرتوين لألطباء على وفق التخصيصات واحتياجات الدولة، 

ونظام استمارة توزيع األطباء.
نظام  وحتديث  احملافظات،  داخل  الصحية  ابلدوائر  الصحة  وزارة  توصيل   -4

األرشفة للكتب الصادرة والواردة للوزارة.

دور اإلدارة اإللكرتونية يف تطوير املرفق العام
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5- التخصيص اإللكرتوين للتدريب يف اخلارج )العاملني بوزارة الصحة(.
6- االستشارات الطبية والصحية عرب اهلاتف احملمول.

ومن اهليئات احلكومية اليت طبقت هذا النظام، الدائرة اإلدارية واملالية والقانونية، 
قسم املوارد البشرية، دائرة صحة الرصافة، االستعالمات اخلارجية ملركز الوزارة)50(.

ثانيا: التعليم اإللكرتوين 
يساعد يف حّل  فهو  احلديثة،  التعليم  أساليب  أهم  من  اإللكرتوين  التعليم  يعّد 
فـي  القبـول  فرص  وتوسيع  التعليم،  علي  املتزايد  واإلقبال  املعريف،  االنفجار  مشكلة 
ممـا  أعمـاهلم؛  تـرك  دون  وتـأهيلهم  وتعلـيمهم،  العـاملني  تـدريب  مـن  والـتمّكن  التعلـيم، 
يساعد فـي رفـع نسـبة املتعلمـني، والقضـاء علي األمية، وحيمل التعليم اإللكرتوين القدرة 
الواسعة للوصول لكلٍّ مـن املصـادر واألفـراد، فقـد أصبح متاحاً لألفراد العديد من الفرص 
والوسـائل  التقنية  استعمال  »هو  أبنه  أيضاً  اإللكرتوين  التعليم  تعريف  ومت  التعليمية، 
التكنولوجيـة فـي التعلـيم، وجعلـه حمـور احملاضـرة، بـدءاً مـن التقنيـات املسـتخدمة مجاعيـاً 
وتسـخريها لـتعّلم الطالـب ذاتيـاً للعـــرض داخـــل الصـــف الدراســـي مـــن وســـائط متعـــددة 
الذكية  للتعليم: كاملدرسة  املادية  بـــاخلروج عـــن املكوانت  وأجهـــزة إلكرتونيـــة، وانتهـــاء 
عرب  التعليمية  العملية  أفراد  بـني  التفاعـل  يتم  خالهلا  من  اليت  االفرتاضية  والصفوف 
شبكة اإلنرتنت وتقنيات الفيـديو التفـاعلي، وفـي العـراق افتتحت وزارة التعلـيم العـايل 
والبحـث العلمـي مشـروع ابـن سـينا االفرتاضـي الـذي يهدف إىل نشر احملاضرات اجلامعية 
افتتـاح  املؤمـل  مـن   % 23 بنسـبة  منـواً  العراقـي شـهد  العلمـي  البحـث  وإن  إلكرتونياً، 
املشروع اليوم مبشاركة ممثلي عدد من املنظمات، أبرزها منظمة اليونسـكو التابعـة لألمـم 
املتحـدة. يهــدف هـذا املشـروع إىل املشاركة فــي بنــاء جامعــات مســتقبلية فــي العــراق، إذ 
تــم إنشــاء ثالثــة مواقــع ومراكـز فـي جامعـات البصـرة وبغـداد وصـالح الـدين وتـم تـدريب 
بواسطة  التعلم  مفاهيم  وكذلك  اإللكرتونية،  املواد  تطـوير  هندسـة  علـى  أسـتاذاً   60

اإلنرتنـت مـن خـالل تنظـيم أربـع ورش عمـل خـالل العــامني 2009 - 2010)51(.
اليت مت تطبيق نظام اإلدارة  املرافق  يعّد من أهم  وإن تطبيق اإلدارة اإللكرتونية 
اإللكرتونية فيها فقد سعت الكثري من املكتبات العراقية إىل تطبيق اإلدارة اإللكرتونية 
هذه  أبرز  ومن  اإللكرتونية،  املكتبات  إىل  التقليدية  املكتبات  من  التحول  أي  فيها 
املكتبات املكتبة املركزية جلامعة بغداد واملكتبة املركزية للجامعة املستنصرية حيث أصبح 
املكتبة  يعرف أبقسام  اإلنرتنت، وفيه  متوافر عرب شبكة  إلكرتوين  املكاتب موقع  هلذه 

التعلـيم  وزارة  افتتحت  العـراق  وفـي 
العـايل والبحـث العلمـي مشـروع ابـن 

سـينا االفرتاضـي
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اإللكرتونية، هي: خدمة  من خدمات  املوقع عدد  هذا  وأطلق  ونشاطاهتا وخدماهتا، 
اإللكرتونية،  املرجعية  واخلدمة  املكتبة  أمني  اسأل  وخدمة  املكتبة،  أمني  مع  التحدث 
وتوفري خدمة البحث اآليل يف الفهرس العام للمكتبة، والبحث عن قواعد املعلومات 
املعلومات اإللكرتونية  الكتب والدورايت اإللكرتونية، وغريها من مصادر  اجلاهزة من 
املتوافرة يف املكتبة، فصاًل عن أعداد قاعة بياانت ابلكتب املرجعية ترتبط ابلفهرس اآليل 

العام للمكتبة. 
ومن اخلدمات اإللكرتونية األخرى اليت تقدمها الوزارة خدمة، استمارة القبول 
املركزي لطلبة لسادس اإلعدادي حيث تسعى الوزارة إىل إجناح هذه العملية ابلتسهيل 
على الطلبة يف التقدمي؛ لذا قامت بفتح مراكز خاصة ابلقبول يف عدة جامعات لتمكني 
الطلبة الذين ال ميلكون شبكة إنرتنت أو قد ال جييدون استخدامه من التوجه إىل هذا 
املركز لتحقيق هذا الغرض، ويتحقق تطبيق اإلدارة اإللكرتونية يف جمال املكتبات والتعليم 
اإللكرتوين بتوفري التقنيات، والربجميات، ونظم املعلومات اخلاصة، وغريها من املستلزمات 

األخرى اليت يتطلبها التحّول من اإلدارة التطبيقية إىل اإلدارة اإللكرتونية)52(.
ثالثاً: اخلدمات اإللكرتونية ملرافق وزارة الداخلي

لقد استحدثت وزارة الداخلية اسرتاتيجية وخارطة طريق السجالت الشخصية 
اإللكرتونية اخلاصة ابملواطنني اليت تتمثل ابستخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت؛ 
لتعزيز وسائل أتمني اجملتمع ومحايته من املخطئني واملتسللني، وتقدمي أفضل اخلدمات 

للمجتمع من خالل مؤسسات الوزارة.
ومن بني املبادرات اليت حتظى ابألولية هي: وضع سجالت للمواطنني، والعدالة 
اإللكرتونية،  والتأشريات  العموميني،  للموظفني  هوية  بطاقات  وإصدار  اإللكرتونية، 
والتقدمي اإللكرتوين؛ للحصول على جواز السفر وهذه اخلدمة مقدمة من قبل مديرية 
اجلنسية العامة التابعة لوزارة الداخلية، حيث ميكن للمواطن من خالل البوابة اإللكرتونية 
ملديرية اجلنسية العامة من سحب االستمارة وملء البياانت الشخصية، ومن مث تبليغه 
عن طريق اخلدمة اهلاتفية مبراجعة مديرية اجلوازات لتسّلم جوازه إبرسال رسالة إىل هاتفه 
املرور  القيادة حيث توّلت تقدمي هذه اخلدمة مديرية  اخلاص. وكذلك إصدار رخص 
رخصة  على  احلصول  العراقي  املواطن  إبمكان  وأصبح  الداخلية،  لوزارة  التابعة  العامة 
قيادة عرب شبكة اإلنرتنت والدخول إىل موقع املديرية اخلاص، وطلب استمارة إجازة 

السوق)53(.  

دور اإلدارة اإللكرتونية يف تطوير املرفق العام



187  العدد )6( 2019

وإن استحداث مديرية شؤون البطاقة املوحدة التابعة لوزارة الداخلية اليت هتدف 
إىل بناء قاعدة بياانت موحدة مركزية تضم بياانت األحوال املدنية، وشهادة اجلنسية، 
ومعلومات السكن جلميع املواطنني بنحو مرن وقابل للتوسيع مستقباًل، ومن مث إصدار 
العاملية  القياسية  للمواصفات  ومطابقة  أمنية  مواصفات  ذات  موحدة  وطنية  بطاقة 
ابستخدام شبكة اتصاالت داخلية مغلقة ومأمنه خاصة ابملشروع ذات آلية تشفري عالية 
املستوى، وكذلك بناء إرشيف إلكرتوين لسجالت األحوال املدنية. وما جتدر اإلشارة 
إليه هو أن البطاقة الوطنية املوحدة صدرت بقانون البطاقة الوطنية املوحدة رقم )3( لسنة 

2016، واملنشور يف جريدة الوقائع العراقية يف 1 شباط 2016)54(. 
اخلامتة

توصلنا عرب هذه الدراسة إىل أن اإلدارة اإللكرتونية تؤثر إجياابً على عملية تقدمي، 
اخلدمة العمومية وحتسينها، وذلك من خالل ما متلكه من وسائل تكنولوجية متطورة 
على غرار شبكة اإلنرتنت وخمتلف وسائل االتصال، على هذا األساس ُعّدت اإلدارة 
اإللكرتونية منطاً جديداً أحدث إقالعاً نوعياً وثورة حقيقية يف وظائف اإلدارة التقليدية 
من حيث التخطيط والتنظيم والقيادة والرقابة، وساعد على تعجيل االرتفاع ابملستوى 
املعيشي لألفراد. بيد أن التجسيد الفعلي لنظام اإلدارة اإللكرتونية يتطلب التغلب أواًل 
على جمموعة من العراقيل والصعوابت اليت وضعت يف طريق تطبيقها تتعلق بعدة جوانب 
التوعية  من  قدر كاٍف  إعطاء  اثنياً  ويتطلب  والتقنية،  والقانونية  والبشرية  املادية  منها 
واالهتمام هبذا املشروع، وهنا تكمن الضرورة يف لزوم تضافر اجلهود بني مجيع شرائح 
اجملتمع من حكومة وإدارات حملية ومركزية، وكذا مؤسسات اجملتمع املدين لتجاوز هذه 

العراقيل أبقل التكاليف.   
التوصيات

التخطيط اجليد إلعداد العاملني وهتيئتهم حنو التحول من اإلدارة التقليدية إىل اإلدارة 1. 
الندوات  وعقد  لتثقيفهم،  الالزمة  التدريبية  الدورات  عقد  خالل  من  اإللكرتونية 
واللقاءات والورش الالزمة إلزالة املخاوف لدى بعض العاملني من غموض مفهوم 
اإلدارة اإللكرتونية، وتشجيع العاملني يف جمال اإلدارة وهتيئتهم للتحول حنو اإلدارة 
اإللكرتونية برصد أنظمة جيدة للحوافز للتغلب على املقاومة اليت يبديها البعض 

لعملية التغيري.
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يف 2.  والتنوع  الكايف  الوقت  وإعطائها  الوعي  نشر  مرحلة  على  الرتكيز  من  بد  ال 
الفهم  املبىن على  الدعم  األساليب املستخدمة وذلك لكسب أكرب ما ميكن من 
معها؛  املشرتكة  األخرى  املصطلحات  وما  اإللكرتونية  اإلدارة  ملاهية  واالستيعاب 
ألن فهم املعىن أو اهلدف الرئيس من التوجه حنو اإللكرتونية يشجع األفراد على 

تطبيقها، والثقة يف التعامل على وفق منهاجها.
لقد أاتحت ثورة املعلومات واالتصاالت ظهور أنواع من اجلرائم واملخالفات اليت 3. 

البياانت  على  االعتداء  جرائم  وقوع  حالة  يف  العراقي كما  املشرع  هلا  يتطرق  مل 
واملعلومات والربامج اليت حبسب الرأي الفقهي الغالب ال حتظى ابحلماية اجلنائية 
املقررة لألموال يف قانون العقوابت العراقي؛ لذا ال بد للمشرع أن يتدخل إلضافة 
برامج احلاسب إىل بقية األموال لتشملها نصوص قانون العقوابت، ودمج اجلرمية 

اإللكرتونية بصورها كافة وذلك عرب حتديث القوانني اجلنائية.
وسائل 4.  طريق  عن  وإجراءات  تدابري  اختاذ  تتضمن  اليت  املعلوماتية  احلماية  توفري 

إلكرتونية تتمثل ابلوقاية قبل وقوع التعدي على بياانت ومعلومات ابخرتاق نظم 
املعلومات.

مبالغ خاصة 5.  بتخصيص  اإللكرتوين  النظام  إىل  للتحّول  الالزم  املايل  الدعم  توفري 
للبىن التحتية اإللكرتونية ضمن امليزانية املعدة، إذ يعّد عدم وجود ختصيصات مالية 
اإلدارة  التأخر يف تطبيق هنج  أو  التحّول  اإلدارة اإللكرتونية أحد معوقات  تدعم 

اإللكرتونية.

دور اإلدارة اإللكرتونية يف تطوير املرفق العام



189  العدد )6( 2019

اهلوامش
د. فالح الزعيب وآخرون: مبادئ اإلدارة األصول واألساليب العلمية، ط1، دار . 1

املناهج للنشر والتوزيع، 2013، ص: 29 - 32.
أحالم حممد شواي: اإلدارة اإللكرتونية وأتثريها يف تطوير األداء الوظيفي، حبث . 2

منشور يف جملة جامعة اببل - العلوم اإلنسانية، جملد 24، العدد 4: 2016، 
ص: 3390 - 3391. 

 أحالم حممد شواي: اإلدارة اإللكرتونية وأتثريها يف تطوير األداء الوظيفي، مصدر . 3
سابق، ص: 3393 - 3394.

د. العوض أمحد حممد، اإلدارة اإللكرتونية - دراسة واثئقية، حبث وأوراق املؤمتر . 4
العاملي األول لإلدارة اإللكرتونية، يف اجلماهريية الليبية - طرابلس، 2010.

أحالم حممد شواي: اإلدارة اإللكرتونية وأتثريها يف تطوير األداء الوظيفي، مصدر . 5
سابق، ص: 3404 - 3405.

بو زكري جيالين: أطروحة دكتوراه، اإلدارة اإللكرتونية يف املؤسسات اجلزائرية واقع . 6
وآفاق، جامعة اجلزائر، 2017: ص: 56 - 57.

د. عصام عبد الوهاب الربزجني وآخرون، مبادئ وأحكام القانون اإلداري، العاتك . 7
لصناعة الكتب، 2017، ص: 234.

املصدر نفسه: ص: 242 - 264.. 8
 د. حسن حممد البنان: مبدأ قابلية املرفق العام للتغري والتطوير دراسة مقارنة، ط1، . 9

املركز القومي لإلصدارات القانونية، 2014، ص: 43 - 44.
د. عصام عبد الوهاب الربزجني وآخرون، مصدر سابق، ص: 274.. 10
د. مازن راضي ليو: القانون اإلداري، األكادميية العربية يف الدمنارك، 2008، . 11

ص: 69.
املصدر نفسه: ص: 70.. 12
ونشر . 13 لبيع  ايدكار  مكتبة  اإلداري، ط1،  القانون  أمحد:  خلف  جنيب  د.   

الكتب القانونية، 2014، ص: 171.



190

د. جنيب خلف أمحد: القانون اإلداري، مصدر سابق، ص: 53.. 14
د. مازن رايض ليو: القانون اإلداري، مصدر سابق، ص: 81.. 15
املصدر نفسه: ص: 82.. 16
د. مازن راضي ليو: القانون اإلداري، مصدر سابق، ص: 83 - 84.. 17
دعاء أنور سعيد الطائي، التطور التكنولوجي وقيام احلكومة اإللكرتونية وأثرها . 18

على املرفق العام، رسالة ماجستري، جامعة النهرين، كلية احلقوق، 2013، ص: 
.119 - 117

العام للتغري والتطوير، رسالة ماجستري، . 19 الزرو نصر: مبدأ قابلية قواعد املرفق 
جامعة حممد خضري-بسكرة، 2017، ص: 36 - 37.

دعاء أنور سعيد الطائي: التطور التكنلوجي وقيام احلكومة اإللكرتونية وأثرها . 20
على املرفق العام، مصدر سابق، ص: 92.

دعاء أنور سعيد الطائي، التطور التكنلوجي وقيام احلكومة االلكرتونية وأثرها . 21
على املرفق العام، مصدر سابق، ص: 108.

 د. مازن راضي ليو، القانون اإلداري، مصدر سابق، ص: 80.. 22
 دعاء أنور سعيد الطائي: التطور التكنولوجي وقيام احلكومة اإللكرتونية وأثرها . 23

على املرفق العام، مصدر سابق، ص: 96 –97.
املصدر نفسه، ص: 105 - 108.. 24
دعاء أنور سعيد الطائي: التطور التكنولوجي وقيام احلكومة اإللكرتونية وأثرها . 25

على املرفق العام، مصدر سابق، ص: 105 - 108.
 د. عصام عبد الفتاح مطر: احلكومة اإللكرتونية بني النظرية والتطبيق، دار . 26

اجلامعة الدليلة، 2008، ص: 95 - 96.
والطموح، . 27 الواقع  بني  اإللكرتونية  احلكومة  حجازي،  بيومي  الفتاح  عبد  د. 

مصدر سابق، ص: 248.

دور اإلدارة اإللكرتونية يف تطوير املرفق العام



191  العدد )6( 2019

دعاء أنور سعيد الطائي: التطور التكنولوجي وقيام احلكومة اإللكرتونية وأثرها . 28
على املرفق العام، مصدر سابق، ص: 72 - 102.

 د. عبد الفتاح بيومي، احلكومة اإللكرتونية بني الواقع والطموح، ط1، دار . 29
الفكر اجلامعي: 2008، ص: 222 - 227.

د. عصام عبد الفتاح مطر: احلكومة اإللكرتونية بني النظرية والتطبيق: مصدر . 30
سابق: ص: 97.

 الزرز نصر: مبدأ قابلية املرفق العام للتغري والتطوير: مصدر سابق ص: 58 - 59.. 31
وآفاق، . 32 واقع  اجلزائرية  املؤسسات  يف  اإللكرتونية  اإلدارة  جيالين:  زكري  بو 

مصدر سابق، ص: 87 - 88.
 قبس زهري عبد الكرمي: أثر اإلدارة اإللكرتونية يف إدارة اجلودة: حبث منشور يف . 33

جملة اإلدارة واالقتصاد: دائرة تكنولوجيا املعلومات بوزارة العلوم والتكنولوجيا: العدد 
100، ص: 131، 2014.

قبس زهري عبد الكرمي: أثر اإلدارة اإللكرتونية يف إدارة اجلودة: حبث منشور يف . 34
جملة اإلدارة واالقتصاد: مصدر سابق، ص: 131.

عاء أنور سعيد الطائي: التطور التكنولوجي وقيام احلكومة اإللكرتونية وأثرها . 35
على املرفق العام، مصدر سابق، ص: 169.

 بوزكري جيالين: اإلدارة اإللكرتونية يف املؤسسات اجلزائرية واقع وآفاق: مصدر . 36
سابق، ص: 91.

 بوزكري جيالين: اإلدارة اإللكرتونية يف املؤسسات اجلزائرية واقع وآفاق: مصدر . 37
سابق، ص: 125 - 128.

 أ.د. هدى عباس قنرب، معوقات تطبيق اإلدارة اإللكرتونية يف املكتبات اجلامعية، . 38
حبث منشور، جملة األستاذ، العدد 210، اجمللد الثاين، 2014، ص: 330.

وزكري جيالين: اإلدارة اإللكرتونية يف املؤسسات اجلزائرية واقع وآفاق: مصدر . 39
سابق، ص: 131.



192

املصدر نفسه: ص: 125 - 126.. 40
قبس زهري عبد الكرمي: أثر اإلدارة اإللكرتونية يف إدارة اجلودة: حبث منشور يف . 41

جملة اإلدارة واالقتصاد، مصدر سابق، ص: 133.
وأوراق . 42 واثئقية، حبث  دراسة   - اإللكرتونية  اإلدارة  حممد،  أمحد  العوض  د. 

املؤمتر العاملي األول لإلدارة اإللكرتونية، يف اجلماهريية الليبية - طرابلس، 2010.
وأوراق . 43 واثئقية، حبث  دراسة   - اإللكرتونية  اإلدارة  حممد،  أمحد  العوض  د. 

املؤمتر العاملي األول لإلدارة اإللكرتونية، يف اجلماهريية الليبية - طرابلس، 2010.
 أ.م.د. رشا حممد اهلامشي، أثر احلكومة اإللكرتونية على طرق إدارة املرفق العام . 44

)دراسة مقارنة(، حبث منشور يف جملة جامعة األنبار للعلوم القانونية والسياسية، 
اجمللد األول، العدد 12، 2017.

د. العوض أمحد حممد، اإلدارة اإللكرتونية - دراسة واثئقية، مصدر سابق.. 45
أ.م.د. رشا حممد اهلامشي، أثر احلكومة اإللكرتونية يف طرق إدارة املرفق العام . 46

)دراسة مقارنة(، مصدر سابق.
 د. العوض أمحد حممد، اإلدارة اإللكرتونية - دراسة واثئقية، مصدر سابق.. 47
دعاء أنور سعيد الطائي، التطور التكنولوجي، وقيام احلكومة اإللكرتونية وأثرها . 48

على املرفق العام، مصدر سابق، ص: 156 - 170.
دعاء أنور سعيد الطائي: التطور التكنولوجي وقيام احلكومة اإللكرتونية وأثرها . 49

على املرفق العام، مصدر سابق، ص: 156 - 170.
دعاء أنور سعيد  الطائي، التطور التكنولوجي وقيام احلكومة اإللكرتونية وأثرها . 50

على املرفق العام، مصدر سابق، ص: 173 - 189.
اإللكرتوين . 51 التعليم  علي،  حممد  سلمان  عباس  حممد،  جاسم  اخلزرجي، محد 

يف العراق وإبعاده القانونية، حبث منشور يف جملة مركز اببل للدراسات اإلنسانية، 
2018، اجمللد: 8، العدد: 1.

دور اإلدارة اإللكرتونية يف تطوير املرفق العام



193  العدد )6( 2019
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ثانياً: الرسائل واألطاريح اجلامعية
1- الزرو نصر: مبدأ قابلية قواعد املرفق العام للتغرّي والتطوير، رسالة ماجستري، جامعة 

حممد خضري-بسكرة.
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وآفاق -جامعة اجلزائر، 2017.
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املرفق العام، رسالة ماجستري، جامعة النهرين، كلية احلقوق ، 2013.

ثالثاً: اجملالت والبحوث
1-  أحالم حممد شواي: اإلدارة اإللكرتونية وأتثريها يف تطوير األداء الوظيفي، جملة 

جامعة اببل - العلوم اإلنسانية، جملد 24، العدد 4: 2016.
2- اخلزرجي، محد جاسم حممد، عباس سلمان حممد علي، التعليم االلكرتوين يف العراق 
وابعاده القانونية، جملة مركز اببل للدراسات االنسانية، 2018، اجمللد: 8، العدد: 1.

3- د. العوض أمحد حممد، اإلدارة اإللكرتونية - دراسة واثئقية، حبث واوراق  املؤمتر 
العاملي األول لإلدارة اإللكرتونية ،يف اجلماهريية الليبية - طرابلس، 2010.

العام  املرفق  إدارة  طرق  على  اإللكرتونية  احلكومة  أثر  اهلامشي،  حممد  رشا  م.د.   -4
)دراسة مقارنة(، حبث منشور يف جملة جامعة األنبار للعلوم القانونية والسياسية، اجمللد 

األول، العدد 12، لسنة 2017.
5- قبس زهري عبد الكرمي: أثر اإلدارة اإللكرتونية يف إدارة اجلودة: جملة اإلدارة واالقتصاد: 

دائرة تكنولوجيا املعلومات بوزارة العلوم والتكنولوجيا: العدد 100، 2014.
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رابعاً : جمموعة النصوص القانونية:
أ- التشريعات: 

1-الدستور العراقي لعام 2005 النافذ. 
ب- القوانني.

1- قانون رقم 11 لسنة 1974 ، قانون التعديل السابع لقانون إدارة البلدايت رقم 
164 لسنة 1964.

2- قانون البطاقة الوطنية رقم 3 لسنة 2016 املنشور يف جريدة الوقائع العراقية بتأريخ 
1 شباط 2016.

3- القانون املدين العراق رقم 40 لسنة 1951.
خامساً: املواقع:

1-وزارة الداخلية، الصفحة الرئيسة.
iq.gov.moi-nid.www




