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رئي�س التحرير :
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مدير التحرير :
د� .صالـــــح عبـــداهلل العقيـــــل
هيئة التحرير :
�أ.د� .سعود عبدالعزيز احلمد
�أ.د .طــارق حممـد �إ�سماعيـــل
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د .م�سلـــم حممـــد الدو�ســـري
د .ال�صـادق يحيــى عــــــــــــزة
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جملة العلوم الإن�سانية والإدارية جملة علمية حمكمة ن�صف �سنوية ت�صدر عن مركز
الن�شر والرتجمة باجلامعة حتت �إ�شراف وكالة اجلامعة للدرا�سات العليا والبحث العلمي.

قواعـــد الن�شـــر يف املجلة
القواعد العامة :
-1تن�شر املجلة الأبحاث والدرا�سات
الأكادميية يف العلوم الإن�سانية والإدارية
باللغتني العربية والإجنليزية .كما تن�شر
مراجعات وعرو�ض الكتب وملخ�صات
الر�سائل العلمية وتقارير امل�ؤمترات
واملنتديات العلمية والن�شاطات ذات
العالقة.
 -2تن�شر املجلة البحوث التي تتوافر
فيها الأ�صالة واالبتكار  ،واتباع املنهجية
ال�سلمية  ،والتوثيق العلمي  ،مع �سالمة
الفكر واللغة والأ�سلوب  ،و�أال يكون البحث
م�ست ًال من ر�سالة �أو كتاب.
 - 3يقدم الباحث بحثه من ثالث ن�سخ
مطبوعة مع ملخ�ص التزيد كلماته عن
( )200كلمة  ،وي�شرتط يف البحث املقدم
باللغة الإجنليزية �أن يدرج فيه ملخ�ص
باللغة العربية.
ُ -4يراعى �أال يزيد عدد �صفحات
البحث عن (� )30صفحة من القطع
املتو�سط ( )A4با�ستخدام اخلط
( )Traditional Arabicمقا�س ( )17و�أن

6

تكون مراجعات الكتب والتقارير والر�سائل
العلمية يف حدود (� )5صفحات .
 - 5يلزم �إقرار الباحث اخلطي عند
تقدمي بحثه للمجلة ب�أنه مل ي�سبق له الن�شر
واليجوز له عند قبول بحثه للن�شر �أن ين�شره
يف وعاء �آخر .
 -6تر�سل البحوث املقدمة ملحكمني
متخ�ص�صني تختارهم هيئة التحرير
ب�شكل �سري  ،وللمجلة �أن تطلب �إجراء
تعديالت علىالبحث ح�سب ر�أي املحكمني
قبل اعتماد البحث للن�شر .
 -7يب َّلغ الباحث بقبول الن�شر �أو
رف�ضه وال ُترد �أ�صول املواد �إىل �أ�صحابها
�سوا ًء ُقبلت �أم مل تقبل .
 -8اليجوز �إعادة ن�شر �أبحاث املجلة
يف �أي مطبوعة �أخرى �إال ب�إذن كتابي من
رئي�س التحرير .
 -9يف حالة ن�شر البحث يمُ نح الباحث
(  ) 5م�ستالت جمانية من بحثه بالإ�ضافة
�إىل العدد الذي ُن�شر فيه بحثه .
املجلد الأول
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القواعد الفنية :
 -1ينبغي �أن يرفق بالعمل املراد ن�شره
خطاب من �صاحبه يطلب فيه ن�شر العمل
و�أن ي�شتمل على تعريف خمت�صر بالباحث
من حيث  :امل�ؤهل  ،التخ�ص�ص  ،العمل ،
العنوان الربيدي والإلكرتوين .
 -2ينبغي �أن تكون اجلداول
والر�سومات والأ�شكال منا�سبة للم�ساحة
املتاحة يف �صفحات املجلة (�18*12سم ) .
 -3تقدم الأعمال املطلوب ن�شرها على
و�سائط رقمية با�ستخدام برامج ويندوز .
 -4ي�شار �إىل املراجع يف املنت بذكر
ا�سم امل�ؤلف الأخري  ،ثم �سنة الن�شر بني
قو�سني مثل �( ..... :أبو حطب 1412 ،هـ)
�أو  :ويرى �أبو حطب (1412هـ ) �أن ،.....
ويف حالة االقتبا�س يذكر رقم ال�صفحة بعد
�سنة الن�شر هكذا�(:أبو حطب 1412،هـ)79 :
و�إذا كان هناك �أكرث من م�ؤلفني للم�صدر
ي�شار �إليهم هكذا �( :أبو حطب و�آخرون ،
1412هـ ) .
 -5ترتب املراجع يف نهاية البحث
ترتيب ًا هجائي ًا ح�سب اال�سم الأخري  ،وتكتب
كافة املراجع التي ا�ستند عليها البحث و�إذا
كان املرجع كتاب ًا ف ُيتبع يف كتابته الآتي :
ا�سم العائلة للم�ؤلف  ،اال�سم الأول � ( .سنة
الن�شر ) عنوان الكتاب  ،الطبعة  ،مكان
الن�شر  ،دار الن�شر  ،مثل :
املجلد الأول

القا�ضي  ،يو�سف 1401(.هـ) �سيا�سة
التعليم والتنمية يف اململكة  ،ط ، 2الريا�ض،
دار املريخ .
�أما �إذا كان املرجع بحث ًا ف ُيتبع يف كتابته
الآتي :
ا�سم العائلة للم�ؤلف ،اال�سم الأول � (،سنة
الن�شر )  ،عنوان البحث  ،ا�سم املجلة ،
العدد � ،صفحات الن�شر  .مثل :
العبد القادر  ،علي 1413(،هـ) ،التعليم
الأهلي ا�ستثمار و�إ�سهام يف تنمية املوارد
الب�شرية  ،جملةاالقت�صاد  ،العدد ، 234
من �ص. 20-7
 -6ي�ستح�سن اخت�صار الهوام�ش �إىل
حد ممكن  ،ويف حالة ا�ستخدامها
�أق�صى ٍ
تكون لتزويد القارئ مبعلومات تو�ضيحية ،
وي�شار �إليها ب�أرقام مت�سل�سلة �ضمن البحث
ومن ثم تكون مرقمة ح�سب الت�سل�سل يف
نهايته .
 -7تكون املالحق يف نهاية البحث بعد
املراجع .
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افتتاحية العدد
احلمد لله رب العاملني وال�صالة وال�سالم على ر�سول الله وبعد :
مع �صدور العدد الثاين من جملة العلوم الإن�سانية والإدارية يف موعده املحدد
نكون بذلك قد جتاوزنا مرحلة امليالد  ،و�أ�س�سنا ملرحلة جديدة يف االنتظام  ،على �أمل
�أن تكون خطواتنا القادمة ت�سعى نحو مزيد من االنت�شار واجلودة و�صوال �إىل االن�ضمام
يوما ما �إىل قائمة املجالت العلمية يف (  ، ) ISIفنحن ن�ؤمن ب�أن كل برامج وم�شاريع
التميز حتققها الرغبة اجلادة و�أن كثري ًا من التطلعات كانت يف بداياتها �صعبة �أو �شبه
م�ستحيلة لكنها يف الأخري �أ�صبحت واقع ًا ال مفر منه ! نحن جنزم ب�أن الأف�ضل مل ي�أت
بعد و�أن امل�ستقبل ال يزال بني �أيدينا !

يف هذا العدد  ،ن�ستعر�ض عدد ًا من الدرا�سات العلمية �إحداها يف �أثر تكنولوجيا
املعلومات يف زيادة فاعلية احلكومة الإلكرتونية  ،و�أخرى عن تطبيقات الإدارة
الإلكرتونية يف عملية التعليم  ،وثالثة يف الطبيعة القانونية لأ�سماء النطاقات  ،ودرا�سة
�أخرى ا�ستق�صائية جلهود زومير التن�صريية  ،كما نطرح يف هذا العدد درا�سة باللغة
الإجنليزية عن الت�صغري يف اللهجة النجدية  ،كما �أننا من باب املهنية العلمية �أعدنا
ن�رش امللخ�ص باللغة الإجنليزية لدرا�سة �سابقة يف العدد الأول ح�صل فيها خط�أ غري
مق�صود يف احلرف الأخري من ا�سم الباحث مع اعتذارنا له وجلميع قراء املجلة .

�أملنا �أن ت�ستمر املجلة يف �أعدادها القادمة على هذه الدرجة من املهنية وال�شفافية
و�أن تتجاوز كثري ًا من عقباتها الإدارية  ،و�أن تناف�س مثيالتها املجالت العلمية الأخرى
يف ا�ستكتاب قامات بحثية مرموقة يف خمتلف تخ�ص�صاتها العلمية لتتحول مع الزمن
مرجع ًا علمي ًا يف التخ�ص�صات الإن�سانية والإدارية  ،وال �شك �أن ا�ستمرار هذا االنتاج
بعد توفيق الله مرهون بالتجاوب البناء من كافة الباحثني ت�شجيع ًا وت�صويب ًا  ،وتعليق ًا
وي�صحح اخلط�أ فريتقي العمل لري�ضي الطموح ويحقق
ونقد ًا  ،وبذلك ُي�صوب امل�سار ُ
املبتغى .
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مرة �أخرى � ،أتقدم بال�شكر اجلزيل لزمالئي �أع�ضاء هيئة التحرير وكافة العاملني

يف حترير املجلة وعلى ر�أ�سهم مدير التحرير الذين وقفوا ب�صدق و�إخال�ص خلف

�صدور هذا العدد  ،و�أظهروا كالعادة مهنية عالية وتعاون ًا كبري ًا لإخراجه بهذه ال�صورة

ويف توقيته املحدد له �سلف ًا .

					

رئي�س التحرير
د  .حم�سن بن عبدالرحمن املح�سن

املجلد الأول
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�أثر تكنولوجيا املعلومات يف
زيادة فاعليةاحلكومة الإلكرتونية
(درا�سة حالة ديوان اخلدمة املدنية-الأردن)
د� .سامي �سليم العجلوين
جامعة دملون للعلوم والتكنولوجيا  -الأردن
امللخ�ص

هدفت هذه الدرا�سة �إىل التعرف على �أثر تكنولوجيا املعلومات يف زيادة فاعلية
احلكومة الإلكرتونية  ،وذلك من خالل درا�سة حالة ديوان اخلدمة املدنية يف الأردن  ،تكون
جمتمع الدرا�سة من املوظفني يف ديوان اخلدمة � ،أما عينة الدرا�سة فقد تكونت من ()185
موظف ًا يعملون يف الديوان .

وقد �أظهرت نتائج الدرا�سة وجود عالقة ت�أثري ذات داللة �إح�صائية بني املتغريات
امل�ستقلة واملتمثلة يف مكونات تكنولوجيا املعلومات (املدخالت واملخرجات  ،ومعاجلة
البيانات  ،واحلا�سب الآيل) وبني املتغري التابع واملتمثل يف فاعلية احلكومة الإلكرتونية من
وجهة نظر املوظفني و�أن درجة الت�أثري كانت متو�سطة .
و�أو�صت الدرا�سة بالعمل على امتالك ديوان اخلدمة املدنية ملدخالت تكنولوجيا
املعلومات مبا متثله عنا�رصها املختلفة والتي تدخل يف عملية املعاجلة وت�ؤثر يف النظام
االلكرتوين .
مفتاح الكلمات  :تكنولوجيا املعلومات  ،احلكومة االلكرتونية  ،ديوان اخلدمة املدنية .

املجلد الأول
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املقدمة
تلعب تكنولوجيا املعلومات دور ًا مهما لت�شغيل ومعاجلة وتخزين ونقل وا�ستخال�ص
البيانات واملعلومات ل�صالح املنظمة  ،من خالل احلوا�سيب وو�سائل االت�صال ،و�شبكات
الربط وغريها من املعدات .وتقوم تكنولوجيا املعلومات بت�شغيل البيانات وتقدميها
للم�ستخدمني الذين ي�ستفيدون من خمرجات هذه التكنولوجيا .وقد �أخذت التطورات
احلا�صلة يف تكنولوجيا املعلومات بعني االعتبار تلبية احتياجات امل�ستخدمني  ,اوبرين
(.)O’Brien, 2004
ونظر ًا ملا تتمتع به تكنولوجيا املعلومات من مرونة  ،وقابلية يف ا�ستخدام مكونات
وتطبيقات متعددة الأغرا�ض  ،تعزز من حر�ص منظمات الأعمال على مواجهة
التحديات التي تتعر�ض لها من قبل امل�ستفيدين وامل�ستخدمني النهائيني  .فقد غريت
تكنولوجيا املعلومات الكثري من املفاهيم الإدارية احلديثة  ,ع�صام الدين(. )2005
�إن مفهوم احلكومة الإلكرتونية وا�سع جدا �إذ تت�سع تطبيقاته لت�شمل العديد من
املجاالت ،وينطلق �إىل حدود ت�ضم بداخلها كل ما هو حكومي كما ينطق ا�سمها
وت�ستطيع �أداءه عن طريق حا�سب �شخ�صي مت�صل ب�شبكة الإنرتنت بدون احلاجة
للتواجد �شخ�صي ًا يف الدوائر املختلفة  ،وتتطلع احلكومة الإلكرتونية �إىل توفري
الفر�صة �أمام النا�س لإمتام معامالتهم احلكومية ب�صورة �إلكرتونية مما ي�ساهم يف توفري
الوقت وتعزيز الإنتاجية ( ,جرانت و �شاو .)Grant and Chau , 2005
وت�أتي �أهمية الدرا�سة من �أهمية تكنولوجيا املعلومات ك�إ�سرتاتيجية هدفها التعامل
مع موارد املنظمة لتعزز من �أداء ا�سرتاتيجياتها بو�صف عام  ,هذا ف�ض ً
ال عن �أن
تكنولوجيا املعلومات �أ�صبحت متثل مورد ًا ا�سرتاتيجي ًا تعتمد عليه منظمات الأعمال
مبختلف اخت�صا�صاتها للتعامل مع ظروف املناف�سة ال�شديدة والبيئات املتغرية ،ومن هنا
تربز �أهمية الربط فيما بني تكنولوجيا املعلومات وزيادة فاعلية احلكومة الإلكرتونية ،
وحتديد تكنولوجيا املعلومات التي تتنا�سب مع هذه العمليات لزيادة كفاءتها وفاعليتها.
وبناء على ما �سبق تهدف الدرا�سة للتعرف على �أثر تكنولوجيا املعلومات لزيادة
ً
فاعلية احلكومة الإلكرتونية ،وذلك من خالل درا�سة حالة ديوان اخلدمة املدنية يف
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الأردن  ،لذلك فان �أهمية الدرا�سة تنبع من كونها ت�سهم يف �إيجاد قاعدة بيانات
ومعلومات حول جوانب النجاح �أو الف�شل يف توظيف تكنولوجيا املعلومات ،و�أثرها
على زيادة فاعلية احلكومة الإلكرتونية.
م�شكلة البحث
�أ�شارت الدرا�سات ال�سابقة �إىل �أهمية توظيف تكنولوجيا املعلومات يف زيادة
الفاعلية والتي ت�ستند �إليها خمتلف امل�ؤ�س�سات احلكومية واخلا�صة يف تطوير م�ستوى
اخلدمات املقدمة ،و التي كان منها درا�سة اللوزي عام ( )2011التي طبقت على
ديوان اخلدمة املدنية يف االردن التي بينت �أنه بالرغم من االهتمام املتزايد والكبري
باخلدمات الإلكرتونية ومدى تطبيقها يف الأردن ،ف�إن هناك العديد من التحديات
التي تواجه الأردن يف جمال احلكومة الإلكرتونية والتي من �أهمها حمدودية املعرفة
واملهارات يف ا�ستخدام �أجهزة احلا�سوب وتكنولوجيا املعلومات ،حيث �إن الكثري من
املواطنني ينق�صهم الوعي مباهية احلكومة الإلكرتونية وكيفية الإفادة منها مما يعيق
م�شاركتهم يف تطوير اخلدمات الإلكرتونية ،كذلك حمددات البنية التحتية الالزمة
للخدمات الإلكرتونية مثل عدم وجود �شبكة ات�صاالت �أ�سا�سية ت�شمل مناطق اململكة
جميعها و�صعوبة احل�صول على �أجهزة احلا�سوب ،كذلك عدم توافر خدمات م�ستمرة
�إىل تطوير الربجميات �أو توفري التكنولوجيا املالئمة ملواكبة امل�ستجدات  ,حيث
إخفاقات يف حال �إخفاق �إداراتها يف توظيف تكنولوجيا
تتعر�ض تلك امل�ؤ�س�سات �إىل �
ٍ
املعلومات ،وا�ستغاللها خلدمة ودعم عملياتها اخلا�صة  ,بفورد ( .)Buford, 2006كما
بينت الأدبيات �رضورة احلر�ص على حتديد االحتياجات من تكنولوجيا املعلومات يف
�إطار حت�سني م�ستوى الفاعلية  ,دافت (.)Daft, 2008
وقد ا�ستدل الباحث من خالل التو�صيات التي جاءت عرب الدرا�سات ال�سابقة ،على
�أهمية فح�ص ودرا�سة العالقة بني تكنولوجيا املعلومات وزيادة الفاعلية ،مما ي�ؤدي
�إىل زيادة قدرة هذه امل�ؤ�س�سات على تقدمي خدمات �أف�ضل واال�ستفادة من متغريات
التكنولوجيا لتطوير الأداء ،كذلك حتقيق م�ستوى عالٍ من التميز يف �سياق تطبيق
النظم الإلكرتونية ومنها تطبيقات احلكومة االلكرتونية ،التي فر�ضت على م�ؤ�س�سات
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الدولة ومنها ديوان اخلدمة املدنية �رضورة التعامل مع املتغريات املحيطة بها .
�إن الغر�ض من هذه الدرا�سة  ،هو معرفة �أثر تكنولوجيا املعلومات يف زيادة فاعلية
احلكومة الإلكرتونية من خالل درا�سة حالة ديوان اخلدمة املدنية يف الأردن .
وميكن حتقيق الغر�ض من هذه الدرا�سة من خالل الإجابة عن الت�سا�ؤل الآتي  :ما
مدى ت�أثري مكونات تكنولوجيا املعلومات  :املدخالت  ،املخرجات  ،معاجلة البيانات ،
احلا�سب االيل  ،على فاعلية احلكومة الإلكرتونية يف ديوان اخلدمة املدنية يف الأردن
من وجهة نظر املوظفني ؟
وقد انبثق عن الت�سا�ؤل الأ�سئلة الفرعية الآتية :
ال�س�ؤال الفرعي الأول  :ما مدى ت�أثري مدخالت تكنولوجيا املعلومات على فاعلية
احلكومة الإلكرتونية يف ديوان اخلدمة املدنية يف الأردن من وجهة نظر املوظفني ؟
ال�س�ؤال الفرعي الثاين  :ما مدى ت�أثري خمرجات تكنولوجيا املعلومات على فاعلية
احلكومة الإلكرتونية يف ديوان اخلدمة املدنية يف الأردن من وجهة نظر املوظفني ؟
ال�س�ؤال الفرعي الثالث  :ما مدى ت�أثري معاجلة البيانات على فاعلية احلكومة
الإلكرتونية يف ديوان اخلدمة املدنية يف الأردن من وجهة نظر املوظفني ؟
ال�س�ؤال الفرعي الرابع  :ما مدى ت�أثري احلا�سب الآيل على فاعلية احلكومة
الإلكرتونية يف ديوان اخلدمة املدنية يف الأردن من وجهة نظر املوظفني ؟

هدف البحث
يهدف البحث �إىل التعرف على �أثر مكونات تكنولوجيا املعلومات على فاعلية
احلكومة الإلكرتونية يف ديوان اخلدمة املدنية يف الأردن  ،من خالل ا�ستق�صاء �آراء
املبحوثني لتحديد اجلوانب الإيجابية امل�ساعدة على زيادة فاعلية احلكومة الإلكرتونية
يف ديوان اخلدمة املدنية يف الأردن  ،والوقوف �إىل ال�سلبيات التي حتد من كفاءة �أداءها
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�أهمية البحث
تنبع �أهمية هذا البحث من �أنه يقوم على ا�ستقراء وت�شخي�ص الواقع احلايل
لتكنولوجيا املعلومات و�أثرها يف زيادة فاعلية احلكومة الإلكرتونية يف ديوان اخلدمة
املدنية يف الأردن ،لذلك ف�إن هذه الدرا�سة تكت�سب �أهميتها من خالل النظر �إىل
االعتبارات االتية :
 -1من امل�ؤمل �أنها �ستحقق �إ�ضافة علمية متخ�ص�صة يف جمال درا�سة �أثر تكنولوجيا

املعلومات يف زيادة فاعلية احلكومة الإلكرتونية يف ديوان اخلدمة املدنية يف الأردن
وتقي�س كفاءتها  ،الأمر الذي يتيح �إمكانية رفد امل�ؤ�س�سات احلكومية باملالحظات
والتقومي املنا�سب الذي ي�ساعدها على �أداء دورها املهم يف حتقيق التنمية ال�شاملة .

� -2إمكانية الو�صول �إىل نتائج ذات داللة �إح�صائية حول مو�ضوع تكنولوجيا

املعلومات ،و�أثرها على فاعلية احلكومة الإلكرتونية ،و�إمكانية تعميم ذلك على بقية
م�ؤ�س�سات القطاع العام .

فر�ضيات البحث
بناء على �أ�سئلة الدرا�سة فقد اعتمد الباحث على الفر�ضية العدمية الآتية :ال يوجد
ً
�أثر ذو داللة �إح�صائية عند م�ستوى ( )α ≥ 0.05ملكونات تكنولوجيا املعلومات:
املدخالت  ،املخرجات  ،معاجلة البيانات  ،احلا�سب الآيل على فاعلية احلكومة
الإلكرتونية يف ديوان اخلدمة املدنية يف الأردن من وجهة نظر املوظفني .
وقد انبثق عن هذه الفر�ضية الفر�ضيات العدمية الفرعية  ،الآتية :
الفر�ضية الفرعية الأوىل  :ال يوجد �أثر ذو داللة �إح�صائية عند م�ستوى (0.05
≥ )αملدخالت تكنولوجيا املعلومات على فاعلية احلكومة الإلكرتونية يف ديوان
اخلدمة املدنية يف الأردن من وجهة نظر املوظفني.

الفر�ضية الفرعية الثانية  :ال يوجد �أثر ذو داللة �إح�صائية عند م�ستوى (0.05
≥ )αملخرجات تكنولوجيا املعلومات على فاعلية احلكومة الإلكرتونية يف ديوان
اخلدمة املدنية يف الأردن من وجهة نظر املوظفني .
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الفر�ضية الفرعية الثالثة  :ال يوجد �أثر ذو داللة �إح�صائية عند م�ستوى (0.05
≥  )αملعاجلة البيانات على فاعلية احلكومة الإلكرتونية يف ديوان اخلدمة املدنية يف
الأردن من وجهة نظر املوظفني.
الفر�ضية الفرعية الرابعة  :ال يوجد �أثر ذو داللة �إح�صائية عند م�ستوى (≥0.05

 )αللحا�سب الآيل على فاعلية احلكومة الإلكرتونية يف ديوان اخلدمة املدنية يف
الأردن من وجهة نظر املوظفني .
تعريفات �إجرائية

•تكنولوجيا املعلومات  :هي جمموعة من املوارد املرتابطة واملتفاعلة التي تعمل مع ًا

وهي الأجهزة والربجميات واملوارد الب�رشية وال�شبكات واالت�صاالت والبيانات
التي ت�ستخدم نظم املعلومات املعتمدة على احلا�سوب .

املدخالت  :هي العنا�رص التي تدخل يف عملية املعاجلة وت�ؤثر يف النظام االلكرتوين

وتكون م�ستمدة من البيئة التي توجد فيها ،وت�شكل مدخالت النظام االلكرتوين نقطة
البدء يف عملية التفاعل يف هذا النظام ,والتي تتم عن طريق عملية التجميع ،والتي
ت�شمل ت�سجيل ،ت�صنيف ،وترميز الظواهر �أو الأ�شياء كما هي موجودة على حالها
لفرتات زمنية معينة .
•املخرجات  :وهي كل ما يحتاجه متخذ القرار من نتائج عملية املعاجلة التي
متت داخل النظام االلكرتوين ,وهي التي يتم احل�صول عليها من املدخالت التي
خ�ضعت �إىل عمليات املعاجلة االلكرتونية ،ومتثل املخرجات االلكرتونية الناجت
النهائي لتفاعل مكونات النظام االلكرتوين والذي يذهب �إىل البيئة املحيطة � ،أو
�إىل نظم �أخرى والتي قد تكون منتج ًا نهائي ًا �أو و�سيط ًا �أو معلومات .

•معاجلة البيانات  :وهي اجلانب الفني من النظام االلكرتوين والتي متثل التحويالت
التي تطر�أ على املدخالت للو�صول �إىل خمرجات الكرتونية ،حيث ُيحدِ ث تفاع ً
ال
بني عنا�رص النظام االلكرتوين املختلفة من ناحية وبينها وبني مدخالته من ناحية
�أخرى ،ومتثل املعاجلة حالة من التفاعل املحدد (والذي يتم التحكم به) وجميع
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العمليات احل�سابية واملنطقية التي جتري على املدخالت لتحويلها �إىل خمرجات.

•احلا�سب الآيل  :وهو العن�رص املادي الذي ي�شمل احلوا�سيب االلكرتونية ،
والأجزاء املادية واملعدات والأجهزة امللحقة بها ،و�أجهزة الفاك�س والتلك�س،
والتي هي بتما�س مبا�رش مع البيانات  ،وحتديث ومراجعة املعلومات املخزونة،
ومعاجلتها ،وا�سرتجاعها.

•احلكومة الإلكرتونية  :هي قدرة القطاعات احلكومية املختلفة على توفري
اخلدمات احلكومية التقليدية للمواطنني بو�سائل �إلكرتونية وب�رسعة وقدرة
متناهيتني وبتكاليف وجمهود �أقل ومن خالل موقع واحد على �شبكة الإنرتنت .
•الفاعلية  :درجة النجاح يف حتقيق الربامج والأن�شطة للأهداف املحددة لها
وترتبط باملدى الذي مت حتقيقه من النتائج املرغوب فيها يف النظام .
منهجية البحث
تعترب هذه الدرا�سة من الدرا�سات امليدانية  ،اتبع فيها الأ�سلوب الو�صفي التحليلي
بهدف التعرف على �أثر تكنولوجيا املعلومات يف زيادة فاعلية احلكومة الإلكرتونية،
من خالل درا�سة حالة ديوان اخلدمة املدنية يف الأردن.
جمتمع البحث وعينته

يتكون جمتمع الدرا�سة من املوظفني يف ديوان اخلدمة والبالغ عددهم ( )230موظف ًا،
حيث مت توزيع اال�ستبانات على ( )200موظف َا من ه�ؤالء املوظفني وبطريقة امل�سح

ال�شامل ،حيث مت ا�ستثناء ما جمموعه ()30موظف ًا كونهم جمازين �أو معارين خارج
الديوان ومت ا�سرتجاع ( )185ا�ستبانة خ�ضعت جميعها للتحليل الإح�صائي ،ح�سب
�إح�صائية املوارد الب�رشية  /ديوان اخلدمة املدنية .2011-8-18

�أداة البحث و�صدقها وثباتها
قام الباحث بت�صميم ا�ستبانة غطت جميع متغريات البحث ،وذلك با�ستخدام مقيا�س
ليكرت اخلما�سي (كبرية جد ًا  5عالمات ،كبرية  4عالمات ،متو�سطة  3عالمات ،
قليلة عالمتان ،قليلة جدا عالمة واحدة) .
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�أما بخ�صو�ص �صدق الأداة ،فقد مت عر�ض اال�ستبانة على هيئة حمكمني للحكم
على مدى �صالحيتها ك�أداة جلمع البيانات ،وبعد ا�سرتجاع اال�ستبانات قام الباحث
ب�إجراء التعديالت املقرتحة من املحكمني قبل توزيعها على العينة امل�شمولة بالبحث
يف ديوان اخلدمة املدنية.
كما مت اختبار مدى االعتمادية على �أداة جمع البيانات با�ستخدام معامل كرونباخ
�ألفا ،وقد بلغت درجة اعتمادية هذه اال�ستبانة ح�سب معيار كرونباخ �ألفا ()%85.79
وهي ن�سبة ممتازة العتماد نتائج هذا البحث .
الأ�ساليب الإح�صائية امل�ستخدمة يف البحث
مت اال�ستعانة بالأ�ساليب الإح�صائية �ضمن الربنامج الإح�صائي للعلوم االجتماعية
( )Statistical Package for Social Sciences – SPSSملعاجلة البيانات التي مت

احل�صول عليها من خالل البحث امليداين ،وبالتحديد ف�إن الباحث ا�ستخدم الو�سط
احل�سابي واالنحراف املعياري والتكرارات والن�سب املئوية ،وحتليل االنحدار اخلطي
املتعدد ( ) Multiple Regressionمن �أجل اختبار ت�أثري املتغريات امل�ستقلة جمتمعة
يف املتغري التابع وهو فاعلية احلكومة االلكرتونية ،وكذلك حتليل االنحدار اخلطي
الب�سيط ( ) Simple Regressionالختبار ت�أثري كل متغري م�ستقل يف املتغري التابع
وهو فاعلية احلكومة االلكرتونية.
حدود البحث

متثلت حدود البحث فيما يلي :

 -1احلدود املكانية  :ديوان اخلدمة املدنية يف الأردن .

 -2احلدود الب�رشية  :اختار الباحث عينة من املوظفني يف ديوان اخلدمة  ،كونهم

تتوفر لديهم املعرفة يف التعامل مع تكنولوجيا املعلومات واحلكومة االلكرتونية .

 -3احلدود الزمانية � :أجريت هذه الدرا�سة خالل الفرتة الواقعة ما بني �شباط

وحزيران 2012م .

 -4احلدود العلمية  :اعتمد الباحث على مكونات تكنولوجيا املعلومات يف حتديد
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املتغريات امل�ستقلة (املدخالت ،املخرجات ،معاجلة البيانات ،احلا�سب الآيل واالنرتنت)،
كذلك اعتمد الباحث على فاعلية احلكومة الإلكرتونية يف ديوان اخلدمة املدنية يف

الأردن كمتغري تابع .
الدرا�سات ال�سابقة

الدرا�سات باللغة العربية :

يف درا�سة �أجراها ال�صالح وجرادات  )2011( ,بهدف التعرف على مفهوم الإدارة

الإلكرتونية وحتديد متطلبات تطبيقها وتقييم فاعليتها يف امل�ؤ�س�سات احلكومية ،وقد
تو�صلت الدرا�سة �إىل �أن امل�ؤ�س�سات احلكومية املبحوثة تطبق الإدارة الإلكرتونية ،
وتويل اهتمام ًا كبري ًا بها ،من حيث الفهم والتعرف على املتطلبات الرئي�سة والالزمة
لتطبيق الإدارة الإلكرتونية يف م�ؤ�س�ساتها .

�أما اللوزي  )2010( ،فقد هدفت درا�سته للتعرف اىل �آراء العاملني يف �أجهزة
اخلدمة املدنية يف الأردن يف ال�صعوبات التي تواجه تطبيق اخلدمات .وقد بينت نتائج
الدرا�سة �أن اجتاهات املبحوثني ت�شري �إىل اعتبار الإدارة من �أهم ال�صعوبات التي تواجه
تطبيق اخلدمات الإلكرتونية ثم تاله جمال املوارد املادية ،ثم الت�رشيعات وال�سيا�سات
التنظيمية ،ثم �أمن املعلومات و�رسيتها ،ثم الوعي االجتماعي ،وكان يف املرتبة الأخرية

جمال البنية التحتية.

درا�سة الرفاعي  )2009 ( ،التي هدفت �إىل بناء ت�أطري �شامل عن احلكومة
االلكرتونية و�سيكون هذا الت�أطري نقطة االنطالق نحو بحث �إمكان توظيف �أدوات
تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت وقد انتهت �إىل �أن احلكومة االلكرتونية ت�ستطيع
�أن تعالج الكثري من امل�شاكل التي تعاين منها امل�ؤ�س�سات احلكومية البريوقراطية
املعقدة التي �أ�صبحت �أر�ض ًا خ�صبة للف�ساد الإداري واملايل ونق�ص الرقابة الداخلية
واملراجعة ي�سمح للعاملني احلكوميني با�ستغالل �سلطتهم يف تقدمي معاملة تف�ضيلية
وقبول الر�شاوي وت�أخري تقدمي اخلدمات �أو عدم تقدميها على الإطالق لبع�ض النا�س
والإجراءات املعقدة التي جترب النا�س على امل�شاركة يف الف�ساد والتحايل على القوانني.
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الدرا�سات باللغة االجنليزية :

يف درا�سة �أجراها كل من ديتلور و�آخرون  )Detlor et al., 2010( ,بهدف تعريف

العوامل الداخلية داخل احلكومة والتي ,ت�ؤثر على تبني وا�ستخدام مواقع احلكومة
والتي تعد جزء ًا من احلكومة الإلكرتونية  .وتو�صلت الدرا�سة �إىل �أن العوامل الداخلية
التالية متلك ت�أثري ًا �إيجابي ًا على ت�صميم وتنفيذ جماالت احلكومة الإلكرتونية ،وهي:
ال�رشاكات التعاونية ،هياكل الإدارة ال�سليمة ،الإدارة القوية ،التنمية الفعالة للنظام،
وعوامل الت�سويق والتمويل ال�سليمة امل�ستدامة.
وناق�شت الدرا�سة التي قام بها كل من ابو علي و �آخرون Abuali et al.,( ,

 )2010العوامل التي من �ش�أنها الت�أثري يف فعالية احلكومة الإلكرتونية و�ضوابطها

مبختلف جماالتها ،حيث ا�ش ُتقّت هذه العوامل من مراجعة �شاملة للدرا�سات ال�سابقة
ذات ال�صلة مبو�ضوع احلكومة الإلكرتونية .
وتو�صلت الدرا�سة �إىل �رضورة اهتمام كل دولة و�أخذها بعني االعتبار كافة النواحي
واملجاالت املتعلقة باحلكومة الإلكرتونية والعمل على تطويرها وتنميتها على نحو
ي�ؤدي �إىل تخطيط العمليات ومراقبتها ب�شكل �أف�ضل.
كما بحثت درا�سة ال�شايف و ويراكودي )Weerakkody, 2009 & Al-Shafi( ,

املوحد وا�ستخدام التكنولوجيا الالزمة للك�شف عن تبني
يف ا�ستخدام نظرية القبول
ّ
خدمات احلكومة الإلكرتونية يف قطر ،وقد �أ�شارت نتائج الدرا�سة �إىل حماولة �أولية
نحو فهم عملية تبني خدمات احلكومة الإلكرتونية يف قطر من وجهة نظر املواطنني
كما �أ�شارت �إىل �أن مبادرة خدمات احلكومة الإلكرتونية قد �ساهمت ب�شكل ناجح يف
ت�شجيع فر�ص الو�صول �إىل اخلدمات العامة واال�ستفادة منها ،بالإ�ضافة �إىل ذلك ،فقد
�أ�شارت الدرا�سة �إىل ارتفاع درجة الوعي ب�أهمية احلكومة الإلكرتونية يف قطر من
خالل الإعالنات وا�ستخدام و�سائل التكنولوجيا املختلفة .
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�أوجه االختالف والت�شابه بني الدرا�سات ال�سابقة والدرا�سة احلالية
اختلفت هذه الدرا�سة عن جميع الدرا�سات ال�سابقة العربية واالجنليزية حيث
ركزت تلك الدرا�سات على املتطلبات الرئي�سية الالزمة لتطبيق احلكومة االلكرتونية
وال�صعوبات التي تواجه تطبيق اخلدمات االلكرتونية  ,وتعريف العوامل الداخلية
داخل احلكومة االلكرتونية التي من �ش�أنها الت�أثري يف فاعليتها  ,وت�ستخدم نظرية
القبول املوحد وا�ستخدام التكنولوجيا يف الك�شف عن تبني خدمات احلكومة
االلكرتونية يف قطر .
�أما هذه الدرا�سة فقد ركزت بالتحديد على �أثر تكنولوجيا املعلومات يف زيادة
فاعلية احلكومة االلكرتونية و مكوناتها كدرا�سة حالة لديوان اخلدمة املدنية يف االردن
حيث تعترب هذه الدرا�سة من الدرا�سات النادرة و هذا ما ي�ضفي عليها �سمة التميز .
الإطار النظري

متهيد
ت�سهم تكنولوجيا املعلومات يف تطوير وجناح املنظمات  ،الأمر الذي يدفع بهذه
املنظمات �إىل بلورة ر�ؤية وا�ضحة حول اال�ستفادة من التطور الذي ي�شهده عامل
تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت؛ وذلك ملا تتمتع به التكنولوجيا من دقة يف الأداء
و�رسعة كبرية يف �إجناز املهام  ،وبالتايل ف�إن توظيف التكنولوجيا ب�شكل �سليم يخدم
�أهداف امل�ؤ�س�سات يف تقدمي الأف�ضل  ،وبالتايل ف�إن لتكنولوجيا املعلومات قيمة
�إ�سرتاتيجية عرب م�ساهمتها يف �إدخال حت�سينات جذرية على �سري �أعمال املنظمة ،
ب�شكل يزيد من كفاءة العمليات الت�شغيلية والإدارية  ،ومبا ينعك�س ب�شكل �إيجابي
على تخفي�ض التكاليف وحت�سني اجلودة .
ويعد التكامل بني تكنولوجيا املعلومات والإدارة والتنظيم من �أجل املناف�سة والبقاء
�إحدى ا�سرتاتيجيات هذه املواجهة  ،ومبا يحقق النجاح والبقاء لهذه امل�ؤ�س�سات .
كما �أن تدعيم الروابط بني املنظمات وبيئتها املحيطة بها  ،ي�سهم يف �إبراز �أهمية
تكنولوجيا املعلومات وقدرتها على �إ�شباع حاجات تلك امل�ؤ�س�سات من املعلومات
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الأمر الذي جعل تطوير هذه التكنولوجيا وزيادة فعاليتها وكفاءتها �رضورة من

�رضورات الع�رص .

وي�صف روجرز و جر�سي  )Rogers and Grassi, 1998(,تكنولوجيا املعلومات
ب�أنها �أعظم ظاهرة �أحدثت ت�أثري ًا يف عامل االقت�صاد والأعمال بعد الثورة ال�صناعية ،

وقد �أ�سهمت هذه التكنولوجيا يف جناح امل�ؤ�س�سات يف عامل ي�سري بخطى �رسيعة نحو
العاملية وتبادل املعلومات  ،كما �أ�صبحت ت�شكل قوة دافعة للتحوالت االقت�صادية
واالجتماعية  ،حيث ترتبط فر�ص التقدم يف االندماج يف ثورة املعلومات واالت�صاالت
وهذا الأمر يتطلب ا�ستيعاب كل ما يتعلق بعمليات �إدخال تكنولوجيا املعلومات لتلبية
احتياجات الأفراد واملنظمة  ،كما ت�سهم تكنولوجيا املعلومات يف فاعلية احلكومة
الإلكرتونية يف ديوان اخلدمة املدنية يف الأردن من خالل ت�أثريها على الطريقة التي
يتم مبوجبها تنفيذ الأعمال  ،حيث حتفز م�ساهمات تكنولوجيا املعلومات زيادة الرتابط
والتكامل بني �أجزاء امل�ؤ�س�سة  ،وتوليد خمزون معلوماتي ي�ساعد يف التطوير امل�ستمر
لأعمالها  ،ورفع م�ستوى كفاءة اجلهاز الإداري يف الوظائف املتعلقة مبعاجلة البيانات .
ويرى م ّتا و �آخرون (� )Mata , et.al, 1995أن تكنولوجيا املعلومات تعترب �أحد

املوارد الرئي�سة للم�ؤ�س�سات لكونها ت�سهم يف حتويل املدخالت �إىل خمرجات
(ال�سلع �أو اخلدمات) ليتم عر�ضها على اجلمهور املحلي �أو الدويل  ،الأمر الذي يجعل
تكنولوجيا املعلومات �أحد املوارد بل الأكرث متيز ًا  ،كما ت�ستطيع تكنولوجيا املعلومات
تطوير قدرات جوهرية تعطي املنظمة فاعلية �أف�ضل .
مفهوم تكنولوجيا املعلومات
يعترب مفهوم تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت من املفاهيم احلديثة ن�سبي ًا  ،ارتبط
مبهمة جمع البيانات ومعاجلتها وخزنها وحتديثها وا�سرتجاعها � ،إال �أن الباحثني
واملخت�صني يف هذا املجال اختلفوا يف حتديد مفهومها  ،فو�صفها بع�ضهم ب�أنها مرادفة
لنظم املعلومات الإدارية  ,ال�صباح و�آخرون ( . )2006
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و�أورد هاي�س  )2009 ,Hayes( ,تعريف ًا يقول من خالله �إن تكنولوجيا املعلومات
هي الإطار الذي ي�ضم علم احلا�سوب املوظف ل�صالح نظم املعلومات ،وال�شبكات ،

واالت�صاالت وتطبيقاتها يف خمتلف جماالت العمل الإن�ساين للمنظمة .

وميز كل من الودون ك �س  ,الودن ج ب )Laudon.k.c & Laudon) , 2006

بني مفهوم تكنولوجيا املعلومات (جميع املكونات لتكنولوجيا املعلومات ،املادية
للحا�سوب والربجميات التي حتتاجها املنظمة لتحقيق �أهدافها)  ،وبني البنى التحتية
لتكنولوجيا املعلومات  ،والتي عرفاها على �أنها تلك التكنولوجيا التي ت�ضم املكونات
املادية للحا�سوب والربجميات والبيانات واخلزن بالإ�ضافة �إىل ال�شبكات التي ت�ساعد
على توفري من�صة مل�شاركة موارد تكنولوجيا املعلومات للمنظمة .
ومهما كانت وجهات النظر املطروحة حول ماهية هذا امل�صطلح  ،فان تعريف
تكنولوجيا املعلومات يتمحور حول التعريف الذي قدمه الوت )Elliott , 2004 ( ,

والذي ن�ص على �أنها ( ابتكار  ،معاجلة  ،خزن ون�رش الأنواع املختلفة من البيانات
بوا�سطة التكنولوجيا املحو�سبة و�شبكات احلا�سوب وتكنولوجيا االت�صاالت) .

مفهوم احلكومة الإلكرتونية
�إن مفهوم احلكومة الإلكرتونية يعك�س �سعي احلكومات �إىل �إعادة ابتكار نف�سها
لكي ت�ؤدي مهامها ب�شكل فعال يف االقت�صاد العاملي املت�صل ببع�ضه البع�ض عرب
ال�شبكة  ،واحلكومات الإلكرتونية لي�ست �سوى حتول جذري يف الطرق التي تتبعها
احلكومات ملبا�رشة �أعمالها  ،وذلك على نطاق مل ن�شهده منذ بداية الع�رص ال�صناعي ,
ديلويت (. )Deloitte, 2000
كما �أن مفهوم احلكومة الإلكرتونية �أو�سع من كونها برجميات وحوا�سيب و�إنرتنت
وغريها من التقنيات  ،بل �إنها �إدارة �شاملة فل�سفية ينطوي عليها �إجراء تغيري نوعي
يهدف �إىل �إعادة النظر مبفاهيم الإدارة العامة وم�ضامني اخلدمات التي تقدمها ،فهي
�صياغة لواقع جديد يف �ضوء العالقات التبادلية بني الأجهزة احلكومية من جهة وجمهور
امل�ستفيدين من خدماتها من جهة �أخرى يف �أي مكان وزمان العواملة(. )2000
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ويرى اللوزي � )2010 ( ،أن م�صطلح احلكومة الإلكرتونية يعني تقدمي اخلدمات
احلكومية واحل�صول عليها بو�سائل الكرتونية متكن من االطالع على املعلومات و�إكمال
التبادل بني الأجهزة احلكومية وجمهور امل�ستفيدين من خدماتها يف �أي زمان ومكان
على �أ�سا�س من العدل وامل�ساواة .
�أهداف احلكومة الإلكرتونية

تتلخ�ص �أهداف احلكومة االلكرتونية فيما يلي :موينيهان )Moynihan, 2004( ,

 -1حتقيق �أهداف تتفق مع ثورة املعلومات وتقنية االت�صاالت من خالل حت�سني
م�ستوى �أداء اخلدمات لتفادي الأخطاء اليدوية التي قد حتدث عند ت�أدية اخلدمة
بالطريقة التقليدية .
 -2تعزز جماالت احلياة الإلكرتونية حيث تعمل على تغيري املحيط الذي تعمل منه
وزيادة مبادرات الإبداع واالبتكار  ،وفتح قنوات جديدة لتقدمي اخلدمات احلكومية .
 -3حت�سني م�ستوى تقدمي اخلدمات  ،ورفع �إنتاجية وكفاءة القطاع العام وت�سهم يف
تقدمي خدمات �أف�ضل للأفراد وقطاع الأعمال .
 -4زيادة عائدات اال�ستثمار وتوفري املعلومات املطلوبة عن اال�ستثمارات بدقة
عالية يف الوقت املنا�سب .
 -5تطوير املهارات والإجناز وتوفري البنية التحتية والتكنولوجية الالزمة لتقدمي
اخلدمات �إلكرتوني ًا � ،إ�ضافة �إىل حت�سني م�ستوى �أمن وحماية املعلومات .
دور احلكومة الإلكرتونية
يتعني �أن تكون احلكومة الإلكرتونية وفق ًا للت�صور ال�شامل و�سيلة بناء اقت�صاد قوي
ت�ساهم يف حل م�شكالت اقت�صادية  ،ت�ؤدي خدمة اجتماعية ت�ساهم يف بناء جمتمع
قوي ،وو�سيلة تفاعل ب�أداء �أعلى وكلف �أقل وهي �أي�ض ًا تعمل ك�أداة الجتياز كل مظاهر
الت�أخري والبطء والرتهل يف اجلهاز احلكومي  ،وكما ت�ستخدم للرقابة ملا تتمتع به النظم
التقنية من �إمكانيات التحليل واملراجعة �آلي ًا وب�شكل م�ؤقت للأن�شطة التي تتم على
املوقع  ،ف�إذا ُنظر �إليها من هذه الأبعاد حققت غر�ضها  ،وبغري ذلك رمبا تكون و�سيلة
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�إعاقة �إن مل يخطط لبنائها بال�شكل املنا�سب و�ضمن ر�ؤية وا�ضحة  ،حيث �إن احلكومة
الإلكرتونية مناط بها �أن حتقق اخلدمات والأغرا�ض التالية �( :ستامولي�س و�آخرون ,
)Stamoulis;et.al , 2001
 -1ت�سهيل نظام الدفع الإلكرتوين .
 -2حتقيق فعالية الأداء احلكومي .
 -3تقدمي مو�ضع واحد للمعلومات احلكومية .
 -4نقل التدابري احلكومية وتقدمي اخلدمة احلكومية على اخلط .
 -5تطبيق النماذج الرقمية و�إتاحة تعبئتها على اخلط .
 -6تطوير بنى حتتية يف حقل التقنية والت�شفري واالحتياجات التقنية يف بيئتي
االت�صال واحلو�سبة .
اخلدمات الإلكرتونية التي يقدمها برنامج احلكومة الأردنية
تتلخ�ص اخلدمات الإلكرتونية التي يقدمها برنامج احلكومة الأردنية مبا يلي  :املوقع
الر�سمي للحكومة الإلكرتونية الأردنية (: )2011

 -1اخلدمات العامودية  :وهي اخلدمات التي يقت�رص تقدميها على جهة حكومية
واحدة بحيث تبد�أ اخلدمة وتنتهي يف ذات اجلهة  ,وتقع م�س�ؤولية تطوير هذه اخلدمات
على عاتق امل�ؤ�س�سات احلكومية ،حيث يقوم برنامج احلكومة الإلكرتونية مب�ساعدة
هذه امل�ؤ�س�سات على تعريف خدماتها  ،تقدمي امل�ساعدة الفنية  ،والتن�سيق واملتابعة مع
امل�ؤ�س�سات على تطويرها لتقدميها كخدمات �إلكرتونية لكافة �رشائح املجتمع  ،وتتم
املتابعة على اخلدمات العامودية �ضمن اخلطة الوطنية لربنامج احلكومة الإلكرتونية .
 -2اخلدمات املتداخلة  :هي اخلدمات التي ت�شرتك �أكرث من م�ؤ�س�سة حكومية يف

تقدميها بحيث يقوم متلقي اخلدمة بتقدمي املعاملة يف م�ؤ�س�سة حكومية ويتم التن�سيق
وطلب معلومات من م�ؤ�س�سات حكومية �أخرى لإمتام املعاملة وتقدميها للمواطن  ،وبذا
تتحقق م�س�ؤولية تطوير هذا النوع من اخلدمات امل�شرتكة بني امل�ؤ�س�سات احلكومية
وبرنامج احلكومة الإلكرتونية .
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 -3اخلدمات امل�شرتكة  :هي اخلدمات التي يتم تطويرها "مركزي ًا" مرة واحدة
فقط وتخدم كافة اخلدمات احلكومية وتقع م�س�ؤولية تطوير هذه اخلدمات على برنامج
احلكومة الإلكرتونية ومن �أهمها  :بوابة احلكومة الإلكرتونية الأردنية  ،بوابة الر�سائل
الق�صرية  ،مركز االت�صال الوطني للخدمات احلكومية  ،ال�شبكة احلكومية الآمنة ،
بوابة الدفع االلكرتونية الأردنية  ،م�رشوع نظام الربط البيني للأنظمة واخلدمات .
 -4اخلدمات املركبة  :هي الأنظمة �أو التطبيقات الآلية امل�شرتكة واملتكررة بني
اجلهات احلكومية مبختلف قطاعاتها ومن �أهمها �أنظمة تخطيط املوارد احلكومية ()GRP

ومن الأمثلة على ذلك  :الأنظمة املالية � ،أنظمة �ش�ؤون املوظفني � ،أنظمة امل�شرتيات ،
�أنظمة �إدارة املواد (املخازن وامل�ستودعات) و�أنظمة �أر�شفة الوثائق وغريها من الأنظمة.

العالقة بني تكنولوجيا املعلومات واحلكومة االلكرتونية
�أ�صبح ا�ستخدام التكنولوجيا يف احل�صول على املعلومة ونقلها ،من �أهم الوظائف
التي متكننا من مواكبة التطور والتقدم يف املجاالت كافة ومنها تطبيقات احلكومة
االلكرتونية  ،ملا لها من �أثر يف توفري الوقت واجلهد واملال � ،سواء �أكان ذلك يف جمال
احل�صول على املعلومات �أو نقلها �أو حفظها  ،ويرى كل من العاين وجواد ()2008
�أن تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت ت�أتي نتيجة للتطورات التي حدثت يف العامل
وتت�سم �أغلب هذه التطورات باالعتماد على تكنولوجيا املعلومات �أو قدرتها على
االرتباط بفاعلية املنظمات ومنها تطبيقات احلكومة االلكرتونية التي من املتوقع �أن
ت�صبح اللغة امل�شرتكة بني القطاعات كافة ال�صناعية  ،اخلدمية  ،االجتماعية واحلكومية
حيث حتل تكنولوجيا املعلومات اليوم حمل الإن�سان يف كثري من القطاعات  ،فقد
حلت حمل الكثري من املديرين يف البنوك �أو املوظفني مهني ًا التي �أثبتت مهارة يف
�إدارة الآالت والإنتاج مب�ستويات عالية من اجلودة .
ويف �أواخر القرن الع�رشين متت اال�ستفادة من تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت
من خالل تطوير عدد كبري من الربجميات والتطبيقات يف جمال الإح�صاء والإدارة
واملحا�سبة  ،وكذلك يف جماالت التخطيط والإنتاج والت�صميم وامل�شرتيات  ،الأمر
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الذي �أدى �إىل حت�سن ملحوظ يف �إدارة املنظمات من خالل توفري طرق جديدة للتعامل
والتفاعل االلكرتوين  .ال�سلمي والدباغ (. )2001
كما ت�سهم تكنولوجيا املعلومات يف فاعلية احلكومة الإلكرتونية يف ديوان اخلدمة
املدنية يف الأردن من خالل ت�أثريها على الطريقة التي يتم مبوجبها تنفيذ الأعمال
حيث حتفز م�ساهمات تكنولوجيا املعلومات زيادة الرتابط والتكامل بني �أجزاء
امل�ؤ�س�سة  ،وتوليد خمزون معلوماتي ي�ساعد يف التطوير امل�ستمر لأعمالها ورفع
م�ستوى كفاءة اجلهاز الإداري يف الوظائف املتعلقة مبعاجلة البيانات  ،وت�سهم �أي�ض ًا
يف تعزيز القدرات الإ�سرتاتيجية لنظم االت�صاالت  ،وهي تتيح للإدارة كل ما حتتاجه
من معلومات عرب احلدود �سواء كانت هذه احلدود داخل الدائرة املوحدة �أو خارجها
بال�رسعة والكلفة والدقة  ،وهي تتجاوز كل القيود واحلدود التي تعرت�ض الطريقة
التقليدية يف االت�صاالت .
ويعتقد الباحث �أن تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت احلديثة لها قيمة �إ�سرتاتيجية
يف تطبيقات احلكومة االلكرتونية وذلك مل�ساهمتها الكبرية يف �إدخال حت�سينات جذرية
على الأعمال احلكومية وب�شكل يزيد من كفاءة العمليات  ،وهذه الكفاءة تنعك�س
ب�شكل �إيجابي على تخفي�ض التكاليف وحت�سني م�ستويات اجلودة والعمل على ابتكار
طرق و�أ�ساليب جديدة يف العمل  ،بالإ�ضافة �إىل قدرتها على �إدخال حت�سينات كبرية
على عمليات الت�صميم والهند�سة والإنتاج و�إدارة موارد امل�ؤ�س�سة ب�شكل تام .
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The Impact of Information Technology in increasing the
Effectiveness of E-Government
A Case Study in the Civil Service Bureau- Jordan
Dr. Sami Salim Al-Ajlouni
Delmon University For Science & Technology

Abstract
The study aims to identify the impact of information technology to
increase the effectiveness of e-government, through a case study of
the Civil Service Bureau in Jordan. The study population consists of the
staff of the Civil Service Bureau. Whereas, the study sample consists
of (185) employees working in the bureau. The results of the study:
There is a relationship impact of statistical significance between
the independent varaables of information technology components
(inputs, outpUts, data processing and computEr) and the dependent
variable which resembles the staff point of view and the degree of
impact is moderate, The researcher recommefdations Continuation
of the Civil Sarvice Bureau to own anformadion technology inputs
represented by its various elements which intervene into the procers
treatment and affect the electronic system.
Key Word : Information Technolggy , E-Governlent, Civil SErvice
B5reau
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جهود �صمويل زومير التن�صريية

امللخ�ص

د .نا�صر بن �إبراهيم بن عبد اهلل �آل تومي
جامعة الإمام حممد بن �سعود الإ�سالمية  -الريا�ض

عد الق�سي�س الدكتور �صمويل مارينو�س زومير من �أهم املن�رصين و�أخطرهم يف العامل
ُي ّ
الإ�سالمي بعامة  ،واجلزيرة العربية على وجه اخل�صو�ص  ،وقد عا�ش هذا املن�رص فرتة من
الزمن يف البالد الإ�سالمية  ،وعمل يف التن�صري  ،كما توىل حترير جملة العامل الإ�سالمي  ،وله
العديد من امل�ؤلفات والكتابات عن الإ�سالم .

�إن هذه املقاله ُتعنى بجهود �صمويل زومير التن�صريية يف املجالني النظري والعملي ،
�أما املجال النظري فيتمثل يف جهود �صمويل زومير يف جمال ت�أليف الكتب وكتابة املقاالت
عد من املكرثين يف الت�أليف  ،وقد بلغت م�صنفاته �أكرث من �أربعني م�ؤلف ًا ،
 ،ف�صمويل زومير ُي ّ
كما �أنه من املكرثين من كتابة املقاالت ومن ال�صعوبة ح�رصها لكرثتها  ،ولكن ميكن ح�رص
ما كتبه يف جملة العامل الإ�سالمي  ،وقد بلغت �أكرث من خم�سني مقالة .
�أما املجال العملي فيتمثل يف ت�أ�سي�س الإر�سالية العربية يف الب�رصة عام 1891م  ،ثم
افتتاح الفرع الثاين لها يف البحرين يف نهاية عام 1892م  ،و�أخري ًا افتتاح الفرع الثالث
يف م�سقط عام 1893م .

ومن جهوده العملية ت�أ�سي�س جملة العامل الإ�سالمي باللغة الإجنليزية  ،وقد �صدر العدد
الأول منها يف لندن عام 1911م  ،وعقد امل�ؤمترات التن�صريية ومن �أهمها م�ؤمتر القاهرة
والذي ُعقد عام 1906م  ،وم�ؤمتر �أدنربة والذي ُعقد عام 1910م  ،وم�ؤمتر لكنو والذي
ُعقد عام 1911م  ،وقد نتج عن هذه امل�ؤمترات جمموعة من التو�صيات املهمة يف حقل
التن�صري يف البالد الإ�سالمية .
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املقدمة
احلمد لله رب العاملني  ،وال�صالة وال�سالم على �أ�رشف الأنبياء واملر�سلني  ،وخامت
النبيني  ،نبينا حممد وعلى �آله و�صحبه �أف�ضل ال�صالة و�أمت الت�سليم وبعد :
عد الق�سي�س الدكتور �صمويل مارينو�س زومير من �أهم املن�رصين و�أخطرهم يف
في ّ
ُ
العامل الإ�سالمي  ،وقد عا�ش هذا املن�رص فرتة من الزمن يف م�رص  ،والبالد الإ�سالمية
وعقد م�ؤمترات تن�صريية عديدة يف كل من م�رص  ،والهند  ،وفل�سطني  ،كما توىل حترير
جملة العامل الإ�سالمي  ،وله العديد من امل�ؤلفات والكتابات عن الإ�سالم (. )1
�أهمية املو�ضوع و�أ�سباب اختياره
�أهمية �صمويل زومير وكرثة م�ؤلفاته  ،ومقاالته  ،وورودهما عند احلديث عنالتن�صري .
ا�شتهاره ب�أنه امل�ؤ�س�س الرئي�س للإر�سالية العربية  ،وجملة العامل الإ�سالمي .عنايته بعقد امل�ؤمترات التن�صريية .قلة الدرا�سات العلمية باللغة العربية عن جهود �صمويل زومير التن�صريية .اال�سهام يف تقدمي درا�سة علمية عن جهود �صمويل زومير النظرية والعملية .حاجة املكتبة الإ�سالمية ملثل هذه الدرا�سات العلمية التي تك�شف عن حجماجلهود التن�صريية املبذولة من قبل التن�صري املوجه �إىل العامل الإ�سالمي.
�أهداف املو�ضوع

 التعريف بجهود �صمويل زومير يف جمال ت�أليف الكتب .التعريف مبقاالت �صمويل زومير .التعرف على الإر�سالية العربية  ،وجهود �صمويل زومير يف ت�أ�سي�سها والعمل بها .التعرف على جملة العامل الإ�سالمي  ،ودور �صمويل زومير يف �إن�شائها  ،وحتريرهاوالكتابة فيها .
-التعرف على امل�ؤمترات التن�صريية التي عقدها �صمويل زومير �أو �شارك فيها بفعالية

 -1قوى ال�شر املتحالفة  :اال�ست�شراق  ،التب�شري  ،اال�ستعمار وموقفها من الإ�سالم وامل�سلمني  ،حممد حممد الدهان � ،ص.135 .
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الدرا�سات ال�سابقة
مل �أعرث على درا�سة علمية �شاملة جلهود �صمويل زومير التن�صريية النظرية والعملية.
ولكن توجد بع�ض امل�ؤلفات والدرا�سات باللغة الإجنليزية �أو الكتب املرتجمة �إىل اللغة
العربية التي تتحدث عن بع�ض جهود �صمويل زومير  ،وهي مرتبة ح�سب ارتباطها
باملو�ضوع  ،ومن �أهمها :
1- Apostle to Islam ,A Biography of Samuel M. Zwemer , by J. Christy Wilson

يقع هذا الكتاب (حياة نبي الإ�سالم � ،صمويل م  .زومير ) يف مائتني و�إحدى و�ستني
�صفحة  ،وهو كتاب قدمي عن حياته وجهوده التن�صريية � ،صدر هذا الكتاب يف عام
1952م  .وهو من �أهم الكتب التي تعرف بحياة �صمويل زومير  ،وجهوده التن�صريية
ولقد �أفاد الباحث كثري ًا من هذا الكتاب  ،وقد ا�شتمل الكتاب على �أربعة ف�صول
.وثمانية ع�رش مبحث ًا
2- Islam and the Cross , selections from the apostle to Islam , Samuel M.
Zwemer , edited by Roger S. GreenWay

 -كتاب (الإ�سالم وال�صليب  :اختيارات من كتاب نبي الإ�سالم �صمويل زومير)

وخم�س و�ستني �صفحة  ،وهو اختيارات من كتب �صمويل
كتاب جديد يقع يف مائة
ٍ

زومير  ،كما �أنه ا�شتمل على مقدمة للتعريف بحياة �صمويل زومير وجهوده التن�صريية .

وقد �صدر هذا الكتاب عام  2002م .

3-. Image of Islam in Samuel M.Zwemers The Moslem World. Quarterly
1911-1947.By Dr. Abdullah O. .Abdulkareem. A thesis degree of doctor of
philosophy .University of Lancaster. 2001

وهذه ر�سالة دكتوراه بعنوان (�صورة الإ�سالم لدى �صمويل زومير من خالل كتاباته
يف دورية جملة العامل الإ�سالمي)  ,للدكتور عبد الله العبدالكرمي  .حتدث الباحث فيها
خم�س وثالثني �صفحة يف الف�صل الثالث من
عن كتابات �صمويل زومير يف حدود
ٍ
ر�سالته العلمية التي نوق�شت يف جامعة النكا�سرت عام 2001م  .كما حتدث الباحث
يف الف�صل الرابع عن زومير كمحرر ملجلة العامل الإ�سالمي يف حدود ثماين ع�رشة
�صفحة يف الر�سالة .
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-4كتاب الغارة على العامل الإ�سالمي  ،ت�أليف �أ  .ل � .شاتليه الفرن�سي  ،وخل�صها
ونقلها �إىل اللغة العربية حمب الدين اخلطيب وم�ساعد اليايف .
عما تقوم به
و�أ�صل الكتاب عدد �صدر من جملة العامل الإ�سالمي باللغة الفرن�سية َّ
الإر�ساليات التن�صريية الربوت�ستانتية عن العامل الإ�سالمي  ،وما قيل يف امل�ؤمترات
التي �أقامتها تلك الإر�ساليات  ،وقد كان عنوان العدد  :الغارة على العامل الإ�سالمي .
وقد �أفاد الباحث من الكتاب  ،وال �سيما فيما يتعلق بامل�ؤمترات التن�صريية التي ر�أ�سها
�أو �شارك فيها �صمويل زومير بفعالية واملتعلقة بهذا البحث .
�-5أ�صول التن�صري يف اخلليج العربي – درا�سة ميدانية وثائقية  ,هـ  .كونوي زيقلر
ترجمة مازن �صالح مطبقاين  ،و�أ�صل الكتاب ر�سالة ماج�ستري بعنوان �أزهار م�ؤقتة
يف ال�صحراء  ،ن�شاط البعثة الربوت�ستانتية يف اخلليج العربي 1973-1889م مقدمة
لق�سم درا�سات ال�رشق الأدنى  ،بجامعة برن�ستون عام 1977م .
حتدث الباحث عن البعثة (الإر�سالية) العربية بالتف�صيل ومراحلها منذ الن�ش�أة حتى
نهاية عمل الإر�سالية  ,ولقد �أفاد الباحث من الكتاب يف جزئية واحدة من هذا البحث
املتعلقة بالإر�سالية العربية .

منهج البحث
ا�ستخدم الباحث املنهج التكاملي يف بحثه  ،والذي جمع بني عدة مناهج تتمثل يف
املنهج اال�ستقرائي  ،واملنهج التحليلي  ،واملنهج الو�صفي .كما اتبع الباحث اجلانب
الفني من املنهج من حيث التوثيق  ،والرجوع �إىل امل�صادر الرئي�سة وااللتزام بقواعد
البحث العلمي املتبعة .
خطة البحث
تتكون خطة البحث من مقدمة ومتهيد ومبحثني وخامتة .
املقدمة
�أهمية املو�ضوع و�أ�سباب اختياره .�-أهداف املو�ضوع .
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الدرا�سات ال�سابقة .منهج البحث .خطة البحث .التمهيد
ملحة تاريخية موجزة عن احلركة التن�صريية قبل �صمويل زومير .
املبحث الأول  :جهوده التن�صريية النظرية :
املطلب الأول  :امل�ؤلفات .املطلب الثاين  :املقاالت .املبحث الثاين  :جهوده التن�صريية العملية :
املطلب الأول  :ت�أ�سي�س الإر�سالية العربية .املطلب الثاين  :ت�أ�سي�س جملة العامل الإ�سالمي .املطلب الثالث  :عقد امل�ؤمترات التن�صريية .اخلامتة  ،وفيها �أهم النتائج والتو�صيات .

ملحة تاريخية موجزة عن احلركة التن�صريية قبل �صمويل زومير .

التمهيد
يعود تاريخ التن�صري كما يرى بع�ض الباحثني �إىل ف�شل احلروب ال�صليبية  ،ودعوة
لوي�س ملك فرن�سا �إىل حتويل املعركة �إىل حرب للكلمة بد ً
ال من احلروب الع�سكرية
و�أ�شار على البابا �أنو�سنت الرابع ب�إن�شاء �أول جمعية للتن�صري عام 1253م .
ويعد رميوند لول (1316-1235م) املن�رص الإ�سباين �أول من توىل التن�صري ،
ُ

حيث تعلم اللغة العربية ب�صعوبة وجال يف بالد الإ�سالم  ،وناق�ش علماء امل�سلمني .
ولرميوند لول جهود وا�ضحة يف التن�صري من �أهمها :
�إقناع ملك ميورقة ب�إن�شاء كلية للثالوث املقد�س تكون مهمتها �إعداد املن�رصين.امل�ساهمة يف �إقرار جممع فينا الكن�سي عام 1311م ب�إن�شاء معاهد لتعليم اللغة
العربية واللغات ال�رشقية.
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احل�صول على �إذن خا�ص من امللك يعقوب �صاحب �أرغونة للتن�صري يف م�ساجدبر�شلونة حمتمي ًا بال�سلطة الن�رصانية (. )2
وقد ازداد العمل التن�صريي مع االحتالل (اال�ستعمار) للعامل الإ�سالمي  ،وحتول
التن�صري �إىل عمل م�ؤ�س�سي يف فرتة االحتالل  ،حيث ت�أ�س�ست اجلمعيات واملنظمات
والهيئات التن�صريية  ،ففي عام 1795م ت�أ�س�ست جمعية لندن التب�شريية  ،وت�أ�س�ست
على �شاكلتها جمعيات يف ا�سكتلندا ونيويورك  ،ثم انت�رشت هذه الفكرة يف �أملانيا
والدامنرك وهولندا وال�سويد والرنويج و�سوي�رسا  ،وت�أ�س�ست جمعيات فرعية كثرية
مثل ( جمعية التب�شري يف �أر�ض التوراة العثمانية) وبلغ ال�شغف بهذا العمل �إىل ت�أ�سي�س
�إر�ساليات طبية خا�صة على �سبيل التجربة لتلتحق بالإر�ساليات العامة  ،و�أخذت
تنمو وفتحت لها �أق�سام ًا ن�سائية  ،و�أر�سل بع�ضها �إىل الأنا�ضول والهند  ،ويف �سنة
1855م �أ�س�ست ( جمعية ال�شبان امل�سيحيني ) من الإجنليز والأمريكيني  ،وقد عقد
تالميذ املدار�س الن�رصانية م�ؤمتر ًا يف نورث فيلد اجتمع فيه مائتان وخم�سون مندوب ًا
عن ثمانني مدر�سة تكفلت بتقدمي مائة �شاب للتطوع يف ن�رش الديانة الن�رصانية  ،ومن
ه�ؤالء ت�ألفت ( جمعية ال�شبان املتطوعني للتب�شري يف البالد الأجنبية )  ،وكان �شعارها
ن�رش الإجنيل  ،ثم تبع ذلك ت�أ�سي�س جمعيات التن�صري يف بالد الربوت�ستانت (.)3
�أما الإر�سالية التن�صريية الأمريكية املعروفة بالإر�سالية العربية فقد بد�أت ن�شاطها
يف تركيا عام 1830م  ،ثم يف م�رص عام 1854م  ،ويف عام 1891م �أر�سلت
الإر�سالية �صمويل مارينو�س زومير( )4لإن�شاء مركز تن�صريي يف الب�رصة ويف عام
1893م افتتحت مركز ًا يف البحرين (. )5

 -2احذروا الأ�ساليب احلديثة يف مواجهة الإ�سالم  ،د� .سعد الدين �صالح � ،ص.42 .وانظر الغارة على العامل الإ�سالمي � ،أ .ل.
�شاتليه  ،ترجمة وتلخي�ص حمب الدين اخلطيب وم�ساعد اليايف �،ص .13-12 .وانظر  :التب�شري واال�ستعمار يف البالد العربية  ،د.
م�صطفى خالدي و د .عمر فروخ � ،ص.115 .
 -3الغارة على العامل الإ�سالمي � ،أ .ل� .شاتليه  ،ترجمة وتلخي�ص حمب الدين اخلطيب وم�ساعد اليايف �،ص.14-13 .
 -4ولد �صمويل مارينو�س زومير يف  1867 / 4 / 12من �أ�سرة هولندية هاجرت �إىل الواليات املتحدة الأمريكية  ،ويعرف ب�أنه �أ�شهر
املن�صرين يف العامل الإ�سالمي  ،تويف يف  1952 / 4 / 2م .
 -5التن�صري الطبي اخلفي يف البالد الإ�سالمية  ،د .عبد العزيز الفهد � ،ص.43 .
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املبحث الأول  :جهوده التن�صريية النظرية
املطلب الأول  :امل�ؤلفات
ُيعد �صمويل زومير من املكرثين يف الت�أليف ،حيث يقول عنه كري�ستي ويل�سون

(: )J.Christy Wilson

�إنه نرث حرب املحربة احلديث على املطبعة لن�رش املعرفة بالإجنيل ومملكة الن�صارى يف
العامل  .وقد قيل �إن رميوند لول كتب م�ؤلفات ال ُتعد  ،مئات الكتب جتدها يف املكتبات
الأوروبية  ،ويف هذا ُيقال �إن زومير تلميذه يف هذا اجلانب  ،ويف العمل التن�صريي مع
امل�سلمني  .وكتبه ُكتبت باللغة االجنليزية  ،و ُترجمت �إىل لغات عديدة  ،ومنذ �أن كان
�أبوه كاتب ًا و�شاعر ًا جلاليته كان من الطبيعي �أن يكون هناك تذوق للكتابة لدى �صمويل
زومير  ،وقد كان �أول م�رشوع لزومير طباعة مطوية عام 1889م عندما كان يف نيو
برن�سويك (ُ )New Brunswick
وطبعت باللغة الهولندية حتت عنوان كلمات تن�صريية
وقد احتوى الكتيب على اثنتني وثالثني �صفحة  ،ومن املمكن �أن تق�سم كتب �صمويل
زومير �إىل ثالث جمموعات رئي�سة :
•املجموعة الأوىل  :الكتب التي تتحدث عن الإ�سالم وامل�سلمني يف العامل .
•املجموعة الثانية  :الكتب التي تتحدث عن التن�صري عامة .
•املجموعة الثالثة  :الكتب التي تتحدث عن ال�سري الذاتية للمن�رصين وجهودهم
التن�صريية (. )6
ولعلنا ن�شري �إىل جميع كتب زومير امل�ؤلفة من قبله وحده �أو باال�شرتاك مع م�ؤلف �آخر
ونتحدث عن �أهمها باخت�صار .
وامل�ؤلفات التالية هي امل�ؤلفات لزومير لوحده :

•اجلزيرة العربية  :مهد الإٍ�سالم ، Arabia : The Cradle of Islam .وهو �أول كتاب
رئي�س له  ،حتدث فيه عن اجلزيرة العربية من حيث النا�س وال�سيا�سة واجلغرافيا
والإ�سالم والعمل التن�صريي .وقد ُطبع الكتاب عام 1900م يف نيويورك  ،وقد
�أعيدت طباعته للمرة الرابعة يف عام 1912م  ،وقد ُكتب الكتاب بخط اليد بطريقة
6- Apostle to Islam ,A Biography of Samuel M. Zwemer , pp 193-194
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قدمية مما دعاه لو�ضع القلم يف املحربة عند الكتابة  ،وبلغت �صفحات الكتاب 425
�صفحة  ،وهو من �أطول كتبه (. )7
•رميوند لول � :أول من�رص �إىل امل�سلمني (Raymond Lull: First Missionary
.)to the Moslems
• عقيدة امل�سلمني يف الله ( ، )The Moslem Doctrine of Godوقد كتب
الكتاب �أثناء وجوده يف البحرين ُ ،
وطبع عام 1905م  ،وهذا كتاب يتحدث عن
العقيدة و�صفات الله كما يف القر�آن ويف اعتقاد �أهل ال�سنة  ،وقد ُطبع مرة ثانية عام
1924م .
•الإ�سالم حتد ملعتقد ( ، )Islam A Challenge to Faithوقد طبع الكتاب عام
1907م .
•العامل الإ�سالمي  :منظمة ال�شباب التن�صريية يف الواليات املتحدة الأمريكية وكندا
(The Moslem World : young Peoples Missionary Movement Of The

. ) United States And Canada

•املناطق غري املغطاة بالتن�صري يف �آ�سيا و�أفريقيا (The Unoccupied Mission
.)Fields of Africa and Asia

•امل�سلم العي�سوي (. )The Moslem Christ
•حممد �أو عي�سى (.)Mohammed or Christ

•الطفولة يف العامل الإ�سالمي (.)Childhood in the Moslem World
تفكك �أو حتطم الإ�سالم (. )The Disintegration of Islam
•ت�أثري الأرواحية على الإ�سالم (. )The Influences of Animism on Islam
•امل�سلم الطالب لله  .حياة الغزايل (A Moslem Seeker After God. Life of Al-
. )Ghazali
•قانون الردة يف الإ�سالم ( . )The Law of Apostasy in Islamوقد طبع هذا الكتاب
يف لندن  ،ولكنه ُكتب يف القاهرة  ،وهو �إجابة على �س�ؤال عن �سبب قلة املتن�رصين
 -7املرجع ال�سابق �،ص .194
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من امل�سلمني .
•النداء �إىل ال�صالة (الآذان ) (. )The Call to Prayer
•متجيد ال�صليب (. )The Glory of the Cross
•تقرير عن زيارة الهند و�سيالن (.)Report of a Visit to India and Ceylon
•التجوال يف عامل الإ�سالم ( ، )Across the World of Islamوقد ُطبع هذا الكتاب
يف نيويورك عام 1929م  ،كما �أنه كتبه يف نيويورك  ،حيث �إن هناك مكتبات جيدة
توفر املعلومات للم�ؤلف  ،والهدف من ت�أليف الكتاب �إعطاء ت�صور عن االنق�سامات
بني امل�سلمني يف العامل املعا�رص بعد احلرب العاملية الأوىل.
•تفكري البعثات التن�صريية مع امل�سيح (.)Thinking Missions with Christ
•�أ�صل الدين (. )The Origin of Religion
•التم�سك بالله (. )Taking Hold of God
•من ال�صعوبة �أن تكون ن�رصاني ًا (.)It is Hard to be a Christian
• العر�ش الإنفرادي (. )The Solitary Throne
•درا�سات يف الإ�سالم ال�شعبي ( . )Studies in Popular Islamوهو جمموعة من
املقاالت حول املعتقد �أو ال�شعائر الإ�سالمية التي ي�ؤمنون بها � ،أو يطبقونها يف بالد
خمتلفةُ .طبع يف لندن عام 1939م .
•الن�رصانية الدينامكية والعامل اليوم (Dynamic Christianity and the World
. ) Today

•متجيد املدير (. )The Glory of the Manager
•فن ال�سماع �إىل الله (. )The Art of Listening to God
•ال�صليب فوق الهالل ( . )The Cross Above the Crescentوقد ُطبع هذا الكتاب
يف مت�شيجن عام 1941م  ،وقد كتب الكتاب لبيان �رضورة و�رشعية البعثات
التن�صريية للم�سلمني  ،وهذا الكتاب من الكتب امل�شهورة ل�صمويل زومير .
•�إىل جميع العامل (. )Into All the World
•التن�صري اليوم (. )Evangelism Today
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•وريث الأنبياء (. ) Heirs of the Prophets
•م�سح حقيقي للعامل الإ�سالمي.)A Factual Survey of the Moslem world( ،
•متجيد القرب الفارغ )The Glory of the Empty Tomb( ،
•غنى مو�سم احل�صاد . )8( )How Rich the harvest( ،
�أما امل�ؤلفات التي ا�شرتك فيها مع �آخرين فهي :
•الأر�ض املقلوبة �أو املعكو�سة  ،مع �أمي زومير و فليمنج ريفيل (Topsy Turvy Land
.)With Amy E.Zwemer. Fleming H.Revell

•طرق عمل البعثات التن�صريية مع امل�سلمني  ،مع �أي � .أم ويري و فليمنج ريفيل
( Methods of Mission work among Moslems) with E.M.Wherry .
.(Fleming H, Revell
•عامل امل�سلمني اليوم  ،مع �أي � .أم ويري و فليمنج ريفيلMohammedan (World( ،
.Today with E.M.Wherry . Fleming H, Revell

•�أخواتنا امل�سلمات  ،مع �أين فان �سومر وفليمنج ريفيل (Our Moslems Sisters
.)With Annie Van Sommer. Fleming H, Revell

•القريب والبعيد من ال�رشق  ،مع �أرثري ج براون ومكمالن The Nearer and(،
.)Farther East: with Arthur J . Brown. Macmillan

• لكنو مع �أي �أم ويري .)Lucknow ) with E . M. Wherry(،

•رحالت متعرجة يف �أر�ض اجلمال  ،مع �أمي �أي زومير و فليمنج ريفيل Zig –Zag( ،

Journeys in the Camel Country : with Amy E . Zwemer. Fleming H.

.)Revell
•نور النهار يف احلرمي مع �أين فان �سومر Daylight in the Harem) : with With( ،
.)Annie Van Sommer. Fleming H, Revell

•الإ�سالم والبعثات التن�صريية  ،تقرير عن م�ؤمتر لوكنو مع �أي � .أم ويري و فليمنج
ريفيلIslam and Missions); Report of the Lucknow conference with( ،
. )E.M.Wherry . Fleming H, Revell

 -8املرجع ال�سابق �ص  ، 203-195وانظر �ص .253-251
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• الأدب الن�رصاين يف الأرا�ضي الإ�سالمية  ،مع جلنة ودوران (Christian Literature
. )in Moslem Lands ) : with a committee. Doran

•الن�ساء امل�سلمات  ،مع �أمي �أي زومير وجلنة الدرا�سات املتحدةMoslem Women( ،
. )with Amy E. Zwemer. United Study Committee

•النتائج الذهبية  ،مع جيم�س كاننت و فليمنج ريفيل The Golden Milestone) ،
)9( . )with James Cantine. Fleming H. Revell

•ظهر هذا الكتاب يف عام 1939م مبنا�سبة االحتفال مبرور خم�سني �سنة على
ت�أ�سي�س الإر�سالية العربية  ،وقد كتب الكتاب من املن�رصين املهتمني بالتن�صري يف
اجلزيرة العربية (. )10
•ويقول جنيب العقيقي عن �صمويل زومير ب�أن له العديد من امل�صنفات يف العالقة
()11
بني الن�رصانية والإ�سالم " �أفقدها بتع�صبه واعت�سافه وت�ضليله قيمتها العلمية " .
املطلب الثاين  :املقاالت
عد �صمويل زومير من املكرثين من كتابة املقاالت  ،حيث يقول روجر جرين واي
ُي ّ
(“ : )Roger S. Green Wayيف حياة �صمويل زومير ُن�رش �أكرث من خم�سني كتاب ًا
ومقاالت ال حت�صى” (. )12
ومن املمكن ح�رص �أهم مقاالته املن�شورة يف جملة العامل الإ�سالمي  ،ومن �أهم هذه
املقاالت :
•بعد ع�رشين �سنة ( ، )After Twenty Yearsاملن�شورة يف املجلد احلادي والع�رشين
العقيقة ( ، )Sacrifice The Akikaاملن�شورة يف املجلد ال�ساد�س .
•امل�سيح عي�سى يف �إحياء الغزايل (، )Jesus Christ in the Ihya of Al-Ghazali
املن�شورة يف املجلد ال�سابع .
•ا�ستخدام ال�صدقة للفوز باعتناق الإ�سالم ()The Use of Alms to Win Converts
 ،املن�شورة يف املجلد التا�سع ع�رش .
 -9املرجع ال�سابق � ،ص .253
 -10املرجع ال�سابق � ،ص .204
 -11امل�ست�شرقون  ،جنيب العقيقي  ،اجلزء الثالث � ،ص .138 .

12- Islam and the Cross , selections from the apostle to Islam , Samuel M. Zwemer , edited by
Roger S. Greenway , p.xi .
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•التعويذة ال�صينية و العربية ( ، )Amulet A Chinese – Arabicاملن�شورة يف املجلد
اخلام�س والع�رشين .
•الأرواحية يف الإ�سالم ( ،)Animism in Islamاملن�شورة يف املجلد ال�سابع .
•الأرواحية يف العقيدة وا�ستخدامها يف الكتاب ويف ال�سبحة (Animism in the
 ، )Creed and in the Use of the Book and the Rosaryاملن�شورة يف املجلد

العا�رش .
•عنا�رص الأرواحية يف �صالة امل�سلمني (Animistic Elements in Moslem
 ، )Prayerاملن�شورة يف املجلد الثامن .
•قانون الردة ( ،)The Law of Apostasyاملن�شورة يف املجلد الرابع ع�رش .
•م�صباح الله حق ًا ( ،)Behold the Lamp of Godاملن�شورة يف املجلدين ال�ساد�س
ع�رش والرابع والع�رشين .
•مدينة القاهرة (  ، )Cairo The City ofاملن�شورة يف املجلد العا�رش .
•التقومي الفار�سي ( ، )Calendar The Persianاملن�شورة يف املجلد ال�سابع ع�رش .
•خال�صة العقيدة يف قالب ال�س�ؤال واجلواب ()Two Moslem, Catechisms
املن�شورة يف املجلد اخلام�س ع�رش .
•�إح�صائية جديدة للم�سلمني يف العامل ()A new Census Of The Moslem World
 ،املن�شورة يف املجلد الثالث ع�رش .
•�شخ�صية حممد ( ، )Character of Mohammedاملن�شورة يف افتتاحية املجلد
الأول .
•الفجوة ( ، )The Chasmاملن�شورة يف املجلد التا�سع .
•الدين الرابع يف ال�صني ( ، )The Fourth Religion of Chinaاملن�شورة يف املجلد
الرابع والع�رشين .
•الكتاب التمهيدي مل�سلمي ال�صني ( ، )Primer A Chinese Moslemاملن�شورة يف
املجلد الثامن .
•ال�ساعة والتقومي والقر�آن (، )The Clock, The Calendar and The Koran
املن�شورة يف املجلد الثالث .
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•حقوق امل�سيح امللكية ( ،)The Crown Rights of Christاملن�شورة يف املجلد الثالث
ع�رش .
•املطبوعات باللغة الهولندية يف الهند ال�رشقية (The Native Press of the Dutch
 ، )East Indiesاملن�شورة املجلد الثالث ع�رش.
•القوة امليتة يف الإ�سالم ( ،)The Dying Forces of Islamاملن�شورة يف املجلد الرابع
•الإ�سالم يف اجلنوب ال�رشقي من �أوروبا (، )Islam In South Eastern Europe
املن�شورة يف املجلد ال�سابع ع�رش .
•الروح امل�ألوفة (القرينة) ( ، )The Familiar Spirit Or Qarinaاملن�شورة يف املجلد
ال�ساد�س .
•النهاية للم�سيح عي�سى ( ،)The Finality Of Jesus Christاملن�شورة يف املجلد
الرابع والع�رشين .
•ما ي�سمى باحلديث القد�سي ( ، )The So-Called Hadith Qudsiاملن�شورة يف
املجلد الثاين ع�رش .
•روح القد�س والإ�سالم ( ،)The holy Spirit and Islamاملن�شورة يف افتتاحية املجلد
الع�رشين .
•كيفية احتمالية ال�صلح (? ، )How is Reconciliation Possibleاملن�شورة يف
املجلد احلادي ع�رش .
•النبي الأمي ( ، )The Illiterate Prophetاملن�شورة يف املجلد احلادي ع�رش.

•عدم مالءمة الإح�صائيات ( ، )The Inadequacy of Statisticsاملن�شورة يف املجلد
العا�رش .
•الإ�سالم يف ال�صني ( ، ) Islam in Chinaاملن�شور املجلد الثامن
•الإ�سالم يف كيب تاون ( ، )Islam At Cape Townاملن�شورة يف افتتاحية املجلد
اخلام�س ع�رش .
•هل ميكن جتديد الإ�سالم ؟ (? ، )Can Islam Be Reformedاملن�شور يف افتتاحية
املجلد ال�ساد�س ع�رش .
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•الإ�سالم يف �أمريكا اجلنوبية ( ، )Islam In south Americaاملن�شورة يف املجلد
ال�ساد�س .
•الإ�سالم بني القيمة والإخفاق (  ، )Islam Its Worth And Its Failureاملن�شورة
يف املجلد العا�رش .
•ترجمات معاين القر�آن ( ، )The Translations of the Koranاملن�شورة يف املجلد
اخلام�س .
•املحبة التي ال تذهب ( ، )the Love That Will Not Let Goاملن�شورة يف املجلد
الرابع ع�رش .
•�سنوك هورجرونيه يف مكة (  )Mekka Snouck Hurgronjesاملن�شورة يف املجلد
الثاين والع�رشين .
•الدورية اجلديدة ( ، )The New Quarterlyاملن�شورة يف افتتاحية املجلد الأول .
•امل�سح الإح�صائي اجلديد ( ، )A New Statistical Surveyاملن�شورة يف املجلد
الرابع .
•الأخذ بالتم�سك بالله ( ، )On Taking Hold Of Godاملن�شورة يف املجلد التا�سع .
•فر�ص التهدد ( ، )Opportunity not Menaceاملن�شورة يف املجلد ال�ساد�س ع�رش.
•التماثيل يف الإ�سالم ( ، )The Palladium of Islamاملن�شورة يف املجلد الثالث
والع�رشين .
•التكيف يف ال�صالة ( ، )The Mobilization of Prayerاملن�شورة يف املجلد الثامن.
•املنرب يف الإ�سالم ( ، )The Pulpit in Islamاملن�شور يف املجلد الثالث والع�رشين.
•ال�سبحة يف الإ�سالم ( ،)The Rosary in Islamاملن�شورة يف املجلد احلادي
والع�رشين .
•الأولياء عند ال�شيعة ( ، )The Shiah Saintsاملن�شورة يف املجلد الثالث والع�رشين.
•عوائق تعرث ال�صليب (  ، )The Stumbling Block of the Crossاملن�شورة يف
املجلد الثالث .
•�سيف حممد وعلي (  ، )The Sword of Mohammed and Aliاملن�شورة يف املجلد
احلادي ع�رش .
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•ال�سيف �أو ال�صليب (  ، )The Sword or Crossاملن�شورة يف املجلد احلادي ع�رش .
•ثالث عوا�صم للبالد الإ�سالمية ( ،)Three Capitals of Moslem Worldاملن�شورة
يف املجلد الأول .
•املناطق غري امل�شغولة ( ،)The Unoccupied Areasاملن�شورة يف افتتاحية املجلد
الع�رشين .

•طوارئ ال�ساعة (  ، )the Urgency of the Hourاملن�شورة يف املجلد التا�سع.
الهزمية ويف النهاية االنت�صار ( ، )Vanquished Yet Victoriousاملن�شورة يف
املجلد الثاين ع�رش .
•�أين احلجر الذي ي�شتكي ( ، )Where The Stones Cry Outاملن�شورة يف املجلد
الثاين ع�رش.
•املكتبة العاملة يف الإ�سالم ( ، )A Working Library in Islamاملن�شورة يف املجلد
الثاين (. )13
املبحث الثاين :
جهوده التن�صريية العملية

املطلب الأول  :ت�أ�سي�س الإر�سالية العربية
اجلزيرة العربية �أر�ض الإ�سالم  ،وهذا الدين هو املناف�س الرئي�س للن�رصانية  ،وهو
امل�شكلة الرئي�سة ال�سرتاتيجيات التن�صري ،لذا قرر كل من كاننت و�صمويل زومير تطبيق
ترياق �إجنيل الن�رصانية مل�صدر وميالد الدين الإ�سالمي  ،حيث �إن املتم�سكني به �أكرث
ت�شدد ًا  ،والأمل للتن�رص حمدود  ،والبيئة م�ستحيلة  .فقد �أ�س�س ال�شاب �صمويل زومير
الإر�سالية العربية لإي�صال فكره التن�صريي جلميع البالد الإ�سالمية (. )14

وي�شري �صمويل زومير �إىل حقيقة �إهمال اجلزيرة العربية  ،و�أنه ال بد �أن يبد�أ التن�صري
فيها  ،و�أن ي�صل التن�صري �إىل كل �إقليم داخلي  ،وكل نقطة ا�سرتاتيجية (. )15
13- The Moslem World , A Christian Quarterly Review of Current Events , Literature , and
Thoughts Among Mohammedans and the Progress of Christian Missions in Moslem Lands .
Index to Volumes I.- XXV. (1911-1935). PP.3-25.
14 - Apostle to Islam ,A Biography of Samuel M. Zwemer , p 39and p.171
15 - Arabia, The cradle of Islam , Samuel M. Zwemer. P.382
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« �إن هدف البعثة  -بناء على خطتها الأ�صلية -هو الدعوة �إىل الن�رصانية يف البالد
العربية  ,ويجب �أن نبذل جهودنا مبا�رشة بني امل�سلمني ومن �أجلهم  ،ومن �ضمنهم
الأرقاء �ستكون طريقتنا الرئي�سية الدعوة وتوزيع الأناجيل  ،والقيام باجلوالت
التن�صريية والعمل التعليمي  ،ف�إن هدفنا هو احتالل و�سط اجلزيرة متخذين ال�ساحل
قاعدة» (. )16
لذا ف�إن النجاح الن�رصاين يف اجلزيرة العربية �سيكون نقطة حتول يف العمل
التن�صريي  ،و�إن جناحهم �سي�ؤدي �إىل فتح املنطقة �أمام التن�صري (. )17
وتعود ق�صة �إن�شاء الإر�سالية  ،واختيار الب�رصة (� )18إىل �شهر �أغ�سط�س عام
وجه الدكتور �أ�ستا�س ( )M. Eustaceالعامل يف الإر�سالية التن�صريية
1891م  ،حيث َّ
يف �أ�صفهان وطبيب اجلالية الربيطانية �إىل الب�رصة و�أقام عيادة للفقراء  ،وكان قد �سمع
عن بحث اثنني (كاننت و�صمويل زومير) يف اجلزيرة واخلليج عن مكان لفتح الإر�سالية
فدعا كاننت ( )Cantineللمجيء �إىل الب�رصة وقبل كاننت الدعوة وبعد عدة �أيام قرر �أن
يكتب �إىل زومير  ،ويرى بنف�سه املكان  ،وقد اقتنعا باملكان  ،وكتبا �إىل الكني�سة امل�رشفة
عليهم يف الواليات املتحدة  ،وقبلت الكني�سة مبقرتحهما  ،وهذه هي جذور ت�أ�سي�س
الإر�سالية  ,وقد مت افتتاح الإر�سالية بعد رحلة �شاقة ل�صمويل زومير يف اليمن ملدة
ع�رشين يوم ًا  ،حيث وجد مكان ًا منا�سب ًا للإر�سالية  ،ولكنه اقتنع �أن الب�رصة الأف�ضل
ملكان الإر�سالية  ،وقد �سكنا يف البداية يف بيت الدكتور �أ�ستا�س املريح � ،إال �أنهما
انتقال �إىل بيت �صغري يف ق�سم العرب  ،ولكن بعد انتهاء العقد وجدا �صعوبة يف متديده
وبعد ذلك ا�ضطرا لبناء بيت من مقاول ن�رصاين .
وقد واجهت الإر�سالية بع�ض ال�صعوبات من احلاكم الرتكي  ،و�أقفلت مكتبة
و�صودرت بع�ض الكتب  ,وبعد �سفر الدكتور �أ�ستا�س �شعرت الإر�سالية
الإجنيل ُ ،
16- Alfred De Witt Mason and Frederick J. Barny , History of The Arabian Mission , (New York
1962)P.196,

نقال عن �أ�صول التن�صري يف اخلليج العربي  ،هـ كوين زيقلر  ,ترجمة مازن �صالح املطبقاين � ،ص.33 .
 -17التب�شري يف منطقة اخلليج العربي درا�سة يف التاريخ االجتماعي وال�سيا�سي  ،د.عبداملالك خلف التميمي � ،ص .49
 -18لقد مت اختيار الب�صرة ملا يتمتع به املوقع من �أهمية ا�سرتاتيجية يف املنطقة كلها  ،ول�سيطرتها على الر�أ�س ال�شمايل للخليج
العربي  .انظر  :التب�شري يف منطقة اخلليج العربي  ،د.عبداملالك خلف التميمي � ،ص . 52
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ب�أهمية وحاجة وجود طبيب للعمل فيها ُ
فطلب �إر�سال طبيب من �أمريكا  ،ومت �إر�ساله ،
�إال �أنه �أعيد لعدم ح�صوله على م�ؤهل للعمل يف الإر�سالية  ,وبعد ذلك جاء كامل عبد
امل�سيح من �سوريا للعمل معهم  .ويف دي�سمرب من عام 1892م زار بيرت زومير (Peter
) �أخاه �صمويل زومير ليعمل يف الإر�سالية  ،وبعد ذلك ذهب �صمويل زومير �إىل جزيرة
البحرين  ،وافتتح املحطة الثانية للإر�سالية العربية .وقد افتتح �صمويل زومير مكتبة
وم�ست�شفي يف البحرين  .ويف نوفمرب من عام 1893م زار بيرت زومير م�سقط  ،وقد
افتتحت املحطة الثالثة � ،أي بعد �سنتني من افتتاح املحطة الأوىل .وقد افتتح بيرت زومير
مدر�سة يف م�سقط  ،وخالل هذه ال�سنوات كانت هيئة للكني�سة الإ�صالحية يف �أمريكا
ت�رشف على الإر�سالية العربية مبحطاتها الثالث (. )19
ويرى بع�ض الكتاب �أن الدكتور الن�سنج (� )Lansingأ�ستاذ اللغة العربية يف
معهد الالهوت يف نيو برون�سك ( )new Brunswickاخلا�ص بتدريب املن�رصين التابع
للكني�سة الإ�صالحية يف �أمريكا  ،هو امل�ؤ�س�س للإر�سالية  ،وقد �ساعده ثالثة من
تالميذه  ،وهم جيم�س كاننت  ،و�صمويل زومير  ،وفيليب فيلب�س  ،وقد �أطلق الن�سنج
وم�ساعدوه على هذه الإر�سالية ا�سم الإر�سالية العربية ا�ستجابة لطلب مقدم �إىل هيئة
الإر�ساليات الأجنبية لل�سماح بالقيام بعمل تن�صريي يف البالد الناطقة باللغة العربية
واملناطق املطلة على اخلليج العربي  ،وكان من خطة هذه الإر�سالية ن�رش الإجنيل يف
املكان الذي ن�ش�أ فيه الإ�سالم  ،ولكنهم وجدوا �صعوبة بالغة يف القيام بهذه املهمة ،
لذا فكروا يف و�ضع خطة مكتوبة يوافق عليها �أع�ضاء الإر�سالية ،وو�ضع د�ستور
للإر�سالية (. )20
ومن املمكن اجلمع بني القولني ب�أن امل�ؤ�س�س هما �صمويل زومير وجيم�س كاننت ،
ولكن من ورائهم ال ن�سنج �أ�ستاذ �صمويل زومير يف املعهد الالهوتي يف نيو برون�سك
وقد عملت الإر�سالية العربية يف التن�صري من خالل العالج  ،وذلك حلاجة النا�س
�إليه حيث ُيعد عام 1891م بداية اخلدمة الطبية يف الب�رصة  ،وال�سيما بعد التحاق
الدكتور ويكوف يف عام 1894م  ،وقيامه بعالج املر�ضى  ،وهو ع�ضو يف الإر�سالية
19-Apostle to Islam ,A Biography of Samuel M. Zwemer , p 44-49

 -20اال�ست�شراق والتب�شري  :قراءة تاريخية موجزة � ،أ .د .حممد ال�سيد اجلليند � ،ص .111-110 .
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يف الب�رصة  ،وكان يتعلم اللغة العربية ويتعرف على �أحوال النا�س هناك  ،ويف عام
1907م و�صل الدكتور �آرثر بينت اىل الب�رصة للم�ساعدة يف تقدمي اخلدمات الطبية
وقد قام بتو�سيع جمال اخلدمة الطبية بالعمل بني رجال القبائل يف �شمال و�رشق
الب�رصة  ،وكانت الإر�سالية تهدف �إىل �إقامة حمطات فرعية يف العمارة والكويت .
ويف �سنة 1910م ُو�ضع حجر الأ�سا�س مل�ست�شفى الإر�سالية الثاين  ،وهو م�ست�شفى
الن�سنج التذكاري  ،وقد مت االنتهاء من البناء يف ال�سنة التالية  ،وكان �إن�شاء امل�ست�شفى
يعني الكثري للإر�سالية ون�شاطها  ،وكان �صمويل زومير يقوم بتنظيم بع�ض الطقو�س
الن�رصانية مب�ساعدة زميله كاننت (. )21
عد البحرين من املحطات الهامة يف تقدمي اخلدمة الطبية  ،وقد منت ب�رسعة ،
كما ُت ّ
ففي عام 1899م و�صل الدكتور ورال �إىل البحرين  ،وبد�أ بتقدمي العالج وبلغ معدل
املر�ضى الذين ُيقدم لهم العالج ع�رشة �أ�شخا�ص يومي ًا  ،ويرجع منو اخلدمة الطبية يف
البحرين اىل �أ�سباب منها :
اكت�ساب اخلربة بعد جتربة الب�رصة .عد الكني�سة الإ�صالحية يف الواليات املتحدة
 توفر املوارد املالية للعالج  ،و ُت ّالداعمة باملال .
البيئة ال�سيا�سية امل�شجعة للإر�سالية  ،وذلك من خالل خ�ضوع �أجزاء كبرية مناخلليج �سيا�سي ًا لربيطانيا .
حاجات املر�ضى للعالج
لقد كان زومير يبا�رش عمله التن�صريي بني املر�ضى يومي ًا  ،وذلك ب�أن يقر�أ مقتطفات
من الإجنيل  ،ويناق�ش معهم التعاليم الن�رصانية  ،ويف عام 1900م بد�أ املن�رصون
يفكرون يف �إن�شاء م�ست�شفى بد ً
ال من امل�ستو�صف  ،فتم �رشاء قطعة �أر�ض  ،وو�ضع
حجر الأ�سا�س للم�ست�شفى يف التا�سع ع�رش من مار�س عام 1902م  ،ويف بداية
ال�سنة التالية مت افتتاح امل�ست�شفى يف االجتماع ال�سنوي للإر�سالية  ،وهو �أول
 -21التن�صري الطبي اخلفي يف البالد الإ�سالمية  ،د .عبد العزيز الفهد � ،ص .58-55 .نقال عن الإر�سالية العربية � ،صمويل
زومير � ،ص.3 .
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و�سمي م�ست�شفى ما�سون التذكاري  ،وبالرغم
م�ست�شفى تن�صريي يف اجلزيرة العربية ُ ،
من �أن زومير وزوجته مل يكونا طبيبني �إال �أنهما جنحا يف �إبقاء اخلدمة الطبية حلني
و�صول الأطباء .
ويف عام 1903م انت�رش يف البحرين �أمرا�ض اجلدري  ،والدفترييا والطاعون
مما �شكل �ضغط ًا على اخلدمات الطبية املقدمة من الإر�سالية  ،فقد عمل امل�ست�شفى
يف النهار والليل لتقدمي اخلدمات الطبية .وبعد جتربة �أدرك املن�رصون طبيعة املجتمع
امل�سلم  ،وحاجته �إىل خدمة طبية خا�صة بالن�ساء  ،وقد ازداد �إقبال الن�ساء عندما
با�رشت زوجة �صمويل زومير والدكتورة باتر�سون يف تقدمي اخلدمة يف عيادة الن�ساء .
ويف عام 1926م �أ�صبح م�ست�شفى الن�ساء جاهز ًا  ،وبد�أ يف ا�ستقبال املر�ضى ،
و�سمي امل�ست�شفى م�ست�شفى ماريون ويلز التذكاري  ،و�أخذ امل�ست�شفى يقوم بخدمات
ُ
التوليد  ،ودجمت بدار رعاية الطفولة  ،وتقوم الهيئة الطبية بتقدمي الدرو�س يف رعاية
الطفل  ،كما كان العمل يف القرى جزء ًا من برنامج عمل املن�رصين .
�أما املحطة الثالثة يف م�سقط فال تقل �أهمية عن البحرين  ،فقد كان الق�س بيرت
زومير �أول من�رص من الإر�سالية يف م�سقط  ،وقد �سار العمل يف م�سقط على خطى
البحرين نف�سها لت�شابه املوقع والو�ضع ال�سيا�سي والأهمية اال�سرتاتيجية � ،أما من
الناحية الطبية ف�إن الو�ضع خمتلف  ،وذلك لوجود مر�ض اجلذام الذي كان �شائع ًا يف
منطقة م�سقط  .وقد تقدمت اخلدمة الطبية يف م�سقط عام 1897م بو�صول الدكتور
توما�س وزوجته  ،وا�ستقرا يف مطرح  ،وخدما �سكان مطرح وم�سقط .
�أما اخلدمة الطبية للن�ساء فبد�أت عام  1904م  ،لكن املنطقة مل يكن فيها م�ستو�صف
للن�ساء حتى �سنة 1913م عندما قررت بناء م�ستو�صف هناك (. )22
وي�شري �صمويل زومير �إىل �أن هناك �إجماع ًا لدى املن�رصين يف اجلزيرة العربية
على �أن الطبيب امل�ؤهل واجلراح لديه اجلواز لفتح الأبواب املغلقة والفوز بالقلوب� .إن
امل�ست�شفيات يف اجلزيرة �أمكنة جتتمع فيها الرحمة واحلق مع ًا (. )23
 -22التن�صري الطبي اخلفي يف البالد الإ�سالمية  ،د .عبد العزيز الفهد � ،ص  ،62 -58 .وكذلك انظر
The Golden Mileston ,by Samuel MZwemer and James Cantine ,.p.p108- 114
23- The Golden Mileston ,by Samuel MZwemer and James Cantine ,.p. 68
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كما عملت الإر�سالية من خالل املن�شورات التن�صريية  ،ومن �أهمها الإجنيل  ،وقد
افتتح زومير مكتبة يف �سوق الب�رصة لبيع الإجنيل والكتب � ،إال �أن املكتبة �أغلقت
و�صودرت الكتب ب�أمر من احلاكم املحلي الرتكي .كما افتتح زومير مكتبة للإجنيل
()24
والكتب يف البحرين  ،وقال ب�أنه اعتقد �أن الله فتح الباب و�أن هذا الباب لن يغلق
كما ي�شري �صمويل زومير �إىل �أن البائع املتجول للإجنيل طريقة جمربة يف العمل
التن�صريي  ،وال �سيما يف اجلزيرة العربية  ،وبخا�صة �أن الإجنيل يف �أيدينا  ،و�أنه
ي�صل واملطبوعات الدينية ت�صل من الإر�سالية يف �سوريا وم�رص ،ولكن امل�شكلة يف
احل�صول على الرجل املنا�سب للقيام بهذا العمل  ،و�أنه ال بد �أن يتكبد املتاعب  ،و�أن
ي�صبح جندي ًا لعي�سى (عليه ال�سالم)  ،ويكون له مزاج جيد وقدرة على احلديث مع
ال�شخ�ص العادي  ,و�صحة جيدة وجواز تركي لي�سهل مهمته يف العمل (. )25
وي�شري �صمويل زومير �إىل �أنه من عام 1889م حتى الوقت احلايل لي�س �أقل من
ثمانني من�رص ًا ذهب �إىل اجلزيرة العربية من خالل بعثتهم خلدمة طويلة �أو ق�صرية
فيها  ،و�أن �سبعة م�ست�شفيات �أ�صبحت مراكز للت�أثري  ،وخالل �سنة واحدة بلغ عدد
امل�ستفيدين مائتني و�سبعة وثالثني �ألف م�ستفيد من اخلدمات الطبية  ،ومئات من �أطفال
العرب تخرجوا يف مدار�سنا  ،وع�رشات الآالف من الإجنيل مت توزيعها (. )26
كما عملت الإر�سالية يف البحرين من خالل املدر�سة  ،فقد افتتحت زوجة زومير
�أمي �أول مدر�سة للبنات يف البحرين  ،ويف عام 1949م  ،مت االحتفال مبرور �ستني �سنة
على ت�أ�سي�س الإر�سالية عاد �صمويل زومير بدعوة من الكني�سة الإ�صالحية  ،فقد زار
الكويت والب�رصة والبحرين  ،و�أ�شار �إىل �أن الأبواب والفر�ص فتحت �أمام التن�صري
(. )27
�أما الباحث " هـ  .كوين زيقلر" فيق�سم فرتة الإر�سالية التي ا�ستمرت �أربع ًا وثمانني
�سنة �إىل �أربع مراحل رئي�سة :
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24- Apostle to Islam ,A Biography of Samuel M. Zwemer , p 45 and 54
25- Arabia, The cradle of Islam , Samuel M. Zwemer. P.384
26- The Golden Mileston ,by Samuel MZwemer and James Cantine ,.p.140
27- ، Apostle to Islam ,A Biography of Samuel M. Zwemer , p 235 and PP 223-224.
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املرحلة الأوىل  :والتي ا�ستمرت منذ عام الت�أ�سي�س 1914 - 1889م و�سماها
ب�ضيف الله (زومير) والرواد الأوائل  ،وحتدث فيها عن ال�صعوبات الكبرية التي واجهت
الإر�سالية  ،ولكن زومير كان من الرجال الذين ال تثبط عزميتهم ب�سهولة  ,فقد واجهت
الإر�سالية بع�ض ال�ضغوط من قبل احلاكم من الدولة العثمانية يف الب�رصة � ،إال �أن
()28
�صمويل زومير وجد بع�ض القبول يف البحرين ب�صفته الطبية التن�صريية .
املرحلة الثانية  :والتي متتد من عام 1915م �إىل عام 1933م و�سماها الإر�سالية
العربية تبلغ �سن الر�شد  ،ويعود هذا الر�شد �إىل عدة �أمور منها :
 �أن الإر�سالية العربية خرجت من احلرب العاملية الأوىل وقد ازدادت قوة  ,حيثا�ستطاع املن�رصون تخفيف �آالم اجلنود اجلرحى من كال اجلانبني  ،و�أبانوا عن
فائدتهم العملية لكل من العرب و الغرب .
الزيادة الوا�ضحة يف عدد املن�رصين  ،ففي عام 1889م كان عددهم ثالثة يف
الب�رصة � ،أما يف عام 1915م فبلغ عددهم ثمانية ع�رش من�رص ًا  ،وبحلول عام
1933م �أ�صبحوا خم�سة وثالثني من�رص ًا وكان توزيعهم � :سبعة ع�رش من�رص ًا يف
الب�رصة  ،وثمانية يف البحرين  ،وخم�سة يف م�سقط والكويت .
�إزدهار العمل الطبي للبعثة  ,ففي التقرير ال�سنوي لعام 1932م ورد �أن الإر�سالية
ا�ستطاعت �إجراء 1400عملية يف م�ست�شفياتها الثمانية  ،و�أنها جنحت يف حماربة
(. )29
الأوبئة
املرحلة الثالثة  :والتي ا�ستمرت من عام 1934م �إىل عام 1958م  ،و يف هذه
ال�سنوات كان هناك ركود اقت�صادي مما �أثر يف �إ�ضعاف الدعم للإر�سالية من البلد الأم
�إال �أن اكت�شاف البرتول �أوجد جن�س ًا من الغرباء من ذوي الثقافة الغربية  ،مما �أوجد
بع�ض احلظوظ للبعثة  ،وظلت �رشكات البرتول تعتمد على البعثة يف اخلدمات الطبية ,
ويف عام 1934م بد�أت �رشكة برتول البحرين يف متويل م�ست�شفى البعثة يف البحرين
()30
مقابل اخلدمات الطبية ملوظفيها .
 -28ا�صول التن�صري يف اخلليج العربي – درا�سة ميدانية وثائقية  ,هـ  .كونوي زيقلر  ,ترجمة مازن �صالح مطبقاين �ص 37 – 30
 -29املرجع ال�سابق �ص 68-51
 -30املرجع ال�سابق �ص 89-77
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املرحلة الأخرية  :والتي بد�أت عام 1958م وانتهت عام 1973م  ،وو�صفها مبرحلة
العلمنة وحل البعثة  ،ففي عام 1958م واجهت الإر�سالية م�شكالت و�ضعف ًا ولكنها
�أ�رصت على التغلب عليها واال�ستمرار  ،حيث �أُغلق م�ست�شفى العمارة يف العراق ،
و�أجربت البعثة على الرحيل  .وكذلك واجهت البعثة �صعوبات يف الكويت بتعر�ضها
للمناف�سة املتزايدة من اخلدمات الطبية احلكومية  ،مما �أدى �إىل �إغالق البعثة �أبوابها
عام 1967م  ،ويف عام 1973م �سارت احلكومة العمانية خطوة �إىل الأمام من
خالل توزيع �أع�ضاء البعثة على العيادات احلكومية املختلفة يف مناطق البالد  ،وهذا
يعني حتطيم البعثة وت�شتيتها � ,أما بالن�سبة للمحطة الأقوى فقد كانت يف البحرين ،
والتي �أبدت متا�سك ًا خالل ال�ستينيات و�أوائل ال�سبعينيات � ،إال �أن دار الأيتام التابعة
للإر�سالية �أغلقت يف عام 1973م  ،ولكن امل�ست�شفى ا�ستمر يف العمل واملدر�سة
واملكتبة التجارية .
ويف مار�س اجتمع ممثلون عن املحطات الثالث يف م�سقط  ،وكان على ر�أ�س
اهتماماتهم م�ستقبل الإر�سالية العربية وخطة حكومة عمان يف ا�ستيعاب �أفراد البعثة
الطبية يف خدماتها ال�صحية  ،وقد تو�صلوا �إىل �أن ت�ضع كل جمموعة تن�صريية
�سيا�ستها ،وتكون كل بعثة حرة للعمل وكي ً
ال عن نف�سها  ،وم�سئولة جتاه جمل�س
الربنامج العام جمل�س التن�صري العاملي يف نيويورك  ،وهذا كان �أكرث من �إعادة التنظيم
()31
و�أنه حل للبعثة �أو الإر�سالية .
وي�شري زقلر �إىل جناحات البعثة و�إخفاقاتها  ،ومن �أبرز �إخفاقاتها ف�شلها يف «حتويل
�أي عدد ذي قيمة من امل�سلمني �إىل الن�رصانية منذ و�صولها اخلليج قبل نيف و�سبعني
�سنة  ،لذلك حتولت البعثة �إىل دور دعوي جديد  ،وهو وعظ اجلاليات اجلديدة من
املتعاقدين الن�صارى الذين �أتوا اىل اخلليج من اخلارج  ،وبحلول عام 1973م مت
التخلي عن الهدف الأ�صلي الذي ُو�ضع عام 1889م لتن�صري اجلزيرة (. )32
�أما النجاحات و�إن كانت مل تهدف �إليها فتتمثل يف :
 -31املرجع ال�سابق �ص 141 -117
 -32املرجع ال�سابق �ص 150
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خدمة التجمعات الكنائ�سية التي تتحدث العربية �أو الإجنليزية  ،وبلغ عددهمحوايل ثمامنائة �شخ�ص .
الإ�سهام يف �إعداد حوايل �سبعة �آالف وخم�سمائة طالب يف جماالت خمتلفة .املكتبات التجارية يف البحرين والكويت وم�سقط  ،فهي �أف�ضل املكتبات يفتلك املدن .
الت�أثري الوا�ضح يف حقل الطب  ،حيث حققت م�ستوى جيد ًا يف ال�صحة (. )33املطلب الثاين  :ت�أ�سي�س جملة العامل الإ�سالمي
لقد ُولدت فكرة جملة العامل الإ�سالمي يف عقل �صمويل زومير بعد م�ؤمتر القاهرة
عام 1906م  ،والتي فكر بها لفرتة من الزمن  ،ولكن هذه الفكرة �أثمرت بعد م�ؤمتر
�أدنربه عام 1910م  ،و�شكلت جلنة ثم اجتمعت يف لندن وو�ضعت اخلطة لإ�صدار
العدد الأول (. )34
وقد حتدث زومير يف افتتاحية م�ؤمتر لكنو و�أ�شار �إىل �أنه قبل �ست �سنوات من م�ؤمتر
القاهرة �صدر �أول عدد من جملة العامل الإ�سالمي باللغة الفرن�سية يف باري�س (. )35
لقد ا�ستهل زومير العدد الأول من جملة العامل الإ�سالمي بقوله  « :تبني لنا من
مراجعة ( جملة العامل الإ�سالمي) الفرن�ساوية  ،و ( جملة الإ�سالم ) الأملانية  ،و من دائرة
املعارف الإ�سالمية اجلديدة املحررة بثالث لغات � ...أن زيادة العناية واالهتمام ب�أمر
الإ�سالم ت�ستدعي �إ�صدار جملة �إجنليزية خا�صة بالأبحاث الإ�سالمية  ،ودرا�سة �أفكار
امل�سلمني  ،وعالقاتهم بالكني�سة  ،واخلطة التي ينبغي انتهاجها مع امل�سلمني  ...ودخلنا
بعد م�ؤمتر القاهرة يف دور جديد ظهرت فيه �أهمية تن�صري امل�سلمني  ،و�شعر زعماء
التب�شري ب�أن الكني�سة البد لها من �سرب غور امل�س�ألة الإ�سالمية  ،و�أن حت�سن العناية
برتبية املب�رشين  ،وتتوقع خري ًا من �أعمالهم  .ومهمة تن�صري امل�سلمني تق�ضي ب�إيجاد
()36
ميدان م�شرتك للعمل تت�ضافر فيه الأفكار والأبحاث واملجهودات .
 -33املرجع ال�سابق �ص 166 - 165

34- Apostle to Islam ,A Biography of Samuel M. Zwemer , pp 179-181
35- The Moslem World .vol1.October.1911.No.4.P.408.

 -36الغارة على العامل الإ�سالمي � ،ص. 43 ، 42 .
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لقد �أ�شار �ستانلي مونيهام يف افتتاحية م�ؤمتر كولورادو ب�أن �صمويل زومير كتب
يف �أول افتتاحية للمجلة � « :أن الكني�سة يف خدمتها بني امل�سلمني (مدعوة �إىل درا�سة
�أعمق للم�شكلة � ،إ�ضافة �إىل �إعداد �شامل للمن�رصين  ،و�إميان را�سخ بالرب ) .وقال يف
مكان �آخر �إنه �إذا �أرادت الكني�سة �أن تو�صل الكتاب املقد�س �إىل العامل الإ�سالمي ،
(فعلينا �أو ً
ال �أن نعرف العامل الإ�سالمي ونفهمه )  ،والحظ زومير �أنه يوجد جهل كبري
()37
جد ًا مبحمد وبالإ�سالم وطبيعته ودعوته .
مت �إن�شاء جملة العامل الإ�سالمي ال�صادرة باللغة الإجنليزية يف عام 1911م  ،وقد
�صدر العدد الأول منها يف �شهر يناير من لندن و بدعم م�شرتك من مطبعة النيل
التن�صريية واجلمعية الن�رصانية للمطبوعات يف الهند  ،وقد كان العدد الأول �أف�ضل
الأعداد يف تاريخ املجلة  ،لأنه ا�ستمر التخطيط له مدة طويلة  ،وقد �أ�شري يف العدد
الأول �إىل خطة املجلة و�سيا�ستها  ،وذُكر �أن الدورية لن يكون اهتمامها من�صب ًا على
مكان واحد من العامل الإ�سالمي  ،و�أن هناك زيادة يف بع�ض املطبوعات عن الإ�سالم من
الناحية التاريخية والفل�سفية يف جميع لغات �أوروبا  ،كما �أن هناك �إ�صدارات خ�ص�صت
لدرا�سة الإ�سالم  ،مثل جملة العامل الإ�سالمي باللغة الفرن�سية  ،وجملة الإ�سالم باللغة
الأملانية  ،وجميع املطبوعات املتوفرة و�إ�صالح الكتابات املهتمة مب�شكالت الإ�سالم
و�سوف تكون من اهتمامات املجلة � ،سوف تكون مو�سوعة عن الإ�سالم بثالث لغات
وهذه الفر�ص ت�ؤكد �أهمية هذه الدورية يف الق�ضايا املعا�رصة وفكر امل�سلمني  ،مما
له ت�أثري على الكن�سية وبرناجمها التن�صريي للو�صول �إىل امل�سلمني .وقد �أكد م�ؤمتر
القاهرة على هذا العهد اجلديد وموقف البعثات التن�صريية من امل�سلمني .
�إن هدف املجلة لي�س �إبراز �أية فرقة من الكني�سة  ،بل �إحياء �شعورها وم�س�ؤوليتها
جتاه العامل  ،والكتابة يف املجلة مفتوحة ملن يرغب يف امل�شاركة ويحمل التوحد يف
املعتقد  ،ورباط ال�سالم واحلياة ال�صحيحة � ،إنها لي�ست جملة للخالفات �أو للتوفيق .
�إنها تدعو �إىل التوحد وتف�سري الإ�سالم للن�صارى كدين منت�رش وتف�سري كل جوانبه
 -37التن�صري  :خطة لغزو العامل الإ�سالمي  ،الرتجمة الكاملة لأعمال امل�ؤمتر التب�شريي الذي عقد يف مدينة جلني �آيري بوالية
كولورادو يف الواليات املتحدة الأمريكية �سنة  1978م ون�شرته دار  Marcللن�شر بعنوان The Gospel and Islam A
� ، 1978Compendiumص.33
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بعمق  :اجلانب الأخالقي  ،واجلانب الروحي  ،و�إيجاد حلول �صادقة مل�شكالت تن�صري
امل�سلمني كما ندعو الدار�سني للإ�سالم للتعاون معنا والإفادة من خربتهم يف كيفية
تن�صري امل�سلمني .
�أبرز حمرري املجلة :

•ال�سيد مار�شال برومهول ( ،)Marshall Broomhallالأمني لبعثة التن�صري ال�صينية

الداخلية  ،وخمت�ص يف الإ�سالم يف الإمرباطورية ال�صينية .
•الق�سي�س جيم�س دني�س ( ، )The Rev.James S. Dennisمعروف لدى مملكة
الن�صارى مب�شاركاته العلمية يف البعثات التن�صريية والتقدم االجتماعي  ،وخبري
الإح�صاء يف البعثات  ،وعارف بالإ�سالم من خالل �سكنه يف دم�شق.
•الق�سي�س جارديرن ( ، )The Rev.W.H.T. Gairdnerحا�صل على البكالوريو�س
 ،ويعمل مع جمعية الكن�سية التن�صريية يف القاهرة  ،وخمت�ص يف الإ�سالم  ،وله
عالقة مع امل�سلمني يف جامعة الأزهر .
•الدكتور جوني�س ليب�سو�س ( ، )Johannes Lebsiusمن البعثة ال�رشقية الهولندية
 ،وير�أ�س املعهد الالهوتي لتدريب املن�رصين  ،وله كتابات عن امل�سلمني يف تركيا
وو�سط �آ�سيا .
•الدكتور جولي�س ري�شرت (  ، ) Julius Richterمن القيادات الأملانية  ،وممثل للم�ؤمترات
التن�صريية العاملية  ،وع�ضو يف جلنة متابعة �أعمال امل�ؤمترات  ،وخمت�ص يف التن�صري
بالهند وال�رشق الأدنى .
•الدكتور كلري ت�ستدال ( ،)W. St .Clair Tisdallخبري يف الهند وبالد فار�س ،

وخمت�ص �إجنليزي يف الإ�سالم .
•الدكتور كانون وتربي�شت ( � ، ) Canon H. U. Weibrechtأقدم العاملني يف
التن�صري  ،وله معرفة بالإ�سالم يف الهند.
•الق�سي�س ويري ( ، )Rev.E.M Wherryلديه خربة يف العمل التن�صريي مع امل�سلمني
وكتب تعليقات عن القر�آن الكرمي  ،بالإ�ضافة �إىل ت�أليف بع�ض الكتب الآخرى .
•الق�سي�س فردرك ورز ( ) The Rev. Friedrich Wurzالأمني العام لبعثة بازل وحمرر
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جملة البعثة التن�صريية  ،وخمت�ص يف الإ�سالم للوثنيني الأفارقة ( )38توقف طبع
املجلة يف لندن ب�سبب احلرب العاملية الأوىل  ،وبناء على ذلك حول مكان طباعتها
�إىل نيويورك  ،وقد واجهت املجلة م�شكلة كبرية يف الطباعة  ،ولكن ب�إخال�ص
الأ�صدقاء متكنت من التغلب على ال�صعاب .
تتجنب املجلة املقاالت ال�سيا�سية  ،و�سنة بعد �سنة �أ�صبحت املجلة يف مكانة
عالية وتغطي م�شكالت البعثات التن�صريية  ،واملقاالت املخت�صة بالإ�سالم � ،أو البالد
الإ�سالمية  ،كما �أن املجلة ال تدفع لأ�صحاب املقاالت �أية مبالغ مالية .
�أ�سماء بع�ض الكتاب من امل�ست�رشقني الذين كانت لهم م�ساهمات غنية يف
املجلة
•دانكن مكادونالد ( ، )Duncin b. MacDonaldمن هارتفورد – الواليات املتحدة
الأمريكية .
•ديفيد مارجليوث ( ، )David S. Margoliouthمن �أك�سفورد  -بريطانيا.
•فن�سينك ( ، )A. J.Wnsinckمن ليدن  -هولندا.
•�ألفريد جولوم ( ، )Alfred Guillaumeمن درم -بريطانيا.
•خودا بوخا�ش ( ، )S. Khuda Bukhshمن كلكتا – الهند.
•لوي�س ما�سنيون ( ،)Louis Massignonمن باري�س – فرن�سا.
•كرمير ( ، )H. Kraemrمن جاوة – اندوني�سيا.
•جاردنر ( )W.H.T.Gairdnerمن القاهرة – م�رص.

لقد ح�صلت املجلة على �أكرث مما كان متوقع ًا  ،وقد كان لكل جملد فهر�س  ،ثم �أعد
()39
فهر�س عام خلم�سة وع�رشين جملد ًا من قبل تالميذ املعهد الالهوتي يف برن�سنت
�ست وثالثني �سنة دار�س ًا للأحداث
لقد ر�أ�س �صمويل زومير حترير املجلة ملدة ٍ
املعا�رصة  ،واملطبوعات والأفكار عن امل�سلمني  ،وهو م�صدر للم�ؤلفات عن العمل
38- Apostle to Islam ,A Biography of Samuel M. Zwemer , pp 179- 181
And The Moslem World .vol1.January .1911.No.1.P.2-3.
39- Apostle to Islam ,A Biography of Samuel M. Zwemer , pp 1 81 - 183
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التن�صريي بني امل�سلمني � ،إ�ضافة �إىل مقاالته الغزيرة وافتتاحياته ونقد الكتب
هذه هي الر�ؤية الن�رصانية � ،أما الر�ؤية الإ�سالمية فريى الدكتور عبد الله العبد
الكرمي ب�أن املجلة مل ت�صب الهدف املعلن الذي �أن�شئت من �أجله  ،و�أنها ت�رص على �أن
الدين الن�رصاين هو الدين احلق  ،و�أن هدف زومير الأهم هو تن�صري امل�سلمني من خالل
املحبة والتوا�ضع (. )41
�أما عنا�رص حمتوى املجلة فيمكن ح�رصها يف �أربعة �أمور رئي�سة :
الأول  :االفتتاحية للعدد  ،وقد توالها �صمويل زومير منذ افتتاحها حتى عام
1947م وهي يف الغالب حمدودة الأوراق  ،يف حدود �أربع �أوراق تقريب ًا ي�ضع فيها
�صمويل زومير ال�سيا�سة العامة املتبعة يف الكتابة يف املجلة بوجه عام والعدد بوجه
خا�ص .
الثاين  :املقاالت العامة  ،وهي يف الغالب مقاالت للمن�رصين وامل�ست�رشقني.
وت�شكل احليز الأكرب يف املجلة.
الثالث  :مراجعة لبع�ض الكتب �أغلبها مل�ؤلفني ن�صارى م�شهورين  ،وت�شكل من
حيث احلجم املرتبة الثانية بعد املقاالت  ،وهي ترتاوح بني الع�رش �صفحات �إىل
الع�رشين �صفحة تقريب ًا.
الرابع � :أخبار الإر�ساليات التن�صريية  ،و�أغلبها تقارير من املن�رصين العاملني يف
حقل تن�صري امل�سلمني  ،وهي مقاربة يف حجمها من حيث عدد ال�صفحات �أو تزيد
قلي ً
ال عن االفتتاحية للعدد (. )42
()40

 -40املرجع ال�سابق � ،ص .14

41- . Image of Islam in Samuel M.Zwemers Th Moslem World. Quarterly 1911-1947.By Dr.
Abdullah O. .Abdulkareem. A thesis degree of doctor of philosophy .University of Lancaster.
2001.Chapter four.P.8
42- The Moslem World , A Christian Quarterly Review of Current Events , Literature , and
Thoughts Among Mohammedans and the Progress of Christian Missions in Moslem Lands .
Index to Volumes I.- XXV. (1911-1935). PP.3 and p61 Also see The Moslem World Vol1.P.I-Ix.
Also see Image of Islam in Samuel M.Zwemers Th Moslem World. Quarterly 1911-1947.By
Dr. Abdullah O. .Abdulkareem. A thesis degree of doctor of philosophy .University of Lancaster.
2001.Chapter four.P.3
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املطلب الثالث  :عقد امل�ؤمترات التن�صريية
اهتم �صمويل زومير بامل�ؤمترات التن�صريية كو�سيلة فعالة للتن�صري ،وقد دفع احلما�س
يف عقل وقلب �صمويل زومير �إىل تنظيم امل�ؤمترات الن�رصانية �أو امل�شاركة فيها  ،والتي
بد�أت يف �أيام تعلمه عندما كان يف املعهد الالهوتي  ،ثم زاد االهتمام حتى بلغ ذروته.
وقد قام بعقد �أو امل�شاركة يف امل�ؤمترات �أثناء زياراته املتعددة يف �أمريكا وبريطانيا
وعدد من دول �أوروبا  ،ويف حقول البعثات التن�صريية يف البالد الإ�سالمية عندما
ذهب من م�ؤمتر �إىل �آخر وحقق النجاحات ال�رسيعة  ,وقد �أر�سل كاننت زومير �إىل الهند
ويف ذهنه امل�ؤمترات التن�صريية مع العاملني يف حقل تن�صري امل�سلمني  ،و ُدعي زومير
للم�شاركة يف م�ؤمتر مدرا�س بالهند يف دي�سمرب عام 1902م .
ويف عام 1904م �أُعِ ّد برنامج من قبل اللجنة املختارة التي قبلت الدعوة من البعثة
الأمريكية لالجتماع يف القاهرة (. )43
تبنى زومير عقد م�ؤمترات كثرية �أو �شارك فيها  ،ومن �أهم امل�ؤمترات العامة لزومير ما
يلي :
�أوال  :م�ؤمتر القاهرة
لقد كانت م�رص مكان ًا مهم ًا  ،ومن �أجل ذلك اقرتح زومير عقد م�ؤمتر عام يجمع
الإر�ساليات التن�صريية الربوت�ستانتية للتفكري يف كيفية التن�صري ون�رش الإجنيل بني

امل�سلمني  ،وقد لقي اقرتاحه القبول من امل�رشفني على التن�صري وبد�ؤوا التجهيز له
وقد اختري زومير رئي�س ًا للم�ؤمتر  ،وقد ت�شكل امل�ؤمتر من اثنني و�ستني ممث ً
ال لت�سع
وع�رشين بعثة تن�صريية  ،ومب�شاركة �ستني من الزوار الر�سميني  ،و كان الربنامج مركز ًا
على �أمور � ،أهمها :
 – 1غر�ض وهدف البعثات التن�صريية للم�سلمني .
 – 2و�سائل عمل التن�صري بني امل�سلمني .
 – 3االحتياجات والت�ضحيات للعمل التن�صريي (. )45
()44

43- Apostle to Islam ,A Biography of Samuel M. Zwemer , P.172

 -44التب�شري و�آثره يف البالد العربية والإ�سالمية  ،د� .أحمد الب�ساطي � ،ص.49.

45- Apostle to Islam ,A Biography of Samuel M. Zwemer , P.172
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والذي نتج عن امل�ؤمتر بدون �شك معرفة وا�سعة بالعامل الإ�سالمي �أكرث مما ُجمع �سابق ًا
حيث كان امل�ؤمتر بداية لر�ؤية وا�سعة جتاه مهمات التن�صري وم�شاكله  ،والأمل جتاه
العمل التن�صريي يف البالد الإ�سالمية .
لقد حدد موعد للم�ؤمتر يف القاهرة من  8- 4وزيد يوم ًا واحد ًا لي�صبح من 9 -4
من �شهر �إبريل عام 1906م (. )46
وافتتح امل�ؤمتر يف منزل عرابي با�شا يف باب اللوق  ،وقد بلغ عدد ممثلي �إر�ساليات
التب�شري اثنني و�ستني من الرجال والن�ساء  ،وقد �شارك فيه ممثلو الإر�ساليات التن�صريية
الأمريكية يف الهند و�سوريا و�أرا�ضي الدولة العثمانية وفار�س وم�رص وممثلو
الإر�ساليات اال�سكتلندية والإجنليزية والأملانية والهولندية وال�سويدية والدامنركية .
وقد تفاو�ض املن�رصون حول امل�سائل التالية :
ملخ�ص �إح�صائي عن عدد امل�سلمني يف العامل .الإ�سالم يف �أفريقيا .الإ�سالم يف الدولة العثمانية.الإ�سالم يف الهند .الإ�سالم يف فار�س .الإ�سالم يف املاليو . الإ�سالم يف ال�صني .املطويات التي يجب ن�رشها وتوزيعها على امل�سلمني املتنورين  ،والعوام :
كيفية التعامل مع املتن�رصين .و�سائل م�ساعدة املتن�رصين امل�ضطهدين .بع�ض الق�ضايا املتعلقة باملر�أة امل�سلمة .كيفية �إعداد املن�رصين .ق�ضية التعليم وكيفية الإفادة منها يف التن�صري (. )47 -46املرجع ال�سابق � ،ص .171-169
 -47الغارة على العامل الإ�سالمي � ،أ .ل � .شاتليه  ،خل�صها ونقلها �إىل العربية حمب الدين اخلطيب وم�ساعد اليايف � ،ص .20-19
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كما نوق�ش يف امل�ؤمتر بع�ض الأخطاء التي وقعت فيها البعثات التن�صريية يف بداية
عملها مع �أتباع الإ�سالم  ،وكذلك لأول مرة من الناحية اال�سرتاتيجية تطرح ق�ضية
املطبوعات الن�رصانية يف العمل التن�صريي بني امل�سلمني  ،وبد�أت اخلطط جتاه ذلك
تباع ًا .وقد قاد امل�ؤمتر �إىل طباعة كتابني هما :
•العامل الإ�سالمي  ،اليوم وقد ن�رش ب�صفة عامة .
• طرق عمل البعثات التن�صريية بني امل�سلمني  ،ون�رش هذا الكتاب ووزع ب�صفة
خا�صة  ،وقد نوق�ش بع�ض منه يف امل�ؤمتر .
كما �ساهم امل�ؤمتر �أي�ض ًا يف الرفع من اهتمام الكني�سة ببع�ض املناطق البدائية يف
�أفريقيا و�آ�سيا  ،فعامل الإ�سالم كان من�سي ًا ا�سرتاتيجي ًا من قبل البعثات التن�صريية .
وقد رفع امل�ؤمتر الأمل والدفع للتوحد بني جهود املمثلني للبعثات التن�صريية يف
جهودها احلالية  ،ومن املمكن القول �إن م�ؤمتر القاهرة بداية عهد جديد للبعثات
التن�صريية للم�سلمني .
�أهم نتائج م�ؤمتر القاهرة :
وميكن �أن نلخ�ص نتائج م�ؤمتر القاهرة يف النقاط التالية :
�أو ً
ال  :االهتمام باملطبوعات التن�صريية  ،و�أنها و�سيلة مهمة يف العمل التن�صريي
حيث �أن �أهداف املطبوعات جمع التقارير واملعلومات التاريخية واالجتماعية عن
�أحوال امل�سلمني القاطنني يف املناطق التن�صريية  ،وكذلك تقدمي امل�شورة والن�صح
للمن�رصين  ،ومن هذه الن�صائح :
أعداء لهم .
�إقناع امل�سلمني ب�أن الن�صارى لي�سوا � ًن�رش الإجنيل بلغات امل�سلمني  ،و�أن ن�رش الإجنيل من �أهم و�أجل الأعمال التن�صريية.تن�صري امل�سلمني ال بد �أن يكون من خالل �أحدهم لأن ال�شجرة تقطع ب�أحد�أغ�صانها .
عدم الي�أ�س والقنوط من نتائج التن�صري  ،لأن امليل �إىل علوم الأوروبيني وحتررالن�ساء قد بد�أ  ،و�أن تن�صري بع�ض امل�سلمني من �أمثال عماد الدين يف الهند وغريه
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يولد جمهودات جديدة (. )48
ثاني ًا  :دفع الكني�سة �إىل االهتمام بتن�صري امل�سلمني يف قارة �أفريقيا و�آ�سيا .
ثالث ًا  :توحيد جهود البعثات واملنظمات التن�صريية العاملة بني امل�سلمني .
رابع ًا  :التعرف على العامل الإ�سالمي  ،ور�صد هذه املعرفة وتداولها من خالل
امل�ؤمترات والكتابات .
ثاني ًا  :م�ؤمتر �أدنربه

مت عقد م�ؤمتر �أدنربه با�سكتلندا يف �شهر �سبتمرب عام 1910م  ،ولقد كان �صمويل
زومير �أ�سا�س ًا مهم ًا يف جميع امل�ؤمترات التن�صريية اخلا�صة بالعامل الإ�سالمي يف م�ؤمتر

�أدنربه عام 1910م  ،ويف م�ؤمتر القد�س عام 1924م  ،وعام 1928م  ،ولكنها نظمت
من قبل جون موت (. )49( )John R. Mott
لقد �شارك يف امل�ؤمتر حوايل �ألف ومائتي مندوب عن الإر�ساليات التن�صريية
منهم خم�سمائة وخم�سة عن الأمريكان  ،وخم�سمائة واثنان عن الإجنليز  ،وثمانية
وت�سعون من الأملان  ،والباقي من دول خمتلفة  ،وبناء على العدد كانت لغة امل�ؤمتر
اللغة الإجنليزية  ،و ن�رشت �أعمال امل�ؤمتر يف جملدات عديدة مل ُيعرث عليها � ،إال �أنه
عرث على ثالث جمالت تكلمت عن امل�ؤمتر  ،منها واحدة �أملانية وهي (جملة ال�رشق
امل�سيحي) والثانية �إجنليزية وهي ( جملة العامل الإ�سالمي )  ،والثالثة �سوي�رسية وهي
(جملة �إر�ساليات التب�شري الربوت�ستانتية) .
لقد اهتم م�ؤمتر �أدنربه ببع�ض امل�سائل الإ�سالمية  ،ومن اخلط�أ احلكم عليه ب�أنه مل
يهتم بامل�سائل الإ�سالمية  ،لأن الغاية منه هي البحث يف م�سائل العامل اخلارج عن
الن�رصانية و�إيجاد وحدة ت�ضامن بني املن�رصين  ،وقد ُ�شكلت جلنتان ملتابعة البحث يف
�أمور الإ�سالم وامل�سلمني من ثمان جلان للم�ؤمتر  ،واخت�صت اللجنة الأوىل يف البحث
يف امل�سائل الإ�سالمية من الوجهة اخلارجية  ،و�إيجاد ميدان عام م�شرتك للمن�رصين ،
وخطة للهجوم  ،و�إح�صائيات عن امل�سلمني  ،والأمور االجتماعية الإ�سالمية التي متهد
 -48الغارة على العامل الإ�سالمي � ،ص .30-29

49- Apostle to Islam ,A Biography of Samuel M. Zwemer , P176 .
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ال�سبيل لتن�صري امل�سلمني وتو�سيع نطاق التعليم الذي ي�رشف عليه املن�رصون .
وقد ح�رصت قراراتها يف �أمرين هما :
�أن الإ�سالم يقوى يف و�سط �أفريقيا  ،مما يجعل الكني�سة تفكر يف هذا ال�س�ؤال ،هل ينبغي �أن تكون القارة ال�سوداء �إ�سالمية �أم ن�رصانية ؟
�أهمية امل�سائل الإ�سالمية يف ال�رشق  ،وال �سيما بعد التغريات التي حدثت يف بالدالدولة العثمانية وفار�س .
�أما اللجنة الرابعة فاخت�صت بالبحث يف عالقات الإجنيل بالديانات الأخرى
والو�سائل التي تن�رش الن�رصانية بني تلك الديانات .
لقد بلغ عدد املن�رصين الربوت�ستانت حوايل اثنني وت�سعني �ألف ًا وت�سعمائة وثالثة
ع�رش من�رص ًا تدعمهم خم�سة �أالف وخم�سمائة جلنة (. )50
كما �أ�شارت املجلة ال�سوي�رسية �إىل �أهمية توحيد �أعمال التن�صري ما دامت الن�رصانية
ال تنت�رش �إال بني ثلث ال�سكان  ،ومن هذه الأعمال حتديد مناطق العمل وال�سعي �إىل
ت�أ�سي�س كني�سة واحدة و�سط كل �أمة غري ن�رصانية  ،واحتاد بع�ض الهيئات يف طباعة
الكتب ون�رشها .
وقد نتج عن م�ؤمتر �أدنربه جلنة ملوا�صلة االهتمام بالأعمال التي بد�أ بها امل�ؤمتر ومنها :
عمل الإح�صائيات .الن�رش واملطبوعات .الرتبية والتعليم .حل امل�شكالت بني املن�رصين .درا�سة عن عالقات املب�رشين باحلكومات . درا�سة العقبات التي حتول دون ن�رش التن�صري بني امل�سلمني .ويف مايو �سنة 1911م اجتمعت جلنة موا�صلة �أعمال امل�ؤمتر  ،وبحثت يف و�سائل
الرتبية والتعليم التي ينبغي للمن�رصين العاملني بني امل�سلمني �أن يعملوا بها  ،وقرروا
�إ�صدار جملة دورية عام 1912م .
 -50الغارة على العامل الإ�سالمي � ،ص .45-40
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كما �أ�شارت جملة العامل الإ�سالمي �إىل �أن �أول ما ينفذ من قرارات م�ؤمتر �أدنربه هو
�إن�شاء مدر�سة تن�صريية م�شرتكة بني جميع الفرق الربوت�ستانتية  ،وتكون خا�صة بتعليم
املن�رصين يف البالد الإ�سالمية  ،على �أن ُيحتفل بافتتاحها خريف عام 1911م  ،على
�أن يدر�س فيها الرجال والن�ساء وتهتم بتعليم اللغة العربية والعلوم الإ�سالمية ،وتاريخ
الأو�ضاع املرتبطة بالبالد الإ�سالمية  ،والأو�ضاع االجتماعية  ،ويكون فيها مكتبة
حتوي �أمهات الكتب باللغات املختلفة املتعلقة بالإ�سالم (. )51
وقد �أدرك املن�رصون �أهمية التوحد والتعاون بني البعثات التن�صريية العاملة بني
امل�سلمني بو�صفهم �أقلية يف �أرا�ضي غري ن�رصانية .حيث ظهرت الرغبة يف التعاون
والتوحد يف م�ؤمتر �أدنربه (. )52
ثالث ًا  :م�ؤمتر لكنو

مت عقد م�ؤمتر لكنو بالهند يف 28 – 23من �شهر يناير عام 1911م  ،وقبل بداية

امل�ؤمتر كان هناك حفلة ا�ستقبال للم�ؤمترين يف بهو الكلية  ،وقبل االفتتاح كان هناك
خطبة ل�صمويل زومير كما ت�شري ال�سيدة جاين رولر() Jeanne L. Rollier
يف م�ساء الأحد كان لنا امتياز لن�ستمع �إىل زومير وهو يتحدث عن واجبات الكني�سة
ك�أخ �أكرب البن �أ�صغر وهو الإ�سالم  ،كانت هذه الأفكار جديدة ومروعة لأغلبنا ،
ولكننا اقتنعنا بها بعد فرتة من خطابته وحما�سته ل�رضورة و�صول الكني�سة �إىل قلوب
الأبناء وهم امل�سلمون  ،وقد كان هذا امل�ساء مفتاح امل�ؤمتر وتقبل هذه الأفكار .
كان هناك برناجمان مطبوعان للم�ؤمتر � ،أحدهما جذاب من �سبع وع�رشين �صفحة
يحتوي على �صور ور�سوم تو�ضيحية و�صفحات فارغة للتعليق � ،أما الثاين فعادي .
لقد كانت غرفة ال�صالة مفتوحة معه �أربع وع�رشين �ساعة للتو�سل �إىل الله بعد �أي
برنامج من برامج امل�ؤمتر .

 -51املرجع ال�سابق �ص .48-46

52- Image of Islam in Samuel M.Zwemers Th Moslem World. Quarterly 1911-1947.By Dr.
Abdullah O. .Abdulkareem. A thesis degree of doctor of philosophy.University of Lancaster.
2001.p.2l7.
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وبعد جل�سة االفتتاح اختري �صمويل زومير رئي�س ًا للم�ؤمتر ،ثم قدم كلمة افتتاحية
ا�شتملت على :
�إح�صائيات ( درا�سة م�سحية عن العامل الإ�سالمي) .ال�سيا�سة .احلركات الفكرية واالجتماعية .تغيري موقف الكنائ�س املحلية من امل�سلمني يف العامل .وقد كان حديث زومير يف حدود �ساعة وربع ال�ساعة  ،و�أن�صت له احل�ضور  ،وحتدث
عن املغرب و�إيران واجلزيرة وم�رص وال�صني وجاوة والهند و�أفريقيا اال�ستوائية ،
و�أهمية كل واحدة يف التن�صري (. )53
�أما املجلة الفرن�سية فقد ذكرت يف مقدمتها �أن املن�رصين الربوت�ستانت عقدوا
م�ؤمترهم بعد خم�س �سنوات من م�ؤمتر القاهرة  ،و�أنهم ت�شاوروا يف م�ؤمتر �أدنربه حول
م�س�ألة مقاومة الإ�سالم  ،وقد ا�شرتك يف امل�ؤمتر مائة وثمانية و�ستون مندوب ًا ومائة
وثالثة ع�رش مدعو ًا من �أربع وخم�سني جمعية تن�صريية  ،ونزل ه�ؤالء جميع ًا �ضيوف ًا
على من�رصي لكنو  ،وكان من بني امل�شرتكني يف امل�ؤمتر املن�رص �صمويل زومير الذي
ت�شري �إليه املجلة الفرن�سية على �أنه الرجل الذي ال ُيهزم  ،و�أن زومير مل يكن رئي�س ًا
للم�ؤمتر فقط  ،بل كان مديره الروحي (. )54
وبعد الكلمة االفتتاحية ل�صمويل زومير كان النقا�ش يدور حول م�شكالت
واحتياجات املنظمات التن�صريية العاملة بني امل�سلمني يف كل مكان  ،وكان النقا�ش
حول الأمور التالية :
احلركات الإ�سالمية .التغريات ال�سيا�سية يف العامل الإ�سالمي .موقف احلكومات جتاه البعثات التن�صريية للم�سلمني .الإ�سالم والعن�رص الوثني وقيا�س تقدم امل�سلمني يف هذا اجلانب .ت�أهيل البعثات التن�صريية العاملة بني امل�سلمني .53- Apostle to Islam ,A Biography of Samuel M. Zwemer , PP.173-174 .

 -54الغارة على العامل الإ�سالمي � ،ص .52-51
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املطبوعات للمن�رصين واحتياجات امل�سلمني .احلركات الإ�صالحية  :عقائدها ونظمها االجتماعية .كما اهتم الربنامج بالعمل التن�صريي للن�ساء  ،وقد �شارك يف امل�ؤمتر جمموعة من
الن�ساء ومنهن :
ليليا�س تروتر من اجلزائر (. )Lilias Trotter of Algiers
�آين فان �سومر من م�رص ( )Annie Van Sommer of Egyptم�ؤ�س�سة مطبعة النيل
التن�صريية وم�شرتكة مع زومير يف بع�ض امل�ؤلفات .
وقد خل�ص الق�سي�س ليفوري لالهور يف كلمته اخلتامية ب�أن امل�ؤمتر يتمحور حول :
عالقة البعثات التن�صريية باحلكومات .موقف الن�صارى من الإ�سالم .العاملني يف التن�صري .الفر�ص العظيمة للتن�صري .احلاجة �إىل ال�صالة احلية بعمق .لقد كتبت املقاالت عن امل�ؤمتر  ،ومما كتب يف بوكمان الهندية �أن هذا التجمع ُعرف
ب�أهميته  ،وقد تعرفنا على �سعة اطالع زومير وقدراته على اختيار قيادات قدموا بع�ض
التمارين املنا�سبة للم�ؤمتر � ،إال �أن املقالة انتقدت امل�ؤمتر يف جانبني وهما :
كرثة �أع�ضاء امل�ؤمتر .�ضعف يف بع�ض الأوراق املقدمة يف امل�ؤمتر .وقد نتج عن امل�ؤمتر قرارات ن�رشت و�صنفت على �أنها �رسية  ،ولكن اللجان امل�شكلة
من البعثات التن�صريية امل�شهورة من �أنحاء العامل الإ�سالمي وا�صلت اجتماعاتها بعد
امل�ؤمتر  ,وقد كتب حمرر جملة العامل الإ�سالمي �شاتليه باللغة الفرن�سية عن البعثات
الربوت�ستانتية �إىل الأرا�ضي الإ�سالمية حتت عنوان فتح العامل الإ�سالمي  ،وقد قام
بجمع املعلومات  ،وكتب حوايل ثالثمائة وع�رشين �صفحة  ،وقد تعاطف مع م�ؤمتر لكنو
من جميع جوانبه �سواء �أكان يف فكرته �أم يف خطته �أم يف برناجمه  ،ثم ختمه بفهر�س
عن اجلمعيات الربوت�ستانتية العاملة بني امل�سلمني ومقاالتهم  ،كما ا�شتمل املجلد على
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بع�ض اخلرائط والر�سوم التو�ضيحية  ،ومراجعة مل�ؤمتر �أدنربه  ،ومقالة عن الإ�سالم يف
ال�صني  ،ولكن الرتكيز كان عن م�ؤمتر لكنو (. )55
اخلامتة
احلمد لله الذي بنعمته تتم ال�صاحلات  ،وال�شكر لله على �إمتام هذا البحث الذي من
�أبرز نتائجه على �سبيل الإجمال :
يعود تاريخ التن�صري كما يرى بع�ض الباحثني �إىل ف�شل احلروب ال�صليبية  ،ولعل�أ�شهر من�رص ُعرف بعد احلروب ال�صلبيبة املن�رص رميوند لول الذي تعلم اللغة العربية
وحاول ا�ستخدامها يف التن�صري .
ازداد العمل التن�صريي وتو�سع مع االحتالل (اال�ستعمار ) للعامل الإ�سالمي  ،وحتولالتن�صري �إىل عمل م�ؤ�س�سي من خالل اجلمعيات واملنظمات والهيئات التن�صريية .
 ُيعد �صمويل زومير من املكرثين يف الت�أليف  ،وقد بلغت م�صنفاته �أكرث من �أربعنيم�ؤلف ًا  ،ومن املمكن تق�سيم م�ؤلفاته �إىل ثالث جمموعات رئي�سة :
املجموعة الأوىل  :الكتب التي تتحدث عن الإ�سالم وامل�سلمني يف العامل .املجموعة الثانية  :الكتب التي تتحدث عن التن�صري عامة .املجموعة الثالثة  :الكتب التي تتحدث عن ال�سري الذاتية للمن�رصين وجهودهمالتن�صرييه .
عد �صمويل زومير من الكتاب املكرثين من كتابة املقاالت  ،ومن ال�صعوبة ح�رص
 ُي ّمقاالته لكرثتها  ،ولكن ميكن ح�رص ما كتبه يف جملة العامل الإ�سالمي  ،وقد بلغت
�أكرث من خم�سني مقالة  ,ومن �أهم جهود �صمويل زومير العملية ت�أ�سي�س الإر�سالية
العربية  ،والتي �أن�شئت يف الب�رصة عام 1891م  ،ثم افتتح �صمويل زومير الفرع
الثاين لها يف البحرين يف نهاية عام 1892م  ،ثم افتتح املحطة الثالثة يف م�سقط
بعد عامني من افتتاح املحطة الأوىل � ،أي عام 1893م .
منو اخلدمات الطبية يف البحرين لأ�سباب منها :اكت�ساب اخلربة بعد جتربة الب�رصة .

55- Apostle to Islam ,A Biography of Samuel M. Zwemer , PP.17 4-176 .
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عد الكني�سة الإ�صالحية يف الواليات املتحدة الداعمة
 توفر املوارد املالية للعالج  ،و ُت ّباملال .
البيئة ال�سيا�سية امل�شجعة للإر�سالية  ،وذلك من خالل خ�ضوع �أجزاء كبرية مناخلليج �سيا�سي ًا لربيطانيا .
حاجات املر�ضى للعالج .ت�أ�سي�س جملة العامل الإ�سالمي باللغة الإجنليزية  ،والتي ولدت يف عقل �صمويل
زومير بعد م�ؤمتر القاهرة عام 1906م  ،و�شكلت جلنة اجتمعت يف لندن لو�ضع اخلطة
لإ�صدار العدد الأول يف عام 1911م .
•لقد كان للمجلة جمموعة من �أع�ضاء التحرير ممن لديهم اهتمام بالعامل الإ�سالمي
والعمل التن�صريي فيه .
•كان ملجموعة من امل�ست�رشقني البارزين م�ساهمات يف الكتابة يف املجلة من �أمثال
دانكن ماكدونالد  ،وديفيد مارجليوث  ،وفن�سنك  ،ولوي�س ما�سنيون وغريهم .
•حتتوي جملة العامل الإ�سالمي على �أربعة عنا�رص رئي�سة هي :
الأول  :االفتتاحية للعدد  ،وقد توالها �صمويل زومير منذ افتتاحها حتى عام
1947م .
الثاين  :املقاالت العامة  ،وهي يف الغالب مقاالت للمن�رصين وامل�ست�رشقني.
الثالث  :مراجعة لبع�ض الكتب �أغلبها مل�ؤلفني ن�صارى م�شهورين .
الرابع � :أخبار الإر�ساليات التن�صريية  ،و�أغلبها تقارير من املن�رصين العاملني يف
حقل تن�صري امل�سلمني .
•اهتم �صمويل زومير بامل�ؤمترات التن�صريية كو�سيلة فعالة للتن�صري .
تبنى �صمويل زومير عقد م�ؤمتر القاهرة يف عام 1906م  ،وكان من تو�صياته فيه :
�أو ً
ال  :الإهتمام باملطبوعات التن�صريية  ،و�أنها و�سيلة مهمة يف العمل التن�صريي
و�أن �أهداف املطبوعات جمع التقارير واملعلومات التاريخية واالجتماعية عن
�أحوال امل�سلمني القاطنني يف املناطق التن�صريية  ،وكذلك تقدمي امل�شورة والن�صح
للمب�رشين .
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ثاني ًا  :دفع الكني�سة �إىل االهتمام بتن�صري امل�سلمني يف قارة �أفريقيا و�آ�سيا .
ثالث ًا  :توحيد جهود البعثات واملنظمات التن�صريية العاملة بني امل�سلمني .
رابع ًا  :التعرف على العامل الإ�سالمي  ،ور�صد هذه املعرفة وتداولها من خالل
امل�ؤمترات والكتابات .
تبنى �صمويل زومير عقد م�ؤمتر �أدنربه با�سكتلندا عام 1910م  ،وقد نتج عن م�ؤمتر
�أدنربه جلنة ملوا�صلة االهتمام بالأعمال التي بد�أ بها امل�ؤمتر ومنها :
عمل الإح�صائيات .الن�رش واملطبوعات .الرتبية والتعليم .حل امل�شكالت بني املن�رصين .درا�سة عن عالقات املب�رشين باحلكومات . درا�سة العقبات التي حتول دون ن�رش التن�صري بني امل�سلمني .تبنى �صمويل زومير عقد م�ؤمتر بلكنو بالهند عام 1911م  ،ودار النقا�ش يف
امل�ؤمتر حول املو�ضوعات التالية :
احلركات الإ�سالمية .التغريات ال�سيا�سية يف العامل الإ�سالمي .موقف احلكومات جتاه البعثات التن�صريية للم�سلمني .الإ�سالم والعن�رص الوثني  ،وقيا�س تقدم امل�سلمني يف هذا اجلانب .ت�أهيل البعثات التن�صريية العاملة بني امل�سلمني .املطبوعات للمن�رصين واحتياجات امل�سلمني .-احلركات الإ�صالحية  :عقائدها ونظمها االجتماعية .
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التو�صيات واملقرتحات
 توجيه بع�ض الدرا�سات العلمية يف اجلامعات �إىل درا�سة �أ�شهر كتب �صمويلزومير وحتليلها  ،وبخا�صة ما يتعلق بالتن�صري يف العامل الإ�سالمي بعامة  ،واجلزيرة
العربية على وجه اخل�صو�ص .
توجيه بع�ض الدرا�سات العلمية يف الأق�سام العلمية يف اجلامعات لإجراءالدرا�سات باللغة العربية عن جملة العامل الإ�سالمي وموقفها من الإ�سالم والقر�آن
الكرمي وال�سنة النبوية وغريها من املو�ضوعات املهمة .
�إجراء مزيد من الدرا�سات املعمقة عن امل�ؤمترات التن�صريية و�أثرها يف دفع حركةالتن�صري يف العامل الإ�سالمي .
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Abstract

Samuel Marinus Zwemer is considered to be amongst the most
influential evangelists in the Muslim world. Further, his influence in
the Arabian Peninsula is by far much more obvious. He became further
aware of the Muslims and their way of living by spending much of
his time in different Muslim countries where he worked with different
evangelical organizations. He was the editor of the Muslim World
magazine, and he wrote many books and articles about Islam.
This article is a comprehensive study of the efforts of Samuel
Zwemer, both from a theoretical aspect as well as from a practical
aspect. The theoretical study mainly concentrates on his books and
articles. During his life time he wrote several books and articles. In
fact, he authored over forty books. Further, he wrote several articles.
In fact, his published articles in the Muslim World magazine alone
account for over fifty articles.
The practical study of his efforts concentrates on his establishment
of different organizations such as the Arabian Missionary based in
Basra in 1891. Afterward, the opening of the second station in Bahrain
during the end of 1892. Later, the opening of the third station in Muscat,
Oman in 1893. In addition, this practical study also covers his efforts
in the forming of the Muslim World magazine written in the English
language. The first issue of this magazine was published in London
in 1911. Another practical effort that was studied was the organization
of Evangelical conferences. The most significant conferences that he
helped organize were the Cairo conference which was held in 1906,
the Edinburgh conference which was held in 1910 , and the Lucknow
conference which was held in 1911. These conferences concluded with
very important results and recommendations regarding evangelism in
the Muslim World.
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.Compendium
•التن�صري الطبي اخلفي يف البالد الإ�سالمية  ،د  .عبد العزيز الفهد  ،دار القا�سم ،
الريا�ض  ،الطبعة الأوىل 1426 ،هـ املوافق 2005م .
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وامل�سلمني  ،حممد حممد الدهان  ،دار الوفاء  ،املن�صورة  ،الطبعة الثانية 1408 ،هـ
املوافق 1988م .
•امل�ست�رشقون  ،جنيب العقيقي  ،دار املعارف  ،القاهرة  ،الطبعة الرابعة .
ثاني ًا  :الكتب باللغة الإجنليزية :

• Apostle to Islam , A Biography of Samuel M. Zwemer , by J. Christy
Wilson , Baker Book house , Michigan , 1952 .
• Arabia, The cradle of Islam , Samuel M. Zwemer. Introduction by Rev.
James S. Dennis , Darf Publishers LTD , London , 1986.
• Islam and the Cross , selections from the apostle to Islam , Samuel M.
Zwemer , edited by Roger S. Greenway , P&R publishing , Newjersey ,
2002 .
• The Golden Milestone Reminscences of Pionee Days Fifty years Ago
in Arabia , By Samuel M. Zwemer and James Cantine, Introduction by
Lowell Thomas , Fleming H. Revell Company , New York .
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:  الر�سائل العلمية باللغة الإجنليزية: ثالث ًا

• Image of Islam in Samuel M.Zwemers The Moslem World. Quarterly
1911-1947, By Dr. Abdullah O. .Abdulkareem , B.A. in Islamic studies
( king Saud University) , A thesis submitted in fulfillment of the
requirements of the degree of doctor of philosophy in Religious Studies
at Lancaster University , August 2001.
:  املجالت باللغة الإجنليزية: رابع ًا

• The Moslem World , A Christian Quarterly Review of Current Events ,
Literature , and Thoughts Among Mohammedans and the Progress of
Christian Missions in Moslem Lands . Index to Volumes I.- XXV. (19111935).
• The Moslem World .vol1.October.1911.
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الطبيعة القانونية لأ�سماء النطاقات
درا�سة مقارنة

امللخ�ص

د/علي خالد قطـيــ�شات
جامعة الإمام حممد بن �سعود الإ�سالمية  -الريا�ض

يبني البحث الطبيعة القانونية لأ�سماء النطاقات وقد جاء كدرا�سة مقارنة بني �أ�س�س
ت�سجيل �أ�سماء النطاقات ال�سعودية و�أ�س�س ت�سجيل �أ�سماء النطاقات الأردنية  ،وقد اتبعنا
يف �إعداد هذا البحث التق�سيم الثنائي فتعر�ضنا فيه ملفهوم ا�سماء النطاقات و�أنواعها ،
والنظريات الفقهية التي و�ضعت يف �سبيل حتديد الطبيعة القانونية لأ�سماء النطاقات .

وينتهي هذا البحث بجملة من النتائج والتو�صيات والتي كان من �أهمها �أن املق�صود
ب�أ�سماء النطاقات ب�صورة عامة ( عنوان املوقع االلكرتوين الذي يتم من خالله الولوج للموقع
االلكرتوين على االنرتنت وت�صفحه) وان �أ�سماء النطاقات يف اململكة العربية ال�سعودية
ويف اململكة الأردنية الها�شمية مت تنظيمها مبوجب �أ�س�س قانونية و�ضعت من قبل اجلهة
املخت�صة ب�إدارة �أ�سماء النطاقات على االنرتنت  ،وان �أ�سماء النطاقات الالتينية لها �أنواع
متعددة �سواء وفقا لأ�س�س الت�سجيل ال�سعودية �أو الأردنية  ،وقد خل�صنا من خالل هذا
البحث لوجود نظريتني يف حتديد الطبيعة القانونية لأ�سماء النطاقات وهما نظرية �أ�سماء
النطاقات حق م�ستقل بذاته  ،وان �أ�سماء النطاقات حق من حقوق امللكية الفكرية وقد
خل�صنا ل�صحة اعتبار �أ�سماء النطاقات حق من حقوق امللكية الفكرية نظرا للت�شابه الكبري
بني �أ�سماء النطاقات وحقوق امللكية الفكرية وانه يف ظل الفراغ الت�رشيعي والنظامي احلايل
يكون من املمكن حماية �أ�سماء النطاقات وفقا للقواعد القانونية املقررة يف ت�رشيعات حق
امل�ؤلف ب�ش�أن حماية عنوان امل�صنف .
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املقدمة
�إن التطور الذي �شهده العامل يف قطاع االت�صاالت بخا�صة يف الآونة الأخرية �أدى
لفر�ض متغريات عميقة يف خمتلف الأ�صعدة ال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية
فكان من �أهم النتائج التي �أدى �إليها ذلك التطور التغري يف طرق االت�صال و�إجراء
املعامالت والتوا�صل بني الب�رش حتى غدا العامل �أ�شبه بقرية �صغرية  ،ويعترب االنرتنت
من �أهم االكت�شافات التي �أدت لثورة االت�صاالت التي ي�شهدها العامل حالي ًا  ،وال
يخفى على �أي مطلع على االنرتنت بان هذا الف�ضاء االلكرتوين الرحب كما ميكن �أن
يكون و�سيلة �إيجابية ت�سهم يف نه�ضة املجتمع وتطوره من خالل �إجراء االت�صاالت
وتبادل املعلومات ون�رش الثقافة والتبادل التجاري وغريه ف�إنه باملقابل ميكن من خالله
�إحلاق ال�رضر بالغري من خالل الكثري من الو�سائل ومنها التعدي بالقر�صنة على �أي
موقع من املواقع االلكرتونية اململوكة للغري .
�إن االنرتنت لي�س ملكا لأحد و�إمنا هو ملك لكل فرد يف العامل وميكن الدخول عليه
من �أي فرد متى �شاء �إال �أن هناك مفتاح ًا ال ميكن الدخول على �أي �صفحة من �صفحات
االنرتنت �إال من خالله  ،وهذا املفتاح هو ما يعرف با�سم النطاق  ،فلكل موقع الكرتوين
ا�سم نطاق معني ميكن الدخول للموقع االلكرتوين من خالله وانطالقا من هذه الأهمية
العملية لأ�سماء النطاقات و�ضعت الت�رشيعات القانونية والنظريات الفقهية لتنظيم ما
يت�صل ب�أ�سماء النطاقات  ،فتم تنظيم �إن�شاء ملكيتها وجتديدها و�شطبها و�إلغائها ونقل
ملكيتها وكافة ما يت�صل بها  ،وهذا ما يقود ل�رضورة احلديث عن الطبيعة القانونية
لأ�سماء النطاقات على االنرتنت  ،لأن حتديد الطبيعة القانونية لأ�سماء النطاقات هو
ما ميكن من حتديد البنية الت�رشيعية الالزمة حلمايتها واملحافظة على حقوق مالكيها .
الأهمية
�إن �أ�سماء النطاقات تعترب النافذة التي يتم من خاللها الدخول �إىل �شبكة االنرتنت
فقد �أ�صبح هناك ما ي�شبه ال�سباق لت�سجيل �أ�سماء النطاقات على االنرتنت بخا�صة من
قبل ال�رشكات وامل�ؤ�س�سات التجارية لرتويج وت�سويق ال�سلع واخلدمات التي تقدمها
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مما خلق نوع ًا من �أنواع املناف�سة بني هذه الأ�شخا�ص على ت�سجيل �أ�سماء النطاقات ،
بل �إن هناك �صور ًا عملية �أثبتت وجود املناف�سة غري امل�رشوعة املتمثلة باالعتداء على
�أ�سماء النطاقات لأهداف �أغلبها نفعية بحتة .
و�إن كان بحثنا هذا املو�سوم بالطبيعة القانونية لأ�سماء النطاقات ي�أتي لتحديد طبيعة
�أ�سماء النطاقات �ضمن الت�رشيعني ال�سعودي والأردين ف�إن �أهميته ميكن النظر �إليها
من جانب عملي و�أخر نظري  ،فمن الناحية العملية ف�إن هذا البحث ي�أتي كم�ساعدة
عملية يف حتديد البنية القانونية الالزمة حلماية �أ�سماء النطاقات من خالل فهم الطبيعة
القانونية لها وهذا ما يقود بال�رضورة لظهور الأهمية العلمية لبحثنا حيث �أن من خالله
�سوف نخل�ص للتحديد الدقيق للطبيعة القانونية لأ�سماء النطاقات �إذا ما كانت تعترب
حق من حقوق امللكية الفكرية �أم �أنها حق م�ستقل عن حقوق امللكية الفكرية .
و�إن مايزيد من �أهمية هذا البحث �أنه ي�أتي كمحاولة للإ�ضافة ملو�ضوع �أ�سماء
النطاقات بخا�صة مع مالحظتنا ب�أن مو�ضوعات �أ�سماء النطاقات ب�صورة عامة لي�س
عليها الكثري من املراجع العلمية وهذا ما يعود حلداثة ن�ش�أة �أ�سماء النطاقات ولعل هذه
النقطة هي ما متثل �أهم ال�صعوبات التي ميكن �أن تواجهنا يف �إعداد البحث .
الإ�شكالية
�إن �إ�شكالية هذا البحث تتمثل يف �س�ؤال �أ�سا�سي يتفرع عنه جملة من الأ�سئلة
الفرعية  ،فما هي الطبيعة القانونية لأ�سماء النطاقات على االنرتنت ؟ وهل ميكن
اعتبارها حق ًا من حقوق امللكية الفكرية ؟ �أم �أن �أ�سماء النطاقات هي حق م�ستقل
بذاته ؟ وما مدى �إمكانية حتديد الطبيعة القانونية لأ�سماء النطاقات من خالل التعريف
الت�رشيعي لها ؟ وهل �أن كافة �أنواع �أ�سماء النطاقات ت�أخذ ذات الطبيعة القانونية ؟ .
فكافة هذه الت�سا�ؤالت وغريها من الت�سا�ؤالت الأخرى �سيتم الإجابة عليها من
خالل هذا البحث .
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املنهج
لقد �أثرنا يف هذا البحث �إتباع املنهج التحليلي كمنهج �أ�سا�سي نعتمد عليه يف حتليل
الن�صو�ص القانونية الواردة �سواء يف �أ�س�س ت�سجيل �أ�سماء النطاقات ال�سعودية �أو يف
�أ�س�س ت�سجيل �أ�سماء النطاقات الأردنية  ،كما نعمد من خالله لفهم وحتليل النظريات
الفقهية التي و�ضعت لتحديد الطبيعة القانونية لأ�سماء النطاقات  ،واىل جانب هذا
املنهج فقد �أثرنا �إتباع املنهج املقارن كمنهج رديف لإجراء املقارنة بني الن�صو�ص التي
و�ضعت يف �أ�س�س الت�سجيل ال�سعودية و�أ�س�س الت�سجيل الأردنية وذلك لغاية الو�صول
�إىل حتديد دقيق للطبيعة القانونية لأ�سماء النطاقات على االنرتنت .
التق�سيم
وقد عمدنا يف هذا البحث اتباع التق�سيم الثنائي وذلك ا�ستجابة ملقت�ضيات
املو�ضوع املبحوث فيه  ،حيث عمدنا لتق�سيم البحث ملبحثني وتق�سيم كل مبحث
ملطلبني مع تق�سيم كل مطلب لفروع ونقاط بح�سب احلاجة وذلك على النحو التايل :
•املبحث الأول  :التعريف ب�أ�سماء النطاقات على االنرتنت
•املطلب الأول  :مفهوم �أ�سماء النطاقات على االنرتنت
•املطلب الثاين � :أنواع �أ�سماء النطاقات على االنرتنت
•املبحث الثاين  :تكيف �أ�سماء النطاقات على االنرتنت
•املطلب الأول � :أ�سماء النطاقات حق م�ستقل عن حقوق امللكية الفكرية
•املطلب الثاين � :أ�سماء النطاقات حق من حقوق امللكية الفكرية
املبحث الأول
التعريف ب�أ�سماء النطاقات على االنرتنت :
�إن �أ�سماء النطاقات تعترب من �أهم العنا�رص املكونة لعمل االنرتنت فبدون ا�سم
النطاق لي�س هناك موقع الكرتوين ميكن ت�صفحه واالطالع عليه  ،فا�سم النطاق مبثابة
املفتاح الذي يتم من خالله الولوج �إىل ال�صفحة االلكرتونية على �شبكة االنرتنت
ومن هذا املنطلق تظهر الأهمية الفعلية ال�سم النطاق .
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�إن �أ�سماء النطاقات باعتبارها متثل العنوان الذي يتم من خالله الولوج للموقع
االلكرتوين فغالب ًا ما يحبذ �أ�صحابه �أن يكون معرب ًا عن �صفة �أو عن ا�سم مالك املوقع
وهذا �أكرث ما يظهر بالن�سبة لل�رشكات وامل�ؤ�س�سات التجارية مما يجعل ا�سم النطاق
يف �أغلب الأحيان معرب ًا عن مالكه وبالتايل تظهر القيمة االقت�صادية ال�سم النطاق
�إنطالق ًا من قيمة امل�رشوع االقت�صادي الذي يعرب عنه ويكون من ال�رضوري العمل
على حمايته قانوني ًا .
وحتى ميكن حماية ا�سم النطاق ف�إنه البد من القيام بتحديد الطبيعة القانونية
لأ�سماء النطاقات وهذا غري ممكن �إال من خالل التعرف على �أ�سماء النطاقات من حيث
مفهومها القانوين ومفهومها الفقهي  ،والعمل على حتديد �أنواع �أ�سماء النطاقات وهذا
ما �سيكون مادة لبحثنا يف هذا املبحث  ،حيث �سنعمد �إىل تق�سيم هذا املبحث ملطلبني
نعالج يف �أولهما مفهوم �أ�سماء النطاقات ثم نعالج يف املطلب الثاين �أنواع �أ�سماء
النطاقات مع تق�سيم كل مطلب من املطلبني لفروع ونقاط بح�سب احلاجة .
املطلب الأول  :مفهوم �أ�سماء النطاقات على االنرتنت
�إن �أ�سماء النطاقات تعترب ب�صورة عامة من املو�ضوعات احلديثة على ال�ساحة القانونية
مقارنة بغريها من املو�ضوعات وذلك انطالقا من حداثة ن�ش�أة االنرتنت وتطوره وانت�شاره
ب�صورته احلالية  ،وهذا احلداثة الن�سبية ملو�ضوعات االنرتنت ومن �ضمنها �أ�سماء
النطاقات وهي ما كانت تفر�ض دوم ًا البحث الدقيق حول مفهوم �أ�سماء النطاقات لأنه
من املعلوم �أن البحث امل�ستمر يف مو�ضوع حديث كمو�ضوع �أ�سماء النطاقات ال بد من
�أن ي�سفر يف الأغلب الأعم للو�صول �إىل ما هو جديد .
ويف هذا املطلب فان بحثنا �سين�صب حول درا�سة مفهوم �أ�سماء النطاقات على
ال�صعيدين القانوين والفقهي وذلك من خالل تق�سيم هذا املطلب لفرعني نعالج يف
�أولهما املفهوم القانوين لأ�سماء النطاقات  ،ثم نعالج يف الفرع الثاين املفهوم الفقهي
لأ�سماء النطاقات وذلك على التف�صيل التايل .
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الفرع الأول  :املفهوم القانوين لأ�سماء النطاقات :
�إن من �أهم ما مييز �أ�سماء النطاقات ب�صورة عامة �أنها حديثة الوجود على ال�ساحة
القانونية نظرا حلداثة ن�ش�أتها حيث �إن وجودها مرتبط بوجود االنرتنت وهو مامت
اكت�شافه وتطويره منذ فرتة زمنية لي�ست بالبعيدة ( ، )1وهذه اخلا�صية التي تتميز بها
�أ�سماء النطاقات كان لها الأثر البارز على تنظيمها القانوين فاملتبع لتنظيم القانوين
لأ�سماء النطاقات �سواء على ال�صعيد الت�رشيعي ال�سعودي �أو على ال�صعيد الت�رشيعي
الأردين يجد بو�ضوح �أنه لي�س هناك قوانني معينة قامت بتنظيم مو�ضوع �أ�سماء
النطاقات و�إمنا مت تنظيمها وفقا لقواعد وردت على �صورة �أ�س�س مت و�ضعها من قبل
اجلهات املعنية بت�سجيل �أ�سماء النطاقات وتنظيم ما يت�صل بها وهي حتديد ًا يف اململكة
العربية ال�سعودية املركز ال�سعودي ملعلومات ال�شبكة ويف اململكة الأردنية الها�شمية
املركز الوطني لتكنولوجيا املعلومات .
ونظر ًا لعدم وجود تنظيم قانوين لأ�سماء النطاقات ال يف القواعد العامة وال يف
القوانني اخلا�صة ف�إن البحث عن تعريف �أ�سماء النطاقات �سوف يقت�رص يف �أ�س�س
الت�سجيل ال�سعودية و�أ�س�س الت�سجيل الأردنية لأنه وكما �أ�رشنا �آنف ًا ف�إن هذه الأ�س�س
تعترب هي املرجع الوحيد يف تنظيم كافة مايت�صل با�سم النطاق .
�إن املتتبع ملا جاء يف الئحة �أ�س�س ت�سجيل �أ�سماء النطاقات ال�سعودية يجد �أن هذه
الأ�س�س ت�ضمنت منذ البداية حتديد تعريف �أ�سماء النطاقات ب�صورة وا�ضحة ال لب�س
فيها  ،فقد مت تعريف �أ�سماء النطاقات ال�سعودية
يف الفقرة الثامنة من املادة الأوىل جاء فيها الن�ص على �أن (ا�سم النطاق ال�سعودي
�أي ا�سم نطاق عربي �أو �أي ا�سم نطاق التيني يقع �ضمن النطاقات العلوية ال�سعودية
ويطلق عليه ا�سم النطاق) (. )1

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( -1عبيدات � ،إبراهيم 2004 ،م � ،ص. ) 4
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ومن خالل هذا التعريف يظهر ب�صورة وا�ضحة �أن الئحة �أ�س�س الت�سجيل ال�سعودية
ت�ضمنت ب�صورة وا�ضحة تعريف ا�سم النطاق ال�سعودي وقد ح�رصت هذه الأ�سماء
ب�أ�سماء النطاقات التي تقع �ضمن النطاقات العلوية ال�سعودية وهو ما مت تعريفه يف
الفقرة ال�سابعة من ذات املادة الأوىل  ،حيث جاء الن�ص فيها على �أن (النطاقات
العلوية ال�سعودية وهي النطاقات التي يديرها املركز وت�شمل :
�أ -النطاق العلوي ال�سعودي الالتيني ويق�صد منه  :رمز مكون من حرفني التينيني
( )saوميثل املقطع الالتيني الأول من اليمني لأي ا�سم نطاق �سعودي التيني .
ب – النطاق العلوي ال�سعودي العربي ويق�صد منه عبارة عن كلمة ترمز لال�سم
املخت�رص للمملكة العربية ال�سعودية (ال�سعودية) وميثل املقطع العربي الأول من الي�سار
لأي ا�سم نطاق �سعودي عربي ) (. )2
وبناء على ما �سبق ف�إننا جند �أن �أ�سماء النطاقات ال�سعودية هي الأ�سماء التي ت�سجل
()3
من خالل املركز ال�سعودي ل�شبكة املعلومات وفقا لل�رشوط املبينة يف املادة ()7
من الئحة �أ�س�س الت�سجيل ال�سعودية  ،وميكن �أن يكون ا�سم النطاق �ضمن املجال
ال�سعودي هو ا�سم نطاق التيني وميكن �أن يكون ا�سم نطاق عربي �إال �أن ا�سم النطاق
وان كان من املت�صور �أن يتكون من حروف التينية �أو عربية فانه يتوجب �أن يكون
معربا بحروف معينة وخمت�رصة عن اململكة العربية ال�سعودية باعتبار �أن ا�سم النطاق
يدخل �ضمن جمال �أ�سماء النطاقات يف اململكة العربية ال�سعودي �سواء �أكان ا�سم
النطاق التيني ًا �أو عربي ًا .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -1الئحة �أ�س�س ت�سجيل �أ�سماء النطاقات ال�سعودية  ،من�شورة على املوقع االلكرتوين التايل  http://www.nic.net.sa :تاريخ
الزيارة 9/10/2011 :م .
 -2نف�س املرجع .
-3راجع ن�ص املادة ال�سابعة من الئحة �أ�س�س ت�سجيل �أ�سماء النطاقات ال�سعودية .
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ويف هذا ال�صدد ف�إنها جتدر الإ�شارة �إىل �أن اململكة العربية ال�سعودية هي �أول دولة
على �صعيد العامل قامت بتنظيم ت�سجيل �أ�سماء النطاق على االنرتنت بالأحرف العربية
لتكون بذلك الدولة ال�سباقة بتعريب �أ�سماء النطاقات (. )1
ومن جانبنا ف�إننا جند �أن هذا املوقف للمملكة العربية ال�سعودية يعترب موقف ًا �إيجابي ًا
وحتمد عليه لأن من �ش�أنه خلق دور بارز للغة العربية يف تكوين �أ�سماء النطاقات على
االنرتنت .
�إن الئحة الت�سجيل ال�سعودية و�إن كانت قد ت�ضمنت يف املادة الأوىل منها تعريف ًا
لأ�سماء النطاقات �إال �أننا جند من جانبنا �أن هذا التعريف جاء �أ�شبه بالو�صف لل�صورة
التي ينبغي �أن يكون عليها ا�سم النطاق ال�سعودي  ،حيث �إنه مل يبني وظيفة ا�سم
النطاق ال�سعودي  ،و�إننا جند �أنه كان من الأجدر ذكر وظيفة �أ�سماء النطاقات حتى ولو
كانت ب�صورة �إ�شارة لي�س �أكرث على اعتبار �أنها وظيفة بديهية تتمثل ب�أن ا�سم النطاق
هو عنوان املوقع االلكرتوين الذي يتم ت�سجيله و�إدارته من خالل املركز ال�سعودي
ل�شبكة املعلومات وميكن لنا �أن ن�ؤكد �رضورة وجود مثل هذه الإ�شارة يف تعريف �أ�سماء
النطاقات ال�سعودية من خالل �أننا نفرت�ض �أن لي�س كل مطلع على الئحة �أ�س�س
ت�سجيل �أ�سماء النطاقات ال�سعودية يفرت�ض منه العلم بوظيفة ا�سم النطاق فكان من
الأجدر �أن تت�ضمن املادة الأوىل من الئحة �أ�س�س الت�سجيل ال�سعودية ما ي�شري جمرد
�إ�شارة لوظيفة ا�سم النطاق ال�سعودي عندما مت تعريفه  ،بخا�صة �أن املادة الأوىل من
�أ�سماء النطاقات ال�سعودية جاءت كمادة للتعريف بامل�صطلحات املذكورة بالالئحة .
و�أخري ًا ف�إنه ميكن لنا تعريف �أ�سماء النطاقات ال�سعودية على �أنها عنوان املوقع
االلكرتوين على �شبكة االنرتنت والذي يتم ت�سجيله و�إدارته من خالل املركز
ال�سعودي ملعلومات ال�شبكة ويقع �ضمن النطاق العلوي ال�سعودي وميكن �أن يتكون
من حروف التينية �أو عربية .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(-1اليربودي  ،حممد 2011 ،م � ،ص . ) 24
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�إن وثيقة �أ�س�س ت�سجيل �أ�سماء النطاقات الأردنية وعلى عك�س نظريتها ال�سعودية
ف�إنها مل تت�ضمن �أي تعريف لأ�سماء النطاقات وهذا املوقف الذي نالحظه يف وثيقة
�أ�س�س الت�سجيل الأردنية يدفعنا للتثبت من عدم وجود تعريف النطاقات على
االنرتنت يف القواعد العامة �أو يف القوانني اخلا�صة .
وبالرجوع �إىل القواعد العامة وللقوانني اخلا�صة ذات العالقة وحتديد ًا قانون
املعامالت االلكرتونية الأردين رقم ( )85ل�سنة ( )2001وتعديالته  ،ف�إننا ال جند
�أي تعريف لأ�سماء النطاقات وهذا املوقف للم�رشع الأردين يفتح باب النقد فقد
كان من الأحرى �أن يتم تعريف �أ�سماء النطاقات يف وثيقة �أ�س�س ت�سجيل �أ�سماء
النطاقات بخا�صة �أن هذه الوثيقة جاءت يف الأ�سا�س لتحديد كل ما يت�صل ب�أ�سماء
النطاقات ف�إنه من غري املقبول قانوني ًا �أو منطقي ًا �أن ال يتم تعريف �أ�سماء النطاقات يف
وثيقة �أ�س�س الت�سجيل وهي جاءت يف الأ�سا�س لتنظيم ما يت�صل ب�أ�سماء النطاقات
بل �إن مما يزيد من حدة النقد املوجه ملوقف امل�رشع الأردين �أنه مل يتدارك الق�صور
والفراغ الت�رشيعي الوا�ضح ب�ش�أن تعريف �أ�سماء النطاقات على االنرتنت يف وثيقة
�أ�س�س الت�سجيل الأردنية ومل يقم بتعريفها يف القواعد العامة �أو يف قانون املعامالت
االلكرتونية .
و�إن كانت وثيقة �أ�س�س الت�سجيل الأردنية مل ت�شمل تعريف ًا وا�ضح لأ�سماء
النطاقات �إال �أن ذلك ال مينع من �إمكانية ا�ستخال�ص تعريف �أ�سماء النطاقات الأردنية
من خالل جملة الن�صو�ص التي وردت يف وثيقة �أ�س�س الت�سجيل الأردنية وبناء على
ذلك ف�إننا جند من خالل ا�ستعرا�ض ن�صو�ص وثيقة �أ�س�س الت�سجيل الأردنية عامة
ون�ص املادتني ( ، )1( )8 -7خا�صة �أنه ميكن تعريف �أ�سماء النطاقات الأردنية ب�أنها
(عنوان املوقع االلكرتوين الذي يتم ت�سجيله و�إدارته عرب املركز الوطني لتكنولوجيا
املعلومات ويتكون من �أحرف التينية تعرب عن ت�سجيلها �ضمن النطاق الأردين ()jo
وفقا لل�رشوط املن�صو�ص عليها يف وثيقة �أ�س�س الت�سجيل) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 -1راجع ن�ص املادتني ( )8-7من وثيقة �أ�س�س ت�سجيل �أ�سماء النطاقات الأردنية املن�شورة على املوقع االلكرتوين التايل :
 – http://www.dns.joتاريخ الزيارة  9/10/2011 :م .
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وعند املقارنة بني ما ورد يف الئحة �أ�س�س ت�سجيل �أ�سماء النطاقات ال�سعودية وما
ورد يف وثيقة �أ�س�س الت�سجيل الأردنية ب�ش�أن تعريف �أ�سماء النطاقات ف�إن الباحث
يجد �أن عدم تعريف �أ�سماء النطاقات يف وثيقة �أ�س�س الت�سجيل الأردنية هو موقف
�سلبي ومنتقد لأنه كان من املفرو�ض تعريف �أ�سماء النطاقات يف وثيقة �أ�س�س الت�سجيل
باعتبار �أن هذه الوثيقة جاءت منذ البداية ب�صورة خا�صة لتنظيم كافة ما يت�صل ب�أ�سماء
النطاقات يف املجال الأردين .
ومن ناحية �أخرى ف�إننا نالحظ �أنه مت ح�رص �أ�سماء النطاقات يف املجال الأردين
ب�أ�سماء النطاقات التي تتكون من �أحرف التينية وذلك على خالف ما ورد يف الئحة
�أ�س�س ت�سجيل �أ�سماء النطاقات ال�سعودية التي فتح فيها املجال وا�سع ًا لت�سجيل
�أ�سماء النطاقات بالأحرف العربية والالتينية  ،وبر�أيي الباحث ف�إن هذا املوقف الوارد
يف وثيقة �أ�س�س الت�سجيل الأردنية هو موقف �سلبي ومنتقد لأنه الي�سمح بت�سجيل
�أ�سماء النطاقات باللغة العربية على الرغم من �أنها اللغة الر�سمية للدولة وفقا لن�ص
املادة الثانية من الد�ستور الأردين .
و�أخري ًا ف�إنه لي�س من باب املقارنة و�إمنا من باب الزيادة والفائدة نذكر �أن امل�رشع
وهذا ما يفر�ض االهتمام بها ومراعاتها ( )1امل�رصي قد عرف ا�سم النطاق على �أنه

(عنوان منفرد ي�سمح بتحديد املواقع على �شبكة االنرتنت) وقد عرف امل�رشع الأمريكي
ا�سم النطاق على �أنه (هو اال�سم الذي مييز منطقة �أو م�ساحة تخ�ص �رشكة �أو م�ؤ�س�سة
عن غريها يف نطاق التجارة االلكرتونية و�أن هذا اال�سم هو املميز لل�رشكة �أو امل�ؤ�س�سة
على �شبكة االنرتنت كما �أنه يعترب العنوان لتعامالتها على ال�شبكة ) (. )2

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 -1ن�صت املادة (  ) 2من الد�ستور الأردين ل�سنة (  ) 1953وتعديالته على انه ( الإ�سالم دين الدولة واللغة العربية لغتها
الر�سمية ) .
(2 -2الوهداين  ،فهد 2007م � ،ص. )9
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	-الفرع الثاين  :املفهوم الفقهي لأ�سماء النطاقات :
لقد تعددت التعريفات الفقهية لأ�سماء النطاقات على االنرتنت ومن هذه التعريفات
من عرف ا�سم النطاق على �أنه (موقع �أو عنوان على �شبكة االنرتنت ي�سمح بتحديد
ذلك املوقع ومتيزه عن غريه من املواقع االلكرتونية الأخرى  ،حيث ال ميكن مل�ستخدم
االنرتنت الولوج �إىل املوقع االلكرتوين واالطالع على حمتواه �إال عن طريق ا�سم
النطاق  ،وميكن ا�ستخدامه لأغرا�ض جتارية �أو غري جتارية) (. )1

وهناك من عرف ا�سم النطاق على �أنه (عنوان ي�ؤدي ذات الوظيفة التي ت�ؤديها
العالمة التجارية يف البيئة املادية ولكن رغم عالقة ال�شبه بينه وبني العالمة التجارية
�إال �أن هناك فوارق بينهما تتمثل ب�أن ا�سم النطاق جمرد عنوان �أو نطاق معني على
�شبكة االنرتنت ميكن من خالله الو�صول لركن امل�ؤ�س�سة �أو خدمات تنتجها �أو تقدمها
يف حني �أن العالمة التجارية رمز �أو �شعار يتخذه ال�صانع �أو البائع �أو مقدم اخلدمة حتى
متيز منتجاته عن منتجات غريه) (. )2
وهناك من عرف ا�سم النطاق على �أنه ( جمموعة من الأرقام امل�ستخدمة �أ�ص ً
ال للتعريف
على الأجهزة على �شبكة االنرتنت والتي ت�سهل الو�صول �إىل املوقع االلكرتوين على
�شبكة االنرتنت) (. )3

ومن خالل ا�ستعرا�ض التعريفات ال�سابقة ف�إن الباحث يجد �أن هناك �سلبيات
وانتقادات قد اعرتت كل تعريف من التعريفات ال�سابقة  ،فب�ش�أن التعريف الأول
ف�إنه عرف ا�سم النطاق على �أنه (موقع) وهذا لي�س مب�صطلح دقيق ميكن ا�ستخدامه يف
تعريف ا�سم النطاق لأن ا�سم النطاق هو لي�س باملوقع و�إمنا هو عنوان املوقع لذلك كان
ينبغي �أن يتم االكتفاء بالتعبري عن ا�سم النطاق ب�أنه عنوان املوقع دون �أن ي�سبق ذلك
م�صطلح (موقع) فرب�أيي الباحث �أن وجود كلمة (موقع) يف مطلع التعريف الأول يجعل
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( -1ق�شقو�ش 2000 ،م � ،ص. )78
( -2بني يون�س 2004 ،م � ،ص. )19
( -3حجازين 2000 ،م � ،ص. ) 249
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من هذا التعريف منتقد ًا لأنه اليتوافق مع وظيفة ا�سم النطاق � ،أما ب�ش�أن التعريف
الثاين ف�إننا جنده قد عرف ا�سم النطاق من خالل التميز بينه وبني العالمة التجارية
وهذا الأمر من وجهت نظرنا لي�س بالأمر ال�صواب لأن التميز بني ا�سم النطاق والعالمة
التجارية ينبغي �أن يكون يف مقام م�ستقل يختلف عن تعريف ا�سم النطاق وب�ش�أن
التعريف الثالث ف�إننا جند انه قد عرب عن وظيفة ا�سم النطاق من خالل القول ب�أنه
ي�سهل الو�صول �إىل املوقع االلكرتوين وهذا لي�س بالكالم الدقيق لأنه هو ال ي�سهل
الو�صول �إىل املوقع االلكرتوين و�إمنا يعترب الو�سيلة الوحيدة التي من خاللها ميكن
الو�صول �إىل املوقع االلكرتوين واالطالع عليه .
وبناء على ما �سبق ف�إننا نعرف ا�سم النطاق على �أنه (عنوان املوقع االلكرتوين الذي
يعترب الو�سيلة الوحيدة التي يتم من خاللها الولوج �إىل املوقع واالطالع على ما فيه
وت�صفحه) .
املطلب الثاين � :أنواع �أ�سماء النطاقات على االنرتنت
الحظنا يف املطلب ال�سابق �أن الئحة �أ�س�س ت�سجيل �أ�سماء النطاقات ال�سعودية
ق�سمت �أ�سماء النطاقات لأ�سماء �سعودية علوية عربية و�أخرى �أ�سماء نطاقات �سعودية
علوية التينية وقد قامت بتعريف كل منهما على حدا � ،إال �أن الأمر اليقت�رص عند هذا
التق�سيم لأ�سماء النطاقات �إذا ما �أردنا النظر لأ�سماء النطاقات من باب التعرف على
�أنواعها  ،حيث �إن هناك �أنواع ًا خمتلفة لأ�سماء النطاقات وهذه الأنواع تق�سم ح�سب
النوع الأ�سا�سي ال�سم النطاق �إذا كان عربي ًا �أم التيني ًا .
مل يرد يف الئحة �أ�س�س الت�سجيل ال�سعودية ماي�شري لأنواع معينة لأ�سماء النطاقات
ال�سعودية العلوية العربية  ،فوفق ًا لن�ص املادة ( )3/2فان �أ�سماء النطاقات ال�سعودية

العلوية العربية متاحة للت�سجيل من الكافة دون متيز بني �صفة ال�شخ�ص طالب الت�سجيل
�إذا كان م�ؤ�س�سة �أم �رشكة �أم جهة حكومية �أم غريها من ال�صفات التي قد يت�صف بها
طالب الت�سجيل �أو يت�سم بها عمل املوقع االلكرتوين الذي يعرب عنه ا�سم النطاق .
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وعليه ف�إنه ميكن اجلزم ب�أن ا�سم النطاق ال�سعودي العلوي عندما يتكون من �أحرف
عربية ف�إنه ميكن �أن يتم ت�سجيله من قبل الكافة دون متيز .
و�إذا كان الأمر على هذا النحو ب�ش�أن �أ�سماء النطاقات ال�سعودية العلوية العربية ف�إن
احلال يختلف ب�ش�أن النطاقات العلوية ال�سعودية الالتينية حيث مت التميز بني �أ�سماء
النطاقات وفق ًا لعمل املواقع االلكرتونية فقد ورد يف املادة ( )4/2من وثيقة �أ�س�س
الت�سجيل ال�سعودية �أنه (يجوز ت�سجيل �أ�سماء النطاقات الالتينية ذات املقطعني �أو
الثالثة مقاطع) �ضمن النطاق العلوي ال�سعودي الالتيني وفق ًا ملا يلي :

•( )sa.خم�ص�ص لأي �شخ�ص طبيعي �أو معنوي  ،ويف هذه احلالة فقط يعد هذا
اال�سم ا�سم لنطاق التيني ذي مقطعني .
• ( )com.sa.خم�ص�ص للجهات التي متار�س �أن�شطة جتارية وحا�صلة على �سجل
جتاري ) �أو مايعادله �ساري املفعول �صادر عن جهة حكومية خمت�صة يف اململكة
العربية ال�سعودية (مثل وزارة التجارة وال�صناعة) � ،أو للجهات التي متلك عالمة
�أو ا�سم جتاري م�سجل حملي ًا مع وزارة التجارة وال�صناعة يف اململكة .

•( )edu.sa.خم�ص�ص مل�ؤ�س�سات التعليم والتدريب التي توفر خدمات مبا�رشة
للطالب (على �سبيل املثال املدار�س  ،اجلامعات ومعاهد للتدريب) وحتمل
ترخي�ص ًا �ساري املفعول �صادر ًا عن جهة خمت�صة يف اململكة العربية ال�سعودية
(مثل وزارة الرتبية والتعليم �أو وزارة التعليم العايل �أو امل�ؤ�س�سة العامة للتدريب
التقني واملهني) .
• ( )sch.sa.خم�ص�ص للم�ؤ�س�سات التعليمية للمرحلة الثانوية وما دونها وحتمل
ترخي�ص ًا �ساري املفعول �صادر ًا عن جهة حكومية خمت�صة يف اململكة العربية
ال�سعودية (مثل وزارة الرتبية والتعليم) .
•( )med.sa.خم�ص�ص للجهات التي توفر خدمات �صحية (مثل امل�ست�شفيات
والعيادات الطبية وال�صيدليات) وحتمل ترخي�ص ًا �ساري املفعول �صادر ًا من
جهة خمت�صة يف اململكة العربية ال�سعودية (مثل وزارة ال�صحة).
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•( )gov.sa.خم�ص�ص للجهات احلكومية يف اململكة العربية ال�سعودية مبا فيها
الوزارات والهيئات وامل�ؤ�س�سات العامة.
•( )net.sa.خم�ص�ص للجهات التي تقدم خدمات تقنية املعلومات �أو خدمات
ات�صاالت �أو خدمات �إعالمية �أو خدمات بريدية (مثل مزودي خدمات الإنرتنت
ا�ست�ضافة املواقع  ،و�سائل الإعالم والتلفزيون  ،خدمات االت�صاالت) وحتمل
ترخي�ص ًا �ساري املفعول �صادر ًا عن جهة خمت�صة يف اململكة العربية ال�سعودية
(مثل هيئة االت�صاالت وتقنية املعلومات �أو وزارة التجارة وال�صناعة �أو وزارة
الثقافة والإعالم) .
•( )org.sa.خم�ص�صة للجهات غري الربحية العاملة يف اململكة العربية ال�سعودية
(مثل اجلمعيات  ،امل�ؤ�س�سات اخلريية  ،النوادي  ،ال�سفارات  ،امل�ؤمترات واملنظمات
العامة) .
•( )pub.sa.خم�ص�ص للأ�شخا�ص الطبيعيني فقط . )1( .

وبناء على ما�سبق ف�إننا نالحظ �أنه قد مت التميز بني �أ�سماء النطاقات ال�سعودية
ً
العلوية الالتينية وفق ًا لطبيعة ما يت�ضمنه املوقع االلكرتوين  ،حيث �أن عملية متلك ا�سم
النطاق ال�سعودي العلوي الالتيني ال يكون مباحا للكافة و�إمنا هناك تق�سيم لأ�سماء
النطاقات وفقا ل�صفة العمل الذي �سيت�ضمنه املوقع االلكرتوين الذي يعرب عنه ا�سم
النطاق  ،فمث ً
ال �إذا كان املوقع االلكرتوين للجمعيات اخلريية فيكون ا�سم النطاق
املخ�ص�ص لها ( ).org.saبيد �أن هذا اال�سم اليجوز ت�سجيله من قبل اجلمعيات الربحية
حيث �أن ا�سم النطاق املخ�ص�ص لها هو (. ).com.sa

و�إذا كانت الئحة �أ�س�س ت�سجيل �أ�سماء النطاقات ال�سعودية قد نظمت �أ�سماء
النطاقات العربية وقد ميزت بينها وبني �أ�سماء النطاقات الالتينية ثم عمدت للتميز
بني �أ�سماء النطاقات الالتينية ف�إن وثيقة �أ�س�س ت�سجيل �أ�سماء النطاقات الأردنية مل
متيز بني �أ�سماء النطاقات العربية وغري العربية لأنها من الأ�سا�س مل تعرتف ب�أ�سماء
النطاقات العربية .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -1الئحة �أ�س�س ت�سجيل �أ�سماء النطاقات ال�سعودية – مرجع �سابق .
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لذلك ف�إننا نالحظ �أن متيزها بني �أ�سماء النطاقات قد اقت�رص على �أ�سماء النطاقات
الالتينية ويف هذا ال�صدد ف�إن التميز بني �أ�سماء النطاقات الأردنية مل يختلف عن
التميز الذي ورد يف وثيقة �أ�س�س الت�سجيل ال�سعودية بني �أ�سماء النطاقات  ،حيث مت
التميز يف وثيقة �أ�س�س الت�سجيل الأردنية بني �أ�سماء النطاقات الالتينية وفق ًا لطبيعة
العمل الذي ي�ضطلع به املوقع االلكرتوين املطلوب ت�سجيل ا�سم النطاق له وذلك على
التف�صيل التايل :
  aeroوهو خم�ص�ص للمواقع التي تعنى ب�صناعة الطيارات .  comوهو خم�ص�ص للمواقع التجارية .  coopوهو خم�ص�ص ملواقع الأع�ضاء يف تعاونيات الإعمال .  Eduوهو خم�ص�ص للمواقع التعليمية .  bizوهو خم�ص�ص الأعمال .  proوهو خم�ص�ص ملواقع املحرتفني .  Orgوهو خم�ص�ص ملواقع املنظمات غري الربحية .  nameوهو خم�ص�ص ملواقع الأ�شخا�ص .  milوهو خم�ص�ص للمواقع الع�سكرية  infوهو خم�ص�ص للمواقع املعلوماتية .  govوهو خم�ص�ص للمواقع احلكومية .  netوهو خم�ص�ص للمواقع املزودة خلدمات االنرتنت .  museumوهو خم�ص�ص ملواقع املتاحف . int -وهو خم�ص�ص للمنظمات الدولية . )1( ) .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1 -1علوان  ،رامي 2011 ،م � ،ص . ) 251
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ومن خالل ما �سبق يت�ضح �أنه قد مت التميز بني �أ�سماء النطاقات مبوجب وثيقة �أ�س�س
الت�سجيل الأردنية �إال �أن ما ي�ؤخذ على هذا التميز �أنه مل ي�أت ب�صيغة منتظمة يف ذات
املادة و�إمنا جاء ب�صور متفرقة عرب املواد الواردة يف وثيقة �أ�س�س الت�سجيل الأردنية
وذلك على خالف التميز بني �أ�سماء النطاقات يف وثيقة الأ�س�س ال�سعودية والتي جاء
التميز فيها بني �أ�س�س الت�سجيل ب�صورة منتظمة يف ذات املادة  ،ويف ر�أي الباحث
ف�إن هذا املوقف للتميز بني �أ�س�س الت�سجيل بال�صورة التي ورد بها يف وثيقة الأ�س�س
الأردنية غري �إيجابي لأن من �ش�أنه �أن ي�شتت انتباه املتتبع لأنواع �أ�سماء النطاقات ،
ومن �ش�أنه �أن يجعل عملية ح�رص �أنواع �أ�سماء النطاقات �أكرث �صعوبة .
املبحث الثاين
تكيف �أ�سماء النطاقات على االنرتنت :
�إن و�ضع التكيف القانوين ال�سليم لأ�سماء النطاقات ال يكون من املمكن بال�صورة

املرجوة ما مل نتعرف على التقنية املعلوماتية احلديثة التي تقوم على �أ�سا�سها �أ�سماء
النطاقات  ،وهذا ال يتم �إال من خالل فهم �آلية التقنية التي تقوم عليها �أ�سماء النطاقات
فاحلوا�سيب وخوادمها املنت�رشة يف الف�ضاء االلكرتوين ت�ستخدم اللغة كو�سيلة
لالت�صال �ش�أنها يف ذلك �ش�أن الب�رش يف ا�ستعمالهم للغة .
وت�سمى لغة احلوا�سيب بلغة االنرتنت �أو بروتوكول االنرتنت وهو �أي�ض ًا ما يعرف
بربوتوكول التحكم يف الإر�سال  ،وحتى ت�ستطيع احلوا�سيب التي تعمل بلغات خمتلفة
مثل (الويندوز واليونك�س واليونك�س واللينك�س واملاكنتو�ش) �أن تتفاهم وتت�صل مع
بع�ضها البع�ض من خالل ال�شبكة العاملية للإنرتنت يتم تخ�صي�ص رقم �أو عنوان لكل
حا�سوب مرتبط بهذه ال�شبكة �سواء كان ذلك ب�صورة دائمة �أو م�ؤقتة  ،وتقوم خوادم
هذه احلوا�سيب املرتامية بفهم ومتيز هذه الأرقام ب�سهولة ولكن الب�رش ال ي�ستطيعون فهم
هذه الأرقام مع بقائها يف ذاكرة احلوا�سيب لفرتات طويلة  ،وملا كان من ال�رضوري
حل هذه امل�شكلة مت ابتدع نظام �أ�سماء املواقع ف�أ�صبحت ت�ستخدم الأ�سماء بدال من
هذه الأرقام مما يعني �أن �أ�سماء النطاقات هي يف الأ�صل �أرقام مت التعبري عنها بوا�سطة
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احلروف ت�سهيال ملهمتها كعنوان للموقع االلكرتوين (. )1
و�إن كانت �أ�سماء النطاقات هي مبثابة املفتاح الذي من خالله يتم الولوج �إىل
ال�صفحة االلكرتونية على �شبكة االنرتنت واالطالع على حمتويات املوقع وت�صفحه
فقد ظهرت هناك نظريتان فقهيتان لو�ضع التكيف القانوين ال�سليم لأ�سماء النطاقات
فهناك من اعترب ا�سم النطاق هو حق م�ستقل بذاته ويختلف عن حقوق امللكية الفكرية
وهناك من اعترب �إ�سم النطاق حق ًا من حقوق امللكية الفكرية  ،ويف هذا املبحث ف�إننا
�سوف نتعر�ض بالدرا�سة والتحليل لكلتا النظريتني مع التطرق للمربرات التي ي�سوقها
�أ�صحاب كل نظرية واالنتقادات ال�سلبية التي توجه لكل منهما  ،مع ذكر موقفنا من
كل نظرية وذلك من خالل تق�سيم هذا املبحث ملطلبني نعالج يف �أولهما نظرية ا�سم
النطاق حق م�ستقل عن حقوق امللكية الفكرية � ،أما يف املطلب الثاين ف�إننا �سنعالج
النظرية الفقهية القا�ضية ب�أن ا�سم النطاق حق من حقوق امللكية الفكرية وذلك على
النحو التايل .
املطلب الأول  :ا�سم النطاق حق م�ستقل بذاته
�إن هذه النظرية تقوم يف جوهرها على �أ�سا�س اعتبار ا�سم النطاق حق ًا قائم ًا بذاته
وم�ستق ً
ال عن غريه من احلقوق الأخرى و�أولها حقوق امللكية الفكرية .
فاملتبع لهذه النظرية يجد �أنها تعترب ا�سم النطاق حق م�ستقل عن غريه من احلقوق
الأخرى �إال �أن �أ�صحاب هذه النظرية هم �أنف�سهم قد انق�سموا يف و�ضع تف�صيالت
التكيف القانوين ال�سم النطاق انطالقا من كونه حق ًا قائم ًا بذاته وم�ستق ً
ال عن باقي
احلقوق الأخرى  ،فقد ظهر ر�أي ينادي باعتبار �أ�سماء النطاقات مواقع افرتا�ضية وظهر
هناك ر�أي �آخر �أخذ ينادي باعتبارها فكرة قانونية م�ستقلة (. )2

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1 -1علوان  ،رامي 2011 ،م � ،ص. )248
 (2 -2الوهداين  ،فهد 2007 ،م � ،ص . )73
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ويف هذا املطلب ف�إننا �سنتعر�ض بالدرا�سة والتحليل للنظرية التي اعتربت ا�سم
النطاق حق ًا م�ستق ً
ال بذاته من خالل التعر�ض لالجتاهات الفقهية التي ظهرت لتف�صيل
جوهر هذه النظرية  ،وذلك من خالل تق�سيم هذا املطلب لفرعني نعالج يف �أولهما ا�سم
النطاق موقع افرتا�ضي  ،ثم نعالج يف الفرع الثاين الر�أي القا�ضي باعتبار ا�سم النطاق
فكرة قانونية م�ستقلة  ،وذلك على التف�صيل التايل :
الفرع الأول  :ا�سم النطاق موقع افرتا�ضي :
�إن هذه النظرية تقوم على الت�أكيد على �أن ا�سم النطاق هو حق م�ستقل بذاته ولكن
�أ�صحابها يعتربون ا�سم النطاق ال يعود عن كونه موقع ًا افرتا�ضي ًا ال وجود له من
الناحية املادية فهو ال يعدو عن كونه ا�سم عنوان للموقع االلكرتوين (.)1

وبناء على ذلك ف�إننا ميكن �أن نخل�ص �إىل �أن �أ�صحاب هذا االجتاه يربرون قولهم
باعتبار ا�سم النطاق موقع افرتا�ضي يتج�سد يف جوهره بحق قائم بذاته يقوم على
فكرة خمتلفة عن باقي احلقوق وهي املتج�سدة بتمكني املت�صفح من الو�صول �إىل
املوقع االلكرتوين  ،وبذلك فانه يختلف عن باقي احلقوق الأخرى ومنها حقوق امللكية
الفكرية وبخا�صة العالمات التجارية انطالقا من طبيعة الدور الذي يقوم به ا�سم
النطاق .
ولتو�ضيح الفكرة التي حاول �أ�صحاب هذا االجتاه و�ضعها فان الباحث يفرت�ض
املثال التايل  ،فوفقا للر�أي ال�سابق فان ما يحدد طبيعة ا�سم النطاق هو الوظيفة التي
ي�ضطلع بها  ،فهو �أ�شبه ما يكون بالعنوان اخلا�ص بال�شخ�ص الطبيعي كعنوان املنزل
�أو عنوان املكتب وانطالقا من ذلك فان ا�سم النطاق ال يعدو عن كونه عنوان افرتا�ضي
على �شبكة االنرتنت ال وجود مادي له .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1 -1اليربودي  ،حممد 2011 ،م � ،ص . )33
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�إال �أن الباحث ال يتفق البتة مع الر�أي الآنف نظر ًا لأنه ال يقيم �أي وجود مادي
ال�سم النطاق وهذا الفر�ض لي�س بالفر�ض ال�صحيح لأن ا�سم النطاق و�إن كان
ي�ستخدم كعنوان على �شبكة االنرتنت ولكنه ي�سجل وفقا لأ�س�س معينة ويتم متلكه
وبيعه و�رشاءه وبالتايل ف�إن له وجود ًا مادي ًا و�إن كان ا�ستخدامه ال يكون �إال على
�شبكة االنرتنت فلي�س كل ما ي�ستخدم على �شبكة االنرتنت لي�س له وجود مادي وما
ي�ؤكد وجهة نظرنا يف هذا ال�صدد �أن العالمة التجارية ميكن �أن ت�ستخدم على �شبكة
االنرتنت  ،فهل ا�ستخدام العالمة التجارية �إن اقت�رص يف حالة معينة على االنرتنت ال
يكون لها وجود مادي ؟ فقطعا هذا لي�س بالفر�ض ال�صحيح و�سيكون لها وجود مادي
وما ي�ؤكد �أي�ضا وجهة نظرنا هو �أن ا�سم النطاق له قيمة اقت�صادية وقد تكون عالية
ح�سب مقومات معينة مما يعني �أنه يقوم باملال وبالتايل ف�إن ذلك ي�ؤكد على وجوده
املادي مما يدفعنا للقول بعدم �صحة ما ذهب �إليه هذا االجتاه من اعتبار ا�سم النطاق
جمرد موقع افرتا�ضي .
الفرع الثاين  :ا�سم النطاق فكرة قانونية م�ستقلة :
�إن �أ�صحاب هذا االجتاه عمدوا للقول بان ا�سم النطاق هو حق م�ستقل بذاته يتج�سد
ب�صورة حق تعاقدي وذلك انطالقا من طبيعة الت�رصف الذي يتم من خالله �إيجاد
ملكية ا�سم النطاق وهو املتمثل بعقد يتم �إبرامه بني مركز ت�سجيل ا�سم النطاق �ضمن
حدود الدولة املراد ت�سجيل ا�سم النطاق يف جمالها وبني طالب الت�سجيل وهو من
يفرت�ض �أن يكون مالك املوقع االلكرتوين �أو وكيله وفقا ملا ورد يف القواعد القانونية
اخلا�صة بتنظيم �أ�سماء النطاقات يف الدولة املعنية (. )1
مما يعني �أن ا�سم النطاق هو حق تعاقدي يكون له ا�ستعمال معني ملدة حمددة وفقا
للعقد املربم بني مركز الت�سجيل وطالب الت�سجيل  ،فوفق ًا لأ�صحاب هذا االجتاه �إن
ا�سم النطاق هو حق منبثق عن عقد ت�سجيليه مما ي�ضفي عليه �صفة احلق التعاقدي .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ويف ر�أي الباحث ف�إن االجتاه ال�سابق وان كان يت�ضمن يف وجه من وجوهه نوع ًا من
ال�صحة نظر ًا لأن ا�سم النطاق ال تن�ش�أ ملكيته �إال مبوجب العقد املربم بني املركز وطالب
الت�سجيل � ،إال �أن ذلك ال يعني �أن يعترب ا�سم النطاق حق ًا تعاقدي ًا ناجت ًا عن العقد لأن
القول بذلك من �ش�أنه �أن يف�ضي العتبار ا�سم النطاق حق ملكية عادي مما يعني �إمكانية
جماف لل�صحة لأن ا�سم النطاق ال ميكن �أن يتم احلجز عليه مما
احلجز عليه وهذا القول
ٍ
يعني عدم �إمكانية اعتباره حق ملكية منبثق ًا عن العقد املربم بني �أطرافه .
املطلب الثاين  :ا�سم النطاق حق من حقوق امللكية الفكرية
�إن من املعلوم لأي مطلع يف املجال القانوين وحتديدا يف جمال حقوق امللكية
الفكرية �أن هناك جملة من اخل�صائ�ص التي ينبغي �أن تتمتع بها فئات امللكية الفكرية
ومن �أهم اخل�صائ�ص التي جتمع هذه حقوق هي اجلدة واالبتكارية �أو الإبداع والتميز
فهذه اخل�صائ�ص تعترب من �أهم ال�رشوط املو�ضوعية امل�شرتكة بني كافة حقوق امللكية
الفكرية .

و�إذا كانت تلك املميزات هي من �أهم ال�رشوط املو�ضوعية التي ينبغي �أن تتوفر
يف حقوق امللكية الفكرية فان املتمعن بطبيعة �أ�سماء النطاقات من حيث متطلبات
ت�سجيلها يجد �أن املادة (  )1( ) 1/4/4من الئحة �أ�س�س الت�سجيل ال�سعودية واملادة

( )2( )2/4من الئحة �أ�س�س الت�سجيل الأردنية قد ن�صتا �رصاحة على وجوب �أن يكون
ا�سم النطاق متميزا عما �سبقه من �أ�سماء �أخرى  ،مما يقود �إىل نتيجة �رضورية ينبغي
�أن ينطوي عليها ا�سم النطاق وهي الإبداع يف �إيجاده وخلقه ولعل هذه املميزات التي
ينبغي توفرها يف �أ�سماء النطاقات هي ما دفعت البع�ض للقول بان �أ�سماء النطاقات
هي حق من حقوق امللكية الفكرية .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 -1ن�صت املادة (  )1/4/4من الئحة �أ�س�س الت�سجيل ال�سعودية على انه (ي�شرتط للتعامل مع �أي ا�سم نطاق �أو �إمتام �أي طلب خدمة
متعلق به �أو ا�ستخدامه من قبل امل�سجل �إقرار امل�سجل �صراحة �أن  ...له عالقة بامل�سجل ومل يتم ت�سجيله �أو ا�ستخدامه بنية �سيئة
لغر�ض التعدي على حقوق الآخرين ) .
2 -2ن�صت املادة ( )2/4من الئحة �أ�س�س الت�سجيل الأردنية على انه (�إذا كان اال�سم املطلوب م�شابه ًا ال�سم �آخر م�سجل حمليا �أو
عامليا . ).....
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�إن �أ�صحاب هذه النظرية قد ذهبوا للقول بان ا�سم النطاق هو حق من حقوق امللكية
الفكرية �سندا لعدد من املربرات  ،فهناك قوا�سم م�شرتكة بني ا�سم النطاق و�سائر
حقوق امللكية الفكرية وهذه القوا�سم تتمثل بوجب �أن يكون ا�سم النطاق جديد ًا
ومتميز ًا عن غريه من �أ�سماء النطاقات الأخرى عالوة على وجوب ت�سجيله لدى
اجلهة املعنية يف الدولة وهذا الأمر هو ذات ما تتطلبه كافة فئات امللكية الفكرية عالوة
على �أن ا�سم النطاق يت�شابه �إىل حد كبري جد ًا مع الوظيفة التي تقوم بها العالمات
التجارية ومن ناحية �أخرى فان ا�سم النطاق وان كان ال ميكن اعتباره عالمة جتارية
ولكن ميكن اعتباره مبثابة عنوان امل�صنف وهو ما حمته الت�رشيعات القانونية بخا�صة
�أن هناك اعرتافا قانونيا بحماية ت�رشيعات حق امل�ؤلف ملحتويات املوقع االلكرتوين
واعتبارها مبثابة ما ي�شمله امل�صنف لذلك فان ا�سم النطاق ال يعدو عن كونه حق من
حقوق امللكية الفكرية (. )1
ومن جانبنا ف�إننا جند الزما علينا قبل ال�رشوع يف بيان ر�أينا بهذه النظرية �أن
نعمد �إىل تف�صيلها و�رشحها لزام ًا على النحو الآتي :
�إن نظرية ا�سم النطاق حق من حقوق امللكية الفكرية تقوم على جوهر �أ�سا�سي
وهو �أولها وهو الت�شابه الوا�ضح بني اخل�صائ�ص التي ينبغي �أن تتوفر يف ا�سم النطاق
واخل�صائ�ص التي ينبغي �أن تتوفر يف كافة فئات امللكية الفكرية  ،وثانيها وهو الت�شابه
القائم بني �إن�شاء ملكية ا�سم النطاق و�إن�شاء ملكية عدد من حقوق امللكية الفكرية ،
�أما ثالثها فهو الت�شابه الوا�ضح بني الوظيفة التي ي�ؤديها ا�سم النطاق والوظيفة التي
ت�ؤديها العالمات التجارية  ،مع �إمكانية قيا�س حماية ا�سم النطاق �سندا لقواعد احلماية
املقررة لعنوان امل�صنف .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( -1عبيدات � ،إبراهيم 2004 ،م � ،ص . )22
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فمن جانب ف�إن �أ�سماء النطاقات ينبغي حتى تكون قابلة للت�سجيل �أن تكون متميزة
عن غريها من الأ�سماء الأخرى حتى ميكن لها �أن ت�ضطلع بالدور املناط بها وهذا كما
ا�رشنا �أنفا يفرت�ض توافر عن�رص الإبداع يف خلق ا�سم النطاق وهذا ما ينبغي توافره
يف كافة فئات امللكية الفكرية �سواء ًا كنا نتحدث عن عالمات جتارية �أم عن حق
م�ؤلف �أم عن ر�سوم ومناذج �صناعية �أم عن براءة اخرتاع �أو عن غريها من فئات امللكية
الفكرية  ،وعليه فان هذه اخل�صائ�ص التي ينبغي �أن تتوفر يف ا�سم النطاق جتعلها اقرب
ما تكون حلقوق امللكية الفكرية .
ومن جانب �آخر ف�إن ملكية ا�سم النطاق ال تكون واردة ما مل يتم ت�سجيل ا�سم
النطاق وهذا ينطبق على �أ�س�س الت�سجيل ال�سعودية وكذلك على الأ�س�س الأردنية
وهذا هو �أي�ضا ال�رشط الواجب التوفر يف حقوق امللكية الفكرية با�ستثناء حق امل�ؤلف
الذي ال ي�شرتط الت�سجيل حلمايته قانونيا �سواء  ،فوفقا لن�ص املادتني ( )1( )3-2من
نظام حماية حقوق امل�ؤلف ال�سعودي رقم (م )11ل�سنة1410هـ � ،أو وفق ًا لن�ص املادة
(�/3أ/ب) ( )2من قانون حماية حق امل�ؤلف الأردين رقم ( )22ل�سنة1992م .
كما يت�ضح �أن من املربرات التي ي�سوقها �أ�صحاب الر�أي ال�سابق يف تربير ما ذهبوا
�إليه من اعتبار ا�سم النطاق حق من حقوق امللكية الفكرية هو مدى الت�شابه الكبري بني
الوظيفة التي ت�ؤديها العالمة التجارية والوظيفة التي ي�ؤديها ا�سم النطاق ففي الوقت
الذي تعترب فيه العالمة التجارية هي و�سيلة ت�ستخدم لتميز الب�ضائع واملنتجات �أو
اخلدمات التي يقدمها �أ�صحابها

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 -1ن�صت املادة ( )2من نظام حمايةحقوق امل�ؤلف ال�سعودي على انه (يتمتع بحماية هذا النظام م�ؤلفو امل�صنفات املبتكرة يف العلوم
والآداب والفنون� ،أي ًا كان نوع هذه امل�صنفات� ،أو طريقة التعبري عنها� ،أو �أهميتها� ،أو الغر�ض من ت�أليفها – ون�صت املادة ()3
من ذات النظام على انه (ت�شمل احلماية بوجه عام م�ؤلفي امل�صنفات التي يكون مظهر التعبري عنها الكتابة �أو ال�صوت �أو الر�سم
�أو الت�صوير �أو احلركة وبوجه خا�ص )....
2 -2ن�صت املادة (�/3أ/ب) من قانون حماية حق امل�ؤلف الأردين على انه ( تتمتع باحلماية مبوجب هذا القانون امل�صنفات املبتكرة
يف الآداب والفنون والعلوم �أيا كان نوع هذه امل�صنفات �أو �أهميتها �أو الغر�ض من �إنتاجها ب -ت�شمل هذه احلماية امل�صنفات التي
يكون مظهر التعبري عنها الكتابة �أو ال�صوت �أو الر�سم �أو الت�صوير �أو احلركة . ) .....
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وفق ًا ملا ن�صت عليه املادة ( )15من اتفاقية اجلوانب املت�صلة بالتجارة من حقوق
امللكية الفكرية (ترب�س) ( , )1حيث جاء الن�ص فيها على انه (تعترب �أي عالمة �أو
جمموعة عالمات ت�سمح بتمييز ال�سلع واخلدمات التي تنتجها من�ش�أة ما عن تلك التي
تنتجها املن�ش�آت الأخرى �صاحلة لأن تكون عالمة جتارية) وهذا �أي�ضا هو ذات املعنى
الذي ت�ضمنه ن�ص املادة (الأوىل) من نظام العالمات التجارية ال�سعودي رقم ( م)21/
ل�سنة 1423هـ ل�سنة والذي جاء فيها الن�ص على انه (تعد عالمة جتارية يف تطبيق
�أحكام هذا النظام الأ�سماء املتخذة �شك ً
ال مميز ًا �أو الإم�ضاءات �أو الكلمات �أو احلروف
�أو الأرقام �أو الر�سوم �أو الرموز �أو الأختام �أو النقو�ش البارزة �أو �أي �إ�شارة �أخرى �أو
�أي جمموع منها تكون قابلة للإدراك بالنظر و�صاحلة لتمييز منتجات �صناعية �أو جتارية
�أو حرفية �أو زراعية �أو م�رشوع ا�ستغالل للغابات �أو ثروة طبيعية� ،أو للداللة على �أن
ال�شيء املراد و�ضع العالمة عليه يعود ملالك العالمة بداعي �صنعه �أو انتقائه �أو اخرتاعه
�أو االجتار به �أو للداللة على ت�أدية خدمة من اخلدمات) وقانون العالمات التجارية
الأردين رقم ( )29ل�سنة (2007م) وتعديالته والذي جاء الن�ص فيها باملادة ()1
على �أنه (�أي �إ�شارة ظاهرة ي�ستعملها �أو يريد ا�ستعمالها �أي �شخ�ص لتمييز ب�ضائعه
�أو منتجاته �أو خدماته عن ب�ضائع �أو منتجات �أو خدمات غريه) ( , )2ف�إن ا�سم النطاق
�أي�ض ًا ي�ستخدم لتميز املوقع االلكرتوين عن غريه من املواقع االلكرتونية الأخرى
وذلك ب�صورة عنوان يعرف من خالله املوقع االلكرتوين مما ميكن معه وفق ًا لأ�صحاب
الر�أي ال�سابق اعتبار ا�سم النطاق مبثابة العالمة التجارية وما ي�ؤكد ذلك احتمالية
التنازع بني العالمة التجارية و�أ�سماء النطاقات (. )3

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

� 1 -1إن اتفاقية اجلوانب املت�صلة بالتجارة من حقوق امللكية الفكرية (ترب�س) هي ملحق باتفاقية منظمة التجارة العاملية والتي مت
التوقيع عليها يف مراك�ش باملغرب العربي عام (1994/4/15م) ودخلت حيز التنفيذ عام (1995م) وتخت�ص مبعاجلة حقوق
امللكية الفكرية  ،وقد انظم تاليها اململكة العربية ال�سعودية عام (1426ه) وقد �أنظمت �إليها اململكة الأردنية الها�شمية عام
(1999م) .
2 -2قانون العالمات التجارية الأردين رقم ( )29ل�سنة ( 2007م) وتعديالته (ال�سرحان  ،عدنان 2010 ،م � ،ص. ) 32
(3 -3ال�سرحان  ،عدنان 2010 ،م � ،ص. ) 32
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كذلك فان مما يربر اعتبار ا�سم النطاق حق من حقوق امللكية الفكرية هو مدى
الت�شابه �إن مل نقل جماز ًا مدى التطابق بني الوظيفة التي ي�ضطلع بها ا�سم النطاق
والوظيفة التي ي�ضطلع بها عنوان امل�صنف فالأخري حممي قانونيا مبوجب ن�ص املادة
( )1( )4من نظام حماية حقوق امل�ؤلف ال�سعودي  ،واملادة (/3ج) ( )2من قانون حماية
حق امل�ؤلف الأردين مما ميكن معه وفقا لأ�صحاب الر�أي ال�سابق اعتبار ا�سم النطاق
مبثابة عنوان امل�صنف .
وبناء على ما �سبق فان الباحث ي�ؤيد النظرية القا�ضية بان ا�سم النطاق �أكرث ما ميكن
اعتباره حق ًا من حقوق امللكية الفكرية نظرا ل�سعة الت�شابه بني ا�سم النطاق وحقوق
امللكية الفكرية �سواء من حيث املميزات �أو من حيث متطلبات امللكية وجتديدها
وانتهائها �أو من حيث الوظيفة .
�إال �أن الإ�شكالية التي تثور بعد اعتبار ا�سم النطاق حق ًا من حقوق امللكية الفكرية
هي حول القانون الواجب التطبيق عن هذا احلق حلمايته  ،ونظر ًا ل�سكوت �أ�صحاب
النظرية ال�سابقة عن الإجابة على هذا الت�سا�ؤل فرب�أي الباحث ف�إن ا�سم النطاق �أقرب
ما يكون للعالمة التجارية ولعنوان امل�صنف ولكن عند قيا�س ن�سبة ال�شبه بينه وبني
عنوان امل�صنف جنده اقرب لهذا الأخري من ال�شبه بينه وبني العالمة التجارية بخا�صة
�إذا ما الحظنا �أن املوقع االلكرتوين الذي يعرب عنه ا�سم النطاق ميكن �أن يعترب ما فيه
حمميا مبوجب ت�رشيعات حق امل�ؤلف لذلك ف�إننا جند �رضورة حمايته مبوجب القواعد
القانونية اخلا�صة بحماية عنوان امل�صنفات نظر ًا لعدم وجود ت�رشيع خا�ص حلماية
�أ�سماء النطاقات على االنرتنت �سواء يف اململكة العربية ال�سعودية �أو يف اململكة
الأردنية الها�شمية .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -1ن�صت املادة ( )4من نظام حماية حقوق امل�ؤلف ال�سعودي على انه (ت�شمل احلماية عنوان امل�صنف �إذا كان متميز ًا بطابع
ابتكاري ،ومل يكن لفظ ًا جاري ًا للداللة على مو�ضوع امل�صنف.
� -2صت املادة (/3ج) من قانون حماية حقوق امل�ؤلف الأردين على انه (و ت�شمل احلماية عنوان امل�صنف �إال �إذا كان العنوان
لفظا جاريا للداللة على مو�ضوع امل�صنف .
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�إال �أن ذلك اليعني �سالمة هذا الو�ضع القائم واال�ستمرار بوجود هذا الفراغ
الت�رشيعي حيث �أن الأمر اليعدو كونه اجتهاد ًا من الباحث ل�سد الفراغ الت�رشيعي
املوجود مما يقت�ضي تدخل امل�رشع والعمل على ت�رشيع قواعد قانونية خا�صة حلماية
ا�سم النطاق على غرار القواعد القانونية املقررة حلماية حقوق امللكية الفكرية .
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اخلامتة
�إن من خالل هذا البحث حاولنا قدر الإمكان التعر�ض بالتف�صيل لتحديد الطبيعة
القانونية لأ�سماء النطاقات كمحاولة منا لتعبيد الطريق �أمام امل�رشعني ال�سعودي
والأردين لت�رشيع الن�صو�ص القانونية اخلا�صة ب�أ�سماء النطاقات ب�صورة تن�سجم مع
طبيعة �أ�سماء النطاقات مبا يوفر احلماية الت�رشيعية الكاملة لها  ،وقد ا�ستطاع الباحث
من خالل هذا البحث التو�صل جلملة من النتائج والتو�صيات  ،وهي على النحو التايل:
النتائج
• يق�صد ب�أ�سماء النطاقات ب�صورة عامة عنوان املوقع االلكرتوين الذي يتم من
خالله الولوج للموقع االلكرتوين على االنرتنت وت�صفحه .
• اليوجد يف اململكة العربية ال�سعودية �أو يف اململكة الأردنية الها�شمية �أي
ت�رشيع قانوين خا�ص بتنظيم �أ�سماء النطاقات  ،حيث �إن تنظيمها قد مت وفق ًا
لأ�س�س و�ضعت من قبل اجلهات املخت�صة قانوني ًا ب�إدارة وت�سجيل �أ�سماء
النطاقات على االنرتنت .
• �إن ا�سم النطاق ال�سعودي هو الذي يتم ت�سجيله �ضمن النطاق ال�سعودي لدى
هيئة االت�صاالت وتقنية املعلومات ال�سعودية  ،وميكن �أن يتكون من حروف
عربية �أو التينية � ،أما ا�سم النطاق الأردين فهو اال�سم الذي ي�سجل �ضمن
النطاق الأردين يف املركز الوطني لتكنولوجيا املعلومات وحديثا فانه مت ال�سماح
ب�أن يتكون من حروف عربية �أو التينية .
• �إن تعريف ا�سم النطاق ورد ب�صورة وا�ضحة يف الئحة �أ�س�س ت�سجيل �أ�سماء
النطاقات ال�سعودية وذلك على خالف ما هو عليه احلال يف وثيقة �أ�س�س ت�سجيل
�أ�سماء النطاقات الأردنية .
• �إن �أ�سماء النطاقات ال�سعودية العلوية العربية يجوز ت�سجيلها من �أي �شخ�ص
طبيعي �أو معنوي ومل يرد �أنواع معينة لها بيد �أن �أ�سماء النطاقات ال�سعودية
الالتينية تتنوع وفقا لطبيعة عمل املوقع االلكرتوين الذي ميثله اال�سم وهذا هو
احلال ب�ش�أن �أ�سماء النطاقات الأردنية .
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• �إن تعداد �أنواع �أ�سماء النطاقات الالتينية وردت ب�صورة وا�ضحة ومت�سل�سلة يف
الئحة �أ�س�س الت�سجيل ال�سعودية وذلك على خالف ما هو عليه احلال يف وثيقة
�أ�س�س الت�سجيل الأردين .
• لقد ظهرت يف الفقه نظريتان لتحديد الطبيعة القانونية لأ�سماء النطاقات
�أولهما �أن �أ�سماء النطاقات حق م�ستقل بذاته وثانيهما �أن �أ�سماء النطاقات حق
من حقوق امللكية الفكرية .
• �إن نظرية �أ�سماء النطاقات حق م�ستقل تنق�سم �إىل ق�سمني احدهما مفاده �أن
�أ�سماء النطاقات هي موقع افرتا�ضي والأخر مفاده �أن �أ�سماء النطاقات فكرة
قانونية م�ستقلة .
• �إن نظرية �أ�سماء النطاقات حق من حقوق امللكية الفكرية مفادها �أن �أ�سماء
النطاقات اقرب ما ميكن اعتبارها حق ًا من حقوق امللكية الفكرية نظر ًا لأوجه
ال�شبه بني �أ�سماء النطاقات وحقوق امللكية .
• �إن نظرية �أ�سماء النطاقات حق من حقوق امللكية الفكرية هي اقرب ما تكون
لتحديد التكيف القانوين الأن�سب لأ�سماء النطاقات .
• يف ظل الفراغ الت�رشيعي احلايل فانه من املمكن معاملة ا�سم النطاق عند حمايته
وفقا للقواعد القانونية املقررة حلماية عنوان امل�صنفات مبوجب ت�رشيعات حق
امل�ؤلف .
املقرتحات
• نقرتح و�ضع تعريف وا�ضح لأ�سماء النطاقات يف الئحة �أ�س�س ت�سجيل �أ�سماء
النطاقات الأردنية على غرار التعريف الوارد يف الئحة �أ�س�س ت�سجيل �أ�سماء
النطاقات ال�سعودية .
• نقرتح الن�ص يف الئحة �أ�س�س ت�سجيل �أ�سماء النطاقات الأردنية على جواز
ت�سجيل �أ�سماء النطاقات باللغة العربية وذلك على غرار ما هو عليه احلال يف
وثيقة �أ�س�س ت�سجيل �أ�سماء النطاقات ال�سعودية .
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• نقرتح حتديد �أنواع �أ�سماء النطاقات يف الئحة �أ�س�س الت�سجيل الأردنية ب�صورة
وا�ضحة ومت�سل�سلة على غرار حتديد �أنواع �أ�سماء النطاقات ال�سعودية .
• نقرتح و�ضع نظام خا�ص ب�أ�سماء النطاقات يف اململكة العربية ال�سعودية وقانون
خا�ص يف اململكة الأردنية الها�شمية .
• نقرتح تبني نظرية �أ�سماء النطاقات حق ًا من حقوق امللكية الفكرية يف حتديد
الطبيعة القانونية لأ�سماء النطاقات .
• يف ظل الفراغ الت�رشيعي القائم نقرتح حماية �أ�سماء النطاقات وفق ًا للقواعد
القانونية املقررة حلماية عنوان امل�صنف .
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The Legal Nature of Domain Names - Comparative Study
Dr. Ali Khaled Qtaishat
Al-Imam Muhammad Ibn Saud Islamic University

Abstract

The aim of this research paper is to explore the legal nature that
governs the basis of internet domain names registration in both the
Kingdom of Saudi Arabia and the Hashemite Kingdom of Jordan. This
paper employed a binary division in which the first chapter examines
internet domain definitions with respect to concept and type; and the
second chapter examines the legal nature of internet domain names
by detailed examination of the legal jurisprudence theories that deal
with delineating the legal nature of internet domain names.
This paper ends with a host of conclusions, the most important are:
(1) in general, the definition of internet domain name (the electronic
website address used to enter the website and explore it), and internet
domain names in both Saudi Arabia and Jordan were amended by
authorities specialized in managing internet domain names according
to legal principles; (2) registration of internet domain names in Arabic
and Latin languages is permissible in Saudi Arabia, whereas in
Jordan the registration is only permissible in the Latin languages; (3)
the registration of internet domain names in the Latin languages is
amended according to type in both Saudi Arabia and Jordan; and (4)
we have concluded that there are two theories that define the legal
nature of internet domain names. The first theory, considers internet
domain name as an independent property right. The second theory,
considers internet domain name as an intellectual property right,
because of the similarity between the two, and consequently internet
domain names can be protected under the laws that protect authors’
products.
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القوانني والأنظمة :
•الد�ستور الأردين رقم ( )2ل�سنة 1952م وتعديالته .
•نظام حماية حقوق امل�ؤلف ال�سعودي رقم (م )11ل�سنة 1410ه .
•قانون حماية حق امل�ؤلف الأردين رقم ( )22ل�سنة 1992م .
•نظام العالمات التجارية ال�سعودي رقم ( م )21/ل�سنة 1423هـ
•قانون العالمات التجارية الأردين رقم ( )29ل�سنة ( 2007م) وتعديالته .
•�أ�س�س ت�سجيل �أ�سماء النطاقات ال�سعودية ال�صادرة عن هيئة االت�صاالت وتقنية
املعلومات ال�سعودية .
•�أ�س�س ت�سجيل �أ�سماء النطاقات الأردنية ال�صادرة عن املركز الوطني لتكنولوجيا
املعلومات الأردين .
االتفاقيات الدولية :
•اتفاقية اجلوانب املت�صلة بالتجارة من حقوق امللكية الفكرية (ترب�س) .
املواقع االلكرتونية :
•موقع هيئة االت�صاالت وتقنية املعلومات ال�سعودية(. ) http://www.nic.net.sa
•موقع املركز الوطني لتكنولوجيا املعلومات (. )http://www.dns.jo
•موقع منظمة التجارة العاملية ()http://www.wtoarab.org
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واقع ا�ستخدام تطبيقات الإدارة الإلكرتونية يف التعليم
ودورها يف تطوير العملية التعليمية من وجهة نظر مديري
املدار�س والوكالء واملعلمني
امللخ�ص

د .حممد بن �إبراهيم ال�شويعي
جامعة الق�صيم  -الق�صيم

هدفت هذه الدرا�سة �إىل التعرف على درجة تطبيق الإدارة الإلكرتونية يف مدار�س
التعليم العام يف منطقة الق�صيم التعليمية من وجهة نظر مديري املدار�س ووكالئها واملعلمني .
وكذلك التعرف على مدى م�ساهمة الإدارة الإلكرتونية يف تطوير العملية التعليمية يف مدار�س
التعليم العام يف منطقة الق�صيم التعليمية ,من وجهة نظر مديري املدار�س ووكالئها واملعلمني.
بالإ�ضافة �إىل درا�سة ت�أثري بع�ض املتغريات على درجة التطبيق وامل�ساهمة يف تطوير العملية
التعليمية ,وهذه املتغريات هي :الدرجة العلمية ,النوع (ذكور �أو �إناث) ,طبيعة العمل ,اخلربة يف
التدري�س ,اخلربة يف الكمبيوتر والإنرتنت .وتكونت عينة الدرا�سة من جمموعة من مديري
املدار�س والوكالء واملعلمني ,وا�ستخدمت اال�ستبانة ك�أداة جلمع البيانات وتكونت من ق�سمني:
معلومات دميغرافية ,وعبارات اال�ستبانة والتي ا�شتملت على ثالثة حماور  :املحور الأول البنية
التحتية والتجهيزات التقنية بعدد ( )11فقرة واملحور الثاين اخلدمات الإدارية بعدد ( )12فقرة
واملحور الثالث اخلدمات التعليمية بعدد ( )8فقرات  .وجاءت عبارات املحاور الثالثة لقيا�س
درجة تطبيق الإدارة الإلكرتونية ,ومدى م�ساهمتها يف تطوير العملية التعليمية يف مدار�س
التعليم العام يف منطقة الق�صيم التعليمية  .وتو�صلت الدرا�سة �إىل النتائج التالية :
•جاءت درجة تطبيق الإدارة الإلكرتونية يف جميع ا�ستجابات �أفراد عينة الدرا�سة بدرجة
منخف�ضة ,بينما جاءت عالية يف جميع ا�ستجابات �أفراد عينة الدرا�سة حول مدى م�ساهمة
تطبيقات الإدارة الإلكرتونية يف تطوير العملية التعليمية.
•عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة ( )0‚05يف �أداء �أفراد العينة
على مقيا�س تطبيق الإدارة الإلكرتونية يف مدار�س التعليم العام تعزى ملتغريات الدرا�سة
امل�ستقلة.
•عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة ( )0‚05يف �أداء �أفراد العينة
على مقيا�س م�ساهمة الإدارة الإلكرتونية يف تطوير العملية التعليمية يف مدار�س التعليم
العام تعزى ملتغريات الدرا�سة امل�ستقلة .
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املقدمة
تت�سابق الدول املتقدمة وغريها يف �إعادة النظر يف �أنظمتها التعليمية وذلك ملواكبتها
للتطورات العلمية والتقنية  ,بالإ�ضافة �إىل الوعي ب�رضورة مواكبة املتغريات ال�رسيعة
وتلبية احتياجات جمتمعاتها وطموحات �شعوبها � ,إذ تتجه هذه الدول يف الع�رص
احلايل �إىل ا�ستخدام التطبيقات الإلكرتونية وتفعيلها ب�شكل كبري �إميانا منها ب�أن ذلك
له �أثر وا�ضح على �رسعة الأداء وتنظيمه ودقة معاجلة البيانات وحفظها وتخزينها
وا�سرتجاعها يف الوقت املنا�سب ب�أقل جهد .
بالرغم من النمو املتزايد يف ا�ستخدام التطبيقات الإلكرتونية يف العملية التعليمية
�سواء التطبيقات الإدارية �أو التعليمية �إال �أن هناك حتديات عديدة تواجه تطبيق تلك
التقنيات� ,إذ �أن تطبيقها ي�ستوجب توفري بيئة تعليمية �إلكرتونية مع ما يتطلب ذلك
من موارد ب�رشية وبنية حتتية �إ�ضافة �إىل امتالك العاملني يف �سلك التعليم – معلمني
و�إداريني – للقيم والقناعات والكفايات الالزمة ال�ستخدام هذا النوع من التطبيقات,
حيث �إنه كلما كان م�ستوى االمتالك عاليا كان م�ستوى الأداء �أعلى و�أدعى لنجاح
العملية التعليمية .
مبا �أن ا�ستخدام تطبيقات الإدارة الإلكرتونية يف التعليم احلديث يعد من �أهم
املتطلبات لتهيئة البيئة التعليمية املنا�سبة لكل من املعلم واملتعلم فان ذلك �سي�ؤدي �إىل
توفري متطلبات العملية التعليمية ب�شكل �أ�رسع و�أدق من التعامالت التقليدية .
�إن تطوير العملية التعليمية وتوظيف التقنيات احلديثة يف املنظومة التعليمية يعد
�رضورة مل�سايرة التقدم العلمي والتكنولوجي ,حيث �أكدت اخلطة اخلم�سية الأوىل
لتقنية املعلومات (1426هـ) �أن من �أهدافها � ,أن يتم التوظيف الأمثل لالت�صاالت

وتقنية املعلومات يف اململكة يف التعليم والتدريب من خالل تبني التعلم الإلكرتوين
و�إعداد جميع من�سوبي التعليم من �أ�ساتذة وطالب و�إداريني ال�ستخدامه .
وت�ؤكد �سيا�سات الدول الرتبوية على �رضورة الأخذ بامل�ستحدثات التكنولوجية يف
امل�ؤ�س�سات التعليمية والرتبوية وتوفري العنا�رص الب�رشية امل�ؤهلة من مديرين ومعلمني
و�إداريني للتفاعل الواعي مع التطورات التكنولوجية بهدف �إحداث تغيري يف بنية
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امل�ؤ�س�سة التعليمية ووظائفها وتقدمي حلول مبتكرة للم�شكالت التي يعاين منها النظام
التعليمي لي�صبح �أكرث كفاءة وفعالية  ,من خالل �إعداد وتنفيذ برامج تدريبية للعاملني
يف امل�ؤ�س�سات التعليمية بهدف االرتقاء مب�ستوى �أدائهم الوظيفي .
كما تغري دور املعلم يف املدر�سة احلديثة  ,ف�إن مدير املدر�سة لي�س ببعيد عن هذا التغري
�إذ يعد ال�شخ�ص املنوط به الإ�رشاف على تطوير وحتفيز الهيئة الإدارية والتعليمية
والطالب يف امل�ؤ�س�سة الرتبوية  ,لذا اهتمت كثري من الأنظمة الرتبوية والتعليمية
مبراجعة جذرية ب�شكل م�ستمر لالطمئنان على قدرتها على �إعداد الأجيال القادمة
وذلك بو�ضع موا�صفات ومعايري ينبغي �أن تنطبق على مدير املدر�سة لت�ساعده على
االنتقال من املدر�سة التقليدية �إىل املدر�سة الإلكرتونية ومنها الرغبة يف النمو املهني
وم�سايرة التطور التكنولوجي وامتالك القدرات الإدارية  ,ويعترب ذلك هدفا ي�سعى
�إليه الرتبويون وخرباء التعليم لتحقيقه وذلك ب�إعداد برامج لتدريب مديري املدار�س
على التكنولوجيا احلديثة وتقنيات ال�شبكات االجتماعية ( )Social Networkملجتمع
القرن احلادي والع�رشين .

يذكر غنيم (� )2006أن �أهمية الإدارة الإلكرتونية تعود لعدة �أ�سباب  ,منها :

1-1حت�سني م�ستوى �أداء املنظمة .
2-2انخفا�ض تكاليف الإنتاج وزيادة ربحية املنظمة .
3-3ات�ساع نطاق الأ�سواق التي تتعامل معها املنظمة .
4-4توجيه الإنتاج وفقا الحتياجات ورغبات العمالء وامل�ستهلكني .
5-5حت�سني جودة املنتجات وزيادة درجة التناف�سية .
6-6تاليف خماطر التعامل الورقي .
لقد �أكدت العديد من الدرا�سات ال�سابقة على �أهمية تطوير العملية التعليمية
با�ستخدام تطبيقات الإدارة الإلكرتونية ومن هذه الدرا�سات درا�سة ()Russell ,2004
التي هدفت �إىل التعرف على مدى �إ�سهام الإدارة الإلكرتونية يف العمل  ,ومدى ت�أثريها
الإيجابي على ا�ست�شارات مر�شدي الطالب  ,واملعوقات التي تواجه ا�ستخدام الإدارة
الإلكرتونية يف املدار�س  ,وا�ستخدم الباحث املنهج الو�صفي الوثائقي  ,وتو�صلت
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الدرا�سة �إىل �أن الإدارة الإلكرتونية ت�سهم يف زيادة الإنتاجية  ,وتقليل التكاليف
وحتقيق ر�ضا امل�ستفيدين من العملية التعليمية  ,زيادة امل�شاركة  ,وحت�سني فاعلية
العمليات وخدماتها الداخلية  ,التخل�ص من الأعمال الورقية وتقدمي اخلدمات ب�شكل
�آيل مما ي�ساعد يف توفري الوقت واجلهد والتكلفة  ،واتفقت درا�سة ))Basu, 2004
مع الدرا�سة ال�سابقة يف وجود جمموعة من العوامل التي قد تعيق تطبيق احلكومة
الإلكرتونية يف الدول النامية .
وتو�صلت الدرا�سة �إىل عدد من النتائج منها :
�1 -1أن معظم الدول العربية مل حتقق مرحلة التكامل يف جمال تطبيق احلكومة
الإلكرتونية  ،فهي �إما يف مرحلة الظهور �أو الن�شوء �أو االنت�شار .
�2 -2أن من الأ�سباب التي �أدت �إىل ت�أخر الدول النامية يف تطبيق احلكومة
الإلكرتونية االفتقار �إىل التعاون الدويل .
�3 -3أن الدول املتقدمة مثل دول �أوربا قد �أظهرت تطبيق ًا فعا ً
ال للحكومة الإلكرتونية
نتيجة للتعهد ال�سيا�سي لقادة �أوربا لتعزيز تطبيق احلكومة الإلكرتونية .
كما بينت الدرا�سة �أن من العوامل التي تعوق تطبيق احلكومة الإلكرتونية يف
الدول النامية ما يلي :
1-1الدعم غري الكايف من القيادة العليا مع �ضعف البنية التحتية لتقنية املعلومات
واالت�صاالت .
2-2عدم ت�أهيل الكوادر الب�رشية للتعامل مع متطلبات العمل يف ظل احلكومة
الإلكرتونية .
�3-3ضعف اال�ستعداد واملقدرة على الإنفاق على تقنية املعلومات واالت�صاالت
والتكاليف املرتبطة بها وحمدودية الربجميات .
4-4عدم وجود ا�ستعداد ت�رشيعي وقانوين حلماية �أمن املعلومات املنتجة واملخزنة
واملنقولة .
5-5كما �أو�ضحت الدرا�سة �أن االت�صاالت الإلكرتونية يف الدول النامية عر�ضة
للهجوم على ال�رسية واخل�صو�صية .
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ت�شري درا�سة غنيم (� )2006إىل مدى �إ�سهام الإدارة الإلكرتونية يف تطوير العمل
الإداري  ,ومعوقات ا�ستخدامها  ,والك�شف عن الفروق بني �آراء املديرين حول مدى
�إ�سهام الإدارة الإلكرتونية يف تطوير العمل الإداري  ,ومعوقات ا�ستخدامها تبعا
ملتغريات الدرا�سة .
وقد ا�ستخدم الباحث املنهج الو�صفي امل�سحي التحليلي  ,واال�ستبانة ك�أداة
للدرا�سة وتكونت عينة الدرا�سة من  227مدير ًا من جميع مراحل التعليم العام يف
منطقة املدينة املنورة التعليمية  ,وكان من �أهم نتائج الدرا�سة ما يلي :
1-1يرى املديرون يف جميع مراحل التعليم العام �أن الإدارة الإلكرتونية ت�سهم
يف تطوير العمل الإداري بدرجة عالية  ,وي�أتي يف مقدمتهم مديرو املرحلة
املتو�سطة .
2-2يرى �أفراد عينة الدرا�سة �أن �أكرث �إ�سهامات الإدارة الإلكرتونية جاء فيما
يخ�ص دعم اتخاذ القرارات  ,و�أن �أقلها �إ�سهاما جاء فيما يخ�ص تقومي الأداء .
3-3يرى املديرون يف جميع مراحل التعليم العام �أن ا�ستخدام الإدارة الإلكرتونية
تواجه معوقات بدرجة متو�سطة .
4-4يرى �أفراد عينة الدرا�سة �أن �أكرث معوقات ا�ستخدام الإدارة الإلكرتونية يف
تطوير العمل الإداري املعوقات املادية  ,و�أقلها معوقات الربجميات .
كما و�ضعت الدعيلج (1426هـ) ر�ؤى م�ستقبلية لتطبيق الإدارة الإلكرتونية

والتعرف على فاعلية تطبيق الإدارة الإلكرتونية يف املدار�س الثانوية للبنات مبنطقة
مكة املكرمة وطرق التغلب على تلك املعوقات  ,وقد ا�ستخدمت الباحثة املنهج
الو�صفي  ,واال�ستبانة ك�أداة جلمع البيانات  ,وكان من �أهم نتائج الدرا�سة ما يلي :
1-1وجود �أثر فعال لتطبيق الإدارة الإلكرتونية متثلت يف �رسعة احل�صول على
املعلومات و�سهولة تخزين املعلومات و�صحة تكاملها .
2-2وجود معوقات حتول دون تطبيق الإدارة الإلكرتونية متثلت يف �ضعف
املخ�ص�صات املالية ونق�ص الكوادر الب�رشية والق�صور يف عقد الدورات
التدريبية .
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3-3وجود طرق للتغلب على معوقات تطبيق الإدارة الإلكرتونية متثلت يف تطوير
نظم العمل و�أ�ساليبه  ,خلق الوعي لدى من�سوبي املدر�سة ب�أهمية الإدارة
الإلكرتونية .
وقد حددت درا�سة ردنة (1427هـ) جمموعة من املعوقات التي تواجه مديري
املدار�س يف تطبيق وا�ستخدام التقنيات احلديثة ,وقد ا�ستخدم الباحث املنهج الو�صفي
التحليلي الذي اعتمد على اال�ستبانة ك�أداة للدرا�سة ,وجاءت نتائج الدرا�سة كالتايل :
1.1االتفاق على توفر التقنيات احلديثة يف املدار�س الثانوية احلكومية والأهلية
للبنني و�أكرثها توفر ًا �آالت ت�صوير امل�ستندات وجهاز احلا�سب الآيل والربامج
الإدارية احلا�سوبية وجهاز الطابعة اخلا�ص باحلا�سب الآيل .
2.2التقنيات احلديثة ت�سهم يف �إجناز العمل املدر�سي بطريقة �أف�ضل من �إجنازها
يدوي ًا كما ت�ساعد على توفري الوقت واجلهد واحل�صول على املعلومات ب�رسعة
كبرية .
�3.3أهم املعوقات التي تواجه تقدم وتطور امل�سرية الإدارية يف جمال ا�ستخدام
التقنيات احلديثة هي نق�ص الكوادر الب�رشية امل�ؤهلة فني ًا ال�ستخدامها.
وقد بلورت درا�سة امل�سعود ( )2008جمموعة من املتطلبات الب�رشية واملادية
الالزم توافرها ملديري املدار�س ووكالئها تبعا ملتغريات الدرا�سة .
وقد �أظهرت نتائج الدرا�سة �أن من �أهم املتطلبات الالزم توافرها لتطبيق الإدارة
الإلكرتونية يف املدار�س احلكومية ما يلي:
�1-1رضورة توافر الهيئة الإدارية املدر�سية امل�ؤهلة ت�أهي ً
ال فني ًا والقادرة على
ا�ستخدام تقنية املعلومات الإدارية .
2-2احلاجة �إىل تواجد املربجمني القادرين على ت�صميم وتطوير الربامج الإلكرتونية
للأعمال الإدارية املدر�سية  .مع تواجد الفنيني املهرة الذين يعملون على مواجهة
الأعطال التي حتدث يف الأجهزة احلا�سوبية وملحقاتها و�شبكات االت�صال .
�3-3أهمية توافر العن�رص املدرب امل�ؤهل ب�إدارات الرتبية والتعليم لتدريب الهيئة
الإدارية املدر�سية عل ا�ستخدام تقنية املعلومات الإدارية .
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�4-4رضورة توافر العن�رص الب�رشي الفاعل يف املدر�سة ,والذي يقوم على �إدخال
و�إخراج البيانات .
5-5احلاجة �إىل حتقيق الربط الإلكرتوين بني �إدارات الرتبية والتعليم واملدار�س
التابعة لها ,مع وجود موقع �إلكرتوين للمدر�سة على �شبكة الإنرتنت للتوا�صل
مع املحيط اخلارجي .
كما ك�شفت درا�سة حمدي ( )2008عن جمموعة من ال�صعوبات الإدارية والب�رشية
والتقنية والربجمية واملالية التي حتد من ا�ستخدام الإدارة الإلكرتونية يف �إدارة املدار�س
الثانوية مبنطقة مكة املكرمة من وجهة نظر مديري ووكالء تلك املدار�س والتعرف على
العوائق وحتديد الفروق ذات الداللة الإح�صائية بني وجهات نظر املديرين والوكالء .
ا�ستخدم الباحث املنهج الو�صفي امل�سحي  ,واال�ستبانة ك�أداة للدرا�سة  ،وكان من
�أهم النتائج التي تو�صلت �إليها الدرا�سة �أن ترتيب ال�صعوبات التي تواجه ا�ستخدام
الإدارة الإلكرتونية من وجهة نظر مديري ووكالء املدار�س الثانوية مبدينة مكة جاء
على النحو التايل :
1-1ال�صعوبات املالية يف الدرجة الأوىل .
2-2ال�صعوبات التقنية يف الدرجة الثانية .
3-3ال�صعوبات الإدارية يف الدرجة الثالثة .
4-4ال�صعوبات الربجمية يف الدرجة الرابعة .
كما و�ضعت درا�سة بخ�ش (1428هـ) خطة مقرتحة لتطبيق الإدارة الإلكرتونية

لتطوير كليات الرتبية للبنات باململكة العربية ال�سعودية  ،وا�ستخدمت الباحثة املنهج
الو�صفي التحليلي  ،واال�ستبانة ك�أداة للدرا�سة  ،وقد تو�صلت الدرا�سة �إىل نتائج عدة
من �أبرزها :
	�-إن مفهوم الإدارة الإلكرتونية وا�ضح متام الو�ضوح لدى عينة الدرا�سة .
	�-إن �إدراك عينة الدرا�سة ملفهوم الإدارة الإلكرتونية يرتبط بالكفاية والفاعلية
يف �أداء املهام الإدارية  ،و�إن جناح الإدارة الإلكرتونية مرتبط بالثقافة التنظيمية
وا�ستخدام تقنية املعلومات واالت�صاالت .
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	�-إجماع عينة الدرا�سة على �أهمية الإدارة الإلكرتونية يف كافة النواحي الإدارية
والفنية .
	�-إجماع عينة الدرا�سة على �أن �أبرز متطلبات تطبيق الإدارة الإلكرتونية يتمثل
يف و�ضع خطة ا�سرتاتيجية لتطبيق الإدارة الإلكرتونية وتطويرها  ،وا�ستثمار
الإمكانات الب�رشية واملالية  ،والتدريب على ا�ستخدام �آليات الإدارة الإلكرتونية
والعمل بروح الفريق الواحد .
	-من �أبرز معوقات تطبيق الإدارة الإلكرتونية قلة املخ�ص�صات للبنية التحتية،
و�ضعف ال�صيانة الدورية للبنية التحتية  ،وندرة الدورات يف جمال الإدارة
الإلكرتونية  ،وقلة الدعم الفني  ،وقلة الكفاية التقنية .
لقد �أو�ضحت درا�سة املنديل ( )2009الواقع الفعلي لأداء مديري املدار�س
الثانوية مبدينة الريا�ض با�ستخدام برامج الإدارة الإلكرتونية املدر�سية من وجهة
نظر املديرين  ,وحتديد املعوقات التي حتول دون تطوير �أدائهم ومدى م�ساهمة برامج
الإدارة الإلكرتونية يف رفع �أدائهم  ،وجلمع بيانات الدرا�سة فقد ا�ستخدم الباحث
اال�ستبانة ومت تطبيقها على مديري املدار�س الثانوية مبدينة الريا�ض وعددهم 91
مدير ًا وقد جاءت النتائج كالتايل :
	�-إن �أكرث املجاالت التي ت�ستخدم فيها برامج الإدارة الإلكرتونية هو جمال التخطيط
مبتو�سط ح�سابي بلغ ( )4,28بينما جاء يف املرتبة الثانية جمال التنظيم مبتو�سط
ح�سابي بلغ ( , )4,20ويف املرتبتني الثالثة والرابعة جاء جمال اتخاذ القرار وجمال
املتابعة مبتو�سط ح�سابي بلغ ( )3,90( ,)4,01لكل جمال على الرتتيب .
�أثبتت هذه الدرا�سة �أن �أهم املعوقات التي تواجه ا�ستخدام برامج الإدارة الإلكرتونية
يف التعليم هي :
	-عدم توافر �أدلة ا�سرت�شادية لت�سهيل عملية ا�ستخدام برامج الإدارة الإلكرتونية .
	-بطء ا�ستجابة ال�رشكات املتعهدة وقلة اهتمامها ب�صيانة الربامج .
	-عدم وجود برامج �أمن معلومات .
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لقد ك�شفت درا�سة الغامدي ( )2009عن درجة تطبيق الإدارة الإلكرتونية يف
مدار�س تعليم البنني مبدينة ينبع ال�صناعية ودرجة م�ساهمتها يف جتويد العمل الإداري
من وجهة نظر املديرين والوكالء .وا�ستخدمت الباحثة املنهج الو�صفي امل�سحي
حيث قامت بتطبيق الدرا�سة على كامل جمتمع الدرا�سة حيث بلغ العدد  49فرد ًا,
وا�ستخدمت اال�ستبانة جلمع البيانات  ,وكان من �أهم نتائج الدرا�سة ما يلي :
	-ر�أى املديرون والوكالء �أن تطبيق الإدارة الإلكرتونية يتم بدرجة عالية يف مدار�س
تعليم البنني مبدينة ينبع ال�صناعية .
	-ر�أى املديرون والوكالء �أن تطبيق الإدارة الإلكرتونية ي�سهم يف جتويد العمل
الإداري بدرجة عالية جدا يف مدار�س تعليم البنني مبدينة ينبع ال�صناعية .
	-توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة ( )0,05حول درجة تطبيق
الإدارة الإلكرتونية يف مدار�س تعليم البنني مبدينة ينبع ال�صناعية تعزى ملتغري
طبيعة العمل ل�صالح املديرين  ,ومتغري احل�صول على الرخ�صة الدولية لقيادة
احلا�سب الآيل ( )ICDLل�صالح احلا�صلني عليها.
	-ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة ( )0,05بني وجهات نظر
جمتمع الدرا�سة حول درجة تطبيق الإدارة الإلكرتونية يف مدار�س تعليم البنني
مبدينة ينبع ال�صناعية تعزى ملتغري املرحلة الدرا�سية � ,سنوات اخلربة العملية يف
الإدارة املدر�سية .
	-ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة ( )0,05بني وجهات نظر
جمتمع الدرا�سة حول درجة م�ساهمة تطبيق الإدارة الإلكرتونيةيف مدار�س تعليم
البنني مبدينة ينبع ال�صناعية يف جتويد العمل الإداري تعزى ملتغري طبيعة العمل
املرحلة الدرا�سية � ,سنوات اخلربة العملية يف الإدارة املدر�سية  ,احل�صول على
الرخ�صة الدولية لقيادة احلا�سب الآيل (. )ICDL
تبني من خالل عر�ض الدرا�سات ال�سابقة ت�شابه الدرا�سات التي �أجريت حول الإدارة
الإلكرتونية  ,حيث يالحظ �أن الدرا�سات التي تخ�ص ا�ستخدام الإدارة الإلكرتونية
يف التعليم قد حظيت باهتمام الباحثني  ,وقد اهتمت �أغلب هذه الدرا�سات بعن�رصين
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هامني هما �أهمية الإدارة الإلكرتونية وحتديد املتطلبات واملعوقات التي تواجه تطبيق
الإدارة الإلكرتونية يف التعليم  ,غري �أن الدرا�سات التي تهتم بتقومي ا�ستخدام تطبيقات
الإدارة الإلكرتونية يف املدار�س كانت �أقل  ,مع ندرة يف الدرا�سات التي �أجريت حول
مدى م�ساهمة تطبيقات الإدارة الإلكرتونية يف تطوير العملية التعليمية  ,ولعل ذلك
يرجع �إىل حداثة املو�ضوع وقلة املدار�س التي طبقت هذه التقنية  ,وميكن ت�صنيف
الدرا�سات ال�سابقة على النحو التايل :
	-درا�سات �أكدت �أهمية تطبيق الإدارة الإلكرتونية  ,مع درا�سة واقع تطبيق الإدارة
الإلكرتونية  ,بالإ�ضافة �إىل االهتمام مبتطلبات ومعوقات تطبيق الإدارة الإلكرتونية
يف التعليم مثل درا�سة الغامدي ( )2009واملنديل ( )2009وحمدي ()2008
ودرا�سة بخ�ش ( )1428وامل�سعود (. )2008
	-بع�ض الدرا�سات ركزت على �أثر تطبيق الإدارة الإلكرتونية كدرا�سة (Russell,
 , )2004ودرا�سة غنيم (. )2006
	-بع�ض الدرا�سات ركزت على التعرف على م�ستقبل تطبيق الإدارة الإلكرتونية
مثل درا�سة الدعيلج (1426هـ) .
تتميز الدرا�سة احلالية عن الدرا�سات ال�سابقة ب�أنها تناولت جماالت مل تتطرق لها
كثري من الدرا�سات كمجال اخلدمات الإدارية وجمال اخلدمات التعليمية  ،بالإ�ضافة
�إىل درا�سة مدى �إ�سهام التطبيقات الإلكرتونية التعليمية والإدارية يف تطوير العملية
التعليمية .
وقد ا�ستفادت الدرا�سة احلالية من الدرا�سات ال�سابقة يف تكوين �صورة مبدئية
للعالقة بني التطبيقات الإدارية الإلكرتونية والتطبيقات التعليمية الإلكرتونية � ،إ�ضافة
�إىل �أن الدرا�سة احلالية ا�ستفادت من الدرا�سات ال�سابقة يف توظيف نتائجها مع نتائج
الدرا�سة احلالية ويف عر�ض الإطار النظري واملراجع امل�ستخدمة وبناء �أداة الدرا�سة .
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م�شكلة الدرا�سة و�أ�سئلتها
ي�شكل التطوير يف العملية التعليمية هاج�سا كبريا لدى امل�سئولني يف الأنظمة
التعليمية �سواء ًا كان هذا التطوير خا�ص ًا باجلانب الإداري �أم التعليمي  ،ولذا فقد
�أخذت الدعوات �إىل هذا التطوير تت�سع �شيئا ف�شيئا فمن مناداة �إىل مدر�سة بدون
�أوراق �إىل تعليم بدون �أوراق .
وبتحليل الدرا�سات ال�سابقة تبني �أن الباحثني قد تناولوا تطوير العملية التعليمية
بق�سميها الإداري والتعليمي منف�صلني عن بع�ضهما البع�ض يف درا�ساتهم  ،ومبا �أن هذا
املنهج ميكن �أن يكون منا�سب ًا لتطوير العملية التعليمية التقليدية ف�إن املدر�سة احلديثة
وما ت�سعى �إليه من ا�ستخدام للم�ستحدثات التكنولوجية وعلى ر�أ�سها التطبيقات
الإلكرتونية �سواء الإدارية �أو التعليمية فانه البد �أن جترى بع�ض من الدرا�سات التي
تعالج الق�سمني مع ًا – الإداري والتعليمي – مل�ساعدة املعنيني باملدر�سة والقائمني عليها
من �إداريني ومعلمني وغريهم يف الإدارات الرتبوية العليا وكذلك امل�ستفيدين منها
كالطالب و�أولياء الأمور ,على معرفة مدى �إ�سهام التطبيقات الإلكرتونية  ,الإدارية
والتعليمية يف تطوير العملية التعليمية .
وبالرغم من تعدد الدرا�سات التي �أجريت حول الإدارة الإلكرتونية يف التعليم
�إال �أن اهتمامها تركز غالب ًا على �أهمية تطبيقها وحتديد املتطلبات واملعوقات  ,لكن
الدرا�سات التي تهتم بتقومي تطبيق الإدارة الإلكرتونية يف التعليم ومدى م�ساهمتها
يف تطوير العملية التعليمية مل حتظ باهتمام الباحثني .
ومن هنا برزت احلاجة �إىل القيام مبثل هذه الدرا�سة  ,وعليه فيمكن حتديد م�شكلة
الدرا�سة احلالية يف التعرف على درجة ا�ستخدام تطبيقات الإدارة الإلكرتونية
 E-Administrationودرجة م�ساهمتها يف تطوير العملية التعليمية وبناء على ذلك
فيمكن �صياغة م�شكلة الدرا�سة يف ال�س�ؤال الرئي�س التايل الذي ت�سعى الدرا�سة
للإجابة عنه :
ما درجة تطبيق الإدارة الإلكرتونية يف مدار�س التعليم العام يف منطقة الق�صيم وما
درجة م�ساهمتها يف تطوير العملية التعليمية من وجهة نظر مديري املدار�س ووكالئها
واملعلمني؟
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والذي �سيتم الإجابة عنه من خالل الإجابة عن الأ�سئلة الفرعية التالية :
	-ما درجة تطبيق الإدارة الإلكرتونية يف جمال البنية التحتية والتجهيزات التقنية
يف مدار�س التعليم العام يف منطقة الق�صيم التعليمية من وجهة نظر مديري
املدار�س ووكالئها واملعلمني؟
	-ما درجة م�ساهمة الإدارة الإلكرتونية يف تطوير العملية التعليمية يف جمال البنية
التحتية والتجهيزات التقنية يف مدار�س التعليم العام يف منطقة الق�صيم التعليمية
من وجهة نظر مديري املدار�س ووكالئها واملعلمني ؟
	-ما درجة تطبيق الإدارة الإلكرتونية يف جمال اخلدمات الإدارية يف مدار�س التعليم
العام يف منطقة الق�صيم التعليمية من وجهة نظر مديري املدار�س ووكالئها
واملعلمني ؟
	-ما درجة م�ساهمة الإدارة الإلكرتونية يف تطوير العملية التعليمية يف جمال
اخلدمات الإدارية يف مدار�س التعليم العام يف منطقة الق�صيم من وجهة نظر
مديري املدار�س ووكالئها واملعلمني ؟
	-ما درجة تطبيق الإدارة الإلكرتونية يف جمال اخلدمات التعليمية يف مدار�س
التعليم العام يف منطقة الق�صيم التعليمية من وجهة نظر مديري املدار�س
ووكالئها واملعلمني ؟
	-ما درجة م�ساهمة الإدارة الإلكرتونية يف تطوير العملية التعليمية يف جمال
اخلدمات التعليمية يف مدار�س التعليم العام يف منطقة الق�صيم التعليمية من وجهة
نظر مديري املدار�س ووكالئها واملعلمني ؟
	-هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة ( )=.‚.5بني وجهات نظر
�أفراد عينة الدرا�سة حول درجة تطبيق الإدارة الإلكرتونية يف مدار�س التعليم العام
يف منطقة الق�صيم التعليمية تعزى ملتغري (الدرجة العلمية ,النوع “ذكور �أو �إناث”,
طبيعة العمل  ,اخلربة يف التدري�س  ,اخلربة يف جمال الكمبيوتر والإنرتنت) ؟
	-هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة ( )=.‚.5بني وجهات
نظر �أفراد عينة الدرا�سة حول م�ساهمة الإدارة الإلكرتونية يف تطوير العملية
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التعليمية يف مدار�س التعليم العام يف منطقة الق�صيم التعليمية تعزى ملتغري
(الدرجة العلمية  ,النوع «ذكور �أو �إناث»  ,طبيعة العمل  ,اخلربة يف التدري�س,
اخلربة يف جمال الكمبيوتر والإنرتنت) ؟
�أهمية الدرا�سة
ترجع �أهمية هذه الدرا�سة �إىل ما يلي :
	-تعد هذه الدرا�سة �إ�ضافة �إىل اجلهود املبذولة والتي ت�سعى من خاللها وزارة
الرتبية والتعليم يف اململكة العربية ال�سعودية �إىل حت�سني التطبيقات الإلكرتونية
�سعيا للو�صول �إىل ما ي�سمى باملدر�سة الذكية � ,سواء فيما يخ�ص البنية التحتية
والتجهيزات التقنية �أو اخلدمات الإدارية والتعليمية.
	 -توجيه اهتمام املعنيني باملدار�س والقائمني عليها من �إداريني ومعلمني نحو �أهمية
ا�ستخدام التطبيقات الإلكرتونية الإدارية والتعليمية  ,مما ي�ؤمل منه املزيد من
االهتمام والدعم ال�ستخدام هذه التقنية لتطوير العملية التعليمية .
	-ي�ؤمل �أن تكون هذه الدرا�سة �إ�ضافة علمية جديدة ت�ضم �إىل غريها من الدرا�سات
وتفتح الطريق لدرا�سات �أخرى ت�ساهم يف تطوير العملية التعليمية .
�أهداف الدرا�سة
تهدف الدرا�سة احلالية �إىل ما يلي :
	-التعرف على درجة تطبيق الإدارة الإلكرتونية يف مدار�س التعليم العام يف منطقة
الق�صيم ,من وجهة نظر مديري املدار�س ووكالئها واملعلمني .
	-التعرف على درجة م�ساهمة الإدارة الإلكرتونية يف تطوير العملية التعليمية
يف مدار�س التعليم العام يف منطقة الق�صيم  ,من وجهة نظر مديري املدار�س
ووكالئها واملعلمني .
	-التعرف على الفروق الإح�صائية �إن وجدت عند م�ستوى الداللة ( )=.‚.5بني
وجهات نظر �أفراد عينة الدرا�سة حول درجة تطبيق الإدارة الإلكرتونية يف
مدار�س التعليم العام يف منطقة الق�صيم التعليمية تعزى �إىل متغريات الدرا�سة .
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	-التعرف على الفروق الإح�صائية �إن وجدت عند م�ستوى الداللة ( )=.‚.5بني
وجهات نظر �أفرادعينة الدرا�سة حول م�ساهمة الإدارة الإلكرتونيةيف تطوير
العملية التعليمية يف مدار�س التعليم العام يف منطقة الق�صيم التعليمية تعزى �إىل
متغريات الدرا�سة .
حدود الدرا�سة
تتحدد هذه الدرا�سة يف كونها �أجريت على مدراء املدار�س ووكالئها واملعلمني
يف مدار�س التعليم العام يف حمافظة عنيزة يف منطقة الق�صيم يف العام الدرا�سي
1432/1431هـ .كما �أنها تتحدد يف �أداة الدرا�سة والتي مت �إعدادها لتحقيق �أهدافها.
م�صطلحات الدرا�سة
تطوير العملية التعليمية )I.P.D. Instructional Processes Development( :
 عرفها خمي�س ( )2007على �أنها عملية يتم من خاللها ن�رش وتبني وتنفيذامل�ستحدثات التكنولوجية بني العاملني يف امل�ؤ�س�سة التعليمية بهدف �إحداث تغيري يف
بنية امل�ؤ�س�سة التعليمية ووظائفها وتقدمي حلول مبتكرة للم�شكالت التي يعاين منها
النظام التعليمي بحيث ي�صبح �أكرث كفاءة وفعالية .
الإدارة الإلكرتونية )E-Administration( :
 -يعرفها غنيم ( )2004ب�أنها  :تبادل الأعمال واملعامالت بني الأطراف من خالل

ا�ستخدام الو�سائل الإلكرتونية بدال من االعتماد على ا�ستخدام الو�سائل املادية
الأخرى .
�إجرائيا يق�صد با�ستخدام التطبيقات الإدارية والتعليمية الإلكرتونية يف هذه
الدرا�سة ب�أنها  :عملية حتويل اخلدمات الإدارية والتعليمية �إىل الطريقة الإلكرتونية
با�ستخدام تطبيقات تقنية املعلومات واالت�صال وذلك لتح�سني فعاليتها ونتائجها
وجودة اخلدمات املقدمة يف املدار�س .
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الإدارة التعليمية الإلكرتونية :
املفهوم والتعريف
لقد �أدى ا�ستخدام م�ستحدثات تكنولوجيا التعليم �إىل تطوير عملية التعليم والتعلم
وما تبع ذلك من ا�ستخدام للتكنولوجيا احلديثة يف الإدارة مما �أدى �إىل نقلة نوعية
يف جمال تطوير الإدارة املدر�سية وما حتقق من زيادة يف الإنتاجية  ,حيث ي�ؤكد
عمرو (بدون تاريخ) �إىل �أن توجهات غالبية الدرا�سات امل�ستقبلية يف جمال الإدارة
الرتبوية تدعو �إىل تطوير الإدارة املدر�سية مبا يتم�شى مع التطورات التكنولوجية ومنح
�صالحيات �أكرب ملديري املدار�س .
وينظر �إىل الإدارة الإلكرتونية على �أنها من �أهم الأ�س�س التي تقوم عليها عملية
التطوير يف العملية التعليمية  ,حيثي�شري ر�ضوان (� )2004إال �أن الإدارة الإلكرتونية
ت�شمل جميع مكونات الإدارة من تخطيط وتنفيذ ومتابعة وتقييم وحتفيز �إال �إنها تتميز
بقدرتها على تخليق املعرفة ب�صورة م�ستمرة وتوظيفها من �أجل حتقيق الأهداف .
وتعتمد الإدارة الإلكرتونية على تطوير البنية املعلوماتية داخل امل�ؤ�س�سة ب�صورة
حتقق تكامل الر�ؤية ومن ثم �أداء الأعمال .
لقد وردت تعريفات كثرية للإدارة الإلكرتونية  ,ومنها :
 -يعرفها ال�ساملي ( )2008على �أنها “اال�ستغناء عن املعامالت الورقية و�إحالل

املكتب الإلكرتوين عن طريق اال�ستخدام الوا�سع لتكنولوجيا املعلومات وحتويل
اخلدمات العامة �إىل �إجراءات مكتبية يتم معاجلتها ح�سب خطوات مت�سل�سلة منفذة
م�سبق ًا”.
� -أما غنيم ( )2006فيعرف الإدارة الإلكرتونية �أنها “االنتقال من �أداء العمل يف

الإدارة من الأ�سلوب التقليدي اليدوي �إىل تطبيق تقنيات املعلومات واالت�صاالت
با�ستخدام التقنية املتمثلة باحلا�سب الآيل وال�شبكة الدولية للمعلومات (الإنرتنت)
لتقدمي خدمات للم�ستفيدين �أو جتاوز ر�ضاهم”.
 يف حني عرفها العمرى ( )2006على �أنها “قدرة املنظمة (عامة �أو خا�صة) علىتقدمي اخلدمات وتبادل املعلومات بو�سائل �إلكرتونية ك�شبكة الإنرتنت �أو �أية �شبكة

املجلد الأول

د .حممد بن �إبراهيم ال�شويعي

129

مجلة العلوم اإلنسانية واإلدارية

دي�سمرب 2012م  /حمرم 1434هـ

العدد الثاين

ات�صال �إلكرتوين فيما بينها وبني املواطنني ومنظمات الإعمال املتعاملة معها بي�رس
ودقة عالية وب�أقل تكلفة وفى �أق�رص وقت مع �ضمان خ�صو�صية و�آمن”.
يف �ضوء التعريفات ال�سابقة تبني �أن الإدارة الإلكرتونية مفهوم حديث يعتمد على
الو�سائل الإلكرتونية وذلك مبزج املوارد الب�رشية واملعلوماتية والتكنولوجية املزج
املنا�سب لتقدمي اخلدمة الإلكرتونية بكفاءة وفعالية .
وعلى ذلك ف�إنه ميكن القول ب�أن الهدف الأ�سا�سي للإدارة الإلكرتونية هو ا�ستخدام
امل�ستحدثات التكنولوجية لدعم القرارات و�إجناز الإعمال الإدارية بكل ي�رس و�سهولة
بعيد ًا عن الأخطاء املحتملة والتعقيدات البريوقراطية .
ومن هنا ف�إن الإدارة الإلكرتونية تتعدى بكثري مفهوم امليكنة اخلا�صة ب�إدارات
العمل داخل امل�ؤ�س�سة � ,إىل مفهوم تكامل البيانات واملعلومات بني الإدارات املختلفة
واملتعددة وا�ستخدام تلك البيانات واملعلومات يف توجيه �سيا�سة و�إجراءات عمل
امل�ؤ�س�سة نحو حتقيق �أهدافها وتوفري املرونة الالزمة لال�ستجابة للمتغريات املتالحقة
�سواء الداخلية �أو اخلارجية .
لقد �سعت كثري من الدول �إىل تطبيق الإدارة الإلكرتونية يف �أنظمتها التعليمية
وكان لذلك عدد من الأ�سباب ومنها :
	-حت�سني �أداء املنظمات احلكومية من خالل تخفي�ض الإنفاق والتكاليف  ,وحتقيق
التن�سيق بني املنظمات احلكومية  ,واالنفتاح على العامل اخلارجي  ,وحتقيق اخلدمات
بعدد حمدود من الإداريني  ,وجتنب التعامالت الإدارية املعقدة .
	 -تقدمي مناذج جديدة من اخلدمات الإلكرتونية كالتعلم الإلكرتوين .
	-تقدمي اخلدمات دون ا�ستخدام امل�ستندات الورقية .
	-تقدمي خدمات دون الك�شف عن هوية املتعاملني �أو الك�شف عنها يف بع�ض اخلدمات
التي ال تقت�ضي التعرف على طالب اخلدمة .
وي�ضيف العمري ( )2003بع�ض الأ�سباب التي تدعو �إىل تطبيق الإدارة الإلكرتونية
يف اململكة العربية ال�سعودية ومنها :
	-االت�ساع اجلغرايف للملكة العربية ال�سعودية .
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	-الزيادة ال�رسيعة للنمو ال�سكاين .
	-النمو االقت�صادي ال�رسيع .
	-مواكبة التقدم التكنولوجي يف الدول املتقدمة .
مميزات ا�ستخدام الإدارة الإلكرتونية
	-ا�ستخدام وثائق �إلكرتونية بدال من الوثائق الورقية .
	-التفاعل اجلمعي �أو املتوازي .
	�-إمكانية تنفيذ كافة املعامالت �إلكرتوني ًا .
	-اال�ستخدام املكثف لتكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت وحتويلها لتكون الو�سط
الأ�سا�سي للعمل (قناديلى. )2004،

ولتحقيق �أهداف الإدارة الإلكرتونية فانه البد من توفر متطلبات عدة ت�ضمن جناح
امل�رشوع حيث �أ�شار كل من الغامدي ( )2009والعواملة ( )2003والعمري ()2003
والبكري (� )2002إىل تلك املتطلبات ومنها :
	-التوعية االجتماعية بثقافة الإدارة الإلكرتونية ومتطلباتها .
	-تطوير نظم التعليم والتدريب مبا يتالءم والتحول اجلدي .
	-توفري التكنولوجيا املالئمة ومواكبة م�ستجداتها .
	-توفري العنا�رص الب�رشية امل�ؤهلة وموا�صلة تدريبها با�ستمرار .
	-و�ضع الأطر الت�رشيعية وحتديدها وفق ًا للم�ستجدات .
	-التخطيط املايل الر�شيد ور�صد املخ�ص�صات الكافية .
	-بناء نظام معلومات متطور وحتديثه وفق ًا للمتغريات .
	-توفري البنية التحتية للإدارة الإلكرتونية .
	�-أمن وحماية املعلومات يف الإدارة الإلكرتونية .
ومبا �أن العمل بالإدارة الإلكرتونية يعني تخطيط وتنفيذ التحول الإلكرتوين
 E-Transformationمن النموذج التقليدي يف املنظمة �إىل منوذج جديد ي�ستند �إىل
موارد م�ستحدثات التكنولوجيا واملعرفة  ,ف�إن ذلك يتطلب �إجراء تغيري ا�سرتاتيجي
يف �أن�شطة ومكونات �أعمال املنظمة (يا�سني. )2005 ,

املجلد الأول

د .حممد بن �إبراهيم ال�شويعي

131

مجلة العلوم اإلنسانية واإلدارية

دي�سمرب 2012م  /حمرم 1434هـ

العدد الثاين

لقد تبني �أنه من الأ�سباب الرئي�سية التي �أدت �إىل �سعي كثري من الأنظمة �إىل
التحول من النظام الإداري التقليدي �إىل الإلكرتوين وتقدمي مناذج جديدة من اخلدمات
الإلكرتونية كالتعلم الإلكرتوين  ،فما هو التعلم الإلكرتوين  , E-learningوما العالقة
بني التعلم الإلكرتوين والإدارة الإلكرتونية ؟ .
التعلم الإلكرتوين ك�أحد تطبيقات الإدارة الإلكرتونية
ال �شك �أن للتطور العلمي الذي حققه الإن�سان ت�أثري ًا كبري ًا على كافة مناحي احلياة
وكان لظهور التقنيات التعليمية احلديثة �أثر كبري يف تطوير العملية التعليمية وطرقها
و�أ�ساليبها �إذ مل يعد الهدف من التعليم يف هذا الع�رص �إك�ساب الطالب املعرفة واحلقائق
فقط  ،بل تعداه �إىل �رضورة �إك�سابه املهارات والقدرات واالعتماد على الذات ليكون
قادر ًا على التفاعل مع متغريات الع�رص  ،وقادر ًا على �صناعة حياة جديدة قائمة على
ال�سيادة ال التبعية .
 -يعرفه �سامل ( )2004ب�أنه  :منظومة تعليمية لتقدمي الربامج التعليمية �أو التدريبية

للمتعلمني �أو املتدربني يف �أي وقت ويف �أي مكان با�ستخدام تقنيات املعلومات
واالت�صاالت التفاعلية مثل (الإنرتنت  ,الإذاعة  ,القنوات املحلية �أو الف�ضائية للتلفاز
الأقرا�ص املمغنطة  ,التلفون  ,الربيد الإلكرتوين � ,أجهزة احلا�سوب  ,امل�ؤمترات عن
بعد  )....لتوفري بيئة تعليمية  /تعلمية تفاعلية متعددة امل�صادر بطريقة متزامنة يف
الف�صل الدرا�سي �أو غري متزامنة عن بعد دون االلتزام مبكان حمدد اعتماد ًا على التعلم
الذاتي والتفاعل بني املتعلم واملعلم .
 -ويعرفه املو�سى (1423هـ) ب�أنه طريقة للتعليم با�ستخدام �آليات االت�صال احلديثة

من حا�سب و�شبكاته وو�سائطه املتعددة من �صوت و�صورة  ،ور�سومات  ،و�آليات بحث
�سواء كان من بعد
ومكتبات �إلكرتونية  ،وكذلك بوابات ال�شبكة العاملية للمعلومات
ً
�أو يف الف�صل الدرا�سي ؛ فاملق�صود هو ا�ستخدام التقنية بجميع �أنواعها يف �إي�صال
املعلومة للمتعلم ب�أق�رص وقت و�أقل جهد و�أكرب فائدة .
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العالقة بني الإدارة الإلكرتونية و التعلم الإلكرتوين
لقد �أ�صبح بديهي ًا �أن جناح �أي م�ؤ�س�سة تعليمية يقا�س �أوال بقدرة الإدارة على
ح�سن ا�ستخدام املوارد لتحقيق الأهداف بكفاءة و�إتقان وهذا ال يتحقق �إال با�ستخدام
تكنولوجيا املعلومات يف الإدارة املدر�سية تطبيقا ملفهوم املدر�سة الذكية  ،ولذا ف�إن �أي
منظومة �إلكرتونية كاملدر�سة الذكية تنق�سم �إيل ق�سمني هما :
	-الق�سم الإداري  :ومتثله الإدارة الإلكرتونية وي�شمل الق�سم الإداري اجلوانب
التالية :
	-نظام �إدارة �شئون الطالب ومتابعة الدرجات والنتائج .
	-نظام متابعة اجلداول الدرا�سية واحل�ضور واالن�رصاف .
	-نظام الإدارة املالية واحل�سابات و�إدارة املوارد الب�رشية .
	-نظام �إدارة الأ�صول الثابتة و�إدارة املخازن وامل�شرتيات .
	-موقع تفاعلي للمدر�سة على الإنرتنت .
	-نظام �إدارة املكتبات .
يقوم الق�سم الإداري بامل�ؤ�س�سة التعليمية بتوفري البنية التحتية والتجهيزات التقنية
ك�أجهزة احلا�سب الآيل واخلطوط الهاتفية وخدمة االت�صال بالإنرتنت وجتهيز مبنى
املدر�سة وقاعات التدري�س �إلكرتوني ًا واالهتمام بالأنظمة الإلكرتونية اخلا�صة باملدر�سة
والتي متكنها من التوا�صل مع الإدارة العليا للرتبية والتعليم وكذلك التوا�صل مع �أولياء
الأمور والطالب ون�رش كل ما يخ�ص املدر�سة كالر�ؤية والر�سالة والإعالن عن كافة
�أن�شطة املدر�سة .
الق�سم التعليمي  :وميثله التعلم الإلكرتوين يف املدر�سة احلديثة وي�شمل اجلوانب
التالية:
	-نظام املحا�رضات الإلكرتونية .
	-نظام االختبارات الإلكرتونية للطالب .
	-و�سائط متعددة للمناهج التعليمية .
	-نظام املقررات الإلكرتونية .
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ويقوم الق�سم التعليمي للم�ؤ�س�سة الرتبوية بخدمة املعلمني عن طريق �إطالق قدراتهم
الإبداعية ل�رشح املواد واملناهج والإ�رشاف على عملية ا�ستقطاب املعلومات التي يقوم
بها الطالب  ,وكذلك ت�شجيع املتعلمني للح�صول على املعلومات وا�ستخدام الإنرتنت
وممار�سة الأن�شطة التعليمية يف مراكز م�صادر التعلم ب�صورة �صحيحة وربط تلك
املعلومات بع�ضها ببع�ض وا�ستخدامها يف عملية التعلم حتت �إ�رشاف املعلم �أو �أولياء
الأمور ,وتوفري املقررات الإلكرتونية للطالب وت�شجيعهم على ا�ستخدامها .
يعترب فرجون (� )2010أن العمليات الإدارية والتعليمية نظام تكاملي بني الإدارة
والنظام التعليمي كعملية وطرق تعليمية م�ستحدثة يف �إطار منظومي يتناول �إدارة
التعلم بداخله  ،ومن هنا فانه ال ميكن ف�صلهما عن بع�ضهما البع�ض  ,و�إن كانت
الإدارة الإلكرتونية �أعم و�أ�شمل يف تطبيقاتها حيث �إن التعلم الإلكرتوين يعترب �أحد
التطبيقات الهامة التي تقدمها املدر�سة الإلكرتونية .
من خالل ما �سبق ف�إن العالقة بني تطبيقات الإدارة الإلكرتونية وتطبيقات التعلم
الإلكرتوين تتمثل يف اعتبارهما من مداخل التغيري الأ�سا�سية لأي م�ؤ�س�سة تعليمية
ت�سعى للتطوير والتح�سني  ,ولتفعيل تلك العالقة ف�إنه البد من الأخذ بعني االعتبار
املداخل الأخرى ذات ال�صلة كمدخل �إدارة ال�رصاع ومدخل �إدارة الوقت ومدخل
التخطيط اال�سرتاتيجي ومدخل �إدارة اجلودة ال�شاملة ومدخل �إدارة املحتوى التعليمي
ولتحويل امل�ؤ�س�سات الرتبوية �إىل م�ؤ�س�سات �إلكرتونية �أكرث ا�ستجابة ملتطلبات ع�رص
الثورة املعلوماتية والتكنولوجية ف�إن ذلك لن يتم �إال من خالل ا�ستخدام التطبيقات
الإدارية والتعليمية يف املدار�س دون ف�صلهما عن بع�ض .
�إجراءات الدرا�سة
لتحقيق �أهداف هذه الدرا�سة والإجابة على �أ�سئلتها بغية الو�صول �إىل النتائج
املرجوة ف�سيتم عر�ض الإجراءات املنهجية من خالل حتديد منهج الدرا�سة  ,ومتغريات
الدرا�سة  ,جمتمعها و�أداة الدرا�سة والأ�ساليب الإح�صائية امل�ستخدمة .
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منهج الدرا�سة
ا�ستخدم املنهج الو�صفي التحليلي امل�سحي من خالل عر�ض وحتليل الدرا�سات
والأدبيات ال�سابقة املرتبطة مبو�ضوع الدرا�سة والإطالع على مناذج تعليمية ا�ستخدمت
الإدارة الإلكرتونية يف �إدارة العملية التعليمية .
متغريات الدرا�سة
ت�ضمنت الدرا�سة احلالية نوعني من املتغريات وهما :
	-املتغريات امل�ستقلة وت�شمل ( :الدرجة العلمية  ,النوع (ذكور �أو �إناث)  ,طبيعة
العمل  ,اخلربة يف التدري�س  ,اخلربة يف جمال الكمبيوتر والإنرتنت) ؟
	-املتغريات التابعة وت�شمل :
	-درجة تطبيق الإدارة الإلكرتونية يف مدار�س التعليم العام يف منطقة الق�صيم من
وجهة نظر مديري املدار�س ووكالئها واملعلمني ؟
	-درجة م�ساهمة تطبيق الإدارة الإلكرتونية يف تطوير العملية التعليمية يف مدار�س
التعليم العام يف منطقة الق�صيم من وجهة نظر مديري املدار�س ووكالئها
واملعلمني؟ .
جمتمع وعينة الدرا�سة
يتكون جمتمع الدرا�سة احلالية من ثالث فئات ميثلون ال�ش�ؤون الإدارية والتعليمية
يف املراحل التعليمية الثالث  ,االبتدائية – املتو�سطة – الثانوية ,على النحو التايل :
	-الفئة الأوىل  :مديرو املدار�س .
	-الفئة الثانية  :وكالء املدار�س .
	-الفئة الثالثة  :املعلمون .
بلغ عدد �أفراد جمتمع الدرا�سة ( )1831اختري منهم عينة ع�شوائية بلغت ()200

وزعت عليهم اال�ستبانة ومت احل�صول على ( )198ا�ستبانة كونت عينة الدرا�سة احلالية.
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�أداة الدرا�سة
مت تطوير �أداة الدرا�سة احلالية بعد الرجوع �إىل الدرا�سات ال�سابقة املتعلقة بهذا
املو�ضوع واال�ستفادة منها يف �صياغة اجلوانب املختلفة لال�ستبيان وجاءت �أداة
الدرا�سة مكونة من ق�سمني رئي�سيني :
الأول املعلومات الدميغرافية وت�شمل التخ�ص�ص  ,الدرجة العلمية  ,اجلن�س  ,طبيعة
العمل  ,اخلربة يف التدري�س  ,اخلربة يف جمال الكمبيوتر والإنرتنت .
الق�سم الثاين وتتكون منه فقرات اال�ستبيان موزعة على ثالثة حماور هي  :حمور
البنية التحتية والتجهيزات التقنية  ،وحمور اخلدمات الإدارية  ،وحمور اخلدمات
التعليمية .
�صدق الأداة
�صدق اال�ستبانة يعني الت�أكد من �أنها �سوف تقي�س ما �أعدت لقيا�سه (الع�ساف,
 , )1421واعتمد الباحث على ال�صدق الظاهري �إذ مت عر�ض اال�ستبانة ب�صيغتها

الأولية على جمموعة من املتخ�ص�صني يف تقنيات التعليم والإدارة الرتبوية لبيان
مدى �صالحية فقرات الأداة للتعبري عن درجة تطبيق الإدارة الإلكرتونية  ,ومدى
م�ساهمتها يف تطوير العملية التعليمية يف مدار�س التعليم العام يف منطقة الق�صيم
التعليمية من وجهة نظر مديري املدار�س ووكالئها واملعلمني  ،وقد متت اال�ستفادة
من �آراء املحكمني ومالحظاتهم حول �صياغة عبارات اال�ستبانة وو�ضوحها ومنا�سبة
كل عبارة للمحور الذي وردت فيه وذلك لتوزيع الفقرات على املحاور الثالثة التي مت
حتديدها يف هذه الدرا�سة .
ويف �ضوء اتفاق املحكمني وبن�سبة ( )%85ف�أكرث لكل فقرة ,وبعد تعديل عبارات
اال�ستبانة وا�ستبعاد العبارات غري املنا�سبة �أو تعديل ترتيبها �أ�صبح عدد فقرات
اال�ستبانة ب�صورتها النهائية ( )31فقرة وزعت على حماور الدرا�سة الثالثة كالتايل :
	-حمور البنية التحتية والتجهيزات التقنية ( )11فقرة وهي الفقرات من (. )11-1
	-حمور اخلدمات الإدارية ( )12فقرة وهي الفقرات من (. )23-12
	-حمور اخلدمات التعليمية ( )8فقرة وهي الفقرات من (. )31-24
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مت ا�ستخدام مقيا�س ليكرت ( )Lickertاخلما�سي لقيا�س عبارات اال�ستبانة و�أعطيت
الدرجات من ( )5-1لإعطاء فر�صة للم�ستجيبني الختيار الإجابة املنا�سبة بحيث
ت�أخذ عالية جدا ( )5درجات وعالية ( )4درجات ,ومتو�سطة ( )3درجات  ,ومنخف�ضة
درجتان ومنخف�ضة جدا درجة واحدة .
وقد اعترب الأخذ مبالحظات املحكمني و�إجراء التعديالت الالزمة مبثابة التحقق من
�صدق الأداة الظاهري و�صدق املحتوى .
ثبات الأداة
للتحقق من ثبات �أداة الدرا�سة قام الباحث بح�ساب درجة ثبات كل حمور من
حماور الدرا�سة الثالثة با�ستخدام معادلة �ألفا كرونباخ ( )Cronbach’s Alphaوطريقة

التجزئة الن�صفية بطريقة جتمان ( )gutman Split halfوذلك كما هو مبني يف اجلدول
( )1وقد بلغت قيمة معامل الثبات الكلي -تطبيق الإدارة الإلكرتونية–ح�سب معادلة
�ألفا كرونباخ ( )0,98وبطريقة جتمان ( , )0,85وبلغت قيمة معامل الثبات الكلي
 م�ساهمة تطبيق الإدارة الإلكرتونية يف تطوير العملية التعليمية – ح�سب معادلة�ألفا كرونباخ ( )0,98وبطريقة جتمان ( , )0,94مما يدل على �أن الأداة تتمتع بدرجة
عالية من الثبات ميكن االعتماد عليه لإجراء الدرا�سة .
جدول ()1
قيم معامالت ثبات الأداة بطريقة �ألفا كرونباخ ( )Cronbach’s Alphaوطريقة التجزئة الن�صفية
بطريقة جتمان()gutman Split half
ما ورد يف العبارة ي�ساهم يف تطوير
العملية التعليمية

ما ورد يف العبارة يطبق
Gutman

Cronbach’s
Alpha

0,73

0,83

0,77
0,89
0,85

0,89
0,88
0,94
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Cronbach’s
Alpha

gutman

العدد

0,94

0,91

55

0,96
0,96
0,98

0,94
0,95
0,94

55
55
55

البنية التحتية
والتجهيزات التقنية
اخلدمات الإدارية
اخلدمات التعليمية
الكلي
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الأ�ساليب الإح�صائية امل�ستخدمة يف الدرا�سة
لتحقيق �أهداف الدرا�سة وبعد جمع البيانات فقد مت معاجلتها با�ستخدام عدد
من الأ�ساليب الإح�صائية املنا�سبة با�ستخدام احلزم الإح�صائية للعلوم االجتماعية
( )Statistical Package for Social Sciencesوالتي يرمز لها بالرمز ( )SPSSمن
خالل :
	-الإح�صاء الو�صفي  :ومتثل ذلك بح�ساب التكرارات  ,واملتو�سطات احل�سابية ,
واالنحرافات املعيارية ملعرفة درجة تطبيق الإدارة الإلكرتونية يف مدار�س التعليم
العام ودرجة م�ساهمتها يف تطوير العملية التعليمية .
	-الإح�صاء التحليلي  :ويتمثل ذلك يف ا�ستخدام حتليل التباين اخلما�سي ()ANOVA
ملعرفة ما �إذا كان يوجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة ()=.‚.5
بني وجهات نظر �أفراد عينة الدرا�سة حول درجة تطبيق الإدارة الإلكرتونية ومدى
م�ساهمتها يف تطوير العملية التعليمية يف مدار�س التعليم العام يف منطقة الق�صيم
التعليمية .
عر�ض وحتليل ومناق�شة نتائج الدرا�سة
هدفت هذه الدرا�سة �إىل التعرف على درجة تطبيق الإدارة الإلكرتونية ودرجة
م�ساهمتها يف تطوير العملية التعليمية مدار�س التعليم العام يف منطقة الق�صيم  ,من
وجهة نظر مديري املدار�س ووكالئها واملعلمني  ،ولتحقيق �أهداف الدرا�سة ف�سيتم
عر�ض وحتليل ومناق�شة النتائج التي مت التو�صل �إليها وذلك من خالل عر�ض نتائج
ا�ستجابات العينة على �أ�سئلة الدرا�سة بعد معاجلتها بالأ�ساليب الإح�صائية املنا�سبة,
ومن ثم مناق�شتها وتف�سريها يف �ضوء ما مت ذكره يف الإطار النظري ونتائج الدرا�سات
ال�سابقة املرتبطة .
وفيما يلي عر�ض النتائج التي مت التو�صل �إليها ومناق�شتها وحتليلها وفق ت�سل�سل
�أ�سئلة الدرا�سة .
ال�س�ؤال الأول  :للإجابة عن ال�س�ؤال الأول من �أ�سئلة الدرا�سة والذي ين�ص على :
«ما درجة تطبيق الإدارة الإلكرتونية يف جمال البنية التحتية والتجهيزات التقنية يف
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مدار�س التعليم العام يف منطقة الق�صيم من وجهة نظر مديري املدار�س ووكالئها
واملعلمني ؟» فقدمت ح�ساب املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية  ،كما مت ح�ساب
الن�سب لإجابات عينة الدرا�سة على فقرات جمال «البنية التحتية والتجهيزات التقنية»
وذلك كما هو مبني يف اجلدول (. )2
اجلدول ()2
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية ،والن�سب لإجابات عينة الدرا�سة على فقرات جمال
“البنية التحتية والتجهيزات التقنية”
املتو�سط االنحراف
احل�سابي املعياري
7,38
25,85

العدد
198

منخف�ضة
جدا
%34,61

منخف�ضة

متو�سطة

عالية

عالية جدا

%20,29

%27,92

%12,32

%4,86

الن�سبة
الكلية
%100

يتبني من اجلدول (� )2أن متو�سط �أداء �أفراد عينة الدرا�سة على فقرات جمال البنية
التحتية والتجهيزات التقنية قد بلغ ( )25,85وبانحراف معياري ( ، )7,38كما
يالحظ �أن ( )%34,61من �أفراد عينة الدرا�سة يعتقدون �أن ما ورد يف هذا املحور من
فقرات يطبق بدرجة منخف�ضة جدا ،كما يرى ( )%27,92من �أفراد عينة الدرا�سة �أن
ما ورد يف الفقرات يطبق بدرجة متو�سطة ،يف حني يعتقد ( )%20,29من �أفراد عينة
الدرا�سة �أن ما ورد يطبق بدرجة منخف�ضة  ،وكانت ن�سبة الذين يعتقدون �أن ما ورد
يطبق بدرجة عالية كانت ( ، )%12,32بينما كانت ن�سبة الذين يعتقدون �أن ما ورد
يطبق بدرجة عالية جدا هي الن�سبة الأدنى حيث بلغت (. )%4,86
لقد �أ�شار (� )Basu, 2004إىل �أن هناك عوامل تعيق تطبيق احلكومة الإلكرتونية
يف الدول النامية ومنها �ضعف البنية التحتية لتقنية املعلومات واالت�صاالت  ،و�إن
كانت درا�سة (� )Basu, 2004إىل حد ما تعترب قدمية يف جمال الإدارة الإلكرتونية �إال
�أن ال�ضعف يف البنية التحتية والتجهيزات يف املدار�س ما زال قائما كما ت�شري �إليه
العديد من الدرا�سات التي مت ر�صدها كدرا�سة (بخ�ش 1428هـ) .
من خالل مقارنة نتائج الدرا�سة احلالية مع نتائج الدرا�سات ال�سابقة  ,ف�إن نتيجة
الدرا�سة احلالية تتفق مع نتيجة درا�سة الدعيلج (1426هـ) من حيث انخفا�ض درجة
تطبيق الإدارة الإلكرتونية يف جمال البنية التحتية والتجهيزات التقنية .وتختلف
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نتيجة الدرا�سة احلالية فيما يتعلق بدرجة تطبيق الإدارة الإلكرتونية يف جمال البنية
التحتية والتجهيزات التقنية يف مدار�س التعليم العام يف منطقة الق�صيم مع نتيجة
درا�سة كل من  ))Russell, 2004والتمام (1428هـ) وغنيم (2006م)  ,والغامدي
(2009م) .
ي�شري الغامدي (2009م) �إىل �أن تطبيق الإدارة الإلكرتونية بدرجة عالية يف
مدار�س تعليم البنني مبدار�س الهيئة امللكية مبدينة ينبع ال�صناعية جاء نتيجة العديد
من العوامل التي من �أبرزها :
	-توجه �إدارة اخلدمات التعليمية التطويري للمدار�س  ،وقلة عدد املدار�س الواقعة
حتت نطاق �إ�رشافها مما يتيح فر�صة �أكرب للتطوير .
	-اال�ستقاللية املالية والإدارية املرتفعة لإدارة اخلدمات التعليمية  ،حيث �أنها �إدارة
تابعة للهيئة امللكية ولي�س لوزارة الرتبية والتعليم .
	-تطبيق اجلودة ال�شاملة يف املدار�س  ،وح�صول معظمها على �شهادة �ضمان وتوكيد
اجلودة ( )ISO 9001كما �أ�شار الغامدي (2008م) .
	-ا�ضطالع الإدارة العامة للهيئة امللكية بدور كبري يف دعم تطبيقات الإدارة
الإلكرتونية  ،وجتهيز البنية التحتية املنا�سبة يف جميع الإدارات التابعة لها ومن
بينها �إدارة اخلدمات التعليمية .
قد يرجع �سبب انخفا�ض درجة تطبيق الإدارة الإلكرتونية يف جمال البنية التحتية
والتجهيزات يف الدرا�سة احلالية �إىل �أن مدار�س التعليم العام مل تكتمل بنيتها التحتية
حيث �إن كثري ًا من املدار�س ما زالت يف مباين م�ست�أجرة والتي تعترب عائق ًا كبري ًا
لتطبيق الإدارة التعليمية الإلكرتونية  ،ولعل انخفا�ض ن�سبة املباين امل�ست�أجرة ي�ساهم
يف تقليل العوائق التي تقف �أمام تطبيق الإدارة الإلكرتونية حيث �أكدت جريدة
الريا�ض ( )2012/9/1انخفا�ض ن�سبة املباين املدر�سية امل�ست�أجرة �إىل  %22بعد �أن
كانت  %41خالل عام 1430هـ  ،كما مت ا�ستالم  600مبنى مدر�سي جديد منذ �شهر
حمرم 1433هـ  ،على الرغم من �أن نوعية املباين املدر�سية مل تكن �ضمن متغريات
الدرا�سة احلالية �إال �أنه من ال�رضوري التنويه لهذه امل�شكلة والتي تعترب عائق ًا �أ�سا�سي ًا
لتطوير التعليم ب�شكل عام  ,وللبنية التحتية ب�شكل خا�ص .
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ال�س�ؤال الثاين  :للإجابة عن ال�س�ؤال الثاين من �أ�سئلة الدرا�سة والذي ين�ص على :
«ما درجة م�ساهمة تطبيق الإدارة الإلكرتونية يف تطوير العملية التعليمية يف جمال
البنية التحتية والتجهيزات التقنية يف مدار�س التعليم العام يف منطقة الق�صيم من
وجهة نظر مديري املدار�س ووكالئها واملعلمني ؟» .
فقد مت ح�ساب املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية ،كما مت ح�ساب الن�سب
لإجابات عينة الدرا�سة على فقرات جمال “البنية التحتية والتجهيزات التقنية”،
وذلك كما هو مبني يف اجلدول (. )3
اجلدول ()3
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية ،والن�سب لإجابات عينة الدرا�سة على فقرات جمال «البنية
التحتية والتجهيزات التقنية»
املتو�سط
احل�سابي
45,02

االنحراف
املعياري
9,53

العدد
198

منخف�ضة
جدا
%4,45

منخف�ضة

متو�سطة

عالية

%5,01

%13,97

%29,88

عالية
جدا
%46,69

الن�سبة
الكلية
%100

يتبني من اجلدول (� )3أن متو�سط �أداء �أفراد عينة الدرا�سة على فقرات جمال «البنية
التحتية والتجهيزات التقنية» يف ما يتعلق مبدى م�ساهمة فقرات املجال يف تطوير
العملية التعليمية قد بلغ ( )45,02وبانحراف معياري ( ، )9,53كما يالحظ �أن
( )%46,69من �أفراد عينة الدرا�سة يعتقدون �أن ما ورد يف هذا البعد من فقرات
ي�ساهم يف تطوير العملية التعليمية بدرجة عالية جد ًا  ،كما يرى ( )%29,88من �أفراد
عينة الدرا�سة �أن ما ورد يف الفقرات ي�ساهم يف تطوير العملية التعليمية بدرجة عالية
يف حني يعتقد ( )%13,97من �أفراد عينة الدرا�سة �أن ما ورد ي�ساهم بدرجة متو�سطة
يف تطوير العملية التعليمية  ،وكانت ن�سبة الذين يعتقدون �أن ما ورد ي�ساهم بدرجة
منخف�ضة كانت ( ، )%5,01بينما كانت ن�سبة الذين يعتقدون �أن ما ورد ي�ساهم بدرجة
منخف�ضة جد ًا هي الن�سبة الدنيا حيث بلغت (. )%4,45
يت�ضح من خالل ا�ستجابة �أفراد عينة الدرا�سة �إميانهم مبدى م�ساهمة فقرات
البنية التحتية والتجهيزات التقنية يف تطوير العملية التعليمية  ,ولعل ذلك يرجع �إىل
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خربتهم يف احلا�سب الآيل والإنرتنت حيث بلغ م�ستوى خربتهم يف ا�ستخدام احلا�سب
الآيل واالنرتنت درجة «متو�سط» بن�سبة ( )%60بالإ�ضافة �إىل �أن وزارة الرتبية
والتعليم تقوم بتفريغ عدد من مديري املدار�س ووكالئها للدرا�سة يف برنامج مديري
املدار�س ووكالئها ومدتها (� )13أ�سبوعا تنفذ يف عمادات وكليات خدمة املجتمع
باجلامعات ال�سعودية يف كل ف�صل درا�سي  ,ومن �أهداف هذا الربنامج تعريف املتدربني
بالأ�ساليب الإدارية احلديثة  ،ولهذا ف�إن ذلك قد ينعك�س �إيجاب ًا على ت�صورهم حول
مدى م�ساهمة البنية التحتية وتوفري الأجهزة الالزمة يف تطوير العملية التعليمية .
وحيث �إن احلد الأدنى لتطوير الإدارة الإلكرتونية يف املدار�س فيما يخ�ص البنية
التحتية يجب �أن يتم من خالل توفري عدد كاف من اخلطوط الهاتفية وخدمة االت�صال
بالإنرتنت يف املدر�سة  ,وربط املدر�سة مع الإدارات العليا للرتبية والتعليم واملدار�س
الأخرى ب�شبكة �إلكرتونية حملية  ,وتوفري نظام �أمني موحد حلماية املعامالت
الإلكرتونية  ,وحتديث �أجهزة احلا�سب الآيل و�صيانة الأجهزة الإلكرتونية ب�شكل
م�ستمر باملدر�سة  ,وت�صميم موقع �إلكرتوين خا�ص باملدر�سة  ,وتوفري نظام احتياطي
�إلكرتوين " "backupال�ستخدامه عند احلاجة  ,وجتهيز املباين املدر�سية وقاعات
التدري�س �إلكرتوني ًا  ,والنت�شار ثقافة التعامالت الإلكرتونية بني �أفراد املجتمع ب�شكل
عام و�أفراد العينة ب�شكل خا�ص فقد �أثر ذلك �إيجاب ًا على ا�ستجابتهم على فقرات
هذا البعد  ,ومل يتم ر�صد �أي درا�سة تتعار�ض نتائجها مع نتيجة الدرا�سة احلالية فيما
يتعلق مبدى امل�ساهمة .
تتفق نتيجة الدرا�سة احلالية مع نتائج الدرا�سات حول م�ساهمة تطبيقات الإدارة
الإلكرتونية يف تطوير العملية التعليمية  ,كدرا�سة حمدي ( )2008و Russell ,

 , )2004وبخ�ش (1428هـ) وغنيم ( )2006والغامدي ( )2009واملنديل (.)2009
ال�س�ؤال الثالث  :للإجابة على ال�س�ؤال الثالث من �أ�سئلة الدرا�سة والذي ين�ص على :
«ما درجة تطبيق الإدارة الإلكرتونية يف جمال اخلدمات الإدارية يف مدار�س التعليم
العام يف منطقة الق�صيم من وجهة نظر مديري املدار�س ووكالئها واملعلمني ؟» .
فقد مت ح�ساب املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية  ،كما مت ح�ساب الن�سب
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لإجابات عينة الدرا�سة على فقرات جمال «اخلدمات الإدارية»  ،وذلك كما هو مبني
يف اجلدول (. )4
اجلدول ()4
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية ،والن�سب لإجابات عينة الدرا�سة على فقرات جمال
«اخلدمات الإدارية»
املتو�سط
احل�سابي
31,12

االنحراف
املعياري
10,01

العدد
198

منخف�ضة
جدا
%25,64

منخف�ضة

متو�سطة

عالية

%21,88

%27,89

%16,80

عالية
جدا
%7,79

الن�سبة
الكلية
%100

يتبني من اجلدول (� )4أن متو�سط �أداء �أفراد عينة الدرا�سة على فقرات جمال
اخلدمات الإدارية قد بلغ ( )31,12وبانحراف معياري ( ، )10,01كما يالحظ �أن
( )%27,89من �أفراد عينة الدرا�سة يعتقدون �أن ما ورد يف هذا البعد من فقرات يطبق
بدرجة متو�سطة  ،كما يرى ( )%25,64من �أفراد عينة الدرا�سة �أن ما ورد يف الفقرات
يطبق بدرجة منخف�ضة جد ًا  ،يف حني يعتقد ( )%21,88من �أفراد عينة الدرا�سة �أن
ما ورد يطبق بدرجة منخف�ضة ،وكانت ن�سبة الذين يعتقدون �أن ما ورد يطبق بدرجة
عالية كانت ( ، )%16,80بينما كانت ن�سبة الذين يعتقدون �أن ما ورد يطبق بدرجة
عالية جدا هي الن�سبة الدنيا حيث بلغت (.)%7,79
يت�ضح من خالل ا�ستجابات �أفراد عينة الدرا�سة �أن تطبيقات الإدارة الإلكرتونية
يف جمال اخلدمات الإدارية يتم بدرجة منخف�ضة  ,ويعزز ذلك الواقع حيث �أن �أغلب
مدار�س التعليم العام يف منطقة الق�صيم التعليمية ما زالت متار�س الإدارة التقليدية
(التعامالت الورقية) ما عدا بع�ض املدار�س التي يقت�رص تعامالتها الإدارية على الربيد
( )emailفقط وخا�صة يف التعامالت الإدارية بني املدر�سة والإدارة العامة للرتبية
والتعليم  ،وتتفق نتيجة الدرا�سة احلالية مع درا�سة الدعيلج (1426هـ) والتي �أو�ضحت
�أن هناك انخفا�ض يف درجة تطبيق الإدارة الإلكرتونية يف جمال اخلدمات الإدارية
وبع�ض املجاالت الأخرى  ،وتختلف نتيجة الدرا�سة احلالية مع نتيجة درا�سة (الغامدي,
 )2009والتي �أ�شارت �إىل �أن تطبيق الإدارة الإلكرتونية يف جمال اخلدمات الإدارية
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يتم بدرجة عالية  ,ويرجع �سبب االختالف يف نتيجة الدرا�ستني �إىل طبيعة العينة التي
مت تطبيق الدرا�ستني عليهما� ,إذ �أنه مت تطبيق درا�سة (الغامدي  )2009 ,على مدار�س
الهيئة امللكية ال�صناعية مبدينة ينبع والتي بد�أت �إدارة التعليم فيها بتطبيق الإدارة
الإلكرتونية وعددها  15مدر�سة منها ثماين مدار�س ابتدائية و�أربع مدار�س متو�سطة
وثالث مدار�س ثانوية .
ال�س�ؤال الرابع  :للإجابة عن ال�س�ؤال الرابع من �أ�سئلة الدرا�سة والذي ين�ص على :
«ما درجة م�ساهمة الإدارة الإلكرتونية يف تطوير العملية التعليمية يف جمال
اخلدمات الإدارية يف مدار�س التعليم العام يف منطقة الق�صيم من وجهة نظر مديري
املدار�س ووكالئها واملعلمني ؟» .
فقد مت ح�ساب املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية لدرجات �أفراد عينة
الدرا�سة حول مدى م�ساهمة فقرات املجال يف تطوير العملية التعليمية  ،كما مت
ح�ساب الن�سب لإجابات عينة الدرا�سة على فقرات جمال “اخلدمات الإدارية”  ،وذلك
كما هو مبني يف اجلدول (. )5
اجلدول ()5
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية ،والن�سب لإجابات عينة الدرا�سة على فقرات جمال
«اخلدمات الإدارية» حول درجة م�ساهمة فقرات البعد يف تطوير العملية التعليمية

املتو�سط
احل�سابي
47,34

االنحراف
املعياري
11,58

العدد
198

منخف�ضة
جدا
%6,27

منخف�ضة

متو�سطة

عالية

%4,59

%15,27

%36،11

عالية
جدا
%37،76

الن�سبة
الكلية
%100

يت�ضح من اجلدول (� )5أن متو�سط �أداء �أفراد عينة الدرا�سة على فقرات جمال
«اخلدمات الإدارية» يف ما يتعلق مبدى م�ساهمة فقرات املجال يف تطوير العملية
التعليمية قد بلغ ( )47,34وبانحراف معياري ( ، )11,58كما يالحظ �أن ()%37,76
من �أفراد عينة الدرا�سة يعتقدون �أن ما ورد يف هذا البعد من فقرات ي�ساهم يف تطوير
العملية التعليمية بدرجة عالية جد ًا  ،كما يرى ( )%36,11من �أفراد عينة الدرا�سة �أن
ما ورد يف الفقرات ي�ساهم يف تطوير العملية التعليمية بدرجة عالية  ،يف حني يعتقد
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( )%15,27من �أفراد عينة الدرا�سة �أن ما ورد ي�ساهم بدرجة متو�سطة يف تطوير
العملية التعليمية  ،وكانت ن�سبة الذين يعتقدون �أن ما ورد ي�ساهم بدرجة منخف�ضة
جد ًا كانت ( ،)%6,27بينما كانت الن�سبة الدنيا للذين يعتقدون �أن ماورد ي�ساهم
بدرجة منخف�ضة يف تطوير العملية التعليمية حيث بلغت ن�سبتهم (. )%4,59
يت�ضح من خالل ا�ستجابات �أفراد عينة الدرا�سة �أن تطبيقات الإدارة الإلكرتونية
يف جمال اخلدمات الإدارية ت�ساهم يف تطوير العملية التعليمية بدرجة عالية  ،وهذه
نتيجة متوقعة ب�سبب انت�شار الثقافة الإلكرتونية بني �أفراد املجتمع  ،بالإ�ضافة �إىل
�أن تطبيق الإدارة الإلكرتونية يرتتب عليه توفري احلد الأدنى من تطبيقات الإدارة
الإلكرتونية كتوفري نظام �إلكرتوين لإدارة �ش�ؤون من�سوبي املدر�سة  ,وت�صميم قاعدة
بيانات �إلكرتونية خا�صة باملدر�سة  ,وح�صول �إدارة املدر�سة على الربامج الإدارية
الإلكرتونية من �إدارة التعليم  ,وطلب االحتياجات املدر�سية �إلكرتوني ًا  ,وتوفري خطة
�إ�سرتاتيجية يف �إدارة التعليم لتطبيق الإدارة الإلكرتونية يف املدار�س  ,وتعاون �إدارة
املدر�سة مع املدار�س الأخرى يف جمال ا�ستخدام تقنية الإدارة الإلكرتونية  ,والإعالن
عن ر�سالة ور�ؤية املدر�سة �إلكرتوني ًا  ,وتفعيل الإدارة الإلكرتونية �ضمن �أولويات
�إدارة املدر�سة  ,ومتكني �إدارة املدر�سة من ت�شفري املعلومات الإلكرتونية  ,وت�شجيع
�إدارة املدر�سة للمعامالت الإلكرتونية مبنح احلوافز للعاملني  ,والإعالن عن �أن�شطة
املدر�سة عرب موقعها الإلكرتوين  ,وحتديث الإجراءات الإدارية مبا يخدم تطبيق الإدارة
الإلكرتونية  ,جميع تلك التطبيقات يتم تطويرها من خالل تطبيق الإدارة الإلكرتونية
والتي بد�أت بع�ض املدار�س يف تطبيقها و�إن كانت بدرجة حمدودة وتقت�رص على
ا�ستخدام بع�ض التطبيقات الإدارية الإلكرتونيةكا�ستخدام الربيد الإلكرتوين
للتوا�صل مع �إدارة الرتبية والتعليم واملدار�س الأخرى .
من خالل مقارنة نتيجة الدرا�سة احلالية مع نتائج بع�ض الدرا�سات ال�سابقة يتبني
�أن نتيجة الدرا�سة احلالية تتفق مع نتيجة درا�سة غنيم ( , )2006ودرا�سة الغامدي
( , )2009ودرا�سة ردنة (1427هـ)  ,ودرا�سة (.)Russell, 2004
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ال�س�ؤال اخلام�س  :للإجابة عن ال�س�ؤال اخلام�س من �أ�سئلة الدرا�سة والذي ين�ص على:
«ما درجة تطبيق الإدارة الإلكرتونية يف جمال اخلدمات التعليمية يف مدار�س
التعليم العام يف منطقة الق�صيم من وجهة نظر مديري املدار�س ووكالئها واملعلمني؟» .
فقد مت ح�ساب املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية  ،كما مت ح�ساب الن�سب
لإجابات عينة الدرا�سة على فقرات جمال “اخلدمات التعليمية” ،وذلك كما هو مبني
يف اجلدول (. )6
اجلدول ()6
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية ،والن�سب لإجابات عينة الدرا�سة على فقرات جمال
“اخلدمات التعليمية”
املتو�سط
احل�سابي
15,53

االنحراف
املعياري
5,87

العدد
198

منخف�ضة
جدا
%45,00

منخف�ضة

متو�سطة

عالية

%27,50

%18,50

%6,50

عالية
جدا
%2,50

الن�سبة
الكلية
%100

يتبني من اجلدول (� )6أن متو�سط �أداء �أفراد عينة الدرا�سة على فقرات جمال
اخلدمات التعليمية قد بلغ ( )15,53وبانحراف معياري ( ، )5,87كما يالحظ �أن
( )%45,00من �أفراد عينة الدرا�سة يعتقدون �أن ما ورد يف هذا البعد من فقرات يطبق
بدرجة منخف�ضة جد ًا  ،كما يرى ( )%27,50من �أفراد عينة الدرا�سة �أن ما ورد يف
الفقرات يطبق بدرجة منخف�ضة  ،يف حني يعتقد ( )%18,50من �أفراد عينة الدرا�سة
�أن ما ورد يطبق بدرجة متو�سطة  ،وكانت ن�سبة الذين يعتقدون �أن ما ورد يطبق بدرجة
عالية كانت ( ، )%6,50بينما كانت ن�سبة الذين يعتقدون �أن ما ورد يطبق بدرجة
عالية جد ًا هي الن�سبة الأدنى حيث بلغت (. )%2.50
يت�ضح من خالل ا�ستجابات �أفراد عينة الدرا�سة �أن تطبيق الإدارة الإلكرتونية
يف جمال اخلدمات التعليمية منخف�ض وهذه النتيجة متوافقة مع ال�سياق العام لنتائج
هذه الدرا�سة �إذ �أنه �سبقت الإ�شارة �إىل �أن ا�ستخدام التطبيقات الإلكرتونية يف
التعليم �ضعيفة وتقت�رص على ا�ستخدام الربيد الإلكرتوين يف مدار�س قليلة وبقية
املدار�س تقوم با�ستخدام الطريقة التقليدية  ،وتتفق نتيجة الدرا�سة احلالية مع درا�سة
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املنيع (1429هـ) والتي جاء من بني نتائجها �أن ا�ستخدام التطبيقات الإلكرتونية يف
املدار�س حمدود .
ومبقارنة نتيجة هذا املجال مع نتائج املجاالت الأخرى يف الدرا�سة احلالية  ,وهي
(البنية التحتية والتجهيزات التقنية – اخلدمات الإدارية – اخلدمات التعليمية) يتبني
�أن �أفراد عينة الدرا�سة يرون �أن تطبيق الإدارة الإلكرتونية يتم بدرجة «منخف�ضة» ,
كما يرون �أن تطبيقات الإدارة الإلكرتونية ميكن �أن ت�ساهم يف تطوير العملية التعليمية
بدرجة «عالية»  ,وهذا يدل على ا�ستعداد �أفراد عينة الدرا�سة للممار�سة والتعامل مع
تطبيقات الإدارة الإلكرتونية يف املدار�س �إذا توفرت .
ال�س�ؤال ال�ساد�س  :للإجابة على ال�س�ؤال ال�ساد�س من �أ�سئلة الدرا�سة والذي ين�ص
على « :ما درجة م�ساهمة الإدارة الإلكرتونية يف تطوير العملية التعليمية يف جمال
اخلدمات التعليمية يف مدار�س التعليم العام يف منطقة الق�صيم من وجهة نظر مديري
املدار�س ووكالئها واملعلمني ؟» .
فقد مت ح�ساب املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية لدرجات �أفراد عينة
الدرا�سة حول مدى م�ساهمة فقرات املجال يف تطوير العملية التعليمية  ،كما مت
ح�ساب الن�سب لإجابات عينة الدرا�سة على فقرات جمال “اخلدمات التعليمية”،
وذلك كما هو مبني يف اجلدول (. )7
اجلدول ()7
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية ،والن�سب لإجابات عينة الدرا�سة على فقرات جمال
«اخلدمات التعليمية» حول درجة م�ساهمة فقرات البعد يف تطوير العملية التعليمية
املتو�سط
احل�سابي
32,32

االنحراف
املعياري
9,20

العدد
198

منخف�ضة
جدا
%8,35

منخف�ضة

متو�سطة

عالية

%3,46

%10,04

%33,35

عالية
جدا
%44,80

الن�سبة
الكلية
%100

يت�ضح من اجلدول (� )7أن متو�سط �أداء �أفراد عينة الدرا�سة على فقرات جمال
«اخلدمات التعليمية» فيما يتعلق مبدى م�ساهمة فقرات املجال يف تطوير العملية
التعليمية قد بلغ ( )32,32وبانحراف معياري ( ، )9,20كما يالحظ �أن ()%44,80
من �أفراد عينة الدرا�سة يعتقدون �أن ما ورد يف هذا البعد من فقرات ي�ساهم يف تطوير
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العملية التعليمية بدرجة عالية جد ًا  ،كما يرى ( )%33,35من �أفراد عينة الدرا�سة �أن
ما ورد يف الفقرات ي�ساهم يف تطوير العملية التعليمية بدرجة عالية ،يف حني يعتقد
( )%10,04من �أفراد عينة الدرا�سة �أن ما ورد ي�ساهم بدرجة متو�سطة يف تطوير
العملية التعليمية  ،وكانت ن�سبة الذين يعتقدون �أن ما ورد ي�ساهم بدرجة منخف�ضة
جدا كانت ( ، )%8,35بينما كانت الن�سبة الدنيا للذين يعتقدون �أن ما ورد ي�ساهم
بدرجة منخف�ضة يف تطوير العملية التعليمية حيث بلغت ن�سبتهم (. )%3,46
من خالل ا�ستجابات �أفراد عينة الدرا�سة تبني �أن مدى م�ساهمة الإدارة الإلكرتونية
يف تطوير العملية التعليمية يف جمال اخلدمات التعليمية جاء بدرجة عالية وقد يعود
�إىل �إح�سا�سهم ب�أهمية ما ورد يف هذا املجال خ�صو�ص ًا و�أن هذه الفقرات يف جمملها
ذات عالقة بنمط حديث من �أمناط التعلم وهو التعلم الإلكرتوين  ,فتوفري جميع
اخلدمات التعليمية على املوقع الإلكرتوين للمدر�سة  ,وتدريب املعلمني والطالب على
التطبيقات التعليمية الإلكرتونية وت�شجيع املعلمني والطالب على التوا�صل �إلكرتوني ًا
وتوفري مناذج للدرو�س الإلكرتونية على موقع املدر�سة  ,وحث �أولياء الأمور على
التوا�صل مع املدر�سة �إلكرتوني ًا  ,وتوفري املقررات الإلكرتونية للطالب على نظام �إدارة
التعلم اخلا�ص باملدر�سة  ,وت�صميم اجلداول الدرا�سية و�إر�سالها للطالب �إلكرتوني ًا ,
وت�شجيع من�سوبي املدر�سة على ا�ستخدام التعامالت الإلكرتونية بد ً
ال من التعامالت
الورقية  ,كل هذه التطبيقات تعترب �ضمن التطبيقات الأ�سا�سية للتعلم الإلكرتوين
يف املدر�سة احلديثة  ،ومبا �أن تطوير املدر�سة الذكية كمنظومة �إلكرتونية يعتمد على
تطوير العمليات ومنها العمليات التعليمية والتي ميثلها التعلم الإلكرتوين فقد جاءت
ا�ستجابات �أفراد العينة بدرجة عالية .
بناء ًا على ما �سبق تتبني العالقة بني جمال اخلدمات التعليمية وتطوير العملية
التعليمية� ,إذ �أن هناك عالقة مرتابطة بينهما  ,فتطوير العملية التعليمية يعتمد على ما
يقدم من خدمات تعليمية للمعلمني واملتعلمني وغريهم .
وتتفق نتيجة الدرا�سة مع نتائج بع�ض الدرا�سات ال�سابقة مثل درا�سة الغامدي
( , )2009ودرا�سة التمام (1428هـ)  ,ودرا�سة غنيم (. )2006
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ال�س�ؤال ال�سابع  :للإجابة عن ال�س�ؤال ال�سابع من �أ�سئلة الدرا�سة والذي ين�ص على :
«هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة ( ).‚.5بني وجهات نظر
�أفراد عينة الدرا�سة حول درجة تطبيق الإدارة الإلكرتونية يف مدار�س التعليم العام
يف منطقة الق�صيم تعزى ملتغري (الدرجة العلمية  ,النوع "ذكور �أو �إناث"  ,طبيعة العمل
اخلربة يف التدري�س  ,اخلربة يف جمال الكمبيوتر والإنرتنت) ؟» .
فقد مت ح�ساب املتو�سطات احل�سابية  ،واالنحرافات املعيارية لأداء �أفراد عينة
الدرا�سة على مقيا�س تطبيق الإدارة الإلكرتونية يف مدار�س التعليم العام ح�سب
متغريات الدرا�سة اخلم�سة  ،الدرجة العلمية "دبلوم  ،بكالوريو�س  ،ماج�ستري"  ،النوع
"ذكور � ،إناث"  ،طبيعة العمل "مدير  ،وكيل  ،معلم" اخلربة يف التدري�س "5-1
�سنوات � 10-6سنوات � ،أكرث من � 10سنوات"  ،واخلربة يف الكمبيوتر والإنرتنت
"ممتاز  ،متو�سط � ،ضعيف"  ,وذلك كما هو مبني يف اجلدول (. )8
اجلدول ()8
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية لأداء عينة الدرا�سة على مقيا�س تطبيق الإدارة الإلكرتونية
يف مدار�س التعليم العام ح�سب متغريات الدرا�سة امل�ستقلة
املتغري امل�ستقل
الدرجة العلمية
النوع
طبيعة العمل
اخلربة يف التدري�س
اخلربة يف
الكمبيوتروالإنرتنت

املجلد الأول

م�ستوى املتغري امل�ستقل
دبلوم
بكالوريو�س
ماج�ستري
ذكور
�إناث
مدير
وكيل
معلم
� 5 – 1سنوات
� 10 – 6سنوات
�أكرث من � 10سنوات
ممتاز
متو�سط
�ضعيف

املتو�سط احل�سابي
75,59
71,32
60,33
71,02
73,21
80,73
67,73
71,42
67,70
70,15
73,71
68,94
74,43
68,95
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االنحراف املعياري
22,13
19,09
11,59
15,51
20,19
18,77
19,18
19,86
19,20
16,07
20,57
18،93
19,70
22,48

العدد
49
146
3
90
108
26
23
149
34
26
138
59
118
21
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يت�ضح من اجلدول ( )8وجود فروق ظاهرية بني املتو�سطات احل�سابية لأداء �أفراد
العينة على متغريات الدرا�سة اخلم�سة كل على حدة  ،حيث �أظهرت املتو�سطات
احل�سابية �أن �أفراد عينة الدرا�سة احلا�صلني على دبلوم بعد اجلامعي قد ح�صلوا على
�أعلى متو�سط يف جماالت الدرا�سة الثالثة  ,كما بينت املتو�سطات ح�صول الإناث
على �أعلى متو�سط ح�سابي من الذكور  ,وتبني من خالل املتو�سطات احل�سابية �أن من
يعملون كمديري مدار�س قد ح�صلوا على املتو�سط الأعلى  ,وقد تباينت املتو�سطات
احل�سابية لأفراد عينة الدرا�سة باختالف �سنوات اخلربة يف التدري�س حيث �أظهرت
املتو�سطات ح�صول �أ�صحاب اخلربة (� )5-1سنوات على �أقل متو�سط ح�سابي  ,كما
�أن من يتمتعون بخربة متو�سطة يف الكمبيوتر واالنرتنت قد ح�صلوا على املتو�سط
الأعلى يف جماالت اال�ستبانة الثالثة  ،وللك�شف عن مدى الداللة الإح�صائية لهذه
الفروق الظاهرية  ،مت ا�ستخدام حتليل التباين اخلما�سي ( )ANOVAكما هو مبني يف
اجلدول (. )9
اجلدول ()9
نتائج حتليل التباين اخلما�سي ملقيا�س تطبيق الإدارة الإلكرتونية يف مدار�س التعليم العام ح�سب
متغريات الدرا�سة
م�صدر التباين

جمموع املربعات

درجة احلرية

متو�سط املربعات

قيمة ف

الداللة

الدرجة العلمية

623,036

2

311,518

0,937

0,394

النوع
طبيعة العمل

388,178
1682,701

1
2

388,178
841,351

1,168
2,532

0,281
0,083

اخلربة يف التدري�س

29,056

2

14,528

0,044

0,957

569,451

2

284,726

0,857

0,427

50845,461
111,385
77751,662

153
198
197

332,323

اخلربة يف الكمبيوتر
والإنرتنت
خط�أ التباين
الكلي
الكلي املعدل
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يت�ضح من اجلدول ( )9عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة
( )0.05يف �أداء �أفراد العينة على مقيا�س تطبيق الإدارة الإلكرتونية يف مدار�س
التعليم العام تعزى ملتغريات الدرا�سة امل�ستقلة  ,مما يعني �أن هناك اتفاق ًا بن�سبة عالية
بني �أفراد عينة الدرا�سة على مدى التطبيق الفعلي للإدارة الإلكرتونية يف مدار�س
التعليم العام يف منطقة الق�صيم وقد يعود هذا االتفاق �إىل كونهم جميعا على ات�صال
ومعرفة مبا�رشة بطبيعة الو�ضع يف املدار�س من حيث درجة تطبيق الإدارة الإلكرتونية
فجميعهم جمال عملهم هو املدر�سة  ،وهذا الأمر يجعلهم على �إطالع على حقيقة
التطبيق الفعلي للإدارة الإلكرتونية يف املدار�س .
�إن مما يعزز هذه النتيجة ا�ستجابات �أفراد عينة الدرا�سة فيما يتعلق بواقع تطبيق
الإدارة الإلكرتونية يف املدار�س  ,حيث جاءت بدرجة منخف�ضة يف جميع جماالت
الدرا�سة (البنية التحتية والتجهيزات التقنية – اخلدمات الإدارية – اخلدمات التعليمية).
ال�س�ؤال الثامن  :للإجابة عن ال�س�ؤال الثامن من �أ�سئلة الدرا�سة والذي ين�ص على:
«هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة ( ).,.5بني وجهات
نظر �أفراد عينة الدرا�سة حول م�ساهمة تطبيق الإدارة الإلكرتونية يف تطوير العملية
التعليمية يف مدار�س التعليم العام يف منطقة الق�صيم تعزى لكل من " الدرجة العلمية
النوع "ذكور �أو �إناث"  ,طبيعة العمل  ,اخلربة يف التدري�س  ,اخلربة يف جمال الكمبيوتر
والإنرتنت" ؟» .
فقد مت ح�ساب املتو�سطات احل�سابية  ،واالنحرافات املعيارية لأداء �أفراد عينة الدرا�سة
على مقيا�س م�ساهمة الإدارة الإلكرتونية يف تطوير العملية التعليمية يف مدار�س التعليم
العام ح�سب متغريات الدرا�سة اخلم�سة  ،الدرجة العلمية (دبلوم  ،بكالوريو�س  ،ماج�ستري)
النوع (ذكور � ،إناث)  ،طبيعة العمل (مدير  ،وكيل  ،مدر�س) اخلربة يف التدري�س (5-1
�سنوات � 10-6 ،سنوات � ،أكرث من � 10سنوات)  ،واخلربة يف الكمبيوتر والإنرتنت
(ممتاز  ،متو�سط � ،ضعيف)  ,وذلك كما هو مبني يف اجلدول (. )10
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اجلدول ()10
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية لأداء عينة الدرا�سة على مقيا�س م�ساهمة الإدارة
الإلكرتونية يف مدار�س التعليم العام ح�سب متغريات الدرا�سة امل�ستقلة
املتغري امل�ستقل
الدرجة العلمية
النوع
طبيعة العمل
اخلربة يف
التدري�س
اخلربة يف
الكمبيوتر
والإنرتنت

م�ستوى املتغري امل�ستقل
دبلوم
بكالوريو�س
ماج�ستري
ذكور
�إناث
مدير
وكيل
مدر�س
� 5 – 1سنوات
� 10 – 6سنوات
�أكرث من � 10سنوات
ممتاز
متو�سط

املتو�سط احل�سابي
123,59
124,87
132,66
115,61
132,23
137,76
135,00
120,79
125,35
129,46
123,60
129,28
125,57

االنحراف املعياري
29,96
28,19
2,51
32,41
21,96
19,55
19,04
29,86
26,51
23,69
29,67
22,67
26,01

العدد
49
146
3
90
108
26
23
149
34
26
138
59
118

�ضعيف

106,66

45,52

21

يت�ضح من اجلدول ( )10وجود فروق ظاهرية بني املتو�سطات احل�سابية لأداء �أفراد
العينة على متغريات الدرا�سة اخلم�سة كل على حده  ،حيث �أظهرت املتو�سطات
احل�سابية �أن �أفراد عينة الدرا�سة احلا�صلني على درجة املاج�ستري قد ح�صلوا على
�أعلى متو�سط يف جماالت الدرا�سة الثالثة  ,كما بينت املتو�سطات ح�صول الإناث
على �أعلى متو�سط ح�سابي من الذكور  ,وتبني من خالل املتو�سطات احل�سابية �أن من
يعملون كمديري مدار�س قد ح�صلوا على املتو�سط الأعلى  ,وقد تباينت املتو�سطات
احل�سابية لأفراد عينة الدرا�سة باختالف �سنوات اخلربة يف التدري�س حيث �أظهرت
املتو�سطات ح�صول �أ�صحاب اخلربة (�أكرث من � 10سنوات) على �أقل متو�سط ح�سابي
كما �أن من يتمتعون بخربة ممتازة يف الكمبيوتر واالنرتنت قد ح�صلوا على املتو�سط
الأعلى يف جماالت اال�ستبانة الثالثة .
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ت�ؤكد ا�ستجابات �أفراد عينة الدرا�سة �أن تطبيقات الإدارة الإلكرتونية ت�ساهم يف
تطوير العملية التعليمية يف جماالت الدرا�سة الثالثة "البنية التحتية والتجهيزات
التقنية – اخلدمات الإدارية – اخلدمات التعليمية" بدرجة عالية  ،وللك�شف عن مدى
الداللة الإح�صائية لهذه الفروق الظاهرية  ،مت ا�ستخدام حتليل التباين اخلما�سي
( )ANOVAكما هو مبني يف اجلدول (. )11
اجلدول ()11
نتائج حتليل التباين اخلما�سي ملقيا�س م�ساهمة الإدارة الإلكرتونية يف مدار�س التعليم العام
ح�سب متغريات الدرا�سة
م�صدر التباين
الدرجة العلمية
النوع
طبيعة العمل
اخلربة يف التدري�س
اخلربة يف الكمبيوتر
والإنرتنت
خط�أ التباين
الكلي
الكلي املعدل

متو�سط املربعات
33,977
904,744
1435,019
573,685

قيمة ف
0,061
1,635
2,593
1,037

الداللة
0,940
0,203
0,078
0,357

جمموع املربعات درجة احلرية
2
67,954
1
904,744
2
1870,039
2
1147,371
676,668

2

338,334

0,611

0,544

84677,358
3236422
158651,313

153
198
197

553,447

يت�ضح من اجلدول ( )11عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة
( )0.05يف �أداء �أفراد العينة على مقيا�س م�ساهمة الإدارة الإلكرتونية يف تطوير
العملية التعليمية يف مدار�س التعليم العام تعزى ملتغريات الدرا�سة امل�ستقلة  ,مما يعني
�أن هناك اتفاق ًا بن�سبة عالية بني �أفراد عينة الدرا�سة على مدى امل�ساهمة الفعلية للإدارة
الإلكرتونية يف تطوير العملية التعليمية يف مدار�س التعليم العام يف منطقة الق�صيم .
�إن �أي عملية التطوير تتطلب يف الأ�سا�س معرفة الواقع مع ا�ست�رشاف لوجهة نظر
العاملني وامل�ستفيدين حيث ي�شري فرجون (� )2010إىل �أن تطوير العمليات التعليمية
تبنى على منهج يبد�أ ب�أخذ �آراء القائمني عليه وامل�ستفيدين منه لإعادة الت�صميم
اجلذري ملكونات امل�ؤ�س�سة بهدف حتقيق حت�سينات جوهرية يف وقت ق�صري ن�سبي ًا
وتطوير جذري يف معايري قيا�س الأداء احلا�سمة ذات ال�صلة بالتكلفة واجلودة واخلدمة
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وال�رسعة  ,وذلك بغر�ض زيادة القيمة للم�ستفيد  ،وعملية تطوير العملية التعليمية
با�ستخدام تطبيقات الإدارة الإلكرتونية  E-Administrationوفق املفاهيم احلديثة
لي�ست مبعزل عن هذه املتطلبات � ,إذ يتطلب عالوة على ذلك معرفة الأ�ساليب الإدارية
والتعليمية املتبعة يف امل�ؤ�س�سات التعليمية والبنى التحتية والتجهيزات التقنية املتاحة
لقد تبني من خالل عر�ض النتائج وحتليلها ومناق�شتها درجة ا�ستخدام التطبيقات
الإدارية والتعليمية الإلكرتونية يف املدار�س (عينة الدرا�سة) وات�ضحت وجهة نظر
مديري املدار�س ووكالئها واملعلمني حول م�ساهمة الإدارة الإلكرتونية يف تطوير
العملية التعليمية مما يدل على ا�ستعدادهم ال�ستخدام تطبيقات الإدارة االلكرتونية �إذا
توفرت يف املدار�س التي يعملون بها  ،وهنا تلخي�ص للنتائج التي مت التو�صل �إليها
يف هذه الدرا�سة .
ملخ�ص النتائج
ا�ستنادا ملعطيات الدرا�سة احلالية وبعد عر�ض النتائج ومناق�شتها تتبني الإجابة عن
ال�س�ؤال الرئي�س لهذه الدرا�سة والذي ين�ص على :
ما درجة تطبيق الإدارة الإلكرتونية يف مدار�س التعليم العام يف منطقة الق�صيم,
وما درجة م�ساهمتها يف تطوير العملية التعليمية من وجهة نظر مديري املدار�س
ووكالئها واملعلمني؟ وذلك من خالل الآتي :
	-جاءت درجة تطبيق الإدارة الإلكرتونية يف جميع ا�ستجابات �أفراد عينة الدرا�سة
بدرجة منخف�ضة  ,بينما جاءت عالية يف جميع ا�ستجابات �أفراد عينة الدرا�سة
حول مدى م�ساهمة تطبيقات الإدارة الإلكرتونية يف تطوير العملية التعليمية ,
وهذه النتيجة جاءت متوافقة مع نتائج الدرا�سات ال�سابقة املرتبطة بهذه الدرا�سة .
	-عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة ( )0,05يف �أداء
�أفراد العينة على مقيا�س تطبيق الإدارة الإلكرتونية يف مدار�س التعليم العام
تعزى ملتغريات الدرا�سة امل�ستقلة.
	-عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة ( )0,05يف
�أداء �أفراد العينة على مقيا�س م�ساهمة الإدارة الإلكرتونية يف تطوير العملية
التعليمية يف مدار�س التعليم العام تعزى ملتغريات الدرا�سة امل�ستقلة .
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التو�صيات
يف �ضوء النتائج ال�سابقة والإجابة عن ت�سا�ؤالت الدرا�سة ومناق�شتها وحتليلها ميكن
تقدمي بع�ض من التو�صيات التي قد ت�سهم يف حتقيق اال�ستخدام الفعال للتطبيقات
الإلكرتونية �سواء الإدارية �أو التعليمية يف التعليم  ,ومن �أهم هذه التو�صيات ما يلي :
	-ن�رش ثقافة ا�ستخدام التطبيقات الإلكرتونية الإدارية والتعليمية بني من�سوبي
املدار�س من �إداريني ومعلمني وطالب .
	-العمل على زيادة االعتماد على تكنولوجيا املعلومات الالزمة لدعم التطبيقات
الإلكرتونية الإدارية والتعليمية .
	-تنمية مهارات من�سوبي التعليم وحثهم على اغتنام الفر�ص واال�ستفادة من
تقنية االت�صاالت واملعلومات لدعم متطلبات ا�ستخدام التطبيقات الإلكرتونية
الإدارية والتعليمية .
	-تطوير الهيكل التنظيمي ب�صورة دورية والرقابة املتكررة للبعد عن االزدواجية
والروتني .
	-االهتمام بتطبيق الإدارة الإلكرتونية والتو�سع يف ذلك لي�شمل جميع مراحل
التعليم العام .
مقرتحات ببحوث
على �ضوء النتائج التي �أ�سفرت عنها الدرا�سة احلالية ،ميكن اقرتاح الدرا�سة التالية:
واقع درجة ا�ستخدام تطبيقات الإدارة الإلكرتونية  E-Administrationيف التعليم

ودورها يف تطوير العملية التعليمية من وجهة نظر مديرات املدار�س والوكيالت
واملعلمات
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The Use of E-Administration Applications for Instructional
Processes Development from the Point of View of School
Principals, Vice-Principals, and Teachers.
Dr. Mohammed Ibrahim Al-Showaiye
Qassim University

Abstract
The purpose of this study was to explore to what extent public
schools in Qassim School District utilize E-Administration
applications and how the use of such applications contributes to
instructional processes development in these schools from the point
of view of school principals, vice-principals, and teachers. The study
also aimed at investigating the effect of such variables as the study
participants’ specialization, qualification, gender, position, teaching
experience, and computer and Internet experience on their responses.
Study participants were 198 school principals, vice-principals, and
teachers at different public schools of Qassim School District. The
participants responded to a questionnaire designed to collect basic
demographic data about the participants and to poll their opinions
on three dimensions, namely infrastructure and technological
equipment, administrative services, and educational services. Study
results indicated that while the study participants believed that the use
of E-Administration applications greatly contributes to instructional
processes development, the same participants indicated that such
applications are insufficiently utilized in their schools. The study also
revealed that none of the measured variables had any statistically
significant effect on the participants’ views of the utilization of
E-Administration applications or their views of the contributions that
such applications make to instructional processes development.
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ق�سم الإدارة الرتبوية والتخطيط  .كلية الرتبية  .جامعة �أم القرى :مكة املكرمة .
•خمي�س  ,حممد عطية (« )2007عمليات ن�رش امل�ستحدثات التكنولوجية
وتبنيها وتنفيذها»  .جملة كلية الرتبية بدمياط العدد ( )51يناير �ص 220-203
•الدعيلج  ,فوزية (1426هـ) «ر�ؤية م�ستقبلية لتطبيق الإدارة الإلكرتونية يف
املرحلة الثانوية من وجهة نظر م�رشفات الإدارة املدر�سية مبدينة مكة املكرمة».
ر�سالة ماج�ستري غري من�شورة  .ق�سم الإدارة الرتبوية والتخطيط  .كلية الرتبية .
جامعة �أم القرى  :مكة املكرمة .
•الدوا�س � ,إبراهيم (1431هـ) «مدى ا�ستخدام الإدارة الإلكرتونية وتطبيقاتها
يف جماالت الإدارة املدر�سية من وجهة نظر مديري املدار�س الثانوية احلكومية
مبنطقة الق�صيم التعليمية»  .ر�سالة ماج�ستري غري من�شورة  .ق�سم الإدارة الرتبوية.
كلية الرتبية  .جامعة امللك �سعود  :الريا�ض .
•ر�أفت  ,ر�ضوان (« )2004الإدارة الإلكرتونية»  .ورقة عمل مقدمة للملتقى
الإداري الثاين للجمعية ال�سعودية للإدارة  ,بعنوان  :الإدارة واملتغريات العاملية
اجلديدة  ,مار�س  .2004الريا�ض .

•ردنة  ,وليد (1427هـ) «ا�ستخدام التقنيات احلديثة يف �إدارة املدار�س الثانوية
احلكومية والأهلية للبنني مبدينة جدة الواقع وامل�أمول»  .ر�سالة ماج�ستري غري
من�شورة  .ق�سم الإدارة الرتبوية والتخطيط  .كلية الرتبية  .جامعة �أم القرى  :مكة
املكرمة .
•الريامي  ,حممود (« )2003متطلبات احلكومة الإلكرتونية الفاعلة والعقبات
التي تواجهها»  .ندوة احلكومة الإلكرتونية الواقع والتحديات  .ربيع الأول
م�سقط  ،عمان .
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•الزعيرب � ,إبراهيم  ,عبدالله (1426هـ) «م�ستقبل الدور الإداري الرتبوي ملجال�س
الرتبية والتعليم ال�سعودية يف �ضوء �إدارة اجلودة التعليمية ال�شاملة» .ر�سالة
دكتوراه غري من�شورة ق�سم الإدارة الرتبوية والتخطيط  .كلية الرتبية  .جامعة �أم
القرى  :مكة املكرمة
•الزهراين� ,سعد (1416هـ) «تخطيط التغيري و�إدارته يف م�ؤ�س�سات التعليم العايل
املبادئ والأ�س�س مدخل تطويري»  .جملة جامعة �أم القرى العدد ( )12مكة
املكرمة .
•�سامل � ,أحمد (« )2004تكنولوجيا التعليم والتعليم الإلكرتوين»  .مكتبة الر�شد:
الريا�ض .
•ال�ساملي  ,عالء (« )2008الإدارةالإلكرتونية»  .دار وائل  :عمان  .الأردن .
•ال�شمري  ,م�شعان (« )2008تطوير نظم املعلومات الإدارية يف �إدارات الرتبية
والتعليم للبنني يف اململكة العربية ال�سعودية من وجهة نظر مديري التعليم
وم�ساعديهم ور�ؤ�ساء الأق�سام  -ت�صور مقرتح»  .ر�سالة دكتوراه غري من�شورة.
ق�سم الإدارة الرتبوية والتخطيط .كلية الرتبية .جامعة �أم القرى :مكة املكرمة.
•الطويل � ,أحمد (« )2003احلكومة الإلكرتونية ك�أداة للنظام احلاكم يف ظل ثورة
تقنية املعلومات واالت�صاالت»  .ورقة عمل مقدمة مل�ؤمتر احلكومة الإلكرتونية
الواقع والتحديات  .م�سقط � :سلطنة عمان .
•العتيبي  ,عالية (�« )2008إعادة هند�سة العمليات الأ�سا�سية بكليات الرتبية

للبنات يف �ضوء متطلبات �سوق العمل»  .مكتبة الر�شد .الريا�ض.
•الع�ساف � ,صالح (« )1421املدخل �إىل البحث يف العلوم ال�سلوكية»  .الطبعة
الثانية  .مكتبة العبيكان  :الريا�ض.
•العطيات  ,حممد (�« )2006إدارة التغيري والتحديات الع�رصية للمدير ر�ؤية
معا�رصة ملدير القرن احلادي والع�رشين»  .دار احلامد  :عمان .
•عليان  ,ربحي (�« )2001إدارة الوقت  :النظرية والتطبيق»  .دار جرير للن�رش
والتوزيع  :عمان .
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•عما�شة  ,حممد عبده (�« )2011أثر برنامج تدريبي عن تقنيات الويب 2و00

الذكية للتعلم الإلكرتوين على ا�ستخدامها يف ت�صميم وبث الدرو�س الإلكرتونية
لدى �أع�ضاء هيئة التدري�س يف �ضوء احتياجاتهم التدريبية»  .جملة تكنولوجيا
الرتبية  ,درا�سات وبحوث  ,اجلمعية العربية لتكنولوجيا الرتبية  ,العدد  ,12م�رص
•عمر  ,فدوى (�« )2012إعادة هند�سة التعليم باالنت�ساب ل�صاح التعلم عن بعد:
قرار ا�سرتاتيجي»  .املجلة الرتبوية  ,العدد ( , )103ج ( , )1مج ( . )26جمل�س
الن�رش العلمي  .جامعة الكويت  :الكويت
عمرو  ,عطية (بدون تاريخ) «املدر�سة الإلكرتونية  :فكر جديد لتطوير الإدارة
املدر�سية»  .متاح على الرابط www.eeschool.net :
•العمرى� ,سعيد (« )2006املتطلبات الإدارية والأمنية لتطبيق الإدارة الإلكرتونية:
درا�سة م�سحية على امل�ؤ�س�سة العامة للموانئ»  .ر�سالة ماج�ستري � .أكادميية نايف
للعلوم الأمنية  :الريا�ض .
•العواملة  ,نائل (« )2003الإدارة الإلكرتونية وم�ستقبل الإدارة العامة  :درا�سة
ا�ستطالعية للقطاع العام قي دولة قطر»  .جملة الدرا�سات  ,املجلد ( , )29العدد
( : )2قطر .
•الغامدي  ,عمري (�« )2008إدارة اجلودة ال�شاملة يف مدار�س تعليم البنني مبدينة
ينبع ال�صناعية  :درا�سة تقوميية من وجهة نظر الإداريني واملعلمني»  .ر�سالة
ماج�ستري غري من�شورة  .ق�سم الإدارة الرتبوية والتخطيط  .كلية الرتبية  .جامعة
�أم القرى  :مكة املكرمة .
•الغامدي  ,غزالء (« )2009واقع تطبيق الإدارة الإلكرتونية يف مدار�س تعليم
البنني مبدينة ينبع ال�صناعية ودرجة م�ساهمتها يف جتويد العمل الإداري  :درا�سة
من وجهة نظر املديرين والوكالء»  .ر�سالة ماج�ستري غري من�شورة  .كلية الرتبية.
جامعة �أم القرى  .مكة املكرمة .
•غنيم � ,أحمد « )2004( ,الإدارة الإلكرتونية � :آفاق احلا�رض وتطلعات امل�ستقبل».
املكتبة الع�رصية :املن�صورة .م�رص.
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•غنيم � ,أحمد« )2006( ,دور الإدارة الإلكرتونية يف تطوير العمل الإداري
ومعوقات ا�ستخدامها يف مدار�س التعليم العام للبنني باملدينة املنورة»  .املجلة
الرتبوية العدد ( )81املجلد ( : 2006 )21الكويت .
•فرجون  ,خالد (« )2010خطوة لتوظيف التعلم املتنقل بكليات التعليم
التطبيقي بدولة الكويت وفق مفهوم «�إعادة هند�سة العمليات التعليمية – درا�سة
ا�ستطالعية»  .املجلة الرتبوية  ,العدد ( , )95املجلد ( , )24يونيو  .2010جامعة
الكويت  :الكويت .
•القا�ضي  ,ر�ضا (“ )2000توظيف الكمبيوتر وامل�ستحدثات التكنولوجية يف
�إعادة هند�سة العمليات  .B.P.Rلتطوير املكتبات اجلامعية” .امل�ؤمتر العلمي ال�سابع
للجمعية امل�رصية لتكنولوجيا التعليم  :الواقع وامل�أمول � 27-26 .إبريل ,2000
 :502-451م�رص .
•قناديلى  ,جواهر (« )2004التدريب التعليم عن بعد با�ستخدام الإدارة
الإلكرتونية»  .امللتقى الإداري الثاين – الإدارة واملتغريات العاملية اجلديدة –
الريا�ض الفرتة من  8-7مار�س 2004م
•اللوزي  ,مو�سى (« )2003ت�أهيل الكوادر الب�رشية لتطبيق احلكومة الإلكرتونية
يف الدول العربية»  .م�ؤمتر احلكومة الإلكرتونية  :الواقع والتحديات  .م�سقط.
�سلطنة عمان .
•املغربي  ,عبد احلميد ( « )2007الإدارة الإلكرتونية» املدخل املعا�رص لفعالية

العمل التنظيمي جملة التعلم الإلكرتوين  ,جامعة املن�صورة  ,العدد ( , )7م�رص .
•املنديل  ,عبدالله (« )2009تطوير �أداء مديري املدار�س الثانوية مبدينة الريا�ض
من خالل برامج الإدارة الإلكرتونية املدر�سية»  .ر�سالة ماج�ستري غري من�شورة.
جامعة امللك �سعود  :الريا�ض .
•املنيع  ,حممد (« )1429جماالت تطبيقات التعليم الإلكرتوين يف الإدارة
والإ�رشاف الرتبوي»  .بحث مقدم �إىل ملتقى التعليم الإلكرتوين الأول  ،الريا�ض،
اململكة العربية ال�سعودية .
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•املو�سى  ,عبدالله (1423هـ) «التعليم الإلكرتوين :مفهومه  ,خ�صائ�صه  ,فوائده,
عوائقه»  .ورقة عمل مقدمة لندوة مدر�سة امل�ستقبل  ,جامعة امللك �سعود  ,كلية
الرتبية  .يف الفرتة بني 1423/17-16هـ .
•النمر � ,سعود ,و�آخرون (« )2006الإدارة العامة  :الأ�س�س والوظائف»  .ط (.)6
مكتبة ال�شقريي  :الريا�ض .
•يا�سني � ,سعد (« )2005الإدارة الإلكرتونية و�أفاق تطبيقاتها العربية»  .معهد
الإدارة العامة  :اململكة العربية ال�سعودية .
•م�صطفى ,يو�سف (« )2005الإدارة الرتبوية مداخل جديدة لعام جديد «.القاهرة:
دار الفكر العربي .
•هامر  ,مايكل  ,و�شام  ,جيم�س (�« )1995إعادة هند�سة نظم العمل يف املنظمات
«درة» .ترجمه �شم�س الدين عثمان  .القاهرة  :ال�رشكة العربية للإعالم العلمي
«�شعاع» .
•القر�شي  ,م�سعود والثبيتي  ,جويرب (�“)2001أ�ساليب �إعادة بناء التعليم يف
الدرا�سات العليا يف جامعات اململكة العربية ال�سعودية»  .ندوة الدرا�سات العليا
واجلامعات ال�سعودية  .توجهات م�ستقبلية  ,عمادة الدرا�سات العليا بجامعه امللك
عبد العزيز  ,بجدة .
•وزارة االت�صاالت واملعلومات (1426هـ) «اخلطة اخلم�سية الأوىل لتقنية
املعلومات»  .متاح على الرابطhttp://www.mcit.gov.sa/arabic/NICTP/ :

AboutNICTP
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