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 0225ضمانات تداول السلطة السلمي في دستور جمهورية العراق لسنة 

Guarantees of the peaceful transfer of power in the Constitution of the Republic of 

Iraq for the year 2005 

 

 الجنابي نجم عبود فيصل الدكتور/

 العراق جمهورية ،بغداد الجامعة، االعظم االمام كلية القانون، قسم في الدستوري القانون استاذ

Email: najamaljanabi@yahoo.com  

 

 الملخص:

البشرر، رذريا مرن ذرم ياكرم ذريا التجمعرا  رأن الريي السلطة من الضررررا  التري تاتاجهرا المجتمعرا ، تُعّد 

لى نوع من الظلم، بسبب المنهج الدكتاتوري رالتسرل  إحيان لى أن حريا  الناس رحقوقهم معرضة في بعض األإيؤدي 

فرراد، ليا  لضرمان تاقيرا الترواون رالمسراران برين األآاددا  رالبشر، رذنا البد من ضواب  رمبعض رذيا من صفا  

ريعود ذلك كون المجتمعا  في تطور مستمر، ررجود المبادئ الديمقراطية رتطبيقها فري أللرب ذريا المجتمعرا ، حير  

 صرراحة   تضرمن لى السلطة، فظهر لدينا مبدأ مهرم رمتطرور أال رذرو التردارس السرلمي للسرلطة، رذريا مرا إأمتد ذيا المبدأ 

وج رعرري ، ريعتبررر ذرريا المبرردأ انعكرراس إيجررابي علررى الواقرري السياسرري، ردليرر  علررى نضرر5002الدسررتور العراقرري لسررنة 

طررار إالديمقراطيررة الترري رسررمها الدسررتور، فرري مررن لررسس رسررا   نتقرراس السررلمي للسررلطة المجتمرري فرري قبرروس تاقيررا اال

 ارص على تفعي  ذيا الضمانا  لتطبيا ذيا المبدأ بشك  سليم.الضمانا  القانونية رالسياسية رالقضا ية، رالبد من ال

إذ عرن الفتررن التري سربقتها،  ا  كبيرر ا  التسفرحير  التلفر   5002تجربرة العرراق الجديردن بعرد ريثير ذريا البار  

لسرنة  تغير  طبيعة نظام الاكم، ربدأ  مرحلة جديدن مرن الديمقراطيرة، رتضرمن قرانون إدارن الدرلرة للمرحلرة االنتقاليرة

موضرروع الاريررا ، لكررن لررم يتوسرري فرري جانررب مهررم رذررو ترردارس السررلطة  5002رالدسررتور العراقرري الرردا م لسررنة  5002

السلمي، رالعم  على للا رسا   إلجراء إنتخابا  حرن رنزيه ، لكي ال يتم الدلوس في الصراعا  السياسية، ريتاروس 

 اطية. لى تدارس لشن ربالتالي ياد من فاعلية تطبيا الديمقرإ

لديمقراطية، ريعد من من المبادئ األساسية لمبدأ التدارس السلمي للسلطة رتكمن أذمية ذيا البا  في أن 

األركان المهمة في تطبيقها، فالواجب أن يكون الشعب ذو صاحب اإلرادن في تغيير من يعتلي ذرم السلطة، رفا 

 األسس الديمقراطية التي كفلها الدستور. 

نهج الوصررفي مررن أجرر  دراسررة مرراملة للموضرروع، رتاليرر  النصرروص الدسررتورية رالقرروانين، اتبرري الباحرر  المرر

 للتوص  إلى تفعي  ذيا المبدأ رتطبيا الديمقراطية بشك  سليم.

 .قراطيةالديمُ  ،نسانقوق اإلحُ الدستور، رعية، قابة، مبدأ المشرُ زبية، الر  دية الا  التعدُ  الكلمات المفتاحية:
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Guarantees of the peaceful transfer of power in the Constitution of the Republic of 

Iraq for the year 2005 

 

Abstract : 

Authority is consider as one of the necessities that societies need, and since those who 

govern these human gatherings are human beings, and this leads to people’s freedoms and 

rights sometimes subjected to a kind of injustice, because of the dictatorial approach and 

authoritarianism and this is one of the characteristics of human beings, and here there 

must be controls, limitations and mechanisms to ensure balance and equality between 

individuals that is due  to the fact that societies are in constant development, and the 

existence and application of democratic principles in most of these societies, where this 

principle extended to power, so we have an important and developed principle, which is 

the peaceful alternation of power, and this is what is expressly stipulated in the Iraqi 

constitution for the  year 2005.  This principle is considered a positive reflection on the 

political reality, and evidence of the maturity of society's awareness of accepting the 

peaceful alternation of power through the democratic means drawn up by the constitution 

within the framework of legal, political and judicial, and care must be taken to activate 

these guarantees to properly implement this principle. 

This research raises the new experience of Iraq after 2003, as it differed greatly from 

the period that preceded it, as the nature of the regime changed, and a new phase of 

democracy began. The Law of State Administration for the Transitional Period of 2004 

and the Permanent Iraqi Constitution of 2005 included the subject of freedoms, but did not 

expand on the aspect of freedom. It is important, which is the peaceful transfer of power, 

and working to create means to conduct free and fair elections, so that political conflicts 

do not take place, and turn into coarse exchanges and thus limit the effectiveness of the 

application of democracy.  

The importance of this research lies in the fact that the principle of peaceful transfer 

of power is one of the basic principles of democracy, and is one of the important pillars in 

http://www.ajrsp.com/
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its application. The people must have the will to change those who climb the pyramid of 

power, according to the democratic foundations guaranteed by the constitution. 

The researcher followed the descriptive approach in order to comprehensively study 

the subject, and analyze the constitutional texts and laws, to reach the activation of this 

principle and the proper application of democracy. 

Keywords: partisan pluralism, censorship, the principle of legality, the constitution, 

human rights, democracy. 

 

 مقدمة:

ن رجود البشر على مرك  مجموعرا  أمرر طبيعري منري القردم، رأن ذريا التجمعرا  السركانية البرد مرن ضرواب  إ

رقرروانين تاكمهررا، فظهررر  االحكررام العرفيررة رتطررور  حتررى اصرربا  علررى مررك  قرروانين مدرنررة، رأن ذرريا القرروانين 

طة الااكمرة، رالسرتمرار ذريا العسقرة بطريقرة ديمقرطيرة رالتشريعا  نظم  عسقة الماكومين كافراد مي اعضراء السرل

سرتمر  ذريا القروانين برالتطور حترى ظهرر  نظريرة العقرد االجتمراعي، اظهر  أرادن االفراد في ألتيار من ياكمهم، ر

نظيررا فري المسرؤرلية ريار  مالر  مرخك يكرون  ،بانتهراء فتررن الاكرمينتهري علرى السرلطة رأن التعاقب من قب  الاكام 

حرد  مبرادئ الديمقراطيرة، ريكرون ذنالرك تجردد فري إنهرا أدارن، رالبد من استمرار ذيا العملية علرى اعتبرار يادن راإلرالق

للب الدرس أصرب  لرديها ذريا المبردأ كجرزء مرن اقافتهرا القانونيرة رالسياسرية أفكار رممارسا  الاكم، من ذيا المنطلا األ

ة االلتسف رالريي أفررو رجرود معرارؤ رمؤيردين، ررجرود حروار رانتظم  قاعدن مرعيستقر بشك  كام  فيها، احتى 

قليرة مرن دارن رالقيادن، فهيا ال يمني األللبية مشررعية في اإلفراد الارن، ربما أن لألرتبادس بشرط أن ال يمس بإرادن األ

 ري لخلرا نروع مرنقليرة موجرود ريعرد ضرررللبيرة راألإن الاروار برين األرا هم، آدارن راالنتقاد رطرح المساذمة في اإل

فري رتسرلي  الضروء عليهرا ضمانا  تدارس السلطة السرلمي، فقرد آارنرا باثهرا دراسة ، رألج  التواون رفا قواعد ماددن

،  5002، ردستور جمهورية العراق لسرنة 5002دارن الدرلة لعام إظ  التشريعا  العراقية الاديثة، رذي ك  من قانون 

رس ماذية مبردأ التردارس إال إذا توافر  عدن ضمانا ، تنارلها الباح  رذي المبا  األرذيا المبدأ ال يمكن تاقيا تطبيق  

 السلطة السلمي، رفي المبا  الثاني الضمانا  القانونية لتطبيا ذيا المبدأ، رفي المبا  الثال  الضمانا  القضا ية. 

 مشكلة الدراسة:

الفترن التي سربقتها، حير  تغيرر  طبيعرة نظرام  تختلف التسف كبير عن 5002تعد تجربة العراق الجديدن بعد 

 الاكم، ربدأ  مرحلة جديدن من الديمقراطية،

موضروع  5002رالدسرتور العراقري الردا م لسرنة  5002دارن الدرلرة للمرحلرة االنتقاليرة لسرنة إرتضمن قرانون  

صرريالتها تفتقررر الررى ن النصرروص الترري تررم أالاريررا ، لكررن لررم يتوسرري فرري جانررب مهررم رذررو ترردارس السررلطة السررلمي، ر

 نتخابا ،مارا  الواضاة رالقوية، لكي يتم التاكيد على تطبيقها كتجربة ديمقراطية، رتفعي  قانون االاإل
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يرتم الردلوس فري الصرراعا  السياسرية، ريتاروس الرى راء إنتخابا  حررن رنزيهر ، لكري ال جرالعم  على للا رسا   إل 

 ديمقراطية. تدارس لشن ربالتالي ياد من فاعلية تطبيا ال

 أهمية البحث:

يعتبر مبدأ التدارس السلمي للسلطة رج  من رجوا الديمقراطية، ريعد من األركان المهمة في تطبيقها، ربما أن 

الديمقراطية تعني )حكم الشعب(، فالواجب أن يكون الشعب ذو صاحب اإلرادن في تغيير من يعتلي ذرم السلطة، 

 ؤذلين لهيا المنصب، رفا األسس الديمقراطية التي كفلها الدستور. رتاقيا العدالة في التيار من ذم م

 أهداف الدراسة:

 لتيار من يمثلهم في الاكم.في ا رادتهم الارن فعليا  إمشاركة الشعب بالاكم من لسس االنتخابا  رفرؤ  .1

 قيام نظام الاكم على أسس المساران رالعدالة رتاقيا الديمقراطية. .5

 رظهور نظام دكتاتوري. الاد من التفرد بالسلطة .2

 جع  التدارس السلمي أدان للتخلك من الفساد في جميي مؤسسا  الدرلة رمني ظهور مبدأ المااصصة. .2

 

 فروض الدراسة:

 ماذية مبدأ التدارس السلمي للسلطة ؟ .1

 ما الضمانا  لتطبيا مبدأ التدارس السلمي ؟ .5

 طة ؟ما مد  رجود النصوص الدستورية لتطبيا التدارس السلمي للسل .2

 منهجية الدراسة:

تبرري الباحرر  المررنهج الوصررفي مررن أجرر  دراسررة مرراملة للموضرروع، رتاليرر  النصرروص الدسررتورية رالقرروانين، ا

 لى تفعي  ذيا المبدأ رتطبيا الديمقراطية بشك  سليم.إللتوص  

 البحث:خطة 

مبردأ التردارس السرلمي  ماذيرةعلى ذدي ما سربا قمنرا بتقسريم ذريا البار  إلرى اسارة مباحر ، تنارلنرا فري األرس  

 تم ذيا البار رنخللسلطة، رتطرقنا في المبا  الثاني إلى  الضمانا  القانونية رالسياسية لمبدأ التدارس السلمي للسلطة، 

 .  الضمانا  القضا ية لمبدأ التدارس السلمي للسلطةمن لسس المبا  الثال 

 

 المبحث األول

 ماهية مبدأ التداول السلمي للسلطة

مك في أن نزعة )التجمي رالجماعة( ضرررن تاتمها الايان البشرية، ررجود ذريا الجماعرة يتفررؤ رجرود ال 

مرن السلطة السياسية مي مولد الجماعرة، رلريلك فرإن السرلطة تعرد ظهور السلطة التي تاكمها رتنظم مؤرنها، رذيا يعني 

رجرود السرلطة المنظمرة رتيجرة رجرود الجماعرة ال يتصرور رجودذرا لرارج إطرار الجماعرة، ربالنر ،الظواذر االجتماعية

 يعني بأن ذناك درلة قا مة.
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ا في نشأتها، رذيا لرن  ربما أن الدرلة الاديثة تعتمد التجانس االجتماعي رالمساران رالمواطنة منطلق ا لها رأساس 

مرن لرسس رجرود عردن  يكون إال من لسس راقي الديمقراطية كنظرام سياسري فري الدرلرة، رذريا الديمقراطيرة لرن تكرون إال

مرن الركرا ز مبادئ، رمن ضمنها رأذمها ذو )مبدأ التدارس السلمي للسلطة( الريي ذرو مردار البار   ألن ذريا المبردأ يعرد 

 ، رذلرك مرن لرسس مطلبرينيان ماذية التدارس السلمي للسرلطةالنظم الديمقراطية، ليا سوف نقوم ببالقا مة عليها األساسية 

المطلب الثاني  فقد لصصناا لبيران رتا  عنوان  مفهوم مبدأ التدارس السلمي للسلطة رأنماط ، المطلب األرس  كالتالي 

 مقوما  التدارس السلمي للسلطة.

 مفهوم مبدأ التداول السلمي للسلطة وأنماطه:  المطلب األول

، لريا ينبغري الوقروف تتم مراعات  في النظم الديمقراطيةمن المبادئ الدستورية التي التدارس السلمي للسلطة يعد 

عند معنى ذيا المبدأ، رذلك من لسس بيان المعنرى اللغروي راالصرطسحي للمبردأ رإلعطراء مفهروم دقيرا للمبردأ البرد مرن 

تمييزا عما يشتب  ب  من مصطلاا  سياسية ردستورية ذا  معان قد تشرترك مري مردلوس التردارس السرلمي للسرلطة رذلرك 

لرب الثراني فقرد عقردناا للبار  فري أنمراط تردارس السرلطة سرلمي ا، فري حرين لصصرنا سريكون فري المطلرب األرس، أمرا المط

 المطلب الثال  لبيان أمكاس التدارس السلمي للسلطة، رليلك سنقسم المطلب إلى فرعين على الناو التالي 

 تعريف مبدأ التداول السلمي : الفرع األول

أ، رالادي  عن المعنرى االصرطسحي للمبردأ، رتمييرز سناارس في ذيا الفرع أن نقف على المعنى اللغوي للمبد

 مبدأ التدارس السلمي للسلطة عما يشتب  ب  من مصطلاا .

 المعنى اللغوي لمبدأ التداول السلمي للسلطة: -أوًل 

إن ماارلة تعريف مفهوم التدارس للسلطة ال تخلو من صعوبا  رإمكاال  ترتب  بتعدد رجوا التردارس، رتنروع 

بعضرها مكران بعرض كالردرس ، مما يعرق  عملية حصررا فري إطرار مفهرومي راحرد، لريا فرإن التردارس يكرون لواوم إمكان 

 .(1)متى رسخ  أي تاول  من حاس إلى حاس، يعني أمر األمة رتغاير أحوالهارالملك، ر

يعنري ، فالتردارس (2)رذيا يعني ألي ميء مكران اخلرر مهمرا يكرن ذريا الشريء )رتردارلن األمرر  ألريناا بالردرس(

االنتقاس رالتجوس، يقاس داس الدذر درال  درلة  إذا انتق  من حاس إلى حاس ... ريقاس دال  األيام بكريا، ردالر  لر  الدرلرة... 

 .(4)ريقاس )تدارلنا العم  راألمر بيننا بمعنى تعاررناا(، (3)ر))أنداس القوم(( تاولوا من مكان إلى مكان

                                                 
 .16م، ص1791، 2، دار صادر، بيرر ، ج1ابن منظور، مامد بن مكرم، لسان العرب، ط (1)

 .525، ص11ابن منظور، المصدر السابا، ج (2)

 .202م، ص1767، دار الدعون، إسطنبوس، 1إبراذيم مصطفى رآلررن، المعجم الوسي ، ج (3)

 .522ص ،11سابا، جور، لسان العرب، مصدر ابن منظ (4)
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لفئتين على األلر ، يقاس كان  لنا عليهم الدرلة رالجمي الدرلة بكسرر )درس  الدرس في الارب أن تداس إحد  ا

الداس، رالدرلة بالضم في الماس يقاس صار الشيء بينهم يتدارلر  مرر  بهريا رمررن لهريا رالجمري دالال  ردرس، رقراس أبرو 

 .(1)عبيد الدرلة بالضم اسم الشيء اليي يتدارس ب  بعين (

رالسرريطرن رالررتاكم ر)السررلطة( اسررم مررن السررلطان، رالسررلطان  الرروالي،  أمررا مصررطل  السررلطة فيعنرري  التسررل 

رجمع  سسطين، رالسلطان صاحب الاجة أر صاحب الشدن رالادن رالسطون أر صاحب القدرن، رالسلطان من السرلي ، 

 .(2)رالسلي  ما يضاء ب 

   (3))سلطان( رذي)تاج العررس( نجد أربعة معاٍن امتق  منها كلمة  جم اللغويربالرجوع إلى المع

رال يجمي بهيا المعنى  ألن  يعامر  معاملرة المصردر، رسرمي الخليفرة سرلطان ا  ألنر  ذر حجرة الحجة والبرهان:  .1

 بها تقني الرعية ربها تخضي.

  فسلطان ك  ميء مدت  رحدت  رسطوت ، رسمي الوالي سلطان ا لما يتمتي بر  مرن مردن الشدة والحدة والسطوة .5

 رحدن رسطون.

فمن جعل  ل  قدرن، فهو في اللغة ذر سلطان، كقول  قد جعل  ل  سلطان ا على ألي حقري مرن فرسن، أي   القدرة .2

 قدرن.

 رالسلطان كالمصباح تضيء ب  األرؤ ريستنير ب  الناس.السليط وهو ما يضاء به،  .2

االسرتبداد الطغيران ريترترب عليهرا فإنر  السلطة تجمي الخير رالشرر، رالمشرررعية رعردم المشرررعية، ربما أن 

باير  يرر  الررافض لوجرود السرلطة ترحيب من جانب ررفض مرن جانرب آلرر،  ، رمن ام فإنها تعنيرانتهاك الاريا 

 أنها تنظيم سيء ال ضرررن ل   ألن  يؤدي إلى استغسس األفراد راضطهادذم.

لك فهرم جراءرا بعردن أما المرحبين بالسلطة فإنهم يررن أنها ضرررن البد منها، رذلك لتنظيم مؤرن الجماعرة لري

نهرا ألى إقون في لدمة فكرن"، باإلضافة   "عرفهاتعريفا  للسلطة، رعلى رأسهم الفقي  الفرنسي "جورج بوردر" حي  

رتجبرر األفرراد إذا لرزم عرن الخيرر المشرترك للبار  لقيرادن الجماعرة لصصر  الروعي االجتمراعي، رلسس من تنبي قون 

 .(4)أمر بهاالمواقف التي تبلتزام االعلى األمر 

                                                 
 .512م، ص1795مامد بن أبي بكر الراوي، مختار الصااح، تاقيا  مامود لاطر، مكتبة لبنان نامررن، بيرر ،  (1)

 . 255، ص9سابا، حابن منظور، لسان العرب، مصدر  (2)

  .575، دار الفكر، بيرر ، ص10ينظر  مرتضى الزبيدي، تاج العررس من جواذر القاموس، ج (3)

، دار الاامرد للنشرر رالتوويري، 1السرادن بهيرر الردراجي، الترواون برين السرلطة رالاريرة فري األنظمرة الدسرتورية، ط د. جعفر عبرد (4)

 .51-50م، ص5006عمان، 
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من ينادي بضرررن رجود السلطة  ألن السلطة ذي أسراس قيرام مجتمري مرنظم يقروم علرى أسراس  الباحث ؤيدوي

ا عن المصال  الشخصية،  قون "ليا يمكن أن نعرف السلطة بأنها  الشعور بالمسؤرلية رالعم  من أج  المجتمي كك  بعيد 

 ."عد ماددن سلف ارفا قواالجماعة التي تعم  من أج  تنظيم المصال  

 المعنى الصطالحي لمبدأ التداول السلمي للسلطة: -ثانيًا

ن مبدأ التدارس السلمي للسلطة من المبادئ األساسية في الدساتير الديمقراطية  رلكن على الرلم من ذلرك فرإن إ

أر انتقالهرا، رذريا معظم مؤلفا  فقهاء القرانون الدسرتوري جراء  لاليرة مرن تعريرف رتاديرد لمصرطل  )تردارس السرلطة( 

ربما كان نتيجة حتمية لوضروح المعنرى اللغروي للمصرطل ، إال أن تاروس المصرطل  مرن الداللرة اللغويرة إلرى مبردأ يمثر  

ركن من أركان النظام الديمقراطي يجع  مرن الرسوم تاديرد معنراا، فقرد ررد عرن )ميشري  سرتيورا ( برأن مرن متطلبرا  

 .(1)السلطة إلى صفوف المعارضة رإحسس آلرين مالهم القابضون علىالديمقراطية إمكان نق  

فري تاديرد معنرى تردارس السرلطة بأنر   "تنرارب  (Andre Hauriouكيلك ما أمار إلي  العميدن أندري  ذوريو )

األحزاب السياسية على الاكم رالمعارضة بفع  تغير األكثريا  النراتج عرن تبردس المواقرف السياسرية لألحرزاب، أر عرن 

 .(2)تفروا نتا ج االنتخابا " حصيلة ما

 Yvesر Olivie Duhamelايرف مينري ) أرليف  در ذامي  ر الفقيهان الفرنسيان  رذناك تعريف للتدارس قدم

Men فري مؤلفهمرا المشرترك )Dictionnoire Constitutionel فقرد عرفرا التردارس بأنر   "نقر  الردرر السياسري فرري ،

حرزاب المعارضرة أر قسرم منهرا إلرى السرلطة السياسرية رتردل  األحرزاب التري إطار احترام المؤسسرا ، ربموجبر  تنفري أ

 .(3)كان  في الاكم أر قسم منها في المعارضة"

ذيا التعريفا  قد ررد  على مستو  الفق  الغربي، أما على صعيد الفقر  العربري فرإن تعريرف المبردأ لرم ياتر  

ا في كتاباتهم  رذلك ربما لغياب مبدأ تدارس السلط ة بشك  رسمي في قواميس النظم العربية  رلكرن علرى الررلم مرن حيز 

 ذلك فإن بعض الكتاب رالقانونيين قد أرردرا تعريفا  ليلك المبدأ رمنها 

تعريررف الرردكتور رافرري مرربر لترردارس السررلطة بأنرر   "التعاقررب الرردرري للاكررام علررى سرردن الاكررم تارر  صرري  

 .(4)التصاصاتهم الدستورية لمدن ماددن سلف ا"االنتخابا ، حي  يمارس ذؤالء الاكام المنتخبون 

                                                 
 .207م، ص1715ميشي  ستيوار ، نظم الاكم الاديثة، ترجمة  أحمد كام ، مراجعة  سليمان الطماري، دار الفكر العربي،  (1)

، األذليررة للنشررر رالتوويرري، 1، ط5نون الدسررتوري رالمؤسسررا  السياسررية، ترجمررة  علرري مقلررد رآلررررن، جأندريرر  ذوريررو، القررا (2)

 .552م، ص1792بيرر ، 

، المؤسسرة الجامعيرة 1د. وذيرر مركر، ط مرة  منصرور القاضري، مراجعرة أرليفي  درذامي ، إيف ميني، المعجم الدسرتوري، ترج (3)

 .222م، ص1771للدراسا  رالنشر رالتوويي، بيرر ، 

 .7م، ص5011را د حمدان عاجب المالكي، التدارس السلمي لمنصب ر اسة الدرلة، رسالة ماجستير، كلية القانون، جامعة باب ،  (4)
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بأن   "رجود آليا  النتقاس المنصرب  "تدارس السلطةـــ "بما اليي يقصد ركيلك ذناك تعريف ألحد الكتاب يبين 

ا للجمهوريرة أر للرووراء فري الرنظم الر اسرية رالبرلمانيرة يالسياسي من مخك إلى آلر سواء أكان مال  المنصب ر  س 

 .(1)ب"على الترتي

ككر  علرى  هراالسلطة، أر نقلأعلى رالمتأم  لهيا التعريف سوف يسحظ بأن  يعني عملية تغيير الااكم الفرد في 

المستو  الر اسي في الدرلة من تيار سياسي إلى آلر، رذيا ما يؤلي علرى ذريا التعريرف، حير  إنر  ركرز علرى الجانرب 

طبيعرة ذريا اخليرا ، فضرس  عرن إيضراح درن بآليا  النتقاس السلطة  فسبد منالشكلي لتدارس السلطة، بالرلم من أذميت  

أن  يضيا من دا رن تدارس السلطة رياصرذا بالمناصب التنفييية )ر يس الجمهورية رر يس الووراء(، رتدارس السلطة 

 ينبغي أال يفهم بهيا المستو  الضيا.

سياسية أللر  رفق را للطررق المارددن فري  رعرف  آلررن بأن   "انتقاس السلطة من مخك خلر أر من جماعة

 .(2)الدستور"

كيلك عرف التدارس على السلطة بأن   "مبدأ ديمقراطي ال يمكن رفق  ألي حرزب سياسري أن يبقرى فري السرلطة 

 .(3)إلى ما ال نهاية ل ، ريجب أن يعوؤ بتيار سياسي آلر"

لطة يمثر  آليرة إلدارن الردلوس رالخرررج مرن رلو أمعنا النظر على ذريا التعراريف لتبرين برأن التردارس علرى السر

رإلى السلطة برين تيرارا  سياسرية مختلفرة  رلكرن فري الاقيقرة إن إمركالية التردارس علرى السرلطة ذري ال تقرف عنرد تاديرد 

المعنى رإنما ذي أعما من ذلك بكثير، فهي تكشف عن طبيعة الاالة االجتماعية من صرراعا  رتاالفرا  برين أعضراء 

 .د، ركيلك في درجة الوعي السياسي العام ألي معب من الشعوبالمجتمي الواح

بر  الرنظم السياسرية الغربيرة ألري  رحقيقة األمر فإن التدارس السلمي للسلطة مصطل  رمن ارم مبردأ ديمقراطري 

رالتي على ماكلتها، باي  يتم تطبيا ذلك المبدأ عرن طريرا االنتخابرا  رالاصروس علرى األللبيرة، إذ مرن ياصر  علرى 

را سريكون بصرورن سرلمية عرن للسرلطة السياسريةلبية األصروا  فري االنتخابرا  سروف يتسرلم ومرام األمرور أل ، رذريا حتم 

طريا تطبيا المبدأ، ليا نر  بأن الدرس التي تبن  ذيا المبدأ رعمل  على تطبيق ، أي أنها التار  المرنهج الرديمقراطي 

قرد جنر  امرار تطبيرا ذلرك المبردأ مرن  -الردرس –راع العرام فإنهرا كأساس لتدارس السلطة سلمي ا، رمن لسس صناديا االقتر

لررسس االسررتقرار السياسرري، ربالنتيجررة االسررتقرار االجتمرراعي  رمررن اررم االودذررار االقتصررادي، رال ريررب فرري أن رجررود 

ن سريمكن النرالبين ربعرد مرررر فتررن ومنيرة معينرة مربشرك  درري انتخابرا  حررن رنزيهرة يوجرد صناديا االقتراع، أي 

 مااسبة مرمايهم اليين يمسكون ومام السلطة راليين لم يؤدرا ما عليهم من راجبا  على الوج  المطلوب 

                                                 
 صفي الدين لربوش، تدارس السلطة في الوطن العربي بين التشريعا  رالتطبيقا ، مقاس متاح على الراب    (1)

http://www.algazerah.net  

 مامد اليدرمي، التدارس السلمي للسلطة... الغاية رالوسا  ، متاح على الراب   (2)

http://www.marebpress.net/articles  

 السلطة، متاح على الراب  اإللكتررني التعريف لشارس دباش، أرردا عماد بن مامد، التدارس على  (3)

http://www.kalimatunisic.com  
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را لرن يكرون إال فري ظر    التري نتخابرا  االرمن ام يتسنى للناجبين تنايهم عن السلطة رإحرسس آلررين مالهرم، رذريا حتم 

 .تتوفر فيها ك  معايير الشفافية

 ول السلمي للسلطة )الوراثي والنتخابي والتعيين(أنماط التدا: الفرع الثاني

نم  انتقاس السلطة ذو  أسلوب أر طريقة أر كيفية ملئ الفراغ في السلطة العليا، أر تقييد تولية الاكرام فري قمرة 

 الهرم السياسي، أر أسرلوب تردارس السرلطة، رالريي ينبغري أن يتسرم بقردر مرن الرتابرة رالترواتر فري االسرتخدام الفعلري فري

 .(1)مواقي مختلفة رتا  ظررف متباينة

رمما تقدم يتبين بأن ذناك أكثر من أسلوب أر طريقة لكي يتم ملئ الفراغ في السلطة أر استبداس من ذو متزعم 

للسلطة، رذيا األساليب أر الطرق منها ما يكون بشك  سلمي رمن درن حدرث اضطرابا  أر اورا ، رذريا ذري نقطرة 

 وضوع، رمنها ما يكون بشك  فوضوي أي أسلوب عنيف يص  إلى حد الارب راالقتتاس،البا  األساسية في الم

ربما أن األسلوب أر الطريقة السلمية للسلطة ذي ماور البا ، ليلك سوف نقتصر في ذريا الفررع علرى بيران  

 أنماط تدارس السلطة بشك  سلمي، رذلك من لسس اختي 

 النمط الوراثي: -أولً 

ب من الفق  حوس أسلوب النم  الورااي لتدارس السرلطة برين مرن يؤيرد أسربقية الوراارة علرى امة لسف لد  جان

، لير أن الجانب األكبر من الفق  ييذب إلى الكاريزما أسبا من الوراارة كأسرلوب لنقر  السرلطة مرن الناحيرة (2)الكاريزما

قوس الدينيرة، رمرن ارم أصربا  ذنراك حالرة التاريخية  رلكن سرعان مرا التلطرا فيمرا بينهمرا  بسربب تمراوج كليهمرا برالط

ا رحدذا، رمن ام فإنها لم تألف فري يروٍم  تعانا يعصب معها فص  راحد عن اخلر، رلكن الطقوس الدينية لم تستخدم يوم 

ا بيات .  ما نمط ا قا م 

اراكم يرتم كان  الكريزما أسبا رتمثل  في البداية على أساس االعتقاد المسبا بقدسية الاراكم، ركران تفضري  ال

رفررا معررايير مختلفررة، رأكثررر أمرركاس الكاريزمررا تطرف ررا ذررو االعتقرراد فرري إلوذيررة الارراكم لررد  المصررريين القرردماء، ربنرري 

إسرا ي  رإسرا ي  القديمة، رالغريب أن ذيا االعتقادا  كان يفترؤ فيها أن تكون ركيزن لتاقيا انتقاس سلمي للسرلطة، 

لة لطيرن، فقد أد  ذيا االعتقادا  إلرى ممارسرة قتر  الاكرام كلمرا ظهرر الضرعف إال أن المسحظ عليها أنها أاار  مشك

على الااكم، أر عند توقي قرب رحلي ، حي  يقوم الشرعب عند رٍي بقتلر ، رليرر مثراس علرى ذلرك اعتقرد مرعب الكونغرو أن 

رتهلررك األرؤ، الارراكم المقرردس الرريي عضررد األرؤ بقوترر ، رمألذررا بفضررل ، لررو مررا  ميتررة طبيعيررة فسرريغنى العررالم 

رالمسحظ أن ذيا المعتقدا  كان  قد تباين  مدن رضعف ا، حي  كان  أق  حدن لد  الررمران باير  امتزجر  الكاريزمرا 

 عندذم بعناصر الاكم المقدس، ام التلط  الكاريزما بالورااة، 
                                                 

 .71م، ص1772، مكتبة مدبولي، القاذرن، 5صسح سالم ورنوقة، أنماط االستيسء على السلطة في الدرس العربية، طد.  (1)

لى القا د التاريخي أر البط  الملهم أر اليي يتمتي بتبجير  مرعبي رذي صرفا  لارقرة أر قردرا  يستخدم تعبير الكاريزما للداللة ع (2)

، مركررز دراسررا  الوحرردن العربيررة، 1صررسح سررالم ورنوقررة، أنمرراط انتقرراس السررلطة فرري الرروطن العربرري، طد. ليررر عاديررة، ينظررر  

 .22م، ص5015بيرر ، 
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ة العامرة، رذريا كلهرا ففي المجتمعا  الورااية القديمة كان  توجد عسما  مث  جودن الطقرس، رتاسرن مسرتويا  الصرا

 .(1)تشير إلى توافر الخصا ك الكاريزمية لد  ذيا الااكم اليي رص  إلى السلطة على أساس الورااة

ي بصررورن مسررتقلة عررن تلررك رذكرريا اسررتمر الارراس إلررى أن برررو  الورااررة كأسررلوب لتررولي السررلطة بشررك  سررلم

لطة بعد الكاريزما على حد قوس جانب مرن الفقر  رنارن رالورااة ذي من أقدم الوسا   التي عرف  لتولي السالمعتقدا ، 

 مي ذيا الرأي.

رف  )الورااة( كوسيلة لتولي السلطة فري درس الشررق القديمرة )درس رادي الرافردين رعنرد الفراعنرة فري رقد عُ 

لرة األمويرة مصر( كما اتبع  ذيا الوسيلة عند الفرس رالررمان، رألي  ب  العرب كوسيلة لتولي الخسفة مني بداية الدر

 .(2)األنظمة الملكيةرماوال  متبعة في  ،رسار  عليها الدرلة العباسية

را النتقراس األمرواس مرن السرلف إلرى الخلرف فري القرانون الخراص، رذكريا يسحرظ أن  ريعد أسلوب الورااة انعكاس 

 .(3)خي للمجتمعا  رقد تباين  تطبيقا  ذيا النظام عبر التطور التاري السلطة تورث كما تورث اليمة المالية،

رتتجسد الورااة بوضوح بورااة العرش، فالملك يمكن أن يرث منصب  من ليرا، ربريلك يقربض علرى السرلطة 

كليّ ا أر يسهم في ممارستها مي القابضين اخلرين، رالتاريخ يقدم أنواع متعددن لورااة العرش، فهي يمكرن أن تكرون عرن 

رذكريا، كمرا يمكرن أن تكرون عرن طريرا األم إلرى البنر  رذكريا، رال تقتصرر  طريا األب، أي أن تنتق  السلطة إلى ابنر 

 .(4)الورااة على ررااة العرش فاسب، ب  يمكن أن تتضمن ررااة العضوية في المجالس السياسية

ا مرعيّ ا، رذيا يعود تاريخيّ ا إلرى عراملين يتعلرا كسذمرا  رقد اعتبر القبض على السلطة عن طريا الورااة أمر 

 عة السلطة نفسها بطبي

  ذررو أنرر  بعررد سررقوط اإلمبراطوريررة الررمانيررة فرري الغرررب جرراء  الفترررن اإلقطاعيررة فاضررمال  سررلطة أولهمااا

الملوك  رلكن رلم ذيا فإن معظم األفراد كانوا يعتبررن الملك القاضي األعلى، رساد االعتقاد بأن الملرك مكلرف بإقامرة 

لب إعطاء الملك سلطة للقيام ب ، رانطسق را مرن ذريا فقرد اسرتطاع أذر  الفكرر السسم عن طريا العدالة، رذيا الواجب يتط

الملكيرة ذري د إلرى الملرك بمعنرى أنهرا ملكيتر ، فالقانوني، من أنصار الملكية في فرنسا بناء نظرية مفادذا أن السرلطة تعرو

، رحير  إن الملكيرة يمكرن أن دالربس إذن الارا المطلرا علرى سرلطةفللملك الاا المطلا للمالك على الشيء اليي يملك ، 

تنتقرر  بررين األحيرراء كمررا يمكررن أن تررورث، فكرريلك السررلطة باعتبارذررا ملررك للملررك يمكررن أن تنتقرر  باالتفرراق أر عررن طريررا 

 .(5)الورااة

                                                 
 .72 -72السلطة، مرجي سابا، صصسح سالم ورنوقة، أنماط االستيسء على د.  (1)

 .21د. علي لالب لضر العاني، د. نوري لطيف، القانون الدستوري، مؤسسة دار الكتب للطباعة رالنشر، بس سنة نشر، ص (2)

د. حميررد السرراعدي، مبررادئ القررانون الدسررتوري رتطررور النظررام السياسرري فرري العررراق، دار الاكمررة للطباعررة رالنشررر، الموصرر ،  (3)

 .61صم، 1770

 .29م، ص5009، المكتبة القانونية، بغداد، 1، ج5د. منير الشاري، القانون الدستوري، ط (4)

 .127سابا، صالمرجي الد. منير الشاري، القانون الدستوري،  (5)
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  فيرجي إلى فكرن الشرعية الدينية )الثيوقراطية( لتعزو درر الورااة كوسيلة من رسا   تولي أما العامل الثاني

ا معين ا أر عا لة معينة رفوضر  أر فوضرها الاكرم فري األرؤ، رمرا دام األمرر  السلطة على أساس أن هللا قد التار مخص 

 .(1)كيلك فمن الطبيعي أن تنتق  السلطة إلى رريث 

نتشررار النظررام رذلررك المسررتمر  تسمرري بهرريا األسررلوب فرري ألرري  ريسحررظ فرري الوقرر  الررراذن أن الرردرس الترري 

األنظمة السياسرية فري الردرس األررربيرة التري ال ترزاس ذريا األسرلوب مطبق را من بعض الك فإن ذلعلى الجمهوري، فضس  

، رإنما يبامر ذيا السرلطة مرن ق ب ر  مؤسسرا  دسرتورية منتخبرة، إذ إن الملرك ال يملرك مرن سلطة فعليةلملك لفيها، لم يعد 

مررن الرردرس الترري ال تررزاس تألرري بأسررلوب السررلطة سررو  اسررمها فقرر ، رذرريا مررا جررر  عليرر  العمرر  فرري بريطانيررا رليرذررا 

 .(2)الورااة

 النمط النتخابي: -ثانيًا

الرنم  االنتخرابي ذررو مرن أفضرر  الوسرا   التري عرفتهررا الشرعوب فرري تغييرر حكامهرا حتررى اخن، فبعرد أن كانرر  

قررو  لل، الرريي أعطررى رادن الشررعبإلالقضررية تاسررم فرري قصررور الملرروك أر رفررا رلبررا  الررديكتاتور، أصررب  االحتكررام 

السياسررية فرري المجتمرري فرصررة التطلرري إلررى السررلطة العليررا أر المشرراركة فرري ترردبير مررؤرن الخسفررة، رنظررم التنررافس علررى 

 .(3)التعددية السياسية راالنتخابا  الارننظام ذيا النم  على حي  قام رألغى استخدام القون، السلطة، 

األساسرية مرن الوسرا   رايق ا، باي  أصب  االنتخراب رفي الوق  الراذن يرتب  االنتخاب بالديمقراطية ارتباط ا 

، رذلررك علررى عكررس الررديمقراطيا  القديمررة الترري لررم يلعررب الاديثررةالديمقراطيررة الررنظم إسررناد السررلطة فرري الترري يررتم فيهررا 

ا  رذلك بسبب قيام تلك األليرن على أساس الديمقراطية المبامررن مرن ناحيرة، رأللريذا بو ا بارو  سريلة االنتخاب فيها درر 

 .(4)القرعة بصيغة أساسية من ناحية ألر 

ا الوديراد عردد  رألي االنتخاب ذيا المكانة في الوق  الراذن بسبب استاالة تطبيا الديمقراطية المبامررن، نظرر 

السكان رانتشار المدن رالقصبا  ذيا من ناحية  رألن الديمقراطية النيابية أصبا  ضرررن في الدرس الديمقراطيرة مرن 

 .(5)ألر ناحية 

رعلررى ذرريا األسرراس فررإن الررنم  االنتخررابي يعنرري  "مكنررة المررواطنين الرريين تترروافر فرريهم الشررررط القانونيررة مررن 

ا لهم"  .(6)المساذمة في التيار الاكام رفق ا لما يررن  صالا 

                                                 
 .29د. علي لالب لاضر العاني، د. نوري لطيف، القانون الدستوري، مرجي سابا، ص (1)

 .62نون الدستوري رتطور النظام السياسي في العراق، مرجي سابا، صد. حميد الساعدي، مبادئ القا (2)

 .116صسح سالم ورنوقة، أنماط االستيسء على السلطة في الدرس العربي، مرجي سابا، صد.  (3)

 .552م، ص5005، منشأن المعارف، اإلسكندرية، 2د. عبد الغني بسيوني عبد هللا، النظم السياسية، ط (4)

 .552سابا، صالمرجي الي بسيوني عبد هللا، النظم السياسية، د. عبد الغن (5)

 .22م، ص1771د. صال  جواد الكاظم، د. علي لالب العاني، األنظمة السياسية، دار الاكمة، بغداد،  (6)
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رالتي طغ  رمن لسس ذيا التوضي  لمفهوم النم  االنتخابي نراا قد ركز على الديمقراطية التمثيلية )النيابية( 

على الديمقراطية المبامرن لألسباب التي ذكرناذا آنف ا، ليا نجد أن معظم الدساتير في العالم قد أقر  حرا المرواطنين فري 

 .ممارسة االنتخاب في إطار يضيا أر يتسي مداا بنسبة ديمقراطية النظام أر تسلط  راستبدادا

أنماط تولي أر تردارس السرلطة بشرك  سرلمي  رلكنر  الرنم  رذكيا نر  بأن النم  االنتخابي ذو النم  الثاني من 

ا راألقوم إن ص  التعبير من  يقوم ذيا النم  على وج األمخاص الريين نرالوا ف، تولي السلطة مرعيةجانب األكثر تطور 

نتا ج  اقة الشعب إلى دفة الاكم، أر اإلبقاء على من كان في السلطة فيما لو عبر الشعب عن ارتضا   باكمهم من لسس

بالشرك  اسرتخدم ، طالمرا المعاصررن ا للمجتمعراالنتخابا ، رمن ذنا نستطيي القوس بأن ذيا النم  ذو األنسب راألصل  

 المطلوب راألسلوب السليم.

 نمط التعيين: -ثالثًا

المراد بالتعيين  "رضي مخك بعين  في السلطة بما يعني تركها فري يرد مرخك قرد حراو علرى اقرة السرلف، أر 

 .(1)حدرث الصراع على ذيا السلطة بعد رحيل  بما يعني تأمينها رقطي الطريا على المتربصين بها" لتاامي

تاريخيّ ا عرف ذيا النم  مختلط ا مي الورااة كجزء من اإلجراءا  المتممة لها، رمرن ارم يمكرن القروس برأن ذريا 

ارة مرن حير  مجافاتر  للديمقراطيرة، رإن كران النم  يمث  الترجمة العصرية رالشك  الادي  للنم  الورااي، فهرو كالورا

ا عن العنف، أي بشك  سلمي، رذو كالورااة في قيام  ليس بالضرررن على صلة الدم، رإنما على التجرانس برين  يتم بعيد 

السلف رللف ، فالسلف يعين الشخك اليي يضمن أن  لن يعرق  سلطات  رذو في السلطة، رأن  سوف يسير على لطاا، 

ا بـــ)الورااة االنتقا ية(ريمضي في نف   .(2)س االتجاا ريام  نفس التوجها ، ليا يمكن تسمية ذيا النم  مجاو 

رعلى العكس ففي الورااة العادية أر التقليدية قد تأتي األقدار بخلرف مسرتنير، باير  يغيرر الكثيرر مرن سياسرا  

 يستطيي التال  من ذريا األسرر بتغييرر الكثيرر مرن سلف   لكن في ذيا النم  االحتماس لير رارد، فالخلف نظريّ ا أسير رال

 .(3)الظررف

، رذما  التعيين عن طريا السلف مال  السلطة، رالتعيين وذجان من حي  الجهة التي تمارسهارلهيا النم  نم

عن طريا ذيئة أر مجلس أر لجنة، األرس عرفتر  مجتمعرا  المانشرو فري الصرين القديمرة، حير  كران اإلمبراطرور يعرين 

 .(4)ف  من بين الوراة اليين لهم حا رالية العرؤ، رالثاني كان معموال  ب  لد  قبا   السواوي في أفريقيالل

 

 

                                                 
 .12صسح سالم ورنوقة، أنماط انتقاس السلطة في الوطن العربي، مرجي سابا، صد.  (1)

 .92م، ص5009دئ األساسية للنظم السياسية رأنظمة الاكم المعاصرن، دار الكتاب الادي ، القاذرن، د. سعيد السيد علي، المبا (2)

جاسم مامد أحمد الجبوري، التعاقب على السلطة في العراق المعاصرر، رسرالة ماجسرتير، كليرة العلروم السياسرية، جامعرة بغرداد،  (3)

 .22م، ص5012

 .12السلطة في الوطن العربي، مرجي سابا، صصسح سالم ورنوقة، أنماط انتقاس د.  (4)
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 :(1)ولهذا النمط خصائص يمكن إيجاز أهمها بما يأتي

إن  يمث  الا  الوس  بين الورااة كأسلوب تعسفي تقليردي، فقرد مزايراا فري العصرر الاردي  رالنظرام االنتخرابي  .1

ليب  لكن  يفترؤ عدن مررط ليس  متاحة لك  المجتمعا ، ذريا مرا لرم يخرتل  مري أنمراط ألرر  كأفض  األسا

 كالورااة أر االنقسبا  العسكرية أر السياسية.

إن  ينطروي علرى لطرورن راضراة، ذريا الخطرورن ناجمرة عرن أن الاراكم فري السرلطة عنردما يعرين للفر ، فإنر   .5

خلف المادد على سلطات ، ركريلك ذريا الخلرف سروف يبار  يبا  عن رج  ضعيف، تاسب ا من تطارس ذيا ال

عن أضعف من  لنفس السبب رذكيا، رالنتيجة ستكون سلسلة من الاكرام الضرعاف، رال يقطري ذريا السلسرلة إال 

 انفجار التنافس على السلطة مي ذيا الخلف الضعيف.

، تجنرب التنرافس راسرتخدام العنرف، من أذم مزايا ذيا النم ، توافر الوضوح رالتأكد، قدر كبيرر مرن االسرتقرار .2

  تقديم للف جاذز تنتفي مع  حاال  الفراغ المفاجئ في السلطة.

 مقومات التداول السلمي للسلطة: المطلب الثاني

لديمقراطية، رالتي بردررذا تعرد رسريلة تهردف إلرى احتررام ابما أن مبدأ التدارس السلمي للسلطة يعد من المبادئ 

، رفرت  المجراس رإدارتهرا المشراركة فري الشرؤرن العامرةبوق  األساسية، رإعطاء ك  فررد الارا رتعزيز كرامة الفرد رحق

مؤسسرا  نيابيرة علرى المسرتويا  كافرة، يرتم التيارذرا مرن  بنراءرتردارلها، رللوصوس للسلطة لمنافسة سياسية ديمقراطية 

ادت  رعلى أسراس االنتخابرا  الدرريرة  لسس إجراء انتخابا  حرن رنزيهة على فترا  منتظمة يعبر فيها الشعب عن إر

رمن ام فإن ذيا الوسيلة سوف لن تتاقا من درن تطبيرا مبردأ التردارس السرلمي للسرلطة راإليمران بر  مرن قبر  األطرراف 

  .سلطة، أي مركاء العملية السياسيةالقابضة على ال

ي البار  عرن ذريا المقومرا  تطبيا المبدأ الميكور يتوقف على مد  توافر مقوما  معينرة، رعنرد التعمرا فرلر

نجدذا ترتكز على اسث مقوما  ر يسة، رذي  التعددية الازبية، أر ما يسمى بالسياسية، ررجود دسرتور للربسد يرتم مرن 

 لسل  االتفاق حوس مؤسسا  الدرلة، رتاديد النطاق الزمني لتولي السلطة،

 ، رذلك من لسس فرعين، كاختي رذيا يعني بأننا سوف نسل  الضوء على ك  من ذيا المقوما  

 التعددية الحزبية: الفرع األول

ا مرن تفكيرر مواطنيهرا فري العقرود  ا كبير  إن موضوع التعددية الازبية رالسياسية في الدرس العربية قد مغ  حيز 

حرد الريي سراد األليرن، رقد تمث  تاوس بعض من النظم العربية لأللي بأمكاس التعدد الازبي بدال  مرن نظرام الارزب الوا

را  في فترن سابقة من أذم التاوال  التي مهدتها النظم السياسية العربية رالعراق راحد من ذيا النظم قد مرهد اليروم انفتاح 

ا   التعددية الازبية،الديمقراطية رناو راتجاذ ا راضا 

                                                 
 .522د. عبد الغني بسيوني عبد هللا، النظم السياسية، مرجي سابا، ص (1)
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ا إذا ما علمنا أن م ذا يقصدرمن ذنا البد لنا من أن نبين ما  صطل  التعددية الازبية مصرطل  بالتعددية الازبية لصوص 

 .(1)حدي  الظهور راالستخدام، رذر صلة رايقة بمصطل  الديمقراطية، إال أنها أرسي من  من حي  المفهوم

لرروك" ر"مونتسرركيو"، فقررد كرران الفيلسرروف جررون رالتعدديررة الازبيررة تعررود باألصرر  إلررى المفكرررين الغررربيين "

لقررن السرابي عشرر علرى أن الدرلرة يجرب أن تقروم علرى القبروس العرام، اإلنجليزي "جون لوك" أرس مرن أكرد فري أرالرر ا

رالعم  على رفاذية المجتمي ررعاية مصالا ، رإذا أذمل  ميئ ا من ذلك رجب تغييرذا، رعلى الفئا  الااكمة أال تتخي 

رررا لهرررا، لررريا فرررإن التعدديرررة الازبيرررة تعنررري  "توويررري السرررلطة السياسرررية عرررن طريرررا ترتيبرررا   أر أمررركاس مرررن القرررون أساس 

 .(2)مؤسساتية"

ا على فئة معينة، سواء أكان  ذيا الفئة سياسرية أم أيديولوجيرة أم أانيرة أم فكريرة، ليس  السلطة السياسية ف حكر 

أر ذي رجرود ألحزاب السياسية راالنتماء إليها، رذيا يعني بأن المراد بالتعددية الازبية أن تكون ذناك حرية في إنشاء ا

تقبرر  مسرراذمتها عررن طريررا ترمررن قبرر  األنظمررة السياسررية، ددن فرري مجتمرري معررين راالعتررراف بهررا أحررزاب سياسررية متعرر

  رمن اّم فإن ذيا النظام يستلزم رجود أكثرر مرن حرزبين سياسريين يتنافسران فيمرا بينهمرا، (3)رالمشاركة بالسلطةالوصوس 

لررر ، رقررد ارتررب  مصررطل  )التعدديررة(  بايرر  ال يسررتطيي أي منهمررا أن يتررولى الاكررم إال باالمررتراك مرري األحررزاب األ

بظهور رانتشرار المبرادئ الديمقراطيرة، فتعردد األحرزاب يسراعد جمهرور النرالبين علرى تكروين رتنظريم آرا هرم السياسرية، 

فضس  عن صيانة حقروق رحريرا  األفرراد مرن لرسس منري الاكومرا  مرن االسرتبداد بوجرود معارضرة تتزعمهرا أحرزاب 

 منظمة.

سراذم فري تكروين أحرزاب سياسرية ت، قرد جتماعيرةااقتصرادية رتناقضا  أيديولوجية رحد توجد ففي المجتمي الوا

جديدن، فضس  عن انقسام ك  من األحزاب القا مة إلى حزبين أر أكثر بسبب التسف األذداف أر رجها  النظر المتعلقرة 

الازبري  ألن اعتمراد طريقرة التمثير  النسربي أر بالقضايا السياسية، رال يمكننا أن نغف  أار النظام االنتخابي على النظرام 

طريقة األللبية المطلقة مي االقتراع على دررين يؤدي إلرى تعردد األحرزاب، فطريقرة التمثير  النسربي تكفر  حصروس كر  

حررزب علررى مقاعررد فرري المبرلمرران تتفررا مرري مررا حصرر  عليرر  مررن أصرروا ، رذرريا يضررمن لألحررزاب الصررغيرن رجودذررا 

األحزاب الكبيرن، كما تؤدي ذيا الطريقة إلى عدم ضياع صو  النالب في حالة التصروي  إلرى  راستقسلها في مواجهة

أحد األحزاب الصرغيرن، رسراذم نظرام التمثير  النسربي فري إيطاليرا بردرر برارو فري تعزيرز التعدديرة الازبيرة، ممرا جعلهرا 

 .(4)إحد  أبرو الدرس في ذيا المضمار

                                                 
م"، مجلرة كليرة التربيرة األساسرية، 5002آذار عبد لليفة، التعدديرة الازبيرة المااسرن رالمسرارئ "دراسرة حالرة العرراق بعرد عرام  (1)

 .556م، ص5011رالستون،  الجامعة المستنصرية، العدد التاسي

 .122سابا، صمرجي  ،األنظمة السياسية واد كاظم، د. علي لالب العاني،د. صال  ج (2)

 .557م، مرجي سابا، ص 5002آذار عبد لليفة، التعددية الازبية المااسن رالمسارئ "دراسة حالة العراق بعد عام  (3)

حرزاب السياسرية فري العرراق، رسرالة دكتروراا، كليرة القرانون، جامعرة بغرداد، مثيم حنظ  مريف، التنظيم الدستوري رالقانوني لأل (4)

 .52م، ص5005

http://www.ajrsp.com/


م 0202-9-5والعشرون | تأريخ اإلصدار:  التاسع المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار  

 
 

 

 

 

 www.ajrsp.com                                                                                                              20 

 ISSN: 2706-6495 
 

اسية ذو في حقيقة األمر مرن أذرم مقومرا  التردارس علرى السرلطة، إذ يررتب  ليا فإن تعدد األحزاب رالفئا  السي

األلير بوجود تعدد حزبري يسرم  بتنرافس فعلري برين عردد مرن األحرزاب ذا  التوجهرا  المتباينرة كري تنتقر  السرلطة مرن 

يسرتقيم فري ظر  حزب أر وعيم أحد األحزاب إلى وعيم حزب آلر، األمر اليي يعنري أن التردارس السرلمي للسرلطة قرد ال 

رجود حزب رحيد، رإن كان مرن الممكرن حردرث نروع مرن التردارس برين وعمراء الارزب أر وعمراء االتجاذرا  المختلفرة 

سلطة تتجلى التعددية الازبيرة كظراذرن طبيعيرة اللتسفرا  سياسرية تتضرمن تمرايزا  فكريرة على الصراع الدالل ، ففي 

ذيا عما حراك المجتمي، رذردف النظرام  -االلتسف –ي، رتمث  ظاذرن أيديولوجية... الخ بين مكونا  المجتمي السياس

 السياسي اليي يتوج  إليها بالتنظيم لافظ الدرلة رالمجتمي من التفكك رالتال .

رأدنى أمركاس التعدديرة الازبيرة ذرو رجرود حرزبين متنافسرين يناصرر التردارس علرى السرلطة بينهمرا فري فتررا  

ربالمقابرر  تنعرردم فرري نظررام الاررزب الواحررد حريررة االلتيررار بررين تيررارا  سياسررية ، تخابررا تاررددذا القرروانين المنظمررة لسن

مختلفة، ريناصر االنتخراب فري حرزب السرلطة الريي يهريمن عرادن  علرى كر  الوظرا ف السياسرية فري الدرلرة، ربريلك يفقرد 

ليرذا من المصرطلاا  المعبررن  االنتخاب ك  مضامين  األساسية ليتاوس إلى أمكاس أقرب إلى االستفتاء أر التركيز أر

 عن إبداء الرأي إواء طرف راحد.

 النتخابات الحرة والنزيهة: الفرع الثاني

من الوسرا   األساسرية إلسرناد السرلطة من الضررري بمكان التعرف على ماذية موضوع االنتخابا  بوصفها 

التطرررق إلررى التكييررف القررانوني لسنتخرراب، مررن لررسس التعرررف علررى معنررى االنتخرراب  رمررن اررّم يكررون ، ررترردارلها سررلميّ ا

ا نبين أذم الضمانا  السومة لكي ترأتي االنتخابرا  حررن رنزيهرة  رمرن ارّم تاقيرا الغررؤ المنشرود منهرا، رذلرك  رألير 

 سيكون من لسس اختي 

 المعنى اللغوي لالنتخاب: -أوًل 

، أي اَنق رض  الشريء  الترارا رانتقراا رب  نتخرب الشريء انتزعر ، ألري نخبتر ُ، رالنخبرة  مرا ، را(1)يقاس في اللغرة ن خ 

التارا من ، رنُخبةُ القوم رنُخبتهم لياُرذم، قاس األصمعي  يقاس ذرم نخبرة القروم، ريقراس جراء فري نُخرب أصرااب ، أي فري 

 .(2) همااللتيار راالنتقاء، رمن  النُخبة رذم الجماعة تختار من الرجاس، فتنتنزع من -كما أسلفنا –ليارذم، راالنتخاب 

 المعنى الصطالحي: -ثانيًا

تتص  بالعديد من الجوانرب السياسرية راالجتماعيرة رالديمغرافيرة، لريا اتخري الكتّراب مرياذب  عملية االنتخابإن 

 .(3)متى في تبيان المعنى االصطسحي لسنتخاب

                                                 
 .112م، ص5002، دار الكتب العلمية، بيرر ، 1مجد الدين بن يعقوب الفيررو آبادي، القاموس الماي ، ط  (1)

، دار إحيراء الترراث العربري، 2ابري عشرر، طللمزيد حوس المعنى اللغوي لسنتخابا  ينظر  ابن منظور، لسان العررب، الجرزء الر (2)

 .97بيرر ، ص

 .51م، ص5007، دار دجلة، بغداد، 1سعد مظلوم العبدلي، االنتخابا  ضمان حريتها رنزاذتها، ط (3)
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يعررف مرن ذريا  فمن الناحيرة الموضروعية نجرد برأن االنتخراب يعنري التيرار مريء أر أمرر معرين، لريا يمكرن أن

 .(1)الناحية بأن   "التيار النالبين لشخك أر أكثر من بين عدد من المرماين لتمثيلهم في حكم البسد"

أما من الناحية الشكلية فقد عرف االنتخاب بأن   "مجموعرة القواعرد التري تاردد األمرخاص الريين يملكرون حرا 

، رإذا مرا أمعنرا النظرر (2)يفية إجرراء االقترراع رإقررار نتا جر "االمتراك في تكوين الهيئا  الااكمة في الدرلة، ركيلك ك

فري حرين ركرز جانرب مرن بشك  كبيرر،  االنتخابا في ذيا التعريف سوف نسحظ بأن  قد ركز على الطابي اإلجرا ي في 

سرية الوحيردن الفق  على الجمي بين الجانبين الشكلي رالموضوعي لسنتخاب، فيعرف بيلك االنتخاب بأن   "الوسريلة األسا

إلسناد السلطة في النظم الديمقراطية المعاصرن من ناحية، رلتاقيا حا المشاركة في الايران السياسرية مرن جانرب أفرراد 

 .(3)الشعب من ناحية ألر "

رذناك مرن البراحثين مرن نظرر إلرى الجانرب الروظيفي لسنتخراب بوصرف  رسريلة تردارس السرلطة فري الديمقراطيرة 

ا، ر الترري تختلررف برريلك عررن الديمقراطيررة المبامرررن رمررب  المبامرررن، بررالقوس بررأن االنتخرراب ذررو رسرريلة النيابيررة تاديررد 

يعرد الديمقراطية النيابية، فعن طريا االنتخاب يختار الشرعب نوابر  الريين يمثلرون ريعبرررن عرن إرادتر ، رأن االنتخراب 

 .(4)ألة صوريةمجرد مسريكون النظام النيابي يكتم  ال   جوذر النظام النيابي، ربدرن

رنان من جانبنا نمي  إلى أن تاديد معنى االنتخاب يجب أال يقتصر على جانب معين درن ليررا، رإنمرا يجرب 

أن يشم  جميي النواحي العضوية )الشكلية( رالموضوعية رالوظيفية  لكون عملية االنتخابا  عمليرة ذا  أبعراد مختلفرة 

 عضويّ ا رموضوعيّ ا ررظيفيّ ا.

نعرف االنتخاب بأن   "تمكين النالبين في التيرار مرن يرلبرون فري تمثريلهم ضرمن نطراق سرلطا   أن ليا يمكن

الدرلة، سواء أكان على المسرتو  المركرزي أم المالري فري إطرار حكرم نيرابي ديمقراطري رفرا آليرا  رنصروص قانونيرة 

 ماددن سلف ا".

 التكييف القانوني لالنتخاب: -ثالثًا

ذلررك أن امررة سررؤاس يتبررادر إلررى ريررف القررانوني لسنتخرراب، رلكررن بشررك  مرروجز  الضرروء علررى التكيرذنررا نسررل  

   األذذان رذو متى تكون االنتخابا  ديمقراطية؟

ألن مجرررد حصرروس عمليررة االنتخابررا  بغررض النظررر عررن النتررا ج، رأيّ ررا كانرر  األسرراليب المعتمرردن فرري عمليررة 

 االنتخاب ذيا سوف لن يكون مجديّ ا  

                                                 
 .102م، ص5002د. ماجد رالب الالو، االستفتاء الشعبي رالشريعة اإلسسمية، دار المطبوعا  الجامعية، اإلسكندرية،  (1)

 .25سابا، صمرجي  ،التدارس السلمي لمنصب ر اسة الدرلة د حمدان عاجب المالكي،را  (2)

 .90م، ص1770د. عبد الغني بسيوني عبد هللا، أنظمة االنتخابا  في مصر رالعالم، منشأن المعارف للطباعة، اإلسكندرية،  (3)

، دار النهضرة العربيرة، القراذرن، 5ية العليرا، طد. جورجي مفيا سراري، النظرام االنتخرابي علرى ضروء قضراء الماكمرة الدسرتور (4)

 .9م، ص5002

http://www.ajrsp.com/


م 0202-9-5والعشرون | تأريخ اإلصدار:  التاسع المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار  

 
 

 

 

 

 www.ajrsp.com                                                                                                              22 

 ISSN: 2706-6495 
 

من رص  إلى الاكم عن طريا مث  ذيا االنتخابا  سلطة مرعية، رذريا يعنري بأنر  لكري تكرون  رمن اّم لن تكون سلطة

ديمقراطية، رمتى تكون ديمقراطية سيكون الجواب على السرؤاس البد من انتخابا  سلطة القابضين على السلطة مرعية 

 المطررح آنف ا.

شرأن التكييرف القرانوني لسنتخراب، فقرد عرّدذا رعلى أيرة حراس فرإن آراء الفقر  السياسري رالدسرتوري قرد تباينر  ب

السياسررية جانررب مررن الفقرر  بأنهررا  حررا مخصرري معتمرردين فرري ذلررك علررى أسرراس مبرردأ المسرراران بررين األفررراد فرري الاقرروق 

 .(1)المدنيةر

يترتب عليها باعتبرار مضرمون سريادن الشرعب قد إن رجهة النظر ذيا ناتجة عن األلي بمبدأ سيادن الشعب، رما 

ا من السيادن، رإن االنتخاب ذو إحد  طرق ممارسة ذيا السيادنيقوم أس ا على أن ك  فرد يمتلك جزء   .(2)اس 

في حين كيّف جانب آلر من الفق  االنتخاب علرى أنر  رظيفرة، رذرم يسرتندرن فري ذلرك علرى أسراس مبردأ سريادن 

ا يعنري برأن األمرر سيصرب  راجب را علرى األمة، رذيا المبدأ يقوم على أساس عدم جواو تجز رة السريادن برين األفرراد، رذري

أفراد الشرعب فري التيرار النرواب الممثلرين لهرم ضرمن مجموعرة راحردن يعبرر عرن إرادتهرم رياقرا مصرالاهم، رمرن ذريا 

 .(3)المنطلا ُعد االنتخاب رظيفة رراجب دستوري

أسرراس أن  فرري حررين حررارس جانررب االرر  مررن الفقرر  األلرري بموقررف رسرر  رالجمرري بررين الفكرررتين السررابقتين علررى

االنتخاب ليس رظيفة اجتماعية لالصة، ب  أن في  ميء من صفة الاا الفردي، فلو كران رظيفرة اجتماعيرة لالصرة لمرا 

ع عند تضييق  لدا رن النالبين، أر امتراط  نصراب ا ماليّ را فري النالرب، كمرا أن المنتخبرين ال يعملرون  اعترؤ على المشرِّ

 .(4)ؤ بهم ذلكلاسابهم رإنما للصال  العام أر يفتر

 للنالربسرلطة أر مكنرة قانونيرة يعرد رذذب آلررن معتبرين االنتخاب سلطة قانونيرة علرى أسراس أن االنتخراب 

، رذيا السلطة يتاردد اسرتعمالها بالقرانون، ربطريقرة راحردن بالنسربة لجميري رليس للمصلاة الشخصية لمصلاة المجموع

ع التدل  بالتنظيم رالتعدي  في أي رق  يشاء  ألن االنتخاب ليس النالبين، ريترتب على ذيا المنطا إن  من حا الم شرِّ

ا لمركرز ذاتري  رلكنر  سرلطة قانونيرة ال يعتررف بهرا لكر  مرخك، إنمرا يعتررف بهرا لألمرخاص الريين  حق ا مخصريّ ا مولرد 

ع أن يعرردس فيهررا لكونهررا تولررد مراكررز عامررة مجرر ردن ال مراكررز ياررددذم القررانون، رفق ررا للشررررط الترري يقررذررا، رللمشرررِّ

 .(5)مخصية

  فيما لو كران االنتخراب حرا لترترب علير  تقريرر حرا االقترراع العرام لعمروم ومن كل ما تقدم يمكننا القول بأنه

 ، المواطنين رعدم جواو تقييدا بقيود طبقية أر مالية أر علمية

                                                 
 .92م، ص5006د. حميد حنون لالد، األنظمة السياسية، كلية القانون، جامعة بغداد، بس طبعة،  (1)

 .599م، ص5007، دار الثقافة للنشر رالتوويي، 1د. نعمان أحمد الخطيب، الوسي  في النظم السياسية رالقانون الدستوري، ط (2)

 .591 -592د. نعمان أحمد الخطيب، المرجي السابا، ص (3)

 .22سابا، صمرجي  ،االنتخابا  ضمان حريتها رنزاذتهاسعد مظلوم العبدلي،   (4)

 .12م، ص1779علي مامد صال  الدباس، نظم االنتخاب "دراسة مقارنة"، رسالة ماجستير، كلية الاقوق، الجامعة األردنية،  (5)

http://www.ajrsp.com/


م 0202-9-5والعشرون | تأريخ اإلصدار:  التاسع المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار  

 
 

 

 

 

 www.ajrsp.com                                                                                                              23 

 ISSN: 2706-6495 
 

ربعكس ذلك ، لمواطنين بالتساريلة رذيا األمر يتفا مي التدارس السلمي للسلطة، اليي يفترؤ في  اتساع دا رن المشارك

لو افترضنا بأن االنتخراب رظيفرة، فرإن مرن مرأن ذلرك التكييرف تقييرد االقترراع درن أدنرى مرك  رمرن ارّم تضرييا مسراحة 

 تدارس السلطة.

في حين لو تم األلي بالرأي أر االتجاا اخلر، راليي يجمي بين االانين، فإن من مأن  أن يعطري نتيجرة مركبرة، 

ا، فاالقتراع عرام لكر  مرواطن يقيرد اسرم  رذرو ملرزم ذي عموم ية االقتراع رلزرميت ، رذما نتيجتان ال نر  فيها تعارض 

ا ال يُ  عارؤ مبدأ التدارس السلمي للسرلطة، رذريا النتيجرة نارن نتفرا معهرا  ألننرا نابري أن يكرون لمن فع  ذلك، رذيا حتم 

ا رلجميي المواطنين درن الااجة إلى  توافر مررط معينة في النالب، عدا تلرك المتفرا عليهرا لرد  الجميري، االقتراع عاّم 

ركيلك ندعو ألن يكون ذناك على األق  معور بااللتزام أر اإلجبرار مرن ق ب ر  النرالبين بضررررن االنتخراب  ألن التغييرر 

ا تلك التي  ا يتم عن طريا تاقرا ك  ذي ،النظام الديمقراطي النيابيتبن  رإصسح النظام السياسي في الدرلة، رلصوص 

، رذيا ال يتم إال عن طريا االنتخابا  الارن رالنزيهة، الوضوح رالشفافيةمبدأ التدارس السلمي للسلطة في أعلى معايير 

ا باإلدالء بصوت  لكي يقوم بعملية التغيير حتى رإن لرم  ا ال مخير  رأمام ذيا النتيجة نر  بأن المواطن سوف يصب  مسير 

ر سلطة معينة تلزم  بيلك، بر  يصرب  األمرر كامن را فري الرنفس كمرا ذرو الاراس فري اعتيراد النراس علرى يكن ذناك تشريي أ

 اتباع عرف معين  رمن اّم يصب  األمر كأن  تشريي  رلكن في نفوس الناس.

إلرى الررأي األليرر، رالريي اعتبرر  توص  الباحر ربالعودن إلى تالي  اخراء التي قيل  بشأن التكييف القانوني 

النتخاب سلطة قانونية، فإن  باعتقادنا ال يختلرف عمرا ذذرب إلير  مرن اعتبرر االنتخراب رظيفرة، رذلرك مرن حير  النتيجرة، ا

ع يستطيي التدل  رالتعدي  في أي رق  يشاء على النظام االنتخابي، ب  ريستطيي إجبار المواطنين علرى  حي  إن المشرِّ

 االقتراع. 

 النتخاب:معيار الحرية والنزاهة في  -رابًعا

لرريس كرر  االنتخابررا  الترري تشررهدذا درس العررالم اليرروم ذرري انتخابررا  ديمقراطيررة، إذ طررور الاكررام أسرراليب عرردن 

تخابرا  ديمقراطيرة، لريلك لكري تكرون االن، للتسعب في االنتخابا  أر في نتا جها  لتاقيا مقاصردذم رالبقراء فري السرلطة

 ملة من المتطلبا  رالتي منها يجب أن تتاقا ج

نظيم عم  مؤسسا  الاكم من لسس االستناد إلى حكم القرانون، أي تقييرد سرلطة الاكومرة بدسرتور يخضري لر  ت .1

 الاكام رالماكومين على قدم المساران.

مرن جميري المبدأ التدارس السلمي للسرلطة، رحرا على عتماد الالمواطن في صني القرارا  السياسية رامشاركة  .5

قاعد الاكرم، رذلرك مرن لرسس االسرتناد إلرى مبردأ )الشرعب مصردر السرلطة(، القو  السياسية في التنافس على م

السرلطة بهردف تاقيرا المصرلاة العامرة رلريس لتاقيرا مصرال  فئرة مرا أر تمارس رأن الاكومة يجب عليها أن 

 حزب معين.
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اقروق تنظيم عسقة مؤسسا  الاكم بالجماذير على أساس رابطة المواطنة، أي تمتي ك  فئا  المجتمري بكر  ال .2

 .(1)رالواجبا  على قدم المساران

إذا ما تاقق  تلك المتطلبا  فإن االنتخابرا  سروف ترأتي بالنترا ج المرجرون منهرا، أي أنهرا سرتكون ديمقراطيرة  

  (2)رلكن تاقا ذيا المتطلبا  مرذون بتوافر عدن ضمانا  معينة، رذيا الضمانا  ذي

 حسن تنظيم الدرا ر االنتخابية. -أ

 حرية التصوي . -ب

 ني تزييف عملية التصوي .م -ج

باالمرتراك السرلمي  أن رجود التدارس السرلمي للسرلطة بوصرف  مبردأ ديمقراطيّ را يكرون مشرررط ا ويرى الباحث:

، رأن تكرون إرادن الشرعب ذري الماررك األساسري لعجلرة التردارس رالتنرارب علرى سردن في تدارس السرلطة الاقيقي للشعب

انتخابررا  حرررن رنزيهررة يجررب أن مررن لررسس إن الترردارس السررلمي للسررلطة ، رالاكررم درن ليرذررا مررن العوامرر  راألسررباب

يتمخض عن  اتفاق حوس مؤسسا  الدرلة رحكم األللبية في ظ  احترام األقلية في حدرد الدستور  ألن التدارس ذو ليس 

ا للدرلة رإنما ذو تغيير في الدرلة، رذو ليس تبد  .لااكمة فق بة ايس  لنظام بقدر ما ذو تغيير للنختغيير 

 الضمانات القانونية السياسية لمبدأ التداول السلمي للسلطة: المبحث الثاني

كر  مررا يصرردر مرن الجهررا  المختصررة دسرتوريّ ا مررن تشررريعا  رقروانين، بايرر  ترروفر ضرمانة لتطبيررا المبررادئ 

لقانونيرة لمبردأ التردارس الديمقراطية من لسس حماية الدستور رالمؤسسرا  الدسرتورية رنظرام الاكرم تعرد مرن الضرمانا  ا

السلمي للسلطة، رذيا الضمانا  قد تكون فري صرلب الوايقرة الدسرتورية، رتكرون حينهرا ضرمانا  دسرتورية، رقرد تكرون 

همرا لرسس الضرمانا  التشرريعية، رسرنتنارس كر  منمن ق ب ر  سرلطة مختصرة بالتشرريي بموجرب الدسرتور، تسرمى ُمرع  

 المطلبين اختيين 

 لضمانات الدستورية لمبدأ التداول السلمي للسلطةا: المطلب األول

سنقسم ذيا الضمانا  إلى قسمين  ضمانا  مبامررن فري صرلب الوايقرة الدسرتورية رسرتكون فري الفررع األرس، 

 رضمانا  لير مبامرن في الفرع الثاني.

 

 

                                                 
م، 5010، دار النهضرة العربيرة للنشرر، القراذرن، 1دررير،، مرتكرزا  الاكرم الرديمقراطي رقواذرد الاكرم الرمريد، طمامد فهيم  (1)

 .120ص

 .292د. سعيد السيد علي، المبادئ األساسية للنظم السياسية رأنظمة الاكم المعاصرن، مرجي سابا، ص (2)
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 الضمانات الدستورية المباشرة: الفرع األول

بشررك  الموجررودن فرري صررلب الوايقررة الدسررتورية رالترري تشررير يقصررد بالضررمانا  الدسررتورية المبامرررن ذرري تلررك 

رذي االنتخابرا   ،عليها الدستورنك إلى تبني مبدأ التدارس السلمي للسلطة من لسس طرق ررسا   ديمقراطية  صري 

أذمهرا م، ذو راحد مرن الدسراتير التري تبنر  المبرادئ الديمقراطيرة ر5002الارن رالنزيهة، رالدستور العراقي الدا م لعام 

م، حير  جراء فيهرا  5002مبدأ التدارس السلمي للسلطة، حي  جاء  أرس إمارن إلى تبني المبردأ فري ديباجرة دسرتور عرام 

ا لبناء درلة القانون،   "لم يثننا التكفير راإلرذاب من أن نمضي قدم 

ا لتعزيز الوحدن الوطنية، رانتهاج سب   التدارس السلمي للسلطة، رلم توقفنا الطا فية رالعنصرية من أن نسير مع 

 .(1)رتبني أسلوب التوويي العادس للثررن رمن  تكافؤ الفرص للجميي"

كيلك ررد  اإلمارن إلى تبني ذلك المبدأ في مادن راضاة رصرياة من مرواد الدسرتور حير  جراء فيهرا  "يرتم 

 .(2)تدارس السلطة سلميّ ا، عبر الوسا   الديمقراطية المنصوص عليها في ذيا الدستور"

، حير  إن األليرر يعتبرر جروذر السلطة السلميم، قد نك رألرس مرن على مبدأ تدارس 5002بيلك يعد دستور 

ضمن مكونات  رمضامين  التعددية السياسرية رالتري تشرك  التعدديرة يكون المعبر عن مصداقيتها رذو عملية الديمقراطية 

 .(3)، رإقرار حكم األللبيةالازبية العمود الفقري لها راالنتخابا  الدررية النزيهة

، رلرم الشأن السياسيم التعددية الازبية رحظر تدل  القوا  المسلاة في 5002رقد أقر الدستور العراقي لعام 

مصردر السرلطا  رأسراس مررعيتها يمارسرها الريي يعرد لشرعب للقرانون ايجع  لها درر في تدارس السلطة، رجعر  سريادن 

 .(4)عبر المؤسسا  الدستورية، ركيلك عمد إلى تاديد مدن رالية ر يس الجمهوريةباالقتراع السري العام، المبامر ر

أذردافها ذيا المسا   كلها تعتبر ضمانا  لتطبيا مبدأ التدارس السلمي للسلطة، رلكن ذريا الضرمانا  لرن تاقرا 

ا ألذميرة ذريالمنشودن  ا المبردأ فري تعزيرز االسرتقرار ما لم تهيأ لها األرضرية المناسربة رالمس مرة لنمرو ذلرك المبردأ، رنظرر 

الررداللي للبلرردان، فقررد أصررب  مارر  اذتمررام مجلررس اتارراد البرلمرران الرردرلي، رالرريي انعكررس فرري اإلعررسن العررالمي بشررأن 

م، حي  جاء فري 1779الديمقراطية راليي أقرا المجلس في دررت  الاادية رالستين بعد الما ة في القاذرن في أيلوس عام 

التااد البرلماني الدرلي إذ يؤكرد مرن جديرد الترزام االتاراد البرلمراني الردرلي نارو السرسم رالتنميرة اإلعسن  "إن مجلس ا

رقناعت  بأن تعزيز العملية الديمقراطية رالمؤسسرا  النيابيرة مرن مرأن  اإلسرهام بقسر  عظريم مرن تاقيرا ذريا الغررؤ"، 

 .(5)ية الازبية راالحتكام إلى االنتخابا ( من اإلعسن، حي  أكد على إقرار التعدد15رذيا ما أكدا البند )

                                                 
 م.5002 سنةدستور جمهورية العراق لينظر في ذلك  ديباجة  (1)

 م.5002 سنةدستور جمهورية العراق لالمادن السادسة من  (2)

 .61م، ص5007، دار دجلة، عمان، 1سرذنك حميد البرونجي، مقوما  الدستور الديمقراطي رآليا  المدافعة عن ، ط (3)

 .م5002 لسنة العراق ( من دستور95 -7 -2ينظر  المواد ) (4)

 .67-66سابا، صمرجي  ،الدستور الديمقراطي رآليا  المدافعة عن مقوما  د. سرذنك حميد صال  البرونجي،  (5)
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    (1)ذيا رقد امترط البعض لتاقيا عملية تدارس السلطة بشك  سلمي عدن مررط رمنها

الدالليررة سياسررتها عمليررة السياسررية حرروس سررير المؤسسررا  رطريقررة عملهررا بمررا فرري ذلررك الالتوافررا بررين أطررراف  .1

 رالخارجية.

 ار راالنسجام فيما بينها رتفعي  درر مؤسسا  المجتمي المدني.تعدد األحزاب السياسية رتاقيا االستقر .5

 .رجود معارضة حقيقية رتفعي  الضمانا  السومة للقيام بدررذا .2

 منها على سبيل المثال: ، ربرأينا فإن  يجب أن تضاف إلى ذيا الشررط عدن مررط ألر 

را تلرك المتعلقرة االلتزام بالدستور راالتفاق مي القواعد رالمبادئ القانونية التي  -أ أمار إليها أر جراء بهرا رلصوص 

 بالنظم الديمقراطية.

العم  من أجر  تطروير رإنجراح نظرام االنتخابرا  السرا د فري البلرد  ألن أي انتخابرا  ديمقراطيرة سروف تاقرا   -ب

 مقاصد الاكم الديمقراطي.

 :(2)ق اآلتيةويكفي لتحقيق النظام الديمقراطي برأي بعض الفقه بمجرد التسليم للمواطن بالحقو

 حا المواطن في التيار ممثلين عن  على قدم المساران. .1

 أن يتم ذلك بطريقة دررية، باي  ال تكون االنتخابا  لمد  الايان. .5

 أن يكون لهؤالء الممثلين حا الرقابة على السلطة. .2

صرررياة السررلمي فرري إمررارن السررلطة م، رإن أقررر رتبنررى مبرردأ ترردارس 5002دسررتور جمهوريررة العررراق لعررام إن 

رراضاة، إال أن  عاد رانزلا في منزلا لطيرر رذرو منزلرا التعصرب رالتطلري إلرى الماضري رتررك النظررن المسرتقبلية 

الجرادن الترري ينبغري أن يُبنررى كر  دسررتور عليهرا، رذرريا مرا أد  برر  إلرى ذرردم مرا بنرراا فري بعررض نصوصر ، كسررلب السررلطة 

(10في التشريي بموجب المادن )حقها التشريعية  (، عنردما عمرد إلرى تاديرد راليرة95، ركيلك المرادن )/ أرال  ر ريس  / أرال 

ية، رترك تاديد رالية ر يس مجلس الووراء درن تاديرد المنصرب ذر السرلطا  الاقيقيرة الجمهورية ذر السلطا  الشرف

نك القرانوني م، رذلك لجعر  ررح الر5002 رالفعلية، ليا ينبغي إعادن النظر في بعض مواد الدستور العراقي الدا م لسنة

 متطلبا  راقي المرحلة راالبتعاد عن االناراف عن مسار النك الدستوري الواض  في مث  ذيا المواضي.يطابا 

 

 

                                                 
م، 5011(، 22د. نغم مامد صال ، التعددية الازبية في العراق في ظ  ليراب قرانون األحرزاب، مجلرة العلروم السياسرية، العردد ) (1)

 .12ص

 .22جاسم مامد أحمد، التعاقب على السلطة في العراق المعاصر، مرجي سابا، ص (2)
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 الضمانات الدستورية غير المباشرة: الفرع الثاني

تنارلنا في الفررع األرس الضرمانا  التري جراء  بصرورن صررياة رمبامررن فري الدسرتور، رالتري عرزو  مبردأ 

سررلمي للسررلطة، رحثرر  علررى العمرر  بموجبرر ، أمررا فرري الفرررع الثرراني فإننررا نسررل  الضرروء علررى أبرررو المبررادئ الترردارس ال

الدسررتورية، رالترري تشررك  دعررا م أساسررية لتطبيررا المبرردأ رتعمرر  علررى كررب  جمرراع السررلطة مررن االناررراف عررن النظررام 

 الدستوري اليي جاء ب  الدستور، رذيا المبادئ ذي ما يلي 

 دة القانون:مبدأ سيا -أوًل 

ا فري أللرب الدراسرا ، ريكرون حيويّ را رفعراال  عنردما  موضوع سيادن القانون موضوع قديم متجدد، حاضر دا م 

را رماكرومين –  ألن  حينئٍي سيكون نقطرة انطرسق الجميري (1)يتص  بالديمقراطية فهرو يعنري مرمولية االلتصراص  -حكام 

، بعبرارن ألرر  ذرو يعنري ممارسرة السرلطة (2)المعنويين المخاطبين بهااليي تتمتي ب  القاعدن قب  األمخاص الطبيعيين ر

بشرك  مررعي مرن لرسس لضروع القرا مين عليهرا رالماكرومين لقرانون مسربا علرى قردم المسراران، رذريا يعنري ضرررررن 

 .ول  العاممي أحكام القانون بمدلتتفا أن تكون تصرفا  السلطة العامة في الدرلة راحترام القواعد القانونية القا مة 

ا  –إجرراء اتخراذ أي إلدارن فرس يجروو لر، عليهرا التري تقروم الدرلرة الاديثرةالمهمة ليا فهو يعد أحد األسس  قررار 

 .(3)إال بمقتضى القانون -إداريّ ا أر عمس  ماديّ ا

   رقواعد القانون بمعناا العام من قواعد دستورية أر قوانين عادية رليرذا من اللوا"  بالقانون ذنا ذوريقصد 

 .(4)"عرفية رمبادئ عامة للقانون

ربما أن الدستور يعتبر أعلى القوانين من حي  المرتبة، ليا فإن القون اإللزامية لقواعدا تعلو على ك  ما عداذا 

من قوانين رأعماس قانونيرة ألرر  رذرو مرا يعررف بـــرـ )سرمو الدسرتور(، أي علروا علرى القروانين الموجرودن فري الدرلرة 

 .(5)كافة

ا رماكومين رذو ما يعني بأن السرلطة مقيردن بالقرانون، رليسر  مطلقرة رأن  رتسري قواعدا على الجميي، حكام 

را ، رمبردأ سريادن أحكرام القرانون يعرد أحرد أذرم الضرمانا  العامرة بر  رمررط ا أساسريّ ا (6)سيادن القانون فروق اإلرادا  جميع 

 الدرلة رتعسف الغير، رمنها الارية السياسية،لممارسة الاقوق رالاريا  العامة في مواجهة سلطا  

                                                 
 .9م، ص1790، دار الطليعة للطباعة رالنشر، بيرر ، 1د. عصم  سيف الدرلة، الطريا إلى الديمقراطية، ط (1)

 .12م، ص1796سمير ليري توفيا، مبدأ سيادن القانون، دار الارية للطباعة، بغداد،  (2)

 .172ص، وريةد. جعفر عبد السادن بهير الدراجي، التواون بين السلطة رالارية في األنظمة الدست (3)

، المركرز القرومي لإلصردارا  1د. حميد إبراذيم الامادي، الرقابة على دستورية القوانين في درلة اإلمارا  العربيرة المتاردن، ط (4)

 .96م، ص5011القانونية، اإلمارا ، 

، منشرأن المعرارف 5لعليرا، طد. سامي جماس الدين، القانون الدستوري رالشرعية الدستورية في ضوء قضاء الماكمة الدستورية ا (5)

 .152م، ص5002للنشر، اإلسكندرية، 

 .17م، ص5001، دار الشررق، مصر، 1يايى الجم ، حصاد القرن العشرين في علم القانون، ط (6)
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التي من أذم مظاذرذا حرية التصوي  في االنتخابا  رالتعبير عن الرأي  رمن اّم العم  علرى تاقيرا التردارس السرلمي  

 للسلطة من لسس المظاذر الديمقراطية.

ة، فهو اليي يجع  سرلطة الاكرم التعبير القانوني الصادق عن معنى الديمقراطي"  رذيا يعني بأن ذلك المبدأ ذو

سلطة قانونية رليس مجررد سرلطة ماديرة مفررضرة  –الديمقراطي، اليي يقوم على أساس من الرضا رالمشاركة الشعبية 

 .(1)"على الماكومين

الة لتطبيا مبدأ تدارس رإذا طبا ذيا المبدأ بطريقة سليمة،  ، السريما السرلطة السرلميفإن  يشك  ضمانة قوية رفعَّ

ا في صلب الوايقة الدستورية كما ذو الااس في دستور عندم  م.5002ا يكون حاضر 

 مبدأ الفصل بين السلطات: -ثانيًا

يمكن القوس بأن مبدأ الفص  بين السلطا  ذو اليي يقضي بإسناد لصا ك السيادن المختلفة إلى أفراد رذيئا  

ا ، فهري التري تسرند ذريا الخصرا ك المختلفرة مختلفة رمستقلة بعضها عن بعض، رلما كانر  األمرة ذري مصردر السرلط

 رالمستقلة إلى الهيئا  المختلفة رالمستقلة.

رذيا يعني أن المراد ب  عدم تركيز السلطة في قبضة ذيئة راحدن، رإنما ترووع علرى ذيئرا  متعرددن يتمتري كر  

التنفيييرة مهمرة تنفيري القرانون، ، حي  تكون السلطة التشرريعية مسرؤرلة عرن أمرور التشرريي، رللسرلطة (2)منها باالستقسس

رالقضا ية يكون التصاصها تطبيا القانون على ما يعرؤ عليها من مناوعرا ، ردرن أن يكرون فري ذلرك اسرتقسس ترام 

 .(3)رمطلا، رإنما يكون ذناك تعارن متبادس بين السلطا  الموجودن في الدرلة

 :(4) وأساس ذلك المبدأ يقوم على ركيزتين أساسيتين

 يز رظا ف الدرلة بيد ذيئة راحدن.عدم ترك .1

 تقسيم رظا ف الدرلة إلى اسث رظا ف أساسية ذي الوظيفة التشريعية رالتنفييية رالقضا ية.  .5

فهاتان الركيزتان تساعدان سلطا  الدرلة لكي تقوم بأداء المهام الملقان على عاتقها على أكم  رجر ، رلضرمان 

إلى مبدأ الفص  بين تم توجيهها رعلى الرلم من االنتقادا  التي ، اد الاكامحقوق رحريا  األفراد رللايلولة درن استبد

 السلطا  إال أن  ياقا كثير من المزايا رمنها 

 حماية الارية رمني االستبداد. -أ

                                                 
 .171سابا، صمرجي  ،التواون بين السلطة رالارية في األنظمة الدستورية د. جعفر عبد السادن بهير الدراجي، (1)

 .66سابا، صمرجي  ،األنظمة السياسية حنون لالد،د. حميد  (2)

 .52سابا، صمرجي  ،مقوما  الدستور الديمقراطي رآليا  المدافعة عن  د. سرذنك حميد البرونجي،    (3)

داد، تغريد عبد القادر علي الدليمي، االلتصاصا  التشريعية االعتيادية لر يس الدرلة، رسالة ماجستير، كلية القرانون، جامعرة بغر (4)

 .6م، ص5002
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 إتقان رحسن أداء رظا ف الدرلة. -ب

 ضمان احترام مبدأ سيادن القانون. -ج

( منر ، حير  29المبردأ بصرورن صررياة فري المرادن )م، فقد تبنى ذلرك 5002أما دستور جمهورية العراق لعام 

فيها  "تتكرون السرلطا  االتااديرة مرن السرلطا  التشرريعية رالتنفيييرة رالقضرا ية، تمرارس التصاصراتها رمهماتهرا ررد 

 على أساس مبدأ الفص  بين السلطا ".

بداد يعنري نبري الدكتاتوريرة، ريمنري االسرتبداد، رمرا دام منري االسرت حمايرة الاريرا  علرىيقروم ما دام ذلرك المبردأ 

رتبنري نظررام الديمقراطيرة، رتوويرري السرلطا   فررإن ذلرك سرريؤدي رظيفرة فرري لايرة األذميررة أال رذري ضررمان تطبيرا مبرردأ 

، بايرر  تكررون كرر  سررلطة مسررؤرلة عّمررا يرردل  فرري سس منرري االسررتبداد رتوويرري السررلطا الترردارس السررلمي للسررطلة مررن لرر

ذلك سيكون من مأن  تاقيا االستقرار رأداء مهرام كر  سرلطة درن التجرارو علرى التصاصها تجاا السلطا  األلر ، ر

ا سيكون ضمان ا لتطبيا مبدأ تدارس   السلمي.السلطة مهام السلطة األلر ، رذيا حتم 

، حتى ذذب رجاس (1)لسلطة المطلقة لمن بيدا السلطةامعارضة من رسا   رألن مبدأ الفص  بين السلطا  يعد 

 .(2)ة إلى القوس بأن الدرلة ال تقوم على مبدأ الفص  بين السلطا  تفقد أساسها الدستوريالثورن الفرنسي

الاقروق علرى  رالافاظكيلك يعتبر أحد أذم الضمانا  العامة األساسية رالسومة لتنظيم الدرلة القانونية الارن، 

، فرإن ذلرك (3)ذيئة راحردن درن األلرر الاريا ، رمني استبداد إحد  السلطا  على األلر ، رمني تركيز السلطة بيد ر

الة لتطبيا مبدأ تدارس   السلمي كما أسلفنا.السلطة سيكون ربس ريب ضمانة قوية رفعَّ

 مبدأ استقالل القضاء: -ثالثًا

الفصر  مبدأ سيادن القانون رلمعنى يوجد   ألن  ال للب دساتير الدرسأأحد المبادئ األساسية التي أقر  بها يعد 

 ، السلطا  بالدرلةعن أي تدلس  من ق ب   بعيد  ، يكون عمل درن رجود قضاء مستق ب بين السلطا 

سرلطا  الدرلرة عرن اسرتقسل  في الدرلة، فسبد مرن أن يكرون  للاقوق رميزان العدساامي الذو ريعتبر القضاء 

 .(4)لكي يمارس مهام  على أتم رج  (التشريعية رالتنفييية)

السلطة القضا ية من تأاير السرلطتين التشرريعية رالتنفيييرة، باير  تقرف السرلطة  راستقسس القضاء يعني تارير

 القضا ية على قدم المساران مي السلطا  األلر ، 

                                                 
 .10م، ص5010د. فريد علوش، آليا  حماية القاعدن القانونية الدستورية في الجزا ر، دار الجامعة الجديدن، الجزا ر،  (1)

 .59م، ص5007، العاتك لصناعة الكتاب، القاذرن، 5د. حسان مامد مفيا العاني، األنظمة السياسية رالدستورية المقارنة، ط (2)

، دار النهضرة العربيرة، 5أحمد مامد مرجران، درر القضراء رالمجتمري المردني فري اإلمرراف علرى العمليرة االنتخابيرة، طد. السيد  (3)

 .29م، ص5010القاذرن، 

م، مجلررة جامعررة بابرر  للعلرروم 5002رسررن حميررد رمرريد، الضررمانا  الدسررتورية للاقرروق رالاريررا  فرري الدسررتور العراقرري لعررام  (4)

 .111م، ص5012(، 2العدد )(، 51اإلنسانية، المجلد )
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ا عررن أي تررأاير آلررر  ا فرري أن ياكررم الوقررا ي الترري أمامرر  طبق ررا إلدراكرر  للاقررا ا رفهمرر  للقررانون بعيررد  ريكررون القاضرري حررر 

ي للقضاء االستقسس الكام  في ممارسة عمل ، فإن  سوف يقف بازم أمام أي انتهراك بالترذيب أر الترليب، فعندما يعط

ألي مبدأ دستوري السيما تلرك المبرادئ الدسرتورية المتعلقرة بنظرام الدرلرة رحقروق المرواطنين رمنهرا مبردأ تردارس السرلطة 

 .(1)بشك  سلمي، رمبدأ المساران، رمبدأ الفص  بين السلطا  رليرذا

  الدرلة من صني البشر المياس في طبيعت  للسيطرن رالسير للف ما تشتهي  نفس ، رمادام األمر ربما أن سلطا

ا في أي رق  لسنتهاك رالعب  في  من ق ب   السلطة الااكمرة بمرا يسراير مصرالاها، لريا  كيلك فإن الدستور سيكون معرض 

 .(2)لى ذدي الدستورفإن  البد من سلطة مستقلة تراقب عم  السلطا  رتكب  جماحها تسير ع

مبرردأ اسرتقسس القضرراء مرن المبرادئ األساسررية التري تضررمن تطبيرا المبرادئ الديمقراطيررة، رمنهرا مبرردأ يعرد لريلك 

نجدا في أللب الدساتير الديمقراطية، رمنها دستور جمهوريرة العرراق  –التدارس السلمي للسلطة، رمبدأ استقسس القضاء 

( من   "أرال   القضراء مسرتق  ال سرلطان علير  لغيرر القرانون"، ركريلك 17  في المادن )م، اليي أمار إلي5002الدا م لعام 

، رلكي يقوم القضاء بأداء مهام  بصورن صاياة  رمن (3)لصك الفص  الثال  من الباب الثال  من  للسلطة القضا ية

د عرن كر  ترأاير علرى عمر  راسرتقسس اّم يكون ضمان لتطبيا مبدأ التدارس السلمي للسلطة، فإن  يجب العم  على االبتعا

القضاء، رذو ما ال يمكن إنكارا في الواقي السياسي للدرلة العراقية، إذ أن ذنراك ترأاير علرى القضراء مرن الناحيرة الياتيرة 

رالموضوعية نتيجة التجاذبا  السياسية بين الكت  راألحزاب السياسية في البلد، رالتي أار  بصورن راقعية علرى عمر  

   .(4)رمن اّم الاد من دررا القضاء 

أن يكون القضاء بمنأ  عرن مثر  تلرك المماحكرا  رأن يجررد مرن أي ترأاير، أيّ را كران مصردرا   :ويؤيد الباحث

ا مررن مظرراذر الديمقراطيررة راحترررام حقرروق اإلنسرران، ريعررد عسمررة مررن عسمررا   ألن رجررود ذرريا المبرردأ يعكررس مظهررر 

 ي، االستقرار السياسي راالجتماعي في المجتم

فإذا كان العدس أساس الملك، فإن استقسس القضاء ذو أساس العدس، ليا فإن أذميرة اسرتقسس القضراء رالعمر  بر  

بمقتضى الدستور ال تق  عن أذميرة مبردأ التردارس السرلمي للسرلطة فكسذمرا يكمر  اخلرر، ريعمر  علرى ضرمان اسرتمرار 

   ديمومت .

 

 

                                                 
، منشرورا  الالبري الاقوقيرة، بيررر ، 1د. أحمد فاض  حسين العبيدي، ضمانا  مبدأ المسراران فري بعرض الدسراتير العربيرة، ط (1)

 .72م، ص5012

 .65د. حميد إبراذيم الامادي، الرقابة على دستورية القوانين في درلة اإلمارا  العربية المتادن، مرجي سابا، ص (2)

 م.5002 لسنةدستور جمهورية العراق ( من 67 -66 -69ينظر المواد ) (3)

للطباعرة رالنشرر، أربير ،  O.P.L.C، مؤسسرة 1يعقوب عزيز قرادر، ضرمانا  حقروق اإلنسران فري إقلريم كوردسرتان العرراق، ط (4)

 .69م، ص5002
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 التداول السلمي للسلطة الضمانات التشريعية لمبدأ: المطلب الثاني

يقصد بالضمانا  التشرريعية، التشرريعا  رالقروانين التري تصردر مرن الجهرا  المختصرة دسرتوريّ ا بإصردارذا، 

السلمي من لسس حماية الدستور رالمبادئ الدستورية من االنتهاك، رذلك السلطة رالتي توفر ضمانة لتطبيا مبدأ تدارس 

ع  من أجلها، ليا سبتنظيم تلك التشريعا  رالقوانين  الفررع تنارس في أقسم المطلب إلى فرعين، حي  أللمسا   التي ُمرِّ

الثراني عرن درر الفررع درر قانون االنتخابا  في ضمان تطبيا مبردأ التردارس السرلمي للسرلطة، فري حرين سريكون   األرس

 قانون األحزاب في ضمان تطبيا المبدأ.

 تطبيق المبدأ دور قانون األحزاب في ضمان: الفرع األول

تمث  االنتخابا  أفض  الوسا   التي عرفتها الشعوب في تغيير حكامها حترى اخن علرى أقر  تقردير، فهري التري 

نقل  عملية تدارس السلطة من الكواليس السياسية الخفيرة إلرى السراحا  الشرعبية العريضرة، فاالنتخابرا  أصربا  تعنري  

السرلطة ، رذنراك مرن يعررف االنتخابرا  انطسق را مرن مبردأ تردارس (1)سرلطة""الوسيلة الديمقراطية لوصروس الاكرام إلرى ال

السلمي فيعرفهرا بأنهرا  "الوسريلة األساسرية إلسرناد السرلطة فري المنظمرة الديمقراطيرة المعاصررن رلتاقيرا المشراركة فري 

صرني القيرادا  السياسرية في  هامةتعد من الوسا   ال عملية االنتخاب، ليا فإن (2)الايان السياسية من جانب أفراد الشعب"

 .(3)من لسس االلتيار رتوفير آلية لهيا االلتيار

 ، (4)ما دام األمر كيلك فإن  البد من تنظيم االنتخابا  كونها طريقة اللتيار القادن رصنَّاع القرار

بردررا فري عن طريرا مرا يعررف بــــــرـ )قرانون االنتخابرا ( الريي يقروم رذلك  عملية االنتخابمن لسس إدارن 

مرح التافظا  رالتقييردا  للايلولرة درن سريطرن أصرااب المراس رالسياسريين تنظيم رعن طريا  عملية االنتخابإدارن 

النزيهة من أجر  تاسرين فعاليرة الرنظم القا مرة  نظم االنتخابا رليرذم، على إدارن العملية االنتخابية بأكملها، مي إدلاس 

أن ترنظم نتخابيرة مرن أجر  القروانين االاالنتخابي، رأللب درس العالم اليوم تشررع أر نزاذتها عن طريا عملية اإلصسح 

 العراق راحٌد من تلك الدرس.يعد ر عملية االنتخاب

حي  بدأ بنظام انتخابي يقوم على الترمي  الفردي للدرا ر المتوسطة في أرالرر سرنوا  تبعيرة العرراق للسرلطة 

م، 1755الملكري فري عشررينيا  القررن العشررين صردر قرانون لسنتخابرا  عرام العثمانية )مجلس المبعواان( رفي العهد 

                                                 
 .69م، ص5002نشر رالتوويي، عمان، ، دار مجدالري لل1د. ناظم عبد الواحد الجاسور، موسوعة علم السياسة، ط (1)

 .9عبد الغني بسيوني عبد هللا، أنظمة االنتخابا  في مصر رالعالم، مرجي سابا، ص (2)

 .22م، ص5002د. عبد الوذاب حميد رميد، التاوس الديمقراطي رالمجتمي المدني، دار المد  للثقافة رالنشر، بيرر ،  (3)

االنتخاب بأن   طريقة اللتيار القرادن أر صرني القررار  Academic American Encyclopediaعرف  الموسوعة األكاديمية  (4)

 بواسطة عملية التصوي .

         Academic American Ecyclopedia Arete Babliching compauyh Inc. Volume (7), United State, 

New Jerssy, 1981, p.103. 

وري، الضمانا  الدستورية لنزاذة االنتخابرا  النيابيرة، دار الجامعرة الجديردن، اإلسركندرية، نقس  عن  ذامم حسين علي صال  الجب      

 .19م، ص5012
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ا عررام  م، مري إلااقرر  بربعض التعرديس  البسرريطة، ارم صرردر 1752النتخابرا  المجلرس التأسيسرري تبعر  قررانون أكثرر تطرور 

م 1719ام ( لعر9م تاريخ سرقوط النظرام الملكري، ركريلك صردر قرانون رقرم )1726م، اليي اعتمد حتى عام 1721قانون 

على الرلم من أن  لم يتكون برلمران فري ذلرك العهرد )الجمهروري( علرى الررلم مرن صردرر القروانين الخاصرة بالبرلمران 

م قانون ررا 5002رانتخابرر ، ربقرري األمررر علررى مررا ذررو عليرر  إلررى أن أصرردر  سررلطة االحررتسس بعررد احررتسس العررراق عررام 

عراقيرة االنتقاليرة، ارم اسرتقر علرى تسرميت  الحق را "الجمعيرة الوطنيرة النتخابا  ما أطلا علي  المجلس الوطني للاكومرة ال

م، ربعررد ذلررك صرردر قررانون الحررا مرررع  المجلررس المنتخررب رعلررى أسرراس تشررريع  5002( لسررنة 71العراقيررة" برررقم )

( 51، ارم تبعر  بعرد ذلرك تعردي  رقرم )(1)م5002( لسرنة 11م( رذرو قرانون االنتخابرا  رقرم )5002للدستور الجديد لعام )

 .(2)م5012م رالتعدي  الصادر في الرابي من تشرين الثاني عام 5007لسنة 

رلكي يؤدي قانون االنتخابا  دررا في تنظيم رحماية العمليرة االنتخابيرة، فإنر  البرد مرن إنشراء مؤسسرة مسرتقلة 

دن  مرا تعررف بـــرـ تضطلي بعملية إجراء االنتخابا  رتعم  علرى تطبيرا قروانين رمرررط االنتخابرا  رذريا المؤسسرة عرا

)لجنررة االنتخابررا ( أر )اإلدارن العامررة لسنتخابررا (، )مجلررس االنتخابررا (، )رحرردن الشررؤرن االنتخابيررة( أر )مفوضررية 

االنتخابا (، رألي العراق بهيا التسمية األليرن، حي  تأسس  المفوضية العليا المستقلة لسنتخابا  بموجرب األمرر رقرم 

ف  من مجلس المفوضين )المكونة مرن تسرعة أمرخاص(، رذرو مرا يمثر  الهيئرة التشرريعية م، رتأل21/2/5002( في 75)

 .(3)للمفوضية، رمن اإلدارن االنتخابية رذي الجهة التنفييية لإلدارن

ررا مررن جميرري سررلطا  الدرلررة التشررريعية رالتنفيييررة  ريجررب أن تكررون الهيئررة )المفوضررية( مسررتقلة اسررتقسال  تام 

 ( من ،105م في المادن )5002ر إلي  دستور جمهورية العراق الدا م لعام رالقضا ية، رذو ما أما

تعررد المفوضررية العليررا لاقرروق اإلنسرران رالمفوضررية العليررا المسررتقلة لسنتخابررا  رذيئررة النزاذررة ذيئررا  مسررتقلة  

 .(4)تخضي لرقابة مجلس النواب رتنظم أعمالها بقانون

، رلكري (5)سلميّ ا رفقا  إلرادن صاحب السيادن األصلي رذو الشرعب رما دام أن األص  في السلطة أن يتم تدارلها

يؤدي قانون االنتخابا  دررا في ضمان عملية تردارس السرلطة بشرك  سرلمي عرن طريرا مفوضرية االنتخابرا  المسرتقلة، 

يا المبرادئ يجرب فإن  البد من توافر جملة مبادئ باي  تشك  الركا ز األساسية لتاقيا االنتخابا  النزيهة رالشفافة، رذ

فرإذا مرا تالر  اإلدارن (، المهنيرة ،الايراد، الشرفافية، النزاذرة، اإلدارن المستقلة)  (6)أن تتالى بها اإلدارن االنتخابية رمنها

ررا، ررا سررتؤدي إلررى تفعيرر  درر قررانون االنتخابررا  عموم  رفرري المسرراران رعرردم التمييررز  االنتخابيررة بتلررك المبررادئ، فإنهررا حتم 

                                                 
م، مجلرة المستنصررية للدراسرا  العربيرة رالدرليرة، العردد 5010-5009د. فاطمة حسين سلومي، االنتخابا  البرلمانيرة العراقيرة  (1)

 .151م، ص5015(، 20)

 م.5002( لسنة 11س رالثاني لقانون االنتخابا  رقم )قانون التعدي  األر  (2)

صفاء إبراذيم الموسوي، اإلدارن االنتخابية في العراق رأنماط اإلمراف على االنتخابا  في العالم، مجلة جامعة كربسء العلمية،  (3)

 .20م، ص5010المجلد الثامن، العدد الرابي، 

 م.5002 لسنةق دستور جمهورية العرا (4)

 .17يى الجم ، حصاد القرن العشرين في علم القانون، مرجي سابا، صيا (5)

 .22صفاء إبراذيم الموسوي، اإلدارن االنتخابية في العراق رأنماط اإلمراف على االنتخابا  في العالم، مرجي سابا، ص (6)
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ا، باي  ي مسراران فري ال، ركريلك حملرة االنتخرابمسراران فري الكون ذناك مساران بين المرماين في التصوي  رلصوص 

 .(1)نفقا  االنتخاب

ا في عملية  ا كبير  لسرلطة، رمرك  ضرمانة قويرة مرن ضرمانا  لتردارس البهيا يكون قانون االنتخابا  قد أد  درر 

 لطة أر افتتئا  على الدستور أر القانون.، باي  يمني رقوع أي مغاالسلطة السلميتطبيا مبدأ تدارس 

 دور قانون األحزاب في ضمان تطبيق المبدأ: الفرع الثاني

مرن أذرم  كونر  راحرد السياسريقب  الولوج في صلب الموضوع البد لنا من إمارن سريعة على تعريف الارزب 

السياسررية المصررري الاررزب المؤسسررا  السياسررية، رإحررد  آليررا  المشرراركة فرري السررلطة، فقررد عرررف قررانون األحررزاب 

السياسي بأن   "ك  جماعة منظمة مشتركة رتعم  بالواا ا السياسية الديمقراطية لتاقيا بررامج مارددن تتعلرا بالشرؤرن 

 .(2)السياسية راالجتماعية راالقتصادية، رذلك عن طريا المشاركة في مسؤرليا  الاكم"

م، فقررد عرررف الاررزب السياسرري بأنرر   "تنظرريم 1771( لسررنة 20أمررا قررانون األحررزاب السياسررية العراقرري رقررم )

سياسي يتكون من أمرخاص تجمعهرم مبرادئ رأذرداف مشرتركة رمنهراج ماردد رمعلرن ريعمر  الارزب بوسرا   مشرررعة 

 .(3)رسلمية رديمقراطية في إطار النظام الجمهوري طبق ا للدستور رالقانون"

في حين أن معظم التعاريف الغربية للازب كان  مركزن ربشك  كبير على أذداف الازب فري تعريفاتهرا، فقرد 

 ،(4)عرف "فريد ريجز" الازب بأن   "أي تنظيم يعين مرماين لسنتخابا  لدلوس الهيئة التشريعية"

زما  النظرام الرديمقراطي رمن لسس سياق ذيا التعراريف برا  األمرر جليّ را برأن األحرزاب السياسرية مرن مسرتل 

رالنيابي رركن ا من أركان ، ليا نجد أللب دساتير العالم قد تشير إلرى تبنري نظرام تعردد األحرزاب رتسرم  بتكروين الهيئرا  

رالجمعيررا  السياسررية راالنضررمام إليهررا، فنجررد مررثس  إمررارن ليررر مبامرررن إلررى ذلررك فرري القررانون األساسرري العراقرري لعررام 

  "للعرراقيين حريرة إبرداء الررأي رالنشرر راالجتمراع رترأليف الجمعيرا  لثانية عشرر منر  علرى أنالمادن انص  م، 1752

( منر  التري جراء فيهرا  "حريرة 21م في المادن )1712، كيلك ما جاء في دستور (5)راالنضمام إليها ضمن حدرد القانون"

 .(6)حدرد القانون" تكوين الجمعيا  رالنقابا  بالوسا   المشررعة رعلى أسس رطنية مكفولة في

ا في المادن )1716أيلوس لعام  51رجاء دستور    "حرية تكروين بأن  ( من ، بالنك على ذيا الاا22م، رتاديد 

 م،1790أما دستور عام ، (7)الجمعيا  رالنقابا  بالوسا   المشررعة رعلى أسس رطنية مكفولة في حدرد القانون"

                                                 
 رما بعدذا. 11سابا، ص ، مرجيالضمانا  الدستورية لنزاذة االنتخابا  النيابية( ذامم حسين علي صال  الجبوري، 1)

 م.1799( لسنة 20( من قانون األحزاب السياسية المصري رقم )5المادن ) (2)

 م.1771( لسنة 20( من قانون األحزاب السياسية العراقي رقم )1المادن ) (3)

 .110د. صال  جواد الكاظم، د. علي لالب العاني، األنظمة السياسية، مرجي سابا، ص (4)

 م.1752ساسي العراقي لعام القانون األ (5)

 م.1712( نيسان 57)العراق دستور  (6)

 م.1716( أيلوس 51)العراق دستور  (7)
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( علرى حرا تأسريس األحرزاب السياسرية بقولر   51ارن صررياة فري المرادن )فقد كان مختلف ا عمرا سربق ، حير  جراء ربإمر 

"يكفرر  الدسررتور حريررة الرررأي رالنشررر راالجتمرراع رالتظرراذر رتأسرريس األحررزاب السياسررية رالنقابررا  رالجمعيررا  رفررا 

 .(1) ألراؤ الدستور رفي حدرد القانون..."

راقية للمرحلة االنتقاليرة فري الفقررن )ج( رالتري جراء ( من قانون إدارن الدرلة الع12رذو ما أمار  إلي  المادن )

فيها  "إن الاا بارية االجتماع السلمي ربارية االنتماء فري الجمعيرا  ذرو حرا مضرمون كمرا أن الارا باريرة تشركي  

م، فقرد 5002أما دسرتور جمهوريرة العرراق لعرام ، (2)النقابا  راألحزاب راالنضمام إليها رفق ا للقانون ذو حا مضمون"

( منرر   "أرال   حريررة تأسرريس الجمعيررا  راألحررزاب السياسررية أر االنضررمام إليهررا مكفولررة ريررنظم ذلررك 27المررادن )  جرراء

 .(3)ربقانون"

علرى تنظريم عمر  يقروم من ذريا المنطلرا يجرب أن يكرون ذنراك قرانون يسرمى بـــرـ )قرانون األحرزاب السياسرية( 

ة اساررة قرروانين نظمرر  عمرر  األحررزاب السياسررية، قررانون تررأليف األحررزاب السياسررية، رفرري العررراق مررهد  الاقبررة الملكيرر

م، أمرا 1722( لسرنة 12م، رقرانون الجمعيرا  رقرم )1722( لسرنة 17م، مرسوم الجميعرا  رقرم )1755الجمعيا  لسنة 

( لسرنة 1فترن العهد الجمهوري فقد مهد  صدرر قانونين نظما مؤرن األحزاب السياسية رذما  قانون الجمعيرا  رقرم )

 .(4) م1771( لسنة 2م، رقانون األحزاب السياسية رقم )7101

م، فررإن تنظرريم األحررزاب السياسررية كرران رمررا يررزاس يجررري علررى رفررا قررانون األحررزاب 5002أمررا بعررد أحررداث 

، رلمرا لقرانون (6)، الصادر عن سلطة اال تسف المؤقر  برإدارن بروس بريمرر(5)م5002( لسنة 79رالهيئا  السياسية رقم )

من أذمية جلية ركبيرن في تنظيم عم  األحزاب رمررط االنضمام إليها، ليا ندعو المشررع العراقري لإلسرراع األحزاب 

بتشريي قانون يعم  على تنظريم األحرزاب رعملهرا رإوالرة مرا موجرود مرن ذياكر  حزبيرة، أي تلرك األحرزاب الخاليرة مرن 

ي ترألير سرن ذلرك القرانون  رذلرك ألن دررا فري المضمون رالتي تفتقرر لقاعردن جماذيريرة رنردعو إلرى عردم اإلسرراف فر

ا إذا مرا قرورن بنضريرا مرن قروانين البلردان المقارنرة، رلكري يرأتي قرانون األحرزاب  ضمان عملية تدارس السلطة كبيرر جرد 

   كضمانة لتطبيا مبدأ التدارس السلمي للسلطة، فإن  يجب أن يراعي جملة مبادئ أساسية ينبغي عدم إلفالها رمنها

يكرون لألحرزاب رالكيانرا  السياسرية مرنهج تسرعى لتاقيقر  بالوسرا   السرلمية رالديمقراطيرة فري إطرار  يجب أن .1

 القانون راحترام حقوق المواطنين رحرياتهم.

                                                 
 م.1790 دستور العراق (1)

 م.5002قانون إدارن الدرلة العراقية للمرحلة االنتقالية لسنة  (2)

 م.5002 لسنةدستور جمهورية العراق  (3)

رمرا بعردذا   7م، ص5005، دار الاكمرة، بغرداد، 1ا  راألحزاب السياسية في العرراق، طد. رعد ناجي الجدن، تشريعا  الجمعي (4)

(، 15د. بشار حسن يوسف، د. سار مامد نجيب، تطور قانون األحزاب السياسية في العراق، مجلة الرافدين للاقروق، المجلرد )

 رما بعدذا. 527م، ص5015(، 22العدد )

 م.5002( لسنة 79رقم ) قانون األحزاب رالهيئا  السياسية (5)

 .16د. نغم مامد صال ، التعددية الازبية في العراق في ظ  لياب قانون األحزاب، مرجي سابا، ص (6)
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عرردم السررماح لألحررزاب رالكيانررا  السياسررية رقيادتهررا باالنتمرراء راالرتبرراط برراألحزاب رالتنظيمررا  المعاديررة  .5

 في الدستور، رذيا يجب أن ينظم  قانون األحزاب. رالمناذضة للثواب  المتفا عليها

 .(1)أن ياظر على جميي األحزاب إقامة تنظيما  عسكرية أر مب  عسكرية بنك صري  رراض  .2

أن يأتي القانون بهيئة مستقلة يتوفر فيها الاياد رالموضوعية لكي تكون رقيبة على الجوانرب الماليرة لألحرزاب  .2

عرردم اناررراف تلررك األحررزاب عررن المسررار الصرراي  رالخضرروع لهيمنررة  رمصررادر تمويلهررا، رذلررك كلرر  لضررمان

 .(2)رإرادن الجهة الممولة

رضي المرؤتمر التأسريس لألحرزاب السياسرية باير  ينراق، كر  حرزب نظامر  الرداللي رمباد ر  مرن لرسس ذلرك  .2

 .(3)المؤتمر رذيا لن ينظم  إال قانون األحزاب

جلررة األحرزاب السياسررية مرن االنررزالق فري لنرردق الطا فيررة بهريا فررإن قرانون األحررزاب السياسرية سرروف يوقرف ع

ممرا سريكون ضرمان ا لتطبيرا مبردأ التردارس السرلمي للسرلطة رالتجاذبا  السياسية في بلد تقسم  أطياف  رتعدد  مكونات ، 

الة.  بصورن أكيدن رفعَّ

 الضمانات السياسية: المطلب الثالث

يجرب أن تكرون ذنراك ضرمانا   ،السلميالسلطة مبدأ تدارس  الدستورية لضمانالقانونية رإلى جانب الضمانا  

مصدر السرلطا ، رذريا يعد من صميم الشعب اليي تستق  رتنبي ألر  ربما تكون أكثر فاعلية رحيادية  ألنها يجب أن 

ن في مدار الضمانا  عادن  تكون على نوعين  الرقابة البرلمانية ررقابة الرأي العام، ليا سوف نتنارس في الفرعين اختيي

 ضمان تطبيا مبدأ التدارس السلمي للسلطة.لالادي  عن دررذما 

 الرقابة البرلمانية: الفرع األول

تعرد الرقابرة السياسررية عرن طريررا البرلمران رذررو مرا يعررف بـــررـ )الرقابرة البرلمانيررة( مرن أبرررو مظراذر سرريادن 

السياسرري تعنرري بشررك  عررام، مجموعررة السررلطا  الترري فالرقابررة فرري النظررام ، (4)البرلمرران، كونرر  المعبررر عررن سرريادن األمررة

 .(5)تستعملها الدرلة بقصد احترام القانون رحماية الصال  العام

أنهررا  "عمليررة تقصرري الاقررا ا مررن جانررب السررلطة التشررريعية ألعمرراس الاكومررة بالرقابررة البرلمانيررة فرر  ُعرِّ لرريا 

 .(1)رس عن ذلك رمسا لت "للكشف عن عدم التنفيي السليم للقواعد العامة رتاديد المسؤ

                                                 
 .522د. بشار حسن يوسف، د. سار مامد نجيب، تطور قانون األحزاب السياسية في العراق، مرجي سابا، ص (1)

 .91م، ص5011السياسية في العراق، مجلة الاقوق، العدد الرابي عشر،  د. حنان مامد القيسي، دراسة في تموي  األحزاب (2)

 .17د. نغم مامد صال ، التعددية الازبية في العراق في ظ  لياب قانون األحزاب، مرجي سابا، ص (3)

لقانون، جامعة عدنان ضامن مهدي حبيب، درر القضاء الدستوري العراقي في حماية الاقوق رالاريا ، رسالة ماجستير، كلية ا (4)

 .29م، ص5015تكري ، 

م، 5011(، 15حسن علي عبد الاسين البديري، الرقابرة البرلمانيرة علرى السرلطة التنفيييرة، بار  منشرور، مجلرة الكوفرة، العردد ) (5)

 .71ص
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المجرالس المنتظمرة مرن قبر   تبنتهرارمن لسس ذلك يتض  أن الرقابة على عم  الاكومة لد  رظيفرة سياسرية 

الشعب، رذيا الوظيفة تكون ضمن حدرد يرسمها القانون، رتكون ذيا الرقابة في األنظمة البرلمانيرة مرن لرسس عررؤ 

الحترامرر ، حيرر  إن البرلمرران يااسررب الاكومررة عررن تصرررفاتها ريراقررب مطالررب الرررأي العررام رالضررغ  علررى الاكومررة 

ا سيكون عن طريا أدرا  الرقابة البرلمانية رذي (2)أعمالها من لسس مناقشة سياساتها العامة  ، رذيا حتم 

يعني اسرتجسء حقيقرة األمرر التري تبردر لامضرة فري مسرألة معينرة عرن طريرا طررح السرؤاس مرن قبر  السؤال:  .1

 مان إلى الاكومة، عضو البرل

ا  . فالسرؤاس قرد يكرون (3)م5002( من الدستور العراقي لعام 11من المادن ) -أ–رذيا ما أمار  إلي  الفقرن سابع 

، رقرد يكرون رسريلة للرقابرة البرلمانيرة عنردما يسرتخدم (4)أدان استفهام لتبادس المعلوما  بين البرلمران رالاكومرة

 .(5)وانين راللوا  لغرؤ الكشف عن مخالفا  الاكومة للق

  يعني المااسبة راالتهام الموج  من البرلمان إلى الاكومة، ريكون عن طريرا فرت  براب المناقشرة الستجواب .5

 .(6)العامة، رينتهي عادن  إما بتأكيد الثقة أر سابها

اح عرن   ذي استدعاء للاكومة أر أحد أعضا ها من ق ب   مجلس النرواب، رذلرك للمناقشرة راالستيضرالستضافة .2

 .(7)م5001( من النظام الداللي لمجلس النواب لعام 22سياسة رأداء الاكومة، رذيا ما بينت  المادن )

  يعد من رسا   الرقابة البرلمانية على أعمراس الاكومرة عرن طريرا لجنرة يرتم تشركيلها لهريا التحقيق البرلماني .2

 .(8)قة معينة تتعلا بنشاط الاكومةالغرؤ، أر عن طريا تكليف إحد  اللجان القا مة للوقوف على حقي

تعمر  مرن أجر  المصرلاة العامرة، باير  تسرعى للتأكيرد علرى أعمراس  رقابرة البرلمرانيتض  من لسس ذلك بأن 

الدستور رالقوانين في الدرلة رتشخيك مواطن الخل  فري التشرريي ربيران عجرزا رالمطالبرة بإصرسح الخلر  عرن طريرا 

ي جديد، رذلك كل  من لسس عرؤ مطالب الرأي العام رحاجات  المتجددن، رذري بهريا تعدي  الدستور أر المطالبة بتشري

ا ضمان ا لتطبيا مبدأ تدارس   السلمي من لسس مااسبة المقصرين رتنايتهم عن السلطة.السلطة ستكون حتم 

                                                 

= 
 .79المرجي السابا، ص (1)

م، 5009(، اإلصردار الثراني، 55انونيرة، المجلرد )د. علي كاظم الرفيعي، رسا   الرقابة البرلمانية على الاكومة، مجلة العلروم الق (2)

 .29ص

 م.5002( من دستور جمهورية العراق لسنة 11ينظر  نك المادن ) (3)

(، فري مرباط، 2025م، المنشور على الوقا ي العراقية، العدد )5009( من النظام الداللي لمجلس النواب العراقي لعام 20المادن ) (4)

 م.5009

قيسي، رقابة مجلس النرواب علرى أعمراس الاكومرة "دراسرة فري االسرتجواب البرلمراني"، مجلرة الاقروق، المجلرد د. حنان مامد ال (5)

 .9م، ص5010(، اإلصدار العامر، 2)

 .2المرجي السابا، ص (6)

 .110حسن علي عبد الاسين البديري، الرقابة البرلمانية على السلطة التنفييية، مرجي سابا، ص (7)

 .112صلاسين البديري، الرقابة البرلمانية على السلطة التنفييية، مرجي سابا، حسن علي عبد ا (8)
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/ 11دن )ة مرن لرسس نرك المرايرعمراس الاكوماألعلرى  د ألري الدسرتور العراقري الارالي برقابرة البرلمرانذيا رق

 .(1)الرقابة على أداء السلطة التنفييية" –ااني ا( من  بأن   "يختك مجلس النواب بما يأتي  ااني ا 

 الرأي العام: الفرع الثاني

إن الرأي العام يعني اتجاذا  أعضاء مجموعة اجتماعية ما ناو قضية معينرة، أر أنر  تفضريس  يفصر  عنهرا 

  (2)ألة ذا  أذمية عامة، رالرأي العام يقوم على عناصر عدنكم يعتد ب  من أفراد المجتمي ناو مس

 رجود جماعة معينة من الناس، لديهم قضية، سواء أكان  ذيا الجماعة صغيرن أم كبيرن. .1

 رجود رأي لم يفص  عن  كتابة  أر مفاذة ، أر حتى باركة اليد. .5

 ر لاصة.رجود قضية معينة تتطلب إبداء الرأي اتجاذها عامة كان  تلك القضية أ .2

 أن تكون ذناك أللبية في ذيا الرأي. .2

ا. .2  إن  رأي مادد بوق  ومني رليس دا م 

فالادي  عن الرأي العام ذو حدي  في الديمقراطية، رذلك يعرود إلرى قرون ترأايرا علرى مسرار النشراط السياسري 

ر بأنرر   "مجموعررة مررن راالجتمرراعي راالقتصررادي فرري تلررك الدرلررة الديمقراطيررة، فررالرأي العررام كمررا عرفرر  الفقيرر  مينررا

 .(3)االجتهادا  التي يكونها قطاع كبير من األفراد في مسألة مهمة رفي فترن معينة تا  تأاير الدعاية"

في حين أن البعض ينظر إلى الرأي العرام مرن الناحيرة السياسرية فقر ، فيعررف عنردذا بأنر   "المعتقردا  رالقريم 

ن من الناس حوس األمور السياسية المعاصررن"، فبرالرلم مرن اعتراضرنا راالتجاذا  التي يعبر عنها فرد أر جماعة كبير

ألن مررن عناصررر الرررأي العررام ذررو رجررود جماعررة معينررة مررن النرراس، رالفرررد مررن  -يعبررر عنهررا فرررد –علررى إيررراد عبررارن 

علررى كرر   اخلررر مررن الفقرر  يؤكررد علررى أن الرررأي العررام ينصررباالتجرراا أمررا رالجماعررة إال أنرر  بمفررردا ال يشررك  األليرررن، 

القضايا العامة في المجتمي، فيعرفر  بأنر   "مواقرف النراس المجتمعرين فري فئرا  حروس موضروع مركرزي"، رمرن لرسس 

 –بأنر  طلبرا  النراس ررماذرم مكررس فري مرك  معرين  -الرأي العام –سياق التعاريف التي أرردناذا يمكن لنا أن نعرف  

   .(4) األللب تكون سياسية ، رفيإواء قضية معينة -ديمقراطي أر لير ديمقراطي

فالتعبير عن الرأي العرام بأسرلوب ليرر ديمقراطري كرالثورن أر االنقرسب، عنردما تكرون األرؤ التري بررو فيهرا 

ا علرى مرد   الرأي العام أرؤ لير لصربة بمبرادئ الديمقراطيرة رالثقافرة السياسرية، راألمثلرة فري ذريا السرياق كثيررن جرّد 

 م، اليي يطلا علي  اسم العهد الكبير، 1512" سنة Magna Cartaا( "التاريخ فقانون )الماجنا كارت

                                                 
 م.5002 لسنةدستور جمهورية العراق  (1)

 .222م، ص5002، دار مجدالري للنشر رالتوويي، األردن، 1د. قاطان أحمد سليمان الامداني، األساس في العلوم السياسية، ط (2)

 .21م، ص1799  رتكوين  رقياس  ردررا في السياسة العامة، دار لريب للطباعة، القاذرن، أحمد بدر، الرأي العام طبيعت (3)

 .72م، ص1771صادق األسود، الرأي العام ظاذرن اجتماعية رقون سياسية، دار الكتب للطباعة رالنشر، بغداد،  (4)
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ذو أرس دستور مكتوب في إنجلترا فلم يصدر إال بعد اورن اإلمراف رالكنيسرة علرى الملرك جران ربمقتضرى ذريا القرانون 

لمشرهورن عرام تقرر  حرية الكنيسة رتارر  من سيطرن الملك، رليرا الكثير من األمثلة على ذلك كالثورن الفرنسرية ا

م، رالتي قام  لغرؤ المطالبة باقوق الشعب رالبا  عن حريات  المفقودن رالعم  على احترامها رصردر عنهرا 1967

 .(1)دستور يتضمن المبادئ األساسية ريقرر حقوق ا لألفراد

م يكرون مرا لرصيالة الدستور، إحكام بليس مسألة تلقا ية ترتب  الاريا  ن الوصوس إلى الديمقراطية رضمان إ

اس  ، فراالنطسق فري رحراب (2)صراي بشرك  حسرن نفراذ الدسراتير رتطبيقاتهرا مرن اذتمام  للتأكيد يوج  ذناك رأي عام فعَّ

مشررعا  التنمية الشاملة رعلى كافة المستويا  بمرا فيهرا المسرتو  السياسري ال يكرون إال تار  ترأاير رأي عرام رقروي 

رأي العرام اليرد الطرولى فري البنراء الرديمقراطي رضرمان لتردارس السرلطة ، رلكري يكرون للر(3)معبر عن تطلعرا  الجمراذير

 .(4)الوعي السياسيعلى العملية السياسية من لسس تأايرذا بشكٍ  سلمي، فإن  البد من أن تكون قدرن للجماذير في 

ن كمررا أن الررررأي العرررام لررر  درر كبيررر فررري رسرررم االتجاذرررا  السياسررية رإحرررداث التغيررررا  الكبرررر   رذلرررك أل

ا على حرية تكوين الرأي العام رالتعبير عن  رتمكين  من أداء رظا ف  في التأاير علرى تصررفا   الديمقراطية تعتمد أساس 

المجتمري علرى تغيررا  الالااكمين رسلوك الماكومين، ربهيا سيصب  ل  تأاير على السرلطة السياسرية مرن لرسس إدلراس 

 .  (5)الديمقراطية رلير الديمقراطية رتعدي  الدساتير رنهايتها –ر تتمث  أبروذا بدررا الفعاس في نشأن الدساتير

ذيا رأن الرأي العام، ظاذرن اجتماعيرة تلعرب فري الردرس الديمقراطيرة درر الرقيرب علرى الممارسرا  السياسرية 

 ،جتمري معرينراألداء الاكومي، فهو يفترؤ التعددية انطسق ا من اإليمان بالارية، ريتخي صفا  القانون األلسقي في م

ليا فإن امة ارتباط ا عضويّ ا بين الرأي العام رالارية، فالرأي العام ال يمكن أن يتجلى بصورن صرادقة إال فري ظر  نظرام 

، رمرادام الررأي العرام بتلرك األذميرة فإنر  (6)ديمقراطي يؤمن بالارية ريمارسها كدلي  على إيمانر  بالمسراران برين األفرراد

ا سيكون ضمانة من ضم انا  تطبيا مبدأ التدارس السلمي للسلطة إذا ما كان نابي عن اإليمان بالقضية التي جراء مرن حتم 

 أجلها ربررح رطنية بعيدن عن ك  المسميا  الفرعية.

 

 

                                                 
م، 5007معررة كررربسء العلميررة، العرردد الثرراني، ميررثم حسررين الشررافعي، درر الرررأي العررام فرري الكفرراح الدسررتوري للشررعوب، مجلررة جا (1)

 .127ص

 .507سابا، صمرجي  ،التواون بين السلطة رالارية في األنظمة الدستورية جعفر عبد السادن بهير الدراجي،د.  (2)

 .62م، ص5002، الدار للعلوم، بيرر ، 1مامد مافوظ، الارية االصطسح في العالم العربي، ط (3)

 .121التعاقب على السلطة في العراق المعاصر، مرجي سابا، ص جاسم مامد أحمد، (4)

 رما بعدذا. 129ميثم حسين الشافعي، درر الرأي العام في الكفاح الدستوري للشعوب، مرجي سابا، ص (5)

هرا علرى فالرأي العام يوجد في المجتمعا  الديمقراطية رالمجتمعا  الشمولية، حي  يوجد في تلرك األليررن علرى عردن صرور رمن (6)

الريي يتارين الفرصرة للكشرف عرن نفسر ، ينظرر فري ذلرك  د. لضرر لضرر،  –سبي  المثاس الررأي العرام المسرتتر، أر المعارضرة 

 .200 -577م، ص5011، المؤسسة الاديثة للكتاب، لبنان، 1مفاذيم أساسية في علم السياسة، ط
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 الضمانات القضائية لمبدأ التداول السلمي للسلطة: المبحث الثالث

ر اس لمبردأ المشرررعية، يتمثر  فري إلضراع لقد استقر فق  القانون العام رالخاص على أن الضرمان الاقيقري رالفعَّ

تصرفا  السلطا  العامة للرقابة القضا ية حتى يكتم  بيلك نظام درلة القانون مرن جهرة، رتعزيرز المبرادئ التري يرتكرز 

 عليها من جهة ألر ،

م بر  فالمشررعية مبدأ معررف في جميي النظم السياسية في العالم رتارص أللبها على تاقيق  رتأكيرد االلترزا 

رراس يارروس درن (1)مررن لررسس إلررزام الاكررام رالماكررومين بقواعررد القررانون ، لرريا فإنرر  البررد مررن أن يكررون للمررواطن سررسح فعَّ

 االناراف عن مبدأ المشررعية.

، لرريا فإننررا (2)فالرقابررة القضررا ية تعررد ذلررك السررسح الرريي يضررمن لألفررراد عرردم التجررارو علررى حقرروقهم األساسررية

الة اللتزام الاكام رالماكومين بقواعد القانون، رذري سنتنارس الرقابة القضا  ية في ذيا المبا  كونها من الضمانا  الفعَّ

درر   األرستنارس المطلرب  ،مطلبينلذيا المبا  رسيتم تقسيم ، السلطة السلميبيلك تعد من ضمانا  تطبيا مبدأ تدارس 

 القضاء اإلداري ردررا في ضمان المبدأ.  القضاء الدستوري في ضمان تطبيا المبدأ، أما المطلب الثاني

 دور القضاء الدستوري في ضمان تطبيق المبدأ: المطلب األول

بها حماية الدستور رتفسرير أحكامر ، ررقابرة أعمراس السرلطا  األلرر  التي يناط القضاء الدستوري ذو الجهة 

مدن مرن مكانرة رسرمو الدسرتور ذاتر ، لريا للتأكد من انسجامها مي النصوص رالمبادئ الدستورية، ممرا يجعر  مكانتر  مسرت

فسبد من اسرتعراؤ أبررو التعريفرا  التري جراء  بصردد تعريرف القضراء الدسرتوري ليتسرنى بريلك الوقروف علرى دررا 

كضمانة لتطبيا مبدأ التدارس السلمي للسرلطة، فقرد اتجر  بعرض الفقهراء إلرى تعريرف القضراء الدسرتوري بأنر   "سرلطة أر 

تاافظ بالدرجة األرلى على التزام قواعد توويي صرسحيا  السرلطا ، رعردم انتهراك أي منهرا  ذيئة حصري، رذلك لكي

 .(3)لصسحيا  األلر  التي لصها بها الدستور"

ف بأنرر   "الجهررة القضررا ية الترري لصررها الدسررتور برقابررة الشرررعية الدسررتورية عنرردما تكررون الرقابررة  كمررا رُعرررِّ

أنواعهررا ردرجاتهرا بصرردد بار  مسررألة الدسرتورية عنرردما تكرون الرقابررة ال  مركزيرة أر مجموعررة الماراكم علررى الرتسف

 .(4)مركزية"

رذيا المعنى الشكلي للقضاء الدستوري، أما المعنى الموضوعي فمفادا  "الفص  في المسا   الدستورية رالتي 

 ذي المسا   التي تثير تطابا التشريي مي الدستور"، 

                                                 
ة القضا ية على السلطة التقديرية لرإلدارن، رسرالة دكتروراا، كليرة علي حسين أحمد ليسن الفهداري، االتجاذا  الاديثة في الرقاب (1)

 .1م، ص5000القانون، جامعة بغداد، 

 .90م، ص5002حسين عبد العاس مامد، الرقابة اإلدارية بين علم اإلدارن رالقانون، دار الفكر الجامعي، اإلسكندرية،  (2)

 .112م، ص5005ء درلة القانون، المؤسسة الاديثة للكتاب، لبنان، د. أمين عاطف صليبا، درر القضاء الدستوري في إرسا (3)

د. عصم  عبد هللا الشيخ، مد  استقسس القضراء الدسرتوري فري مرأن الرقابرة علرى دسرتورية التشرريعا ، دار النهضرة العربيرة،  (4)

 .5م، ص5002القاذرن، 
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طريررا القضرراء الدسررتوري تعنرري التاقررا مررن االلتررزام بأحكررام الدسررتور، رجعرر   أن الرقابررة الدسررتورية عررنذرريا ريعنرري 

ا ، ربهريا فرإن القضراء الدسرتوري يقروم علرى عردن أسرس فلسرفية (1)تصرفا  كافة السلطا  تدرر فري فلكر  رال تجافير  أبرد 

لسرلطة رمرن ذريا تصب في مجموعها في لدمة الشررعية الدسرتورية رضرمانها، ربالترالي ضرمان مبردأ التردارس السرلمي ل

فضرس  عرن المجتمري، األسس حماية النظام الرديمقراطي، رسريادن الدسرتور، رضرمان احتررام الاريرا ، رإمرباع حاجرا  

ا ضمانة حقيقية لتطبيا مبدأ التدارس السلمي للسلطة.   تاقيا االستقرار السياسي رالقانوني، ربهيا فإن  سيكون حتم 

في العراق فإن  دل  حيز الوجود رالتطبيا في ظ  قرانون إدارن الدرلرة  يتعلا بمسألة القضاء الدستوريما أما 

( منرر  مهمررة الرقابررة علررى دسررتورية القرروانين إلررى 22م، حيرر  أنرراط فرري المررادن )5002العراقيررة للمرحلررة االنتقاليررة لعررام 

ما لير ذلك فإن جميري الدسراتير ، أ(2)الماكمة االتاادية العليا، حي  جاء فيها إمارن إلى إنشاء الماكمة االتاادية بقانون

م لم تررد فيهرا أيرة إمرارن صررياة لأللري بالرقابرة 5002م إلى ما بعد 1751المؤقتة مني قيام الدرلة العراقية الاديثة عام 

 1752م، إذ ألري القرانون األساسري العراقري لعرام 1716م ردسرتور 1752على دستورية القوانين باستثناء دستوري عام 

 .(3)ستورية القوانين حينما نك على إنشاء الماكمة الدستورية العليابالرقابة على د

م( المؤق ، حي  جاء في  بأن تشك  ماكمة دستورية عليا يكون مهامها الب  فري دسرتورية 1716أما دستور )

، إال م1716( لسرنة 127م، قرانون الماكمرة الدسرتورية العليرا رقرم )1716/تشرين الثراني/12القوانين ربالفع  صدر في 

م تباينر  1790ضرون دسرتور رفري ل، (4)مهامها لسس فترن نفاذ ذلرك الدسرتور المؤقر تقم بممارسة أن ذيا الماكمة لم 

اخراء حوس مصير ذيا الماكمة، فيذب البعض إلى ضرررن إبقاء قانون الماكمة الدسرتورية سراري المفعروس  ألنر  لرم 

ا إلى أحكام المادن ) ، فري حرين ذذرب الربعض اخلرر إلرى أن قرانون الماكمرة (5)م1790دسرتور ( مرن 71يتم إلغاما استناد 

 م(،1716الدستورية العليا قد سق  بسقوط دستور )

القضاء العراقي لم يتجرأ على األلي بالدفي بعدم دستورية القوانين إال في سابقة راحدن رتجدر اإلمارن إلى أن  

( الصررادر بترراريخ 261ر مجلررس قيررادن الثررورن المنارر  رقررم )إلحررد  المارراكم العراقيررة الترري امتنعرر  عررن تطبيررا قرررا

 .(6)م المؤق 1790( من دستور 11م(، لمخالفت  لاكم الفقرن )ب( من المادن )1761/آيار/2)

( مرن 22فقد تم النك على إنشاء الماكمة االتااديرة العليرا فري المرادن )  -كما أسلفنا -فإن   م5002ام أما بعد ع

 لعراقية، قانون إدارن الدرلة ا

                                                 
 .22رلة اإلمارا  العربية المتادن، مرجي سابا، صد. حميد إبراذيم الامادي، الرقابة على دستورية القوانين في د (1)

 م.5002ينظر في ذلك قانون إدارن الدرلة العراقية للمرحلة االنتقالية لسنة  (2)

م، بغرض النظرر عرن االنتقرادا  التري رجهر  لهريا الرقابرة 1752( مرن القرانون األساسري العراقري لعرام 61ينظر في ذلك المادن ) (3)

ا، رلم تؤسس ألية تقاليد دستورية ذا  قيمة قانونية، ينظرر فري ذلرك  سرليم نعريم لضرير القضا ية حينها بأنها  تجربة متواضعة جد 

(، 6(، العرردد )1الخفرراجي، الرقابررة القضررا ية علررى دسررتورية القرروانين فرري الدسرراتير العراقيررة، مجلررة جامعررة أذرر  البيرر ، المجلررد )

 .259م، ص5007

 م.1716 سنةلمؤق  لا العراقي الدستور ( من69للمزيد  ينظر نك المادن ) (4)

 م.1790 العراق لسنة ( من دستور71ينظر  نك المادن ) (5)

 .51عدنان ضامن مهدي حبيب، المرجي السابا، ص (6)
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ا إلى المادن الميكورن فقرد أصردر مجلرس الرووراء باالسرتناد إلرى صرسحيات  التشرريعية األمرر رقرم ) ( 20ربالفع  راستناد 

( مررن القررانون مررا يلرري  "تنشررأ ماكمررة تسررمى 1م( )قررانون الماكمررة االتااديررة العليررا( إذ جرراء فرري المررادن )5002لسررنة )

ا فري بغرداد تمرارس مهامهرا بشرك  مسرتق  ال سرلطان عليهرا لغيرر القرانون"، كمرا الماكمة االتاادية العليرا، ريكرون مقرذر

 .(1)( من القانون على استقسس الماكمة ماليّ ا رإداريّ ا5رنص  المادن )

( منر  بقولهرا  "الماكمرة 75م، فقد جاء معرف ا الماكمة االتاادية العليرا بموجرب المرادن )5002أما دستور  /أرال 

ذي ذيئة قضا ية مستقلة ماليّ ا رإداريّ را"، رجراء  الفقررن الثانيرة مرن المرادن نفسرها مبينرة تشركيلة الماكمرة  االتاادية العليا

رطريقة تكوينها، حي  جاء فيها بأن تتكون الماكمة من عردد مرن القضران رلبرراء فري الفقر  اإلسرسمي، رفقهراء القرانون 

، أمرررا (2)بقرررانون يسرررن بأللبيرررة أعضررراء مجلرررس النررروابرياررردد عرررددذم، رتنظررريم طريقرررة التيرررارذم، رعمررر  الماكمرررة، 

 .(3)م5002( من دستور 72التصاصا  الماكمة فقد بينتها المادن )

م بالرقابرة القضرا ية علرى دسرتورية القروانين، ربمرا أن 5002بهيا الهيكلية ألي دسرتور جمهوريرة العرراق لعرام 

ع على احترام رحما ية الاقوق رالاريا  التي كفلهرا الدسرتور، فبوجرود القضراء الرقابة القضا ية تهدف إلى حم  المشرِّ

ع رالقضاء الدستوري تاديد الاقوق رالاريا  رحمايتها، فضس  عرن أنهرا تشرك  ضرمانة  الدستوري يكف  ك  من المشرِّ

، ربمررا أن (4)فاعلرة لدسررتورية القروانين، حيرر  يتسررم القضراء بالايرراد رالنزاذررة راالسرتقسلية، فضررس  عررن الخبررن القانونيررة

الرقابة الدستورية بهريا المكانرة رتلرك األذميرة، أي أنهرا تعمر  علرى حمايرة النظرام الرديمقراطي رسريادن أحكرام الدسرتور، 

رضمان حقوق األفراد رحرياتهم رتمني االفتئا  عليها رتؤدي إلى تاقيا االستقرار السياسري رالقرانوني، رالريي بردررا 

مي للسلطة، فإن تلك الرقابة إذا ما مورس  بالشك  المطلروب راألسرس السرليمة، فإنهرا ال يأتي إال من لسس التدارس السل

ا ربس ريب ستكون ضمان ا لتطبيا مبدأ التدارس السلمي للسلطة.  حتم 

 دور القضاء اإلداري في ضمان تطبيق المبدأ: المطلب الثاني

دللها بإمرباع الااجرا  العامرة عرن طريرا تؤدي اإلدارن مهام كبيرن في حيان المجتمعا  الاديثرة، مرن لرسس تر

تاقيرا المصرلاة العامرة رحمايرة النظرام العرام، رعنرد ممارسرة ذريا المهرام مرن لإنشاء رإدارن المرافا العامة التي تهدف 

جانب اإلدارن، فإن  يتوجب عليها احترام قواعد المشررعية، رذيا ال يمكن ضمان  عن طريا النصوص القانونيرة فقر ، 

الة ركفيلة تلزم اإلدارن في التقيد بمبدأ المشررعية.ب  البد م  ن إيجاد رسا   فعَّ

رالقضاء اإلداري يمث  أحد أذم ذيا الوسا  ، حي  إن  يتولى رقابة احترام اإلدارن للقانون بمعناا الواسي، فيما 

ا من الترواون برين المصرلاة العا مرة التري تهردف لهرا اإلدارن، يصدر عنها من تصرفا  قانونية أر مادية، فيقيم بيلك نوع 

                                                 
 .26، دار الضياء للطباعة رالتصميم، النجف، ص1مكي ناجي، الماكمة االتاادية العليا في العراق، ط (1)

 م.5002عراقي الدا م لعام ينظر في ذلك الدستور ال (2)

 م.5002 لسنة ( من الدستور العراق72ينظر  نك المادن ) (3)

، المكتررب الجررامعي الارردي  للنشررر، 1د. عبررد الاكرريم عبررد الجليرر  المغبشرري، أومررة المعارضررة فرري الررنظم السياسررية المعاصرررن، ط (4)

 .226 -229م، ص5015
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رالمصررلاة الخاصررة المتمثلررة فرري حقرروق األفررراد رحريرراتهم الترري يجررب إال تقيررد إال تاقيق ررا للمصررلاة العامررة رفرري حرردرد 

 .(1)القانون

فالسلطة اإلدارية عندما تخضي للقانون في جميري تصررفاتهم أي أنهرا عنردما تاتررم مبردأ المشرررعية فرإن ذلرك 

الاكم دستوريّ ا، رلكي يكون األمر كيلك فسبد من رجرود قضراء إداري متخصرك يمرارس رقابرة  سيؤدي أن يكون نظام

الة رمثمرن على أعماس اإلدارن للتأكيرد علرى مبردأ المشرررعية مرن جهرة، رضرمان حمايرة  مرن رحقروقهم األفرراد حريرة فعَّ

 .(2)جهة ألر 

الررة إال فرري ظرر  الرقابررة يترتررب علررى ذلررك، أن حقرروق األفررراد رحريرراتهم ال يمكررن ضررمانها بصرر ورن جديررة رفعَّ

ا الستقسس رحياد القضاء رتخصص  ذيا من جهرة، كمرا أن ذريا الرقابرة  القضا ية بشقيها الدستوري راإلداري، ذلك نظر 

تؤدي من جهة ألر  إلى حرص اإلدارن علرى القيرام بأعمالهرا فري حردرد مبردأ المشرررعية حترى ال تتعررؤ للطعرن فري 

 .(3)قراراتها

ا فإن القضاء اإلداري يساذم في ضمان الشرعية الدستورية بشك  مبامر رلير مبامر، فهو يساذم بشرك  ربهي

مبامر عندما يلغي القرارا  الفردية الصرادرن لسف را للقرانون، ريسراذم بشرك  ليرر مبامرر، فري حراس مرا إذا كران القررار 

ا إلى قانون لير دستوري،  اإلداري قد صدر استناد 

القضاء اإلداري بوقف النظر في الدعو  رترفي البر  فري عردم دسرتورية القرانون إلرى الماكمرة فتقوم ماكمة  

الدستورية المختصة، ربما أن الشرعية الدسرتورية تعنري رفق را التجراا الربعض دسرتورية السرلطة أي أن تكرون ممارسرتها 

داري يعرد ضرمانة لنظرام الاكرم برمتر ، حير  إن ، ربما أن القضراء اإل(4)لصسحيتها رفق ا للدستور رالنظام القانوني القا م

األجهزن اإلدارية تعد في حقيقتها راجهة النظام السياسي إواء المواطن، رالمرآن العاكسة التي ير  فيها الجمهور طبيعرة 

ا مرن مظراذر الدرلرة القانونيرة مرن لرسس إلضراع جميري (5)الاكومة رنظام الاكرم ، ربمرا أن القضراء اإلداري يعرد مظهرر 

، ليا فإن الردرر الكبيرر للقضراء اإلداري كضرمانة لتطبيرا (6)عماس اإلدارن لمبدأ المشررعية عن طريا الرقابة القضا يةأ

 مبدأ التدارس السلمي للسلطة قد تجلى بوضوح من لسس ذلك.

ا1767أما في العراق فقد بدأ تنظيم القضاء اإلداري مني عام  ا جديرد  ني لقرانون عنردما أنشرأ التعردي  الثرا ،م عهرد 

 م، ماكمة القضاء اإلداري، رأعاد تنظيم مجلس االنضباط العام،1797( لسنة 12مجلس مور  الدرلة رقم )

                                                 
 .1م، ص5010القضاء اإلداري، الغفران للخدما  الطباعية، بغداد، د. نجيب للف أحمد، د. مامد علي جواد كاظم،  (1)

 .16م، ص5001، منشأن المعارف، اإلسكندرية، 2د. عبد الغني بسيوني عبد هللا، القضاء اإلداري، ط (2)

، اإلصدار التاسي، د. قيس عبد الستار عثمان، األذمية العلمية للقضاء اإلداري، با  منشور، مجلة كلية الاقوق، جامعة النهرين (3)

 .2م، ص5001

م، 5007  د. عليان بوويان، درلة المشررعية بين النظرية رالتطبيا، دار الجامعة الجديدن، اإلسركندرية، 22المرجي السابا، ص (4)

 .106ص

 .2م، ص5001د. إبراذيم عبد العزيز مياا، القضاء اإلداري، منشأن المعارف، اإلسكندرية،  (5)

 .62ستار عثمان، األذمية العلمية للقضاء اإلداري، مرجي سابا، صد. قيس عبد ال (6)
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س الماكمة رالمجلس التصاصا  النظر في بعض   التي قرد  النزاعا رجعل  ذيئة من ذيئا  مجلس مور  الدرلة رلوَّ

ي العراق كان ضعيف ا نتيجة استثناءا  ررد  على التصاصرات  إال أن القضاء اإلداري ف، (1) األفراد راإلدارنتثور بين 

م، 5002ذرو حترى صردرر دسرتور جمهوريرة العرراق النافري لعرام كمرا الاراس  ربقيرمنفعت  من النظر في حاال  عديدن، 

 في صرلب الدسرتور نفسر ، –حي  إن األلير قد عم  على دسترن القضاء اإلداري من لسس إيراد ذلك القضاء اإلداري 

، رنلخرك ممرا تقردم برأن القضراء يعرد المرجري األعلرى رالمرسذ الاقيقري (2)( مرن الدسرتور101رذيا ما جاء  ب  المادن )

اليي تلجأ إلي  اإلدارن راألفراد على حد سواء، للتأكد من االلتزام بمبدأ المشررعية، فالرقابة القضا ية تعد ضمان ا حقيقيّ را 

مامد كام  ليلة، اليي يقوس أن  "الرقابة القضا ية تعرد مرن أذرم صرور  أكدا الدكتورد رحقوقهم، رذيا ما لمصلاة األفرا

الرقابة في الدرلة  ذلك ألن القضاء ذو الجهة المؤذلرة لامايرة مبردأ المشرررعية مرن العبر  بر  رالخرررج علرى أحكامر ، 

تقسس فري أداء رظيفتر "، فالرقابرة ريقوم القضاء بمهمت  ذيا إذا ما توفر  لر  الضرمانا  الضررررية التري تكفر  لر  االسر

  يتجلى في توفير حماية للمواطنين، أما األولالتي تمارسها الماكمة بهيا الخصوص تهدف إلى تاقيا ذدفين أساسيين، 

   فإن  يهدف إلى ضمان احترام اإلدارن لمبدأ المشررعية.الثاني

را سريكون ضرمانة مهمرة مرن ضررمانا  تطبيرا مبردأ الترد ارس السرلمي للسرلطة، رصريانة رضررمان ربهريا فإنر  حتم 

ا لهيا الدرر الكبير الريي يقروم بر  القضراء اإلداري فري ضرمان  حقوق األفراد، فقد جاء قرار مجلس االنضباط العام داعم 

( فرري 11تطبيررا المبرردأ، حيرر  جرراء فرري قرررارا  "... رلررد  تسررديد النظررر إلررى قرررار مجلررس ماافظررة ميسرران العرردد )

جلس أن ذيا القرار قد صدر من درن االستناد إلى قانون أر نك يخوس ذيا الصرسحية، حير  م... رجد الم11/2/5001

إن النظر في قضايا حزب البع  )المنا ( قد تادد التصاص النظر فيها من قبر  الهيئرة الوطنيرة الجتثراث البعر ، فرإن 

رحير  إن القررار اإلداري الريي  قرار مجلس ماافظة ميسان المنوا عن  قد لرق قواعد االلتصراص المارددن للهيئرا ،

( مررن 11يصرردر مررن سررلطة ليررر مختصررة بإصرردارا ال يرتررب أاررر قررانوني فيكررون قرررار مجلررس ماافظررة ميسرران رقررم )

 .(3)القرارا  المعدرمة"

( بخصروص منري أحرد المرمراين مرن 11لسصة القوس أن مجلس ماافظة ميسان قد أصدر قرارا ذي الرقم )

ن  ينطبا علي  قانون اجتثاث البع ، رذريا القررار يعرد مرن القررارا  التري فيهرا االلتصراب الترمي  لسنتخابا  بداعي أ

ألرر  ال توجرد سرلطة إداريرة علرى التصراص سرلطة إداريرة تعردي للسلطة أي في  عيب التصاص جسيم رذو ما يعني 

لقررار مرن القررارا  المعدرمرة بصلة، مما دفي القضراء اإلداري ممرثس  بمجلرس االنضرباط العرام إلرى اعتبرار ذريا ابينهما 

 كون مجلس الماافظة الميكورن ليس جهة التصاص في القضية،

                                                 
 .62د. نجيب للف أحمد، د. مامد علي جواد كاظم، المرجي السابا، ص (1)

، إعداد رنشر 1د. عصم  عبد المجيد بكر، مجلس مور  الدرلة )الماضي، الااضر، المستقب (، موسوعة القوانين العراقية، ط (2)

 .21م، ص5007ي، بغداد، صادق جعفر األنبار

م  د. نجيب للف أحمد، د. مامد علي جرواد كراظم، القضراء 17/6/5009، في 5009ينظر في قرار مجلس االنضباط العام رقم  (3)

 .115م، ص5011، 5اإلداري، ط
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ربهيا فإن القضاء اإلداري ذنا قد مني الجهة اإلداريرة ليرر المختصرة بالتجرارو علرى حقروق األفرراد مرن لرسس إصردار  

ذيئرا  ألرر  قرد يصردر بنراء  قرارا  ليس  من التصاصها ب  قد يكرون القررار اإلداري مرن مجلرس الماافظرة أر مرن 

على اعتبارا  طا فية أر مخصية رليرذا من االعتبارا  التي ال تم  للمصلاة العامة بصلة، رمادام األمر كيلك فرإن 

الرردرر الرريي يقرروم برر  القضرراء اإلداري فرري حرردرد المشررررعية ذررو فرري ذا  الوقرر  درر فرري ضررمان تطبيررا مبرردأ الترردارس 

 السلمي للسلطة.

 الخاتمة

ر عملية تدارس السلطة في األنظمة السياسية بشك  عرام فري ممارسرا  تعمر  فري مجموعهرا علرى تثبير  تناص

 الااكم، ربالتالي فإنها تعم  جاذدن على استبعاد الكثير من أمكاس الثقافة السياسية أر التنمية السياسية.

ل  إلررى العديررد مررن األنظمررة إن المنررادان باإلصررسح الترري أطلقتهررا الاريررا  رالررديمقراطيا  الدرليررة قررد رصرر

السياسية، رأذم ذيا اإلصرسحا  ذري توسريي دا ررن المشراركة السياسرية، ممرا يعنري بالضررررن إفسراح المجراس أمرام كر  

 القو  في الدرلة للمساذمة في اتخاذ القرار السياسي أي بألي دررذا المركزي في عملية تدارس السلطة.

إجراء إصسحا  سياسية راجتماعية راقتصادية رفكرية راقافية تكرون رحتى نخرج من ذيا اإلمكالية البد من 

 رمن ذنا يستخلك الباح  مجموعة من النتا ج رالتوصيا  كما يلي   ماملة لك  مكونا  المجتمي.

 النتائج: -أولً 

حرا من حا ك  إنسان أن يعتبر موقف  صاياا  لير لاطئا ، لكن اعتداد اإلنسان بنفس  ال يعطي  حا مصرادرن  .1

اخلرين في أن يعتقدرا بأنفسهم ما اعتقدا ذو بنفس   ألن االعتقاد بانفراد اليا  بالصاة بصرورن مطلقرة يقطري 

الطريا على التواص  رالمراجعرة، ربالترالي ياروس درن تأسريس صريغة سرلمية للتعامر  مري ظراذرن االلرتسف 

 األمر اليي يعني بدررا تدارال  سلميا  للسلطة.

مراكررز القررو  السياسررية راالقتصررادية راالجتماعيررة رالثقافيررة فرري المجتمرري تررؤدي إلررى انعرردام  انعرردام الثقررة بررين .5

 التدارس الار رالسليم للسلطة، ريا  ما  ذلك توويي موارد الدرلة على أسس ميزان القون.

إن انقسام المجتمعا  إلى جبها  متصارعة رمتعارضة ذو دلي  علرى للر  راضر  فري عمليرة تردارس السرلطة  .2

لسلمي في األنظمة السياسية، رسيقود ذلك فري نهايرة األمرر إلرى ضرياع التوجر  رالعرودن إلرى االقتتراس الرداللي ا

 ريلغى قانون المنطا راالستقرار.

 إن التدارس السلمي للسلطة يلخك سما  النظام الديمقراطي. .2

الردرس، إال أنهرا تكرون  أن النصوص الدستورية قرد ال تكرون المارك الاقيقري للممارسرة السياسرية فري كثيرر مرن .2

 مؤمرا  للتوج  فيما يتعلا بانتقاس السلطة.

 يعد من العناصر المهمة رالركا ز األساسية للاكم الديمقراطي اليي يبنى على إرادن الشعب، إن تدارس السلطة  .1

ذريا نظم التري ترالقواعرد القانونيرة مخالفرة بسربب تدارس السلطة الكثير مرن المشراك  رالعقبرا  تواج  عملية رقد 

تأايرذرا علرى جميي القو  السياسية تولي السلطة أر المشاركة فيها، رمن ارم لآلياتها، فسبد رعدم التقيد بالعملية 

 التي تخدم المصلاة العامة.صني القرارا  السياسية 
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بنرراء ينابيعرر ، رمررن اررم رتجفيررف  ،دال  الدرلررةبررمررب  العنررف القضرراء علررى يررؤدي الترردارس السررلمي للسررلطة إلررى  .9

 .راالستقرار رالتطورالتنمية رتاقيا  ،، راليي يسهم في تعزيز الديمقراطيةمجتمي متماسك

 راالنقسبا  العسكرية.روعزعة االستقرار قيام الثورا  يؤدي إلى عدم إن التدارس السلمي للسلطة  .6

ارزب الريي إن التدارس السلمي للسلطة يقوم على أساس الرجوع إلى الشرعب فري تاديرد التيرارا للشرخك أر ال .7

يولي  السلطة نيابرة عنر ، فرإن رسريلة ذريا الرجروع البرد أن تكرون معبررن عرن رأي المرواطن رمارددن اللتيرارا 

 بشك  حقيقي، رفي ذيا اإلطار يعد االنتخاب الوسيلة األساسية لتدارس السلطة سلميا .

لدسرتور الجديرد لعرام دسرتورا  رمؤسسرا ، جراء ا 5002بعد التغييرر الكبيرر الريي مرهدا العرراق عقرب أحرداث  .10

رقبل  قانون إدارن الدرلة العراقية للمرحلرة االنتقاليرة علرى تبنري المبرادئ الديمقراطيرة رحترى أن دسرتور  5002

قد أمار بالنك على تبني مبدأ التدارس السلمي للسلطة، إال أن  ألف  النك على بيان اخليا  رالوسرا    5002

 مكليا  من درن تطبيا.التي تضمن تطبيق  مما حد  ب  أن يبقى 

ليشرير صرراحة رفري المرادن )السادسرة( منر  إلرى تبنري مبردأ  5002جاء دستور جمهورية العراق الردا م لعرام   .11

التدارس السلمي للسلطة، ركيلك جع  الشعب مصدر السلطا  رأقرر مبردأ الفصر  برين السرلطا  رالرقابرة علرى 

اب الديمقراطيررة رعمررد إلررى تعزيررز درر مؤسسررا  دسررتورية القرروانين ركفرر  حريررة تأسرريس الجمعيررا  راألحررز

 المجتمي المدني رتطويرذا.

 التوصيات: -ثانياً 

فري  آرا هرم المشرررعةللتعبيرر عرن تنظريم مسرتق  يؤمن لهرا  نظام قانوني للفئا  االجتماعية كافةإيجاد البد من  .1

 تشريعي ديمقراطي.نظام السلطة السياسية تا  مظلة إلى السعي السلمي للوصوس 

لتركيررز علررى أن تتارروس األنظمررة السياسررية إلررى األلرري بالدرلررة الاديثررة بايرر  تضررمن ترردارال  للسررلطة بررالطرق ا .5

 السلمية رالسير درن إبطاء ربشك  ملموس رعملي في طريا بناء نظم ديمقراطية.

أصربا  التري رالعملية السياسية مثر  األحرزاب السياسرية رالشعب لتنظيم تنظيما  رسيطة بين الاكومة إيجاد  .2

 . الاديثة في النظم الديمقراطيةمن الظواذر المهمة 

أن تكون ذيا الديمقراطية السياسية متناسبة مي األرضاع االجتماعية راالقتصرادية فري الدرلرة بمرا ياقرا سريادن  .2

 فعلية للشعب يستطيي أن يتعام  معها باقتدار.

ا مروادا مري نمروذج النظرام السياسري الريي التركيز على إصرسح قروانين الدرلرة رأذمهرا الدسرتور باير  تتوافر  .2

 ينشدا المجتمي رمي القانون الدرلي العام رقوانين االنتخابا  رالصاافة رالتكوينا  الازبية. 

تشجيي قياسا  الرأي العام رتاريرذا من العوا ا باعتبارذا من رسا   الديمقراطية األساسية، رتشكي  ذيئا   .1

 م بصورن دقيقة في القضايا السياسية راالجتماعية راالقتصادية. رمراكز باثية الستطسع الرأي العا

المساران بين المواطنين في االنتخاب رالترمري  رذرو مرا يمثر  أذرم أسرس الديمقراطيرة، حير  إن المسراران فري  .9

 االنتخاب رالترم  تمث  إتاحة الفرص بين جميي األفراد.
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كررار قيررادن الارزب للسررلطة، رالسرريرن مرن لررسس النفرروذ أن تقروم ذرريا االنتخابررا  بصرورن درريررة ربمررا يمنري احت .6

 راألمواس على مجر  العملية االنتخابية.

تنظرريم العمليررة السياسررية رذلررك أن ممارسررة الديمقراطيررة رترردارس السررلطة يتطلررب تنظرريم العمليررة السياسررية رفقررا   .7

 لإلجراءا  رالقواعد الديمقراطية.

مي المدني لسنتخاب رذرو مرا يضرمن حريرة رنزاذرة االنتخابرا  مراقبة مؤسسا  حقوق اإلنسان رمنظما  المجت .10

 رعدم رقوع مخالفا  تتعلا باالنتخاب باي  ال تخضي في عملها ألي جهة حكومية أر حزبية

التأكيررد علررى ضرررررن اسررتقسس القضرراء رسرريادن القررانون رالعمرر  بمبرردأ الفصرر  بررين السررلطا  فإنهررا الركررا ز  .11

 أ التدارس السلمي للسلطة.األساسية التي يستند عليها مبد
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درجات القلق واإلكتئاب لدى مرضى الفشل لعالج السلوكي المعرفي في تحسين فاعلية برنامج ا

 )تحت اإلستصفــــاء الدمــوي( الكلوي المزمن 

The effectiveness of a cognitive behavioral therapy program in improving 

anxiety and depression scores in patients with chronic renal failure 

 (under hemodialysis( 

 

 ساميـة حجـازي إدريـساعداد الدكتورة/ 

 ، جمهورية السودانجامعـة الخرطـوم، آلداب، كلية قسـم علـم النفـس ،دكتــوراه الفلسفة في علـم النفس

 samia.higazi@gmail.comEmail:  

 

 ةاسـملخص الدر

هدفت هذه الدراسة إلى معرفة فاعلية تطبيق برنامج العالج السلوكي المعرفيي عليى درجية الت سي  مي   

ت ت اإلستصيفا  اليدموي فيي مراكيز عيالج  ميراى الكليى  -القلق واإلكتئاب لدى مرضى الفشل الكلوي المزم  

عمير الميريو والميدل الزمنيية ل هيور بوالية الخرطوم، ومعرفة العالقة بي  درجة الت س  م  القلق واإلكتئاب و

مرى الفشل الكلوي. وكذلك معرفة الفروق فيي درجية الت سي  مي  القليق واإلكتئياب التيي تعيزى للنيو ، الوضي  

 التعليمي واالجتماعي والوظيفي والرغبة واألمل في عملية زراعة الكلى.

ضييام مصييابي  بالفشييل الكلييوي ( مري06اسييتخدمت الباة يية الميينهج الت ريبييي، وبليي  ة ييم عينيية الدراسيية   

(  ن يى، تتيراوأ  عميارهم 92( ذكير،  13المزم  والذي  تم تشخيصهم مسبقام بأنهم يعانون م  القليق واإلكتئياب،  

 ( سنة. تم اختيارها ع  طريق المعاينة العشوائية الطبقية. 55 - 96ما بي   

لوكي المعرفي ت سنام جوهريام فيي درجية القليق ةقق تطبيق برنامج العالج السنتائج  همها: دراسة إلى وتوصلت ال

ال توجييد عالقيية داليية إةصييائيام بييي  درجيية الت سيي  ميي  القلييق ، ب لييدى مرضييى الفشييل الكلييوي المييزم واإلكتئييا

واإلكتئيياب النيياجم ميي  تطبيييق برنييامج العييالج السييلوكي المعرفييي علييى مرضييى الفشييل الكلييوي المييزم  وعميير 

إةصيائية فيي درجية الت سي  مي  القليق واإلكتئياب النياجم مي  تطبييق برنيامج ال توجد فروق ذات داللة ، المريو

ال توجد فروق ذات داللة ، العالج السلوكي المعرفي على مرضى الفشل الكلوي المزم  تعزى للنو   ذكر،  ن ى(

مرضيى إةصائية في درجة الت س  م  القلق واإلكتئاب الناجم ع  تطبيق برنامج العالج السلوكي المعرفي عليى 

 الفشل الكلوي المزم  تعزى لل الة التعليمية. 

العالج السلوكي المعرفي، درجات القلق، اإلكتئاب، مرضى الفشل الكليوي، اإلستصيفا    الكلمات المفتاحية:

 الدموي
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The effectiveness of a cognitive behavioral therapy program in improving 

anxiety and depression scores in patients with chronic renal failure 

 (under hemodialysis( 

 

Abstract: 

This study aimed to know the effectiveness of the application of the cognitive 

behavioral therapy program on the degree of improvement of anxiety and depression 

in patients with chronic renal failure - under hemodialysis in kidney disease treatment 

centers in the state of Khartoum and to know the relationship between the degree of 

improvement in anxiety and depression, the patient's age and the period for the onset 

of kidney failure disease. As well as knowing the differences in the degree of 

improvement in anxiety and depression that are attributed to gender, educational, 

social and occupational status, and desire and hope for the kidney transplant 

operation. 

The researcher used the experimental method, and the study sample size was (60) 

patients with chronic renal failure who were previously diagnosed with anxiety and 

depression, (31) males, (29) females, their ages ranged between (20-55) years. They 

were selected by stratified random sampling. 

The study reached the most important results: the application of the cognitive 

behavioral therapy program achieved a substantial improvement in the degree of 

anxiety and depression in patients with chronic renal failure, there is no statistically 

significant relationship between the degree of improvement in anxiety and depression 

resulting from the application of the cognitive behavioral therapy program on patients 

with chronic renal failure and the age of the patient. There are no statistically 

significant differences in the degree of improvement of anxiety and depression 

resulting from the application of the cognitive behavioral therapy program to patients 

with chronic renal failure due to gender (male, female). There are no statistically 

significant differences in the degree of improvement of anxiety and depression 

resulting from the application of the behavioral treatment program Cognitive 

information on patients with chronic renal failure due to educational status. 

Keywords: cognitive behavioral therapy, anxiety degrees, depression, renal failure 

patients, hemodialysis. 
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 ةالمقدم  .2

   -تمهيد:

تيأ يرام بالايام، اليبعو بعضيهما فيي رهميا يوإليى تأ لى وةدل ال سم والنفس فيي اإلنسيان، فط  األقدمون إ 

فاإلصابة باألمراى العضوية قد تؤدي إلى صعوبات في التأقلم ينتج عنها ردود فعل نفسية وسلوكية عديدل، فعالم 

رى وبييال روا المادييية الم يطيية بييف كال وجيية إلييى الييدوا  وتخفييي  يتييأ ر فيييف الفييرد بييالممتييراب  المييرى عييالم 

 إلخ. ..المعانال واأللم ع  نفسف والسعي إلى الراةة...

 عيدم التيأقلم صيب يت التيأقلم، ووفي ةالة إصابة الفيرد بحةيدى األميراى المزمنية قيد تتضياع  صيعوبا 

وقد تتعدى هذه الخبرل ةيدود فكرتيف عي   ،جسمفالقلق واإلكتئاب  مرام شائ . مما يسبب إختالل صورل الفرد ع  و

مما يؤدي إليى  ؛جسمف إلى إختالل تقديره لذاتف ككائ  إجتماعي عليف  ن يتنازل ع  ك ير م   وجف نشاطف وفعاليتف

 عدم التأقلم والتوافق النفسي واالجتماعي. 

راى المزمنية، إةيدى األميلمرى الفشيل الكليوي الميزم ، إذ  نيف يعتبير وال يختل  األمر ك يرام بالنسبة  

الذي  صب  واس  اإلنتشار فيي الم تمي  السيوداني، وتوضي  إةصيائية المركيز القيومي ألميراى الكليى، إن عيدد 

( مريضام في الفترل مي  02..96المرضى الذي  تلقوا جلسات لإلستصفا  الدموي بشقيف  الدموي والبرتوني( بل   

السييلوكي ديييد ميي  الم يياوالت لمعرفيية فاعلييية  سيياليب العييالج يوجييد العوفييي هييذا اإلطييار  .م(9660 –م 9666 

تخفييي  اإلضييطرابات النفسييية والسييلوكية لمرضييى الفشييل الكلييوي المييزم ، ةييي  اسييتخدم بعييو المعرفييي، فييي 

 Schlatterدراسة شالتر  :م للت سي  ال وانب النفسية لدى تلك الفئة السلوكي المعرفي الباة ي  تقنيات العالج 

 م(، 9666م(، ودراسة شوراسيتورات  Sally  3222اسة سالي م( ودر3226 

 

   -:مشكلة الدراسة .2.2

نتشير بيدرجات متفاوتيف، وذليك مي  خيالل ي ن القلق واإلكتئاب وسي  المصيابي  بالفشيل الكليوي الميزم   

الكليوي مالة ة الباة ة   نا  عملها وخبرتها الميدانية الممتدل في م ال اإلرشياد والعيالج النفسيي لمرضيى الفشيل 

 المزم ، وهذا مما   ار الباة ة للب   في هذا الم ال. 

وهيذا ميا  كدتيف  ،عقليية عدييدلنفسيية وإن مرى الفشل الكلوي المزم  لف ردود فعل نفسية وإضطرابات  

وتشييويف البنييية ةييي  تييؤدي ردود الفعييل تلييك إلييى إضييعاا القييدرل علييى الييت كم فييي المييرى، السييابقة،  الدراسييات

معينية لمواجهتهيا وتعيديلها. إسيتراتي يات الميريو تقنييات وم ييتفاقم تأ يرها إذا لم يتم تعلييو، وقد المعرفية للمر

ةيي  ي تياج األمير  ،تأ يرام كبيرام  قد ال يكون لف ،بمفردها ساليب الكيميائيةباألاإلضطرابات ن معال ة هذه خاصة إ

  درجات اإلضطرابات النفسية.السلوكي المعرفي لتعديل البنية المعرفية وت سي  إلى العالج 

  -ويتفرع من هذا السؤال األسئلة التالية:

تطبيييق البرنييامج العالجييي المقتيرأ يييؤدي إلييى ت سييي  درجيية القليق واإلكتئيياب لييدى مرضييى الفشييل هيل  (3

 الكلوي المزم . 

هنيياع عالقيية بييي  درجيية الت سيي  فييي درجييات القلييق واإلكتئيياب النيياجم عيي  تطبيييق برنييامج العييالج هييل  (9

 لوكي المعرفي على مرضى الفشل الكلوي المزم  وعمر المريو؟ الس
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فييروق فييي درجيية الت سيي  ميي  القلييق واإلكتئيياب النيياجم عيي  تطبيييق برنييامج العييالج السييلوكي هييل هنيياع  (1

 ؟ المعرفي على مرضى الفشل الكلوي المزم  ونو  المريو  ذكر/  ن ى(

م عيي  تطبيييق برنييامج العييالج السييلوكي هييل هنيياع فييروق فييي درجيية الت سيي  ميي  القلييق واإلكتئيياب النيياج (.

 ؟ المعرفي على مرضى الفشل الكلوي المزم  وال الة التعليمية   مي،  ساس، متوس ،  انوي(

هييل هنيياع فييروق فييي درجيية الت سيي  ميي  القلييق واإلكتئيياب النيياجم عيي  تطبيييق برنييامج العييالج السييلوكي  (5

  متزوج، غير متزوج، مطلق(؟  االجتماعيةالمعرفي على مرضى الفشل الكلوي المزم  وال الة 

   -أهداف الدراسة:. 0.2

 -تهدف هذه الدراسة إلى اآلتي:

ب ليدى القلق واإلكتئيادرجة معرفة مدى فاعلية البرنامج العالجي السلوكي المعرفي المقترأ في ت سي   (3

 . ت ت  اإلستصفا  الدموي -المزم   مرضى الفشل الكلوي

اإلضطرابات النفسيية م يل اجهة اإلستراتي يات لموالتقنيات و تعليم مرضى الفشل الكلوي المزم  بعو (9

، وذليك بتعيديل األفكيار اآلليية السيالبة الخاطئية والالمنطقيية القلق واإلكتئاب المترتبة باإلصابة بيالمرى

 عليى مي  التوافيق درجية التي تصاةب المرضى طوال فترل مرضهم. بهدا خلق ةييال  فضيل وت قييق 

 .  واالجتماعي النفسي

  تطبييق البرنيامج مي  القليق واإلكتئياب النياجم عيدرجية الت سي  عالقية بيي  عرفة ميا إذا كانيت هناليك م (1

 وعمر المريو. العالجي المقترأ 

معرفية ميا إذا كانييت هناليك فييروق فيي درجيية الت سي  ميي  القليق واإلكتئيياب النياجم عيي  تطبييق البرنييامج  (.

 تعليمية، ال الة اإلجتماعية، الوض  الوظيفي(.العالجي المقترأ ونو  المريو  ذكر،  ن ى، ال الة ال

معرفة ميا إذا كانيت هناليك عالقية بيي  درجية الت سي  مي  القليق واإلكتئياب النياجم عي  تطبييق البرنيامج  (5

 العالجي المقترأ والفترل الزمنية للمرى. 

   -أهمية الدراسة:. 1.2

فييي الم تميي  ، وسييرعة إنتشيياره الزيييادل الكبيييرل فييي األونيية األخيييرل فييي  عييداد مرضييى الفشييل الكلييوي (3

 السوداني. 

تمكيي  هييذه الدراسيية ميي  فهييم العالقيية الو يقيية بييي  إضييطراب القلييق واإلكتئيياب ومييرى الفشييل الكلييوي  (9

 المزم . 

درجيات القليق واإلكتئياب ليدى مرضيى الفشيل الكليوي  في ت سيي تقديم برنامج عالجي يمك   ن يساعد  (1

 المزم ، وخلق روأ األمل في  نفسهم.

ية وربما تصب  تقن ،سهم هذه الدراسة في زيادل تقنيات العالج النفسي لمرضى الفشل الكلوي المزم قد ت (.

العالج السلوكي المعرفي م   ك ر التقنييات واإلسيتراتي يات المالئمية والمفييدل لهيذه الفئية نسيبة لتقاربهيا 

 م  معتقداتهم ومفاهيمهم. 

 . م  هذه الفئة الذي لم تستخدم م  قبلكي المعرفي وتطبيق بعو تقنيات العالج السلودراسة وت ريب  (5
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قد تتضم  هذه الدراسة معلومات علمية مفيدل للقارئ العيام عي  الفشيل الكليوي وماهيتيف وكيفيية التعاميل  (0

 م  مرضاه بصورل مبسطة ومفيدل. 

   -حدود الدراسة:. 1.2

  -فيما يلي توضي  ةدود الم تم  الذي  جريت فيف الدراسة الميدانية:

ةيي  تقي  المراكيز  ،الدراسية فيي ةيدودها ال ارافيية عليى واليية الخرطيومهذه تقتصر  :البعد ال ارافي (3

 والمستشفيات المعنية بالدراسة. 

الكلييي  الدراسيية علييى مرضييى مستشييفيات ومراكييز عييالج وغسيييلهييذه تقتصيير : المؤسسييات العالجييية (9

 ال كومية. 

 تشمل كال النوعي   ذكر/  ن ى(.  :النو  (1

وتييم إجييرا  الدراسيية م، 9660للعييام نييوفمبر طالعية فييي شييهر تييم إجييرا  الدراسيية اإلسييت :لزمنيييةالفتييرل ا (.

 م. 9667يوليو  –يناير  الميدانية النهائية خالل شهري

 ل في مرضى الفشيل الكليوي لقد تم تطبيق البرنامج العالجي على  فراد م تم  الدراسة المتم :المرضى (5

ون يعانون م  القلق واإلكتئاب  بيدبأنهم مسبقام تم تشخيصهم الذي  و ،ت ت اإلستصفا  الدموي -المزم  

س( دي تييم ت ديييدها بمقييياس القلييق واإلكتئيياب العيييادي  هييا عييراى ذهانييية( بييدرجات متفاوتيية، والتيي

(HADS) . 

   -فروض الدراسة:. 5.2

 اسة. الية في م اولة لإلجابة على تساؤالت الدرتهت الباة ة إلى صياغة الفروى التإنةي   

ت سي  درجة القلق واإلكتئياب ليدى مرضيى في المقترأ إلى دي تطبيق برنامج العالج السلوكي المعرؤي (3

 . (HADS) س(د ها ، كما يقيسف مقياس القلق واإلكتئاب العياديالفشل الكلوي المزم 

العيالج   تطبييق برنيامج مي  القليق واإلكتئياب النياجم عيبيي  درجية الت سي   عالقة داللة إةصيائيام وجد ت (9

 عمر المريو.والسلوكي المعرفي على مرضى الفشل الكلوي المزم  

   تطبييق برنيامجمي  القليق واإلكتئياب النياجم عيفيي درجية الت سي   ال توجد فروق ذات داللة إةصيائية (1

  ذكر،  ن ى(.  تعزى لنو  المريوالفشل الكلوي المزم   ىالعالج السلوكي المعرفي على مرض

  تطبيق برنامج العالج ت س  م  القلق واإلكتئاب الناجم عفي درجة الإةصائية ذات داللة توجد فروق  (.

  ميي،  سياس، متوسي ،  تعيزى لل الية التعليمييةفي على مرضيى الفشيل الكليوي الميزم  عرالسلوكي الم

   انوي(. 

الج   تطبيق برنامج العت س  م  القلق واإلكتئاب الناجم عفي درجة الذات داللة إةصائية توجد فروق  (5

ة  متيزوج، غيير متيزوج، عزي لل الة االجتماعييت السلوكي المعرفي على مرضى الفشل الكلوي المزم 

 (.  مطلق

النياجم عي  تطبييق برنيامج فيي درجية الت سي  مي  القليق واإلكتئياب ذات داللة إةصيائية ال توجد فروق  (0

وغيير ي  عياملي ، تعيزى للوضي  اليوظيفلدى مرضى الفشيل الكليوي الميزم  العالج السلوكي المعرفي 

 . (العاملي 
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   -مصطلحات الدراسة:. 1.2

  -. برنامج عالجي مقترح:2

م( بأنييف: م موعيية اإلجييرا ات المن ميية التييي تتضييم  خدميية 9666 مييد السيييد عبييد الييرةم   يعرفييف م 

فيي ةياتيف  مخططة تهدا إلى تقديم المساعدل المتكاملة للفرد ةتى يستطي  ةل المشكالت التي يعاني منها ويقابلهيا

  و التوافق معها. 

ي ذليك باألسيس الدراسة قامت الباة ة بحقتراةف وإعيداده وتصيميمف مهتديية في والبرنامج المقترأ في هذه 

 الخييالي ميي  األعييراى درجييات القلييق واإلكتئيياب  المعرفييي وتقنياتييف المختلفيية لت سييي كي الن رييية للعييالج السييلو

ذي تتم معال تهم بواسطة اإلستصفا  الدموي في مراكز عيالج وغسييل الذهانية( لمرضى الفشل الكلوي المزم  ال

 الكلى بوالية الخرطوم. 

إدخييال العقييل والمنطييق فييي العييالج النفسييي وتفسييير وتايييير األفكييار الخاطئيية  و  -:المعرفييي . العييالج السييلوكي9

يعتميد العيالج عليى تاييير  ة وذليك بايرى تعيديل سيلوكف، ليذاالميريو مي  خبراتيف السيابق الالمنطقية التي يتبناهيا

  .مفاهيم المريو وإعادل تشكيل مدركاتف ةتى يتيسر لف التايير في سلوكف

   -لق:ــ. الق1

 القلق يعني اإلنزعاج م، 3272الرازي بكر  بي ب  بينما عرا م مد  ،يعني بف اإلزعاج واإلضطراب -ة:ـلا

 إصطالةام: 

 عييراى نفسييية  صيياةبفطيير فعلييي  و رمييزي قييد ي ييد ، وتبأنييف ةاليية تييوتر شييامل ومسييتمر نتي يية توقيي  تهديييد خ

 وجسمية، و نف خوا ال مبرر لف وال يتناسب م  المنبهات الخارجية المولدل لف. 

   -. اإلكتئاب:1

 -:لاـة

و كئييب وكئيب، فهي ،اإلكتئاب في اللاة العربية م  مادل كئب وكآبة: تايرت نفسف وإنكسرت م  شدل الهيم وال يزن

 ب وجف األرى تاير وضرب في السواد. نف، وإكتأ ةزوآكاب فالنام، 

  -إصطالةام:

ياطييي المصييطل  مييدى واسييعام ميي  ال ييواهر تمتييد ميي  ال ييزن عبيير األسييى واألعييراى اإلكتئابييية إلييى  

م بأنيف خبيرل  عراضيها ال يزن والتشياؤم، وفقيدان 3229م مد ةمدي ة يار األشكال العنيفة شديدل الوطأل. يعرفف 

ل والشعور بالفشل، وعدم الرضيا، والرغبية فيي إييذا  اليذات، والتيردد وعيدم البيت فيي األميور اإلهتمام، والالمباال

  .واإلرهاق، وفقدان الشهية

   -. الفشل الكلوي )القصور الكلوي(:5

األمير  ،عدم قيدرل الكليية عليى القييام بوظائفهيا بشيكل سيوي : نف هو، م(3229ال سي   الدي  بدر ف عرف 

وهو يعتبر التطور األخيير إللتهياب ال ويضية والكليية الميزم ،  تتم معال تها،ال يال إذا لم الذي يشكل خطرام على 

وآفات ال هياز البيولي اإلنسيدادية.  ،والكلية المتعددل الكبيبات ،و مراى سكري الكلى ،وإلتهاب الكبيبات المرضي

 يتص  هذا المرى ببد  تدري ي بطئ قد يدوم شهورام عديدل. و
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   -الدموي: . اإلستصفاء1

هيو نيو  مي  (، . ،1الدولية،  موق  إرشيادات مرضيى الفشيل الكليوي صيف ة  معلوماتجا  في شبكة ال 

يتم التخلص م  مخلفات اليدم، وتقيوم بتمرييره بواسطتف ي تستخدم فيف الكلية الصناعية، والذ ، نوا  التنقية الدموية

 م   م بحرجاعف منقيام إلى ال سم. ويقوم ، (Dialyser)خارج ال سم ع  طريق جهاز تنقية يسمى 

 مركز  ةمد قاسم لعالج وغسيل الكلى.  -. مراكز عالج وغسيل الكلى بوالية الخرطوم )الحكومية(:7

مستشفى ب  سينا  لعيالج وغسييل وزراعية الكليى. مستشيفى الخرطيوم لعيالج وغسييل الكليى. مستشيفى  م درميان 

 لكلى. لعالج وغسيل الكلى. مركز ب ري لعالج وغسيل ا

 

 اإلطار النظري والدراسات السابقة   .0

 . اإلطار النظري2.0

 يـلوكي المعرفــالج الســـالع: ث األولــالمبح

Cognitive behavior Theropy 

   -تمهيد:

هدفت الباة ة في هذا المب ي  إليى تعريي  العيالج السيلوكي المعرفيي، وتوضيي  األسيس الن ريية التيي  

 ف المختلفة والمتعددل التي  جريت عليها هذه الدراسة. يقوم عليها  نواعف، وتقنيات

   -ة:ـــلمحة تاريخي

وبيرز فيي هيذا السيبيل  يال  نمياذج عالجيية لهيا  ،تزايد االهتمام منذ السيبعينيات بهيذا المن نيي العالجيي

، ويعييد ذلييك (Meichenboum وميشييوبوم  (Ellisس  يواليي (Beck)ئم لكييل ميي  بيييك االريييادل فييي إرسييا  دعيي

. ويعتبير مي   بيرز النميازج العالجيية فيي هيذا اإلت ياه و ك رهيا شييوعآ (A.Beck ج الذي قدمف  رون بييك وذالنم

 here اآلن و، في الوقت الذي يركز فيف علي معارا ومعتقدات الفرد في الهنا منه ام فنيومونولوجيام ومعرفيام معام 

and now) التقنيات السيلوكية لتعلييم الفيرد المهيارات  ببعو ، كسبب في إضطراب الشخصية، فحنف يستعي   يضام

 التي ي ب  ن تتاير بتاير معارفف ومدركاتف ع  ذاتف وع  العالم والمستقبل.

  -تعريف العالج السلوكي المعرفي:

م(، فتطبيقية في صياغة نموذج معرفي معيي  لكيل إضيطراب مي  3221  (Beck) ما وجة ن رية بيك  

  -ا ةدي ام وتعتمد الفكرل ال وهرية في م ل هذه التطبيقات على ما يلي:تلك اإلضطرابات التي تم تناوله

اإلطيار العييام للن ريية المعرفييية: بمعنيى  ن هنيياع ت ييزام فييي ت هييز المعلومييات ينيتج عنييف سيلوع مختييل  (3

 وظيفيام وتوتر مفرى  و كالهما معام. 

تؤدي إلى م يل هيذه الصيعوبات، ويقيوم   ن هنالك إعتقادات معينة تت م  معام في  بنية معرفية  ابتة نسبيام  (9

 المعال ون بالب   ع  اإلعتقادات المختلة وظيفيام وإكتشافها وتقديم تفسير لها. 

   -طرق إعادة البناء المعرفي:

   - . طريقة  ليس في العالج العقالني اإلنفعالي:
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سيان وطبيعية التعاسية واإلضيطرابات يقوم العالج العقالني اإلنفعالي على  عدد م  المسلمات المتعلقة بطبيعية اإلن

   -اإلنفعالية:

 ن اإلنسييان ةيييوان عاقييل متفييرد فييي نوعييف، وهييو ةييي  يفكيير ويسييلك بطريقيية عقالنييية يصييب  ذا فاعلييية  (3

 ويشعر بالسعادل والكفا ل. 

اإلضطراب اإلنفعالي والسلوع العصابي يعتبران نتي ة للتفكير غيير المنطقيي. والتفكيير واإلنفعيال ليسيا  (9

 ي . فاإلنفعال يصاةب التفكير واإلنفعال في ةقيقتف تفكير من از ذاتي وغير عقالني. منفصل

يرج  التفكير غير العقالني، في  صيلف ونشيأتف إليى اليتعلم المبكير غيير المنطقيي، فيالفرد لدييف اإلسيتعداد  (1

 بينها.  لذلك التعلم بيولوجيام كما  نف يكتسب ذلك م  والديف وبصفة خاصة وم  ال قافة التي يعيش

اإلنسييان ةيييوان نيياطق، ويييتم التفكييير ميي  خييالل إسييتخدام الرمييوز اللاوييية. ولمييا كييان التفكييير يصيياةب  (.

 اإلنفعال واإلضطراب اإلنفعالي فيستمر اإلضطراب ما دام التفكير غير العقالني مستمرام. 

األةيدا  وكيفيية  ال تؤدي الوقائ   و ال روا الخارجية إلى اإلضطراب اإلنفعالي بيل اإلت ياه ن يو هيذه (5

 إدراكها والتفكير بشأنها هما اللذان ي ددان هذا اإلضطراب. 

  -:Technigues of (CBT)تقنيات العالج السلوكي المعرفي 

وهييي ومتعييددل، المعرفييي ك يييرل السييلوكي ،  ن تقنيييات العييالج (م3226 ذكيير بتليير المييذكور فييي هيياوت   

وقييد ي تيياج المييريو ألنييوا   ،تشييابهام فييي تقنيييات معينيية علييى الييرغم ميي   ن هنيياع ،تختليي  ميي  إضييطراب آلخيير

 ن كيل إسيتراتي ية  و تقنيية طبقيت التأكيد متعددل. ولك  العالج خالل هيذا البرنيامج ينفيذ بترتييب زمنيي كميا ي يب 

 تقل لإلستراتي ية التي تليها. بطريقة كاملة  م تن

   -ي:منها اآلتك يرل متعددل نذكر تقنيات العالج السلوكي المعرفي 

لعيب اليدور .عليى األفكيار اآلليية السيالبة وإي ياد األفكيار البديلية .التعرااإللهيا .ف  درج. اإلسيترخا تالتعرى الم

جدوليية .ةييل المشييكالت .تأكيييد الييذات .درج  و إزاليية ال ساسيييةالمتييي الت صييي  تطبيقييالتييوتر ال.النمزجيية.وعكسييف

  .ضب  الذات .النشاطات

 يل ألهم األنوا  المطبقة في هذه الدراسة.الشرأ والتفصبوتتعرى الباة ة  

  -:Relaxationاإلسترخا  تقنية . 3

ميل لكيل ، بأنيف توقي  كا(م3222 ويعرفف عبد اللطي  موسيى ع ميان  ،هو  ةد اإلستراتي يات المعرفية 

و نف  ،مع  الهدو  ال اهري  و ةتى النويختل  ، وبهذا المعنى لية المصاةبة للتوتراإلنقباضات والتقلصات العض

مي  ذليك عي  إبيدا   سريره لسياعات معيدودل ولكنيف ال يكي ليس م  النادر  ن ت د شخصام ما يرقد على  ريكتف  و 

م ييل عييدم اإلسييتقرار ال ركييي المسييتمر والييذه   ،كافيية العالمييات الداليية علييى اإلضييطراب العضييوي وال ركييي

 المش ون باألفكار والصراعات. 

   - نوا  اإلسترخا :

 ( وهي:مBlanchard   3226رد ذكرها بالنشا

 ،اإلسترخا  السري   ،اإلسترخا  التقريضي  ،إسترخا  الت كم الرمزي ،فق   إسترخ ،اإلسترخا  التصاعدي

 .برنامج الم اف ة ،التدريب التطبيقي
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الخاصية في هذه الدراسة على نوعي  فق  م   نوا  اإلسترخا  وذلك لل يروا الصي ية ركزت الباة ة  

 ، وضيع  الع يام،الضيع  ال سيدي العياميعيانون مي  و سة، إذ  نهم مرضى مصابي  بالفشيل الكليوي،بعينة الدرا

، وقيد ( دقيائق36 - 5( دقائق إليى  7 - 5و ن  نوا  اإلسترخا  التي تم إختيارها تستارق فترل زمنية قصيرل م   

 إرتخا (. وال تعتمد على تدريبات عقلية معقدل م   شد وعني   تاج إلى م هود عضلي ال ت

  -واألنواع التي أستخدمتها الباحثة في هذه الدراسة هي:

  .إسترخا  الت كم الرمزي ،.إسترخ فق 

 -دقائق(: 36 – 5. إسترخ فق   3

الشد والتوتر العضيلي مي  التمياري ، تقليل الزم  المستارق في اإلسترخا  ب ذا إلى ة تهدا هذه التقني 

 يتنفس بهدو  و ن يسترخي عند ذلك بقدر اإلمكان. تبد  ال لسة بالطلب م  المريو  ن و

بداية م   على الر س مرورام بكل  جزا  ال سم  ،ليةمعالج المريو بحرخا  كل م موعة عض م يوجف ال 

 ةتى  طراا  صاب  القدمي . 

  -( دقائق:7 - 5إسترخا  الت كم الرمزي  . 9

  م  المريو  ن يستمر في نفس الطريقة فيي  رخ( تكرر خمس مرات،  م يطلب  -قبل الشهيق  خذ نفسام

 صمت. 

  رخ(، عيدل ميرات  يم يسيتمر الميريو بمفيرده ليدقائق  -بعد دقيقة يكرر المعيالج ميرل  خيرى  خيذ نفيس 

  خرى. 

  .عادل يمارس إسترخا  الت كم الرمزي مرتي  في ال لسة 

 ليذا  ،يسيتارقف ليسيترخي وجد  ن المريو يفهم تقديراتيف فيي اليزم  اليذي ،في هذه المرةلة م  التدريب

ويبيي  للميريو الت سي  اليذي  ،م  المفيد  ن يعطيي المعيالج تقديراتيف لليزم  المسيتارق فيي اإلسيترخا 

 ي هر في ممارستف. 

  الواجب المنزلي يتضم  ممارسة التدريبات مرتي  في اليوم م  تس يل اليزم  اليذي يسيتارق ليسيترخي

 . ومقدار اإلسترخا  المت صل عليف في كل مره

   - سلوب ةل المشكالت:تقنية . 9

جيهيات عامية عي  كيفيية مسياعدل يت ف ن و تقديم تو ،ةل المشكلة الذي سنتعرى لفتضي  الباة ة  ن و 

يتطلب هذا األسلوب توجييف الميريو ، اإلجتماعي م  خالل تفاعلف ف الشخصية التي تواجهفمشكالت إلةتوا  الفرد

وإمكانيية التاليب عليى مشياكلف فيي تمكنيف مي  إةتيوا  مشيكلتف ال اليية، عالية وتعليميف إسيتراتي يات ف ،بطريقة بنا ل

 المستقبل. 

  -أهم خطوات أسلوب حل المشكالت:

 ،وي ييب  ن تكييون تعاونيييف بييي  المعييالج والمييريو ،التعييرا علييى مشيياكل المييريو وت ديييدها -الخطوووة األولووى:

 هها المريو م  ت ديد كل مشكلة بوضوأ ودقة. والهدا منها هو إستخالص قائمة مكتوبة بالمشكالت التي يواج
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 سييلوب ةييل المشييكلة ي يياول بقييدر إذ  ن معرفيية مييؤهالت المييريو واسييتخدام مهاراتييف، ي ييب  -الخطوووة الثانيووة:

الشخصيية ومقدرتيف عليى التاليب عليى المشياكل بصيورل خبراتيف والتي تضيم  ،اإلمكان إستخدام مهارات المريو

  .يزات يمك   ن تكون صعبة الت ديد في  وقات الشدل،والممخاصة، و ن هذه المقدرات 

ال صول عليى معلوميات مي  مصيادر  خيرى، إذا كيان هنياع  قربيا ،  صيدقا ، يمكينهم  ن ي ب  -الخطوة الثالثة:

ال صول عليى موافقية الميريو فيي هيذا الضروري المريو وم  مشكالت بمعلومات إضافية ع  المعالج يمدوا 

 األمر. 

إن النقطية األهيم الميريو  ماليية، اجتماعيية...إلخ(، د مشياكل يت دي ب  -:(قابلية حل المشكلة: )الخطوة الرابعة

كون متداخلة وم  ذليك تألنها قد ألول الواض  للمشاكل، اهو التعري   ، ل المشكلةالفعال لسلوب األالمعقدل في و

 .فحن مشاكل المريو قد ال ت ل في بادئ األمر

  -ا :ــتقنية ف  اإلله. 1

  صيل  ك ر ما يمك  .يعلم المريو اإلنتباه لهدا معي  يضعف لنفسف بتفا التركيز على الهدا: . 3

 .ف يعلم المريو التركيز على م يطف ككل ويستخدم ةواس وعي اإلةساسيس: . 9

 ات ذهنيةتدريب . 1

  لسارل.الذكريات والخياالت ا . .

  اصيةالنشاطات اإلمتص . 5

  -ألفكار اآللية السالبة وإي اد األفكار البديلة:التعرا على اتقنية . .

عالجية تقوم على ظائ  التعليم المعرفي السلوكي التيي تهيدا إليى وسائل . وقد إعتمد هؤال  المعال ي   

  -مساعدل المرضى على اآلتي:

فيرد ات الالتيي تتضيم  تصيور، وما تتضمنف م  ت ريفات إدراكيية، والسالبةاآللية التعرا على األفكار  (3

والتي يستخدمها لتايير المواق  واألةيدا  بصيورل تيؤدي إليى  ،وع  نفسف ،فع  العالم، وع  موقفف من

 .اإلضطراب المزاجي والسلوكي

خاصية القليق  ن التوترات واإلضيطرابات النفسيية،  (Beck)ك يوب (Ellis) ليس  ىوفي هذا اإلطار ير (9

الشيخص فيي ذاتيف وفيي المواقي  التيي   خاللهيا ميواإلكتئاب ال يمكي  عزلهميا عي  الطريقية التيي يفكير 

 يتعامل معها. 

 عبارات إي ابية.  يردد المريو لنفسفوذلك بأن  :الت كم في األعراى (1

  فكاره. بالدخول في مواق  ةية مناقضة تقييماتها لتقييمات الفرد ومناقضة األفكار السالبة  (.

  والتفسير وغيرها. إنقاص األفكار السالبة ع  طريق تقديم المعلومات والشرأ  (5

  -تقنية جدولة النشاطات:. 5

ة بالذات وذلك برصد التايرات المزاجية المصاةبة لمستوى النشاط بمراقبتقنية جدولة النشاطات هي مهمة ترتب  

اط بمقيياس ويقييم الميزاج المصياةب ليذلك النشي ،تسي يل ميا يقيوم بيف الميريو مي  نشياط سياعة بسياعةم  خيالل 

 يطلب م  المريو،الت كم ومدل إهتمامف، ةي    م تس يل المقدرل على(، 366إلى  36متدرج م   
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قيية مسييتوى النشيياط المتييدني ب هييور وبييذلك يعييرا عال ، ن يقيييم مييدل ت كمييف وإن ييازه فييي المهميية المطلوبيية منييف 

 اإلضطراب النفسي، وبعدها نش   المريو لتخطي  وجدولة األنشطة التي ت س  ةالتف المزاجية. 

  - سلوب تأكيد الذات:تقنية . 0

  -لخص عادل عبد هللا  مرج  سابق(  ساليب تأكيد الذات فيما يلي:وفي هذا الصدد 

ا ت التعبييير التييدريب علييى إةييدا  إسييت ابات بدنييية مالئميية:ييير ال يير عيي  اليير ي وتأكيييد األنا.التعب ، سيياليب لف ييية

قنيية تن واإلرتبياع التعميم،ااضيبة مي  قوتهيافعياالت اآلخيري  الإن ت رييد، التأكيد السلبي ،البدنية المناسبة

  ضب  الذات

 

 لقـالق: نياـالمبحث الث

   -تعريف القلق:

  -لغـة:

( القلق  قلقيام( فيي بياب تعيب وإضيطرب،  قلقيف الهيم  ي  زع يف.  كميا مرج  سابقعرا  ةمد ب  م مد الفيومي  

ويقال بات فيالن ( م  باب طرب فهو قلقام ، القلق يعني اإلنزعاج و قلق(م3270 عرفف م مد ب   بي بكر الرازي 

 لقف غيره. قلقام  ي  ق

   -:إصطالحـا  

، لقيد وجيد علميا  الينفس صيعوبة فيي تعريي  القليق مصيطل ام بيأن يكيون (م9663 كاميل سهير جا  في  

 نييى اإلصييطالةي للقلييق ميينهم الييدبا ولكيي   شيياروا إلييى المع ،م ييددام بشييكل إجرائييي ومتكامييل ك يياهرل نفسييية

، عكاشية م(3220  السيباعي وعبيد اليرةيم  م(3267 فهميي مصيطفى  م(،3260عبد الرةم    سعد ،(،م3269 

  -، ةي   كدوا في تعريفاتهم وبتعبيرات مختصة على المضامي  التالية:م(3226 

 وجود ةالة م  التوتر وعدم اإلستقرار. وجود ةالة م  التوجس وعدم اإلرتياأ إزا  ةواد  المستقبل. 

   -صعوبات عديدل تكش  ت ديد نسبة إنتشار القلق منها: -ةصائيات القلق:معدالت وإ

صييعوبة تشييخيص القلييق ةييي  يصييعب وضيي  ةييدود فاصييلة بييي  القلييق الطبيعييي  و المييرى وإخييتالط  (3

 تشخيصف بأمراى عضوية ونفسية.

 ال طلييب المسيياعدل والعييالج، فهييم غالبييام عييدم توجييف المصييابي  بييالقلق عييادل إلييى عيييادات الطييب النفسييي ل (9

لهييذه لمييا النفسييي، الطبيييب التوجييف إلييى ي يياولون التعييايش معييف دون النفسيييي  ويييذهبون إلييى األطبييا  

  .ةساسية اجتماعيةم  ألمراى ا

   -تصنيف القلق:

رد في دليل التصني  التشخيصيي واإلةصيائي لرميراى واإلضيطرابات النفسيية والعقليية فيي طبعتيف و 

  -ع  ال معية األمريكية للطب النفسي  ن إضطرابات القلق هي: (DSM-IV)م، .322الرابعة الصادرل في عام 

إضييطراب الهليي   .(ميي  األميياك  العاميية يالخييوا المرضيي فوبيييا  اب الهليي  غييير المصيي وب بيياإلجوراإضييطر

المصيي وب بيياإلجوار فوبيييا. الخييوا المرضييي ميي  األميياك  العاميية بييدون تيياريخ ميي  إضييطراب الهليي . مخيياوا 

 االجتماعي. إضطراب الوساوس القهرية المتسلطة.  مرضية م ددل.الخوا
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 International Classification of Mental andمييا ورد فييي التصييني  العييالمي العاشيير ك 

Behavioural Disorder) (I C D,10)  بات م،.  ن إضطراب القلق يصن  كأةد اإلضطرا3229الصادر في

  -آلتي:جسدية الشكل وهي كاالعصابية المرتبطة بالكرب و

إضييطراب القلييق الرهييابي. رهيياب السيياةة  ات ييدا (.دون إضييطراب الهليي . ميي  إضييطراب الهليي . الرهيياب 

إضيطراب ب الهلي   القليق النيوابي اليدوري(.  خرى غير م دد. إضطرا االجتماعي. الرهاب الم دد المنفرد

 غير م ددل.  القلق العام. إضطراب القلق واإلكتئاب المختل . إضطراب قلق مختل  آخر.  خرى

   -كما تعددت  ساليب علما  النفس في تصني  القلق في  ال ة إت اهات رئيسية:

  -تصني  ةسب السبب:ال

قد  ،ي  إعتمد  ص اب هذا االت اه على ت ديد المصدر الذي ي ير القلق م  ةي   نف داخلي  م خارجية 

  -تصني  القلق على  نف:، (م3227م( وةامد عبد السالم زهران  .322عبد الرةم    ور سعد 

 قلق خارجي، عندما يكون مصدر التهديد والخطر م ددام في البيئة التي يعيش فيها الفرد.  (3

قلق داخلي، وعادل ميا يكيون مصيدر التهدييد نياب  مي  داخيل الفيرد عليى شيكل مخياوا ال مبيرر لهيا وال  (9

الفرد ت ديدها كما  نهيا تتايير مي   وفي ك ير م  األةيان ال يستطي  ،تتناسب م  متايرات البيئة المختلفة

 فترل إلى  خرى مسببة اإلضطراب وعدم اإلستقرار. 

  -التصني  ةسب طبيعة القلق:

  -، يصن  فرويد القلق إلى  ال ة  صناا هي:م( وم مد ع مان ن اتي  (.322 وض  عبد المنعم ال فني  

 القلق الموضوعي  و الطبيعي. القلق الواقعي: وهو إست ابة لمهدد خارجي م دد، ويدعى  يضام ب (3

 وهو نتاج الصرا  بي  متطلبات الهو والواق . : القلق العصابي (9

 القلق الخلقي: وهو نتاج تأنيب األنا األعلى على فعل يتعارى معها.  (1

  -التصني  ةسب األعراى والصورل السريرية:

لشخص ع  إضيطراب القليق، عتمد  ص اب هذا اإلت اه على الصورل السريرية التي يعبر م  خاللها اإ 

إختلفيوا  يضيام فيي طريقية التصيني ، ةيي  صين  كيل مي  اليدبا  بالرغم م  توجد القاعدل التي يستندون إليها فقد 

  -، القلق سريريام إلى نوعي :(م3226 ، عكاشة (م3261 

نهييار ال يادل، الخوا والهل  وقد  طلق عليها الدبا  نوبة اإلقلق ال ادل وتتميز  عراضها ب الة، نوبات ال (3

 عدم القدرل على السكون م  صعوبة التنفس...إلخ. ووتتميز بالتوتر الشديد وإضطراب ةركي عضلي 

ةالة الرعيب:  بيرز ميا يمييز هيذه ال الية السيكون وال ميود وإرت ياا اإلطيراا وتصيبب العيرق وعيدم  (9

 القابلية للكالم  و الصراخ. 

د الذي يستمر  يامام وي هر عليى شيكل إرهياق عيام، بيرود متالزمة إعيا  القلق: وهو نتاج ع  القلق ال ا (1

  وب   في اإلست ابة ال ركية. ،في التعبير، التبلد في المشاعر والتفكير

  -القلق المزم :

إليى القليق إليى  ن إسيتمرار القليق ال ياد لفتيرل طويلية ييؤدي بيف  مرجي  سيابق(، وعكاشية يعتبر اليدبا ،  

  -في: وتتم ل  عراضفالمستديم المزم ، 
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  عراى جسمية وفسيولوجية.  عراى نفسية.  عراى سيكوموماتية  نفس جسمية(. 

  -منها:تمهد وتساعد على ظهوره و عراضف، قد وامل التي يرتب  القلق لدى األفراد بم موعة م  الع 

  -. الورا ــــة:3

لعصيبي اليالارادي ال هياز ا،  ن هناليك دراسيات   بتيت وجيود تشيابهة فيي (م3226  شار  ةمد عكاشية  

دت ،  ن الدراسيات  كيم(3222زهيير السيباعي   ضياا ووالداخليية ليدى التيوائم. وإست ابتف للمنبهيات الخارجيية، 

مميا يوضي   ن قيوى  ،ة  ك ير داللية إذا ميا قورنيت بم موعيات مي  غيير التيوائموجود اإلصابات لدى التيوائم عامي

 الورا ة ت هر تأ يرها لدى مرضى القلق. 

  -داد النفسي  الضع  النفسي العام(:. اإلستع9

،  ن الشعور بالتهديد الداخلي  و الخيارجي اليذي تفرضيف بعيو (م9666  مد السيد عبد الرةم  ذكر م 

 ال روا البيئية بالنسبة لمكانة الفرد و هدافف لها   ر كبير في ظهور القلق. 

  -. الضاوط النفسية:1

لضاوط البيئية  صب  متفقام عليف، وقد  عتبر مصيادر الضيا  ،  ن   ر ام(3222  وض  زهير السباعي  

  -تكم  في اآلتي:

 التعرى للتهديد، فقدان الوظيفة، فقدان الص ة، الطالق،...إلخ.  مصادرها -ط المباشرل:والضا

وتتبيادالن الشيد فيي إت ياهي  وتيان متضيادتان ت تاجيان إليى إشيبا ، تصيار  قةي  ت  -الضا  المرتب  بالصرا :

 ن الشيعور  ا، ةول   ير الضياوط ويعتبير(م3222 ، م  زهير السباعي (م9663 ويتفق فاروق السيد  ،اكسي متع

  .صاب يؤدي إلى القلقعبالكرب والمشقة  و ما يسمى باإلن

  - ن  سباب القلق تكم  في:إعتبرا ةي  م(، 3222 السباعي م(، و3226م مد م روس  كالم م   اوقد إتفق   

  ال روا الضاغطة. (3

 طاقة الفرد الذاتية (9

  ( ضاوط داخلية.        

هييو رد فعييل  ، وقييد  عتبييرا  ن القلييق فييي جييوهرهب( الضيياوط الخارجييية: تتم ييل فييي ظييروا البيئيية وال يييال       

  .للعوامل ومؤ رات داخلية  و خارجية ضاغطة

 ". 1." اآلية  ولم  صبر وغفر فحن ذلك لم  عزم األمور( الشورىولقولف تعالى: 

 ن إصيابتف سيرا  شيكر فكيان خييرام ليف  ،في قولف صلى هللا عليف وسلم:  ع بام ألمر المؤم   ن  ميره كليف ليف خييرو

 فكان خيرام لف(. رواه مسلم صبر وإن  صابتف ضرا  

  - عراى القلق:

،  ن   عييراى القلييق تنشييأ ميي  زيييادل فييي نشيياط ال هيياز العصييبي (م3222 ذكيير  ةمييد شييوقي وآخييرون  

م، ومي  وي(، ومي   يم تزييد نسيبة األدرينيالي  والنواردينيالي  فيي اليدوعية  السييمبتاوي والباراسييمبتانالالارادي ب

السيكر   ظ العينان وتزييد نسيبة وي  ن يرتف  ضا  الدم، وتزيد ضربات القلب، وتعالمات تنبيف ال هاز السيمبتا

  ج  األطراا.لق، و ةيانام تر، م  ش وب في ال لد وزيادل العرق وجفاا ال في الدم
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ويية عوزيادل ال ركيات الم ،الشعر ، ووقو ك رل التبول واإلسهالالباراسيمبتاوي فأهمها:  ما ظواهر نشاط ال هاز 

 اعراى القلي ما يلي :في النوم. والهضم وإضطرابات الشهية  اتم  إضطراب

التركيز وك رل النسيان، خيوا سرعة اإلست ارل، ال ساسية المفرطة، صعوبة  : وتتم ل في والم: األعراى النفسية

الميرى، الخيوا مي   مبهم ال مصدر م يددام ليف، التيوتر وعيدم اإلسيتقرار وك يرل ال ركية، الخيوا مي 

 ، فقدان الشهية. ال نون

  -وتتم ل في إضطرابات األجهزل التالية: : انيام: األعراى الفسيولوجية

ئ، إمساع، إسيهال. ال هياز الااخ وعسر الهضم، ي. ال هاز الهضمي: صعوبة البل ، إنتفال هاز القلبي الدور

 . الادد الصما ال هاز التنفسي ال هاز العصبيالبولي التناسلي. 

ويعنيي بهيا األميراى العضيوية التيي يسيببف  و يلعيب القليق فيهيا  : ال ام: األعراى السيكوسوماتية  النفس جسيمية(

التعرى إلنفعاالت القلق النفسيي و هيم هيذه  دورام هامام،  و األمراى العضوية التي تزيد  عراضها عند

  -األعراى:

ل، إرتفا  ضا  الدم، الذب ة الصدرية، جلطة الشرايي  التاجية بالقلب، الربو الشعبي، روماتيزم المفاص 

، القولون العصبي، الصدا  النصفي، فقيدان إل ني عشردل الدرقية، قرةة المعدل واالبول السكري، زيادل إفراز الا

 ية، البهاق، تساق  الشعر وغيرها. ي، ةب الشباب، األكزيما، اإلرتكارالعصب الشهية

  -تشخيص القلق:

 ما الف ص النفساني فاللتأكيد مي   ن ظياهرل القليق نفسيية ومسيتقلة وليسيت عرضيام  انوييام لميرى نفسيي  

مي  ،  مرجي  سيابق(م   مد السيد عبد اليرةبكر  و فصام المراهقة، وقد إتفق موخاصة الفصام الم ،آخر كالفصام

وذليك مي   ،إال  نف إشترط توفر  عراى القلق وكذلك وضوأ مصادر القليق بشيكل خياصعكاشة  مرج  سابق(، 

 خالل الطرق اإلستقصائية المختلفة ومنها الت ليلية واإلسقاطية وغيرها. 

  -لق:ــــــآل القــم

ؤ الييذي يت ييدد علييى ضييو  بداييية بييأن المييآل يتضييم  التنبيي( م3226  مييد عبييد الييرةم  ةمييودل  وضيي  م 

وتوافقيف وبيئتيف  ،وطريقة عالجف وشخصيية الميريو ،ومكاسبف وف صف وتشخيصف ،و سبابف و عراضف ،المرى

وظروا ةياتف وص تف العامة، و ن عملية ت ديد المآل تهدا إلى توجيف وت سي  عملية العيالج فيي ضيو  الميآل 

 قدر م  الن اأ. المتوق  وت ديد  نسب طرق العالج لت قيق  كبر 

،  ن مآل  ي  عراى مرى نفسيي  و عقليي (م3226 ، وم مود ةمودل (م3227  ضاا  ةمد عكاشة  

  -يكون  فضل في ال االت التالية:

كلما كانت بدايية الميرى مفاجئية وةيادل. كلميا كيان ظهيور الميرى ةيدي ام ومدتيف قصييرل قبيل بيد  العيالج  بسيتة 

بدقة وعرا سبب مع ل واةد. عندما ال توجد عوامل ورا ية في األسرل. كلما  ةإذا عرفت األسباب المهيئ شهر(. 

كانت األهداا والمكاسب األولية وال انوية مي  الميرى قليلية. إذا كيان التشيخيص دقيقيام. إذا بيد  الميريو العيالج 

 مييل المييريو مبكييرام قبييل بييد   ي تييدهور فييي الشخصييية. إذا كييان العييالج سييليمام وبأسييلوب الفريييق الطبييي. إذا ت

 مسئولياتف في العملية العالجية وكان تعاونف صادقام. 
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 ابــاإلكتئ: الثـث الثالمبح

   -تمهيد:

وإصيطالةام، مفهيوم اإلكتئياب،  سيباب اإلكتئياب،  ،تتناول الباة ة في هذا المب ي  تعريي  اإلكتئياب لاية 

   ،  هم الن ريات المفسرل لإلكتئاب. عراى اإلكتئاب، تصني  اإلكتئاب

  -مقدمة:

راضييف فييي كتابييات المصييريي  منييذ ف يير التيياريخ وذكييرت  ع (Depression)عييرا مييرى اإلكتئيياب  

عنييد العييرب،  ابيي  سييينا (، وفييي الييوان الشخصيييات المكتئبيية التييي وردت فييي   واإلغريييق والبييابليي  والقييدما

.  ما األب يا  العلميية التيي مسرةيات شكسبير، و خيرام في قصص القرني  ال ام  عشر والتاس  عشر الرومانسية

 تناولت هذا اإلضطراب فيعود عهدها إلى القرني  الماضيي . 

 -:تعريف اإلكتئاب

  -ة:ـلغ

،  ن م(3265سيليمان الطبرانيي كميا جيا  فيي  ةميد عبيد الم ييد  ، م(3275نديم مدغشيي   ورد كل م   

  .اإلنكسار وسو  ال الالمعنى اللاوي لإلكتئاب والمشتق م  الفعل اكتأب هو ال زن والام و

   -ا :ـإصطالح

تمل علييى تشيي عييراى إكلينيكييية،  ن اإلكتئيياب يشييير إلييى زمليية  ،Cambell م(،3266   وضيي  كامبييل 

وصعوبة التفكير م  تأخر ةركي نفسيي. وقيد يختفيي التيأخر  ةنخفاى المزاجي ووجود مشاعر اإلستيا  المؤلماإل

 وساوس. الق  و قلالال ركي النفسي إذا كان الفرد يعاني م  

   -لإلكتئاب تعريفات كثيرة أذكر منها:

م(، بأنيف هيو ال الية التيي يعياني فيهيا الفيرد مي  ميزاج منقيبو، وفقيدان .322عرفف سعد عبد اليرةم    

 اإلهتمامات والمتعة والترفيف ع  النفس، وإنخفاى في الطاقة يؤدي إلى زيادل التعب وخمود النشاط. 

م(، بأنييف هييو ةاليية ميي  فقييدان ال يوييية واإلهتمامييات، ونقييص الطاقيية 3226كمييا عرفييف م مييد م ييروس   

 .  وتمني الموت  ةيانام  والشعور بالتعب، واإلنس اب م  النشاطات اإلجتماعية والوظيفية

   -وقد تضمنت تلك التعريفات العناصر التالية:

   -مفهوم اإلكتئاب:

ر بهيا الفيرد وليو بصيورل مؤقتية وعيابرل فيي قيد يشيع ،اإلكتئاب ك الة م  الشعور لون م   لوان المزاج 

 و  ،اللذل والسيعادل  يال والشعور بها كم يرات تبع  علىةياتف،  ن اإلنسان الطبيعي لديف القابلية إلدراع  ةدا  ال

 واإلنقباى واأللم. على النقيو تبع  على ال زن

يؤكييدون  ن كافيية مفيياهيم ا  واإلت اهييات ن ييو تفسييير اإلكتئيياب، ولكيي  مع مهييم هنالييك تعييارى فييي اآلر 

وقيد  شيار ال  يار وهيولمز  ،اإلكتئاب تضمنت الدالئل الضرورية لكي ت عل منف إضطرابام نفسيام في المقيام األول

Holmes  إلى  ن مصطل  اإلكتئاب يستخدم للداللة على  ال ة مفاهيم (م3227 عبد الم يد م مد المذكوران في ،

  - ساسية هي:

 فيها ال زن الشديد واليأس نتي ة إلةباط وفشل.  وي هر ،المزاج المضطرب (3
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وتتضييم  المييزاج المضييطرب وكافيية  عييراى اإلكتئيياب الوظيفييية  Syndromeاإلكتئيياب كمتالزميية  (9

 والبدنية. 

 ألعراى البدنيية باإلضيافة إليى مشياعر الع يز والييأس التيي تصييباإلكتئاب كمرى بما فيف متالزمة ا (1

 عمالف اليومية جزئيام  و كليام.ده ع   دا  واجباتف و عقالمريو وت

   -تصني  اإلكتئاب:

م .322عييام   (DSM, IV)ورد فييي دليييل التصييني  التشخيصييي واإلةصييـائي للرمييراى العقلييية  

(American psychiatric diagnostic statistcal manual for mental disorder)   ن اإلكتئيياب 

  -يصن  ضم   ضطرابات المزاج وهي:

اب األساسييي. نوبيية الهييوس  النوبيية المختلطيية(. نوبيية الهييوس ال قيقييي. اإلخييتالالت  و اإلضييطرابات نوبيية اإلكتئيي

(  نائيية القطبيية، واإلخيتالل المزاجيي اليذي Mood disorderالمزاجية،  اإلضيطرابات اإلكتئابيية واإلخيتالالت 

  يرج  ل الة طبيعية عامة. اإلختالل المزاجي الذي يق  لتأ ير مادل  و عقار.

 World Health)كميييا ورد فيييي التصيييني  العالميييـي العاشييير لإلضطيييـرابات العقلييييـة والسيييلوكية  

International Classification of Mental and Behavioural Disorder) (I C D,10)  يصين  ،

  -اإلكتئاب ضم  إضطرابات المزاج وهي:

 نوبة اإلكتئاب الخفي .  (  3

 اى جسمانية. دون  عراى جسمانية. م   عرب

 نوبة اإلكتئاب المتوس .  ( 9

 بدون  عراى جسمانية. م   عراى جسمانية. 

 نوبة اإلكتئاب ال ادل بدون  عراى ذهانية.   ( 1

 .  نوبة اإلكئتاب ال ادل م   عراى ذهانية.   ( .

   -العوامل واألسباب المرتبطة بظهور اإلكتئاب:

د  سييباب اإلكتئيياب، وشييأن اإلكتئيياب فييي ذلييك شييأن بقييية تنوعييت الن ريييات واآلرا  التييي ةاولييت ت دييي 

القضايا النفسية األخرى، على الرغم م   ن مرى اإلكتئاب هو  ك ر األمراى النفسية والعضيوية إنتشيارام إال ان 

الطييب ال ييدي  لييم يتوصييل إلييى معرفيية كافيية األسييباب المباشييرل وال قيقييية لإلصييابة بييف، ولكيي  توجييد ن ريييات 

  -لى بعو  سبابف. و هم هذه العوامل هي:ومالة ات تدل ع

  -. العوامل الورا ية:3

   . همية العامل الورا ي في نشأل اإلكتئاب وذلك م  خالل مورو ات سائدل ذات تأ ير غير كامل

   -. العوامل التكوينية:9

وجيود إرتبياط  وجود إرتباط بي  التكوي   و النم  ال سماني والسمات الشخصيية واإلضيطرابات النفسيية، وت دييد

 بي  نشأل وظهور اإلكتئاب و ص اب البنية المكتزل  و البدينة. 

  -. العوامل العضوية والفسيولوجية:1

 العصبي، وتفاعالت كيميا  ال سم. العوامل العضوية والفسيولوجية ترتب  بعمل الادل الصما  وال هاز
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   -أعراض اإلكتئاب:

  -:على ملتتش ن  عراى اإلكتئاب ، م(3226 اشة عكم(،  ةمد 3227م مد م مود ةمودل   وض   

 األعراى السلوكية.  األعراى الفسيولوجية.  . األعراى النفسية. ال الة المزاجية والوجدانية 

  -:والوجدانية . األعراى المزاجية3

سيار يتميز الميزاج اإلكتئيابي بيال زن والسيوداوية، وعيدم القيدرل عليى اإلسيتمتا  بمبياهج ال ييال، مي  إنك 

 نوبات متكررل م  البكا . وةالة م  اليأس وال ز  واإلنقباى، الفرد النفس وهبوط الروأ المعنوية، ويعيش 

  -. األعراى النفسية:9

وعييدم القييدرل علييى  ،وقليية اإلنتبيياه والسييرةان ،وتبييدو فييي هيئيية مميييزل ميي  الييب   -إضييطراب الوظييائ  العقلييية:  .

  .اإلست ابة اإلنفعاليةالتركيز وإختفا  سرعة البديهة وضع  

رار ، وإجتيييم األمييور، وتعمييوتبييدو فييي اإلجهيياد الشييديد عنييد التفكييير فييي  بسيي  األشيييا  -إضييطراب التفكييير: ب.

 مضاعفاتها.

وتعني اإلةسياس بفقيدان  و غيياب  ةيد  عضيا   ،ويالب على مرضى اإلكتئاب ضالالت العدمية -الالت:ـالض .ج

  .ن ر سف فار  و ن المخ إختفىو المريو إوقفف ع  العمل، وقد يشكال سم  و ت

و نيف ليم يعيد  ،وليم يعيد يشيعر بالمبياهج السيابقةيشيعر الميريو بأنيف قيد تايير،  -والعالم الخارجي: نية. إختالل اآلد

 يشعر باأللم  و السعادل، و ن العالم م  ةولف قد تاير  يضام. 

وعيادل ميا  ،ب بعيو الهيالوس السيمعية والبصيريةوت هر  ةيانيام ليدى مرضيى اإلكتئيا -. الهالوس والخداعات:هـ

 . تواها م  م توى تفكيره السوداوييتوافق م

  -األعراى الفسيولوجية:. 1

إلكتئياب إضيطراب السييد  مرجي  سيابق(،  ن ا  ميد ةمد عكاشة  مرجي  سيابق(، ويتفيق معيف ميواصل  

 (وس، وخاصية  الهيبيو  الميالدما  سببف إضطراب الموصالت العصيبة في مراكز اإلنفعال في ،فسيولوجي  ولي

  .والمخ ال شوي

  -: األعراى السلوكية:.

 .وم مل سلوكف، وينعكس ذلك على م هره الخارجي يؤ ر اإلكتئاب على م مل ةيال الشخص المصاب 

   -تشخيص اإلكتئاب:

،  ن تشيخيص اإلكتئياب عمليية يشيترع فيهيا Willson and O'leary م(،.322  وولري  وض  ولس  

كتئاب م  خالل م موعية مي  مريو نفسف وم تمعف الذي ي ي  بف، والطبيب المعالج، ويمك  تشخيص ةالة اإلال

 والتي توةي بأنها ةالة إكتئابية.  ،التي يشعر بها المريو األعراى

وض   ال ة شروط لتشيخيص اإلكتئياب  Baserzم(،  ن باسيرز 3226ض  ةامد عبد السالم زهران  و 

  -الخالص:

 ية التي يعيشها المريو.  و متعلقام بالت ربة ال يات ن يكون م توى اإلكتئاب متماشيام،  (         

 . ال ياتية ب(  ن الكآبة لم تك  لت د  دون تلك الت ربة 

 ج(  ن  عراى اإلكتئاب تختفي وتزول بزوال األعراى.  
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   -مــــآل اإلكتئاب:

  -: ما العوامل التي تسئ إلى مآل اإلكتئاب فأهمها

 وخاصة المتناوبة م  نوبات الفرأ. النوبات المتكررل،  (3

 سنة عند بداية اإلضطراب.  56زيادل س  المريو ع   (9

 م ل توهم العلل البدنية، إختالل اآلنية،  عراى فصامية.  ،ظهور  عراى إكلينيكية مميزل (1

 

 وي ــل الكلـــوالفش يالجهاز البول: عـالمبحث الراب

   -تمهيد:

 يي  سييوا تسيتعرى الباة يية بحختصييار ال هيياز البيولي ومكوناتييف، الكلييية ومكوناتهييا وآلييية فيي هييذا المب 

عملها ووظائفها، كما تستعرى الفشل الكليوي تعريفيف،  نواعيف، مسيبباتف،  عراضيف وطيرق عالجيف، العالقية بيي  

 القلق واإلكتئاب ومرضى الفشل الكلوي. 

وال يييالبي   (Kidneys)يتيييأل  مييي  الكليتيييي   م(  ن ال هييياز البيييولي3229 بيييدر اليييدي  ال سيييي  ذكييير  

(Ureters)  والم انيية(Bladder)  واآلةليييل(Urethra) تقييوم الكليتييان بتشييكيل البييول ميي  خييالل رشيي  الييدم فييي .

، (Urinary Bladder)مصافي م هرية تدعى الكبيبات  النفرونات(، يمر البول عبر ال البي  لينقاله إلى الم انة 

 في   نا  عملية التبول.  (Urethra)لتطلقف بعدها عبر اآلةليل التي تختزنف مؤقتام 

   -الكليتان:

تق  الكليتان على جانبي العمود الفقاري، خارج الت وي  البطني، وتكون الكلية اليسيرى  عليى قلييالم مي   

ريييق اليمنيى. إذ تعتبير الكليية اليسييرى العضيو األساسيي اليذي يقييوم بتخلييص ال سيم مي  فضييالتف وطرةهيا عي  ط

 البول. 

 -الحالبان:

يخرج م  كل كلية ةالب ويصب كالهما في الم انة، يبد  ال الب م   على باإلمتداد القمعي الشيكل اليذي  

يسمى ال ويضة، والذي يق  جز  منف داخل بنية الكلية، بينما ي هر ال يز  اآلخير خارجهيا عنيد منطقية النقيير مي  

سييم ويقي  نصييفف فييي 95الشيياةب اللييون. يبلي  طييول ال اليب ةييوالي الكليية يقييبو  سيفل ال ويضيية مشييكالم ال اليب 

  .ت وي  البط  ونصفف اآلخر في ال وى. يتشكل جدار ال الب السميك م  طبقة مخاطية داخلية و خرى عضلية

  -المثانة:

هي عضو عضلي  جوا يق  ت ت الصيفاق فيي  سيفل المنطقية األماميية مي  ال يوى، تبيدو الم انية فيي  

كرويية مي  بعيو التعيديالت التيي تيدخل فيي شيكلها، فتبيدو واجهتهيا العلييا مسيط ة  (X – Ray)صيورل األشيعة 

بسبب  قل األةشا  عليها، كما قد تبدو هذه الواجهة منخفضة قليالم عند المر ل ال امل، بسيبب  قيل ال ميل، ويخيرج 

 م   سفلها إالةليل. 

   -األحليل:

الخارج، وهو يختل  م  ةي  ال  م بي  الذكر واألن ى، يمتيد هو القنال التي ت مل البول م  الم انة إلى  

 ، Prostateسنتميترام م  الم انة ليدخل جسم المؤ ة  96األةليل عند الذكر البال  
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ةي  ينضم إلى األقنية التناسلية مشكالم عندها ممرام للبول والمني في آن واةيد، بينميا يكيون  ةلييل األن يى قصييرام  

 رات ويمتد م  الم انة إلى الخارج ةي  يفت   مام فت ة المهبل مباشرل. سنتميت .يبل  طولف 

   -النسيج الداخلي للكلية:

  -هو ال ز  الوظيفي م  الكلية وينقسم إلى عدل  قسام: 

   -القشرة الخارجية:

هي القسم الذي يق  مباشرل ت ت م ف ة الكليية وي يي  بالمنطقية النخاعيية الداخليية، ت يوي هيذه القشيرل  

 جسيمات المبيو التي تقوم بدور المصفال  فلتر( فتنقي الدم م  الفضالت. 

   -المنطقة النخاعية: 

(  شيكال هرميية تسيمى  هيرام ميالبيو، تبيدو لنيا رؤوس األهيرام مت هية 36 - 6هي منطقة ت وي م    

لتيي ت ميل البيول مي  عبير هيذه المنطقية تمير األنابييب البوليية ا ،ن و الصرل، بينميا تسيتلقى قواعيدها عليى الصيرل

 جسميات مالبيو إلى الكؤوس. 

   -الكؤوس:

( كؤوس، تصب فيها األنابييب البوليية التيي ت يري داخيل األهراميات، عبير كيل 36 - 6يبل  عددها م    

فت ة ت م  هذه الكؤوس البول لتفرغف في ال وى الكليوي، وهيو المنطقية الهرميية الشيكل التيي نراهيا تخيرج مي  

 انب األوعية الدومية واألعصاب. صرل الكلية إلى ج

  . جسم مالبيو       

ب. األنبييوب البييولي: ويمكننييا رؤييية هييذا األنبييوب فييي  جييزا  عييدل م ييل األنبييوب المتعييرج الييدائري، واألنبييوب      

 المتعرج القاصي. 

  -كيفية وصول البول إلى المثانة:

ال ييام  الييذي يسييتقبل البييول ميي  عييدل نفرونييات بعييد عبييور البييول فييي األنبييوب المتعييرج القاصييي، يييدخل األنبييوب 

اليذي  Belliniليقوص بف داخل اللب ةي  يصب م   نابيب جامعة  خرى، فيي  نبيوب  كبير يسيمى  نبيوب بللينيي 

يصب بدوره في  ةد الكؤوس. تنتهي الكؤوس إلى ال وى الكليوي الذي ي مل البول إلى ال اليب، فينطليق ةاليب 

ن فيي الم انية ةيي  يت مي  البيول، تعيود الم انية لينطليق البيول عبير األةلييل إليى م  صيرل كيل كليية ليصيب اإل نيا

 الخارج   نا  عملية التبول. 

يدخل الدم م  القلب إلى الكلى ع  طريق الشريان الكلوي. يتم تن يي  اليدم عي  طرييق ميروره  -آلية عمل الكلية:

العاملية فيي الكليى. الفضيالت التيي تميت تصيفيتها خالل مصفات الدم  و ما يسمى الكبيبات الكلوية وهي الوةيدات 

ع  طريق الكبيبات تمر خالل ال البي  وتخزن فيي الم انية بصيورل بيول. توزيي  اليدم الخيالي مي  الفضيالت عليى 

جمي   ن ا  ال سم. يعود الدم المصفى إلى م رى الدم ع  طريق األوردل. بعد إمتال  الم انة يتم خروج البول م  

 ال سم. 

تنقية الدم م  الفضالت التي تنتج ع  عمليات التم يل الاذائي م ل البولينا. الم اف ة على تيوازن  -الكلية:وظائف 

 السوائل واألمالأ في ال سم. ال فاظ على نسبة متوازنة م  ال موضة القلوية في ال سم. 
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 -الفشل الكلوي  القصــور الكلوي(:

   -:تعريف الفشل الكلوي

لوظيفة األساسية لها، و نها قد وصيلت إليى ةيد  صيب ت معيف  عيراى الميرى  ميرام ةتمييام فشل الكلية ع   دا  ا

ومهددام لل يال. ةيي  تت مي  السيموم النات ية عي  إسيتقالب الميواد الاذائيية التيي تيرد إليى ال سيم، و يضيام الكمييات 

لص ميي  هييذه المسييتقلبات الزائييدل ميي  األمييالأ والمييا  بسييبب فشييل الكلييية عيي   دا  وظيفتهييا األساسييية، وهييي الييتخ

 واألمالأ الزائدل. 

   -أنواع الفشل الكلوي:

  -الفشل الكلوي ال اد:

وفييف تتعطييل الكلييية عيي   دا  وظائفهيا، ولكيي  هييذا العطييل عيادل مييا يكييون مؤقتييام وتعيود الكلييية إلييى القيييام  

و إليى التسيمامات خمياج ال يادل  بوظيفتها بصورل طبيعية بعيد زوال السيبب،  سيبابف عدييدل، منهيا ميا يعيود إليى اإل

 بمختل   نواعها.

  -الفشل الكلوي المزم :

وفيف تتوق  الكلية ع   دا  وظائفها تمامام، وال يمكي  لهيا الرجيو  عليى ميا كانيت علييف، وتيتم الم اف ية  

هيا إجيرا  ، ةي  يستلزم ةين(End stage)على ةالة ال بات وإبقا ها على هذه ال الة ةتى تصل المرةلة النهائية 

   .اإلستصفا 

   -أسباب الفشل الكلوي:

ما زال العلما  المختصون بأمراى الكلى ي اولون الوصول إلى جمي  األسباب ال قيقية للفشل الكلوى،  

والفشل الكلوي المزم  ليس مرضيام بذاتيف وإنميا هيو م صيلة نهائيية  %6.ولك  األمر ما زال غامضام في ةوالي 

صيب ال هاز البولي التناسلي والتي ت ل مهملة العالج  و غير واض ة للمريو، لذلك لك ير م  األمراى التي ت

ويية ومنهيا ين م توق  وظائ  الكليية، عي  إصيابة ال هياز البيولي بيأمراى متنوعية يصييب األوعيية الدمويية الكل

 يصيب الم اري البولية.

 

 ةـابقـالدراسات الس .0.0

   -أوال : عرض الدراسات السابقة:

  -يلي تعرى الباة ة بعو الدراسات التي لها عالقة بموضو  الدراسة ال الية: فيما 

م(: التي هدفت إلى المقارنة بيي  كيل مي  العيالج 3223  (Borkovec et.al)دراسة بوركوفيش وآخرون  . 3

( 55غير التوجيهي واإلسترخا  والعالج المعرفي السلوكي في عالج القلق العام، وإشتملت عينة الدراسية  

مريضام، تيم تقسييمهم عشيوائيام إليى  ربي  م موعيات، إةيداهم ضيابطة،  ميا الم موعيات الي ال  اآلخرييات 

فكانت ت ريبية، وتلقت ال ال ة برنام ام للعالج السلوكي المعرفي. وقد تلقت كل م موعة إ نتي عشرل جلسية 

 عالجية بواق  جلستي  كل  سبو . 

: قامييت بمقارنيية فاعلييية العييالج المعرفييي السييلوكي (Burns et, al)م(، 3229دراسيية بييورنز وآخييرون   . 9

 بمفرده، والعالج المعرفي السلوكي مقترنام بالعالج بالعقاقير وذلك لعالج القلق واإلكتئاب،
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( مريضام يعانون م  القلق واإلكتئاب، وبعد إسيتخدام فنييات المناقشية ومراقبية 72إشتملت عينة الدراسة على   

 لسة واةدل في األسبو .بنا  المعرفي في برنامج إستمر لمدل إ نتي عشرل  سبوعام بواق  جالذات وإعادل ال

: بعنوان:   ير فاعليية التيدريب عليى تقلييل األفكيار السيالبة وزييادل األفكيار (Dua)م(، 3221دراسة دايو،   . 1

م، لدراسية 3221داييو . قيام ليدى مرضيى الفشيل الكليوي الميزم  اإلي ابية في معال ة المشكالت اإلنفعاليية

( ةالة، تم توزيعهم عشوائيام على خمس م موعات، ةسب نتائ هم في مقيياس األفكيار السيالبة، دربيت 60 

الم موعة األولى على تقليل األفكيار السيالبة ودربيت الم موعية ال انيية عليى إبيدال األفكيار السيالبة بأفكيار 

سييابقي  معييام و عطيييت الم موعيية الرابعيية  بالسيييبو( إي ابييية، ودربييت الم موعيية ال ال يية علييى األسييلوبي  ال

  عالج كاذب(، بينما لم تع  الم موعة الخامسة  ي نو  م  العالج. 

: هييدفت إلييى مقارنيية مييدى فاعلييية برنييام ي  للعييالج (Cote et al)م(، .322دراسيية كييوت وآخييري ،   . .

والميريو، ةيي  يقيوم البرنيامج األول المعرفي السلوكي للهل ، يتوقفان على معدل التواصيل بيي  المعيالج 

على إنخفاى معدل التواصل بينهما في ةي  يقوم ال اني عليى التوجييف مي  جانيب المعيالج طيوال البرنيامج 

 وبالتالي الوجود الكامل ب انب المريو. 

وقيد هييدفت هييذه الدراسيية إليى التعييرا علييى   يير  (Spiegel et, al)م(، .322دراسية سييبي ل وآخييري    . 5

على عينة مكونة م   (Alprazalam)ج المعرفي السلوكي مقارنة بالعالج بحستخدام عقار البرازوالم العال

( مريو م  مرضيى الهلي . وإسيتمر البرنيامج العالجيي لميدل إ نتيي عشير  سيبوعام، وليم تتوصيل هيذه 96 

عييد سييتة  شييهر قييد الدراسيية إلييى وجييود فييروق داليية بييي  األسييلوبي  فييي عييالج الهليي . إال  ن نتييائج المتابعيية ب

 وض ت ةدو  إنتكاسة لنص  المرضى الذي  كانوا يتلقون العيالج بالعقياقير، فيي الوقيت اليذي ليم ت يد  

 فيف إنتكاسف للمرضى الذي  تلقوا العالج المعرفي السلوكي. 

، دراسة ت ريبية لمعرفية   ير التيدخل العالجيي المعرفيي السيلوكي الكويتم(، .322  دراسة ماجدل خميس . 0

اإلرشاد النفسي في عالج القلق والتأقلم النفس اجتماعي على مرضى الفشل الكليوي الميزم ، تيم إسيتخدام و

فييي ت ديييد فعاليتهمييا فييي التييأ ير علييى المتايييرات  Control، والييت كم Supportمتايييري  همييا التطمييي  

 المستقلة. 

لدينييية علييى عييالج اإلكتئيياب لييدى م(، عيي  تييأ ير اإلعتقييادات والنشيياطات ا.322دراسيية كوينيي  وآخييرون   . 7

المرضيى بياألمراى العضيوية المزمنية  السيكري، السييرطان،  ميراى القليب(، وتيم تشخيصيـهم بواسييطة 

 The Center for Epidemological Studies Depression)مقيياس المركيز الوبيائي لإلكتئياب 

Scale)  األعيراى والمتاييرات عبير هيذه (  سيبو ، تيم فيهيا تقيييم 39، تم عالج ومتابعية المرضيى لفتيرل

 .( مرات، ويتم متابعة  عراى وت ديد التايير في كل عرى.الفترل  

م(، بعنيوان: العيالج السيلوكي المعرفيي المعيدل بمضيامي  إسيالمية، 3227دراسة عبد اليرةم  ع ميان   . 6

عيو  سياليب العيالج هدفت هذه الدراسة إلى تصميم برنامج يقوم على إستخدام بعو المضامي  اإلسالمية، وب

السلوكي المعرفي، كما هدفت هذه الدراسة إلى معرفية إمكانيية تطبييق هيذا البرنيامج فيي م يال العيالج النفسيي 

وخاصة في عالج اإلكتئاب الخالي م   عيراى ذهانيية، ومقارنية فعاليية هيذا البرنيامج بفعاليية كيل مي  العيالج 

 بالعقاقير والعالج بالبرنامج المزدوج. 
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ب امعيية لينوايييوس بوالييية شيييكاغو بالواليييات المت ييدل  Ferransوفرنيياس   Schlatterة شييالتر دراسيي . 2

فاعلية برنامج عالجي تعليمي في تقليل إرتفا  معدل الفوسيفيت ليدى مرضيى معرفة م(، هدفت إلى 3226 

فوسيفيت (، مريو لديهم إرتفا  في معدل ال92الفشل الكلوي ت ت الاسيل الدموي.  جريت الدراسة على  

والذي  إستخدموا الاسيل الدموي لفترل تزيد م   ال ة شهور، وتمت هذه الدراسة في مركزي  لاسيل الكليى 

الم موعيية، ويييتم إعطييا  المييريو جلسييات بم موعيية واةييدل، وتييم تطبيييق إختبييار قبلييي وبعييدي علييى هييذه 

   .تعليمية ع  المرى ونوعية الاذا  وكيفية التعامل معف

   -على الدراسات السابقة:ثانيا : التعقيب 

مج للعيالج السيلوكي المعرفيي ال توجد ضم  الدراسات السابقة دراسات سودانية هدفت إلى تصميم برنيا (3

 لكلوي المزم .مرضى الفشل ادى القلق واإلكتئاب لدرجة  لت سي 

ي التي ،م(9663ميا عيدا دراسية رييم   ،مع م الدراسات التي تم عرضها  جريت في بيئات غيير سيودانية (9

ليدى مرضيى الفشيل الكليوي  ،اإلكتئاب فق  ب متعددل م  العالج النفسي لتخفي هدفت إلى تصميم  سالي

األيييدز التييي هييدفت إلييى تطبيييق برنييامج العناييية الذاتييية لمرضييى م(، 9663، ودراسيية رضيياب  المييزم 

 . المزم  الفشل الكلويكأسلوب إرشادي لمرضى 

إال  ن مع مهييا تشييير إلييى ضييرورل إجييرا  هييذا الم ييال، راسييات والب ييو  المتنوعيية فييي رغييم تعييدد الد (1

 المزيد م  الب و . 

   -ثالثا : أوجه اإلستفادة من الدراسات السابقة:

إستفادت الباة ة ك يرام م  إطالعها على الدراسات السابقة التي تيم عرضيها والتعلييق عليهيا، ةيي   نهيا  

النتييائج التييي تييم وفييي العييالج سيياليب العالجييية المسييتخدمة باألشييكلت قاعييدل إنطالقيية للدراسيية ال الييية، إسترشييادام 

، وإضيافة وةيذا  المينهج الت ريبيي( م  إختيار المنهج المناسيب للدراسيةالتوصل إليها، األمر الذي مك  الباة ة 

 متايرات  خرى. 

 منهج الدراسة وإجراءاتها الميدانية   .1

   -تمهيد:

لمنهج الدراسة والعينة وطريقية إختيارهيا، واإلجيرا ات التيي م الباة ة شرةام تفصيليام في هذا الفصل تقد 

دييد . كما يتم فيف ت وطريقة تطبيق ال لسات العالجية المقترةة إعداد الدراسة، وطريقة جم  المعلوماتفي إتبعت 

 متايرات الدراسة، واإلختبارات اإلةصائية التي إستخدمت لت ليل المعلومات وإختبارات الفروى. 

   -الدراسة:منهج . 2.1

الميينهج المتبيي  فييي هييذه الدراسيية هييو الميينهج الت ريبييي، وقييد إختييارت الباة يية هييذا الميينهج ألنييف الميينهج  

 الذي يسم  للباة ة بحدخال المتاير الت ريبي لمعرفة تأ يره وضب  تأ ير المتايرات األخرى.  ،األنسب

   -تجريب:لح مصط

ة ة   ير هيذا ومال ،ل  ت ريب يعني تايير شئ ما،  ن مصطم(3226   بو عالم رجا  م مود ورد في  

 م   جل مالة ة   رهيا عليى شيئ آخير.  ي  ن الت ريب إدخال تعديالت  و تاييرات معينة التايير على شئ آخر.

 والارى م  الت ريب هو التعلم،  ي تعلم نتي ة  و   ر التايير الذي ت د ف. 
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   -خصائص البحث التجريبي:

  -يتميز الب   الت ريبي بست خصائص وهي:، م(3222عدس ذوقان  ذكر 

وهيذا ميا  بيالتعيي  العشيوائئ لرفيراد.وعيادل ميا ييتم ذليك  ،صائي بي   فيراد الم موعيات المختلفيةالتكافؤ األة

مي  القلييق واإلكتئيياب  ويعييانون، مصييابي  بالفشييل الكليوي المييزم  ىيتمييز بييف م تميي  الدراسية فييي  نييف مرضي

 وعتي   و  ك ر م  األفراد.نة م مة. مقاربدرجات متفاوت

   -األسس النظرية للتجريب:

 لل صول على نفس النتائج.  ،يمك  تكراره ت ت نفس الشروط م  نفس األفراد (3

  كبر م موعة ممكنة م  الشروط. في يمك  بواسطتف الت كم  (9

   -أنواع التجريب:

دان وآخييرون وعبييي، (م3262 بوةييو  م مييد م مييود ، إتفييق عليهييا كييل م(9669 جييا  فييي بسييمات  

  -وهي:م(، 3222ةس  المنسي  وم(، 3262 

 تصميم ت ريبي بحستخدام م موعة واةدل. تصميم ت ريبي بحستخدام م موعتي  متكافئتي . 

 -:The One Group Methodتصميم ت ريبي بحستخدام م موعة واةدل 

 -ي:ـومن أهم فوائد هذه الطريقة أو التصميم اآلت

المريو، ص ة واض  تمامام كأن ندرس   ر إستخدام دوا  فعال على ت س  يكون للعامل الت ريبي آ ر  (3

  دوا  الفعيال سييعمل عليى إةيدا  ت سيألن إسيتخدام هيذا الي ل هذه ال الة سييبدو الفيرق واضي ام وفي م 

 سري  وواض . 

تيرل ا كانيت الفتكون مدل الت ربة قصيرل لذا يمك  إرجا  الفيروق إليى إسيتخدام العاميل الت ريبيي،  ميا إذ (9

 م  الصعب إرجا  الفروق إلى العامل الت ريبي وةده.الت ريبية طويلة ف

   -مجتمع الدراسة:. 0.1

المصابي  بالقلق  المزم بالفشل الكلوي ال الية م  المرضى المصابي  لدراسة األصلي لم تم  يتكون ال 

بصيورل مسيتمرل طريقية منت مية وبفا  اليدموي اإلستصب لسات والذي  تتم معال تهم  ،واإلكتئاب بدرجات متفاوتة

  ال كومية(.  في مراكز عالج وغسيل الكلي بوالية الخرطوم

  تم  األصلي ألفراد عينة الدراسة ال الية. ول التالي يوض  المدال و 

 -ة:ـلي ألفراد عينة الدراسـ( يوضح المجتمع األص2جدول رقم )

 عدد المرضى اســم المركز م

 76 مركز  ةمد قاسم  3

 55 ركز اب  سينا  م 9

 92 مستشفى الخرطوم مركز  1

 9. مستشفى  مدرمان مركز   .

 .5 مركز الخرطوم ب ري  5

 052 المجموع
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 ( مريضام. 956وبنا ام على األرقام  عاله فحن الم تم  األصلي للدراسة ال الية يتكون م    

  -طريقة إختيار العينة:

العشوائي، وهو المعاينة الطبقية العشوائية المتساوية،  وض  رجيا   تم إختيار العينة ع  طريق اإلختيار 

م(، إن إسييتخدام هييذه الطريقيية يمكننييا ميي  ال صييول علييى  عييداد متسيياوية ميي  كييل طبقيية 9660م مييود  بييو عييالم  

بطريقة عشوائية، ولهذا اإلجرا  مزايا خاصة عند إستخدام األساليب اإلةصيائية التيي تتطليب تسياوي فيي األعيداد 

 .م(3222المختلفة للعينة، ويوض  ةس  المنسي  

نيي الباةي  فيي ذليك ةي  الخصائص والصفات، وبالتالي تاتم لف م  العينة جز  م  م تم  ما،  -عينة الدراسة:

 ةي  يكون الم تم  األصلي في  غلب األةيان كبيرام جدام وم  الصعب دراستف.  ،الم تم  ع  دراسة كل وةداتف

( 366لتييي تييم إختيارهييا ميي  الم تميي   األصييلي فييي مرةليية التطبيييق القبلييي للمقييياس  بليي  ة ييم العينيية ا 

فا  جلسيات اإلستصي(  ن ى، مصابي  بالفشل الكلوي المزم ، وتتم معال تهم عي  طرييق 56( ذكر،  56مريضام،  

ى ميي  ( مرضيي.  ام،( مريضيي37ويعييانون ميي  القلييق واإلكتئيياب بييدرجات متفاوتيية، ولكيي  تييم إسييتبعاد  الييدموي، 

درجيات منخفضية فيي مقيياس القليق  ( مرضيى إةيرازوا6( مرضى مصابي  باألعراى الذهانيية، و 5األطفال،  

 ( مريضام. 61واإلكتئاب العيادي  هادس(، و صب  ة م العينة  

 -:ن والمراكــز التي تم إختيـــارهاــ( يوضح توزيع عينة الدراسة على حسب نـوع المفحوصي0جدول رقم )

 الم مــــو  عدد ال االت اإلنا  عدد ال االت الذكور ــم المــركزاســـــ م

 35 7 6 مركز  ةمد قاسم  3

 .3 7 7 مركز  ب  سينا   9

 33 5 0 مركز مستشفى الخرطوم 1

 2 . 5 مركز مستشفى  م درمان  .

 33 0 5 مركز الخرطوم ب ري  5

 12 09 12 وعـالمجم

 

   -توصيف عينة الدراسة:

(  ن ى، مصابي  بالفشل الكليوي الميزم  92( ذكر،  13( مريضام،  06إشتملت عينة الدراسة ال الية على          

والييذي  يييداومون علييى جلسييات اإلستصييفا  الييدموي بصييورل منت ميية ميي  مييرتي  إلييى  ال يية مييرات فييي األسييبو ، 

، سيينة( 55 – 96ا بييي   الخرطييوم، تتييراوأ  عمييارهم مييوالمتييرددي  علييى مراكييز عييالج وغسيييل الكلييى بوالييية 

 الس ، وكبار الس . المتعلمي  وغير المتعلمي ، المتزوجي  وغير المتزوجي ، العاملي ، وغير العاملي ، صاار

 -ة:ــة الدراســية لعينــات األساســة للمعلومــة المئويـح التكرار والنسبــ( يوض1رقم )جدول 

 لمئويةالنسبة ا التكرار مستوى المتايرات رات ــالمتاي

 %11 96 10 – 96 العمر 

 17 – .5 32 19% 
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 .0 – 55 93 15% 

 %53.7 13 ذكر النو  

 %6.1. 92  ن ى 

 %36 0  مي المستوى التعليمي 

 %91 .3  ساس 

 %16 36 متوس  

 %10.7 99  انوي 

 %53.7 13 متزوج االجتماعية ال الة 

 %93.7 31 غير متزوج 

 %90.7 30 مطلق 

 %35 2 يوجد ل الي العمل ا

 %65 53 ال يوجد 

 %1.6 5 سنة  3 بداية ظهور المرى بالسنوات

 %16 36 سنة 9 

 %95 35 سنوات  1 

 %33.7 7 سنوات  . 

 %6.1 5 سنوات  5 

 %36 0 سنوات  0 

 %5 1 سنوات 7 

 %3.7 3 سنوات  6 

 %75 5. نعم في عملية زراعة كلى واألمل الرغبة 

 %95 35 ال 

 

   -متغيرات الدراسة:. 1.1

، اليذي تيتم بيف المعال ية وهيو اليذي ترييد الدراسة هو العيالج السيلوكي المعرفييالمتاير المستقل في هذه  

 الباة ة  ن تقيس   ره على المتايرات األخرى التابعة. 

  -مل على اآلتي:تالمتايرات التابعة تش

بداييية ظهييور المييرى الوضيي  الوظيفي.، .ال اليية االجتماعييية. ةالتعليمييي ال اليية ،النييو  ، العميير القلييق واإلكتئيياب.

 .إجرا  عملية زراعة كلىالرغبة واألمل في  .بالسنوات

 

 

http://www.ajrsp.com/


م 0202-9-5والعشرون | تأريخ اإلصدار:  التاسع المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار  

  
  

 

 www.ajrsp.com                                                                                                       77 

 ISSN: 2706-6495 
 

   -أدوات الدراسة:. 1.1

 ،الطريقية التييي تسيتخدم فيي جمي  المعلوميياتهيي األدال ، (م3225  ةمييد ع ميان جيا  فيي عبيد اليرةم   

وقيد إعتميدت الباة ية فيي هيذه  .تقييس فعيالم ميا ييراد لهيا قياسيفو ضاا بأن على األدال  ن تكون صادقة بمعنيى  ن 

  -الدراسة على األدوات اآلتية:

برنيامج العيالج السيلوكي المعرفيي .(HADS)هيادس  إستمارل البيانات األساسية. مقياس القلق واإلكتئاب العييادي

 المقترأ  م  تصميم الباة ة( 

  - والم: إستمارل البيانات األساسية:

بأنها عبارل عي  م موعية  سيئلة م يددل اإلجابيات مرتبطية  ،اإلستمارل (،م3225 سي  فرةات يعرا ة 

 ببعضها البعو م  ةي  الموضو  بصورل تكفل الوصول للمعلومات التي يسعى الباة  لل صول عليها. 

 -:(HADS)ثانيا : مقياس القلق واإلكتئاب العيادي 

 ،فشل الكلوي المزم  هو  ةد  ركان هذه الدراسة األساسيةلما كان قياس القلق واإلكتئاب لدى مرضى ال 

وبعييد اإلطييال  والتشيياور فييي  وسيياط األدوات المطروةيية  ،كييان ال بييد ميي  ت ديييد  دال قييياس مناسييبة لهييذا الاييرى

و اليذي  عيده زيقميون إسيينت  ،(HADS)هيادس  العيادي لقلق واإلكتئابامقياس للقياس وق  إختيار الباة ة على 

Ziegmon Esniet  جامعية  (،م3225 تف وتعديلف م ميد صيالأ خلييل بترجمقام م لذات الارى، و3261عام 

  .ووصفف بالصورل النهائية، مهيد م مد متوكل  جامعـة  م درمان اإلسالمية( الخرطوم(

 -:(HADS)لق واإلكتئاب العيادي ــارات مقياس القـــح عبـ( يوض1جدول رقم )

 عدد العبارات المقياس

 7  القلق

 7 اإلكتئاب 

 عبارل .3 الم مو  
 

   -طريقة تصحيح المقياس:

( يسيم  للميريو 1، 9، 3لكل سؤال م   سئلة المقياس  ربعية إجابيات  خييارات(، تتيدرج مي   صيفر،  

( واإلجابية األخييرل درجتهيا 1بحجابة واةيدل فقي ، ويكيون التقيييم معياكس لإلجابية مي الم: اإلجابية األوليى درجتهيا  

  م ت م  كل الدرجات لت ديد القلق واإلكتئاب.  صفر(،

 -ختيار المقياس:مبررات إ

 -وقد جا  إختيار الباة ة لهذا المقياس نتي ة لعدل مبررات  همها:

 . الص ة النفسيةيعتبر هذا المقياس م   ك ر المقاييس إنتشارام في م ال  (3

 عباراتف واض ف وسهلة الفهم.  (9

 لبيئة السودانية. لف مالئمتيتسم بدرجة  بات عالية، و (1

 طريقة تص ي ف سهلة توفر مفتاأ التص ي .  (.

  ن ر ال دول التالي. 
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 .(HADS)لق واإلكتئاب العيادي ـمفتاح تصحيح الصورة األصلية لمقياس الق( يوضح  5جدول رقم )

 درجة القلق واإلكتئاب ةـــمدى الدرج 

  Nil           ال يوجد  3 –صفر  مستوى القلق 

  Midضعي             1 – 9 

  Moderateمتوس       7 – . مستوى اإلكتئاب 

   Sever  شديد          فما فوق 6 

 

  -ثبات المقياس في البيئة السودانية:

 -بدراسة  بات المقياس في البيئة السودانية بطريقتي : (م3225 قام م مد صالأ خليل  

فيردام وبفاصيل (، 56 لمقيياس ميرتي  عليى عينية قوامهيا م تطبييق اتي .Re. Testإعيادل تطبييق المقيياس  (3

 (. 6.77زمني قدره الشهر والنص  وقد بل  ال بات  

تصيي ي  تييم . بعييد تطبيييق المقييياس علييى العينيية اإلسييتطالعية المييذكورل Split Halfالت زئيية النصييفية  (9

والنصي  ال ياني  النص  األول يتضم  العبيارات الفردييةم نص  هذه العبارات إلى نصفي ، عباراتف،  

وبحسييتخدام معادليية سييبيرمان بييراون بليي  معامييل اإلرتبيياط الكلييي للمقييياس  ، يتضييم  العبييارات الزوجييية

 6.67  .) 

   -الصدق الظاهري:

التي يقييس بهيا ميا ييراد ليف   ن صدق المقياس يقصد بف الدرجة م  الص ة ،(م3226 ذكرت  ن مايبرز  

 ن هذا النو   م  الصدق يقوم على فكرل مناسبة اإلختيار م(، 3225ةسي  فرةات   و ف صف، وقد  وض   قياسف

السيمة  و البعيد اليذي ل  و بالقيدرومدى عالقتها بدو م ل هذا النو  في وض  البنود، ولم  يطبق عليف وي ،لما يقيسف

د مي  م( بعيرى هيذا المقيياس عليى عيد9663ار، وللتأكد م  ذلك قامت الباة ة غيادل م ميد م ميود  يقيسف اإلختب

ى البيئية السيودانية م ومعرفية ميدى مالئمية هيذا المقيياس علييالمتخصصي  فيي عليم الينفس والتربيية بايرى الت كي

  ومرضى السكري.

  -الخصائص القياسية للمقياس في مجتمع الدراسة الحالية:

 ،فيي صيورتف المعدلية  (HADS)هيادسالخصائص القياسيية لمقيياس القليق واإلكتئياب العييادي لمعرفة  

( مف وصيام، 16  الدراسية يتكيون مي   امت الباة ة بتطبيقيف عليى عينية إسيتطالعية عشيوائية مصيارل مي  م تميق

وإي اد معاميل ال بيات والصيدق لمقيياس ، الداخلي للمقياس اإلتساق ، وذلك بهدا التأكد م  ن ى( 35و ذكر ( 35 

 القلق واإلكتئاب العيادي. 

   -: (HADS) هادس اإلكتئاب العياديالداخلي لمقياس القلق و أوال : اإلتساق

ار، وفيي هيذا يشيير فيؤاد  بيو    فضيل الطيرق فيي ت دييد صيدق اإلختبييعتبر صدق التكوي  الفرضيي مي 

(، إليى  ن  فضيل الطيرق التيي تسيتخدم فيي ت دييد صيدق اإلختبيارات م3227 ماجيدل الشياذلي ةطب المذكور في 

الييداخلي علييى مييدى إرتبيياط كييل  تعبيير طريقيية اإلتسيياقكييوي  الفرضييي، والتييي فييي مرةليية الت ريييب هييو صييدق الت

 البنود م  بعضها البعو داخل اإلختبار. و الوةدات 
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القلق واإلكتئاب  كلية لمقاييسها الفرعية في مقياسالت إرتباطات البنود بالدرجة الـ( يوضح معام1جدول رقم )

 -: (HADS)هادسالعيادي 

 ابـــــاإلكتئ لقـــــــالق

3 6.9316 9 6.92.7 

1 6.5060 . 6.5539 

5 6.5717 0 6.159. 

7 6....5 6 6.5351 

2 6.9766 36 6.9070 

33 6.1795 39 6.9350 

31 6.9137 3. 6.9221 

 

   -:  (HADS)ثانيا : معامل الثبات لمقياس القلق واإلكتئاب العيادي 

لمقيياس نفيس النتيائج إذا ميا  ن المقصود ب بات المقياس هيو  ن يعطيي ام(، 3226 سعد ميخائيل   وض   

،  ن المقصييود ب بييات م(9660  بييو عييالم م مييود رجييا   و ضيياا يير ميي  مييرل ت ييت ظييروا مما ليية، إسييتخدم اك

  -المقياس دقة المقياس  و إتساقف فيما يقيس، وم  الطرق المستخدمة في ت ديد  بات المقياس هي:

 ليل التباي . طريقة اإلختبارات المتكافئة. ار. طريقة الت زئة النصفية. طريقة ت طريقة إعادل اإلختب

 قياس القلقألبعاد مالت الثبات ـ( يوضح معام7جدول رقم )

 -واإلكتئاب العيادي بإستخدام معامل تحليل التباين الفاكرونباخ:

 معامل الثبات )األبعاد( المقياس الفرعي

 6.0516 القلق

 6.0.92 اإلكتئاب 

 

   -:(HADS)هادس  القلق واإلكتئاب العياديثالثا : الصدق الذاتي لمقياس 

وي ال يزر التربيعيي لمعاميل ال بيات،  ن الصيدق اليذاتي يسيام(، 9660  بيو عيالم رجا  م ميود  وض   

م  القيم الرقمية لمعيامالت ال بيات لعدد وعليف قامت الباة ة بحي اد الصدق الذاتي لمقياس القلق واإلكتئاب العيادي 

 يوض  هذا اإلجرا . التالي (. وال دول 7دول السابق رقم  التي تم توضي ها في ال 

 -:(HADS) هادس  ( يوضح معامالت الصدق الذاتي لألبعاد المختلفة بمقياس القلق واإلكتئاب العيادي8جدول رقم )

 معامل الصدق الذاتي  )األبعاد( المقياس الفرعي

  6.6665 القلق

 6.6636 اإلكتئاب 
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   -:المقترح )من تصميم الباحثة( السلوكي المعرفي لعالجاثالثا : برنامج 

  -هدا البرنامج العالجي:

الهدا م  تصميم هذا البرنامج مسياعدل مرضيى الفشيل الكليوي الميزم  اليذي  يعيانون مي  إضيطرابات  

القلق واإلكتئاب ألةدا  تايرات ةياتية، وتعليمهم طرق ومهارات جديدل للتكي  والتيأقلم مي  هيذا الميرى بهيدا 

 خلق واق   فضل لهم، وت قيق درجة  على م  التوافق النفسي واالجتماعي 

تقييم شامل للم توى المعرفي والسلوكي للمريو. خلق عالقة ةميمية وجييدل  -األهداا العامة لل لسات العالجية:

أقلم، وذليك م  المريو.تقوية اإلعتقادات الدينية للمريو. تعليم المريو طرق وإستراتي يات جديدل للتكيي  والتي

إلةييدا  التايييير فييي ةياتييف، ومسيياعدتف فييي تقبييل واقعييف ال ديييد، ب ييي  ي قييق درجيية  علييى ميي  التوافييق النفسييي 

  واض  ودقيق، ومساعدتف في ةلها. واالجتماعي. ت ديد مشاكل المريو بشكل

 

 (2شكـــل رقـــم )

 النموذج السلوكي المعرفي لإلضطرابات النفسية 

 

 

 

 التجارب الباكرة

تكوين اإلفتراضـات المتعطلة 
 وظيفيا  

 ةلحوادث الحرجـا

 األفكــــار األوتوماتيكيــة 

 ــة أعــــــــــــــــــــــراض الكآبــــــــــــــــــــــــ

 جسمانية

 دوافعية عاطفية معرفية

 سلوكـية
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 (0شكـــل رقــم )

 يوضح الجانب السوي والمرضي لنظرية العالج العقالني 

(A.B.C)اإلنفعالي من خــالل نظرية 

 )أ(
حــــدث محرك 

 نشط

 )ب(
نظام معتقدات 
 ال عقالنية

 )جـ(
نتيجة إنفعالية 
 )عصاب(

 )أ(
حــــدث 

 متحرك نشط

 (د)
مناقشة ودحض 
المعتقدات 
 الالعقالنية 

  تبديل
إحالل 
  

 )هـ(
والصحة  األثر

النفسية تبني 
 معتقدات عقالنية 

جانب عالجي 
ويــس  

جانب مرضي غير 
ويــس  
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 (1شكــل رقــم )

 نمــوذج الدائرة المفرغــــة للقلق

 

 Situationalالوضع المثير للقلق  

Trigger 

 شعور ذاتي 
 أعراض سلوكية

أعراض 
 فسيولوجية

ضربات القلب، 
رجفة...إلـخالعرق، ال  

الهروب، يتجمد، 
بروده، ينادي 
 للمساعدة.إلخ

الشعور باإلنهيار 
 شعور بالخوف

 أعراض القــــــلق 

 ردود األفعـــــــال 

ة  تغيرات فسيـولوجي  

يـة تغيرات سلوك
  

تغيرات 
 معرفيــة  

ضربات القلب، 
ـخشعور بالتعب...إل  

التجنب، محاولة 
 الهروب...إلـخ

م، إني ال أستطيع التأقل
ط، إحساس بالرتابة، إحبا
 خوف، إنزعاج
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   طريقة جمع البيانات وتطبيق االدوات ميدانيا :. 5.1

الكلى المعنية بوالية الخرطوم، وتم ت ديد يومي  لكل مركز، قامت الباة ة بزيارل لمراكز عالج وغسيل  

والييذي  تييم تشخيصييهم مسييبقام بييأنهم ا  الييدموي مرضييى المييداومي  علييى جلسييات اإلستصييفم مسيي  كلييي ل مييي  الوتيي

(  طفيال، وكيذلك .ال والذي  بل  عيددهم  تم إستبعاد المرضى األطفيعانون م  القلق واإلكتئاب بدرجات متفاوتف، 

القلييق وطبقييت الباة يية مقييياس ( مرضييى. 5المرضييى المصييابي  باإلضييطرابات الذهانييية والييذي  بليي  عييددهم  

 .على  فراد عينة الدراسة ،(HADS) هادس واإلكتئاب العيادي

  -تصحيح أدوات الدراسة:

ميي  بالنسييبة لكييل  دال وبعييد اإلنتهييا  بق ذكرهييا قامييت الباة يية بتصيي ي  اإلسييتمارل وفقييام للطريقيية التييي سيي 

 عييدت خصيصييام لهييذا الاييرى وميي   ييم  دخلييت فييي جهيياز ات فييي جييداول صييما ، التصيي ي  قامييت بتفرييي  البيانيي

 ال اسوب لمعال تها إةصائيام، وذلك ع  طريقة اإلستعانة بمتخصص في هذا الم ال.

   -أساليب المعالجة اإلحصائية:. 1.1

ي ت ليل بيانات العينة اإلسيتطالعية والعينية النهائيية عليى جهياز ال اسيب اآلليي وذليك إعتمدت الباة ة ف 

 ت ري الدقة في النتائج. السرعة الزمنية. تقليل ال هد.  -لآلتي:

 

 عرض النتــائج وتفسيرها   .1

   -عرض النتائج: .2.1

 -الفرض األول:

لمعرفيي المقتيرأ إليى ت سيي  درجية يؤدي تطبيق برنامج العالج السيلوكي اينص هذا الفرى على  نف  

القلييق واإلكتئيياب لييدى مرضييى الفشييل الكلييوي المييزم ، كمييا يقيسييف مقييياس القلييق واإلكتئيياب العيييادي  هييادس( 

(HADS) . 

 بعاد مقياس القلق 

 واإلكتئاب العيادي

زم  

 التطبيق

اإلن راا  المتوس  العدد

 المعياري

القيمة  قيمة  ت(

 اإلةتمالية

 اجــــــــاإلستنت

توجييييد فييييروق داليييية إةصييييائيام  6.663 96.60 1.31 39.79 06 قبلي القلق 

 3.79 69.26 بعدي لصال  التطبيق البعدي

توجييييد فييييروق داليييية إةصييييائيام  3.663 90.76 9.50 33.57 06 قبلي اإلكتئاب

 3.76 61.55 بعدي لصال  التطبيق البعدي

 

وجد عالقة داللة إةصائيام بيي  درجية الت سي  مي  القليق واإلكتئياب ت ينص هذا الفرى على  نف  -الفرض الثاني:

 الناجم ع  تطبيق برنامج العالج السلوكي المعرفي على مرضى الفشل الكلوي المزم  وعمر المريو(. 

 اجـــــــــاإلستنت القيمة اإلةتمالية معامل اإلرتباط م  العمر  بعاد مقياس القلق واإلكتئاب العيادي

 ال توجد عالقة دالة بي  المتايري   26..6 6.661- القلق
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 ال توجد عالقة دالة بي  المتايري   6.102 ..6.6 اإلكتئاب 

 

   -الفرض الثالث:

 ال توجد فروق ذات داللة إةصائية في درجية الت سي  مي  القليق واإلكتئياب  ينص هذا الفرى على  نف 

ليى مرضيى الفشيل الكليوي الميزم  تعيزى لنيو  الميريو الناجم ع  تطبييق برنيامج العيالج السيلوكي المعرفيي ع

 (،  ذكر،  ن ى

 بعاد مقياس القلق 

 واإلكتئاب العيادي

زم  

 التطبيق

 بعدي

 

 العدد

 

 المتوس 

اإلن راا 

 المعياري

القيمة  قيمة  ت(

 اإلةتمالية

 اجــــــاإلستنت

ال توجييد فييروق داليية إةصييائيام  6.750 6.139 3.67 9.27 13 ذكور  القلق 

 3.56 9.61 92 إنا   ي  الم موعتي  ب

ال توجييد فييروق داليية إةصييائيام  6.167 6.679 3.65 1.15 13 ذكور اإلكتئاب 

 3.79 1.70 92 إنا   بي  الم موعتي  

 

توجييد فييروق ذات دالليية إةصييائية فييي درجيية الت سيي  ميي  القلييق   هييذا الفييرى علييى  نييفييينص  -الفوورض الرابووع:

ع  تطبيق برنامج العالج السلوكي المعرفي عليى مرضيى الفشيل الكليوي الميزم  تعيزى لل الية واإلكتئاب الناجم 

 التعليمية   مي،  ساس، متوس ،  انوي(.  

 بعاد مقياس 

القلق 

واإلكتئاب 

 العيادي

م مو   مصدر التباي 

 المربعات

درجات 

 ال رية

متوس  

 المربعات

القيمة  قيمة ا

 اإلةتمالية

 اجـــــــــــاإلستنت

  6.700 1 9.922 بي  الم موعات  القلق 

6.9.6 

 

6.601 

ال توجد فيروق دالية بيي  

 1.623 50 371.363 داخل الم موعات  الم موعات في القلق 

  52 66..375 الكلي 

  3.2.6 1 ..5.6 بي  الم موعات  اإلكتئاب

6.520 

 

6.096 

ال توجد فيروق دالية بيي  

الم موعيييييييييييات فيييييييييييي 

 اإلكتئاب 

 1.90 50 361.660 داخل الم موعات 

  52 366.65 الكلي 
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   -الفرض الخامس:

توجد فيروق ذات داللية إةصيائية فيي درجية الت سي  مي  القليق واإلكتئياب ينص هذا الفرى على  نف:   

اعيية الناجم ع  تطبيق برنامج العالج السلوكي المعرفي على مرضى الفشل الكليوي الميزم  تعيزي لل الية االجتم

  متزوج، غير متزوج، مطلق(. 

 بعاد مقياس 

القلق واإلكتئاب 

 العيادي

م مو   مصدر التباي 

 المربعات

درجات 

 ال رية

متوس  

 المربعات

القيمة  قيمة ا

 اإلةتمالية

 اجــــــــاإلستنت

ال توجيييييد فيييييروق دالييييية  .6.65 1.67 6.51 9 37.0 بي  الم موعات  القلق 

بييييييييييييييي  إةصييييييييييييييائيام 

 القلق  الم موعات في

 9.77 57 356.11 داخل الم موعات 

  52 6..375 الكلي 

ال توجيييييد فيييييروق دالييييية  6.0.3 2...6 0..3 1 9.29 بي  الم موعات  اإلكتئاب

بييييييييييييييي  إةصييييييييييييييائيام 

الم موعيييييييييييات فيييييييييييي 

 اإلكتئاب 

 1.90 57 65.29 داخل الم موعات 

  52 366.65 الكلي 

 

ال توجد فروق ذات داللة إةصيائية فيي درجية الت سي  مي  القليق فرى على  نف  ينص هذا  ال -الفرض السادس:

واإلكتئاب الناجم ع  تطبيق برنامج العالج السلوكي المعرفي لدى مرضى الفشيل الكليوي الميزم  تعيزى للوضي  

 الوظيفي  عاملي ، وغير العاملي (. 

 بعاد مقياس 

القلق 

واإلكتئاب 

 العيادي

الوض  

 الوظيفي

عدد 

 التال ا

متوس  

 الرتب

معلمة مان 

 ونتي

ملمة 

 ويلكسون

القيمة  قيمة ز

 االةتمالية

 اجـــــــــاإلستنت

  96.76 2 عاملي   القلق 

93..6 

 

952.6 

 

6.197 

 

6.7.. 

ال توجيييييد فيييييروق دالييييية 

إةصييييييييييييييائيام بييييييييييييييي  

 الم موعتي  

 16.66 53 غير عاملي  

  95.12 2 عاملي   اإلكتئاب 

361.56 

 

996.56 

 

6.207 

 

6.111 

ال توجيييييد فيييييروق دالييييية 

إةصييييييييييييييائيام بييييييييييييييي  

 الم موعتي  

 6..13 53 غير عاملي  
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   -الفرض السابع:

توجد عالقة دالة إةصائيام بي  درجة الت س  م  القلق واإلكتئاب الناجم ع  ينص هذا الفرى على  نف   

 زم  والمدل الزمنية ل هور المرى(. تطبيق برنامج العالج السلوكي المعرفي على مرضى الفشل الكلوي الم

 بعاد مقياس القلق 

 واإلكتئاب العيادي

معامل اإلرتباط م   

 مدل اإلصابة

القيمة 

 اإلةتمالية

 اجـــــــــــاإلستنت

 توجد عالقة طردية دالة بي  المتايري   6.662 .6.16 القلق

 ال توجد عالقة دالة بي  المتايري   ..6.1 6.651 اإلكتئاب 

 

   -لفرض الثامن:ا

توجد فروق دالة إةصائيام في درجة الت س  م  القلق واإلكتئاب النياجم مي  ينص هذا الفرى على  نف   

تطبيق برنامج العالج السلوكي المعرفي على مرضى الفشل الكلوي المزم  تبعام للرغبة واألمل في عملية زراعية 

 ت( للم مييوعتي  المسييتقلتي ، وقييد  ظهييرت نتي يية هييذا ولدراسيية هييذا الفييرى إسييتخدمت الباة يية إختبييار . (الكلييى

  -اإلجرا  ال دول التالي:

 بعاد مقياس القلق 

 واإلكتئاب العيادي

اإلن راا  المتوس  العدد الرغبة

 المعياري

قيمة 

 ت

القيمة 

 اإلةتمالية

 اإلستنتاج

ال توجد فروق دالة إةصيائيام  6.905 3.39 3.76 9.70 5. نعم  القلق 

 2..3 1.11 35 ال عتي  بي  الم مو

ال توجد فروق دالة إةصيائيام  .6.90 3.39 3.63 6..1 5. نعم  اإلكتئاب 

   3.02 66.. 35 ال بي  الم موعتي  

 

 ائج وتفسيرهاــــــة النتـــمناقش . 0.1

وتايييير ة للفييرد، عييادل هيكليية البنييية المعرفيييا البرنييام  بميييزات  همهييا إيتسييم هييذ -مناقشووة نتيجووة الفوورض األول:

ا تخيالتييف وتنبؤاتييف المسييتقبلية، وقييد إسييتند هييذ دراكييف وتفسيييره للبيئيية الم يطيية، وايضييام ات اهاتييف القيمييية وطرائييق إ

اإلنفعيياالت، ولكيي  فييي إسييت ارل  ليييس فقيي  فييي تكييوي  ن المعرفيية هييي عامييل  ولييي هييام البرنييام  علييى الفرضييية "

 اتف.هذا البرنامج المدركات المشوهة للفرد ع  ذ وتسكي  اإلضطرابات اإلنفعالية، فقد إستهدا

 نييف ال توجدعالقيية داليية بييي  ( 36  تشييير النتييائج المعروضيية فييي ال ييدول رقييم-مناقشووة نتيجووة الفوورض الثوواني:

المتايييري ، وهييذه النتي يية تؤكييد عييدم ت قييق صيي ة هييذا الفييرى بصييورل إي ابييية ،  ي التوجييد عالقيية بييي  درجيية 

 الت سس  وعمر المريو.

ينص هذا الفرى على  نف  ال توجد فروق ذات داللة إةصائية فيي درجية الت سي  -اقشة نتيجة الفرض الثالث:من

  تعزى م  القلق واإلكتئاب الناجم ع  تطبيق برنامج العالج السلوكي المعرفي على مرضى الفشل الكلوي المزم

 لنو  المريو  ذكر،  ن ى(.
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الباة يية وجييود فييروق داليية إةصييائيام فييي درجيية الت سيي  ميي  القلييق  كانييت تتوقيي  -مناقشووة نتيجووة الفوورض الرابووع:

واإلكتئاب بعيد تطبييق البرنيامج وال الية التعليميية للميريو، وذليك ألن فاعليية برنيامج العيالج السيلوكي المعرفيي 

سية ي تاج إليى ةيد  دنيى مي  التعلييم والمعيارا، وبالتيالي ي يد  تطبييق البرنيامج   يرام اكبير فيي عينية  فيراد الدرا

 المتعلمي . 

ينص هذا الفرى على  نف:  توجد فروق ذات داللة إةصائية في درجة الت س   -مناقشة نتيجة الفرض الخامس:

م  القلق واإلكتئاب الناجم ع  تطبيق برنامج العالج السلوكي المعرفي على مرضى الفشل الكلوي المزم  تعزي 

 لل الة االجتماعية  متزوج، غير متزوج، مطلق(. 

يينص هيذا  الفيرى عليى  نيف   ال توجيد فيروق ذات داللية إةصيائية فيي درجية  -اقشة نتيجة الفرض السادس:من

الت سيي  ميي  القلييق واإلكتئيياب النيياجم عيي  تطبيييق برنييامج العييالج السييلوكي المعرفييي لييدى مرضييى الفشييل الكلييوي 

 المزم  تعزى للوض  الوظيفي  عاملي ، وغير العاملي (. 

عندما تطول الفترل الزمنية ل هور ميرى الفشيل الكليوي الميزم  قيد تطيول معيف  -لسابع:مناقشة نتيجة الفرض ا

، ألن (Habitiuation)فترل القلق، وبالتالي يمكي   ن يتكيي  الميريو مي  القليق عي  طرييق بميا يعيرا بيالتعود 

للفييرد ولكيي   الفييرد لديييف قابلييية للتعييود ةتييى علييى الخييوا، فالمخيياوا فييي البداييية قييد تكييون مزع يية بصييورل  كبيير

 لزمنية ربما يتعود عليها المريو. بحستمراريتها م  إزدياد فترتها ا

ينص هيذا الفيرى عليى  نيف  توجيد فيروق دالية إةصيائيام فيي درجية الت سي  مي   -مناقشة نتيجة الفرض الثامن:

زم  تبعييام القلييق واإلكتئيياب النيياجم ميي  تطبيييق برنييامج العييالج السييلوكي المعرفييي علييى مرضييى الفشييل الكلييوي الميي

 للرغبة واألمل في عملية زراعة الكلى(. 

 

 التوصيـات والمقترحــات   .5

   -تمهيد:

في هذا ال انب م  الدراسة سوا تقوم الباة ة بعرى وتلخييص ل ميي  النتيائج التيي توصيلت إليهيا مي   

ةييل مشييكلة إجرائهييا لهييذه الدراسيية، كمييا يتضييم   يضييام بعييو التوصيييات والمقترةييات التييي تييرى  نهييا تفيييد فييي 

تيرى الباة ية  نهيا ذات  هميية بالنسيبة لل انيب  ،الدراسة، و يضام يتضم  هذا الفصل مقترةيات لدراسيات مسيتقبلية

 الن ري والعملي لمشكلة الدراسة. 

  -ة:ـــخالص

المقتيرأ، وتوصيلت إليى  ن العيالج السيلوكي المعرفيي برنيامج تطبييق خلصت هذه الدراسة إلى إمكانية  

ت يت اإلستصيفا   –الميزم  القليق واإلكتئياب ليدى مرضيى الفشيل الكليوي درجية ةقق ت سنام فيي  تطبيق البرنامج

عيدم م  القلق واإلكتئاب وعمر المريو، كما  وضي  درجة الت س  عالقة دالة بي  ، و وض  عدم وجود الدموي

ال اليية ن ييى(، للنييو   ذكيير،  تعييزى ذات دالليية إةصييائية فييي درجيية الت سيي  ميي  القلييق واإلكتئيياب وجييود فييروق 

 .(التعليمية، االجتماعية، الوظيفية
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 -التوصيات:

جراةية تو يق جلسات هذا البرنامج في شكل كتيبات  و نشرات توز  على جمي  مراكيز عيالج وغسييل  (3

 الكلى بالسودان. 

سياعدل مرضيى الكليى لموجراةية تعيي  المعالج النفسي المؤهل للعميل بمراكيز عيالج وغسييل ضرورل  (9

 إعادل توافقهم النفسي واإلجتماعي. المزم  في  الفشل الكلوي

تييدريب المعييال ي  النفسيييي  علييى اإلسييتراتي يات والتقنيييات التييي تييم تصييميمها وإسييتخدامها فييي هييذه  (1

 الدراسة، وذلك لما وصلت إليف م  نتائج إي ابية. 

 سيمانية والنفسييةيتم فيها توضي  طبيعة مرضى الفشل الكلوي و  ياره ال  ،قيام برامج توعوية وإرشادية (.

 .  واالجتماعية

اإلهتمام بحجرا  الدراسات م  قبيل المتخصصيي  فيي هيذا الم يال بيالتركيز عليى تطبييق تقنييات العيالج  (5

 م  بقية اإلضطرابات النفسية.السلوكي المعرفي 

  .وألهمية عملية زراعة الكلى ك ل  م ل لمشاكل الفشل الكلوي المزم  (0

 (Quality Of Llife)رسمي بأهمية رف  مستوى نوعية ال يال ضرورل لفت اإلنتباه الشعبي وال (7

 

 -الدراسات والبحوث المقترحة:

  -تقترأ الباة ة الموضوعات التالية كدراسات مستقبلية في نفس الم ال: 

 دراسة إمكانية تطبيق برنامج العالج السلوكي المعرفي م  األطفال المصابي  بالفشل الكلوي المزم .  (3

فييي درجيية ت سيي  اإلضييطرابات النفسييية بييي  السييلوكي المعرفييي  اعلييية برنييامج العييالجدراسيية مقارنيية ف (9

 الكلي.  مرضى الفشل الكلوي وزارعي

 هذه الدراسة.  التي تمت بهاإجرا  دراسة في  ت اه الدراسة ال الية بعينة  كبر م   (1

  طييوال فتييرل دراسيية بقييية اإلضييطرابات النفسييية والعقلييية التييي تصيياةب مرضييى الفشييل الكلييوي المييزم (.

 مرضهم. 

وكي المعرفيي دراسة مقارنة م موعة م  مرضى الفشل الكلوي المزم  يطبق عليها تقنيات العالج السل (5

 و خرى يطبق عليها نفس البرنامج م  إستعمال العقاقير. بدون إستعمال عقاقير، 

متايييرات ية لييدى مرضييى الفشييل الكلييوي ونوعييية ال يييال وبعييو الضييطرابات النفسييدراسيية  سييباب اإل (0

 األخرى. 

 

 

 

 

 

 

http://www.ajrsp.com/


م 0202-9-5والعشرون | تأريخ اإلصدار:  التاسع المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار  

  
  

 

 www.ajrsp.com                                                                                                       89 

 ISSN: 2706-6495 
 

 المصــــــــادر والمراجــع .1

 المصــــــــادر والمراجــع

  -العربية:  والمراج  باللاةالمصادر 

  -المصـــــادر: أوال : 

  ( القرآن الكريم.3

 ، دار صادر للطباعة والنشر، بيروت، لبنان.3م(، لسان العرب، ط9666مكرم، جمال الدي    (9

 ، دار المعارا، القاهرل.9م(، المصباأ المنير، ط3277الفيومي،  ةمد  ( 1

 ثانيا : المراجع 

 ، دار الدعول، إستنابول، تركيا.9م(، المع م الوسي ، ط3262مصطفى، إبراهيم  (.

 م(، الطب النفسي المعاصر، مكتبة األن لو المصرية، القاهرل.3226عكاشة،  ةمد  ( 9

 فسي، دار الشرق األوس  للطباعة والنشر، الكويت.م(، المرشد في الطب الن3222شوقي،  ةمد   (0

م(، مدى فعالية التدريب على المهارات االجتماعية والعالج السلوكي المعرفي في .322عمر،  ةمد   (7

  ،عالم الفكر، الكويت.9تخفي  القلق، ط

 ، بيروت.يداآلفاق ال دم(، اإلةصا  النفسي وقياس القدرات اإلنسانية، دار 3226ميخائيل،  سعد   (6

 ، دار سنا  للنشر، القاهرل.3م(، اإلنسان والقل، ط3221يوعلو، األزرق   (2

 ، مكتبة دار الشعب، القاهرل.6م(،  ةيا  علوم الدي ، ج3202الازالي، م مد  ( 36

 م(، علم النفس في الترا  اإلسالمي، دار جامعة الخرطول للنشر.3225طف، الزبير   (33

 ، الديوان االميري، الكويت.3م(، سلسلة تشخيص االضطرابات النفسية، ط9666الرشيدي، بشير  ( 39

 م(، طرق الب   االجتماعي، درا الكتب للطباعة والنشر.3223العتباي، جبر  ( 31

 ، عالم الكتب، القاهرل.1م(، الص ة النفسية والعالج النفسي، ط3226زهران، ةامد  ( .3

 ، عالم الكتب، القاهرل.9ية والعالج النفسي، طم(، الص ة النفس3227  زهران، ةامد( 35

 م(، تعديل السلوع البشري، دار المنارل للنشر والتوزي ، جدل..322المال ، ةسان   (30

 ، اربد، دار الكندي للنشر والتوزي .3م(، مناهج الب   التربوي، ط3222المنسي، ةس   ( 37

 لعلمي، مكتبة، عمان.م(، قرا ات في  ساليب الب   ا3225فرةات، ةسي   ( 36

 ، دار النشر لل امعات.3م(، مناهج الب   في العلوم النفسية والتربوية، ط3226 بو عالم، رجا   ( 32

 ، دار النشر لل امعات5ط م(، مناهج الب   في العلوم النفسية والتربوية،9660   بو عالم، رجا ( 96

 ، دار العلم، دمشق.1خلص منف، طم(، القلق وكي  تت3222السباعي ....واخرون، زهير  ( 93

 ، مكتبة الفالأ، الكويت.3م(، القياس النفسي، ط3261، سعد   عبد الرةم( 99

م(، االضطرابات المزاجية  سبابها وطرق عالجها، دار الفكر العربي، .322، سعد   عبد الرةم (91

 القاهرل.
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، دار  ةيا  الترا  9، طدد الم يم(، المع م الكبير، ت قيق  ةمدي عب3265الطبراني، سليمان  ( .9

 العربي، بيروت.

 ، دار الطليعة، عمان.1م(، إختيار األفكار والمعتقدات الخاطئة، ط3225ري اني، سليمان  ( 95

 م(، الص ة النفسية والتوافي، مركز اإلسكندرية للكتاب، القاهرل.9663 ةمد، سهير  ( 90

 ج المعرفي السلوكي، الزقازيقم(، األسس الن رية للعال3222م مد، عادل  ( 97

 م(، الب   العلمي وإستخدام مصادر المعلومات، دار الشئون ال قافية، باداد.3229قندل ي، عامر  ( 96

م(، مناهج الب   العلمي وطرق كتابة الرسائل، دار  فريقية العالمية 3225   ع مان، عبد الرةم (92

 للنشر، السودان.

 م(، األعصبة النفسية والذهانات العقلية، دار النهضة العربية، القاهرل9663   العيسوي، عبد الرةم( 16

م(، االكتئاب إضطراب العصر ال دي  قهمف و ساليب عالجف، مطاب  3226  رإبراهيم، عبد الستا( 13

 الرسالة، الكويت.

 ، دار المعارا، القاهرل.3م(، ف  االسترخا ، ط3222   ع مان، عبد اللطي (19

 ، مكتبة مدبولي، القاهرل.3طم(، موسوعة علم النفس والت ليل النفسي، .322بدالمنعم  ال ضي، ع( 11

 م(، الب   العلمي، درا م د الوي للنشر والتوزي ، عمان.3262عبيدان وارخون...  ( .1

 م(،  صول الب   العلمي، دار م د للنشر والتوزي ، بيروت.3222ذوقان، عدس   (15

 م(، سيكولوجية العدوان وترويضها، جامعة جنوب الوادي، سوهاج9663   العقاد، عبد اللطي( 10

ال سم وبعص متايرات الشخصية والقلق لدى عينة م   لم(، صور3225كفافي، عال  الدي   ( 17

 المراهقات، دار المعرفة ال امعية، اإلسكندرية.

 كر العربي، القاهرل.، إدارل الف3م(، القلق وإدارل الضاوط النفسية، ط9663ع مان، فاروق  ( 16

، دار 1م(، سيييكلوجية الييتعلم بييي  المن ييور االرتبيياطي والمن ييور المعرفييي، ط.966الزيييات، فت ييي  ( 12

 النشر لل امعات، القاهرل.

، دار القلم للطباعية للنشير، 3م(، الك  بالنقيو  كطريقة في العالج النفسي(، ط3265الزراد، فيصل   (6.

 لبنان.

 بيروت. دار اآلفاق ال ديدل،، 3م(، علم النفس الفيسولوجي، ط3266 غا، كاظم   (3.

 ، الدار البيضا ، باداد..م(، إنفعاالتها و مرضها وعالجها، ط3262علي، كمال   (9.

 م(، علم النفس اإلكلينيكي، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرل.3226مليكف، لويس  ( 1.

 م. .322( الكويت، دار القلم، 9ط   وتعديل السلوع. ( لويس كامل مليكف: العالج السلوكي ..

، دار قبيييا  للطباعييية والنشييير 3م(، عليييم األميييراى النفسيييية والعقليييية، ط9666، م ميييد   عبيييد اليييرةم( 5.

 والتوزي ، القاهرل.

 م(، مختار الص اأ، الهيئة العامة للكتاب، القاهرل.3272الرازي، م مد   (0.
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ج النفسيي اليذاتي بقييول التخييل، دار النشير بييالمركز العربيي للددراسييات م(، العييال3229ة يار، م ميد  ( 7.
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 طيف اضطراب ذوي للطلبة االستقاللية المهارات إكساب في بعد عن التعليم تكنولوجيا استخدام تحديات

 معلميهم نظر وجهة من التوحد

Challenges of Using Distance Learning Technology to give Students with Autism 

Spectrum Disorder, Independence Skills from Teachers’ Point of View  

 غريبحمد محمود  ريم بنتد. 

 ، المملكة العربية السعوديةجامعة جدة ،تربيةال يَّةكل ،الخاصة تربيةقسم ال ،أستاذ مساعد

 السواطمسعود عيضة  بنت مرام .أ

 ، المملكة العربية السعوديةجامعة جدة، خاصة تربيةطالبة ماجستير 

 swat@outlook.com-MramEmail:  

 

 صالملخ  

راَسةهدفت  دافي إكساب الطلبة ذوي اضطراب طيف ، عن بُعديات استخدام تكنولوجيا التعليم إلى معرفة تحدِّ  يَّةالحال الدِّ  لتَوحُّ

راَسةي في م المنهج الوصفي التحليلخداستُ وقد ، في مدينة جدة، يهممعلِّممن وجهة نظر ، يَّةالمهارات االستقالل ما تكونت ك، الدِّ

راَسةعينة  دات الطلبة ذوي اضطراب طيف معلِّمي ومعلِّممن  101من  الدِّ وتم إعداد ، يَّةفي جميع المؤسسات التعليم، التَوحُّ

اضطراب  ي ذويمعلِّموأشارت النتائج إلى أن هناك العديد من التحديات التي تواجه ، لجمع البيانات من العينة أداة  ك االستبانة 

دطيف  وي اضطراب الخاصة بالطلبة ذ يَّةوالمواقع التعليم، يَّةبالمكتبات الرقم ينمعلِّمق بعدم معرفة التعلَّ أبرزها ي وكان، التَوحُّ

دطيف  إلكساب الطلبة المهارات  يَّةفرد يَّةوعدم القدرة على استخدام البرامج والتطبيقات في بناء خطة تربو، التَوحُّ

، نوات الخبرةس متغيِّرو، يَّةسة التعليمالمؤسَّ  متغيِّرعزى لتُ  اعدم وجود فروق دالة إحصائي   إلى كما أشارت النتائج  ،يَّةاالستقالل

 في مجال استخدام التكنولوجيا. يَّةالدورات التدريب متغيِّرو

داضطراب طيف الطلبة ذوي ، عن بُعدالتعليم  :ي ةالكلمات المفتاح  .يَّةقاللالمهارات االست، التَوحُّ
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Challenges of Using Distance Learning Technology to give Students with Autism 

Spectrum Disorder, Independence Skills from Teachers’ Point of View  

Dr. Reem Mahmoud Ghraib 

Associate Professor - Department of Special Education - Faculty of Education University of 

Jeddah 

Maram Eidha Al-Sawat  

Researcher and Master's Student, Department of Education, Special Education/ Autism 

Spectrum Disorder Course, Faculty of Education, University of Jeddah 

 

Abstract 

The study examines the challenges of using distance learning technology, in giving students 

with autism spectrum disorder (ASD) independent skills, from the point of view of their 

teachers, in Jeddah, using the analytical descriptive approach. The study sample consisted of 

(101) teachers of students with (ASD). 

The researchers prepared a measure for collecting data from the sample, and the results 

indicated many challenges that face teachers of students with ASD, most notably related to 

teachers' lack of knowledge of digital libraries, educational sites for students with autism 

spectrum disorder, and the inability to use programs and applications to build an individual 

educational plan to provide students with independence skills. The results also indicated that 

there were no statistically significant differences attributable to educational institution 

variable, years of experience variable and the variable of training courses on the use of 

technology. The study recommends provision of training courses to teachers of students with 

ASD to plan and design educational programs for independent skills, using the tools of distance 

learning technology. 

Keywords: Distance learning, autism spectrum disorder, independence skills. 
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 :ـةمالمـقد

 اشهد تطور  ن ناأنإذ ؛ يَّةالتكنولوجيا في العصر الحالي من الضروريات التي ال يمكن االستغناء عنها في حياتنا اليوم دُّ تع

جيا قاس بمدى استخدامها وتفعيلها للتكنولوم األمم والشعوب يُ وقد أصبح تقدُّ ، للتكنولوجيا في جميع مجاالت الحياة اسريع  

 ى مجاالت الحياة.الحديثة في شتَّ 

قد فرضت علينا العديد من التغيرات  ،رات المعاصرة التي نشأت على الصعيد العالمي في مجال التعليمكما أن التطو  

ن الطلبة م ق العديد من الفوائد لكل  حقِّ التعليم يُ  يَّةثبت أن استخدام التكنولوجيا في عملو، يَّةفي النظم التعليم يَّةالحيو

 .(Sabayleh & Alramamneh, 2020) ينمعلِّموال

أزمة  11-حيث أصبح فايروس كورونا كوفيد، هددت التعليم في جميع أنحاء العالم ةلما يشهده العالم من أزمة كبير اونظر  

 ستراتيجيات التعليمإ ترتطوَّ ولقد ، والجامعاتالمدارس  جميع تقوأغل فقد أعلنت كافة الدول حالة الطوارئ، يَّةعالم

 ةشحات؛ 9011 ،خاصة بالتعليم )السعد يَّةومواقع تعليم يَّةمنصات إلكترونن خالل م ،عن بُعدوأصبح الطلبة يتلقون تعليمهم 

9090) 

 ةيَّ العمل في تحسين يساعدعاقة إلأن استخدام التكنولوجيا مع الطلبة ذوي اإلى ( alshammari,2015) الشمري وقد أشار

على تهم لمساعد هاكما يمكن استخدام ،من المهارات وتحسين العديد ألداء المهامِّ  لهمتاحة الفرصة إمن خالل ، يَّةالتعليم

 .(Sulaimani, 2017) ب على الكثير من التحديات والعقبات التي يواجهونها أثناء معيشتهم أو تعليمهمالتغلُّ 

 حيث، عاقةإلوجيا في تعليم الطلبة ذوي ااستخدام التكنول اختالف (Gokaydin et al., 2020) جوكيدن وآخرون والحظ

لمحتوى ض ار  إذا عُ  ام يكون أكثر نفع  أن التعلُّ  الدِّراَساتالعديد من  تدة، وذكرتجسيد المفاهيم المجرَّ هم من المهم عند تعليم نهأ

دأما من جانب الطلبة ذوي اضطراب طيف  ،في أكثر من شكلي  ا وبصري  ا وسمعي  ا شفه ر في النظام ر الكبيللتغيُّ ونتيجة ،التَوحُّ

 المفاجئر بسبب التغيُّ ؛أنهم يواجهون العديد من العقبات (Stenhoff et al., 2020) ستينهوف وآخرون دكَّ أ، التعليمي لديهم

 (Hedges et al., 2018) هيدجز وآخرون أثبتكما  .عن بُعدوتلقي التعليم  ،من النظام المدرسي إلى المكوث في المنزل

دانتشار استخدام التكنولوجيا من قبل الطلبة ذوي اضطراب طيف  من المراهقين  %19وجد في دراسة أجراها أن و ،التَوحُّ

يمكن  الذي مَّ هان الباحثين قد اكتشفوا الدور الوفي حين أ، استخدام التكنولوجيافي ي  ا ساعات يوم 5يقضون ما يقارب  منهم

دلبة ذوي اضطراب طيف أن تلعبه التكنولوجيا في تعليم الط  كان من النادر البحث في وجهات ،يَّةالمهارات األكاديم التَوحُّ

 .يَّةالمهارات االستقالل همإلكساب عن بُعدتكنولوجيا التعليم استخدام  تحديات حول ،ينمعلِّمنظر ال

 مشكلة البحث: 

داضطراب طيف  يعدُّ  طراب وتأثير هذا االض، عمر الطفلت األولى من في السنوا يتم تشخيصهامن االضطرابات التي  التَوحُّ

ي والت ،من األمور الشائعةيهم لد يَّةالقصور في المهارات االستقالل يعتبركما  (.9011، أبو رماننمو )اليشمل جميع جوانب 

 ، مسلوكه فيتؤثر 
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دالتلبة من ذوي اضطراب طيف التي من الضروري تعلمها للطمن المهارات  يَّةالمهارات االستقالل على ذلك تعدُّ  وبناء    َوحُّ

بة في جميع البيئات المكتس يَّةتطبيق المهارات االستقالل يَّةم كيفتعلُّ  يمكنهمبحيث  ،وفي بيئات المجتمع ،يَّةفي الفصول الدراس

 (Chiang et al., 2017)المختلفة 

تكنولوجيا للطلبة ذوي البرز عمق مشكلة استخدام  فقد ؛عن بُعدالتعليم  يَّةوإلزام ،زمة فايروس كوروناأ ومع ظهور

داضطراب طيف  كما يالحظ في ، (9090، المالكي وشعبان؛ 9090، السلمي والمكاوي) دراستا ما أكدتهوهذا  ،التَوحُّ

دطيف ي اضطراب معلِّممن قبل ة استخدام التكنولوجيا الخاصة قلَّ  تربيةميدان ال استخدام  علىواقتصارهم  ،التَوحُّ

 االتي غالب   ةيَّ باستثناء المهارات االستقالل ،يَّةواالجتماع يَّةأو في تعليم المهارات األكاديم ،التكنولوجيا مع الطلبة في الترفيه

 الي:الت في السؤال الرئيس لتتمثَّ تي الومن هنا ظهرت مشكلة البحث ، تعليمهافي  يَّةتستخدم األساليب التقليد ما

من  ،دالتَوح  للطلبة ذوي اضطراب طيف  ي ةفي إكساب المهارات االستقالل ،عن بُعدتحديات استخدام تكنولوجيا التعليم ما  -

 يهم؟معلِّموجهة نظر 

 :ةيسئلة التالألي تتفرع منها اذوال

 للطلبة ذوي يَّةفي إكساب المهارات االستقالل بُعد عنيات استخدام تكنولوجيا التعليم في تحدِّ  هناك فروقهل  .1

داضطراب طيف   حكومي(؟-)أهلييَّةالمؤسسة التعليم متغيِّرل اوفق   ،يهممعلِّممن وجهة نظر  ،التَوحُّ

 للطلبة ذوي يَّةفي إكساب المهارات االستقالل عن بُعديات استخدام تكنولوجيا التعليم تحدِّ  هناك فروق فيهل  .9

دااضطراب طيف  سنوات  7، سنوات 6 - 4، سنوات 3- 1سنوات الخبرة ) متغيِّرل اوفق   ،يهممعلِّممن وجهة نظر  ،لتَوحُّ

 ؟فأكثر(

 للطلبة ذوي اضطراب طيف يَّةفي إكساب المهارات االستقالل عن بُعدالستخدام تكنولوجيا التعليم  هناك فروقهل  .3

د  ةيَّ في مجال استخدام التكنولوجيا )بدون دورات تدريب يَّةد الدورات التدريبعد متغيِّرل اوفق   ،يهممعلِّممن وجهة نظر  ،التَوحُّ

 فأكثر(؟ يَّةدورات تدريب 6 -فأقل  يَّةدورات تدريب 5 –

 البحث:أهداف 

راَسةهدفت   اآلتي:إلى  يَّةالحال الدِّ

طيف  للطلبة ذوي اضطراب ةيَّ في إكساب المهارات االستقالل عن بُعديات استخدام تكنولوجيا التعليم الكشف عن تحدِّ  -1

د في مجال استخدام  يَّةعدد الدورات التدريب، سنوات الخبرة) :ةيات التالمتغيِّرلل اوفق   ،يهممعلِّممن وجهة نظر  ،التَوحُّ

 .(يَّةالمؤسسة التعليم، التكنولوجيا

لطلبة ذوي ل يَّةلمهارات االستقاللفي إكساب ا عن بُعدمن استخدام تكنولوجيا التعليم  يات التي تحدُّ إيجاد حلول للتحدِّ  -9

داضطراب طيف   .التَوحُّ
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 البحث: ي ةأهم

تأثيره  يمتدُّ  ،همل يَّةاألثر السلبي للعجز في المهارات االستقالل إن إذ ،يَّةتعلم المهارات االستقالل يَّةالبحث من أهم يَّةتنبع أهم

 نستنتج من ذلك .ايةيه ومقدمي الرعمعلِّممن حوله من أسرته ووحياة  ،هلى العديد من النواحي األخرى من حياة الفرد نفسإ

وف التي للظر اونظر  ، باستخدام التقنيات الحديثة وأسهل الطرق وأفضلها ،يَّةالتدريب على المهارات االستقالل من المهمِّ  هأن

لطلبة ل التي من الضروري اكتسابها ومن ضمن هذه المجاالت ،مجاالته بجميع عن بُعدمن تفعيل التعليم  بدَّ  يعيشها العالم ال

دذوي اضطراب طيف   .يَّةمجال المهارات االستقالل التَوحُّ

 البحث في اآلتي: يَّةص أهموتتلخَّ 

 :ي ةالنظر ي ةاألهم

ذوي اضطراب  للطلبة عن بُعدالتي تناولت تحديات استخدام تكنولوجيا التعليم  -نعلى حدِّ علم الباحثتي -الدِّراَساتة قلَّ  -1

ديف ط  .يَّةوخاصة المهارات االستقالل ،في شتى المهارات ،التَوحُّ

 ي ذوي اضطراب طيفمعلِّميات التي تواجه ثراء المختصين في الميدان التربوي بمعلومات حول العقبات والتحدِّ إ -9

د أ داضطراب طيف للطلبة ذوي ا يَّةفي إكساب المهارات االستقالل عن بُعدثناء استخدام تكنولوجيا التعليم التَوحُّ  .لتَوحُّ

لطلبة ل يَّةفي إكساب المهارات االستقالل ،عن بُعدايجاد حلول أو سبل لمواجهة تحديات استخدام تكنولوجيا التعليم  -3

دذوي اضطراب طيف   .التَوحُّ

 :ي ةالتطبيق ي ةاألهم

ولوجيا تفعيل استخدام تكنستراتيجيات لإبتطوير طرق و ،خذي القرار في الميدان التربويمتَّ  يساعد البحث الحالي -1

دللطلبة ذوي اضطراب طيف  يَّةفي إكساب المهارات االستقالل ،عن بُعدالتعليم   يات التي تعيقومواجهة التحدِّ ، التَوحُّ

 استخدامها.

دي اضطراب طيف معلِّمتدريب  يَّةتوضيح أهم -9 في إكساب  ،عن بُعدوتأهيلهم لتفعيل استخدام تكنولوجيا التعليم  ،التَوحُّ

دللطلبة ذوي اضطراب طيف  يَّةالمهارات االستقالل  .التَوحُّ

راَسةمصطلحات   :الدِّ

 :(Challenges) ياتتحدِّ ال

 ات الصعبة التي تختبر قدرات الشخص ومهاراته.المهمَّ : بأنها لغةيات التحدِّ ( Oxford،2021)وكسفورد أف قاموس عرِّ يُ 

من  ،يَّةاكتساب المهارات االستقالل أو تمنعه من ،طالبعيق الأو الصعوبات التي تالعقبات : بأنها افها الباحثتان إجرائي   عرِّ تُ و

 . عن بُعدخالل التعليم 
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 :((online education عن بُعدالتعليم 

، االستخدام المنتظم للوسائط المطبوعة وغيرها :على أنه عن بُعدالتعليم ( UNESCO, 2002)ف منظمة اليونسكو عرِّ تُ 

 عليمهم.وتوفير الدعم للطلبة في ت ،يَّةالتعليم يَّةلتسهيل االتصال بين أعضاء العمل ؛بشكل جيد جب أن تعدُّ وهذه الوسائط ي

حلقة وصل  وهذه الوسائط تكون ،دةم تعتمد على الوسائط المتعدِّ علُّ طريقة للت :بأنه اإجرائي    عن بُعدالتعليم الباحثتان  فعرِّ وتُ 

 م.والمتعلِّ  معلِّمبين ال

 :((Independence skills ي ةات االستقاللالمهار

ع لكي يتعامل م ؛للفرد يَّةالضرور يَّةواالجتماع يَّةالسلوكيات الشخص :بأنها يَّة( المهارات االستقالل9015) فت شاشعرَّ 

 ،هنفس ةيَّ ل مسؤولولكي يتحمَّ  ،وفهم النفس والغير ،وذلك التخاذ القرارات الصحيحة والمناسبة، نفسه ومع اآلخرين بثقة

 مع اآلخرين. يَّةويستطيع تكوين العالقات اإليجاب

دالتوَ اضطراب طيف  ذووالطلبة التي يحصل عليها  يَّةالدرجة النهائ هي :بأنها اإجرائي    يَّةف المهارات االستقاللعرَّ تُ و  ،حُّ

راَسةه الباحثتان في هذه تعدعلى المقياس الذي أ بناء    .الدِّ

دااضطراب طيف  والطلبة ذو  :(Students with autism) spectrum disorder لتَوح 

دف اضطراب طيف عرَّ يُ    يَّةحصائي الخامس لالضطرابات النفسإلدليل التشخيصي اال كما ورد في التَوحُّ

"(DSM5".2013(Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders حالة من القصور : بأنه

وتظهر  ،يَّةوالبيئ يَّةطريقة االستجابة للمؤثرات الحسو ،ل االجتماعي اللفظي وغير اللفظيالواضح في مهارات التواص

 رة.مقيدة ومتكرِّ  يَّةاألولى من عمر الطفل على شكل أنماط سلوك أعراضه في السنوات التسع

صوااإجرائي    والملتحقين في المؤسسات  ،دالتَوحُّ أنهم من ذوي اضطراب طيف  يَّةمن الجهات الرسم : هم الطلبة الذين ُشخِّ

 .يَّةالتعليم

 :الدِّراَسةحدود 

راَسةأجريت هذه  :ي ةالحدود المكان دللطلبة ذوي اضطراب طيف  يَّةسات التعليمفي جميع المؤسَّ  الدِّ  .ةفي مدينة جد ،التَوحُّ

راَسةاقتصرت هذه  :ي ةالحدود البشر دااضطراب طيف  اتمعلِّمو يمعلِّم من على عينة الدِّ سات المؤسَّ جميع في  ،لتَوحُّ

 .مدينة جدةفي  ،يَّةالتعليم

راَسةأجريت هذه  :ي ةالحدود الزمن  م.9091 يدراسللعام اخالل الفصل الثاني ل الدِّ
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 :اإلطار النظري  

 :عن بُعد: تكنولوجيا التعليم أواًل 

صف ويتَّ ، موالمتعلِّ  ممعلِّ لتكون حلقة وصل بين ال ،ديثةمن أنواع التعليم الحديث التي تستخدم التقنيات الح عن بُعدعد التعليم يُ 

 ,Sadeghi).اإلكتروني    مللمتعلِّ  يَّةوإيصال المادة العلم ،م في المكان والزمانعن المتعلِّ  معلِّمبانفصال ال عن بُعدالتعليم 

 نها أحدثت عقباتإ إذ ؛يَّةليمالتع يَّةل العملوقد كان لجائحة كورونا واكتساحها دول العالم األثر الكبير في تحوُّ . (2019

، مليار طالب عن التعليم 1,5عن  عن انقطاع ما ال يقلُّ  9090حصائيات عام إلكما تشير ا، ى المجاالتكبيرة في شتَّ 

 (9090، )السلمي والمكاوي يَّةمن آثارها السلب والحدُّ  ،ي لهذه الجائحةلذلك وجب التصدِّ  ونتيجة  

 :عن بُعدتاريخ التعليم 

 فقد ،امأكثر من مئة عإلى يعود أصله  نأ الَّ إ ،بسبب التقنيات الجديدة المتاحة ؛احديث   عن بُعدر التعليم رغم من تطوُّ على ال

إلجراء  ،)أي الهواتف( وأشرطة الفيديو والتلفزيون مثل االتصال الصوتي ،سات في استخدام التقنيات المتاحةبدأت المؤسَّ 

من  في النمو كشكل عن بُعدبدأ التعليم و ،ستخدام هذه األنواع من طرق االتصال والوسائطا واستمرَّ  ،عن بُعدجهود التعليم 

 (Sadeghi, 2019)شكال التعليم أ

الذين يعيشون في المناطق  الطلبةأنه كان يقتصر على  (Sharron & Boeticher, 1997شارون وبوتيتشر) كما أوضح

 ثم بعد ذلك زادت عدد دورات، في المدن يَّةسات التعليمصول إلى المؤسَّ الذين ليس لديهم المقدرة للو يَّةأو النائ يَّةالريف

عندما سارع العديد من المشاركين في الحرب القدامى إلكمال التعليم  ،ةيالثان يَّةالمراسلة بشكل ملحوظ بعد الحرب العالم

ضرات طلق على المحافأصبحت تُ  ،بُعد عنر مفهوم التعليم لتطور التكنولوجيا تغيَّ  اوتبع   أثناء الخدمة. في الذي فاتهم

بريد والدروس المرسلة عبر ال ،يَّةاألشرطة الصوت تمدخثم بعد ذلك استُ  ،يَّةوالمهن يَّةفي الدورات الجامع ،ة بالفيديوالمسجلَّ 

 .يَّةلتدريس مواضيع مثل اللغات األجنب ،يَّةفي الدورات التدريب

 في وقتنا الحالي عن بُعدالتعليم  يَّةمما يسهل عمل، اجديد   ااتجاه   نترنت والفيديوهات المضغوطةإلصبح اأواليوم 

(Valentine et al., 1999). 

 :عن بُعدالتعليم وعيوب مزايا 

 عن بُعدعليم ز التحيث يتميَّ ، ن المزايا تفوق العيوبأولكن يبدو  ،طالب هو الخيار األفضل لكلِّ  عن بُعدقد ال يكون التعليم 

التعليم شكال ع أوُّ والتي تنص على تن ،في عصرنا الحالي يَّةالتعليم يَّةوالتي تتناسب مع مجريات العمل ،باإلمكانات العديدة

إال أنه ال  ،عن بُعدعلى الرغم من كثرة مميزات التعليم و ،(9011وإبراهيم ، التعليم فعالة )طلبة يَّةمما يجعل عمل، وتفاعلها

 ،تندرج تحت قسمين أساسيين ،وأبرز سلبياتهه أن أكثر مشكالتإلى  (Clark, 2019)كالرك  أشارو ،يخلو من العيوب

 ل من فرص التفاعلقلِّ تُ  ،ه بشكل مباشرئه وزمالمعلِّمد الطالب مع وجم عدم والتي تحتِّ  عن بُعدأن طبيعة التعليم أولها 

ه ئويناقشها مع زمال ،هنهوأي تساؤالت ترد إلى ذ ،نه بالتعليم الحضوري يستطيع الطالب طرح أفكارهأ أي، االجتماعي

 أكبر. ةالطلبة بسهول
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ب تطبيق عملي من الطلبة وتطبيق التجارب في المعامل والمختبرات رات التي تتطلَّ التدريب في بعض المقرَّ  وثانيها أن

، كاةالمحامن خالل  ،عن بُعدعن طريق توفير المختبر عن طريق التعليم  معالجة هذه المشكلة تم محاولةإال أنه ، يَّةالدراس

 ولكن لم تكن النتائج مثل التطبيق للتجارب على الواقع.، واللمس والواقع االفتراضي

 للطلبة من ذوي اإلعاقة: عن بُعدالتعليم 

لبة ذوي فالمدرسة لدى الط، ينمعلِّموكذلك لآلباء وال للطلبة اجديد   اقتنا الحالي وضع  وفي المدارس في  عن بُعدالتعليم  دُّ عيُ 

طالب في أن ال بمعنى ،إلى ما وراء ذلك بل تمتدُّ ،  تقتصر على التعليم األكاديمي الذي يمكن تعويضه في المنزلاإلعاقة ال

وهذه  ،والخدمات المساندة يَّةون جلسات النطق والمهارات االستقاللفهم يتلقَّ ، الت في كثير من المجاالتي تدخُّ حاجة إلى تلقِّ 

 (9091)عمر. .عن بُعدوزها من خالل التعليم من أبرز العقبات التي من الصعب تجا

دواضطراب طيف  ،يَّةويحتاج العديد من الطلبة ذوي اإلعاقة العقل إلى  يمما يؤدِّ ، باستخدام مواد ملموسة ،مإلى التعلُّ  التَوحُّ

مما يعني أن  ،يَّةاحتياجاتهم التعليم ةييحتاجون إلى نظام خاص لتلبهم ف، عن بُعدفي التعليم  صعوبة تنفيذ بعض المهامِّ 

 والتي تختلف بسبب مستوى أدائهم الوظيفي. ،التعليم يجيب تكييفه حسب قدراتهم واحتياجاتهم

(Buchnat & Wojciechowska, 2020) 

 ،راَساتالدِّ العديد من  تحوضأحيث ، ما إلى ذوي اإلعاقةوال سيَّ ، في التعليم العالي اأساسي    امحور   عن بُعدوأصبح التعليم 

 ،ةيَّ فإن الحصول على درجة علم، الوصول يَّةنتيجة لزيادة إمكان ؛عن بُعدأن عدد الطلبة ذوي اإلعاقة يتزايد في التعليم 

راَساتووجدت ، وتحسين ظروف العمل ،ويزيد من فرص الحصول على عمل ،اتهمفي حي اكبير   اث فرق  حد  يُ   راداألفأن  الدِّ

. يَّةحاصلين على درجات علمالمن غير  %50لديهم دخل أكبر بنسبة  ،يَّةمن ذوي اإلعاقة الحاصلين على درجات علم

(Kotera et al., 2019) 

 يَّةإليجاد طرق تعليم، في تدريس الطلبة من ذوي اإلعاقة ،عن بُعدستراتيجيات التعليم االهتمام بإ فإنه من المهمِّ  ومن ثمَّ 

 ،يَّةموتوسيع حصيلتهم التعلي ،ملزيادة دافعيتهم للتعلُّ  وذلك ؛يَّةالطبيعواألوبئة والكوارث  األزماتحدوث  في ظلِّ  ،بديلة

 لديهم. يَّةلذاتا يَّةوتحقيق االستقالل

 :ي ةالمهارات االستقالل

والتي تبنى عليها جميع مراحله  ،في تكوين شخصيته يَّةهي اللبنة األساس ،رة من حياة الطفلمرحلة الطفولة المبكِّ إن 

لتي ا ،ةيَّ وهي تعليم الطفل في سنوات عمره األولى المهارات األساس ،كبرى يَّةومن هذا األساس تنبع أهم، الالحقة يَّةالعمر

ات التي دت المصطلحتعدَّ و وتساعده على تكوين شخصيته. ،ومتفاعل مع بيئته ومجتمعه ،تضمن له العيش بشكل مستقل  

 ،ةيَّ أو مصطلح مهارات الحياة اليوم ،يَّةفهناك من يستخدم مصطلح المهارات الحيات ،يَّةعلى مفهوم المهارات االستقالل تدلُّ 

التي  يَّةالعمل :أنهاب يَّةالمهارات االستقالل (Pierce et al., 2017) بيرس وآخرون فوقد عرَّ ، بالذات ايةأو مهارات العن

أو  ،بالذات ايةسواء كان ذلك من خالل العن ،ي جميع مجاالت الحياةر من شخصيته فأو يطوِّ  ،م الفردمن خاللها يتعلَّ 

 أو تقرير المصير. ،ف نحو الخطرأو التصرُّ  ،التفاعل االجتماعي
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دلدى ذوي اضطراب طيف  يَّةاالفتقار إلى المهارات االستقالليعد و ى ذلك ويتجلَّ ، يات الواضحة لديهممن أبرز التحدِّ  التَوحُّ

ات حياتهم تطلَّبفي تنفيذ م ،فتجدهم بحاجة إلى مساعدة اآلخرين باستمرار ،ة على االعتناء بأنفسهمبوضوح في عدم القدر

 (Obiedat. et al.,2019. )يَّةاألساس يَّةاليوم

من  تعميم هذه المهارات يَّةبما في ذلك البحث في فعال، يَّةالفجوات في تعليم المهارات االستقاللالعديد من وال تزال هناك 

 (Yazici & Stancer, 2020)يجدون صعوبة في تعميم المهارات  همألن انظر   ؛درسة إلى المنزلالم

لدى الطلبة  ،أن التحفيز البصري أسرع من التحفيز السمعيإلى  (Ozcan & Merdan, 2020) أوزجان ومردان وأشار

دذوي اضطراب طيف  إلى  -على سبيل المثال نمذجة الفيديو -ي التعليم باستخدام التكنولوجيايؤدِّ حيث يمكن أن ب، التَوحُّ

 ز الطلبة على إكمال السلوك المستهدف.حفِّ وقد يُ  ،من خالل مشاهدة كل خطوة من خطوات المهارة زيادة االهتمام

بدو أنه م في المجتمع يإال أن التعلُّ  ،في المدرسة يَّةوعلى الرغم من كثرة فوائد التكنولوجيا في تعليم المهارات االستقالل 

 (Yazici & Stancer, 2020)ل تعميم المهارات بشكل أكبرسهِّ يُ 

راَساتوأثبتت   بحاجة إلى يزالونال  ،في المدرسة يَّةمن الطلبة الذين حصلوا على تدريب المهارات االستقالل %79أن  الدِّ

 Chiang). يَّةبعد المدرسة الثانو يَّةعلى المهارات االستقالل همتدريب لذلك من المهمِّ  ؛يَّةبعد المدرسة الثانويها التدريب عل

et al., 2017) 

 من المهمِّ  لذلك ؛على العديد من جوانب الحياة ،طويلة األمد يَّةالكثير من اآلثار السلب يَّةوقد يكون لغياب المهارات االستقالل

لتحسين  ،يَّةفي أنشطة الحياة اليوم يَّةواالستقالل ،ز االستقالل الفرديعزِّ ون على المهارات التي تُ معلِّموال نالوالداز ركِّ أن يُ 

داة للطلبة ذوي اضطراب طيف جودة الحي  (Obiedat1 et al., 2019). التَوحُّ

دلدى الطلبة ذوي اضطراب طيف  ي ةالمهارات االستقالل فير التي تؤثِّ  ةسمات الرئيسال  :التَوح 

دفإن تشخيص اضطراب طيف  DSM5,(2013) حسب  ةيَّ والتواصل يَّةاالجتماع تيعني وجود مشكالت في المجاال ،التَوحُّ

كل نجد أنها تؤثر بشبالتحديد، ر إلى هذه المشكالت وعند النظ، يَّةباإلضافة إلى المشكالت الحس ،يَّةوالسلوكيات النمط

ب العديد من العقبات في اكتساب المهارات سبِّ كما يمكن للسلوك النمطي أن يُ ، لديهم يَّةأداء المهارات االستقالل فيمباشر 

 (9019 ،الحيارى) لذلك من الضروري التركيز على خفض السلوك النمطي من أجل تسهيل اكتسابها. ؛يَّةاالستقالل

د( إلى أن الطلبة ذوي اضطراب طيف 9011شير بطرس )ويُ   ؛يَّةواجهون عقبات في اكتساب المهارات االستقالليُ  ،التَوحُّ

الذهاب  شير إلىقد ال يستطيع فهم الكلمات التي تُ  إنه إذ ؛ر اللغةصعوبات في فهم وتذكُّ وجود  أبرزها ،للعديد من األسباب

 اوأخير   ،يَّةمن مشكالت في ترجمة المعلومات الحس هميعاني بعضفقد  ،يَّةكالت الحسالمشوكذلك  إلى دورة المياه.

هم في أداء المهارات وهذا التشجيع يُس ،هتمام االجتماعيلديهم عدم مباالة بالمدح واال إنهمحيث  ،يَّةالصعوبات االجتماع

 .يَّةاالستقالل
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 ابقة:الس   الدِّراَسات

لطلبة ذوي ل ،يَّةالتعليم يَّةف على واقع توظيف التعليم اإللكتروني في العمل( إلى التعرُّ 9090)هدفت دراسة المالكي وشعبان 

نت وتكوَّ  ،قات توظيف التعليموالكشف عن معوِّ  ،اتمتغيِّرفي ضوء عدد من ال ،ينمعلِّممن وجهة نظر ال ،يَّةاإلعاقة الفكر

وأظهرت ، تباع المنهج الوصفياب تانوقد قامت الباحث، ةظة جدَّ بمحاف يَّةذوي اإلعاقة الفكر يمعلِّممن  171 العينة من

ق دالة كما أشارت إلى وجود فرو، لكتروني جاءت مرتفعةإلبات توظيف التعليم اين نحو متطلَّ معلِّمالنتائج أن درجة تقدير ال

 لتعليم.في ا يَّةفي مجال التقن يَّةالدورات التدريبو ،سنوات الخبرةو ،الجنس متغيِّرلي  ا إحصائ

 ،يَّةذوي اإلعاقة السمع للطالب عن بُعديات التعليم ( التي عنوانها "تحدِّ 9090دراسة السلمي والمكاوي ) زتبينما ركَّ 

 عن بُعدإلى معرفة التحديات التعليم  "COVID-19 اأنموذج   الجوائح: فيروس كورونا المستجدُّ  وسبل مواجهتها في ظلِّ 

 311نت عينة البحث من وتكوَّ ، انتشار جائحة كورونا في ظلِّ  ،ياتطرق مواجهة هذه التحدِّ و ،يَّةذوي اإلعاقة السمع للطلبة

استخدم الباحثان المنهج الوصفي و ،يَّةالسعود يَّةفي دولتي مصر والمملكة العرب يَّةي اإلعاقة السمعمعلِّممن  ،ةمعلِّمو امعلِّم  

 ،ةيَّ للطالب ذوي اإلعاقة السمع عن بُعديات التي تواجه التعليم التحدِّ  أنه هناك العديد من تدلُّ وجاءت النتائج ، التحليلي

راَسةلت وتوصَّ   زى عتُ  ،يَّةباإلضافة إلى وجود فروق ذات داللة إحصائ، إلى العديد من الحلول لمواجهة تلك التحديات الدِّ

 مكان اإلقامة.و ،نوع المدرسةو ،بلد العمل متغيِّرل

ات الطالبات معلِّميات التي تواجه ( التي تهدف إلى معرفة "التحدِّ 9011) ة الجبر والخضيردراس أشارتفي منظور آخر و

، واالستبانة حثتان المنهج الوصفيوقد استخدمت البا ،"يَّةفي استخدام التقنيات الحديثة بالمرحلة الثانو ،وضعاف السمع الصمِّ 

راَسةفي  أداة    ،في مدينة الرياض يَّةفي مدارس الدمج للمرحلة الثانو ات الصمِّ معلِّممن ة معلِّم 35نت العينة من كما تكوَّ ، الدِّ

لت تمثَّ  ،ةالحديث يَّةفي استخدام التنق ،وضعاف السمع ات الصمِّ معلِّموجاءت النتائج أن هناك العديد من التحديات التي تواجه 

، ل التعليميالمؤهِّ  متغيِّرعزى لتُ  يَّةوجود فروق ذات داللة إحصائ كما أكدت النتائج عدم ،يَّةوالفن يَّةواإلدار يَّةيات المالفي التحدِّ 

 في مجال التقنيات. يَّةوالدورات التدريب، وعدد سنوات الخبرة

لطلبة  يَّةين خالل تعليم المهارات الحياتمعلِّميات التي تواجه الالتحدِّ ( دراسة بعنوان: "shani.2017وأجرى شاني )

راَسة هدفت  وقد ،"مالويفي  يَّةالمرحلة االبتدائ خالل تدريسهم للمهارات  ،ينمعلِّمالى ايجاد الصعوبات التي تواجه الالدِّ

راَسة  تمواستخد. يَّةلطلبة المرحلة االبتدائ يَّةالحيات مدارس مختلفة في  ٦ين في معلِّم ٦واختيار  ،منهج بحث نوعيالدِّ

راَسةبيانات  تمع. وجُ هانفسالمنطقة  ئج شارت النتاأليل المحتوى والمالحظة والمقابالت شبه المنظمة. وعن طريق تح الدِّ

دام استخ، يَّةاستخدام اللغة اإلنجليز، الحساسة يَّةمنها المواضيع الثقاف ،ينمعلِّميات وصعوبات واجهت اللى وجود تحدِّ إ

واتخاذ  ،ديد التحديات التي تواجههمن قادرون على تحيمعلِّمن الأ ايض  أوضح الباحث أ. يَّةالمصادر وتطبيق المهارات الحيات

 .مستقبال   يَّةالتعليم يَّةن العملحسِّ مما قد يُ  ،تجاههاجراءات إ

الطلبة من ذوي اإلعاقة  فيرة "العوامل المؤثِّ  :( بعنوانAlamri. & Tyler. 2017وفي دراسة أجراها العمري وتايلور )

. ن بُعدعفي بيئة التعليم  نتائج الطلبة من ذوي اإلعاقة فيرة مؤثِّ يجاد العوامل الإالتي تهدف الى  ،"عن بُعدفي التعليم 

راَسةنت عينة تكو   راَسة  تمقد استخدو .عن بُعدمن ذوي اإلعاقة الدارسين  اطالب   40من  الدِّ  ،المنهج الوصفيالدِّ
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 ةرالى وجود عاملين أساسيين مؤثِّ  راَسةالدِّ شارت نتائج أ. وسؤاال   90من  امكون   ،للعينة الكتروني   إ امقياس   حيث أعدَّ الباحثان 

 بةالطلوتسهيل ودعم التواصل الفردي بين  ،وهي: التواجد التعليمي واالجتماعي ،عن بُعدخالل التعليم  الطلبة في

 .أنفسهم نومدى الرضا ع ،تحصيلهم الدراسي في ومن ثمَّ  ،تفاعلهم فير مما يؤثِّ  ،يهممعلِّمو

راَساتالتعليق على   سابقة:ال الدِّ

راَساتبعد االطالع على  تعليم في ال ،ين والطلبة ذوي اإلعاقةمعلِّميات تواجه الاتضح أن هناك العديد من التحدِّ  ،السابقة الدِّ

 .يَّةوفي تعليم المهارات االستقالل ،عن بُعد

راَساتحيث اتفقت معظم  راَسةالسابقة مع  الدِّ المالكي فقت دراسة )اتَّ كما ، في استخدام المنهج الوصفي ،يَّةالحال الدِّ

راَسة( مع Alamri. & Tyler. 2017؛ 9011، والخضير الجبر؛ 9090، والمكاوي السلمي؛ 9090وشعبان  يَّةالحال الدِّ

فق تتَّ و .ولكن اختلفت في تحديد نوع اإلعاقة ،التي تواجه الطلبة من ذوي اإلعاقة ،عن بُعديات التعليم تحدِّ واقع وفي معرفة 

راسَ   ،يَّةين في إكساب المهارات االستقاللمعلِّميات التي واجهت ال( في معرفة التحدِّ shani.2017مع دراسة ) يَّةالحال ةالدِّ

 ".عن بُعد"التعليم  يَّةواختلفت في البيئة التعليم

راَسةزت وتميَّ  في  ،ن بُعدعيات التعليم حدِّ التي تستهدف معرفة ت -نعلم الباحثتي على حدِّ  -الوحيدة الدِّراَسةأنها  يَّةالحال الدِّ

دللطلبة ذوي اضطراب طيف  يَّةإكساب المهارات االستقالل  .التَوحُّ

راَسة ي ةمنهج  إجراءاتها:و الدِّ

راَسةواإلجراءات التي اتبعتها الباحثتان في هذه  يَّةالفصل ليوضح المنهججاء هذا   ،للوصول إلى األهداف المطلوبة، الدِّ

راَسةلإلجراءات التي قامت بها الباحثتان لتحقيق أهداف هذه  اتضم ن هذا الفصل وصف  و وصف  وتضمن أوال  ، الدِّ

راَسةلمجتمع  يَّةالخصائص الديمغراف  دِّراَسةالوكذلك وصف أداة ، والطريقة التي اختيرت بها ،الذي ُسحبت منه العينة الدِّ

، ستخدمتالتي ا يَّةعن اإلشارة إلى المعالجات اإلحصائ فضال  ، تطبيقها على أفراد العينة يَّةوكيف، من حيث صدقها وثباتها

 وفيما يلي عرض تفصيلي لذلك.

 :الدِّراَسةمنهج 

راَسةاعتمدت  من  ،للظاهرة المراد دراستهانة سعى للبحث عن أوصاف معيَّ ي وهو المنهج الذي، التحليلي المنهج الوصفي الدِّ

 امنطقي    تحليال  وتحليلها  ،يَّةأو الكيف يَّةيق جمع المعلومات والبيانات الكمعن طرواالجابة عنها  ،خالل مجموعة من التساؤالت

 ن بُعدعيات استخدام تكنولوجيا التعليم ولقياس تحدِّ  ،ةراسَ ات للدِّ متغيِّرخدم هذا المنهج لوصف الستُ وقد ا. (9019، )الحربي

راَسةفي مجتمع  ،يهممعلِّممن وجهة نظر  ،دالتَوحُّ للطلبة ذوي اضطراب طيف  يَّةفي إكساب المهارات االستقالل  . حيثالدِّ

راَسةمن أجل وصف ظاهرة  ،يعتمد المنهج الوصفي على تصنيف البيانات من خالل االستقصاء الميداني  ،ومجتمعها الدِّ

راَسةلعينة  كل ها على شوعرض ،بهدف اختبار الفرضيات ،الدِّراَسةكما قامت الباحثتان بجمع استجابات أفراد عينة  ،الدِّ

راَسةل إلى نتائج للتوصُّ ، جداول  .الدِّ
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 : مصادر جمع المعلومات

راَسةالباحثتان في هذه  اعتمدت     راَسةلتحقيق أهداف  يَّةوالمصادر األول يَّةعلى المصادر الثانو الدِّ ل حيث تتمثَّ  ،الدِّ

راَسةمصادر   ما يلي: في الدِّ

 :ي ةالمصادر الثانو( 1

راَسةقة بأبعاد الكتب واألدبيات المتعلِّ والتي تشمل  ،يَّةنات من المصادر الثانوالبيا تمعحيث جُ   ،ماجستيرورسائل ال، الدِّ

راَسةوأطروحات الدكتوراه التي تبحث في موضوع  ، عتبت حول هذا الموضووالنشرات التي كُ  ،صةوالدوريات المتخصِّ  ،الدِّ

 صة.إضافة إلى التقارير الصادرة عن الهيئات ومراكز المعلومات واألبحاث المتخصِّ 

 : ي ةالمصادر األول( 2

راَسةالتي وزعت على عينة  ةكانت االستبانة األداة الرئيس دات اضطراب طيف معلِّمو ومعلِّموهم  ،الدِّ ين في القطاع ،التَوحُّ

دت والتساؤالت والفرضيات التي استن ،الجوانب التي تناولها اإلطار النظريبحيث تغطي  في مدينة جدة. ،الحكومي والخاص

راَسةعليها  راَسةفقد قامت الباحثتان بتوزيع االستبانة على أفراد عينة ، الدِّ  .الدِّ

 :وعينتها الدِّراَسةمجتمع 

راَسةن مجتمع تكوَّ   دات اضطراب طيف معلِّمي وممعلِّ من  الدِّ  وقدة. في مدينة جدَّ  ،في القطاعين الحكومي والخاص ،التَوحُّ

دات اضطراب طيف معلِّمي ومعلِّممن  يَّةعلى عينة عشوائ المقياس تم توزيع في  ،في القطاعين الحكومي والخاص ،التَوحُّ

( 101) عدد نليتوفر لدى الباحثتي، لعدم اكتمالها ؛تبانة( اس99) عدد دواستُبع، ( استبانة193) عددتم استرداد و ،مدينة جدة

 .استبانة صالحة للتحليل

راَسة(: توزيع أفراد عينة 1جدول )  3- 1سنوات الخبرة ) متغيِّر( لأهلي، حكومي) ي ةسة التعليمالمؤس   متغيِّرل اتبعً  الدِّ

 ةي  مجال استخدام التكنولوجيا )بدون دورات تدريبفي  ي ةعدد الدورات التدريب ،سنوات فأكثر( 7، سنوات 6 - 4، سنوات

 فأكثر( ي ةدورات تدريب 6 -فأقل  ي ةدورات تدريب 5 –

 النسبة المئويَّة التكرار  الفئة  المتغيِّر 

 7، 34 35 حكومي المؤسسة التعليميَّة

 3، 65 66 أهلي

 1، 30 60 سنوات 3- 1 سنوات الخبرة

 4، 19 94 سنوات 6 - 4 

 9، 9 17 سنوات فأكثر 7

 عدد الدورات

 التدريبيَّة 

بدون دورات 

 تدريبيَّة

95 94 ،9 

دورات تدريبيَّة  5

 فأقل

41 40 ،6 

دورات تدريبيَّة  6

 فأكثر

35 34 ،7 
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راَسةأداة   :الدِّ

راَسةأداة  بُنيت وي اضطراب للطلبة ذ ي ةفي إكساب المهارات االستقالل ،عن بُعديات استخدام تكنولوجيا التعليم تحدِّ لقياس  الدِّ

دطيف  راَساتبالرجوع إلى األدب النظري و، يهممعلِّموجهة نظر من  ،التَوح  راَسةن مقياس وتكوَّ  ،السابقة الدِّ من أربعة  الدِّ

 أجزاء:

وات سن، ل العلميالمؤهِّ ، خاص( -)حكومي يَّةسة التعليمالمؤسَّ نة من: والمكوَّ ، يَّةن المعلومات الديمغرافول: يتضمَّ ألالجزء ا

 .(يَّةعدد الدورات التدريب ، الخبرة

ف للطلبة ذوي اضطراب طي ي ةفي إكساب المهارات االستقالل ،عن بُعديات استخدام تكنولوجيا التعليم تحدِّ  الجزء الثاني:

د يات استخدام التكنولوجيا في إكساب المهارات تحدِّ عة على موزَّ  ،( فقرة97عددها ) لبالغوا، يهممعلِّممن وجهة نظر  ،التَوح 

دة ذوي اضطراب طيف للطلب يَّةاالستقالل يات استخدام تحدِّ ، (1-1ن الفقرات من )ويتضمَّ  ،(معلِّممن جانب )ال التَوحُّ

دللطلبة ذوي اضطراب طيف  يَّةالتكنولوجيا في إكساب المهارات االستقالل ن ويتضمَّ  ،(يَّةسة التعليممن جانب )المؤسَّ  ،التَوحُّ

من جانب )الطالب ذوي اضطراب  يَّةيا في إكساب المهارات االستقالليات استخدام التكنولوجتحدِّ  ،(17-10الفقرات من )

دطيف   .(97-19)  (التَوحُّ

 أسلوب تحليل البيانات:

راَسةبيانات  تلُحلِّ  ار ختبال ،البيانات إلى الحاسب اآللي تلحيث أُدخ  ؛ من خالل استخدام أدوات التحليل اإلحصائي الدِّ

 :ةيالتال يَّةمجموعة االختبارات اإلحصائ تمواستُخد، SPSS 20 يَّةاإلحصائ يَّةبرمجباستخدام ال ،الفرضيات المتعلقة بها

 .يَّةالنسب يَّةواألهم، والتكرارات، يَّةوالنسب المئو، لة بالوسط الحسابي واالنحراف المعياريمتمثِّ  يَّةاإلحصاءات الوصف -1

 االستبيان. خالل من بيانات التي ُجمعتال يَّةلتحديد مدى موثوق، باخ ألفا(نمعامل االتساق الداخلي )كرو -9

  T Test independentاختبار ت -3

 ( ANOVAتحليل التباين )  -4

راَسةصدق وثبات أداة  اختبار  الدِّ

راَسةاختبار صدق أداة    الدِّ

من ذوي الخبرة واالختصاص من األساتذة  ،مينمن خالل عرضها على هيئة محكَّ  ،للمقياسالصدق الظاهري  تم اختبار

 ،وذلك إلبداء الرأي بخصوصها ؛في سياق المعرفة المذكور أعاله أكاديميين( 1والبالغ عددهم ) ،كاديمييناأل

راَسةمن حيث مدى صالحيتها لجمع البيانات المتعلقة ب  مالحظات أخرى يرونها  يَّةأو أ، ووضوحها وترابطها وتماسكها، الدِّ

اتهم واقتراح، مينمالحظات المحكَّ  ت الباحثتانم. وقد أخذيراه المحكَّ وحسب ما  ،أو الحذف ق بالتصحيحمناسبة فيما يتعلَّ 

 .بعين االعتبار
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إجراء  باإلضافة إلى، واألخذ بمالحظاتهم واقتراحاتهم، مينمراجعة االستبانة وتدقيقها من قبل المحكَّ  يَّةعمل تراعتُبوقد 

، مت ألجلهمِّ صالحة لقياس ما صُ  الدِّراَسةوعليه تعتبر أداة  ؛داةللصدق الظاهري لأل ااختبار   ،التعديالت المشار إليها من قبلهم

 .يَّةوقد خرجت االستبانة بصورتها النهائ

راَسةاختبار ثبات أداة   الدِّ

 Cronbachباستخدام اختبار كرونباخ ألفا ) ،ات التي تشتمل عليهامتغيِّرمدى ثبات االداة المستخدمة في قياس ال تم اختبار

Alpha Coefficient) ،( 0.60من ) أكبرإذا كانت قيمة كرونباخ ألفا ي  ا حيث تكون نتيجة المقياس مقبولة إحصائ

(Sekaran, 2006) ،( دلَّ %100وكلما اقتربت القيمة من )  لى إوبالنظر ، الدِّراَسةهذا على درجات ثبات أعلى ألداة

راَسةات متغيِّرل، ق الداخلي كرونباخ ألفافقد جرى قياس معامل االتسا ،البيانات الواردة في الجدول التالي عادها وألداة وألب الدِّ

راَسة  وذلك على النحو التالي:؛ لمعرفة مدى االتساق في اإلجابات، ككل الدِّ

 ( لمجاالت المقاييس ككل Cronbach Alpha Coefficient) ( قيمة معامل الثبات2) جدول رقم

 Cronbach Alphaقيمة الفا  عدالبُ  

ات استخدام التكنولوجيا في إكساب تحدي 1

للطلبة ذوي  يَّةالمهارات االستقالل

داضطراب طيف  من جانب  التَوحُّ

 (معلِّم)ال

70.1 

يات استخدام التكنولوجيا في إكساب تحدِّ  9

للطلبة ذوي  يَّةالمهارات االستقالل

داضطراب طيف  من جانب  التَوحُّ

 (يَّة)المؤسسة التعليم

89.8 

دام التكنولوجيا في إكساب تحديات استخ 3

من جانب )الطالب  يَّةالمهارات االستقالل

دذوي اضطراب طيف   (التَوحُّ

80.2 

 80.03 ككل  4

 

 الفرضيات واختبارالتحليل اإلحصائي 

لى ف إللتعرُّ  يَّةالمعيار واالنحرافات يَّةطات الحسابالمتوسِّ  تجاستخرحيث ، ن هذا الجزء اإلحصاء الوصفييتضمَّ 

راَسةبات أفراد عينة استجا للطلبة ذوي  ي ةفي إكساب المهارات االستقالل ،عن بُعديات استخدام تكنولوجيا التعليم تحدِّ عن  الدِّ

داضطراب طيف  راَسةفرضيات  الختبار، يهممعلِّممن وجهة نظر  ،التَوح  يما وف، منها الخاصة بكل   يَّةوالدالالت اإلحصائ الدِّ

 .يلي
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راسَ نتائج   ومناقشتها ةالدِّ

راَسةقة بسؤال النتائج المتعلِّ  :أواًل  في  ن بُعدعيات استخدام تكنولوجيا التعليم ما تحدِّ يأتي: " الذي نص  على ما الرئيس الدِّ

دللطلبة ذوي اضطراب طيف  ي ةإكساب المهارات االستقالل راَسةلإلجابة عن سؤال  ؟يهممعلِّممن وجهة نظر  ،التَوح   الدِّ

راَسةالستجابات أفراد عينة  ،يَّةواالنحرافات المعيار ،يَّةالحساب طاتوسالمت تبقد ُحسف؛ لرئيسا ، ستبانةعلى فقرات اال الدِّ

راَسةمع مراعاة ترتيب فقرات االستبانة لدى عينة   (3ول )ن في الجدكما هو مبيَّ ، يَّةها الحساباتطوفق ا لمتوس ،ي  اتنازل الدِّ

ساب في إك ،عن بُعدتحديات استخدام تكنولوجيا التعليم لفقرات  ي ةواالنحرافات المعيار ةي  (: األوساط الحساب3جدول )

دللطلبة ذوي اضطراب طيف  ي ةالمهارات االستقالل راَسةلدى أفراد عينة  يهممعلِّممن وجهة نظر  ،التَوح   .الدِّ

المتوسط  الفقرة الرقم

 الحسابي

 المستوى االنحراف المعياري

تخدام تكنولوجيا التعليم عن ُبعد أستطيع اس 1

 بكفاءة.

 مرتفع 0.61 4.61

أستطيع توظيف التكنولوجيا في تدريس الطلبة  9

 للمهارات االستقالليَّة.

 مرتفع 0.73 4.33

أستطيع استخدام البرامج في بناء خطة تربويَّة  3

فرديَّة إلكتروني ًّا إلكساب الطلبة المهارات 

 االستقالليَّة.

 رتفعم 0.58 4.60

أستطيع تصميم منهج إلكتروني تفاعلي إلكساب  4

 الطلبة للمهارات االستقالليَّة.

 مرتفع 0.74 4.30

دة المستخدمة  5 أستطيع التنويع في الوسائط المتعدِّ

 في أثناء تعليم الطلبة للمهارات االستقالليَّة.

 مرتفع 0.652 4.58

أستطيع استخدام التكنولوجيا المناسبة لقدرات  6

 ل طالب.ك

 مرتفع 0.67 4.52

أستطيع تقييم تحقيق األهداف التعليميَّة باستخدام  7

التكنولوجيا في تعليم الطلبة للمهارات 

 االستقالليَّة.

 مرتفع 0.71 4.36

لدي المعرفة الكافية بالمكتبات الرقميَّة والمواقع  9

التعليميَّة الخاصة بالطلبة ذوي اضطراب طيف 

د.  التَوحُّ

 مرتفع 0.70 4.12

أستطيع تبادل الخبرات مع زمالئي المعلِّمين  1

 فيما يتعلق باستخدام تكنولوجيا التعليم عن ُبعد.

 مرتفع 0.49 4.76

أستطيع استخدام تكنولوجيا التعليم عن ُبعد  10

 بكفاءة.

 مرتفع 0.77 4.25

أستطيع توظيف التكنولوجيا في تدريس الطلبة  11

 للمهارات االستقالليَّة.

 مرتفع 0.76 4.29

أستطيع استخدام البرامج في بناء خطة تربويَّة  19

فرديَّة إلكتروني ًّا إلكساب الطلبة المهارات 

 االستقالليَّة.

 مرتفع 0.84 3.95
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أستطيع تصميم منهج الكتروني تفاعلي إلكساب  13

 الطلبة للمهارات االستقالليَّة.

 مرتفع 0.76 4.09

دة المستأستطيع التنويع في الوسائ 14 خدمة ط المتعدِّ

 أثناء تعليم الطلبة للمهارات االستقالليَّة.

 مرتفع 0.81 4.04

أستطيع استخدام التكنولوجيا المناسبة لقدرات  15

 كلِّ طالب.

 مرتفع 0.84 4.00

أستطيع تقييم تحقيق األهداف التعليميَّة باستخدام  16

التكنولوجيا في تعليم الطلبة للمهارات 

 ة.االستقالليَّ 

 مرتفع 0.82 4.12

لدي المعرفة الكافية بالمكتبات الرقميَّة والمواقع  17

التعليميَّة الخاصة بالطلبة ذوي اضطراب طيف 

د.  التَوحُّ

 مرتفع 0.76 4.31

استخدام التكنولوجيا يساعد الطلبة على اكتساب  19

 المهارات االستقالليَّة.

 مرتفع 0.70 4.46

ا ل 11 لتعليم باستخدام ُيظهر الطالب تجاوبًّ

 التكنولوجيا.

 مرتفع 672. 4.48

قلَّة وعي األسرة بأهميَّة استخدام تكنولوجيا  90

التعليم عن ُبعد يؤثر في تقدم الطلبة ذوي 

د.  اضطراب طيف التَوحُّ

 مرتفع 534. 4.66

توفر أسر الطلبة الدعم الكافي لتعليم ابنها  91

 باستخدام تكنولوجيا التعليم عن ُبعد.

 مرتفع 667. 4.06

هناك صعوبة في إكساب المهارات االستقالليَّة  99

 للطلبة باستخدام تكنولوجيا التعليم عن ُبعد.

 متوسط 630. 4.37

تشتُّت الطالب يحدُّ من استخدام التكنولوجيا في  93

 عمليَّة تعليمه.

 متوسط 590. 4.65

م له باستخدام  94 صعوبة فهم الطالب لما ُيقدَّ

 ا بدون مساعدة معلِّمه أو أسرته.التكنولوجي

 متوسط 563. 4.73

استخدام التكنولوجيا في التعليم ُيقلِّل من  95

 التواصل بشكل مباشر مع المعلِّم.

 متوسط 740. 4.43

تساعد قدرات الطلبة على استخدام تكنولوجيا  96

 التعليم عن ُبعد بالشكل المناسب.

 متوسط 719. 4.37

جيا التعليم فرصة لتطبيق ما ال ُتوفِّر تكنولو 97

 تعلَّمه الطالب من المهارات االستقالليَّة.

 متوسط 700. 4.29

 مرتفع 821. 4.31 درجة الممارسة )ككل( 

 

راَسةنتائج   الدِّ

للطلبة ذوي  ي ةفي إكساب المهارات االستقالل ،عن بُعديات استخدام تكنولوجيا التعليم تحدِّ أن  )3ضح من الجدول )يتَّ 

دراب طيف اضط (، وجاءت 31.4بمتوسط حسابي بلغ ) في المستوى المرتفع تقد جاء، يهممعلِّممن وجهة نظر  ،التَوح 

لبة للط يَّةيات استخدام التكنولوجيا في إكساب المهارات االستقاللتحدِّ  ( التي تخصُّ 1إلى  1درجة الموافقة على الفقرات )
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دذوي اضطراب طيف  أستطيع استخدام تكنولوجيا فقرة ) كان أعالها ،في المستوى المرتفع (ممعلِّ من جانب )ال ،التَوحُّ

 ةي  والمواقع التعليم ي ةبالمكتبات الرقم ي ةلدي المعرفة الكافوأدناها فقرة ) ،(4.61( بمتوسط حسابي )بكفاءة عن بُعدالتعليم 

دالخاصة بالطلبة ذوي اضطراب طيف  أستطيع )( 1ارتفاع درجة الفقرة )ثتان الباح وتبرر(، 4.19) بمتوسط حسابي .(التَوح 

 ،يَّةلكترونألة ازجهألة الكبيرة في استخدام اوالنهض ،التكنولوجياالنفجار  بسبب( استخدام تكنولوجيا التعليم عن بُعد بكفاءة

اعتماد افة إلى إض ،ماعيق والتواصل االجتكالتسوُّ  ،بات الحياةيع متطلَّ جمب ،التكنولوجيا الحديثة وارتباط ،والهواتف المتنقلة

ام فأصبح الجميع لديه خبرة كبيرة في استخد ،على التكنولوجيا في تسهيل اإلجراءات التي تخدم العميل يَّةالجهات الحكوم

لدي المعرفة الكافي ة بالمكتبات الرقمي ة والمواقع التعليمي ة ) (17الفقرة )درجة  وكذلك تعزو الباحثتان انخفاض، التكنولوجيا

د(.   ةخدمل ،ليمة التعتحت مظلَّ وتطبيقات  ،يَّةلكترونإمكتبات  توفيربسبب عدم  الخاصة بالطلبة ذوي اضطراب طيف التَوح 

دالطلبة ذوي اضطراب طيف  لبة ذوي في تعليم الطتطبيق العملي وال يَّةل الكتب الورقتُفضَّ ما  اكما أنه غالب   ،وذويهم التَوحُّ

داضطراب طيف   .يَّةارات االستقاللللمه التَوحُّ

تحديات استخدام التكنولوجيا في إكساب المهارات  تناولت ( والتي17إلى  10بينما جاءت درجة الموافقة على الفقرات )

دللطلبة ذوي اضطراب طيف  يَّةاالستقالل فقرة  كان أعالها ،في المستوى المرتفع( يَّةمن جانب )المؤسسة التعليم ،التَوحُّ

أستطيع وأدناها فقرة ) ،(4.46( بمتوسط حسابي )ي ةوجيا يساعد الطلبة على اكتساب المهارات االستقاللاستخدام التكنول)

 (،15، 3) ( بمتوسط حسابيي ةإلكساب الطلبة المهارات االستقاللي ًا إلكترون ي ةفرد ي ةاستخدام البرامج في بناء خطة تربو

 مع ما ،لهاتكنولوجيا وتفعيفي مجال استخدام ال يَّةالدروات التدريبة ب قلَّ بسب الفقرةهذه درجة  انخفاضوترى الباحثتان أن 

داحتياجات الطلبة ذوي اضطراب طيف  هتطلبت  .عن بُعدأثناء فترة التعليم  في التَوحُّ

 اتحديات استخدام التكنولوجي والتي تخصص بعد ( في المستوى المرتفع،97إلى  11وجاءت درجة الموافقة على الفقرات ) 

دمن جانب )الطالب ذوي اضطراب طيف  ،يَّةفي إكساب المهارات االستقالل صعوبة فهم الطالب كان أعالها فقرة )، ( التَوحُّ

ر أسر الطلبة وفِّ تُ ( وأدناها فقرة )65، 4) ( بمتوسط حسابيه أو أسرتهمعلِّمم له باستخدام التكنولوجيا بدون مساعدة قد  لما يُ 

الدرجة هذه الباحثتان ر فسِّ تُ و ،(06، 4) ( بمتوسط حسابيعن بُعدها باستخدام تكنولوجيا التعليم الدعم الكافي لتعليم ابن

دما ذوي اضطراب طيف ال سيَّ و ،بين أسر ذوي اإلعاقة عن بُعدالتعليم  يَّةزيادة الوعي بأهمب ألسر ا تتم متابعةكما  ،التَوحُّ

 .تعليم ابنهم يَّةالمطلوبة لنجاح علم المهامِّ توضيح و ،وإرشادهم يَّةسات التعليمن قبل إدارات المؤسَّ م

دي ذوي اضطراب طيف معلِّملى وجود العديد من التحديات التي تواجه نتيجة السؤال األول ع تدلو عليم أثناء الت في التَوحُّ

 .Alamri؛ 0Denisova. et.al.202؛ 9090، السلمي والمكاوي؛ 9091، ة)شحاتة وتتفق هذه النتيجة مع دراس ،عن بُعد

& Tyler. 2017 ) َّكما اتفقت هذه النتيجة مع .عن بُعدالتعليم  استخدام أثناء ت على وجود العديد من التحدياتالتي نص 

ق تطبي في وأبرزها، يَّةأثناء تعليم المهارات االستقاللفي يات على وجود العديد من التحدِّ ( shani.2017شاني )دراسة 

دذوي اضطراب طيف  ومعلِّميواجه  ،عن بُعدأثناء التعليم  في نهيث إح ،يَّةاالستقاللالمهارات  يق صعوبة في التطب التَوحُّ

 الطلبة.مع  يَّةالعملي للمهارات االستقالل

راَسةقة بسؤال النتائج المتعلِّ  :اثانيً  ا استخدام تكنولوجي في تحديات هناك فروق"هل  الذي نص  على: الفرعي األول الدِّ

دللطلبة ذوي اضطراب طيف  يَّةفي إكساب المهارات االستقالل ،عدعن بُ التعليم   متغيِّرل اوفق   ،يهممعلِّممن وجهة نظر  ،التَوحُّ

راَسة؟" لإلجابة عن سؤال حكومي( - )أهلي يَّةالمؤسسة التعليم   ،يَّةالحساب اتطالمتوس تبُحس؛ الثاني الدِّ
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ة ذوي اضطراب للطلب ،يَّةفي إكساب المهارات االستقالل ،عن بُعدجيا التعليم استخدام تكنولو لتحديات ،يَّةواالنحرافات المعيار

دطيف  راَسةلدى أفراد عينة ، يهممعلِّممن وجهة نظر  ،التَوحُّ ك أهلي(، وذل –)حكومي  يَّةالمؤسسة التعليم متغيِّرتعزى ل الدِّ

 (.4ن في الجدول )كما هو مبيَّ 

راَسةاد مجتمع رفأعلى اجابات (Test- T)  نتائج تطبيق اختبار (4الجدول )  راَسةبعاد ( أات ) متغيِّرعن  الدِّ  اتبعً  الدِّ

  ي ةسة التعليمنوع المؤس   متغيِّرل

المؤسسة  البعد 

  ي ةالتعليم

الوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

T  الداللة

 ي ةاالحصائ

4391، 4 هلي أ ( معلِّمجانب )ال  . 617  3.65 0.507 

4999 ،4 حكومي   . 9659  

)المؤسسة جانب 

 (ي ةالتعليم

1991، 4 هلي أ  .69595 9 ،349 6 ،11 

1155، 4 حكومي   .69146 

ذوي  جانب )الطالب

اضطراب طيف 

د(  التَوح 

5491، 4 هلي أ  .91534 9.156511 .406 

4011، 4 حكومي   .91101   

 

راَسةفي استجابات مجتمع  α≥05.0)عند مستوى داللة )  ي ةئ( عدم وجود فروق ذات داللة احصا4ن الجدول رقم )بيِّ يُ   الدِّ

وتختلف نتيجة ، احصائي   إ ( غير داال  Tضح أن جميع قيم )حيث يتَّ  ،أهلي(، )حكومي يَّةسة التعليمنوع المؤسَّ  متغيِّرتعزى ل

راَسةهذه  راَسةحيث أشارت  ،(9090السلمي والمكاوي ) مع دراسة الدِّ لصالح  ،يَّةروق ذات داللة إحصائفإلى وجود  الدِّ

 .الخاصة تربيةمدارس ال

راَسةقة بسؤال النتائج المتعلِّ  :اثالثً  - ا تحديات استخدام تكنولوجي هناك فروق في "هل الثاني الذي نص  على:الفرعي  الدِّ

دللطلبة ذوي اضطراب طيف  يَّةفي إكساب المهارات االستقالل ،عن بُعدالتعليم   متغيِّرل اوفق   ،يهممعلِّمة نظر من وجه ،التَوحُّ

راَسة؟" لإلجابة عن سؤال سنوات فأكثر( 7، سنوات 6 - 4، سنوات 3- 1سنوات الخبرة )  اتطت المتوسبسحُ ؛ الثاني الدِّ

لطلبة ل يَّةلفي إكساب المهارات االستقال ،عن بُعدتحديات استخدام تكنولوجيا التعليم لمستوى  يَّةواالنحرافات المعيار يَّةالحساب

دذوي اضطراب طيف  سنوات  7، سنوات 6 - 4، سنوات 3- 1سنوات الخبرة ) متغيِّرل اوفق   ،يهممعلِّممن وجهة نظر  ،التَوحُّ

 (.5ن في الجدول )وذلك كما هو مبيَّ  ،فأكثر(

في  ،دعن بُعيم تحديات استخدام تكنولوجيا التعللمستوى  ي ةواالنحرافات المعيار ي ةالحساب المتوسطات( 5) الجدول رقم -

دللطلبة ذوي اضطراب طيف  يَّةإكساب المهارات االستقالل - 1سنوات الخبرة ) متغيِّرل ايهم وفق  معلِّممن وجهة نظر  ،التَوحُّ

 سنوات فأكثر( 7، سنوات 6 - 4، سنوات 3
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المتوسط  العدد  سنوات الخبرة  المجال 

 الحسابي 

االنحراف 

 المعياري 

تحديات استخدام 

وجيا في التكنول

إكساب المهارات 

للطلبة  ي ةاالستقالل

ذوي اضطراب طيف 

د من جانب  التَوح 

 (معلِّم)ال

 5أقل من 

 سنوات

60 4.4722 .35114 

( 11 – 5) من

 سنوات

24 4.4306 .37403 

 11أكثر من 

 سنوات

17 4.5229 .38242 

 35941. 4.4708 101 المجموع

تحديات استخدام 

التكنولوجيا في 

ب المهارات إكسا

للطلبة  ي ةاالستقالل

ذوي اضطراب طيف 

د من جانب  التَوح 

 (ي ةسة التعليم)المؤس  

 5أقل من 

 سنوات

60 4.4267 .25767 

( 11 – 5) من

 سنوات

24 4.5167 .40931 

 11أكثر من 

 سنوات

17 4.4706 .28232 

 30314. 4.4554 101 المجموع

تحديات استخدام 

التكنولوجيا في 

اب المهارات إكس

من جانب  ي ةاالستقالل

ذوي  طلبة)ال

اضطراب طيف 

د(  التَوح 

 5أقل من 

 سنوات

25 4.4578 .33842 

( 11 – 5) من

 سنوات

41 4.5041 .33527 

 11أكثر من 

 سنوات

35 4.4413 .40556 

 35941. 4.4708 101 المجموع

 

راَسةجابات مجتمع إ ( علىANOVA( نتائج اختبار تحليل التباين )6الجدول رقم ) - راَسةبعاد أعن  الدِّ يات تحدِّ لمستوى ) الدِّ

دللطلبة ذوي اضطراب طيف  يَّةفي إكساب المهارات االستقالل ،عن بُعداستخدام تكنولوجيا التعليم  هة نظر من وج ،التَوحُّ

 .سنوات فأكثر( 7، سنوات 6 - 4، سنوات 3- 1سنوات الخبرة ) متغيِّرل اوفق   ،يهممعلِّم

مصدر  لمجال ا

 التباين 

مجموع 

 المربعات 

درجة 

  ي ةالحر

متوسط 

 المربعات 

قيمة 

(F ) 

مستوى 

 الداللة 

استخدام  تحديات

التكنولوجيا في 

إكساب المهارات 

بة للطل ي ةاالستقالل

ذوي اضطراب 

دطيف  من  التَوح 

 (معلِّمجانب )ال

بين 

 المجموعات

.085 2 .043 .325 .723 

داخل 

 المجموعات

12.832 98 .131   

 المجموع 
12.917 100    

تحديات استخدام 

التكنولوجيا في 

بين 

 المجموعات

.144 2 .072 .778 .462 
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إكساب المهارات 

بة للطل ي ةاالستقالل

ذوي اضطراب 

دطيف  من  التَوح 

جانب )المؤسسة 

 (ي ةالتعليم

داخل 

 المجموعات

9.046 98 .092   

 المجموع 
9.190 100    

تحديات استخدام 

التكنولوجيا في 

إكساب المهارات 

من  ي ةاالستقالل

 الطلبةجانب )

ذوي اضطراب 

د(طيف   التَوح 

بين 

 المجموعات

.080 2 .040 .306 .737 

داخل 

 المجموعات

12.837 98 .131   

 المجموع 
12.917 100    

راَسةجابات مجتمع إفي ، α≥05.0) ) عند مستوى داللة ي ةحصائإ( عدم وجود فروق ذات داللة 6) ن الجدول رقمبيِّ يُ   الدِّ

ن جميع أوهذا يدل على ، احصائي ً إ( وغير دالة 0.05كبر )أحيث كانت جميع القيم ، سنوات الخبرة متغيِّرعزى ليُ  ،ي ةالحال

راَسةفراد عينة أ راَسةو مجتمع أ الدِّ   ،عن بُعديات استخدام تكنولوجيا التعليم تحدِّ  ليس لديهم الدِّ

دللطلبة ذوي اضطراب طيف  يَّةفي إكساب المهارات االستقالل برة سنوات الخ متغيِّرل اوفق   ،يهممعلِّممن وجهة نظر  ،التَوحُّ

 ي ذويمعلِّممن كبير اهتمام وتعزو الباحثتان هذه النتيجة إلى عدم وجود  ،سنوات فأكثر( 7، سنوات 6 - 4، سنوات 3- 1)

داضطراب طيف  دفي استخدام التكنولوجيا مع الطلبة ذوي اضطراب طيف  ،التَوحُّ  ،والتركيز على الجانب السلوكي ،التَوحُّ

التي أشارت إلى عدم وجود فروق  ،(9011جبر والخضير )فق هذه النتيجة مع دراسة التتَّ و، التكنولوجيغفال الجانب إو

سنوات  متغيِّرل اق  وف ،استخدام التقنيات الحديثة أثناء في ات الصمِّ ممعلِّ التحديات التي تواجه بق فيما يتعلَّ  ،يَّةذات داللة إحصائ

بين  يَّةفروق ذات داللة إحصائالتي أشارت إلى وجود  ،(9090المالكي وشعبان )تختلف هذه النتيجة مع دراسة  كما، الخبرة

راَسةأفراد عينة  لصالح  ،نوات الخبرةس متغيِّرل اتبع   ،يَّةالتعليم ةيَّ في العمللكتروني إلالتعليم ا نحو استخدامفي تقديراتهم  ،الدِّ

 .سنوات(  5)أقل من  سنوات الخبرة األقلذوي 

راَسةقة بسؤال النتائج المتعلِّ  :ارابعً  ن عالستخدام تكنولوجيا التعليم هناك فروق  هلالذي نص  على: " فرعي الثالثال الدِّ

دي اضطراب طيف للطلبة ذو يَّةفي إكساب المهارات االستقالل ،بُعد الدورات  عدد متغيِّرل اوفق   ،يهممعلِّممن وجهة نظر  ،التَوحُّ

 فأكثر(؟  يَّةدورات تدريب 6 -فأقل  يَّةدورات تدريب 5 – يَّةفي مجال استخدام التكنولوجيا )بدون دورات تدريب يَّةالتدريب

ات ما تحديلمستوى  ،يَّةواالنحرافات المعيار ،ةيَّ الحساب اتطت المتوسبسحُ ؛ الفرعي الثالث الدِّراَسةلإلجابة عن سؤال 

دللطلبة ذوي اضطراب طيف  يَّةفي إكساب المهارات االستقالل ،عن بُعداستخدام تكنولوجيا التعليم  هة نظر من وج ،التَوحُّ

فأقل  يَّةدورات تدريب 5 – ةيَّ في مجال استخدام التكنولوجيا )بدون دورات تدريب ،يَّةعدد الدورات التدريب متغيِّرل اوفق   ،يهممعلِّم

 فأكثر(؟  يَّةدورات تدريب 6 -

 (. 7ن في الجدول ) بيَّ وذلك كما هو مُ 
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في  ،دعن بُعتحديات استخدام تكنولوجيا التعليم لمستوى  ي ةواالنحرافات المعيار ي ة( المتوسطات الحساب7) الجدول رقم

دف للطلبة ذوي اضطراب طي يَّةإكساب المهارات االستقالل عدد الدورات  متغيِّرل اوفق   ،يهممعلِّممن وجهة نظر  ،التَوحُّ

 فأكثر( يَّةدورات تدريب 6 -فأقل  يَّةدورات تدريب 5 – يَّةفي مجال استخدام التكنولوجيا )بدون دورات تدريب ،يَّةالتدريب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

راَسةمع جابات مجتإ( على ANOVA( نتائج اختبار تحليل التباين )8الجدول رقم ) راَسةبعاد أعن  الدِّ تحديات لمستوى ) الدِّ

دللطلبة ذوي اضطراب طيف  يَّةفي إكساب المهارات االستقالل ،عن بُعداستخدام تكنولوجيا التعليم  هة نظر من وج ،التَوحُّ

فأقل  يَّةدورات تدريب 5 – يَّةفي مجال استخدام التكنولوجيا )بدون دورات تدريب يَّةعدد الدورات التدريب متغيِّرل اوفق   ،يهممعلِّم

 .فأكثر( يَّةدورات تدريب 6 -

 

مصدر  المجال 

 التباين 

مجموع 

 المربعات 

درجة 

  ي ةالحر

متوسط 

 المربعات 

قيمة 

(F ) 

مستوى 

 الداللة 

بين  

 جموعاتمال

.036 2 .018 .046 .955 

 االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  العدد  سنوات الخبرة  المجال 

  

 جانب )المعلِّم(

 33842. 4.4578 25 دون دورات تدريبيَّةب

دورات تدريبيَّة  5

 فأقل

41 4.5041 .33527 

دورات تدريبيَّة  6

 فأكثر

35 4.4413 .40556 

 35941. 4.4708 101 المجموع

 

 

 جانب )المؤسسة التعليمي ة(

 60368. 4.1700 25 بدون دورات تدريبيَّة

دورات تدريبيَّة  5

 فأقل

41 4.1341 .57036 

دورات تدريبيَّة  6

 فأكثر

35 4.1214 .70090 

 62046. 4.1386 101 المجموع

 

 

جانب )الطلبة ذوي اضطراب 

د(  طيف التَوح 

 28331. 4.4120 25 بدون دورات تدريبيَّة

دورات تدريبيَّة  5

 فأقل

41 4.4756 .29050 

دورات تدريبيَّة  6

 فأكثر

35 4.4629 .33527 

 30314. 4.4554 101 المجموع
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راَسةجابات مجتمع إفي ، α≥05.0)) عند مستوى داللة ي ةحصائإ( عدم وجود فروق ذات داللة 8) ن الجدول رقمبيِّ يُ   الدِّ

ن أعلى  وهذا يدل  ، احصائي ً إ( وغير دالة 0.05حيث كانت جميع القيم اكبر )، ي ةعدد الدورات التدريب متغيِّرعزى ليُ  ي ةالحال

راَسةراد عينة فأجميع  راَسةو مجتمع أ الدِّ مهارات في إكساب ال ،عن بُعدتحديات استخدام تكنولوجيا التعليم  ليس لديهم الدِّ

دللطلبة ذوي اضطراب طيف  يَّةاالستقالل جال في م يَّةعدد الدورات التدريب متغيِّرل اوفق   ،يهممعلِّممن وجهة نظر  ،التَوحُّ

إلى الباحثتان  تشيرو .فأكثر( يَّةدورات تدريب 6 -فأقل  يَّةدورات تدريب 5 – يَّةات تدريباستخدام التكنولوجيا )بدون دور

يها لزيادة لعلى االنضمام إ معلِّمرورة تشجيع الوض ،بالتكنولوجيا الحديثة معلِّمفي زيادة وعي ال يَّةالدورات التدريب يَّةأهم

دي اضطراب طيف معلِّمتشجيع  عدم إلىهذه النتيجة عزى وتُ  ،وتطوير مهاراته ،حصيلته ورات لى الدإإلى االنضمام  التَوحُّ

، معلِّمال تتوافق مع إمكانيات ال ،مرتفعة يَّةكما أنه ال تتوفر هذه الدورات إال بتكاليف ماد ،واستخدامها يَّةق بالتقنتتعلَّ التي 

فيما يتعلق  يَّةجود فروق ذات داللة إحصائ( التي أشارت إلى عدم و9011فق هذه النتيجة مع دراسة الجبر والخضير )وتتَّ 

ما تختلف هذه ك، يَّةالدورات التدريب متغيِّرل اوفق   ،أثناء استخدام التقنيات الحديثةفي ات الصم معلِّمبالتحديات التي تواجه 

راَسةنة بين أفراد عي يَّة( التي أشارت إلى وجود فروق ذات داللة إحصائ9090النتيجة مع دراسة المالكي وشعبان ) في  ،الدِّ

من سبق لهم حضور  حلصال ،يَّةالدورات التدريب متغيِّرل اتبع   ،يَّةالتعليم يَّةلكتروني في العملإلتقديراتهم نحو استخدام التعليم ا

 .يَّةدورات تدريب

 التوصيات:

راَسةلت إليها في ضوء النتائج التي توص    بما يلي:توصي الباحثتان  الدِّ

 دطيف ي ذوي اضطراب معلِّمل يَّةيبتوفير الفرص التدر  .عن بُعدعلى استخدام تكنولوجيا التعليم  التَوحُّ

 على أرض الواقعهم طالبمع مه تعلَّ تم ومن ثم تطبيق ما  ،يَّةاالنضمام للدورات التدريبين على معلِّمتشجيع ال. 

 يهم.معلِّمطلبة والتي تواجه ال عن بُعدوفير الدعم الفني لمواجهة مشكالت تكنولوجيا التعليم ت 

   ُّن بُعدعباستخدام تكنولوجيا التعليم  ،يَّةللمهارات االستقالل يَّةتعليملتخطيط وتصميم برامج بل توفير الس. 

 

جانب 

 (معلِّم)ال

داخل 

 المجموعات

38.461 98 .392   

 المجموع 
38.497 100    

 

جانب 

سة )المؤس  

 (ي ةالتعليم

بين 

 جموعاتمال

.066 2 .033 .353 .703 

داخل 

 المجموعات

9.124 98 .093   

 المجموع 
9.190 100    

جانب  

ذوي  الطلبة)

اضطراب 

طيف 

د(  التَوح 

بين 

 جموعاتمال

.066 2 .045 .042 .755 

داخل 

 المجموعات

32.461 98 .342   

  المجموع
38.497 100    
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  َّن بُعدعمن استخدام تكنولوجيا التعليم  حدُّ التحديات التي ت لمواجهة يَّةسات التعليمزيادة التعاون بين إدارات المؤس. 

 يَّةالستقاللفي تعليم المهارات ا عن بُعدين الذين يستخدمون تكنولوجيا التعليم معلِّملل يَّةوالمعنو ةيَّ تقديم الحوافز الماد. 

 دأسر الطلبة ذوي اضطراب طيف هة إلى موجَّ دورات وورش عمل  عقد استخدام تكنولوجيا  يَّةلتوعيتهم بأهم ؛التَوحُّ

 .عن بُعدالتعليم 

 

 والمراجع:المصادر 

  المراجع العربية: اوال:

أثر برنامج تدريبي مستند للعالج باللعب لتنمية  (.9011) محمود مصطفى. والمحارمة، لينان تركي، أبو رمان، يز

 .)رسالة ماجستير غير منشورة(.جامعة عمان العربية.المهارات االستقاللية لذوي اضطراب طيف التوحد

p://search.mandumah.com.sdl.idm.oclc.org/Record/1050911htt 

 دار المسيرة.طرق تدريس الطلبة المضطربين سلوكيا  وانفعاليا . (. 9011بطرس، حافظ )

 مكتبة المتنبي. مبادئ البحث التربوي.(. 9019عواد. ) عبد هللاالحربي، 

. دار الفكر ناشرون لخصائص واالستراتيجيات الفعالةاألسس وا-اضطراب طيف التوحد(. 9019الحياري، غالب محمد. )

 وموزعون.

 تحديات وفرص التعليم في ظل جائحة فيروس كورونا )واقع حال مدينة البصرة(،(. 9090)نجم. هدى داوود  السعد،

 الجغرافية، نظم المعلومات الجغرافية. قسم-اآلدابجامعة البصرة كلية 

تحديات التعليم عن بعد للطالب ذوي اإلعاقة (. 9090، إسماعيل خالد علي. )والمكاويبن شوق،  عبد العزيزالسلمي، 

. دراسات عربية في التربية أنموذجا  COVID-19 السمعية وسبل مواجهتها في ظل الجوائح: فيروس كورونا المستجد 

. 353-309( . 194وعلم النفس: رابطة التربويين العرب. )

http://search.mandumah.com.sdl.idm.oclc.org/Record/1083223 

معلمي التربية الخاصة نحو التعليم عن بعد في ظل جائحة كورونا  (. اتجاهات9090شحاته، منى فرحات إبراهيم )

 .491-470(،33) بور سعيد . جامعة-التربيةكلية  (. مجلة11-)كوفيد

فعالية برنامج قائم على التعلم اإللكتروني لتنمية (. 9011، وإبراهيم، نهى إبراهيم فتحي. )عبد الحميدطلبة، منى حلمي 

معة جا :الطائف للعلوم اإلنسانية . مجلةالطائفمهارات التواصل الحياتية لدى المعاقات سمعيا  بمدارس الدمج بمحافظة 

  http://search.mandumah.com/Record/1043857.569-593(،19)5 الطائف،

فعالية التعليم عن بعد في دعم قيم المواطنة الرقمية للشباب الجامعي. مجلة كلية (. 9091، عالء جمال أحمد. )عبد الجواد

 .169-131.( 33). االجتماعيةالخدمة االجتماعية للدراسات والبحوث 

http://www.ajrsp.com/
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التعليم عن بعد لدى األطفال ذوي اضطراب طيف التوحد في ظل جائحة فيروس (. 9091عمر، محمد كمال أبو الفتوح. )

 .14-1. (4"تحديات أكيدة وحلول مقترحة". مجلة التربية الخاصة والتأهيل. ) Covied-19كورونا المستجد 

(. واقع توظيف التعليم اإللكتروني في العملية التعليمية 9090المالكي، مريم خميس هباش، وشعبان، منال محمد حسين )

 .96-51(.11). والموهبةالمجلة العربية لعلوم اإلعاقة للطلبة ذوي اإلعاقة الفكرية من وجهة نظر المعلمين. 
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 الضغط النفسي وعالقته باإلجراءات االحترازية في ظل جائحة كورونا

Psychological stress and its relationship to precautionary measures in light of the 

Corona pandemic 

 

 سعد عايض الشهرانيالباحث/  إعداد

 ، المملكة العربية السعوديةاألمنيةماجستير علم نفس، كلية العلوم االجتماعية، جامعة نايف العربية للعلوم 

Email: saad3120@hotmail.com  

 

 الملخص: 

في وقت سابق تم تعريف الصحة العضوية بأنها سالمة البدن من األمراض المزمنة أو الحادة، ولكن في الوقت الحالي 

تغير هذا الحال فأصبح مفهوم الصحة أشمل وأكثر من مفهوم الصحة البدنية، فأصبحت تشمل مفهوم الصحة النفسية، 

طات النفسية والحزن واالكتئاب ال تقل أهمية عن سالمته فسالمة اإلنسان من مشاعر القلق والخوف والتوتر والضغو

استهدفت هذه الدراسة كيف يؤثر الضغط النفسي على االنسان وعالقته باإلجراءات االحترازية في ظل جائحة الجسدية 

تحليلي الوصفي الكورونا في منطقة الشرقية في المملكة السعودية، وحتى تحقق اهداف هذه الدراسة تم استخدام المنهج 

لكونه المالئم لهذه الدراسة، على عينة عشوائية من مرضى كورونا في المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية، أما 

األداة التي تم استخدامها في هذه الدراسة  كانت متعددة منها مقياس الضغط النفسي الذي تعرض له الناس خالل انتشار 

سالمة من قبل وزارة الصحة، وهذا القياس كان على عدة أبعاد منها الضغوط النفسية فايروس كورونا واتخاذ اجراءات ال

واالجتماعية وضغوط العمل، توصلت الدراسة الى عدة نتائج وهي: أن جميع األسر تعاني من أمراض نفسية بمستويات 

ى الفئات المهمشة في المجتمع مرتفعة، ويجب االلتزام باإلجراءات االحترازية بجائحة كورونا، ويجب تسليط الضوء عل

ويجب توفير كافة الطرق للحفاظ على الجميع من اإلصابة بالمرض، يجب صرف الدواء لحاالت العزل المنزلي، وعلى 

هذا فقط اوصت الدراسة بعدة أمور مهمة وهي: ايجاد برامج دعم نفسي لمعالجة آثار الضغوطات النفسية المترتبة على 

 اجراء عدة دراسات مماثلة وربطها بالمستوى االقتصادي والحالة االجتماعية اإلجراءات االحترازية ،

 الضغط النفسي، االجراءات االحترازية، كورونا، جائحة الكلمات المفتاحية:
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Psychological stress and its relationship to precautionary measures in light of the 

Corona pandemic 

 

Abstract: 

In the past, organic health was defined as the safety of the body from chronic or acute 

diseases, but nowadays this situation has changed, and the concept of health has become 

more comprehensive than the concept of physical health, and it includes the concept of 

mental health, as human safety from feelings of anxiety, fear, tension, psychological 

pressure, sadness and depression No less important than his physical safety. This study 

targeted how psychological stress affects a person and its relationship to precautionary 

measures in light of the Corona pandemic in the Eastern Province of the Kingdom of Saudi 

Arabia, and to achieve the objectives of this study, the descriptive analytical approach was 

used, as it is appropriate for this study, on a random sample of Corona patients. In the 

Eastern Province of the Kingdom of Saudi Arabia, the tool that was used in this study was 

multiple, including the measure of psychological stress that people were exposed to during 

the spread of the Coronavirus and taking safety measures by the Ministry of Health, and this 

measurement was on several dimensions, including psychological and social stress and work 

stress, The study reached several results, namely: that all families suffer from psychological 

diseases at high levels, and precautionary measures must be adhered to during the Corona 

pandemic. And we and the marginalized groups in society must be highlighted, and all 

methods must be provided to keep everyone from contracting the disease, medicine must be 

dispensed to cases of home isolation, and on this only, the study recommended several 

important things, namely: Finding psychological support programs to address the effects of 

psychological stresses resulting from precautionary measures Conducting several similar 

studies and linking them to the economic level and social status 

Keywords: psychological stress, precautionary measures, corona, pandemic. 
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 مقدمة:

(، الذي أثرر علرى COVID 91انتشار وباء فيروس كورونا ) - ومنه المملكة العربية السعودية –يشهد العالم كله 

نمط حياة األفراد والجماعرات فري دول العرالم كافرة، وتسربب هرذا الواقرع فري حالرة مرن الرذعر والهلرع والقلرق والتروتر بسربب 

الخوف من المجهرول، وعردم وجرود معلومرات كافيرة وموثروق بهرا حرول أسربابه، وأعراضره، وطررق الوقايرة والعرال  منره، 

سررية لرفررراد وسررلوكياتهم، وبخاصررة الضررغوط النفسررية واالجتماعيررة لررديهم، وأسرراليب فررانعكس ذلررب سررلباا علررى الحالررة النف

 المواجهة التي انتهجوها في التعامل مع هذه الضغوط. 

وقد سببت جائحة كورونا تغيرات كثيرة فري يوميرات وسرلوكيات األشرخاا، خاصرة بعرد رعرالن ضررورة الحجرر 

يررل تفشرري هررذا الفيررروس بررين النرراس، وذلررب فيررر أن البقرراء فرري المنررزل لرره المنزلرري والتباعررد االجتمرراعي كأفضررل طريقررة لتقل

تأثيرات نفسية مختلفة على جميع األشخاا بسبب تغير النمط المعيشي المعتاد وهذا يجعل الربع  يشرعر بالضرغط النفسري 

ان رلرى اضرطرابات وسيطرة المشاعر السلبية كالحزن والغضب والقلق واإلحباط وكرل هرذه المشراعر السرلبية ترذهب باإلنسر

 النوم وقد يؤثر في النهاية على المناعة الصحية وعلى الصحة العقلية.

حيث يواجه الفرد في حياتره العديرد مرن المواقرف الضرافطة التري تتضرمن خبررات فيرر مرفروب فيهرا، وال يمكنره 

اإليجابية لتحقيق النجاح، لرذا، فر ن  تجنبها بل يتحتم عليه التكيف معها، وتتراوح هذه المواقف ما بين السلبية كخطر فعلي أو

االسررتجابة للضررغوط واتبرراي أسرراليب مواجهررة معينررة هرري الترري تحرردد درجررة تررأثير الضررغوط علررى األفررراد وطبيعتهررا، ويررر  

(9191 ،Cox أن التوتر والضغوط هو نتيجة تصور الفرد الحجم المطالب والحاجات، وتصرور قدرتره علرى تلبيتهرا، فهرو )

ن بين هذه المطالب والحاجات وبرين مقردرة الفررد علرى ترولي زمرام األمرور، فقرد يبرالي الشرخ  فري ر يتره نتا  لعدم التواز

لرمور التي يجدها تثير توتره وأنه ال يمكن التعامل معها أو أن يتصور أن قدرتره ال تؤهلره للتعامرل مرع الموقرف الضرافط، 

جاته وقدراته، وبناء عليه يستجيب للموقف الضرافط وتبردو عليره وهو بذلب يقيم نفسه، وبالتالي ينتج عنه عدم توازن بين حا

 (149 ا ،0202 وآخرون، عالمات التوتر النفسية والجسدية. )شاهين،

رن الضغوط سواء أكانت داخلية المنشأ نتيجة انفعاالت الحالة النفسية وعدم قدرة الفرد علرى البروح بهرا وكبتهرا، أم 

الحياة، ف نها تعد استجابات لتغيرات بيئية، فأحرداث الحيراة اليوميرة تحمرل معهرا ضرغوطاا ضغوطا خارجية متمثلة في أحداث 

يدركها اإلنسان عندما يساير باستمرار المواقف المختلفة فري العمرل أو التعرامالت مرع النراس أو المشركالت التري ال يجرد لهرا 

رجة أعلى من المسايرة لغرض التوافق النفسي، وربما حلوالا مناسبة أو تساري أحداث الحياة ومتطلباتها، وهي تحتا  رلى د

يخفق الفرد في هذه الموازنة الصعبة، فحتى أسعد البشر تواجههم الكثيرر مرن خيبرة األمرل والصرراعات واإلحبراط واألنرواي 

 (.9111المختلفة من الضغوط اليومية، ولكن عدد قليل منهم نسبياا، هم الذين يواجهون الظروف القاسية )دافيدوف، 

 التعراطي بشركلن هذا الوضع قد يتسبب بمشراكل نفسرية للكثيرر مرن األشرخاا خاصرة بالنسربة للرذين يفشرلون فري ر

ريجابي مع هذا الوضرع الحرالي، كمرا أن للجائحرة آثرار نفسرية بسربب ترأثيرات جوانرب أخرري منهرا العزلرة والحجرر ولفتررات 

ترأمين المسرتلزمات  الغرذائي وطررقعدا عن الجانرب طويلة دون الشعور باألمن النفسي االقتصادي واالجتماعي والصحي، 

 لغذائي، وباإلضافة رلى الجانب الصحي بشكل عام،األساسية الغذائية لرسرة وعدم الشعور باألمن ا
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ومن المعروف أن الدعم النفسي جزء أساسي لإلنسان وجزء أساسي من رشارات الصحة النفسية فهري مطلرب وحاجره لكرل  

 .رنسان فال صحة دون نفسية سليمة، حيث أن الجانب النفسي مرتبط أيضا بالتأثير على الصحة

شررخ  رلرى آخررر، وحتررى لردى الشررخ  ذاترره براختالف الصررفات الخاصررة برره وتختلرف درجررة تررأثير الضرغوط مررن 

كالعمر، والجرنس، والظرروف االقتصرادية، والحالرة االجتماعيرة والنفسرية والمهنيرة، واخرتالف الحالرة االنفعاليرة التري يكرون 

خررى، نظرراا ألن االنفعراالت عليها الفرد، فالفرد المشحون انفعالية قد يرؤثر فيره موقرف ال يترأثر بره وهرو فري حالرة انفعاليرة أ

الزائدة تعوق عملية اإلدراك السليم، وذلب لتأثيرها على االنتباه والتركيز والحكم على األشياء، وكلها عمليات معرفية ترؤثر 

في التعامل مع الضغوط، وتختلف أساليب مواجهة الضرغوط براختالف خصرائ  الشخصرية ونوعيرة الموقرف، وكرذلب تبعراا 

شخصران بطريقرة مختلفرة،  يدركرهواقف الضافطة سواء أكانت داخليرة أم خارجيرة، فحردث ضرافط معرين لتنوي مصادر الم

 (.0222كل منهما يتبع أسلوباا مختلفاا عن اآلخر في التعامل معه )السيد،  وبالتالي

فرري خرروف  ( فرري رحررداث تررأثير نفسرري اجتمرراعي عررالمي و التسررببCOVID-91تسرربب مرررض فيررروس كورونررا )

، والرذي يطلرق عليره بفوبيرا كورونرا COVID-91جماعي وأعباء اقتصادية وخسائر مالية، وتسبب الخروف الجمراعي مرن 

Coronaphobia( 0202ب، في ظهور عدد كبير من المظاهر النفسرية عبرر طبقرات المجتمرع المختلفرة ، Dubey et al ،)

وتر، والقلررق، واالكتئرراب، والضررغوط، والملررل والضرريق، أثنرراء هررذه وحرردوث الكثيررر مررن التررأثيرات النفسررية السررلبية مثررل الترر

 الجائحة.

( توصرل  Alkhamees et al. 0202)  النفسية لجائحة كورونا، ففري المجتمرع السرعودي توصرل لرثاروبالنسبة 

صررين، مدينررة فرري ال 914اقررروا بشررعورهم بتررأثير نفسرري متوسررط الرري شررديد جررراء جائحررة كورونررا، وفرري  (01.2%)الرري ان 

نفسررية سررلبية جررراء الجائحررة تراوحررت مررن  اا عررانوا مررن صررعوبات واثررار (21.1%)الرري ان  al et (Wang.0202توصررل )

( 1.9%)، و مرن متوسرطة الري شرديدة اكتئابيرة برأعراضمرن المسرتجيبين بمعانراتهم ( %92.2)معتدلة الي شديدة، حيث اقرر

الري   et la ( Rodriguez  0202فري المجتمرع االسرباني توصرل )، اقرروا بمسرتويات متوسرطة الري شرديدة مرن الضرغوط

 اكتئابيررهاظهررروا اعررراض ( 49%)نفسررية مررن متوسررطة الرري شررديدة، و بأثررارمررن المشرراركين اقررروا بمعانرراتهم ( 12%)ان

 %) ( الري انOdriozola-Gonzalez, 2020ولردي طرالب الجامعرة فري اسربانيا توصرل )  ،شرعروا بالضرغوط( 49%)و

 والضغط النفسي.قروا بشعورهم بدرجات متوسطة رلى شديدة من القلق ا( 09.14

 مشكلة الدراسة وتساؤالتها:

يعرررد موضررروي الضرررغوط النفسرررية مرررن الموضررروعات ذات االهميرررة الكبيررررة فررري الحيررراة المعاصررررة خاصرررة فررري العقرررود 

العديررررد مررررن الدراسررررات  األخيرررررة لمررررا لرررره مررررن أثررررار سررررلبية علررررى حيرررراة األفررررراد الشخصررررية واالجتماعيررررة وقررررد اجريررررت

منهررررا أفررررراد المجتمررررع وأسرررراليب  يعررررانيالنظريررررة والتجريبيررررة بهرررردف تسررررليط الضرررروء علررررى الضررررغوط النفسررررية الترررري 

التعامرررل والتعررراي، معهرررا، وقرررد أشرررارت تلرررب الدراسرررات الرررى وجرررود عالقرررة وثيقرررة برررين الضرررغوط ومرررا ترررؤدى اليررره مرررن 

 اختالل عضوي قد يؤدى الى االضطرابات النفسية، 
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ناصرررر الرئيسرررية التررري تشررركل أي موقرررف ضرررافط تنحصرررر فررري مصرررادر الموقرررف الضرررافط واسرررتجابة المجتمرررع لهرررذا فالع

 (0292 الضريبي،. )الموقف، ومن دون هذين العاملين مجتمعين ال يكون هناك مواقف ضافطة

 وبناًء على ذلك فقد تحددت تساؤالت الدراسة الحالية فيما يلي:

 الضغط النفسي واإلجراءات االحترازية في ظل جائحة كورونا هل هناك عالقة بين-

 وينبثق عن التساؤل الرئيسي عدد من االسئلة الفرعية نجملها فيما يلي: 

 يلتزم األفراد باإلجراءات االحترازية التي فرضتها وزارة الصحة؟ ىرلى أي مد -

 سبب جائحة فيروس كورونا؟ما مستوى الضغوط النفسية المصاحبة اإلجراءات الوقائية المفروضة ب -

مرررا نررروي أسررراليب المواجهرررة المتبعرررة لررردى عينرررة الدراسرررة الرررواقعين تحرررت الحجرررر الصرررحي بسررربب جائحرررة فيرررروس  -

 كورونا لتخفيف الضغوط النفسية واالجتماعية؟

هرررل توجرررد فرررروق ذات داللرررة رحصرررائية فررري الضرررغوط النفسرررية واالجتماعيرررة لررردى عينرررة الدراسرررة الرررواقعين تحرررت  -

سررررة، حي بسررربب جائحرررة فيرررروس كورونرررا بررراختالف متغيررررات الجرررنس، الفئرررة العمريرررة، عررردد أفرررراد األالحجرررر الصررر

 ؟والمستوى االقتصادي لرسرة

 

 لدراسةهداف اأ

وذلرب  كورونرا،الضغط النفسي وعالقتره براإلجراءات االحترازيرة فري ظرل جائحرة مستوى  التعرف على رلى هدفت الدراسة

 من خالل تحقيق األهداف الفرعية اآلتية:

مستوى الضغط النفسي وعالقته باإلجراءات االحترازيرة فري ظرل جائحرة التعرف رلى أساليب المواجهة المتبعة لتخفيف  -9

 كورونا.

برراختالف مسرتوى الضررغط النفسري وعالقترره براإلجراءات االحترازيررة فري ظررل جائحرة كورونررا التعررف رلررى الفرروق فرري  -0

 متغيرات: الجنس، الفئة العمرية، عدد أفراد األسرة، والمستوى االقتصادي لرسرة.

 مستوى الضغط النفسي وعالقته باإلجراءات االحترازية في ظل جائحة كورونا. التحقق من وجود عالقة بين -1

   الضغط النفسي وعالقته باإلجراءات االحترازية في ظل جائحة كورونا. تحديد مستوى -4

الضغط النفسي وعالقته براإلجراءات االحترازيرة  بين مستوى الكشف عما رذا كانت توجد عالقة ارتباط دالة احصائياا  -

 في ظل جائحة كورونا.
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 همية البحثأ

 األهمية النظرية:

ب تسليط الضوء علرى موضروي مهرم فري الفتررة الحاليرة وهرو جائحرة كورونرا،تأتي أهمية هذا البحث نظرية من خالل  -

ممررا يجعلهررا تشرركل قاعرردة معلوماتيررة  مسررتوى الضررغط النفسرري وعالقترره برراإلجراءات االحترازيررة فرري ظررل جائحررة كورونرراب

ي حرول طبيعرة للباحثين فيما بعرد، قرد تسرهم فري رضرافة متواضرعة لرردب النظرري فري هرذا المجرال، ورثرراء الجانرب المعرفر

 متغيري البحث.

مستوى الضغط النفسي وعالقته تعتبر هذه الدراسة رضافة نظرية للمكتبة السعودية والعربية في موضوعي الدراسة ) -

 باإلجراءات االحترازية في ظل جائحة كورونا(.

أمرس الحاجرة  وفري كورونرا النفسري بسربب جائحرةالضرغط  لحاجة المجتمع الذي ال يخلو من هذه الدراسة استجابة عدت -

 .في مجاالت الدعم النفسيلتلقي خدمات دائمة ومنظمة 

 ألهمية التطبيقية:ا

، وتروفير مستوى الضغط النفسري وعالقتره براإلجراءات االحترازيرة فري ظرل جائحرة كورونراوتتمثل في الوقوف على واقع  

ات فرري اإلطررار النفسرري لرفررراد دالمسرراعبيانررات وصررفية تسرراعد فرري بنرراء أي برررامج ررشررادية تهرردف رلررى العمررل علررى تقررديم 

 والجماعات في ظل جائحة كورونا وبعد انتهائها.

 حدود الدراسة:

 : الحدود الموضوعية أوالً 

الضغط النفسي وعالقته باإلجراءات االحترازية في ظل جائحة تتمثل الحدود الموضوعية للدراسة في تناولها لموضوي )

 (كورونا

 : الحدود المكانية:ثانياً 

 المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية 

 : الحدود الزمانية ثالثاً 

 م .0209-م 0202/  هـ 9440 -ـ ه9449 العام

 الحدود البشرية  رابعا:

 مرضى كورونا في المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعوديةتطبق الدراسة الحالية على 

 جراءات البحث:إ

 منهج البحث: 
كونره المالئرم لهرذه الدراسرة حيرث أن هرذا المرنهج يبحرث عرن الحاضرر،  التحليلري استخدم الباحث المرنهج الوصرفي

ويهرردف رلررى تجهيررز بيانررات إلثبررات فررروض معينررة تمهيررداا لإلجابررة عررن تسررا الت محررددة بدقررة تتعلررق بررالظواهر الحاليررة، 

: 0220 ة )األفرا،ها في زمان رجراء البحث، وذلب باستخدام أدوات مناسربواألحداث الراهنة التي يمكن جمع المعلومات عن

41). 
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 مجتمع الدراسة: 

 .بالمملكة العربية السعوديةمجتمع البحث  علقت

 عينة الدراسة:

 مرضى كورونا في المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعوديةتم اختيار عينة عشوائية من 

 الدراسات السابقة: 

 كورونا: وبرزت جهود عديدة للباحثين حول الضغط النفسي وعالقتها بجائحة

التحقيرق فرـي األعرـراض النفسرية للمرواطنين العراديين خرـالل  هرذه الدراسرة حاولرـت (tian, et al, 2020) دراسـةة  

االسررـتجابة للطررـوارن مررـن المررـستوى األول فررـي جميررع أنحررـاء المملكررة العربيررة السررعودية وتررم تصررميم اسررتبان الكترونررـي، 

 العينة اإلجمالية رلــى مجموعــات عالية ومنخفــضة المخـــاطر، ، وتــم تقسيم9222وبلغــت عينة البحــث

مــنهم لـــديهم مستوى معتدل وأعلـى مـن األعـراض النفسية، ولـم تكرـن هنرـاك  ٪ 92وأظهــرت النتـــائج أن أكثــر مـــن  

 .فـروق ذات داللـة رحصائية بين الذكور واإلناث

التعررررف علرررى أثـرررـر مـرررـستوى القلـرررـق  تهررردف هرررذه الدراسرررة الرررى( 0202)الوهيبيةـــةة والةـــةشهابي   دراســـة

لررررـدى األسررررـر العمانيررررة والبحرينيررررة وعالقتهررررـا بررررـبع  المتغيرررررات  91 -النفـررررـسي لجائحررررة فيررررروس كورونررررا كوفيررررـد 

( ومـرررـن البحررررين 9122ن)مرررـن عمرررـا 0929الديموفرافيرررة وترررـم تطبيرررق مقررراييس البحرررـث علرررـى عينرررة مكونرررـة مرررـن 

( وتوصـررررـلت الدراسـررررـة رلـررررـى زيررررادة مسررررتويات اضـررررـطرابات القلـررررـق والنرررروم والخرررروف والعصرررربية والترررروتر 919)

 .لدى عينة البحث

لتقيررررريم أثرررررر انترررررـشار جائحرررررـة كورونرررررـا علرررررـى هرررررذه الدراسرررررة  جررررراءت  zhao,2020) &(Huangدراســـــة        

( 9012تكررررـشاف عوامررررـل التررررأثير المحتملررررـة، وبلغــررررـت عينررررة البحــررررـث)الررررـصحة العقليررررة للجمهررررـور الصرررريني واس

متطوعــررررـاا وتــررررـم تطبيررررق مقيرررراس معــررررـدل اضــررررـطراب القلــررررـق العــررررـام، وأعـررررـراض االكتئـررررـاب واضـررررـطرابات 

القلـررررـق النـررررـوم، وقـررررـد توصـررررـلت الدراسـررررـة رلـررررـى االنتـررررـشار العـررررـام لــررررـ لمعـررررـدل الضررررغط النفسرررري و اضـررررـطراب 

علــــرررررررـى التــــرررررررـوالي،  0.91و % 1.20%و  %9.12العـرررررررـام، واألعـرررررررـراض االكتئابيـرررررررـة، لـرررررررـدى الجمهـرررررررـور 

وكــــررررـان العــــررررـاملون فــــررررـي الرعايررررة الصررررحية أكثــــررررـر عرضــــررررـة الضررررطرابات النرررروم، وكرررران عمررررال الرعايررررة 

 .الصحية في خطر كبير الضطرابات النوم

بحـث العالقـة بين مـستوى األمـن النفـسي ومـستوى األداء والمسئولية االجتماعية ي ف (0202دراسةة )طمةوس  

لممرضــي الطــوارن فــي مستشفيات المملكة العربية السعودية وقــد اســتخدمت الدراسرة المرنهج الوصرفي التحليلري علرى 

لمملكرة العربيرة السرعودية باسرتخدام مقيراس ممرـرض وممرضرـة مروزعين علرـى أربعرة مستشرفيات با 919عينة مكونرة مرن 

لرمـن النفـسي ومقاس لمـستوى األداء ومقياس للمسئولية االجتماعية وقرد توصرلت الدراسرة رلرى وجرود عالقرة طرديرة ذات 

داللـة رحصرائية بربن الدرجرة الكليرة لمقيراس األمرـن النفرـسي وبرين مرـستوى المسرئولية االجتماعيرة وأنرـه توجرـد فرـروق فرـي 

 مستوى األمن النفسي تعـزى للمستـشفى وكانـت أهـم التوصيات االهتمـام بجانـب الـدعم النفـسي.
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للتعرررف علررى أسرراليب مواجهررة الضررغوط النفسررية النتشررار فيررروس الترري تهرردف  (0202دراســة )منرــور كرير  

األفراد من سكان منطقة جرازان، (، وتتبع الدراسة المنهج الوصفي المقارن، وكان مجتمع الدراسة مجموعة من 91-)کوفيد

(، مرن رعرداد 91-( فررداا، طبرق علريهم مقيراس أسراليب مواجهرة ضرغوط انتشرار فيرروس )كوفيرد499وبلغت عينة الدراسرة )

البراحثين، أشرارت النترائج رلرى أن المشرراركين فري الدراسرة فضرلوا اسرتخدام أسرراليب )التخطريط، والتوجره الرديني، والمسرراندة 

 (، بصورة أكبر من فيرها.91-يف من الضغوط النفسية االنتشار فيروس )کوفيداالجتماعية( للتخف

دراستها بهدف الكشف عن العالقرة برين الضرغوط النفسرية المترتبرة علرى فيرروس  طرحت (0202)الطيب  دراسة

الباحثرة المرنهج ( وفعالية الذات لدى طالبرات جامعرة األميرر سرطام برن عبرد العزيرز، واسرتخدمت 91-کورونا )جائحة كوفيد 

( طالبررة، وتكونررت أداة الدراسررة مررن مقيرراس الضررغوط النفسررية 912الوصررفي، أمررا عينررة الدراسررة فكانررت عشرروائية قوامهررا )

(، ومقياس فعالية الذات( من أعداد الباحثة، وقد أسرفرت نترائج الدراسرة عرن وجرود مسرتوى مرتفعراا مرن 91-لجائحة )كوفيد 

 ( الدراسية، الصحية، االجتماعية، ودرجته الكلية.91مقياس ضغوط )كوفيد الضغوط النفسية على جميع أبعاد 

نفرس السرياق بهردف معرفرة مسرتوى الضرغوط النفسرية واالجتماعيرة وأسراليب  في جاءت (0202دراسة )شاهين  

مواجهتها لدى عينة من الفلسطينيين الواقعين تحت الحجر الصحي بسبب فيروس كورونا، والفروق فري كرل منهرا براختالف 

ج الوصرفي مرن خرالل متغيرات: الجنس، الفئة العمريرة، عردد أفرراد األسررة، والمسرتوى االقتصرادي لرسررة، اسرتخدم المرنه

( 109تطبيق مقياس الضغوط النفسية واالجتماعية ومقياس استراتيجيات التعامل مع الضغوط على عينة عشوائية حجمهرا )

فرررداا، أظهرررت النتررائج أن مسررتوى الضررغوط النفسررية واالجتماعيررة لرردى الفلسررطينيين الررواقعين تحررت الحجررر الصررحي بسرربب 

وجود فروق دالة رحصائية في الضغوط النفسية والضغوط االجتماعيرة تبعرا لمتغيرري: فيروس كورونا كان متوسطاا، وعدم 

الجنس، وعدد أفراد األسرة، بينما كانت الفروق دالرة لصرالح المسرتوى االقتصرادي األدنرى لرسررة، ولصرالح الفئرة العمريرة 

 األدنى في مجال الضغوط النفسية فقط. 

لمشكالت النفسية المترتبة علرى جائحرة فيرروس كورونرا المسرتجد ا"بعنوان  ( (Al-Feki, Amal.2020 دراسة

91-Covied" وتهدف رلى التعرف على طبيعة بع  المشكالت النفسرية المترتبرة علرى جائحرة فيرروس كورونرا المسرتجد ،

91-COVIED( من طرال942، واستخدمت الباحثة مقياس للمشكالت النفسية كأداة لجمع البيانات، وبلغت عينة البحث ) ب

الجامعررات المصرررية )الحكوميررة واألهليررة(، وكانررت أهررم النتررائج: الضررجر أكثررر المشرركالت النفسررية الترري يعرراني منهررا طررالب 

الجامعة حالية، المشكالت النفسية األخرى بدرجة متوسطة، يوجد فرق دال رحصائية في المشكالت النفسية يعزي لمتغيرري 

 .صائية يعزي لمتغير البيئةالنوي والعمر الزمني، وال يوجد فرق دال رح

 تعقيب على الدراسات السابقة:

 وجدت متغيرات في الدراسات السابقة التي ذكرتها وقد لخصتها في النقاط التالية:

 مدى العالقة بين الصالبة النفسية والمساندة االجتماعية كاستراتيجيات للتعامل مع الضغوط النفسية. -9

تشررررمله مررررن المنررررار وعناصررررر التربررررة والغطرررراء النبرررراتي )البشرررررية( حيررررث ثقافررررة  تررررأثير العوامررررل )الطبيعيررررة( بمررررا -0

األفرررراد وعررراداتهم وتقاليررردهم )االجتماعيرررة( حيرررث الزيرررادة السررركانية وعررردم الررروعي الصرررحي )المسرررتوى االقتصرررادي( 
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يفويرررد حيرررث مسرررتوى الررردخل والتعلررريم والتغذيرررة فررري انتشرررار األمرررراض المختلفرررة مثرررل مررررض المالريرررا، اإلسرررهال، الت

 والتهاب الكبد الوبائي.

مرررردى أهميررررة أخررررذ االحتياطررررات الالزمررررة لمكافحررررة العرررردوى ضررررد الفيروسررررات واألمررررراض المعديررررة باسررررتخدام  -1

 ) .المطهرات والمنظفات الكيميائية مثل )الكحول، اإليثانول، بيروكسيد الهيدروجين

فررري انتشرررار األمرررراض وااللترررزام بالتررردابير أهميرررة التثقيرررف الصرررحي ونشرررر الررروعى برررين األفرررراد بعوامرررل الخطرررورة 4-

 الوقائية وتطبيقها في كافة المجاالت لمنع انتشار األمراض المعدية.

مرررردى العالقررررة بررررين الضررررغوط والصررررراي النفسرررري والعصررررابية وكررررل مررررن مسررررتوى االضررررطرابات السيكوسرررروماتية  -2

 والجوانب االنفعالية والبدنية.

والمسررراندة االجتماعيرررة كاسرررتراتيجيات للتعامرررل مرررع الضرررغوط النفسرررية لررردى مررردى العالقرررة برررين الصرررالبة النفسرررية  -2

 األشخاا.

مررردي العالقرررة برررين الضرررغط النفسررري وبرررين عالقتررره بررراإلجراءات االحترازيرررة التررري فرضرررتها وزارة الصرررحة فررري  -9

 ظل جائحة كورونا.

 

 النظر  اإلطار

 الضغط النفسيالمبحث األول: 

 مفهوم الضغوط النفسية: 

 : تعريف الضغط النفسي التعريف اللغوي:أوالا 

( والذي يعني التضييق على شيء ما ضغط، شد، وثق ومنه أخذ الفعرل stringer( من الفعل الالتيني )stressاشتقت كلمة )

( ومعناه طوق بجسمه، بذراعيه، ضافطا بقوة معه أحاسيس ما متناقضرة ألنره باإلمكران تطويرق رنسران treindreالفرنسي )

 ما على قلبه وعلى صدره وخنقه أيضا، ويوصلنا الفعل خلق رلى الفعل ضايق، 

( التري اشرتقت بردورها مرن detressضغط شد أي الشعور بالضيق يضرغط علرى القلرب والرنفس ويصرل بنرا رلرى كلمرة شردة )

( والتي يقابلها في العربية كلمات مثل کرب، ضائقة، ررهاق، رجهاد شدة والضغط الرذي يتررجم رلرى كلمرة Stringerالفعل )

(stress ،1، ا 9111( )محمد حسن العالوي.) 

 التعريف االصطالحي: 

مرن التروتر  حالرة 9119 سرتوت  9111ب ولمران ب  9119بروئرو    9114يعتبر الضغط النفسي حسب كل من بسرتوتالندب 

الجسمي والنفسي ومحصلة للقوى التي تمارسها األحرداث الضرافطة علرى الفررد وتختلرف درجرة ضرغط الحردث الواحرد مرن 

 شخ  رلى آخر.

ويتوقررف ذلررب علررى مرردى ردراك الفرررد لقدرترره علررى السرريطرة علررى الموقررف، والوفرراء لمتطلباترره باالعتمرراد علررى رمكانياترره 

، 9111فري البيئرة. ) عبرد الفتراح القرشر ،  االجتماعيرةوفر له من مصادر الدعم والمسراندة الشخصية وخبراته السابقة وما ي
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( وينظررر ب بررارون ب رلررى الضررغط النفسرري علررى انرره رد فعررل يتصرردر عررن الفرررد تجرراه المثيرررات، أي نرروي الوحدانيررة 10ا 

فيرر قرادرين علرى تحقيرق أهردافهم )عبرد وردود األفعال الفيزيولوجية التي تحدث في مواقف معينة، حيث يشعر األفراد أهم 

 (.29ا  9111الستار ربراهيم، 

كما ترى وفاء عبد هللا: الضغط النفسي هرو حالرة اضرطراب فري بعر  الوظرائف الفيزيولوجيرة والوجدانيرة واالنفعاليرة لردى 

محمرود عبرد المرنعم،  وخارجية( تتعدى طاقتره للترأقلم والتكييرف )آمرال )داخليةالفرد تحدث نتيجة تعرضه لمثيرات ضافطة 

0222 ،29 ،21). 

وتعرف الضغوط النفسية بأنها: بحالة من عدم التوازن الناجم عن تعرض الفرد النفعاالت نفسية سيئة تتسرم برالقلق والتروتر 

والضرريق والتفكيررر المرهررق فرري أحررداث وخبرررات حياتيررة تعرررض لهررا فرري الماضرري أو يعيشررها حاضرررة أو يخشررى حرردوثها 

 (.422، ا 0221 اضطرابات فسيولوجية ضارةب )الطهراوي،مستقبال، وتسبب 

ويستخل  الباحث من كل هذه التعاريف أن الضغط النفسي هو حالة من الشعور بالضيق تظهر عندما يواجه الفررد مواقرف 

 تفوق قدراته ورمكاناته العادية والتوافقية.

 أنواع الضغوط النفسية:

هنرررراك الكثيررررر مررررن الضررررغوطات وفقررررا للفئررررة الترررري ينتمرررري اليهررررا الضررررغط مثررررل )الضررررغوط الماليررررة، األسرررررية، ضررررغوط 

 األصدقاء، ضغوط الزالزل والفيضانات وأخيراا ضغوط العمل(.

 ( الضغوط النفسية لقسمين هما:0291وقد قسم )ايبو،

 النوع األول: الضغوط اإليجابية

ا انعكاسرررات ريجابيرررة علرررى الفررررد، فهررري تجعلررره يشرررعر بقررردرتها األكبرررر علرررى هررري عبررراره عرررن ضرررغوط مفيررردة ويكرررون لهررر

 رتمام أعماله بشكل أسري.

 النوع الثاني: الضغوط السلبية

حيرررث يوجرررد ضرررغوط نفسرررية تفعرررل انعكاسرررات سرررلبية ترررؤثر علرررى صرررحة الفررررد وعلرررى حالتررره النفسرررية، وهرررذا يرررؤثر علرررى 

 يشعرون باإلحباط والنظرة السلبية لشئون العمل.أدائهم في عملهم، وهذا بالتأكيد يجعلهم 

 (:91-النماذ  المفسرة لضغوط انتشار فيروس )کوفيد

تتوقف الطريقة التي يتبعها كل رنسان لمواجهة الضغط النفسي على مميزات شخصيته ونقراط عجرزه ومرضره، والتري عرادة 

المشراكل العمليرة والماليرة والمهنيرة والعائليرة، وقرد أورد ما تملى عليه ردة فعله رزاء المصاعب التي تنشا مع معارفه ورزاء 

 ( عدة نماذ  لتفسير الضغوط النفسية المصاحبة النتشار فيروس كورونا منها:0202)منصور،

الضغوط كمثير: يرى أصحاب هذا االتجاه أن الضغوط عبارة عن مثير يدركه الفرد على أنه يمثل تهديدا له، وخاصة   -9

 ث ضافطة تتطلب منه االستجابة بنمط معين من سلوك المواجهة عندما يمر بأحدا

الضغوط كاستجابة: يرى أصحاب هذا االتجاه الضغوط كاستجابة ألحداث مهددة تأتي من البيئة الخارجية، ومن خالل  -0

 األساليب الدفاعية الفسيولوجية يحافظ الفرد على االتزان النفسي،
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على رعادة التوافق النفسي، فعند الشعور بالتهديد تعمل الهرمونات التهيئة الجسم  عن طريق مثيرات دفاعية تساعد الفرد 

لعملية المواجهة، ثم تأتي مرحلة المقاومة لتسمح للجسم بمواصلة المواجهة وتشكيل الطاقة، ورذا لم تنجح للتكيف قد 

 استنفذت فيحدث االنهيار. 

الضغوط النفسية تحدث نتيجة اضطراب في العالقة بين الفرد والبيئة، لذا الضغوط النفسية كتفاعل بين الفرد والبيئة: رن  -1

تحدث عملية التقييم األولى، المعالجة الحدث معرفياا، لتحديد ما رذا كان الموقف يمثل تحدياا، ثم عملية تقييم الشخ  

المواجهة لديه أقل فاعلية.  المصادر قوته وقدراته على المواجهة، ثم رعادة التقييم عندما يدرك الفرد أن استجابة

 (91،ا 0202)منصور،

لقد أصبحت الضغوط في عصرنا الحالي كثيرة ومتعددة نظراا لكثرة تعقيدات الحيراة وتشرعبها، وكثررة متطلباتهرا، ممرا جعرل 

 وثقافاتهم.المجتمع عرضة لضغوط نفسية أثرت على السير الحسن الحياة األفراد والجماعات باختالف أعمارهم وأجناسهم 

فرري «  stress» تعررد الضررغوط النفسررية أحررد المظرراهر الرئيسررية المميررزة لمجتمعاتنررا المعاصرررة وقررد شرراي اسررتخدام كلمررة 

ميدان الهندسة والدراسات الفيزيائية لتشير رلرى قروة خارجيرة ترؤثر بشركل مباشرر علرى موضروي طبيعري ونتيجرة لهرذه القروة 

الموضوي، هذا المفهوم الذي استعاره علم الرنفس للداللرة علرى نطراق واسرع يحدث اإلجهاد الذي يؤثر ويغير من شكل وبناء 

مررن الخبرررات االنفعاليررة الترري يترافررق ظهورهررا مررع حرردوث تغيرررات فيزيولوجيررة معرفيررة وسررلوكية ناتجررة عررن األحررداث 

 الضافطة.

 (00 ص  0202 سوسة  الخرائص العامة للضغوط النفسية )صالحي 

معقدة وتعبر عن وقائع متعددة، وذات مضامين بيولوجية ونفسية، واقتصرادية واجتماعيرة يمكرن رن الضغوط النفسية ظاهرة 

أن تحرردد بعرر  الصررفات الفيزيقيررة والداخليررة والترري تعطرري ظرراهرة الضررغوط وحرردتها وتماسرركها وتميزهررا عررن فيرهررا مررن 

هذه الظواهر ومن بين هذه الخصائ  مرا الظواهر، وقد تم استنباطها من المبادن والقواعد والنظريات التي اهتمت بدراسة 

 يلي:

 رن الضغط عملية ردراكية في المقام األول. - 

 رن الضغط المدرك، هو الربط بين وجهة نظر الفرد بما يمتلكه من قدرات عقلية وجسدية وبين متطلبات الموقف.  - 

 رن الضغط عملية تكيف الفرد لقدراته مع متطلبات موقف معين.  -

  سلبياا.لضغط ريجابياا أو قد يكون ا -

 الضغوط ليست استقراريه وتتضمن مجموعة من المتغيرات.  -

 الضغوط عامة ومنتشرة بين جميع األفراد.  -

 الضغوط تنشأ من خالل التفاعل القائم بين المثير واالستجابة  -

 .الضغوط لها تأثير على الجانب النفسي، والفزيولوجي، والمعرفي، والنفسي لإلنسان -

 الضغوط النفسية ترتبط بالفئة العمرية حيث تكون منتشرة بصفة كبيرة عند الشباب وتفل لدي األكبر سناا. - 
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معرفي، يتم التوافق فيها بين قدرات الفرد وما يحتا  رليه الموقف، بحيرث  يتضح مما سبق أن الضغط النفسي عملية ادراكية

 يصل الفرد لحالة من التكيف والتوازن مع الموقف الضافط، وقد يكون الضغط النفسي ريجابياا أو سلبياا.

 مبحثخالصة ال

يؤثر الضغط النفسي بصورة كبيرة على اإلنسان، فقد يسبب له بع  األمراض الخطيرة وكثير من الناس يتعايشرون بشركل 

يومي مع أنواي عديدة من الضغوط النفسية مما يولد لديهم نتائج خطيرة سواء أكانت نتائج من الجانرب النفسري أو الجسرمي، 

نفسية على اختالف توجهاتهم العلميرة لمرا لره مرن ترأثير كبيرر علرى اإلنسران كثير من الباحثين بموضوي الضغوط ال اهتمكما 

خاصة جانبه السلبي ونتائج القائمة على ذلب، بحيث أضحى موضوي العصر نتيجرة التطرورات التكنولوجيرة السرريعة حيرث 

ثرار السرلبية التري ترنعكس تم عرض مفهوم الضغوط النفسية من كثير الباحثين وعلى اختالف تعارفهم رال أنهم يتفقون فري اآل

 على نفسية.

 (02-: جائحة كورونا )كوفيداالمبحث الثاني

 مفهوم فيروس كورونا:

هررررو نرررروي مررررن الفيروسررررات وهررررو جديررررداا مررررن نوعرررره يصرررريب الجهرررراز التنفسرررري للمرضررررى المصررررابين بالتهرررراب رئرررروي، 

 ٩١٩١، وفررررى عررررام ٩١٠٢ب الصررررينية فرررري أواخررررر العررررام مجهررررول السرررربب حتررررى اآلن وقررررد ظهررررر فرررري مدينررررة بووهرررران

أطلقرررت لجنرررة الصرررحة الوطنيرررة فررري جمهوريرررة الصرررين الشرررعبية تسرررمية بفيرررروس كورونرررا المسرررتجدب علرررى االلتهررراب 

فبرايررررر االسررررم اإلنجليررررزي الرسررررمي للمرررررض  ٩٩الرئرررروي النرررراجم عررررن اإلصررررابة بفيررررروس كورونررررا، ثررررم فيرررررت فرررري 

 .الناجم عن فيروس كورونا المستجد

 :91-تعريف مرض كورونا  کوفيد  

هرو مررض معرد يسرببه آخرر فيرروس ترم اكتشرافه مرن سراللة فيروسرات كورونرا. ولرم يكرن هنراك أي علرم  91-مرض کوفيرد 

. وقرد تحرول 0291بوجود هذا الفيروس الجديد ومرضه قبل بدء تفشيه في مدينة ووهان الصينية في كرانون األول/ ديسرمبر 

 (Wond Health organization، 0291ة تؤثر على العديد من بلدان العالم )اآلن رلى جائح 91كوفيد

 (72-75  ص0202( )صالحي  سوسة  02-نظرة عامة على فيروس كورونا )كوفيد

فري الصرين أواخرر  ، للمررة األولرى فري مدينرة روهران91-تم تحديد فيروس كورونا المستجد، والمعرروف أيضرا باسرم كوفيرد

، وعرفت منظمة الصحة العالمية هذا الفيروس بوصفه فصيلة كبيرة من الفيروسات التي قرد تسربب المررض 0291ديسمبر 

 .91-على تسمية النسخة الجديدة من هذا الفيروس باسم كوفيد  واصطلحتلإلنسان، 

خاصية االنتحراء القروي نحرو  MERS - coVويمتلب عدة خصائ  من أهمها، خاصية االنتحاء الفيرروس التاجي الجديد 

الجهاز التنفسي، أي الميل إلصابة الجهاز التنفسي، والقدرة على تقرادي المناعرة الطبيعيرة، ويظهرر الفيرروس تحرت المجهرر 

نانومتر وله فالف ونتوءات بروتينيرة بشركل عصريات تكسرب الفيرروس شركل  922 -902اإللكتروني بشكل كروي وبحجم 

 طلق عليه اسم كورونا وهي كلمة التينية تعني التا .التا  ولهذا أ

 من حيوان رلى آخر ومنه رلى اإلنسان. انتقالهوما يزيد من خطورة الفيروس سهولة 
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جررررنس :  - Coronaviridaeالعائلررررة  - Nidoviralesالرتبررررة  -ويصررررنيف فيررررروس كورونررررا مررررن مملكررررة الفيروسررررات 

Coronavirus. 

 -في، الحمى واإلرهاق الجاف، اآلالم واألوجاي احتقان األنف الصرداي  91-لمرض کوفيد وتتمثل األعراض األكثر شيوعاا 

وظهرور طفرح جلردي أو تغيرر لرون أصرابع اليردين أو القردمين، وعرادة مرا  -اإلسهال وفقدان حاسة الرذوق أو الشرم -ألم الحلق 

ن أن يشرعروا رال برأعراض خفيفرة جرداا، تكون هذه األعراض خفيفة وتبدأ بشكل تدريجي، ويصاب بع  الناس بالعدوى دو

 ( من المرض دون الحاجة رلى عال  خاا.%12معظم الناس )نحو  ويتعافى

السرررريع للفيررروس يكرررون برررين الفئررات السررركانية الضرررعيفة مثررل كبرررار السرررن  االنتشررراربررأن Brunero) .0202ويوضررح )

 .لجوء، وذلب لتأثير العامل النفسي على الشخ واألشخاا ذوي اإلعاقة والمصابين بأمراض عقلية والسجناء وطالبي ال

من أشخاا آخررين مصرابين برالفيروس، لرذلب مرن المهرم الحفراظ علرى مسرافة  91-ويمكن أن يلقط األشخاا عدو  كوفيد

 مناسبة، ولبس الكمامة الصحية مع المواظبة على فسل اليدين بالماء والصابون أو تنظيفهما بمطهر كحولي لفرك اليدين.

وستواصرل نشرر أحردث مرا تتوصرل رليره  91-المنظمة على تقييم البحوث الجارية حول طررق انتشرار مررض کوفيردوتعكف 

 (.World Health organization،0291هذه البحوث من نتائج )

وينصح لتجنب خطر اإلصابة بفيروس كورونا رتباي جملة من التوصريات منهرا وضرع الحراالت المشرتبه بهرا تحرت المراقبرة 

الطبرري، والتباعررد  واسررتعمال القنررايالمررري   بهررم، وعررزلمنهررا ورجررراء اختبررارات مصررلية للمخررالطين والمشررتبه ليتأكررد 

 االجتماعي وعدم االختالط قدر اإلمكان.

للحد من انتشار الفيروس برين  االحترازية( بأن العديد من الحكومات اتخذت اإلجراءات 119، ا0202كما يذكر )صيام، 

وخسائر تخطت مليارات  االقتصاديةالغاء الفعاليات الرياضية المحلية والدولية، مما أسهم في تفاقم األزمة المواطنين أهمها 

 .الدوالرات، فقررت الحكومات عودة األنشطة والتعاي، مع الفيروس والكن بشروط تتمثل في رجراءات احترازية

 خاتمة المبحث الثاني

ارن، رن لم يكن كلهم، من ضائقة نفسية، ومعظمهم يمكن أن تتحسن حرالتهم يعاني فالبية األشخاا المعرضين لحاالت طو

بمرور الوقت، وأن األشرخاا المصرابين باضرطرابات نفسرية شرديدة معرضرون للخطرر براألخ  أثنراء حراالت الطروارن، 

(  WHO، 0202ويحتاجون رلى رتاحرة رعايرة الصرحة النفسرية واالحتياجرات األساسرية األخررى، )منظمرة الصرحة العالميرة 

حيررث توصرري المبررادن التوجيهيررة الدوليررة بترروفير الخرردمات علررى كررل المسررتويات مررن األساسررية رلررى السررريرية، وتشررير رلررى 

ضرورة رتاحة رعاية الصحة النفسرية علرى الفرور فيمرا يتعلرق بمشركالت محرددة وعاجلرة خاصرة بالصرحة النفسرية فري رطرار 

 االستجابة الصحية.

ن العرررالم مهمرررا تباينرررت فئررراتهم العمريرررة، أو مرررواقعهم الوظيفيرررة، أو مسرررتوياتهم االقتصرررادية هرررذا الواقرررع، جعرررل معظرررم سررركا

واالجتماعية، يواجهون ضغوطاا نفسية واجتماعية واقتصادية بدرجة أو برأخرى، أثررت علرى مسرار حيراتهم، وبالترالي علرى 

هم أن يسررتعيدوا ترروازنهم وبنرراءهم النفسرري حررالتهم النفسررية والذهنيررة، وانضررباطهم االجتمرراعي، قررد يصررعب علررى الكثيرررين مررن

 الستثمار مناعتهم النفسية وميكانزمات الدفاي لديهم دون مساعدة من المتخصصين،
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أو يتطررور لررديهم شررعور بالتهديررد الرردائم وانخفرراض فرري كفرراءتهم الذاتيررة، وفقرردان الطاقررة، وصرروالا رلررى الوسرراوس القهررري  

 .الصدمة، وحتى االكتئاب بدرجات متفاوتة جسمية، واضطراب ما بعد-واالضطرابات النفس

 أداة الدراسة:

 اعتمد البحث الحالي على مجموعة من األدوات شملت ما يلي:

مقيررراس الضرررغوط النفسرررية التررري نتجرررت عرررن اإلجرررراءات االحترازيرررة التررري فرضرررتها وزارة الصرررحة بالمملكرررة العربيرررة 

 السعودية بسبب فيروس كورونا المستجد.

 ضغوط العمل. -والضغوط االجتماعية –على ثالثة أبعاد وهما: الضغوط النفسية وكان القياس هذا 

 وللتحقق من ثبات المقياس استخدم الباحث معادلة ألفا كرونبار، والجدول التالي يوضح ثبات المقياس:

 الداللة المعنوية معامل ارتباط بيرسون قيمة ألفا أبعاد القياس

 22229 22119 22101 الضغوط الشخصية

 22229 22111 22102 الضغوط االجتماعية

 22229 22140 2290 ضغوط العمل

رجمالي مقياس الضغوط 

 النفسية

22122   

قررريم معررردل االرتبررراط دالرررة رحصرررائيا عنرررد  كمرررا يتضرررح مرررن الجررردول السرررابق صررردق االتسررراق الرررداخلي للمقيررراس، حيرررث أن

الضررررغوط  -(، ممررررا يؤكررررد علرررري صرررردق االتسرررراق الررررداخلي لكررررل مررررن الضررررغوط الشخصررررية2222مسررررتوي معنويررررة )

 ضغوط العمل(. -االجتماعية

 عينة الدراسة:

ألرررف شرررخ  مرررن مرحلرررة المراهقرررة المترررأخرة رلرررى المرحلرررة المبكررررة مرررن منتصرررف العمرررر  90شرررملت عينرررة الدراسرررة 

بشرررررط اال يعررررانون مررررن امراضرررراا مزمنررررة حتررررى ال تتررررداخل أعراضررررها مررررع أعررررراض السررررعودية،  مملكررررة العربيررررةال

 االضطرابات النفسية.

 األساليب اإلحرائية المستخدمة في الدراسة:  

 .حساب التكرارات والنسب المئوية 

 .المتوسط الحسابي 

 .االنحراف المعياري 

  الدراسة.معامل ارتباط بيرسون الختبار صدق أداة 

 استبانة: المتوسطات الحسابية للضغط النفسي على المجتمع ككل:

موافق  العبارة ت

 بشدة

غير  محايد موافق

 موافق

المتوسط 

 الحسابي

 4.20 1 12 21 2مدي استيعاب األفراد بخطورة هذا  9
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 الفيروس المستجد

استجابات األشخاا لرحداث  0

 والضغوط تختلف وفق نوي الشخصية

19 22 14 94 1.10 

ما نوي استراتيجية الموجهة المتبعة  1

 من طرف األطباء

19 20 44 94 1.10 

عدد مرضى القلق واالكتئاب  4

والوسواس القهري زاد زيادةا ملحوظة 

خالل الشهور الماضية مع انتشار 

 المرض على نحو متزايد

12 42 01 19 1.21 

األفراد الذين يتسمون بالعصابية  2

تطوير مشاعر القلق ويميلون رلى 

والخوف، واألفراد الذين لديهم مستوى 

عال من الضمير والمسؤولية 

االجتماعية كانوا يميلون رلى ممارسة 

 التباعد االجتماعي لتجنب العدوى

10 29 49 99 1.99 

 

 النتائج: 

 توصلت من خالل هذا البحث إلى ما يلي:

 الضغوط النفسية تعاني جميع األسر بمرض كورونا من مستوى عالي من. 

  تتبرررع األسرررر المصرررابون بفيرررروس كورونرررا اسرررتراتيجيات مواجهرررة ايجابيرررة والمتمثلرررة فررري التررردين والتقبرررل وطلرررب

 المعلومة والتخطيط للوقاية.

 .يجب االلتزام باإلجراءات الوقائية واالحترازية ورتباي رجراءات التباعد االجتماعي 

  المجتمررررع مررررع زيررررادة االهتمررررام ومراعرررراة ترررروفير كررررل طرررررق يجررررب تسررررليط الضرررروء علررررى الفئررررات المهمشررررة فرررري

 الرعاية التامة للحفاظ على الجميع من تفشي المرض.

  ينبغررري تركيرررز االهتمرررام علرررى األطفرررال فررري المراحرررل العمريرررة المختلفرررة وحرررـثهم علرررـى اتخررراذ التررردابير الالزمرررة

ذاب ومثيررررر، لكرررري يتفرررراعلوا معهررررا للوقايررررة وررشررررادهم بطرررررق متنوعررررة تتفررررق مررررع قرررردراتهم ورمكانرررراتهم فرررري شررررـكل جرررر

 ة.ويستجيبوا لما فيها من نصائح ومفاهيم ويستفيدوا منهـا ألقصى درج

  وضررع نمرراذ  ررشرررادية وحمررالت توعيرررة لكررل فئرررات المجتمررع وذلرررب لنشررر الررروعي مررع رتبررراي اإلجررراءات الوقائيرررة

 الالزمة للوقاية.

 .التشخي  والفرز بكافة مستشفيات وزارة الصحة والسكان 

 الدواء لحاالت العزل المنزلي. صرف 
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 .متابعة سير العمل من خالل فرق الترصد والتقصي لحاالت اإلصابة 

 .تطبيق اإلجراءات الوقائية في أماكن التجمعات واألنشطة المختلفة 

 .متابعة التدريب بشكل دوري لكافة الفرق الطبية 

 لمررراء والصرررابون باسرررتمرار لمررردة ال تقرررل ضررررورة فسرررل األيررردي با، ويجرررب عررردم المصرررافحة باليرررد أثنررراء اللقررراءات

 ، ارتداء الكمامة باستمرارثانية 02عن 

  منرررع تجمرررع اعرررداد كبيررررة مرررن المرررواطنين فررري األمررراكن العامرررة مثرررل األسرررواق والمحرررالت التجاريرررة وفيرهرررا، مرررع

 عدم مشاركة األدوات الشخصية مع اآلخرين، وتجنب لمس األسطح فير النظيفة.

 ة وتحسررريس لتعريرررف أفرررراد المجتمرررع بالضرررغوط ومصرررادرها، وآثارهرررا السرررلبية، ضررررورة رجرررراء حمرررالت توعيررر

 .وكيفية مواجهتها

 

 التوصيات: 

 بعد اإلجابة عن أسئلة الدراسة البحثية واستخالص نتائج الدراسة الميدانية توصي الدراسة بما يلي: 

 اإلجراءات االحترازية في ظل جائحة كورونا.ريجاد برامج دعم نفسي لمعالجة أثار الضغط النفسي المترتب على  -

 والتعريف بأهم سبل عالجه ومواجهته. الضغط رقامة ندوات توعية لتوعية المواطنين بأضرار -

 اجراء دراسة مماثلة وربطها بالمستوى االقتصادي والحالة االجتماعية. -

الضغط النفسري جرراء اإلجرراءات افراد المجتمع بسبب القيام بدراسة عن اهم المخاطر النفسية التي يمكن أن يتعرض لها  -

 وطرق الدعم النفسي الناجع مع هذه الحاالت. االحترازية في ظل جائحة كورونا

 زيادة عدد األخصائيين النفسيين لتقديم الدعم النفسي ألكبر عدد ممكن. -

 تدريب الطاقم الطبي المعالج على آلية التعامل واالهتمام بالجوانب النفسية لهؤالء المرضى.  -

 رعداد برامج ترفيهية دورية للتخفيف من معاناتهم. -

 تصميم وتنفيذ برامج ررشادية وتوجيهية من قبل المختصين لتعزيز استراتيجيات توعوية ووقائية.  -

 ة وجعله جانباا مكمالا للعال  الطبي لخف  حدة التوتر االنفعالي المصاحب الضغط النفسي.ضرورة تقديم الخدمات النفسي -

 والمراجع:المرادر 

 لمراجع العربيةا :أوال

(. الصحة النفسية وعالقتها بالضغوط النفسية لدى طلبة الجامعة: دراسة ميدانية على عينة من طلبرة 0291خليفي، نادية ) -

ود معمري تيزي وزي. مجلة الجامع في الدراسات النفسية والعلروم التربويرة، كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية بجامعة مول

(1 ،)11-29. 

 (. الدافعية في الحياة ومستويات االلتزام. القاهرة: دار المعارف.0222السيد، عزيزة ) -
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 (. مدخل رلى علم النفس، )ترجمة سيد الطواب(. القاهرة: دار ماكجروهيل.9111دافيدوف، لندا ) -

ب فررى 91-ظرافر حسرن كريررري. بأسراليب مواجهررة الضرغوط النفسرية لفيررروس بكوفيرد وهرادي بررنمنصرور، محمرد السرريد،  -

المجلرة السرعودية للعلرروم  ".ضروء بعر  المتغيررات الديموفرافيرة لردى عينررة مرن سركان منطقرة جرازان: دراسرة استكشررافية

  .12 - 92(: 0202) 22جستن ي -ة والنفسية الجمعية السعودية للعلوم التربوي -النفسية: جامعة الملب سعود 

ب وعالقتهرا بفعاليرة الرذات لردى طالبرات 91-. بالضغوط النفسرية المترتبرة علرى جائحرة بكوفيردعبد الرحمنالطيب، فاطمة  -

 991 – 921(: 0202) 1، ي02كلية التربية مج -مجلة كلية التربية: جامعة كفر الشيخ  ".الجامعة

مسررتوى الضررغوط النفسررية " .موسررى المصررري وربررراهيم سررليمانأحمررد طمرروني،  بررد الرررحمنعشرراهين، محمررد أحمررد،  - 

 واالجتماعيررة وأسرراليب مواجهتهررا لرردى عينررة مررن الفلسررطينيين الررواقعين تحررت الحجررر المنزلرري بسرربب فيررروس كورونررا

"COVID19"."  110 - 111(: 0202) 919، ي14مجلس النشر العلمي مج -المجلة التربوية: جامعة الكويت.  

محمد. برمكانية تطبيق اإلجراءات االحترازية لعودة النشاط الرياضري برالقرى فري ظرل مواجهرة  عبد الحكيمصيام، محمد  -

 -المجلرة العلميرة للبحروث والدراسرات فري التربيرة الرياضرية: جامعرة بورسرعيد  "."Covid-19" فيروس كورونرا المسرتجد

 .149 - 101(: 0202) 42كلية التربية الرياضية ي

، الضررغوط النفسررية أثررر جائحررة كورونررا وعالقتهررا بررالتوافق النفسرري لرردي طلبررة 0202 نفيسررة. ،صررالحي، اينرراس. سوسررة- 

 البكالوريا، رسالة ماجستير فير منشورة، جامعة الشهيد حمة لخضر، كلية العلوم االجتماعية والنفسية.

ومواجهة الضغوط النفسية لردى أمهرات المتخلفرين عقليرا، مكتبرة ( اإلرشاد النفسي األسري 0222آمال محمود عبد المنعم )-

 .زهراء الشرق، مصر العربية القاهرة، الطبعة األولى

، أسراليب مواجهرة الضرغوط النفسرية المهنيرة وعالقتهرا بربع  المتغيررات، مجلرة جامعرة دمشرق، 0292عبد هللا الضرريبي،-

 .4، العدد 02المجلد 

 .الضغوط النفسية، االسكندرية: دار المعرفة الجامعية (:0291ايبو، نائف على )-
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- Al-Feki, Amal. (2020) "Psychological Problems Resulting from the Emerging 

Coronavirus Pandemic, Covied-19," Education Journal of the College of Education in Sohag, 

No. 74 (June), pp. 1048-1089 / 43 p 

- Cox, T. (1978). Stress. London: MacMillan Press. 

http://www.ajrsp.com/


 م 0202-9-5والعشرون | تأريخ اإلصدار:  التاسع المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار

   

 

    www.ajrsp.com                                                                                                                                  138 

 ISSN: 2706-6495 

 - Bhargava, D. & Trivedi, H. (2018). A Study of Causes of Stress and Stress 

- Management among Youth. IRAInternational Journal of Management & Social 

Sciences, 1/(3), 108-117. doi:http://dx.doi.org/10.21013/jmss. 

- Alkhamees, A. A., Alrashed, S. A., Alzunaydi, A. A., Almohimeed, 

- A. S., & Aljohani, M. S. (2020). The psychological impact of COVID-19 pandemic on 

the general population of Saudi 

- Arabia. Comprehensive psychiatry, 102, 152192. Dubey, S., Biswas, P., Ghosh, R., 

Chatterjee, S., Dubey, M. J., 

- Chatterjee, S., ... & Lavie, C. J. (2020). Psychosocial impact of COVID-19. Diabetes & 

Metabolic Syndrome: Clinical 

- Research & Reviews. Odriozola-González, P., Planchuelo-Gómez, A., Irurtia, M. J., & 

de 

- Luis-García, R. (2020). Psychological effects of the COVID19 outbreak and lockdown 

among students and workers of a 

- Spanish university. Psychiatry Research, 113108. Rodríguez-Rey, R., Garrido-

Hernansaiz, H., & Collado, S. 

- (2020). Psychological Impact and associated factors during the initial stage of the 

coronavirus (COVID-19) pandemic among the general population in Spain. Front. Psychol., 

23 

- https://doi.org/10.3389/fpsyg. 2020.01540 Wang, C., Pan, R., Wan, X., Tan, Y., Xu, L., 

Ho, C. S., & Ho, R. C. 

- (2020). Immediate psychological responses and associated factors during the initial 

stage of the 2019. Int. J. Environ. Res. Public Health, 17, 17-25. doi:10.3390/ijerph17051729 

 

 المجلة األكاديمية لربحاث والنشر العلمي. ،الشهراني عايض سعد/ الباحث ،2021 ©جميع الحقوق محفوظة 

(CC BY NC) 

 

http://www.ajrsp.com/


 م 0202-9-5والعشرون | تأريخ اإلصدار:  التاسع المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار

  

 

    www.ajrsp.com                                                                                                                                       139 

 ISSN: 2706-6495 

 
 

 

 

  في األوراق المالية االستثمار دور المراجعة التحليلية في تقليل مخاطر

 ) من المصارف السودانية ةعين على)دراسة ميدانية  

The role of analytical review in reducing the risks of investing in securities (A field study 

on a sample of Sudanese banks( 
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 لخص:الم

ي ما ف وتمثلت مشكلة الدراسةتناولت الدراسة دور المراجعة التحليلية في تقليل مخاطر االستثمار في األوراق المالية 

ستخدام إ، ويمكن صياغة مشكلة البحث في التساؤالت االتية: ما هو أثر هو دور المراجعة التحليلية في تقليل مخاطر االستثمار

هل تعمل المراجعة التحليلية في تقليل المخاطر الغير منتظمة: تنبع أهمية الدراسة تقليل مخاطر االستثمار،  أسلوب التحليل الراسي

م والحيوي الذي تلعبه المراجعة التحليلية في تقليل مخاطر االستثمار في المنشآت االقتصادية نظراً لما تمثله من من الدور الها

ليل إستخدام أسلوب التحتأثير قوي ومباشر على اقتصاديات الدولة والدخول القومية لهذه الدول. هدفت الدراسة إلى معرفة أثر 

جاباً المراجعة التحليلية بإستخدام أسلوب التحليل الراسي تؤثر إي ية أنختبرت الدراسة فرضأتقليل مخاطر االستثمار، في  الراأسي

في تقليل مخاطر االستثمار، أتبعت الدراسة المنهج الوصفي بإستخدام األساليب اإلحصائية لمعالجة البيانات وتحليلها والوصول 

يستخدم . توصلت الدراسة إلى عدة النتائج منها (SPSS)االجتماعية إلى نتائها باالعتماد على برنامج الحزمة االحصائية للعلوم

المراجع أسلوب التحليل الرأسي في مرحلة التخطيط وذلك لمعرفة وتحديد الخطر المالزم واألهمية لكل عنصر من عناصر 

. المستثمر ىعلويقلل الخطر  الضعف الموجودة في المؤسسة القوةيساعد اسلوب التحليل الرأسي في معرفة نقاط القوائم المالية، 

البد من تحدد التحليل الراسي األوزان النسبية لكل عنصر من عناصر القوائم المالية وفي ضوء هذه النتائج أوصت الدراسة بأنه 

 ا.مكوناتهسنة مالية واحدة والعالقة بين  علىضرورة إستخدام التحليل الراسي والعمل عند إستخدام المراجعة التحليلية، 

 

 ، مخاطر االستثمار، التحليل الراسيالتحليليةالمراجعة  :الكلمات المفتاحية
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The role of analytical review in reducing the risks of investing in securities (A field 

study on a sample of Sudanese banks( 

 

Abstract: 

This study examined the role of the analytical review in reducing the risks of investment in 

securities. Study on the the problem of the study is what is the role of the analytical review in 

reducing investment risks؟ Moreover, the study problem can be formulated in the following 

questions: What is the effect of using the vertical analysis method to reduce investment risks? The 

analytical review works in reducing irregular risks: The importance of the study stems from the 

important and vital role that the analytical review plays in reducing the risks of investment in 

economic establishments due to the strong and direct impact it has on the state’s economies and 

national income for this. Countries. The aim of the study is to what is the effect of using the vertical 

analysis method. Reducing investment risks. The study tested the hypothesis. The analytical 

review using the vertical analysis method positively affects the reduction of investment risks. The 

study followed the descriptive method and used the statistical methods for data processing analysis 

and access to their results by adopting the program (SPSS). Among them, the auditor uses the 

vertical analysis method in the planning stage in order to know and determine the inherent and 

important risk for each of the elements of the financial statements. The vertical analysis method 

helps in knowing the weaknesses in the institution and reduces the risk to the investor. Based upon 

these results a set of recommendations from which the vertical analysis must determine the relative 

weights of each element of the financial statements when using the analytical review, the need to 

use the vertical analysis and work on one fiscal year and the relationship between its components. 

Keywords: Analytical Review, Investment Risk, Vertical Analysis. 

 

 : المقدمة

ات المالية المعدالت واالتجاهو أدوات المراجعة فائدة للقيام بدراسة وتحليل البيانات أ من أكثر تعتبر المراجعة  التحليلية

إجراءاتها في مرحلة التخطيط لتحديث المعرفة بعمليات الوحدة االقتصادية  وتحديد  الجوانب المهمة  استخدامكما أنه يمكن 

ق إن تطبيف ،كما تستخدم إجراءات المراجعة التحليلية في جميع مراحل المراجعة ،المستوى المالئم من التركيز والفحص إلعطائها

عزيز ت إلىمحل المراجعة النهائية وهذا يؤدي  واألرصدةالمراجعة التحليلية يجعل المراجع قادراً علي تقييم معقولية العمليات 

 تواجهها الوحدة االقتصادية. التيالنتائج التي تم التوصل إليها وكذلك تستخدم كمؤشر في الصعوبات المالية 
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 ازديادمما أدى إلي  ،المؤسسات المحلية والعالمية في عصرنا الحاضر تعد الحوكمة من الموضوعات المهمة لجميع 

كما يجب اإلشارة إليها في تطوير البيانات التنظيمية وذلك من خالل عالقتها بآليات وإجراءات  ،أهميتها في خالل العقدين اآلخرين

ور المستمر، وإخضاع نشاط المؤسسات إلي النجاح والتطو اإلصالح اإلداري الذي يساهم في ضبط العمل وتوجيه العمليات نح

 مجموعة من القوانين والنظم والقرارات التي تهدف إلي تحقيق الجودة والتميز في األداء.

 مشكلة الدراسة:

 دور المراجعة التحليلية في تقليل مخاطر االستثمارو ما ه تتمثل مشكلة الدراسة

 :اآلتيةويمكن صياغة مشكلة البحث في التساؤالت 

  .تقليل مخاطر االستثمار أسلوب التحليل الراسي استخدامأثر و هما  .1

   .الغير منتظمة هل تعمل المراجعة التحليلية في تقليل المخاطر .2

 :أهمية الدراسة

مة االستثمار وربطها بالحوك سد الفجوة في الدراسات التي تناولت المرجعة التحليلية عن تقليل مخاطر األهمية العلمية: -

المصرفية وتبنيه الباحثين والمهتمين بإجراء المزيد من البحوث في موضوع المراجعة التحليلية في تقليل مخاطر االستثمار   

 حتى يتم التكوين السليم لهذا الموضوع.

تثمار في االس أهمية الدراسة من الدور الهام والحيوي الذي تلعبه المراجعة التحليلية في تقليل مخاطر تنبع األهمية العملية: -

 المنشآت االقتصادية نظراً لما تمثله من تأثير قوي ومباشر على اقتصاديات الدولة والدخول القومية لهذه الدول.

 أهداف الدراسة:

 تهدف هذه الدراسة إلى اآلتي:

  .تقليل مخاطر االستثمارفي  أسلوب التحليل الراسي استخدامأثر  بيان .1

  .مقارنتها مع واقع المشروع الذي تتم مراجعتهواستخدام النماذج الكمية من نسب ومؤشرات وغيرها لمعرفة نتائج محددة  .2

 فرضيات الدراسة:

 تقليل مخاطر االستثمار  إيجاباً فيأسلوب التحليل الراسي تؤثر  باستخدامالمراجعة التحليلية  الفرضية األولى:

 :التحليلية المراجعةمفهوم وأهمية وأهداف 

 مفهوم المراجعة التحليلية:

روع بالمش الخاصةشرات ؤالمراجع للتعرف على الم إليهايلجا  التي المراجعةوسائل  إحدى التحليلية المراجعةتمثل 

حديد القيمة على ت التحليليةويعتمد المراجع في مراجعته  ،تعمل في نفس المجال ةمماثل أخرىت آمنشأو  ةبفترات سابق تهامقارن

العالقات  لماليةاببعضها البعض حيث تمثل النسب  الماليةتربط القوائم  التي التاريخيةحساب بناء علي العالقات  ألي المتوقعة

نه البد من توافر أوهذا يعنى  ،االرتباط بين هذه العناصر للتدليل علي مدى المختلفةبين عناصر تلك القوائم والحسابات  المختلفة

 .(22: 2112أبكر، ) يكون لهذه النسب مدلول معين لكي ةمنطقيه بين البندين الذين يكونان مفردات النسب عالقة

للتعرف على المؤشرات   ةالمراجع ةالمراجع في عملي إليها أيلج التي اإلجراءات أهممن  التحليلية اإلجراءات تبرتع

 ةى مقارنعل ةبصورة عام التحليلية اإلجراءاتشف مواطن الضعف والقوة فيها وتعتمد تعن طريقها يك والتي بالشركة الخاصة

ئج قات تلك النتاثم التنبؤ بعال السابقةللفترات  الماليةوغير  الماليةمع النتائج والقيم  الحالية الماليةوغير  الماليةالنسب والقيم 
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 ةالماليالنتائج والقيم  ةتوفر للمراجع دليال جديد عن سالم اإلجراءات وهذهالمراجع وحكمه الشخصي  ةحسب خبر وأسبابها 

من إصدار حكم مهني سليم )جربوع،  تمكنه ةكافي إثبات أدلهالمراجع ضرورة جمع  منوعند البحث عن النتائج يتطلب المسجلة 

2112 :292.)  

 :التحليلية اإلجراءات أهمية

معلومات هامة تساعد  إلىيتم التوصل  أنألسلوب اإلجراءات التحليلية  الخارجيعند استخدام المراجع  الضروريمن 

المحايد على القوائم المالية للمنشأة محل المراجعة ومن خالل  الفني رأيهتكوين  فيمعينة تساعده  إثبات أدلة إلىعلى التوصل 

 األساليبحد أمعلومات عن نشاط العميل ومجال عمله وتعد اإلجراءات التحليلية  إلىيقوم بها يتم التوصل  التياإلجراءات التحليلية 

 . (191: 2112)سليمان،  مثل هذه المعلومات إلىتستخدم عادة للتوصل  التي

: 2112، سليمان)كاآلتي  وهيمن نتائج المراجعة التحليلية  أطرافالمراجعة التحليلية بسبب استفادة عدة  أهميةترجع 

192) : 

 المراجعة التحليلية وبرنامج مراجعة الحسابات -1

اء الرأي في عدالة القوائم المالية بدإ المشروع بهدفمعروف بإعادة النظر في حسابات  ويقوم مراجع الحسابات كما ه

ملية يحدد اتجاهات ع أنلمراجع لوباستخدام المراجعة التحليلية يمكن  ،ومدى قدرتها على تصوير واقع المشروع بشكل صحيح

يم الفعلية مقارنتها مع القأو يمكن الحصول عليها  التيالمراجعة عند تقييمه لبرنامج المراجعة وذلك باالعتماد على القيم المتوقعة 

  .للقوائم المالية

 القوائم المالية ومستخدميالمراجعة التحليلية  -2

المشرفة  اإلداريةوحتى الجهات  والمستثمرينالمؤلف من المساهمين  الماليمراجع الحسابات مطالب من المجتمع  إن

 :اآلتيةبضرورة القيام بإجراءات المراجعة التحليلية وذلك لألسباب 

 عدم كفاية اإلفصاح في القوائم المالية التقليدية -أ

خروج  إلى أدت التيتفاء الشركات ضعيفة الكفاءة وظهور االحتكارات اخ إلى أدت التيوذلك بسبب ظهور المنافسة الحرة 

مما جعل  .المحللين الماليينالمراجعين و لرأىالمساهمين العاديين وظهور المساهمين المتخصصين الذين يتخذون قراراتهم وفقا 

إنتاجيته  ميتعلق بمبيعات المشروع أأكانت المشروع سواء  أنشطة عن تفصيالً  أكثريطالب بضرورة نشر بيانات  الماليالمجتمع 

ازنات توفر معلومات مستقبلية من خالل المو التيق وتلك المعلومات ال تتوفر إال باستخدام المراجعة التحليلية يمناطق التسوأو 

 ألرباح المتوقعة للسنوات القادمة.التنبؤ با وبالتاليالتقديرية 

 عدم كفاية نظام التقارير -ب

نظيم توصيل معلومات روتينية ال تتعدى حدود الت أداة تعتبر أنهاحيث بقارير عند تقويم الكفاءة والفعالية يعجز نظام الت

الحوافز  ذاتها كمعايير اإلدارةالتقارير المحاسبية ال تتناول تقويم معايير الكفاءة الموضوعية من قبل  أنكما . للمشروع اإلداري

هذه المعايير وليس من مصلحتها وضع هذه القضية في المقام الذي  أساسسوبة على نفسها تتقاضي حوافز مح اإلدارة أنحيث 

 . النظر فيها إعادةيستحق 

 :المراجعة التحليلية أهداف

 (:192: 2112، شحاتةإلى اآلتي ) تهدف المراجعة التحليلية
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 .سوف يتم انجازه الذيمساعدة المدقق على تحديد طبيعة المنشأة ومدى تدقيق العمل  .1 

 .ةعملية المراجع أداءتتطلب عناية مهنية خاصة خالل  التيالتعرف على العناصر الهامة واالنحرافات ونقاط الضعف  .2

 .األساس الجيد لتقديم المقترحات لإلدارة توفير .3

 .تحديد مجاالت المخاطرة المتوقعة .2

  . تحديد مدى اختبارات العمليات واألرصدة .2

 . المنشأة وتحديد نطاق المراجعة أعمالطبيعة  علىالتعرف  .6

 . وشامل للمعلومات والبيانات المالية إجماليالقيام بفحص  .2

 .من المراجعة إليهاتوصل  التيتعزيز النتائج  .8

يستفسر من  جع أنارائم المالية مثالً يستلزم من المتحديد المجاالت التي تستلزم تدقيقاً إضافياً عند وجود أخطاء في القو .9

 أكثر ما يتطلب ضرورة زيادة حجم االختبارات وإجراء فحص إضافي.وة رصيد حسابات معين في لخطأا ءب ورابالس

اب، اآلتي )الذين أهمها األمورمساعدة المراجع في التخطيط السليم للمراجعة ف العديد من  ىيهدف الفحص التحليلي إل

2116 :218): 

 ة.مال المنشأة محل الفحص والمراجعالفهم الكامل لجميع أع .1

الواجب القيام بها عند عملية التنفيذ وتخفيض الوقت  اإلجراءاتتخفيض تكلفه عملية المراجعة من خالل تخفيض حجم  .2

 .الالزم لتنفيذها

 والتقرير عنها. ،اكتشاف المخالفات احتمالمن خالل زيادة  المراجعة ةالمساهمة في زيادة مستوى جودة عملي .3

  . من الفحص واختبارات المراجعة مزيد إلىتحتاج  التيتحديد المجاالت  .2

  . من خالل عملية المراجعة إليهاتم التوصل  النتائج التيتدعيم  .2

 تحديد نطاق عملية المراجعة.  .6

 تحديد المجاالت ذات المخاطر المتوقعة المرتفعة الواجب التركيز عليها.  .2

 . تحديد مدى اختبارات العمليات واألرصدة .8

 :المراجعة التحليلية وأنواعطبيعة وإجراءات 

 :طبيعة إجراءات المراجعة التحليلية

يقصد باإلجراءات التحليلية تحليل العالقات والنسب الهامة واالتجاهات بين بنود البيانات المالية وبين بيانات غير مالية 

منشآت مختلفة لتحديد عدم االتساق بين هذه البيانات ونماذج متوقع أو دد مختلفة مبين معلومات مقارنة لأو مستمدة من نفس الفترة 

ر أدلة معيا طلبي، وهذه التقلبات والعالقات غير المتوقعة أسبابأي تقلبات مهمة وعالقات غير متوقعة مع تقصي أو حدوثها 

النسب الهامة واالتجاهات وغيرها من يتم بموجب تلك االختبارات دراسة  بأنهوقرائن المراجعة المتعلقة باإلجراءات التحليلية 

تمشية كانت النتائج الفعلية م إذاغير متوقعة منها يكون قناعة من االتجاهات المتوقعة أو تغيرات غير عادية  أيالمؤشرات وتقصي 

أخذها المراجع في ين أفي القوائم المالية، وبالتالي فإن النقاط الرئيسية التي يجب  هيأبشكل منطقي معها يكون لديه قرينة تعضد ر

 .(216: 2111)الراوي،  االعتبار لإلقناع بقرائن اختبارات المراجعة
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 :إجراءات المراجعة التحليلية 

ف كذلك التعر ،تحديد وفهم طبيعة المنشأة ومدي توقيت العمل الذي سوف يتم انجازه علىهي عبارة عن مساعدة المدقق          

 عميل.التقديرات الهامة الستمرارية ال إلىضافة عملية التدقيق، باإل أداءالعناصر الهامة، التي تتطلب عناية مهنية خاصة خالل  إلى

تحليل النسب والمؤشرات المهمة وتشمل "اإلجراءات التحليلية تعني  أن على( 221ار الدولي للمراجعة رقم )يكما نصت المع

المتنبئ  تلك التي تنجرف عن المبلغأو ذات العالقة  األخرىقات التي تكون متعارضة مع المعلومات نتائج البحث للتقلبات والعال

تقييم للمعلومات " أنها على( 261ار المراجعة رقم )يوتم تعريف اإلجراءات التحليلية )االختيارات التفصيلية( في قائمة مع. "به

 ."المالية ويتم من خاللها مقارنة القيم المسجلة بالدفاتر مع توقيعات المراجعالمالية مع بعضها البعض وبينها وبين البيانات غير 

طرق تنفيذ اإلجراءات تتنوع من المقارنة البسيطة  أن إلى( 221( من المعيار الدولي للمراجعة رقم )2كما أشارت الفقرة رقم )

لية اإلجراءات التحليلية ربما تطبق علي البيانات الما أناإلحصائية المتقدمة، كما  األساليبالتحليالت المعقدة التي تستخدم  إلى

ات ن يختارون اإلجراءراجعيالم أنالقطاعات مع األخذ في االعتبار أو  واألقساموالبيانات المالية الموحدة مثل الشركات التابعة 

راءات التحليلية تستخدم في تحقيق اإلج أن إلى( 2بعدة طرق ومستوي التطبيق بناًء علي حكمهم الشخصي هذا وقد أشارت الفقرة )

 : (222: 2112، ولويك )أرينز التالية األهداف

 الوقت والنطاق إلجراءات المراجعة.  ،جوهر التخطيطتحديد في  راجعمساعدة الم .1

تأكيد وكإجراء جوهري عندما يكون استخدامها أكثر فاعلية وكفاءة عند االختيارات التفصيلية لتخفيض خطر االكتشاف  .2

 . ات القوائم المالية المعينةبيان

 استعراض للقوائم المالية في مرحلة العرض النهائي للتدقيق.ومعاينة شاملة  .3

  :مفهوم وطرق قياس مخاطر االستثمار

 مفهوم االستثمار:

ستتتتلع ال الالزمة لعملية إنتاج اإلنتاجيةالطاقة  والمدخرات في تكوين االستتتتتثمارات أ استتتتتخدامعرف االستتتتتثمار بأنه "ي

 تاجاإلنتبادل المنافع وحشتتتد عوامل بأنه "االستتتتثمار عرف  كما تجديدها. والطاقة الجديدة القائمة أ علىوالخدمات في المحافظة 

أوستع وأشمل من أنه  أنه يمكن القول أن مفهوم االستتثمار إال)الربح(  المال رأسأعلى مردود ممكن من  إلىوتنظيمها للوصتول 

 وبصفه عامة ه واالستتثمار (.12: 1999)على،  تحقيق عائد وكذلك أوستع من نطاق أنه عملية فردية إلىعملية مخاطرة تهدف 

أهم وستتتتائل لتحقيق التنمية االقتصتتتتادية  وغير مباشتتتترة في زيادة الدخل وه ويستتتتاهم بطريقة مباشتتتترة أ اقتصتتتتاديأي نشتتتتاط 

 (.32: 1992)السند،  رفاهيته واالجتماعية التي تهدف أساساً لرفع مستوى معيشة المواطن وتحقيق

 :االستثمارمخاطر 

يختلف عليه  خسارة " هذا التعريف مرضي وال وضرر أ تلف أو وعرف ويبستر المخاطرة بأنها "فرصة تكبد أذى أ          

 لمة لتحلك وولذلك يكون من المرغوب فيه وضع مصطلح أ ،يمكن قياسه إال أنه ال يمكن التحليل ألنه ال ،القليل من األفراد سوى

ينجح هذا  ولكي ،البد من إيجاد بديل كمي للمخاطرة حتى يمكن تحليلها. محل تعريف المخاطرة بحيث تكون قابلة للقياس الكمي

ف لكلمة كمراد تخدامهاسالخسارة حتى يمكن  والتلف أ وغير مباشرة ـ فرصة تكبد الضرر أ ومباشرة أ البديل فالبد أن يقيس ـ

 االستثمارائد لمعدالت ع االحتماليينتج من التوزيع  واشتقاقهوقياسه  استخدامهوبديل المخاطرة المالية الكمي الذي سيتم ، المخاطرة

 .(39: 1999، على)
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 :تصنيف المخاطرة 

قييمات وعلى حين يجري الكثير من المستثمرين والمقرضين ت ،ترتبط المخاطر عموماً بعدم اليقين بنتائج األحداث المستقبلية        

فقد قام األكاديميون بوضع مقاييس إحصائية تنتمي للمفهوم اإلجمالي العام المعروف باسم  ،ذاتية )أي غير موضوعية( للمخاطرة

 :(Arturo, 2008: 182, 183) ما تتكون من عنصرين باستثمارووفقاً لهذه النظرية فإن المخاطرة الكلية المرتبطة  ،نظرية بيتا

ذلك الجزء من  هي وأ ،تمثل نسبة المخاطرة التي تعود إلى حركة السوق ككل إلى المخاطرة الكلية :المخاطرة المنتظمة -1

القابلية الكلية لتباين العائد الذي تسببه عوامل تؤثر بشكل متزامن على كافة أسعار األوراق المالية التي يتم التعامل فيها في 

 األوراقسواق وتؤثر على أ واالجتماعيةوالسياسية  االقتصاديةوتعتبر التغيرات التي تطرأ على البيئة  األوراق المالية، سوق

 . مصادر للمخاطرة المنتظمة المالية

ة ذلك الجزء من المخاطر يه وأ، وهى عبارة عن المخاطرة المتبقية التي تنفرد بها ورقة مالية معينة :المخاطرة غير المنتظمة -2

العمال واألخطاء اإلدارية والحمالت اإلعالنية وتغير  اضطراباتفالتغيرات مثل  ،صناعة ما والكلية التي تنفرد بها منشأة أ

أذواق المستهلكين والدعاوى القضائية تسبب قابلية عوائد منشاة ما للتباين ويكون هذا التباين غير المنتظم مستقالً عن العوامل 

حدث نتيجة لعوامل مؤثرة ونظراً ألن المخاطرة غير المنتظمة ت ،المؤثرة على الصناعات وأسواق األوراق المالية األخرى

 . حديمستقل لكل منشأة على  وعلى المنشآت فإنه يجب التنبؤ بها على نح

 :االستثمارطرق قياس مخاطر 

 واألوراق المالية هي العائد والمخاطرة حيث أن المستثمر يتجه نحسوق في  المستثمرمن أهم المتغيرات التي تهم 

االستثمارات التي تحقق له أكبر عائد وأقل مخاطرة لذا يقوم بقياس عائد مخاطرة األوراق المالية قبل اتخاذ قرار االستثمار، يسعى 

كبر عائد، وال يتحقق ذلك إال إذا كان معدل العائد مقبوالً من وجهة نظر أالمالية لتحقيق  األوراقالمستثمر من وراء االستثمار في 

 .(91: 2112، وارتج) ق لديه الرضا وفقاً لدرجة تضحيتهالمستثمر ويخل

  :في االستثماروتتمثل طرق قياس مخاطر 

 هناك عدة مفاهيم للعائد من االستثمار في األوراق المالية منها: العائد: -1

هو العائد المؤكد الذي يحصل عليه المستثمر فعالً نتيجة استثماره في األسهم ويعبر عن التوزيعات  :المحقق من األسهم العائد -أ

الفعلية التي يحصل عليها المساهم من الشركة مضافاً إليها التغير في سعر السهم بالسوق مع قسمة الكل على سعر الحيازة 

 .(8: 1992)مجموعة المجرة الدولية، تجة من طرف الشركة تتحدد التوزيعات حسب األربح المحققة وسياسة التوزيع المن

العائد المتوقع: هو العائد الغير مؤكد الذي يتوقع المستثمر الحصول عليه نتيجة االستثمار، والعائد المتوقع قليالً ما يتطابق  -ب

لفعلي معين، بينما نجد العائد امع العائد الفعلي، فالعائد المتوقع هو الرقم الذي يلخص الجدوى االقتصادية من اقتناء سهم 

 التي تمكن من تقييم قرار االستثمار في سهم معين وتوجيهه.هو األداة 

العائد المحقق خالل فترة االحتفاظ بالسند: ويدعي كذلك بالعائد حتى تاريخ االستحقاق أو العائد الصافي، ولحساب هذا العائد  -ج

ائر وعالوة خصم، كما يتعين أيضاً معرفة ما إذا تم شراء السند بأقل من يتعين األخذ بعين االعتبار كل من المكاسب والخس

 القيمة المحددة عند موعد االستحقاق أو قيمة أكبر من تلك المحصلة في موعد االستحقاق.

 ويلعب هذا العائد دوراً  -ويعد كمؤشر للسوق –عائد السوق: وهو متوسط العائد من أوراق مالية لشركات تمثل السوق كله  -د

 هاماً في التحليل المالي لالستثمارات، حيث يستخدم لقياس ومقارنة العائد على أي استثمار في ورقة مالية،
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وي منها السندات )الحنافهو يعتبر مؤشر أو نسبة مرجعية يعتمدها المستثمر في الحكم على عائد أوراقه المالية وخاصة   

 (.282: 1992ص، قوقريا

درجة التذبذب الحاصل في قيمة العوائد المتوقعة من االستثمار في األوراق المالية، وهي  تعتبر المخاطرة عن :المخاطرة -2

المستثمر دون تحقيق العوائد المرجوة من االستثمار فيها، لذلك يري  تهديدات أماتؤثر بشكل أساسي في قيمتها باعتبارها 

فقة لتقلبات العوائد المتوقعة مرية التقييم ويتم قياس المخاطرة وفقاً لالقيم بأنها دعامة أساسية البد له أن ينطلق منها عم

 :باحتماالت حدوثها، فهناك نوعين من المقاييس التي يمكن أن تعتمد في قياس المخاطرة وهي

 االنحراف المعياري: وهو مقياس إحصائي يقيس مدى تشتت قيمة العوائد المتوقعة. -المقياس المطلق -أ

معامل االختالف: يستخدم هذا المقياس في حالة كون العوائد المتوقعة من االستثمار في األوراق المالية  -المقياس النسبي -ب

 تختلف عن بعضها البعض.

لتقدير معدل الخصم الذي يعتمد للوصول إلى قيمة لشركة ككل أو قيمة ا مهناك طريقتان يمكن استخدامهمعدل الخصم:  -3

 أوراقها المالية:

 ستناداً على هذه الطريقة يتكون معدل الخصم:: اطريقة المكونات -أ

: حسب النظرية الرأسمالية فاألموال، وسعر الفائدة هو ذلك السعر الذي يعطي لقاء خدمة األموال، ويتوقف سعر الفائدة -ب

 النقدي وحجم اإلنتاجية في االقتصاد الوطني. تحديده على العرض والطلب

ه اآلن سوف تعود إليه مستقبالً منخفضة القدرة الشرائية بفعل التضخم، لذلك : إن المستثمر عند استثمار أموالبد التضخم -ج

 البد من تعويضه بجزء من العائد يسمي بدل التضخم.

 الدراسات السابقة:

هدفت الدراسة إلى التعرف على مفهوم وأنواع وأهداف المراجعة التحليلية والوقوف على طرق  م:2112، عبد المعبوددراسة  -

وأساليب ووسائل تقويم األداء المالي وبيان أثر استخدام المراجعة التحليلية على األداء المالي. واتبع الباحث المنهج االستنباطي 

ختبار فروض البحث والمنهج الوصفي التحليلي في الدراسة في صياغة مشكلة وفروض البحث والمنهج االستقرائي في ا

الميدانية والمنهج التاريخ في تتبع الدراسات السابقة ذات الصلة.  ومن النتائج التي توصلت إليها الدراسة:. تتضمن اإلجراءات 

ة لغرض تعمل اإلجراءات التحليليالتحليلية دراسة مقارنة لمعلومات المنشأة المالية مع المعلومات المقارنة لفترات سابقة. تس

مساعدة المراجع في تخطيط طبيعة وتوقيت ومدى إجراءات المراجعة المرغوب القيام بها. إن دراسة وتقويم نظام الرقابة 

الداخلية يحدد طبيعة وتوقيت ومدى إجراءات المراجعة التي سيقوم بها المراجع الخارجي ومن ضمنها االختبارات 

لية في عملية المراجعة. وأوصت الدراسة باالهتمام بالمراجعة التحليلية كوسيلة من الوسائل الحديثة في واإلجراءات التحلي

 عملية المراجعة ولما لها من تأثير كبير في إنجاز وقت المراجعة وتخفيض تكلفتها.

. ةالمالي لشركات التامين السوداني تناولت الدراسة دور التحليل المالي في تقديم كفاءة وفعالية األداء :م2111، دراسة الزبير -

وتتمثل مشكلة الدراسة في عدم وجود معايير وأسس مالية واضحة تستخدم شركات التأمين السودانية كمقياس لتقويم كفاءة 

 وفاعلية أداء لهذه الشركات وهدفت الدراسة إلى التعرف على مفهوم الكفاءة والفاعلية كمقياس لألداء المالي بشركات التأمين

والوقوف على المشاكل المحاسبية وتكمن أهمية الدراسة في شركات التأمين من المؤسسات التمويلية ذات المخاطر الكبيرة 

 للمشاكل المالية. أحدهاوعند تعرض 
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وجاءت فروض الدراسة التحليل المالي يوفر مؤشرات سليمة لتقويم كفاءة وفاعلية األداء المالي لشركات التامين السودانية   

توصلت الدراسة إلى نتائج منها بنيت نتائج الدراسة أن التحليل المالي يوفر مؤشرات سليمة لتقويم كفاءة األداء المالي بشركة و

شيكان للتامين وأوصت بأنه البد أن تضع هيئة الرقابة على أعمال التأمين مؤشرات لقياس كفاءة وفعالية األداء المالي حفاظا 

 .على حقوق المشتركين

هدفت الدراسة إلبراز التحليل المالي في تطوير المصارف والمنشآت وبحثت عن استخدام التحليل ومع  :2111هيثم،ة دراس -

 استخدام المصرف للتحليل المالي سواء بالنسبة لميزانية أو .تحديد طرق التحليل المالي المختلفة وأساليب وأهداف ومحدداته

لمالي التحليل ا ميزانيات الشركات التي يمنحها قروض تساعد المصرف على استرداد القروض المقدمة في الوقت المحدد. 

ركة أن ش يؤدي إلى تخطيط مالي مستقبلي أفضل لإلدارة وتحقيق أهداف المنشأة وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها:

ية التحليل المالي على القوائم المالية للشركة يؤدي ذلك إلى انفالت زمني أجب من خالل الدراسة والتحليل وعند تطبيق عمل

أن تخصيص اإلدارة مالية تهتم بالتحليل المالي في بنك البركة قد أدى إلى  .في تسديد القرض بما يعرف بالتعثر في الديون

يل يمنحها تمو( عميل)لكل شركةتوصل الدراسة إلى أنه من الضروري أن يخصص البنك . تطور البنك في سنة إلى أخرى

كشفا منظماً يظهر التطورات التي تطرأ على بنود الميزانية وعلى حسب النسب ذات المدلوالت المهمة خالل عدة سنوات 

لقروض ا استمرار االحتفاظ بمعدالت مناسبة للسيولة، يجب العمل وبدقة على تواءم التدفقات المالية الخارجية سواء للودائع أو

 دفقات الداخلةمع الت

هدفت الدراسة إلى معرفة األنواع المختلفة لألوراق المالية، ودور سوق الخرطوم لألوراق المالية  م:2112، دراسة حسب هللا -

في توصيل المعلومات المستثمرين التخاذ القرار االستثماري السليم، والتعرف أنواع المخاطر التي يمكن أن يتعرض لها 

ن ل تلك المخاطر. تتمثل مشكلة البحث في أن كثير من المستثمرياالستثمار المالي. وكذلك دور تنويع األوراق المالية في تقلي

تواجههم مشكلة االختيار بين مصادر التمويل المختلفة وذلك يتمثل في كيفية االختيار بسنهما حيث أن المخاطر التي تواجهه 

في درجة واحده من حيث  عملية االختيار كثيرة من حيث فاعلية تلك االستثمارات وكمها ونوعها فاألوراق المالية ليست

المخاطر. وخلصت الدراسة إلى عدة نتائج منها يعتمد المستثمرون في اتخاذ قراراتهم االستثمارية على المعلومات الواردة 

رباح المتوقعة والمخاطر المالية، ويعتمد تنشيط قة وطيدة بين مصادر التمويل واألفي القوائم المالية المنشورة، توجد عال

إلى زيادة فاعلية تداول األوراق المالية. وأوصت الدراسة بأنه على  يدؤرباح الذي يتوقيت توزيعات األ علىل أسواق الما

 المالية مما يساعد على تخليص المخاطر المستقبلية.  أوراقهالمستثمرين إتباع أسلوب التنويع في االستثمار في 

 إلى ، كما أنها تطرقتالمراجعة التحليلية في تقويم األداء الماليتناولت دور يتضح من استعراض الدراسات السابقة أنها   

ناولت دور ت وتتميز الدراسة الحالية أنها بأنها ،يم كفاءة وفعالية األداء الماليوفي تق هدوروالتحليل المالي لألغراض المعرفية 

 .في األوراق المالية الحوكمة المصرفية في تقليل مخاطر االستثمار

 الفرض: واختبارراسة الميدانية وتحليل إجراءات الد

 مجتمع وعينة الدراسة:

أما عينة الدراسة فقد تم اختيارها بصورة عشوائية بسيطة من  ،يتكون مجتمع الدراسة عينة من المصارف السودانية

عليهم  االستبيان( مفردة تم توزيع 211على المستهدفين واستجاب ) استبانة( 232مجتمع الدراسة، حيث قام الباحث بتوزيع عدد )
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وجدت جميعها صالحة للتحليل  استمارة( 211) استرجاعبحيث شمل التوزيع عينه من العاملين بالقطاع المصرفي بالسودان  وتم  

 موضح بالجدول التالي: وكما ه

 االستبيانات الموزعة والمعادة بعد تعبئتها  (1جدول )

 النسبة % العدد انالبي

 %82.1 232 االستبيانات التي تم توزيعها

 %82.1 211 كاملة تعبئتهااستبيانات تم إعادتها بعد 

 %12.9 32 لم تسترد استبيانات

 %82.1 211 صالحة للتحليل استبيانات

 %82.1 211 إجمالي االستبيانات الموزعة

 

 :أداة الدراسة

مين: القسم قس إلى االستبانة استمارةلجمع البيانات الميدانية من العينة، وتنقسم كأداة  االستبانة علىدراسة اعتمدت ال

القسم و األول يشمل على البيانات الشخصية المتمثلة في )التخصص العلمي، المؤهل العلمي، المسمى الوظيفي، سنوات الخبرة(.

 الثاني يشتمل على عبارات قياس فرضية الدراسة.

  :سةتقييم أداة الدرا

 الصدق الظاهري:  -أ

تم إجراء اختبار صدق المحتوى لعبارات المقاييس من خالل تقييم صالحية المفهوم وصالحية أسئلته من حيث الصياغة  

من مختلف المواقع  ،الدراسة والمتخصصين بمجالعرض االستبيان على عدد من المحكمين األكاديميين تم والوضوح حيث 

 . ارات المقاييس ولتحديد مدى التوافق بينهاالوظيفية لتحليل مضامين عب

 

  :الثبات والصدق -ب

 الثبات والصدق للمجموع الثالث فرضيا (2جدول رقم )

 الصدق الثبات 

 1.82 1.682 العبارات

 1.22 1.821 فرضية الدراسة ككل

والثبات لفرضية  %68أي  1.682بلغ  ةيتضح من الجدول أعاله أن الثبات )معامل ألفا كرونباخ( لعبارات االستبان

وهذا يعني أن المقياس يعطي نفس النتائج إذا ما استخدم أكثر من مرة واحدة تحت ظروف مماثلة، والصدق  %82الدراسة بلغ 

 وهذا يعني صالحية االستبيان للقياس. 1.22، ولفرضية الدراسة 1.82عبارات الدراسة ل
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 البيانات الشخصية:  

ي، المسمى الوظيف المؤهل العلمي، الشخصية ألفراد عينة الدراسة )التخصص العلمي،البيانات  (3يوضح الجدول رقم )

 البيانات: لهذهسنوات الخبرة( وفيما يلي عرض التكرارات والنسب المئوية 

 البيانات الشخصية (2جدول رقم )

 

 النسبة التكرار التخصص العلمي

 %22 28 محاسب

 %21 21 اقتصاد

 %2.2 12 إدارة أعمال

 %11.2 21 نظم معلومات

 %22.2 22 دراسات مالية ومصرفية

 %12.2 22 أخرى

 %111 211 المجموع

 

 النسبة التكرارات التخصص للعلمي

 %61 121 الريوسابك

 %12.2 32 دبلوم عالي

 %12.2 29 ماجستير

 %2.1 11 دكتوراه

 %3 6 أخرى

 %111 211 المجموع

 

 النسبة التكرارات المسمى الوظيفي

 %22.2 89 موظف

 %16.2 33 محاسب

 %12 28 مراجع داخلي

 %6.1 12  مدير مالي

 %19.1 38 أخرى

 %111 211 المجموع
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 النسبة التكرارات سنوات الخبرة 

 %23.2 22 سنوات وأقل 2 

 %22.2 22 ةسن 12وأقل من  11من 

 %11.2 23 ةسن 21وأقل من  12من 

 %32.2 22 ةسن 21أكثر من 

 %111 211 المجموع

من أفراد  28حيث بلغ عددهم ة، ( أن أغلب أفراد العينة تخصصهم العلمي محاسب3يتضح للباحث من الجدول رقم )

، بينما األفراد %22.2مالية ومصرفية أي بنسبة  دراساتالذين تخصصهم العلمي  األفرادويليهم  ،%22العينة الكلية أي بنسبة 

غير  أخرى، أما الذين تخصصهم العلمي مسميات %21فرد أي بنسبة  21بلغ عددهم  قتصادييناالالذين تخصصهم العلمي 

الذين تخصصهم العلمي نظم معلومات حيث بلغ عددهم  األفراد، فيما بلغ عدد %12.2فرد أي بنسبة  22مدرجة في االستبيان هم 

 %2.2فرداً بنسبة بلغت  12يفي إدارة أعمال حيث بلغ عددهم الذين مسماهم الوظ األفرادفيما يليهم  ،%11.2فرداً بنسبة بلغت  12

 رقم لجدولا منكذلك  يتضح. عليها ولإلجابة االستبانة استمارةوهذا يدل علي أن أفراد العينة لها المقدرة العلمية على فهم أسئلة 

، أما الذين %61نة الكلية أي بنسبة من أفراد العي 121حيث بلغ عددهم  بكالوريوس( أن اغلب أفراد العينة مؤهلهم العلمي 3)

من أفراد العينة الكلية مؤهلهم العلمي ماجستير أي  29، ويليهم %12.2فرد أي بنسبة  32مؤهلهم العلمي دبلوم عالي بلغ عددهم 

لكلية مؤهلهم العينة ا أفردامن  6، ويليهم %2من أفراد العينة الكلية مؤهلهم العلمي دكتوراه أي بنسبة  11يليهم  ،%12.2بنسبة 

ونالحظ أن معظم أفراد العينة يتمتعون بمؤهالت تمكنهم  %3 بنسبةغير مدرجه في االستبيان أي  أخرىالعلمي مؤهالت علمية 

الوظيفي موظف حيث  اهمأن أغلب أفراد العينة مسم (3رقم ) الجدول من يتضحكما . بمصداقية االستبيانمن اإلجابة على أسئلة 

غير مدرجه في االستبيان أي  أخرىفرد مسماهم الوظيفي  38ويليهم  ،%22.2من أفراد العينة الكلية أي بنسبة  89بلغ عددهم 

من أفراد العينة الكلية مسماهم الوظيفي  28، يليهم %16.2فرد مسماهم الوظيفي محاسبين أي بنسبة  33 يليهم، %19.1بنسبة 

أن  (3رقم ) الجدول من للباحث يتضحأيضاً أن معظم أفراد العينة قادرون على تفسير عبارات الدراسة.  ونالحظ ،مدراء ماليين

من أفراد العينة سنوات الخبرة  22، يليهم %32.2سنه أي بنسبة  21من أفراد العينة الكلية سنوات الخبرة لديهم من أكثر من  22

 23 ، بينما%23.2سنوات فأقل أي بنسبة  2من أفراد العينة سنوات الخبرة  22و، %22.2سنه أي بنسبة  12وأقل من  11من 

، ونالحظ أن أفراد العينة قادرين على فهم عبارات %11.2سنه أي بنسبة  21واقل من  12من أفراد العينة سنوات الخبرة ل من 

 عليها بكل وضوح. واإلجابةالدراسة 

  :الدراسة ةالتحليل الوصفي لفرضي

الوصفي لعبارات الفرضية يتم حساب التوزيع التكراري لعبارات المتغير لمعرفة أراء عينة الدراسة على كل عبارة التحليل 

 :الدراسةلفرضية  (2ومن ثم على العبارات مجتمعة وذلك كما في الجدول رقم )

 الدراسةالتحليل الوصفي لعبارات فرضية  (4جدول رقم )

 النسبة التكــــــــــــرار العبارة ت
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 بشدة أوافق ال وافقأ ال ال رأي أوافق بشدة أوافق

1.  
يحدد التحليل الراسي األوزان النسبية لكل عنصر 

 .من عناصر القوائم المالية

28 

22.1% 

92 

26.1% 

12 

6.1% 

9 

2.2% 

3 

1.2% 

2.  

يستتتتتتخدم المراجع أستتتتتلوب التحليل الراستتتتتي في 

مرحلتتة التخطيط وذلتتك لمعرفتتة وتحتتديتتد الخطر 

لكل عنصتر من عناصر القوائم  واألهميةالمالزم 

 .المالية

33 

16.2% 

113 

21.2% 

32 

18.2% 

23 

11.2% 

2 

2.1% 

3.  

التحليل الراستتتي في معرفة نقاط  أستتتلوبيستتتاعد 

الضتتتتتعف الموجودة في المؤستتتتتستتتتتة ويقلل  القوة

 المستثمر في المصرف علىالخطر 

28 

22.1% 

93 

26.2% 

36 

18.1% 

21 

11.1% 

3 

1.2% 

2.  

يكون الرقم الرئيستتتتتتي في قائمة الدخل بأستتتتتتلوب 

رقم صتتتتتتتتافي المبيعتتتات  والتحليتتتل الراستتتتتتي ه

 األصول.مجموع  ووالميزانية العمومية ه

21 

32.1% 

82 

22.2% 

21 

11.2% 

19 

9.2% 

2 

2.2% 

2.  
يهتم التحليل الراسي بقياس النسب المئوية لتوزيع 

 .عناصر القوائم المالية

32 

18.2% 

22 

28.2% 

32 

12.2% 

21 

22.1% 

21 

11.2% 

6.  
في فهم مكونات  اإلدارةيستتتتاعد التحليل الراستتتتي 

 قوائم المالية بطريقة أكثر سهولة.ال

22 

38.2% 

91 

22.1% 

12 

2.1% 

12 

2.1% 

2 

2.2% 

2.  
التحليل الراسي دراسة لسنة مالية واحدة يستهدف 

 .والعالقة بين مكوناتها

61 

31.2% 

111 

21.2% 

21 

11.2% 

13 

6.2% 

2 

2.1% 

8.  

أسلوب التحليل الراسي في إخراج  استخداميستهم 

المتتتاليتتتة في التنبؤ  اإلدارةمعلومتتتات تستتتتتتتتتاعتتتد 

 .المالي بالمصرف األداء علىالمستقبلي 

22 

32.2% 

91 

22.2% 

11 

2.2% 

12 

8.2% 

6 

3.1% 

9.  

يستتتهم التحليل الراستتتي المراجع من تمثيل معادلة 

في تقدير قيمة البند  استتتتتتتخدامهارياضتتتتتتية يمكن 

محتتل التنبؤ ويستتتتتتهم إيجتتابتتاً في تقليتتل مختتاطر 

 .االستثمار في المصرف

29 

29.2% 

99 

29.2% 

23 

11.2% 

16 

8.1% 

3 

1.2% 

11.  
يهتم التحليل الراستتتتتتي بدراستتتتتتة العالقة بين بنود 

 .المالية بالمصرف القوائم

22 

36.1% 

82 

22.2% 

18 

9.1% 

21 

11.2% 

2 

2.1% 
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 لداللة الفروق  ةقيمة مربع كاي المحسوب (5جدول رقم ) 

 العبارة ت
قيمة مربع 

 كأي

 القيمة

االحتمالية 

 لمربع كأي

(sig) 

قيمة 

 الوسيط

تفسير 

 الوسيط

يحدد التحليل الراستتتتتي األوزان النستتتتتبية لكل عنصتتتتتر من   .1

 .القوائم الماليةعناصر 
 أوافق 2 1.111 193.821

يستتتتتتتخدم المراجع أستتتتتتلوب التحليل الراستتتتتتي في مرحلة   .2

 واألهميتتةالتخطيط وذلتتك لمعرفتتة وتحتتديتتد الخطر المالزم 

 لكل عنصر من عناصر القوائم المالية

 أوافق 2 1.111 121.311

 التحليل الراستتتتتتي في معرفة نقاط القوه أستتتتتتلوبيستتتتتتاعد   .3

الضتتتتتتعف الموجودة في المؤستتتتتتستتتتتتتة ويقلتتل الخطر علي 

 المستثمر في المصرف

 أوافق 2 1.111 116.221

يكون الرقم الرئيستتتتتتي في قتائمتة الدخل بأستتتتتتلوب التحليل   .2

 ورقم صتتتافي المبيعات والميزانية العمومية ه والراستتتي ه

  األصول.مجموع 

 أوافق 2 1.111 123.811

ناصر المئوية لتوزيع ع يهتم التحليل الراستي بقياس النستب  .2

 القوائم المالية
 أوافق 2 1.111 19.611

في فهم مكونات القوائم  اإلدارةيستتتتتتاعد التحليل الراستتتتتتي    .6

 المالية بطريقة أكثر سهولة 
 أوافق 2 1.111 161.121

يستهدف التحليل الراسي دراسة لسنة مالية واحدة والعالقة   .2

 بين مكوناتها
 أوافق 2 1.111 163.211

أسلوب التحليل الراسي في إخراج معلومات  استخداميسهم   .8

 داءاألالمتاليتة في التنبؤ المستتتتتتتقبلي علي  اإلدارةتستتتتتتاعتد 

 المالي بالمصرف

 أوافق 2 1.111 128.811

يستتهم التحليل الراستتي المراجع من تمثيل معادلة رياضتتتية   .9

في تقدير قيمة البند محل التنبؤ ويستتتتتتهم  استتتتتتتخدامهايمكن 

 إيجاباً في تقليل مخاطر االستثمار في المصرف

 أوافق 2 1.111 121.911

يهتم التحليل الراسي بدراسة العالقة بين بنود القوائم المالية   .11

 بالمصرف
 أوافق 2 1.111 129.221
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 اآلتي:كيمكن تفسير نتائج الجدول السابق  

( 193.821المحستتتتتتوبة لداللة الفروق بين أعداد أفراد الدراستتتتتتة على ما جاء بالعبارة االولي )بلغتت قيمتة مربع كاي  .1

( واعتماداً على ما ورد في %2( وهتذه القيمتة االحتمتالية أقل من قيمة مستتتتتتتوي المعنوية )1.111القيمتة االحتمتاليتة لهتا )و

( بين أجابات أفراد الدراستتتتة %2عند مستتتتتوى )( فإن ذلك يشتتتتير إلدوجود فروق ذات داللة إحصتتتتائية و2/11الجدول رقم)

 ولصالح الموافقون 

القيمة و( 121.311)بلغت قيمة مربع كاي المحسوبة لداللة الفروق بين أعداد أفراد الدراسة على ما جاء بالعبارة الثانية .2

 رقمعلى ما ورد في الجدول  ( واعتماداً %2( وهذه القيمة االحتمالية أقل من قيمة مستتتتوي المعنوية )1.111االحتمالية لها )

أفراد الدراستتتتة ولصتتتتالح  إجابات( بين %2فروق ذات داللة إحصتتتتائية وعند مستتتتتوى ) إلى وجودفإن ذلك يشتتتتير  (2/11)

 الموافقون 

( 116.221)بلغتت قيمتة مربع كتاي المحستتتتتتوبتة لداللة الفروق بين أعداد أفراد الدراستتتتتتة على ما جاء بالعبارة الثالثة  .3

( واعتماداً على ما ورد في %2( وهتذه القيمتة االحتمتالية أقل من قيمة مستتتتتتتوي المعنوية )1.111ليتة لهتا )القيمتة االحتمتاو

أفراد الدراستتتة  إجابات( بين %2فروق ذات داللة إحصتتتائية وعند مستتتتوى ) إلى وجودفإن ذلك يشتتتير  (2/11)رقم الجدول

 ولصالح الموافقون 

( 123.811بلغتت قيمة مربع كاي المحستتتتتتوبة لداللة الفروق بين أعداد أفراد الدراستتتتتتة على ما جاء بالعبارة الرابعة ) .2

( واعتماداً على ما ورد في %2( وهتذه القيمتة االحتمتالية اقل من قيمة مستتتتتتتوي المعنوية )1.111القيمتة االحتمتاليتة لهتا )و

أفراد الدراستتة  إجابات( بين %2وق ذات داللة إحصتتائية وعند مستتتوى )فر إلى وجودفإن ذلك يشتتير  (2/11) رقمالجدول 

 ولصالح موافقون 

( 19.611بلغت قيمة مربع كاي المحستتتتتوبة لداللة الفروق بين أعداد أفراد الدراستتتتتة على ما جاء بالعبارة الخامستتتتتة ) .2

( واعتماداً على ما ورد في %2عنوية )( وهتذه القيمتة االحتمتالية اقل من قيمة مستتتتتتتوي الم1.111القيمتة االحتمتاليتة لهتا )و

أفراد الدراستتتة  إجابات( بين %2فروق ذات داللة إحصتتتائية وعند مستتتتوى ) إلى وجودفإن ذلك يشتتتير  (2/11)رقم الجدول

 ولصالح الموافقون 

( 161.121بلغت قيمة مربع كاي المحستتتوبة لداللة الفروق بين أعداد أفراد الدراستتتة على ما جاء بالعبارة الستتتادستتتة ) .6

( واعتماداً على ما ورد في %2( وهتذه القيمتة االحتمتالية أقل من قيمة مستتتتتتتوي المعنوية )1.111القيمتة االحتمتاليتة لهتا )و

( بين أجابات أفراد الدراستتتة %2( فإن ذلك يشتتتير إلدوجود فروق ذات داللة إحصتتتائية وعند مستتتتوى )2/22الجدول رقم )

 .ولصالح موافقون

( 163.211)بلغت قيمة مربع كاي المحستتتتتوبة لداللة الفروق بين أعداد أفراد الدراستتتتتة على ما جاء بالعبارة الستتتتتابعة .2

( واعتماداً على ما ورد في %2قيمة مستتتتتتتوي المعنوية ) أقل من( وهتذه القيمتة االحتمتالية 1.111القيمتة االحتمتاليتة لهتا )و

أفراد الدراستتة  إجابات( بين %2وق ذات داللة إحصتتائية وعند مستتتوى )فر إلى وجودفإن ذلك يشتتير  (2/22رقم )الجدول 

  .ولصالح موافقون

( 128.811)بلغتت قيمتة مربع كتاي المحستتتتتتوبة لداللة الفروق بين أعداد أفراد الدراستتتتتتة على ما جاء بالعبارة الثامنة  .8

( واعتماداً على ما ورد في %2لمعنوية )( وهتذه القيمتة االحتمتالية أقل من قيمة مستتتتتتتوي ا1.111القيمتة االحتمتاليتة لهتا )و
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أفراد الدراستتة  إجابات( بين %2فروق ذات داللة إحصتتائية وعند مستتتوى ) إلى وجودفإن ذلك يشتتير  (2/22رقم )الجدول  

  .ولصالح موافقون

( 121.911بلغت قيمة مربع كاي المحستتتتتوبة لداللة الفروق بين أعداد أفراد الدراستتتتتة على ما جاء بالعبارة التاستتتتتعة ) .9

( واعتماداً على ما ورد في %2( وهتذه القيمتة االحتمتالية اقل من قيمة مستتتتتتتوي المعنوية )1.111القيمتة االحتمتاليتة لهتا )و

أفراد الدراستتة  إجابات( بين %2وق ذات داللة إحصتتائية وعند مستتتوى )فر إلى وجودفإن ذلك يشتتير  (2/22رقم )الجدول 

 ولصالح موافقون 

( 129.221بلغت قيمة مربع كاي المحستتتتتوبة لداللة الفروق بين أعداد أفراد الدراستتتتتة على ما جاء بالعبارة التاستتتتتعة ) .11

( واعتماداً على ما ورد في %2معنوية )( وهتذه القيمتة االحتمتالية اقل من قيمة مستتتتتتتوي ال1.111القيمتة االحتمتاليتة لهتا )و

أفراد الدراستتة  إجابات( بين %2فروق ذات داللة إحصتتائية وعند مستتتوى ) إلى وجودفإن ذلك يشتتير  (2/22رقم )الجدول 

 .ولصالح موافقون

 اختبار فرضية الدراسة:

ي المتغيرات فالمتغير المستقل  تم استخدام أسلوب االنحدار الخطي البسيط الختبار عبارات المحاور لمعرفة مدي تأثير

 :على النحو التالي التابعة

  .( تقليل مخاطر االستثمارx)المتغير المستقل:

  .أسلوب التحليل الراسي( 1y) المتغير التابع:

  ."سي تقليل مخاطر االستثمارأبين أسلوب التحليل الر إحصائيةتوجد عالقة ذات داللة " على أنه دراسةفرضية التنص  

 دراسةنموذج االنحدار الخطي البسيط لفرضية ال (6)جدول رقم 

 معامل التحديد المعدل معامل التحديد معامل االرتباط النموذج

1 1.62 1.21 1.21 

وهذا يعني وجود ارتباط طردي متوسط بين المتغير المستقل  1.62أن قيمة معامل االرتباط بلغت  (6)يتضح من الجدول 

من  %28وهذه يعني  1.21كما نجد أن قيمة معامل التحديد  االستثمار(مخاطر  تقليل)والمتغير التابع  الراسي(أسلوب التحليل )

بينما  االستثمار( مخاطر تقليل)( يكون تأثير المتغير التابع أسلوب التحليل الراسيالتغيرات التي تحدث في المتغير المستقل )

 في النموذج. عوامل أخرى غير متضمنة إلىيعود  59%

 تحليل التباين (7)جدول رقم 

مصدر 

 االختالف

مجموع 

 المربعات
 درجات الحرية

متوسط 

 المربعات
 (Fقيمة )

مستوي 

 المعنوية

 1.111 21.282 13.322 1 13.322 االنحدار

   1.262 183 19.122 األخطاء

    182 32.281 المجموع

قبول الفرض البديل ومعنوية  إلى( وهذا يقودنا %2وهي أقل من ) 1.111 أن مستوي المعنوية (7)يتضح من الجدول 

 .لراسي(اأسلوب التحليل المتغير المستقل ) على االستثمار(مخاطر  تقليل)نموذج االنحدار، مما يعني يؤثر المتغير التابع 
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 معامالت االنحدار (8)جدول رقم  

 المعنويةمستوي  (Tقيمة ) قيمة المعامالت المعامالت االنحدار

0B 1.329- 1.222 1.111 

1B 1.121 1.126 1.111 

سي أأسلوب التحليل الر( وهي قيمة المتغير المستقل )-1.329أن قيمة الحد الثابت للنموذج بلغت) (8)يتضح من الجدول 

 1.121يساوي  (تقليل مخاطر االستثمار  ( المقدر عندما تكون قيم المتغير المستقل مساوية للصفر، ونجد أن ميل المتغير التابع )

( بمعدل سي أأسلوب التحليل الر( تؤدي إلي زيادة المتغير المستقل )تقليل مخاطر االستثمار  وهذا يعني زيادة المتغير التابع )

ويعني أن وعلية يقبل الفرض البديل أي أن هذه القيمة لها تأثير معنوي  1.12ونالحظ أن مستوي المعنوية أقل من  ،1.121

 (.تقليل مخاطر االستثمار  ( لها دور في )أسلوب التحليل الراسي )

 إيجاباً فيتؤثر  سيأأسلوب التحليل الر باستخدامالمراجعة التحليلية أنه " علىينص  يتال مما سبق نستنتج أن الفرضية 

 قد تحققت. "االستثمار تقليل مخاطر 

 النتائج والتوصيات:

 النتائج: -

ي األوراق ف المراجعة التحليلية باستخدام أسلوب التحليل الرأسي تؤثر إيجاباً في تقليل مخاطر االستثمارأثبتت الدراسة أن  .1

 .المالية

عنصر  لكل واألهميةيستخدم المراجع أسلوب التحليل الراسي في مرحلة التخطيط وذلك لمعرفة وتحديد الخطر المالزم  .2

 .من عناصر القوائم المالية

ثمر في المست علىالضعف الموجودة في المؤسسة ويقلل الخطر  القوةالتحليل الراسي في معرفة نقاط  أسلوبيساعد  .3

 .المصرف

مجموع  ورقم صافي المبيعات والميزانية العمومية ه ويكون الرقم الرئيسي في قائمة الدخل بأسلوب التحليل الراسي ه .2

  األصول.

 التوصيات: -

 .األوزان النسبية لكل عنصر من عناصر القوائم المالية عند المراجعة التحليليةبالتحليل الراسي استخدام  .1

 في قياس النسب المئوية لتوزيع عناصر القوائم المالية ألهميتهاالهتمام بالتحليل الراسي  زيادة .2

لمالي ا األداء علىؤ المستقبلي المالية في التنب اإلدارةأسلوب التحليل الراسي في إخراج معلومات تساعد  استخدام .3

 بالمصرف

سي لتقدير قيمة البند محل التنبؤ ويسهم إيجاباً في تقليل مخاطر االستثمار في أالتحليل الر استخدامعلي المراجع  .2

 .المصرف

 قائمة المراجع:

". دراسة ميدانية -دور المراجعة التحليلية في زيادة جودة التقارير المالية(. " 2112أبكر، صالح عثمان محمد. ) -

 رسالة ماجستير في المحاسبة غير منشورة، كلية الدراسات العليا، جامعة النيلين، الخرطوم.
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المراجعة (. "2112أرينز، الفين ولويك، جيمس. ) - 

 ". ترجمة د: محمد محمد عبد القادر الدسيطي، مراجعة د: احمد حامد مجاج. دار المريخ للنشر، الرياض.مدخل متكامل

مدى قدرة المراجع الخارجي من خالل التحليل المالي على استكشاف األخطاء (. "2112يوسف محمود. )جربوع،  -

امعة ". مجلة الجدراسة تطبيقية على مراجعي الحسابات القانونيين في قطاع غزة -غير العادية والتنبؤ بفشل المشروع

 اإلسالمية، المجلد الثالث عشر، العدد األول، فلسطين.

" رسالة ماجستير في المحاسبة، أثر تنوع األوراق المالية في تقليل مخاطر االستثمار(. "2119درية أحمد. )حسب هللا،  -

 كلية الدراسات العليا، جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، الخرطوم.

 اإلسكندرية. ة،". الدار الجامعيأساسيات التمويل واإلدارة المالية(. "1992الحناوي، محمد صالح وقرياقص، رسمية. ) -

تدقيق الحسابات في ضوء معايير التدقيق الدولية واألنظمة والقوانين المحلية (. "2116الذينباب، علي عبد القادر. ) -

 ". دار وائل للنشر والتوزيع، عمان.نظرية وتطبيق

 نشر والتوزيع، عمان.". دار المسيرة للالتحليل المالي للقوائم المالية واإلفصاح المحاسبي(. "2111الراوي، خالد. ) -

دور التحليل المالي في تقويم كفاءة وفعالية األداء المالي لشركات التامين (. "2111الزبير، مبتتتارك عبتتتد المنعم. ) -

 ". رسالة ماجستير غير منشورة، كلية الدراسات العليا، جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، الخرطوم.السودانية

 ". الدار الجامعية، اإلسكندرية.األسس العلمية والعملية لمراجعة الحسابات. "(2112سليمان، محمد مصطفى. ) -

 "، الطبعة الثانية، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان. تخطيط وتنفيذ المشروعات(. "1992السند، عثمان إبراهيم. ) -

".  الدار الجامعية التحليلية"دراسات في االتجاهات الحديثة في المراجعة (. 2112شحاته، منصور أحمد البريوس. ) -

 للنشر والتوزيع، اإلسكندرية.

الة "، رسدراسة تحليلية ميدانية -دور المراجعة التحليلية في تقويم األداء المالي(. "2113عبد المعبود، صالح الدين. ) -

 دكتوراه في المحاسبة كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية، جامعة البحر األحمر، بورتسودان.

"، الطبعة الثانية دار الوراق للنشر إدارة االستثمارات اإلطار النظري والتطبيقات العملية(. "1999طر محمد. )على، م -

 والتوزيع، عمان.

"، مجلة المصرفي، العدد العادي م1222مالمح وميزات قانون تشجيع االستثمار لسنه (. "1999علي، محمد. ) -

 والعشرون، الخرطوم.

"، مجلة المساهم، مطابع الدستور التجارية، العدد االستثمار بين العائد والمخاطرة "(.1992)مجموعة المجرة الدولية.  -

 األردن. األول،

 ". تعريب سرور علي وآخرون، دار المريخ للنشر، الرياض.إدارة المخاطر(. "2112وارتج، آالن. ) -

- Arturo, T. (2008). "The Concept of Risk in Portfolio Theory". Panorama Socioeconomico, 

vol. 26,no. 37,PP 182-195. 
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Family violence and its impact on the abused 

(A descriptive study on a sample of female inmates of the Social Protection House in Al-

Baha region) 
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   السعودية

 

 مستخلص

ة بمنطقة الباحة، الخدمة االجتماعي دارلعنف األسري وأثره على المعنفات من خالل االغرض من هذه الدراسة هو استطالع 

ما األسباب والعوامل المؤدية للعنف ضد المعنفات من نزيالت دار  الدراسة إلى اإلجابة عن األسئلة اآلتية: يق ذلك سعتولتحق

هل هناك ، ما مدى كفاءة البرامج المقدمة لمساعدة المرأة المعنفة في تجاوز آثار العنف؟حماية االجتماعية بمنطقة الباحة؟، ال

جابات أفراد العينة نحو تأثير العنف على المعنفات تعزى للمتغيرات الشخصية )العمر، الحالة فروق ذات داللة إحصائية في است

 االجتماعية، المؤهل الدراسي(.

( تم اختيارهم بطريقة عشوائية بحسب متغيرات 38)المبحوثات(، والبالغ عددهم) وقام الباحث باختيار عدد من األفراد

( فقرة تصف خمسة مجاالت هم: 38ض الدراسة تم تصميم استبانة مكونة من )الجنس والمؤهل، ومستوى الدخل، وألغرا

األسباب االقتصادية، األسباب االجتماعية، األسباب التربوية، األسباب النفسية، وحلول المشكلة من وجهة نظر المبحوثات، 

 واالنحرافاتلمتوسطات الحسابية، وبعد جمع البيانات وتفريغها تمت معالجتها باستخدام طرق إحصائية وصفية، تمثلت في ا

 المعيارية، وتحليل التباين األحادي للتحقق من الفرق بين المتوسطات.

الخدمة  ة على مبحوثات داردراسة ميداني) أن درجة العنف األسري وأثره على المعنفات  وأظهرت النتائج ما يلي:

لى أن أعلى تقديرات عينة الدراسة لدرجة العنف األسري من أشارت النتائج إقة الباحة( جاءت متوسطة، كما االجتماعية بمنط

حيث األسباب االقتصادية الفقرات التي تتعلق باآلتي: تعد الظروف االقتصادية السيئة للمجتمع سببا لوقوع العنف األسري في 

 المجتمع، 
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ألبناء ويعد التباين في المستوى وتعد متطلبات الحياة العائلية عامال مساعدا على ايقاع العنف اللفظي على الزوجة وا

 المعيشي واالقتصادي عامال مساعدا على ازدياد ظاهرة العنف األسري في المجتمعات الفقيرة.

ضررورة تفعيرل الردور التوعروي مرن خرالل وسرائل  وفي ضوء هذه النتائج قدم الباحث مجموعة من التوصيات، من أهمها:

 تجاه المرآة بكل أشكاله. ذ العنفتنباإلعالم بمختلف أساليبها في بث ثقافات 

 العنف األسري، المعنفات، أثر، دار الحماية االجتماعية، منطقة الباحة. الكلمات المفتاحية:

 

Family violence and its impact on the abused 

(A descriptive study on a sample of female inmates of the Social Protection House in Al-

Baha region) 

 

Abstract 

The purpose of this study is to explore domestic violence and its impact on battered women 

through the Social Service Center in Al Baha region. To achieve this, the study sought to answer 

the following questions: What are the causes and factors that lead to violence against female 

residents of the Social Protection Home in Al-Baha region؟, How efficient are the programs 

offered to assist battered women in overcoming the effects of violence؟, Are there statistically 

significant differences in the responses of the sample members towards the effect of violence on 

the battered woman due to personal variables (age, marital status, academic qualification). 

The researcher chose a number of individuals (reviewed), and their number (83) were 

randomly selected according to the variables of gender, qualification, and income level. 

Educational, psychological reasons, and solutions to the problem from the respondents' point of 

view, and after data collection and unloading, they were processed using descriptive statistical 

methods, represented by arithmetic means, standard deviations, and one-way analysis of variance 

to verify the difference between the means. 

The results showed the following: The degree of domestic violence and its impact on the 

abused women (a field study on the respondents of the Social Service House in Al-Baha region) 

was medium, and the results indicated that the highest estimates of the study sample of the 

degree of domestic violence in terms of economic causes were the paragraphs related to the 

following: The economic conditions Bad society is a reason for the occurrence of domestic 

violence in society,  
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And the requirements of family life are a conducive factor to inflicting verbal violence on the 

wife and children, and the discrepancy in the standard of living and economic is a contributing 

factor to the increase in the phenomenon of domestic violence in poor societies. 

In light of these results, the researcher presented a set of recommendations, the most 

important of which are: The necessity of activating the awareness role through the media in its 

various methods in spreading cultures that reject violence towards women in all its forms. 

Keywords: Domestic violence, abused women, impact, social protection home, Al-Baha 

region 

 ل الدراسة. مدخ1

 .    المقدمة:1.1

تسعى الخدمة االجتماعية إلى تلبية احتياجات المجتمع، وذلك من خالل تدخلها المباشر في مواقف الحاجات من أجل       

إعادة التوازن للفرد واألسرة وإزالة الضغوط النفسية واالجتماعية التي تواجههم، وذلك من خالل التدخل المهني لألخصائي 

ي في تقديم الخدمات العالجية للمشكالت األسرية، وكذلك تقديم الخدمات العالجية من أجل حماية األسرة من التعرف االجتماع

 ،للمشكالت المختلفة، باإلضافة إلى الجهود في مجال الخدمات اإلنمائية التي هدفها نمو شخصية أفراد األسرة وتطوير قدراتهم

 عادات والتقاليد الصالحة التي تسهم في ترقية المجتمع وتنميته.  فضالً عن المشاركة في إنماء القيم وال

وذلك انطالقاً من أن األسرة هي التي تطبع في الفرد طرائق العمل وأساليب التفكير وأنواع المشاعر التي من شأنها أن 

ّّ إن قيام األسرة بهذه الوظائف بالشكل الصحيح  أمر غاية في الصعوبة،  هو-ضرالحافي وقتنا -تميز أفرادها عن غيرهم، إالّ

نظرا لمطالب الحياة الحديثة وما تسببه من ضغوط وأزمات نفسية واجتماعية واقتصادية مختلفة، وطبيعة التوجهات والقيم التي 

 تبنى عليها العالقات االجتماعية في األسرة الحديثة أوجد كثيرا من المشكالت األسرية ومنها مشكلة العنف األسري. 

هناك اهتماما كبيرا في المملكة العربية السعودية ودور فعال في التعامل مع القضايا المتعلقة بالمرأة والطفل، ونجد أن 

ومن أهمها قضية العنف األسري، وتأكيداً لذلك فقد أنشأت المؤسسات التي تهدف إلى حماية المرأة والطفل ومن أهمها )وحدة 

ن االجتماعية، والتي لها دور كبير في دراسة أسباب وآثار ودوافع العنف خاصة الحماية االجتماعية( التابعة لوزارة الشؤو

الموجه ضد المرأة والطفل للحد من وقوعه وتجنب آثاره. والتي جاءت استجابة الزدياد حاالت العنف بالمجتمع السعودي مما 

 أصبح من الضرورة توفير الحماية لهذه الفئة من العنف الواقع عليها. 

 البحث: مشكلة  .1.1

شهد المجتمع السعودي تحوالت اجتماعية واقتصادية سريعة أثرت على البناء االجتماعي بشكل عام وعلى األسرة 

بشكل خاص، فاألسرة كمؤسسة اجتماعية وتربوية واجهت تحديات كبيرة أعاقتها عن القيام بوظائفها األساسية وبالتالي اختل 

 (.1) االجتماعية والتي من أبرزها مشكلة العنف األسري مما نتج عنه الكثير من المشكالت توازنها

                                 
  64 ، ص3002 ،نالرشاد، األرددار  ،األسرةالعنف ضد المرأة وتأثيره على تماسك  مرآة،المرأة ( زويا روحانا: 1)
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يتناول البحث أهم الظواهر المعاصرة وأكثرها خطراً على المجتمع حيث يركز الموضوع على المعنفات من النساء و

ن خالل ما بدار الحماية االجتماعية وال يخفى على أحد مكانة المرأة ودورها الفاعل في المجتمع فهي مدرسة قائمة بذاتها م

تقدمه في التربية والتنشئة من أدوار ال تقل أهمية عن تلك التي تقدمها مؤسسات الدولة المختلفة، وما إنشاء )وحدة الحماية 

 القضية.االجتماعية( التابعة لوزارة الشؤون االجتماعية إال إيمانا بهذه 

 

 أهداف البحث: . 3.1

 نف األسري عليهم(، ويتفرع من هذا الهدف الرئيس األهداف اآلتية:المعنفات وأثر الع) هو الرئيسي للبحثالهدف  

 التعرف على صور وأشكال العنف األسري الممارس ضد المعنفات من نزيالت دار الحماية االجتماعية بالباحة. .1

 حة. التعرف على األسباب والعوامل المؤدية للعنف ضد المعنفات من نزيالت دار الحماية االجتماعية بمنطقة البا .3

 التعرف على مدى كفاءة البرامج المقدمة لمساعدة المرأة المعنفة في تجاوز آثار العنف.  .8

 التعرف على أسباب العنف التي دعتها لطلب اإليواء في دار الحماية االجتماعية. .6

جتماعيرة التعرف على أهم المعوقات التي تحول دون التعامل مع حاالت العنف األسرى ضد المعنفات بردار الحمايرة اال .5

 بالباحة.  

 

 أهمية البحث: . 4.1

 تتمثل أهمية البحث في جانبين هما:

 أوالً: األهمية العلمية: 

األسري وأثره على المعنفات، حيث أن هذا البحث يتميز  العنف عن معرفية حصيلة من يقدمه البحث فيما أهمية تبرز. 1

 فات من نزيالت دار الحماية االجتماعية، وبذلك فهو ينسجم معبأسلوبه في دراسة ظاهرة العنف األسري وأثرها على المعن

  االهتمام المتزايد بهذه القضية.

الكثير من السلوكيات واألفعال العنيفة التي تصدر من أفراد األسرة تجاه المرأة مما يوجد لديها تأثيرات . يبرز البحث 3

خاصة تلك التي استخدمت أسلوب التعامل مباشرة مع  الظاهرة،عديدة. كما ياُلحظ وجود نقص في الدراسات التي تناولت هذه 

 .النساء المعنفات

ل إضافة يسهم في إثراء األدبيات المتعلقة بهذا المجال والتي يأمل الباحث أن تشك نهاية البحث أن المأمول فيإنه من .ف8

  ولو يسيرة في هذا الجانب التربوي في المكتبة العلمية.

من خالل النتائج التي توصل إليها البحث،  التربوي،حاولة تقديم المساعدة للمتخصصين في الجانب . يساهم البحث في م6

 وذلك للتقليل نسبة العنف األسري، ومحاولة التصدي لهذه الظاهرة قبل حدوثها.
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 ثانياً: األهمية العملية:

في تحديد حجم ظاهرة العنف األسري في  منتائج تسهيجد البحث أهميته العملية فيأمل فيه الباحث من الوصول إلى  . 1

 .مجتمع البحث وتحديد أسبابها وعواملها

تحديد معوقات قيام دار الحماية االجتماعية بدوره في حماية المعنفات وما يقدم إليهن من برامج لتجاوز اآلثار السالبة  .3

الجتماعية لالستفادة منها في تحسين مستوى للعنف، ووضعها أمام المسؤولين بوزارة الشؤون االجتماعية ودار الحماية ا

 فعيل دورها في حماية المعنفات.الممارسة بالدار بما يحقق الغاية من إنشاء الدار وت

 المجتمع والمهتمين بدراسة هذا الجانب من الباحثين. يفيد البحث .8

 

 تساؤالت البحث: . 5.1

  ت اآلتية:التساؤال يهدف البحث إلى اإلجابة على 

 صور وأشكال العنف األسري الممارس ضد المعنفات من نزيالت دار الحماية االجتماعية بالباحة؟ ما هي .1

 ما األسباب والعوامل المؤدية للعنف ضد المعنفات من نزيالت دار الحماية االجتماعية بمنطقة الباحة؟  .3

 ما مدى كفاءة البرامج المقدمة لمساعدة المرأة المعنفة في تجاوز آثار العنف؟ .8

 ا أهم المعوقات التي تحول دون التعامل مع حاالت العنف األسرى ضد المعنفات بدار الحماية االجتماعية بالباحة؟  م .6

هررل هنرراك فررروق ذات داللررة إحصررائية فرري اسررتجابات أفررراد العينررة نحررو تررأثير العنررف علررى المعنفررات تعررزى للمتغيرررات  .5

 .الشخصية )العمر، الحالة االجتماعية، المؤهل الدراسي(

 

 مفاهيم البحث:. 6.1

 العنف: تعريفأوال: 

 ه كراظم الشربيبمصطلح العنف من المصطلحات المتداولة فهو ظاهرة تنطبق عليه كل سمات الظاهرة االجتماعيرة، ويعرفر

جماعة بأنه:" تعبير صارم معبر عن القوة التي تمارس إلجبار الفرد أو الجامعة على القيام بعمل أو أعمال محددة يريدها فرد أو 

أخرررى ويعبررر العنررف عررن القرروة الظرراهرة حيررث تتخررذ أسررلوبا فيزيقيا)ماديررا( مثررل الضرررب أو يأخررذ صررورة أخرررى تمثررل الضررغ  

 (.1) االجتماعي، وتعتمد مشروعية العنف على اعتراف المجتمع به

بسيطة مرن  أشكاالً  يتضمن يكون هذا السلوك كالمياً  آخر، قدويعرف عيد بأنه: "أي سلوك يؤدي إلى إيذاء شخص لشخص 

يكررون  وقرد والقترل،كالضررب المبررو واالغتصراب والحررق  فعليرا حركيراوقرد يكرون السرلوك  مثرل التهديرداالعترداءات الكالميرة 

 (.2) كالهما وقد يؤدي الى حدوث ألم جسدي أو نفسي أو اصابة أو معاناة أو كل ذلك

 

                                 
 33، 31،  3002،13الدار البيضاء المغرب،  ،سليمجتمع العنف األسري قراءة في الظاهرة من أجل م( كاظم الشبيب: 1

 .50، ص 1991أكاديمية نايف العربية للعلوم األمنية، الرياض  اإلجرام المعاصر،( محمد فتحي عيد، 2
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 :ثانيا تعريف العنف األسري

سري: هو العنف الذي يحدث في مجال األسرة وتتباين اتجاهرات تعريرف العنرف األسرري يشير المصطلح إلى أن العنف األ

بحسب مرجع التعريف إما قانونيا أو نفسيا أو اجتماعيا أو دينيا أو سياسيا، وتتفق معظم الدراسرات ذات العالقرة برالعنف األسرري 

عتدي والمعتدي عليه سواء كان رجال أو امررأة أو طفرال على أنه سلوك يحدث في إطار األسرة وبين أفرادها ومن بينهم يكون الم

أو خادمررة، وتظررل عبررارة )إطررار األسرررة( غيررر واضررحة األبعرراد بحكررم خصوصررية األسرررة فرري مجتمعنررا مررن حيررث البنرراء والنسررق 

 القرابي الذي يجمعنا.

بردنيا، بدرجرة بسريطة أو ينطوي على االعتداء عليره  آخر،" سلوك يصدره فرد من األسرة صوب فرد بأنه: وعّرفه طريف

فري االنتقرام أو الردفاع عرن الرذات أو إلجبراره علرى إتيران أفعرال  أملته مواقف الغضب أو االحباط أو الرغبة متعمد،بشكل  شديدة،

 (.1) قد يترتب عليه إلحاق أذى بدني أو نفسي أو كليهما به إتيانها،معينة أو منعه من 

 : التعريف اإلجرائي للعنف اأٍلسري: ثالثا

يعرف العنف األسري إجرائياً بأنه: سلوك يصدر من أحد أفراد أسر النزيالت بدار الحماية بمنطقة الباحرة، والرذي تفرضره 

فري االنتقرام أو الردفاع عرن الرذات أو اإلجبرار، واالعترداء علريهن بردنياً او معنويراً أو  عليهّن مواقف الغضب أو اإلحباط أو الرغبة

 نفسياً. 

 : معنفات: تعريف الرابعا

يقصد بتعريف المعنفات:" النساء الالتي تعرضن لعنف أسري من أحد أفراد األسرة سواء كران هرذا العنرف عنفرا جسرديا أو 

 (.2)"جنسيا أو إساءة نفسية أو اإلهمال المقصود أو تعرضن لحرمان من حقوقهن االجتماعية والشرعية

 

 . نظرية الدراسة، والدراسات السابقة1

 :الموجهة للدراسة النظريات .1.1

 د من النظريات التي تفسر العنف األسري:يزخر األدب النظري بالعدي

 نظرية التعلم االجتماعي:  -1

تفترض نظرية التعلم االجتماعي أن األشخاص يتعلمون العنف بنفس الطريقة التي يتعلمون بها أنماط السلوك األخرى، 

لثقافة العامة أو الفرعية. فبعض األسر تشجع أبناءها على اسرتخدام العنرف مرع وأن عملية تعلم العنف تتم داخل األسرة سواء في ا

اآلخرين، وتطالبهم بأال يكونوا ضحايا للعنف في مواقف أخرى، والبعض ينظر إلى العنف كوسيلة للحصول علرى حاجراتهم، برل 

 تي تقوم عليها هذه النظرية:أن بعض األسر يشجعون أفرادها على التصرف بعنف عند الضرورة، ومن أهم الفرضيات ال

 إن العنف األسري يتم تعلمه داخل األسرة والمدرسة ومن وسائل اإلعالم. -١

 إن كثيرا من السلوكيات العنيفة التي يمارسها الوالدين تبدأ كمحاوالت للتأديب والتهذيب. -٢

                                 
م بحوث المعاملة المركز القومي للبحوث الجنائية، قسالعنف في األسرة المصرية، )التقرير الثاني(، دراسة نفسية استكشافية،  شوقي طريف، (1)

 .36(، ص 3000الجنائية، القاهرة، )

 .53 القاهرة، ص المصرية،مكتبة النهضة  ،النفسيالعنف واالغتراب  شقير،زينب محمود  (2)

http://www.ajrsp.com/


م 0202-9-5ار: المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار التاسع والعشرون | تأريخ اإلصد  
 

 
 
 

 

 www.ajrsp.com                                                                                                                        163 

 ISSN: 2706-6495 
 

 وخبرات الطفولة المبكرة. إن سلوك العنف يتم تعلمه من خالل العالقة المتبادلة بين اآلباء واألبناء، -٣

إن إسرراءة معاملررة الطفررل تررؤدي إلررى سررلوك عرردواني تبرردأ بررذوره فرري حياترره المبكرررة، وتسررتمر فرري عالقترره مررع أصرردقائه  -٤

 وإخوته ووالديه ومدرسيه.

ي أسر إن أفراد األسرة األقل قوة يصبحون أهدافا للعنف. وقد أظهرت العديد من الدراسات أن األفراد الذين يعيشون ف -٥

يسودها العنف كانوا أكثر عدوانية في تصرفاتهم، فاألزواج الذين يشبون في أسر يسودها العنف يكون احتمال ضربهم 

 . (1)لزوجاتهم عشرة أضعاف األزواج الذين لم يمروا بهذه الخبرة، واألطفال الذين يمارس العنف معهم هم أكثر عنفا من غيرهم

 ة في مواقف التعلم االجتماعي بالقدوة وهي ما يلي: هناك مجموعة من المتغيرات المؤثر

 خصائص القدوة : وهي نوعان:  -أ

خصائص ذات تأثير على المتعلم وموجودة في الشخص القدوة مثل السن والنوع )ذكر/ أنثى( والمركز أو المكانة  -

ما كان الشخص القدوة من ذوي ومثل هذه المتغيرات يختلف تأثيرها النسبي باختالف الشخص المتعلم. فكل االجتماعية.

  أكبر.المكانة المرتفعة بالنسبة للمتعلم كان تقليده له 

أو  سينمائي،مشابهة القدوة للمتعلم، فقد يكون القدوة طفالً آخر من نفس الفصل الذي يوجد فيه المتعلم، أو طفالً في فيلم  -

ن التقليد يقل كلما بعدت المشابهة عن صفات أية شخصية في فيلم كرتون، وفي هذا الصدد أوضحت نتائج الدراسات أ

 األشخاص الحقيقيين. 

 نوع السلوك المقتدى به ) المؤدي بواسطة القدوة( : وتبين ما يلي:  -ب

يقلد بدرجة عالية أكثر من غيره. وهذا يبين خطورة أفالم المغامرات  العنيف(السلوك  )أوأن االستجابة العدوانية  -

 والعنف. 

أي أن المهارات األكثر تعقيداً تقلد بدرجة أقل إذا لم  تقليدها.تعقد المهارة المطلوب تعلمها، قلت درجة أنه كلما ازداد  -

 يتيسر للمتعلم مشاهدة سلوك القدوة عدداً من المرات. 

 يمكن للمتعلم أن يتبين المعايير األخالقية التي يتاو له مشاهدتها من خالل القدوة، كذلك يمكن تعلم ضب  النفس من -

  القدوة.خالل أساليب يسلك بها 

 النتائج المترتبة على السلوك القدوة:  -ج

أو ُعوقب  تعزيزه( )تمتختلف درجة التقليد باختالف النتائج المترتبة على السلوك. أي تختلف وفقاً لكون السلوك كوفئ  

ص القدوة والتي تعزز أو تكافأ تكون أكثر وهنا نجد أن أنواع السلوك الصادرة عن الشخ يعاقب(.يعزز أو  )لمأو لقى التجاهل 

 قابلية من غيرها ألن تقلد من قبل اآلخرين. 

 التعليمات المقدمة للمتعلم قبل أن يشاهد القدوة:  -د

فلما كانت التعليمات متضمنة دافعية عالية عن طريق إخبار المتعلم بأنه سوف يكافأ بمقدار يتناسب مع مقدار تقليده  

                                 
 هـ،1639لبنان،  –، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر، بيروت اشكالية العنف، العنف المشرع والعنف المدانرجاء مكي، سامي عجم،  (1)

 104م. ص 3003
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  منخفضة.ى ذلك إلى مزيد من كفاءة التقليد. وهذا بالطبع مقارنة بالتعليمات التي تنطوي على إثارة دافعية لسلوك القدوة، أد

 :   psychosocial theory النظرية النفسية االجتماعية. 1

 فالمؤيردين لهرذهدور بارز فري ارتكراب العنرف،  social stress أصحاب هذه النظرية فيرون أن للضغوط االجتماعية  

الفكرة يربطون بين المسؤوليات المتزايدة للرجل والسلوك العنيف، كما يؤكدون علرى دور البطالرة والفقرر وانعردام فررص الحيراة 

 .في تشكيل الضغوط على الشخص مما يزيد بدوره من احتمالية ممارسته للعنف

 

 الدراسات السابقة: .1.1

العنف األسري، بعضها باللغة العربية وبعضها  اهتمت كثير من الدراسات بموضوع العنف ضد المعنفات، وموضوع

الحصول على المعلومات والبيانات المرتبطة  صعوبة الدراسـاتاآلخر باللغة اإلنجليزية، إال أن من المالحظ في معظم هذه 

بموضوع العنف األسري وذلك نتيجة لحساسية هذه القضية وعزوف كثير من مرتكبي العنف وضحاياه عن الخوض في 

 هم وما مروا به من خبرات قد تكون مؤلمة لبعضهم ومعيبة للبعض اآلخر.تجارب

 أوال: الدراسات المحلية.

 :(1) (1112)بدوي،  دراسة -1

هدفت الدراسة إلى التعرف على أشكال العنف المرتكب ضد النساء المعنفرات ممرن لجرأن لردار الحمايرة االجتماعيرة ودور  

عينررة ع العنررف الممررارس ضررد المرررأة مررن منظررور النسرراء المعنفررات، وتكونررت اإليررواء وكررذلك التعرررف علررى أوسررباب ودوافرر

 ( امرأة معنفة، 63الدراسة من)

ولتحقيق أهداف الدراسة تم بناء اسرتبانة واسرتخدم المرنهج الوصرفي التحليلري وأشرارت النترائج إلرى أن النسراء المعنفرات فري 

القتصررادي والنفرري واللفظرري، وأن العنررف االجتمرراعي مدينررة الريرراض يتعرضررن للعنررف الجسرردي والصررحي واالجتمرراعي وا

 .( سنة من أكثر الفئات العمرية تعرضا للعنف85-35يمارس بدرجة كبيرة جدا، وأن النساء في الفئة العمرية من )

  :(2) م(1111دراسة نوف المنيع) -1

اعية في التعامل مع مشكلة العنف هدفت الدراسة إلى الوصول إلى دور مقترو من منظور الممارسة العامة للخدمة االجتم   

ضد الزوجة، كما هدفت إلى التعرف على أسباب العنف الموجه ضد الزوجة وأشكال العنف والتعرف على تأثير العنف الموجه 

( مفردة، ومن أهم نتائجها: أبرز أسباب العنف الموجه للزوجة يحصل ألسباب 100دراسة ) للزوجة عليها وعلى األبناء

. أن الخدمات المقدمة للزوجة المعنفة قليلة وال تغطي جوانب المشكلة التي تمر بها المبحوثة، وإن أغلب % 40سبة اقتصادية وبن

 الحاالت ال يتم متابعتهن من قبل األخصائية االجتماعية.

 

                                 
مجلة كلية  العنف ضد المرأة في المجتمع السعودي." دراسة ميدانية على النساء المعنفات في مدينة الرياض"، عبد الرحمن عبد هللا بدوي، (1)

 م.3012، 1، ج128التربية، جامعة األزهر، ع 

، رسالة ماجستير غير امل مع مشكلة العنف ضد الزوجاتدور مقترو من منظور الممارسة العامة للخدمة االجتماعية للتعنواف المنيع،  (2)

 .3011منشورة قسم االجتماع، كلية العلوم االجتماعية، جامعة اإلمام محمد بن سعود، الرياض 
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 ثانيا: الدراسات العربية.

 :(1) (9111دراسة )الصبان،  -1

والشفقة بالذات، والوزن النسبي ألبعاد الشفقة بالذات لدى أفراد عينة هدف البحث إلى الكشف عن مستوى العنف الزواجي    

والعالقة االرتباطية بين العنف الزواجي والشفقة بالذات، ومعرفة الفروق بين متوس  درجات أفراد العينة في العنف  ،البحث

العوامل المؤثرة على الشفقة بالذات،  رافية، واختالف نسبة مشاركةغالزواجي والشفقة بالذات تبعاً لبعض المتغيرات الديمو

( زوجة سعوديين ومصريين، واعتمدت الباحثة  ٣٩٣( زوج، و)  ٣٢٤( زوج وزوجة، منهم )  ٠٢٧وتكونت العينة من ) 

بالذات تعريب مقياس العنف الزواجي نسخة )للزوج، الزوجة( من إعدادها، ومقياس الشفقة  للتحقق من هذه األهداف على

 عمري.عبدالرحمن؛ ال

  :(2) (1116دراسة )الشامي، 

هدفت الدراسة التعرف إلى أنواع العنف الممارس من الزوج ضد الزوجة الفلسطينية وعالقته بالمساندة االجتماعية للزوجة،  

( زوجة 500وتحقيقا لهذا الهدف استخدم المنهج الوصفي وأعد الباحث مقياسين طبقهما على عينة عشوائية طبقية مكونة من )

ن محافظه رفح وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج من أهمها: أن الدرجة الكلية للعنف الممارس من الزوج ضد الزوجة م

(، %38.3(، وأن العنف الجسدي أكثر أنواع العنف شيوعا، وحصل على نسبة )%31.4الفلسطينية في محافظة رفح بلغت )

 (.%29.1العنف النفسي االجتماعي حصل على نسبة ) (، يليه%33.4ويليه العنف الجنسي، حصل على نسبة )

 :(3) (1116دراسة )الحياصات،  -1

استخدمت الدراسة المنهجي الوصفي  ،هدفت الدراسة إلى معرفة أسباب وأشكال العنف ضد الزوجة في المجتمع األردني

نف بشكوى رسمية على أزواجهن في التحليلي، وتم تطبيق الدراسة على عينة مكونة من النساء المعنفات اللواتي تعرضن للع

ثالث مناطق )إدارة حماية األسرة الرئيسية، إدارة حماية األسرة شرق عمان، إدارة حماية األسرة شمال عمان(، ونظرا 

( زوجة معنفة لدى دور إدارة حماية 150لصعوبة الوصول إلى مجتمع الدراسة قامت الباحثة بأخذ عينة قصدية مكونة من )

 .للوصول إلى غايات وأهداف هذه الدراسة (SPSS) استخدام برنامج التحليل االحصائياألسرة، وتم 

 :(4) (1111دراسة )عبد الودود،  -3

هدفت الدراسة إلى إلي حصر أشكال وصور العنف االقتصادي التي يمارسها األزواج ضد زوجاتهم في المجتمع المصري   

والمعنوية  واالقتصادية،تحديد اآلثار االجتماعية  إلىباإلضافة  العنف،ن من والكشف عن المحددات المجتمعية المسببة لهذا اللو

 مستواهن الشخصي واألسرى. علىالناجمة عن ممارسة األزواج لهذا العنف ضد زوجاتهم 

                                 
نفس، كلية التربية، قسم علم الرافية، غذات في ضوء بعض المتغيرات الديمو، العنف الزواجي وعالقته بالشفقة بال( عبير بنت محمد الصبان1)

 م3019هـ/ 1661جامعة أ القرى، 

أنواع العنف الممارس من الزوج ضد الزوجة الفلسطينية وعالقته بالمساندة االجتماعية للزوجة: دراسة ميدانية على محمد جواد الشامي،  (2)

 .3014 عينة من النساء المتزوجات في محافظة رفح، الجامعة اإلسالمية، غزة، فلسطين،

 .3014، عمان، األردن أسباب وأشكال العنف ضد الزوجة في المجتمع األردني "دراسة ميدانيةيوسف الحياصات،  ناديا إبراهيم( 3)

 م.3013جامعة المنيا، دراسة ميدانية في مركز ومدينة المنيا،  المصرية:العنف االسري ضد المرأة ( رجاء محمد عبد الودود، 4)
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قة لعدد عشرة تم تطبيق الدراسة الميدانية في مركز المنيا باستخدام أسلوب دراسة الحالة مع االستعانة بدليل المقابلة المتعم    

 اقتصادياً،سيدات معنفات 

 :Karin Larsson(1)م( 1112) . دراسة1

هدفت الدراسة إلى معرفة الفروق بين النساء المعنفات جسميا ونفسيا من قبل أحد أفراد األسرة والنساء غير المتعرضات للعنف 

لفروق بين النساء المتعرضات للعنف حسب في سالمتهن الجسمية والنفسية وهى دراسة تجريبية، وهدفت أيضا إلى معرفة ا

سنوات التعرض للعنف، وشملت عينة الدراسة مجموعة من النساء المعنفات المتواجدات في بيوت النساء وعينة مكافئة لها 

ت، النساء غير المعرضات للعنف، وبينت النتائج أن النساء المعنفات لديهن مشاكل نفسية وجسمية أكثر من النساء غير المعنفا

 كما توجد فروقا بين النساء المعنفات تبعا للفترة الزمنية التي تعرضن فيها للعنف.

 :et,al  enLundgr  (2)م(1115. دراسة )1

تناولت الدراسة العنف األسري نحو الزوجات واألطفال وذلك على الرغم بأن النموذج البيئي الذي يفسر هذا العنف كتفاعل بين 

مختلفة وفي هذا البحث تم اختبار أربع حاالت عالجية الستعراض مدى إمكانية تطبيق هذا  مستويات علىبعض العوامل 

النموذج وأن ثقافة األسرة والحالة االجتماعية واالقتصادية المنخفضة لألسرة وقلة الدعم والقيم، ومن ثم تم اقتراو برنامج وقائي 

 يقه في نظام اجتماعي أوسع.متعدد المستويات لتحقيق مستوى صفري من التعصب للعنف وتطب

 (3) :م(1114) ندراسة تافت وميرفي ومسر ورمنجتو. 3

 وإشارات، كيهدفت الدراسة إلى خفض العنف لدى الذكور الذين يمارسون العنف ضد زوجاتهم باستخدام العاج المعرفي السلو

 النتائج إلى فاعلية العالج المعرفي بالرغم من وجود أعراض سيكوباتية لديهم.

 :Grazyna Lenardt()1113) (4)(. دراسة 4

هدفت إلى معرفة نسبة ما يتعرض له النساء المهاجرات والسويديات من عنف من قبل الزوج والمتقدمات بطلب المساعدة إلى 

 .المساعدةامرأة من الذين طلبن  189. شملت عينة البحث (Kvinnojourمراكز الخدمات االجتماعية المناوبة )مناوبة النساء 

من الرجال المعنفين للنساء هم من المهاجرين والباقي  %20استخدم فيها استبيان لمعرفة أسباب العنف ونوعه وبينت النتائج أن 

 من السويديين.كانوا 

 

 

                                 
(1) och psykisk ohälsa ld i nära relationer och symtom på fysiskEn studie om kvinnor, vå Karin Larsson 

 ) ( ،قامت  بها )Slagen Dam)  وهي بعنوانهذه الدراسة في جامعة أوبساال في السويد وكانت حول موضوع العنف ضد المرأة  أجريت (2)

Lundgren, et,al من جامعة ( اوبساالUppsala ). 

)1( Taft, C., Murphy, C. and Musser, P. And Rrmington, N Personality interpersonal, and motivational 

predictors of the working alliance in group cognitive-behavioral therapy partner violent men. Journal of 

Consulting and Clinical Psycholog. (2004). 

(4) Grazyna Lenardt، Invandrar Kvinnor i våldspräglde relationer blir extra utsatta Uppsala2003 
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 التعليق عن الدراسات السابقـة:رابعا: 

ع الدراسات قد تناولت هذا لقد الحظ الباحث أن جمي األسري،دارت حول العنف  التي السابقة الدراسات بعد استعراض

وإن  األسري،الموضوع، فتبين للباحث أن الدراسات السابقة قد اتفقت مع الدراسة الحالية في أنها جميعها دارت حول العنف 

معظم الدراسات السابقة والدراسة الحالية اعتمدت على المنهج الوصفي التحليلي لجمع البيانات من مجتمع الدراسة وكذلك في 

  الحالية.م المنهجي الوصفي، وكذلك وجود تشابه في األهداف الفرعية للدراسات السابقة مع الدراسة استخدا

واختلفت الدراسات السابقة مع الدراسة الحالية في الهدف العام من الدراسة حيث هدفت الدراسة الحالية إلى التعرف 

 بالباحة، على أثر العنف األسري على المعنفات بدار الحماية االجتماعية 

 مدى االستفادة من الدراسات السابقة:

وقد استفادت الدراسة الحالية من الدراسات السابقة في  علمية،تعد الدراسات السابقة من أهم المرتكزات ألي دراسة  

 عدد من الجوانب منها: 

لمعنفات وتكوين اإلطار استفاد الباحث من الدراسات السابقة في وضع إطار شامل لدراسة العنف األسري وأثره على ا .1

 النظري للدراسة الحالية وتحديد مصطلحاتها. 

 كذلك تمت االستفادة من الدراسات السابقة في صياغة مشكلة الدراسة وبيان أهميتها وتحديد أهدافها.  .3

ابقة كما استفاد الباحث بشكل كبير في تصميم االستبيان لهذه الدراسة حيث تم االعتماد في ذلك على الدراسات الس .8

 وتعديل بعض العبارات الواردة لتتالءم مع موضوع الدراسة الحالية.

 

 النظري للدراسة اإلطار. 3

 أسبابه، وعالجه(األسري )العنف 

 دور األخصائي االجتماعي في الحد من انتشار العنف األسري

 :المقدمة

ا، وترجع صعوبة تحديد هذا التعريف يعد مفهوم العنف األسري من المفاهيم غير المتفق على تعريفها نظري وإجرائي

من الناحية النظرية الرتباطه بالسياق االجتماعي والثقافي والزماني الخاص بسلوك العنف حيث إن سلوكيات العنف األسري 

مرتبطة بالعرف واإلجماع، والقبول االجتماعي لجماعة ما ضمن سياق اجتماعي، وحدود مكانية وزمنية محددة، وبالتالي فإن 

 طار المرجعي للحكم على هذه السلوكيات متغير ومحكوم ثقافيا، اإل

مما يجعله متباينًا اجتماعيا، كما أن المفهوم ذاته يحوي معاني متعددة، ومحكومة بإدراك المالحظ وبنية الفاعل، وباإلطار 

 ايات مرضية،يرتكب من األهل بقصد التربية يختلف عما يرتكب من األهل لغ والمالحظ. فماالمرجعي للفاعل 

العنف األسري هو أحد أنواع االعتداءات اللفظية أو الجسدية أو الجنسية، الصادرة من قبل األقوى في األسرة ضد فرد 

أو أفراد منها، وهم يمثلون الفئة األضعف، مما يترتب عليه أضرار بدنية أو نفسية أو اجتماعية. ومنه عنف الزوج تجاه زوجته، 

ا، وعنف الوالدين تجاه األوالد، وبالعكس، كما أنه يشمل العنف الجسدي والجنسي واللفظي والتهديد، وعنف الزوجة تجاه زوجه

 أو الحرمان من كل الحقوق، أو بعضها، أو إهمالها بطريقة متعمدة، تلحق بها ضرراً جسيماً،
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 وذلك ممن لهم حق الوالية على األسرة. 

حيث إن من أهم ضرائب التنمية والتحضر ظهور المشاكل والعنف األسري هو أحد نتائج الحياة العصرية، 

االجتماعية، التي لم تكن موجودة في المجتمعات التقليدية، وذلك ألن الحياة التي كانت سائدة في ذلك الوقت لم تكن تعاني من 

 .العنف األسري بشكل كبير

 

 واألنثوية:األنثى 

د عبر عشرات العقود من السنين رغم أنها تشكل أحد أطراف المثلث عدت األنثى دائماً الطرف األقل حظوة في الوجو     

ولو استطعنا تقريب الصورة أكثر من المثلث  الطفل.والطرف االيسر  األنثى،وطرفه االيمن  الرجل،اإلنساني المتمثل في قمته 

 االطراف.التالي المتساوي 

 ، يسد له أن ينتج مخرجات ترقى إلى مصاف العلمية الحقةإن استمرار الصراع من أجل التحرير والتخلص من القيود ال     

ونضال المرأة ضد ما تعرضت له من جور كونها أنثى تشارك الرجل في كل صغيرة وكبيرة من صغائر الوجود اإلنساني 

ستوى عال أو وبدلنا التاريخ القريب في الحضارات بأن للتسوية إرهاصات في مراحل الفلسفة الغربية لن ترقى إلى م ،وكبائره

ولكن ربما وجدت بعض األقطار العتيقة المبهمة التي يمكن أن تستفيد منها النسوية من قبيل نظريات الدورة الكبرى  ،ضخم

وهي أقطار يمكن أن  ،وتردد وجعاَ خافت لعداها هنا أو هناك في مسار الفكر الغربي ،والعود األبدي التي ظهرت مع اإلغريق

 لمرأة وعالقة الذكورة باألنوثة.ينشأ عنها تصور مغاير ل

 

 : المرأة ومركزية العنف      

من  1990فمنذ صدور القرار الدولي األول لمكافحة العنف ضد المرأة في العام  ،" ال تزال المرأة هي الضحية األولى

تنظم فيها  13/10-35/11زمنية من كل عام بين  وتخصيص فترة ،المجلس االقتصادي االجتماعي في هيئة األمم المتحدة

وحتى يومنا  1998مروراً باإلعالن من أجل القضاء على العنف الموجه اليها عام  ،حمالت عالمية لمكافحة العنف ضد المرأة

بل أشارت أغلب التقارير إلى الزيادة كما ً وكيفاً في ممارسة العنف ضدها  ضدها.هذا لم يحد كل ذلك أو يوقف العنف األسري 

"(1. ) 

فإن " قضية العنف ضد المرأة منتشرة بغض النظر عن أشكال هذا  ،أما في الدول العربية ،في معظم بلدان العالموكان هذا 

أو " بدنياً ضرباً " أو " اعتداء جنسياً " على األطفال واإلناث سواء  ،" شتماً" ،العنف وأساليبه فقد يكون شكل هذا العنف لفظياً 

 .  (2)كانوا في األسرة أو خارجها

  منها:هذا السلوك يأخذ عدة أشكال  ،ن العنف بكل أشكاله يعد سلوكاً يصدر من اإلنسانإ

 الشكل:ويمكن أن نستعير هذا الجماعة،  فردين، سلوكبين  الفردي، السلوكالسلوك 

   

                                 
  84: المغرب صء، الدار البيضاالمركز الثقافي العربي العنف األسري،كاظم الشبيب:  (1)

 35، الكويت.  ص (15، مجلة الفرحة، العدد )األزواج والزوجات يقولون بصراحة ال للضرب ( القشعان وآخرون:2)
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 وأنماطه:العنف ضد الزوجة أشكاله     

( واأللفاظ النابية )الخشنبين الكالم غير الالئق  ترى الدراسات التي تناولت أشكال العنف ضد الزوجة بأنه يتراوو     

زبون( في البحرين التي توصلت فيها إلى أن  دراسة )بنو المبرو( ففيلى الضرب الخفيف إ )منوتدرجاً إلى الشتائم ثم الضرب 

أما  ،ة متزوجةبحريني امرأة 405في عينتها البالغة  % 16،6بنسبة مئوية مقدارها  35اإلهانات والشتائم تكررت بمقدار 

وكانت هناك أساليب أخرى ال تقل قسوة عن األساليب  ،%1006والشتائم حيث بلغ  األلفاظالضرب الخفيف الذي يلي استخدام 

 .المألوفة ومنها الحرمان من الضروريات

 :األسريدوافع العنف 

 :  (1)م هييمكن تقسيم الدوافع التي يندفع الفرد بمقتضاها نحو العنف االسري الى ثالثة أقسا

 :الذاتيةالدوافع  – ١

والتي تقوده نحو العنف االسري، وهذا النوع من الدوافع يمكن  ،ونفسه ،وهي تلك الدوافع التي تنبع من ذات االنسان

 :قسمينان يقسم الى 

  ،الذي والعنفالدوافع الذاتية التي تكونت في نفس االنسان نتيجة ظروف خارجية من قبيل، االهمال، وسوء المعاملة 

غيرها من الظروف التي ترافق االنسان والتي أدت الى تراكم نوازع نفسية مختلفة،  طفولته الىتعرض له االنسان منُذ 

 .االسرةتمخضت بعقد نفسية قادت في النهاية الى التعويض عن الظروف السابقة الذكر باللجوء الى العنف داخل 

 الدوافع االقتصادية:  -1

عها ضروب العنف األخرى مع العنف االسري، اال أن االختالف بينهما يكون في األهداف التي هذه الدوافع تشترك م

ترمى من وراء العنف بدافع اقتصادي. ففي محي  االسرة ال يروم األب الحصول على منافع اقتصادية من وراء استخدامه 

في غير  أما .االسرةعكس آثاره بعنف من قبل األب نحو العنف إزاء اسرته وإنما يكون ذلك تفريًغا لشحنة الخيبة والفقر الذي تن

 المادي.العنف االسري فإن الهدف من وراء استخدام العنف إنما هو الحصول على النفع 

 : الدوافع االجتماعية -٣

هذه حسب مقتضيات  -يتمثل هذا النوع من الدوافع في العادات والتقاليد التي اعتادها المجتمع والتي تتطلب من الرجل 

قدًرا من الرجولة بحيث ال يتوسل في قيادة اسرته بغير العنف، والقوة، وذلك أنهما المقياس الذي يمكن من خالله  -التقاليد 

  .معرفة المقدار الذي يتصف به االنسان من الرجولة، وإال فهو ساق  من عدد الرجال

 الخصائص العامة للعنف األسري: 

 :(2)بها سلوك العنف األسري فيما يلي تتمثل الخصائص العامة التي يتسم

وليس العنف األسري سلوك ال اجتماعي يتعارض مع قيم المجتمع والقوانين الرسمية العاملة فيه، وهو سلوك مكتسب  -

 .يتعلمه الفرد خالل مراحل العمر غريزيا

                                 
 . 15 -16( ص 3004) ،العنف األسري وعالقته بانحراف األحداث بن عمار المطيري، عبد المحسن (1)

 35-36( ص 3015) ،العنف األسري وعالقته بجنوو األحداثعائشة فارس،  (2)
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يذاء الزوجة من قبل زوجها، أو أولي االمر أو إ وأمهاتهم أوالعنف األسري قد يتخذ شكل إيذاء االطفال من قبل آبائهم  -

 .العنف بين االخوة واألخوات، أو العنف نحو االباء أو إيذاء كبار السن أو االيذاء الجنسي لألطفال والمرأة

العنف األسري بالرغم من غلبة الطابع الفيزيقي المادي عليه، والمتمثل في الضرب والجرو والقتل واالغتصاب، إال  -

 حيان صورا غير فيزيقية ترتب  باألذى النفسي أو المعنوي.انه قد يتخذ في بعض األ

العنف األسري يرتب  عادة بالحرمان النفسي وعدم القدرة على تأكيد الذات، وقد يحدث نتيجة الشعور باإلحباط أو  -

 .القهر أو االحساس بالظلم

 أشكال العنف األسري:

 وهي على النحو التالي:  ،يهناك العديد من الممارسات التي تعد من قبيل العنف األسر 

 العنف النفسي واللفظي:  -1

هو كل تصرف أو فعل مؤذ نفسيا، يمس مشاعر الطفل، كالسخرية والتوبيخ والشتم، اللوم والترويع، االحتقار 

 والوصف بألفاظ بذيئة، وحتى الطرد من المنزل والحبس المنزلي. فهذا الشكل من العنف ال يترك أثراً واضحا مثل العنف

الجسدي ولكنه يخلف مآسي عميقة في شخصية الطفل. فالطفل إذا لم يطع والداه رغم صغره وعدم إدراكه لما يحي  به يشتم 

ويوبخ، حتى أصبح سلوك الشتم والسب يتعلمه الطفل في مراحل متقدمة جدا من حياته ألنه شائع في بيئته األسرية. من أوصاف 

 قبيحة وألفاظ نابية وبذيئة. 

 :تداء الجسدياالع -1

يشير االعتداء أو سوء المعاملة الجسدية عامة إلى األذى الجسدي الذي يلحق بالمعنف على يد أحد والديه أو ذويه. 

وهو ال ينجم بالضرورة عن رغبة متعمدة في إلحاق األذى بالطفل، بل إنه في معظم الحاالت ناتج عن أساليب تربوية قاسية أو 

 إلحاق ضرر مادي بالطفل أو كادت.  عقوبة بدنية صارمة أدت إلى

 اإلهمال العائلي:  -3

هناك من اآلباء من يهجر أطفاله وال يسأل عنهم إطالقا، تمثل هذه الحالة بمثابة حرمان من تلبية الحاجات الضرورية 

لرقابة وتشكيل وتعديل للحياة ومن بينها الحاجة إلى الحنان العاطفي، حيث أن السلطة األبوية ضرورة في مجتمعها ألنها تمثل ا

السلوكات غير المرغوبة اجتماعيا. الشيء الذي يجر األطفال إلى سلوك عالم االنحراف والجريمة باعتبار عدم وجود رادع 

 لتصرفاته السلبية.

 العنف النفسي واالنفعالي:  -4

ساءة المعاملة االنفعالية بين من الصعب تعريف إساءة المعاملة االنفعالية من الناحية النظرية والعملية، وتتراوو إ

رفض األهل االبتسام في وجه الطفل، أو الرد على كلماته باإلهمال، ومعاقبة السلوكات العادية، وخاصة ما يتعلق بتقدير الذات 

لكثيرة، عند الطفل: وهي تعني منع الطفل من أن يصبح اجتماعيا ونفسيا كفياً، ورفض األهل للطفل ذي اآلثار السلبية االنفعالية ا

ويمكن أن يؤدي إلى مفهوم الذات المنخفض، كما يمكن أن يؤدي إلى رفض األهل إلى العداء، واالعتمادية وتكوين مفهوم الذات 

 .السلبي
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 العنف الجنسي:  -5

ويعرف أنه لجوء الزوج إلى استخدام قوته وسلطته لممارسته الجنس مع زوجته، من غير مراعاة لوضعها الصحي أو 

أو رغباتها الجنسية، وعنف الزوج الجنسي ضد زوجته أشبه باالغتصاب، الذي يعني اجبار المرأة على ممارسة الجنس النفسي 

وأحد أشكال العنف الجنسي سوء معاملة الزوجة جنسيا، والنظر إليها  .من غير رغبتها، وبهذا يحول الزوج ما حق له ضده

، وإجبارها على ممارسة الجنس، واستخدام الطرائق واألساليب المنحرفة للمتعة الجنسية حسب وعدم مراعاة رغبتها الجنسية

 .(1)الخارجة على قواعد الخلق والدين في عملية الجنس، وذم أسلوبها الجنسي إلذاللها وتحقير شأنها

 بطريقرة الرجرل يرتحكم وقرد الخراص، مالهرا علرى االسرتيالء او الزوجرة مال اخذ في ويتمثل واالقتصادي: المادي العنف .4

 عردم حالرة فري خاصرة الرجرل دون العري  تسرتطيع ال بانهرا واعترافهرا المررأة ذالل ال المصرروف مرن والحرمان البخل او انفاقه

 تعيب التي الثقافية العوامل الي عائد وهذا المادية االسرة مقدرات على السلطة في الرغبة او الزوج فقر الى ذلك يعود وقد عملها

  لألسرة. المالية الموارد على رةالسيط عدم الرجل على

 العنف المباشر وغير المباشر:  -5

في العنف المباشر نجد أن الشخص العدواني يوجه عدوانه مباشرة إلى الموضوع المثير لالستجابة العدوانية، مثل 

لمباشر وهو العنف الموجه اإلداريين أو الطالب أو أي شخص يكون مصدراً أصلياً يثير اإلستجابة العدوانية، أما العنف غير ا

إلى أحد رموز الموضوع األصلي وليس إلى الموضوع األصلي، فمثال عندما يثير المدرس طالبا يتسم بالعنف، يستطيع هذا 

الطالب توجيه عنفه إلى المدرس ذاته ألي سبب من األسباب، عندئذو قد يوجه عنفه إلى شيء خاص بهذا المدرس أو حتى إلى 

 . (2)ممتلكات المدرسة

 حرمان األبناء )الفقر(: -6

وهي الحالة التي ال يكفي فيها دخل األسرة مرن إشرباع حاجاتهرا اإلسرالمية المتغيررة للمحافظرة علرى بنائهرا المرادي والنفسري 

واالجتماعي وهي نتائج خطرة علرى الصرحة وعلرى األبنراء ممرا يرؤدي إلرى انحررافهم إذ أن الحرمران والفقرر ال ينفصرل عرن بقيرة 

 .مل النفسية واالجتماعية وهذا ال يحقق لألسرة الشعور باألمن أو اإلشباع النفسي واالجتماعيالعوا

 تسلط اآلباء على األبناء: -2

إن تسل  األباء يؤدي إلى ممارسة العنف األسري حيث أن سلوك مثل هؤالء األباء قد ينبعث عن حاجة الشعورية إلى 

حقيق إحساسهم باألهمية وثمة إجماع كبير على هذا النوع من التفسير ويرى "االمتالك" واإلشراف على شئون شخص ما لت

البعض أن األب الناجح الذي يشعر بثقة كبيرة في قدراته الذاتية ويمارس دوره األبوي في األسرة بنفس الطريقة العدوانية التي 

ل ساعات العمل يواجه كثيراً من المواقف المعقدة يباشر بها واجباته المهنية يميل دائماً إلى التحكم والتسل  على أبنائه وخال

 ويتعامل مع عدد كبير من األشخاص ويتصرف بدرجة فائقة من الحزم والكفاءة. 

 

                                 
: مكتبة األردنالعنف ضد الزوجة في المجتمع األردني: دراسة اجتماعية لعينة من األسر في محافظة عمان.  العواودة،أمل سالم حسن  (1)

 11ص ( ٢٧٧٢الفجر. )

 .35(، ص 3004، )العنف األسري وعالقته بانحراف األحداثعبد المحسن بن عمار المطيري،  (2)
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 أسباب العنف األسـري: 

العنف األسري سلوك غير سوي يترك في كثير من األحيان آثاراً مؤلمة على األفراد يصعب عالجها في وقت قصير، 

 بأمن األفراد وآمان المجتمع،ومن ثم فإنه يضر 

ومن أكثر النظريات شيوعاً في تفسير ظاهرة العنف األسري النظرية التي تفترض أن األشخاص يتعلمون العنف بنفس  

الطريقة التي يتعلمون بها أنماط السلوك األخرى، وأن عملية التعلم هذه تبدأ باألسرة، فبعض اآلباء يشجعون أبناءهم على 

ع اآلخرين في بعض المواقف، ويطالبونهم بأال يكونوا ضحايا العنف. وواضح هذا في بيئتنا ومجتمعنا، عندما التصرف بعنف م

يجد الطفل أن الوسيلة الوحيدة التي يحل بها والده مشاكله مع الزوجة أو الجيران هي العنف، فإنه يلجأ إلى تقليد ذلك، وعليه 

 :(1)النحو اآلتي ويمكن عرض أسباب العنف األسري ودوافعه، على

 األسباب االجتماعية:  -1

تعد األسباب االجتماعية من أهم المؤثرات في وجود العنف األسري، وهي تتعلق بطريقة التربية والتنشئة، فمنذ بداية 

ضح تربية األطفال يجب االهتمام والتركيز على الجانب النفسي للطفل؛ ألن طريقة المعاملة في الصغر تنعكس بشكل كبير ووا

 .على معاملته لآلخرين في الكبر، لذلك كان من أخطر أساليب التربية، القسوة في المعاملة من قبل األهل

 األسباب االقتصادية:  -1

االقتصاد من أهم الركائز التي يقوم عليها المجتمع، فالمجتمعات التي يمتاز اقتصادها بالقوة توصف بأنها مجتمعات 

تحسين الثقافة االجتماعية للشعوب وتطوير دورها اإلنساني، خصوصاً عندما تكون معتمدة على متطورة، واالقتصاد يعمل على 

 أسس سليمة ومستقلة.

ومن النتائج السلبية للمشاكل االقتصادية العجز عن إشباع األسرة لحاجات أبنائها المادية نتيجة لتدني المستوى 

لعديد من الدراسات أن هناك عالقة ترب  بين عدد أفراد األسرة وسلوك االقتصادي، وكثرة عدد أفراد األسرة، فوجد من خالل ا

 .العنف، وبيئة السكن

 األسباب الثقافية:  -3

إن الثقافة واإلعالم يؤثران تأثيراً كبيراً في الناس، فثقافة العنف تنمو وتكبر مع األطفال، حيث يقوموا بتقليد السلوك 

قرؤون عنه في القصص والمجالت، فكم من قصة مأساوية حصلت على أرض الواقع العنيف الذي يشاهدونه في التلفاز، أو ي

بسبب هذه المشاهد، ومنها قيام أطفال في عمر الزهور بشنق أنفسهم، وبتعاطي المسكرات، واإلدمان على التدخين والمخدرات، 

من فتاة أو لة وقعت لزنى المحارم، وكم وذلك تقليداً لما شاهدوه، وكم من جرائم ارتكبت في حق كثير من النساء، وكم من حا

 طفل تعرضوا لالغتصاب.

 العوامل االجتماعية وعالقتها بالعنف: 

في حالة الحرمان االجتماعي والبيئي يتعرض بعض األطفال لالضطراب النفسي واالنحراف السلوكي، ومنها العنف،  

                                 
جامعة النجاو  –مؤتمر العنف األسري من منظور إسالمي قانوني، كلية الشريعة  ودوافعه،أسباب العنف األسري  المفتي،محمد حسين  (1)

 11-10( ص 1686)نابلس، -الوطنية
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  (1)ومن هذه العوامل التي تؤثر على الصحة النفسية لألبناء:

 قر ونقص التغذية وقلة وسائل الراحة. الف .1

 الزيادة السكانية وازدحام السكن وتعرض األطفال لمشاهدة العالقات الجنسية في سن ال يسمح بذلك.  .3

 تشجيع األطفال على اللعب في الشارع.  .8

 عمل األم، وعدم تفرغها لرعاية أبنائها وإشباع حاجاتهم النفسية.  .6

األمر الذي يؤدي إلى عدم مالحظة سلوك األبناء  ،وفقدان الجو األسري المتراب التكالب على المادة وجمع المال،  .5

 لتعديله. 

 عدم توفر القدوة الحسنة، وعدم التمسك بالقيم األخالقية والدينية في المنزل والمدرسة.  .4

عوامل أساسية مسلسالت اإلعالم واألفالم التليفزيونية التي تظهر مناظر العنف، وخط  السرقة واإلدمان، وتعتبر  .2

لتقليد االنحراف واألجدى أن يوجه التليفزيون بإمكانياته الضخمة في تقويم قيم ومثل عليا، تنفق وعقلية الصغير 

 وتعديل سلوكه. 

 : (2)انعكاسات العنف على األبناء  

ب الحلول مما ال شك فيه ان للعنف سلبيات كثيرة على الطفل فهو من جهة يطبعه بطابع العنف كأسلوب من أسالي

للمشاكل التي قد يواجهها في حياته، وهذا يقوده لمواجهة الكثير من التحديات حين يتجه لعالج أي موضوع أو قضية يفرض 

 .وربما تكون عامالً من عوامل الفشل في مستقبله ،واقعه وحاجته عالجها. وذلك ينعكس سلبًا على مختلف حاالته

 ف األسري: دور الخدمة االجتماعية في الحد من العن

من  ،تتعامل الخدمة االجتماعية مع العديد من الحاالت والظواهر االجتماعية بغية ايجاد حلول لإلشكاالت االجتماعية

يمارسها  ،باب ان الخدمة االجتماعية لها هدف انساني يعني باإلنسان ويتم الوصول الية من خالل اتباع طرق علمية منظمة

 ،تقديم خدمات عالجية ووقائية وانمائية علىادا علميا ومهنيا يمنحهم المقدرة اخصائيون اجتماعيون معدون اعد

وعضو في الجماعة او المجتمع ثانيا، وذلك من خالل مؤسسات  اوال،تلبية ومقابلة احتياجات االنسان كفرد  علىتساعد  

 .(3)اجتماعية تمارس مهنة الخدمة االجتماعية

 وذلك فيما يلي:  ،ف بالخدمة االجتماعية، ومن ثم تناول دورها في الحد من العنفويتم في هذا الجزء من البحث التعري 

 مفهوم الخدمة االجتماعية: 

 هناك العديد من التعريفات التي تناولت مفهوم الخدمة االجتماعية، وفيما نتناول أهم تلك التعريفات. 

 ،التي تعاني من مشكالت " خدمة تعمل على مساعدة الفرد أو األسرة بأنها:عرفها الشهراني 

                                 
 .35(، ص 3002)المصرية، القاهرة، مكتبة األنجلو  رعاية األبناء ضحايا العنف،كلير فهيم،  (1)

 .14(، ص 3004، )العنف األسري وعالقته بانحراف األحداثعبد المحسن بن عمار المطيري،  (2)

الطبعة  والتوزيع،خوارزم العلمية للنشر  جدة،لممارسة(، الخدمة االجتماعية )شمولية التطبيق/ ومهنية اعائض بن سعد أبو نخاع الشهراني،  (3)

 20( ص 3016) الرابعة.
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وتعمل كذلك على إزالة المعوقات التي تحول دون أن يستثمر األفراد قدراتهم  ،بغية الوصول إلى وضع سوي ومالئم 

 . (1)إلى أقصى حد ممكن

 أهداف الخدمة االجتماعية: 

 :(2)تم تحديد ثالثة محاور أساسية تنحصر فيها أهداف الخدمة االجتماعية وهي كما يلي 

تعمل الخدمة االجتماعية مع األفراد والجماعات والمجتمعات بما يمكن أن يؤهلهم جميعاً ليصبحوا داف عالجية: أه

ويتم ذلك من خالل التدخل المهني الذي يقوم على دراسة وتشخيص  ،قادرين على تجاوز مشكالتهم وأزماتهم االجتماعية

فر العالج المناسب للمشكلة أو الحد منها ومن تأثيراتها بدرجة تو والبرامج التيومن ثم وضع الخط  والطرق  ،المشكالت

 كبيرة. 

تتدخل الخدمة االجتماعية في هذا الجانب من أجل وقاية األفراد والجماعات من الوقوع في المشكالت أهداف وقائية:  -أ

لوعي العام، وبذل الجهود واألزمات االجتماعية المختلفة، ويمكن أن يتم الوصول إلى الجوانب الوقائية من خالل نشر ا

  السلوك.المرتبطة بتحسين المستوى المعيشي لألفراد والجماعات، وتطوير الظروف البيئية، وتغيير أنماط 

إن تدخل الخدمة االجتماعية في هذا الجانب يهدف في األساس إلى دعم وتنمية القدرات الفردية أهداف تنموية:  -ب

وإثراء العمل التطوعي، وتفعيل المشاركة الشعبية في الرعاية  لمجتمعوالعمل على تطوير وتحسين ا ،والجماعية

 االجتماعية، واالهتمام برعاية األطفال والمسنين والمعاقين.

 تعريف األخصائي االجتماعي: 

يعرف األخصائي االجتماعي بأنه: " ممارس مهني أعد علمياً ومهنياً إعداداً مالئماً في معاهد وكليات الخدمة 

عية ويتمتع ببعض الصفات الشكلية والعقلية والنفسية والمهنية ويقوم بالعديد من األدوار، منها التثقيفية والتنموية االجتما

  وأسرهم.والوقائية والعالجية، ويعمل على تشخيص المرض من الناحية االجتماعية والنفسية ويقدم المساعدة للمرضى 

 سري: دور األخصائي االجتماعي في الحد من العنف األ

أن هناك ارتباط كبير ما بين الدور وبين دور الممارس االجتماعي كخبير فكالهما يهتم بالدراسة والبحث عند تحديد 

المشكالت ومعالجتها لذلك فإنه يعتبر من بين أهم األدوار التي يقوم بها الممارس، ألنه يتعامل مع الشرائح والفئات المهمشة 

 لة، وذات المشاكل المعقدة والمتأص

أي الغارقة جذورها في أعماق المجتمع خصوصاً التي أهملها المعنيين لفترة طويلة من الزمن وعليه فإن الخالص من هذه 

 .(3).األوضاع السيئة يتطلب أن يشتمل دور الممارس المهني على وضع خطة للعمل يشترك معه فيها المجتمع

 عنف األسري من خالل النقاط التالية: ويمكن إيجاز دور األخصائي االجتماعي في معالجة ال 

                                 
 .21( المرجع السابق: ص 1)

الطبعة  والتوزيع،خوارزم العلمية للنشر  جدة،، الخدمة االجتماعية )شمولية التطبيق/ ومهنية الممارسة(عائض بن سعد أبو نخاع الشهراني،  (2)

 .26 ص(، 3016الرابعة، )

(، ص 3009) األردن، عمان، دار زهران للنشر والتوزيع، موسوعة الخدمة االجتماعية المعاصرة: معجم المصطلحات،صالح الصقور،  (3)

359. 
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 . دور األخصائي على مستوى الفرد )العميل(: 1

العميل يمثل الكيان الذي يتعامل معه األخصائي االجتماعي لتوصيل الخدمة وتقديم المساعدة المهنية، وبناء على  

و حياً أو مجتمعاً كبيراً، وأن أنشطة التدخل نظرية األنساق العامة فإن العميل قد يكون فرداً أو أسرة أو جماعة أو مؤسسة أ

العالجي مع العميل الخاصة باألخصائي االجتماعي تتمثل في تقديم المساعدة العملية، والمعلومات والنصيحة والتوجيه، 

  .الخ العاطفية.والتوضيح، والمساندة 

 . دور األخصائي على مستوى الجماعة )األسرة(:1

في عمله مع حاالت العنف االسري على إطار نظري يتضمن العديد من النظريات  يعتمد األخصائي االجتماعي 

ونظرية األزمة، والنظرية النفسية االجتماعية .. الخ، التي تركز على فهم العمالء ومشكالتهم في إطار  ،العلمية كنظرية الدور

 والتأثير المتبادل فيما بينهم،األنساق البيئية واالجتماعية التي تؤثر على سلوكهم وردود أفعالهم نحوها 

وتوفير األساليب الالزمة للتعامل معها وعالج سوء األداء االجتماعي والنفسي وجوانب العجز في المنظومة األسرية التي  

  .(1).تسببت في ظهور العنف األسري

 عالج العنف األسري:

بسبب تعلق هذا األمر  األسرة، وذلكثين في قضايا يشكل العنف األسري بكل أنواعه تحدياً كبيرا امام المسؤولين والباح

   اخرى.وبضمان حقوق أفرادها من جهة  جهة،باستقرار األسرة واستمراريتها من 

ومن هنا يمكن  ،إن الحماية من العنف األسري تستوجب مطالبة المجتمع بعناصره كافة بالمساعدة على تأمين هذه الحماية

 وجماعية.اتية ذ قسمين:تقسيم هذه الحماية إلى 

  : (2)أوال: الحماية الذاتية

وتبدأ هذه الوسائل بالوقاية قبل حدوث الفعل، إذ إن في  ،المرء ضد العنف يتحصن بهاتتعدد الوسائل الذاتية التي يمكن أن 

 يلي:ومن هذه الوسائل الَوقائية ما  ،أخذ االحتياطات كفالة مهمة تعينه في مهمته

م  السمحة وتطبيقها في الحياة األسرية، سواء كان ذلك على صعيد اختيار الزوجين، أو تسمية االلتزام بتعاليم اإلسال -1

األبناء، أو تربيتهم والتعامل معهم، أو احترام األبوين، وجعل اإلسالم هو دين للحياة وليس للعبادات فق . مع ضرورة توضيح 

 حتى ال تستغل باسم اإلسالم.مقصد الشرع من اآليات واألحاديث التي ورد فيها ذكر الضرب 

 أيضاً وذلكتغيير التصورات والتصرفات حول العنف. وهذا التغيير ال يختص بالضحية فق ، بل يجب أن يشمل الجاني  -8

 بهدف إشعاره بخطورة العنف المماَرس على الضحية، ومساعدته على االمتناع عن هذا الفعل وعدم تكراره.

                                 
 .810المرجع السابق، ص   (1)

عربي األول لحماية مقدمة إلى المؤتمر االقليمي ال ورقة األسري،، دور المؤسسات القضائية في حماية عبد السالم محمد دروي  المرزوقي (2)

 3005/ 13/ -15-18_ األردن، الفترة  األسرة، عمان

http://www.ajrsp.com/


م 0202-9-5ار: المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار التاسع والعشرون | تأريخ اإلصد  
 

 
 
 

 

 www.ajrsp.com                                                                                                                        176 

 ISSN: 2706-6495 
 

مستشارين نفسيين واجتماعيين من اجل مساعدة األفراد الذين ينتمون إلى األسر التي قد يتطلب االستعانة ب وهذا األمر 

 العنف.ينتشر فيها 

 الجماعية:الحماية  ثانياً:

التي يجب على المسلم أن  وحّدد السبلشرع اإلسالم الحدود والعقوبات حفاظاً على الفرد والمجتمع على حد سواء.  

 :(1)اعتداء على النفس وعلى اآلخرين، ومن هذه السبل ما يلييتجنب الوقوع فيها لِما فيها من 

اصدار التشريعات التي تحمي من العنف األسري وتفعيلها إن وجدت. وهذا يتطلب تبسي  إجراءات التقاضي بما يحقق  -1

فرد ومصلحة الجماعة اإلخالل بحيثيات المحاكمة. كما يتطلب الصرامة في تنفيذ العقوبة، مراعاة لمصلحة ال فيها دوناإلسراع 

 سواء.على حدٍّ 

اَلًحا  : ﴿ َوإِن  تفعيل دور الحكمين، عمال بقول هللا تعالى -6 ِنِهَما فَاب َعثُوا َحَكًما ِمن  أَه لِِه َوَحَكًما ِمن  أَه لِهَا إِن  يُِريَدا إِص  ِخف تُم  ِشقَاَق بَي 

َ َكاَن َعلِيًما  ُ بَي نَهَُما إِنه هللاه ألن الحكمين ينظران في الخالف بشكل أشمل من نظرة القاضي.  ،[85النساء/ َخبِيًرا ﴾ ]يَُوفِِّق هللاه

 "فالقاضي ملزم باألدلة والبينات أما الحكمان فيحاوالن الصلح بشتى الطرق،

نهما أقرب الناس إلى ثم إن لم يستطيعا ذلك يكون تقريرهما في شأن الحياة الزوجية مبنياً على تقديرهما، وخاصة أ  -5

 .الزوجين"

إذ يعتبر كثير من الباحثين القانونيين أن من أبرز الوسائل التي تخفف من  ،تشجيع الضحية على اإلبالغ عن الجرم -8

انتشار  الجرائم  هو إبالغ   الشرطة عنها باعتبار أن ذلك من شأنه " أن يحول دون استمراء المجرمين  للجريمة في حالة عدم  

 قاب عليهم .اإلبالغ عنهم وتوقيع الع

ساخنة لهذه المؤسسات يمكن من  وإيجاد خطوط ،تأسيس مؤسسات اجتماعية إسالمية تهتم بقضية العنف األسري-6

 . (2) .والمساعدةخاللها تقديم االستشارات 

وهذه الرقابة إذ إنه ثَبََت أن لمشاهد العنف التي تبثها وسائل اإلعالم دور مهم في انتشار العنف،  ،(3)الرقابة على اإلعالم-5

تسلي  الضوء على العنف األسري من خالل االستشهاد باألدلة عليه، وتوعية األسر بنتائجه  منها:قد تستوجب امور عدة، 

  فرد.النفسية واالجتماعية وآثارها السلبية على المجتمع وال

ي حال التعدد، والتخفيف من العمل على تحاشي بعض األسباب الموصلة إلى العنف األسري، كعدم العدل بين الزوجات ف -4

تدخل األهل واألقارب في الشئون الزوجية ألبنائهم وأقاربهم، وسلوك الطريق الطبيعي قبل اإلقدام على الزواج، كالسؤال 

 .عن الخاطب، وعدم إرغام أحد العريسين أو كليهما على الزواج من شخص ال يرغبه

                                 
 .138ص  م.،3005 هـ،1634دار ابن الجوزي، المملكة العربية السعودية،  حلول إسالمية لمشاكل أسرية،صبري مرسي الفقي،  (1)

 118م. ص 1992 هـ،1613الدار العربية للعلوم،  العنف والجريمة، جليل وديع شكور، (2)

 م.،1996 هـ،1615الرياض ـ المملكة العربية السعودية،  العبيكان،مكتبة  كيف تؤثر وسائل االعالم،محمد بن عبد الرحمن الحضيف،  (3)

 .28ص
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 منهج واجراءات البحث .6

 :مجتمع البحث والعينة .1.4

يشمل مجتمع البحث النساء المعنفات النزيالت بدار الحماية االجتماعية بمنطقة الباحة، ويتضمن مجتمع البحث كل      

. لذا فهن أكثر األخت أو الزوج( ،األخ ،امرأة أو فتاة تراجع المركز المذكور بسبب تعرضها إلى العنف من قبل األسرة )األب

 غيرات ذات العالقة بالعنف الموجه لهن وعالقته بالصحة النفسية.احتماالً ألن يصبحن متجانسات في المت

معنفة مسجلة رسمياً في السجالت الخاصة بدار الحماية االجتماعية تم  ( امرأة38) الحالي منالبحث تألفت عينة      

أحد أنواع العنف أو  ن إلىبالمركز بأنهن تعرضوأثبتت من خالل االطالع على ملفاتهن الخاصة  ،اختبارهن بالطريقة العشوائية

علماً بأن جميع أفراد  ،لغرض المتابعة دار الحماية االجتماعيةاللواتي يراجعن  االقتصادي( من ،النفسي ،الجنسي ،)الجسديكله 

 ومن المنفصالت حالياً عن أزواجهن.  سابقاً(عينة البحث الحالي هن من المتزوجات )

 :ةأداة الدراس .1.4

 ات:الفقر. طريقة جمع 1

الحصول على  متعددة بغرضجمعت فقرات أداة القياس المستخدمة للصحة النفسية في البحث الحالي من مصادر      

 قائمة من األعراض النفسية التي تستخدم لغرض تحقيق أهداف البحث الحالي.

   للقائمة(:النفسية  )األبعاد. تحديد مجاالت القائمة 3

راض المرضية المعدل في ضوء المقاييس والدراسات السابقة واألدبيات التي تتعلق تم تحديد مجالت قائمة األع      

( أبعاد 5بمجال الصحة النفسية وبخاصه تلك التي اهتمت ببناء وإعداد االختبارات والمقاييس في هذا المجال وبهذا تم تحديد )

األسباب االقتصادية واالجتماعية والتربوية وهي )يمثل كل واحد منها أعراض الضطراب نفسي،  مجاالت( 5رئيسية للقائمة )

 والنفسية أو العاطفية للعنف األسري( 

 بدائل اإلجابة وتصحيح القائمة :  -3

اعتمد أسلوب التصحيح على وفق مدرج خماسي لالستجابة أي تم وضع خمسة بدائل لإلجابة أمام كل فقرة من فقرات      

ية بحيث يختار المستجيب بديل واحد فق  منها يمثل مدى انطباق الفقرة عليه وقد أعطيت القائمة المستخدمة في الدراسة الحال

 التالي:البدائل لغرض التصحيح أوزاناً كما في الجدول 

 (1)جدول 

 بدائل اإلجابة والوزن المقابل لكل منها

 1 كبيرة جدا 5

 3 كبيرة 6

 8 متوسطة 8

 6 قليلة جدا 3

 5 قليلة 1
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 القائمة:صدق وثبات  استخراج معامل -2

بعد أن تم جمع الفقرات للقائمة وتوزيعها على أبعاد المقياس الخمسة والتأكد من صياغتها اللغوية كان البد من حساب 

 يلي:صدقها وثباتها كما 

 الصدق:

   البحث:هناك عدة أنواع للصدق وقد استخدم في هذا 

 الظاهري:الصدق .  أ 

مجموعة من الخبراء من المختصين بمجال التربية وعلم  ( على80الـ) ولية وبفقراتهاألعرض المقياس في صورته       

( للحكم على مدى مالءمة الفقرات لألبعاد ومدى مالءمتها لكل بعد من أبعاد القائمة التسعة 3 )جدولالنفس والمبينة أسماؤهم في 

وبناء على موقف الخبراء من الفقرات تم  أخرى.ناحية وفي قدرتها على قياس الصحة النفسية وعالقتها بالعنف ضد الزوجة من 

 ( فقرة موزعة على أبعاد القائمة الخمسية.38وبهذا فقد استبقيت ) ،وحذف بعضها ،ودمج بعضها ،إعادة صياغة العديد منها

 (1) الجدول

 )كرونباخ ألفا( لمجاالت الدراسة واألداة ككل معامل االتساق الداخلي

 الداخلياالتساق  المجال الرقم

 0.34 األسباب االقتصادية 1

 0.91 األسباب االجتماعية 3

 0.33 األسباب التربوية 8

 0.96 األسباب النفسية 6

 0.38 إيجاد عالج للمشكلة 5

 0.90 األداة ككل

 

 البناء:ب. صدق 

  التالية: وحسب بالطريقة 

مع استخدام االختبار التائي لحساب الداللة  ،تباط )بيرسون(. إيجاد عالقة درجة الفقرة بالدرجة الكلية باستخدام معامل ار1

 ،(0.05( وأربع عشرة فقرة ذات داللة عند مستوى داللة )0.01اإلحصائية عند مستوى داللة )

 . (8)كما هو مبين في جدول  فقرة.( 38وقد تبين أن جميع الفقرات ذات داللة إحصائية. وبهذا فقد استبقيت ) 

( والقيمة الجدولية عند 3.412(: )31( ودرجة حرية )0.01جدولية لالختبار التائي عند مستوى داللة )القيمة ال مالحظة:

 (1.93) هي: (31ودرجة حرية  0.05مستوى داللة )
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 (3جدول )

 القيمة التائية لمعامالت ارتباط درجة الفقرة بالدرجة الكلية للقائمة

  Tقيمة  االرتباطمعامل  الفقرة

1 0.39 8.01  

3 0.83 8.65  

8 0.36 3.63  

6 0.83 6.11  

5 0.65 6.93  

4 0.84 6.19  

2 0.88 8.64  

3 0.35 3.46  

 

9 0.13 1.99  

10 0.19 1.99  

11 0.31 3.18  

13 0.38 3.86  

18 0.36 3.63  

16 0.80 8.11  

15 0.32 3.21  

14 0.31 3.05  

12 0.84 8.45  

13 0.13 1.31  

19 0.35 3.46  

30 0.30 3.01  

31 0.34 3.48  

33 0.66 6.35  

38 0.85 8.49  
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 المقياس:ج. ثبات 

 االتية:معامل الثبات بالطرق  الثبات حسبلغرض التعرف على قيمة 

 أ . إعادة االختبار 

أن تم تحديد موعد معهن ( معنفة سجلت اسماؤهن لغرض إعادة تطبيق القائمة عليهن مرة أخرى بعد 30تم اختيار )     

وحسبت قيمة معامل االرتباط بين درجاتهن في  ،تم إعادة تطبيق القائمة مرة أخرى عليهن بعد مرور أكثر من أسبوعين بذلك.

  جيد.( وهو معامل ثبات 0.20والثاني( وكانت قيمة معامل االرتباط المحسوب بهذه الطريقة ) )األولالتطبيقين 

  :الداخلي معامل الفا لالتساقب . 

  ومقبول.( وهو معامل ثبات جيد 0.23بلغت قيمة معامل الثبات المحسوب بهذه الطريقة للقائمة ككل )  

           االستطالعي:ثالثا: التطبيق 

عشرين امرأة من  القائمة على تم تطبيق ،لغرض التعرف على وضوو التعليمات وفهم الفقرات لدى أفراد العينة      

وقد تبين أن المقياس بتعليماته وفقراته مفهوم لدى أفراد عينة  ،بحث وذلك للتأكد من طريقة اإلجابة وفهم الفقراتضمن عينة ال

 االستطالعية.البحث 

 التطبيق النهائي   رابعاً: 

ت ( امرأة من النساء المتزوجا38تم تطبيق قائمة األعراض المرضية المعدلة في صورته النهائية على عينة بلغت )    

)سابقاً( والمعنفات والالتي لديهن ملفات في دار الحامية االجتماعية في منطقة الباحة إذ جرى تطبيق األداة خالل العام الجامعي 

 م.3030/3031

 اإلحصائية:الوسائل . 3.4

  التالية:استخدم في البحث الحالي األساليب اإلحصائية 

لتقدير الثبات بطريقة إعادة     coefficient  Pearson Product moment correlation .معامل ارتباط بيرسون1

 Test re-testاالختبار 

 ألفا( –لالتساق الداخلي )معادلة كرونباخ  ارتباط الفامعامل  .3

 ( إلجراء المقارنات للكشف عن الصحة النفسية لدى المعنفات . T-testاالختبار التائي ) .8

  العنف.كثر ارتباطاً وتأثراً في المتوس  الحسابي لمعرفة البعد األ .6

 وصف النتائج األولية للمبحوثين. 5

 النتائج الخاصة باإلجابة على تساؤالت الدراسة

 أوال: عرض وتفسير النتائج األولية:

يتضمن هذا الفصل عرضاً للنتائج التي توصل لها الباحث في ضوء البيانات األولية، ومعالجتها إحصائياً، ومناقشتها      

 خالل مقارنتها بالدراسات السابقة واالستفادة النظرية من األدبيات والنظريات التي تناولت موضوع العنف. من

واستعراض بعض المتغيرات الناتجة عن العنف األسري وسيحاول الباحث جاهدا أن تستعرض النتائج في الصفحات  

 القادمة.
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 الهدف األول:

وعاً ضد المرآة )العنف الجسمي، االقتصادي، النفسي أو الجنسي( لدى أفراد ماهي أكثر أنواع العنف استخداماً أو شي

 عينة البحث الحالي؟

تحقيقاً للهدف األول من البحث الحالي والمتعلق بمعرفة نوع أو شكل العنف األكثر استخداماً ضد الزوجة، من بين     

دت الباحثة في تحديد نوع العنف األكثر انتشاراً أو شيوعاً أنواع العنف األربعة )الجسدي، النفسي، االقتصادي، الجنسي( اعتم

  لدى أفراد عينة البحث والمتمثل بالنساء المعنفات في دار الحماية االجتماعية بمنطقة الباحة، والتي أظهرت في نتائجها إلى أن:

 (4جدول )

 نوع العنف األكثر شيوعا لدى أفراد عينة الدراسة

 نوع العنف النسبة

 المشاركات في البحث تعرضن للعنف الجسدي.من  14%

 تعرضن للعنف النفسي.  - 33%

 تعرضن إلى تهديد بالعنف.  - 19%

أشرن إلى أنهن تعرضن للعنف ألكثر من مرة بلغت حوالي  - 32%

 العشر مرات خالل الزواج السابق  

 

 

فات تبين أن غالبية هؤالء النسوة تعرضن للعنف وعند إجراء التطبيقات على عينة البحث الحالي من النساء المعن      

( من مجموع النساء الالتي طلبن الحماية، وتوزعت األنواع %43الجسدي بشكل مباشر. وبلغت نسبة العنف الجسدي عندهن )

 (.5الثالث األخرى من أنواع العنف )االقتصادي، الجنسي، النفسي( بنسب متفاوتة وكما موضح في الجدول )
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العنف الجسدي العنف النفسي التهديد بالعنف التعرض للعنف

3سلسلة 

2سلسلة 

1سلسلة 
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 (5جدول )

 لنسب المئوية ألنواع العنف ضد النساء من عينة البحث الحاليا

 النسبة المئوية نوع العنف المستخدم ت     

 %43 العنف الجسدي .1

 %19 العنف االقتصادي .3

 %18 العنف الجنسي .8

 %100 المجموع

 

 

كل جلي مع جميع األنرواع وأشركاله، ومن الجدير بالذكر أن العنف النفسي يشترك في وجوده بكل أنواع العنف. ويتضح بش

وهذا يعني أن العنف الجسردي يشرمل أيضراً ترأثيرا مباشرراً علرى الحالرة النفسرية، وكرذا الحرال بالنسربة للعنرف االقتصرادي والعنرف 

الجنسري، فرالعنف النفسرري يعرد عرامالً مشررتركاً برين جميرع أنررواع العنرف ضرد المرررأة ويررى سرتراوس وزمررالؤه قرائال " أن العنررف 

للفظي والبدني خطوتان في عملية واحدة، وبينما ال يؤدي الشجار اللفظي دائماً غلى اإليرذاء البردني إال انره يعرد مقدمرة ضررورية ا

 .(1)للعنف البدني

ونتيجة لخطورة العنرف الجسردي الرذي اسرتخدم ضرد المررأة فري بعرض األحيران مرن قبرل الرجرل فرإن ذلرك يسرتدعي أن       

خر )غير بيت الزوجية( محمي بموجب القوانين السعودية )مكان سرري ال يسرمح ألحرد أن يتواجرد فيره توضع الزوجة في مكان آ

 إال بإذن رسمي من قبل العاملين في دار الحماية(،

                                 
) 1Gelles &Strause,1989. P.33 (  
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( إمرراه علرى المسراعدات المتنوعرة وهري 362م حصرلت )3030يقدم لهن فيه إسناد نفسي واجتمراعي وقرانوني ففري العرام  

( امررأة حصرلن علرى سركن محمري بسربب خطرورة 23عية ونفسية وقانونيرة مرن خرالل زيرارتهن للردار و)على شكل مساندة اجتما

 أعمال العنف الموجه ضدهن.

 الهدف الثاني:

التعرف على العالقة بين العنف والصحة النفسية لدى النساء)الزوجات( المعنفات المقيمات في منطقرة الباحرة ضرمن أفرراد 

 العينة. 

تي للفرق بين المتوس  الفرضي والمتوس  الحسرابي لردرجات أفرراد عينرة البحرث الحرالي وجردت قيمرة بحساب االختبار اآل

( وهي ذات داللة إحصائية عند مقارنتها بالقيمة الجدولية المقابلة لهرا عنرد مسرتوى داللرة 2.39االختبار المحسوبة بهذه الطريقة )

 (. كما في الجدول التالي: 33( ودرجة حرية )0.01)

 (6ل )جدو

 االختبار الزائي الختبار الفروق لعينة واحدة

 

 

 

 

  

 

لمقيراس ومتوسر  درجرات أفرراد عينرة وهذه النتيجة تشير إلى أن هناك فروقاً ذات داللة إحصرائية برين المتوسر  الفرضري ل

 البحث، أي أن النساء المعنفات يعانين من اضطراب في صحتهن النفسية.

0
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1فئة  2فئة  3فئة  4فئة 

1سلسلة 

2سلسلة 

3سلسلة 

متوسطططططططططططططط  المتوسط الفرضي

 الدرجات

االنحططططططططططططططططططططراف  عدد األفراد 

 المعياري 

قيمطططططططة االختبطططططططار 

 المحسوبة

 القيمة الجدولية

48 44 38 81 2.39 3.53 
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وتتفررق هررذه النتيجررة مررع األدبيررات الترري ترررى أن العنررف الررذي يصرردر مررن اإلنسرران تجرراه اإلنسرران هررو "اخررتالل فرري مرروازين  

مع المجتمع ثانياً ال سيما أن العنرف هرو سرلوك اجتمراعي  تحكمره الصحة النفسية وبنفس الوقت هو سوء توافق داخل الفرد أوالً و

دوافع نفسرية وهرو أيضراً ظراهرة اجتماعيرة تمثرل الخلرل االجتمراعي بالشخصرية وهرو كمرا عبرر )أحمرد فرائق( بأنره خلرل اجتمراعي 

لحياة مضرافا لره الرتالؤم معروف عنه في علم األمراض االجتماعية" ويؤكد )اراجيل( أيضاً أن التوافق هو الشعور بالرضا عن ا

والتفاعل ثم فاعلية الفرد في العالقات الزوجية واألسرية ثم االجتماعية وبذلك تتحقق في الفررد الصرحة النفسرية فري أحرد جوانبهرا 

 المتمثلة في السواء. 

العديررد مررن  ( والترري ترررى أن العنررف يررؤدي إلررى حرردوث3005وتتفررق هررذه النتيجررة مررع دراسررة )المرردني وعبررد الرررحمن فرري العررام 

 االضطرابات النفسية والسلوكية واالجتماعية، وكانت الدراسة قد أجريت في العاصمة المصرية القاهرة.

 :النتائج المتعلقة بالمجال األول

 مجال األسباب االقتصادية:

مرن حيرث  ( فقرات تصف كل فقرة تقديرات عينة الدراسة لدرجة العنف األسري نحرو المعنفرات8يشتمل هذا المجال على )

األسباب االقتصادية، لهذا تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لكل فقرة من الفقررات والمجرال ككرل، كمرا هرو 

 (2في الجدول رقم )

 ( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لألسباب االقتصادية2جدول رقم )

المتوسط   فقرات المجال األول  

 الحسابي

سط المتو

 المعياري

 الرتبة 

تعد الظروف االقتصادية السيئة للمجتمع سببا لوقوع العنف   .1

 األسري

6.26 0.68 1 

تعد متطلبات الحياة العائلية عامال مساعدا على إيقاع العنف   .3

 اللفظي على الزوجة واألبناء

8.51 0.46 3 

يعد التباين في المستوى المعيشي واالقتصادي بين األسر   .8

 ع عامال مساعدا على ازدياد ظاهرة العنففي المجتم

8.33 0.38 8 

 * 1 0.88 8.36 المجال ككل

 *ترتيب المجال بالنسبة للمجاالت األخرى.
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( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتبة لكل فقرة من فقرات مجال األسباب االقتصادية 2يبين الجدول رقم )

تعررد ( حيررث احتلررت الفقرررة األولررى )6.26، 8.33متوسررطات الحسررابية لهررذا المجررال تراوحررت بررين )والمجررال ككررل، ويالحررظ أن ال

 (، 6.26المرتبة األولى بمتوس ) الظروف االقتصادية السيئة للمجتمع سببا لوقوع العنف األسري(

فري المرتبرة  علرى الزوجرة واألبنراء(تعد متطلبات الحياة العائلية عامال مسراعدا علرى إيقراع العنرف اللفظري )الفقرة الثانية وجاءت 

يعرد التبراين فري المسرتوى المعيشري واالقتصرادي برين األسرر فري المجتمرع الثالثرة )( واحتلرت الفقررة 8.51الثانية بمتوس  حسابي)

ة (، ممرا يعنرى أن تقرديرات عينرة الدراسرة لدرجر8.33) المرتبة الثالثة بمتوس  حسابي عامال مساعدا على ازدياد ظاهرة العنف(

 العنف األسري من حيث األسباب االقتصادية مرتفعة.

 نتائج المجال الثاني:

( فقررات تصرف كرل فقررة تقرديرات عينرة الدراسرة لدرجرة العنرف 3مجال األسباب االجتماعيرة، يحتروي هرذا المجرال علرى )

رافات المعيارية لكرل فقررة مرن األسري نحو المعنفات من حيث األسباب االجتماعية، لهذا تم حساب المتوسطات الحسابية واالنح

   (:3الفقرات والمجال ككل، كما هو في الجدول رقم )

 ( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتبة لألسباب االجتماعية 8جدول رقم )

 الرتبة المتوسط المعياري المتوسط الحسابي فقرات المجال الثاني م

ريخي يرتب  العنف اإلطار الثقافي والتا 6

 الموروث

6.13 0.32 1 

يعد العنف ظاهرة خاصة باإلنسان ككائن  5

 اجتماعي ضمن صراعات اجتماعية

8.10 0.49 5 

يعد التمييز ضد المرآة شكل من أشكال العنف  4

 الموروث

3.09 0.46 4 

0 2 4 6 8 10

الفقرة األولى

الفقرة الثانية

الفقرة الثالثة المتوسط الحسابي

المتوسط المعياري

الرتبة
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أكثر األزواج الذين يمارسون العنف الجسدي  2

 على زوجاتهم يمارسونه أيضا على أطفالهم

6.02 0.98 3 

يعد التسامح والخضوع من المرآة تجاه الرجل  3

من العوامل الرئيسة لبعض أنواع العنف 

 واالضطهاد

8.99 1.04 8 

العنف الموجه بحق النساء ال يختص بفئة معينة  9

 دون أخرى أو ثقافة دون أخرى

1.29 0.33 3 

1

0 

ما حجم اإلساءة النفسية واللفظية أو الجسدية التي 

 ن أفـراد األسـرة؟تعرضِت لها م

3.00 0.49 2 

1

1 

هـل يـدفعـك زوجـك للقيـام بأشيــاء ضـد دينـك 

ومبــادئك وتقـومين بهـا رغمــاً عنــك خــوفــاً 

 منــه؟

1.99 1.66 4 

 *6 0.88 3.30 المجال ككل

 *ترتيب المجال بالنسبة للمجاالت األخرى.

 

حرافات المعيارية والرتبة لكل فقرة من فقرات مجال األسرباب االجتماعيرة ( المتوسطات الحسابية واالن3يبين الجدول رقم)

 ( )يررتب 6( حيرث احتلرت الفقررة رقرم)6.13، 1.29والمجال ككل، ويالحظ أن المتوسطات الحسابية لهذا المجال تراوحت برين )

لفقررات كمرا هري مرتبرة فري الجردول ( وهكرذا براقي ا6.13المرتبرة األولرى بمتوسر ) العنف اإلطار الثقافي والتاريخي المروروث(

 أعاله، مما يعني أن تقديرات عينة الدراسة لدرجة العنف األسري من حيث مجال األسباب االجتماعية متوسطة.

 نتائج المجال الثالث:

( فقرررات تصررف كررل فقرررة تقررديرات عينررة الدراسررة لدرجررة العنررف 5مجررال األسررباب التربويررة: يحترروي هررذا المجررال علررى )

 حو المعنفات من حيث األسباب التربوية، األسري ن
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الرتبة

المتوسط المعياري
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لهذا تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لكل فقرة من الفقرات والمجال ككل، كما هرو فري الجردول رقرم 

(9:)   

 ( حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لألسباب التربوية9جدول رقم )

المتوسط  سط الحسابيالمتو فقرات المجال الثالث م

 المعياري

 الرتبة

 

 6 0.35 8.33 يعد االختالف الثقافي بين الزوجين من أسباب العنف األسري 13

يعطررى المجتمررع الررذكوري الحررق فرري الهيمنررة والسررلطة وممارسررة  18

 العنف على األنثى منذ الصغر

1.30 0.29 5 

سربب مررن  التفرقرة فري التعامرل بررين الرذكور واإلنراث داخررل األسررة 16

 أسباب العنف األسري

6.66 1.03 1 

ما حجم اإلساءة النفسية واللفظية أو الجسدية التي تعرضِت لها من  15

 أفـراد األسـرة؟ 

8.46 0.38 8 

 3 0.31 6.39 األخ(؟ –ما هو حجم السيطـرة الذكوريـة في األســرة مـن )األب  14

 *8 0.84 8.32 المجال ككل

 ة للمجاالت األخرى.*ترتيب المجال بالنسب

 

( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتبة لكل فقرة من فقرات مجال األسباب التربوية 9يبين الجدول رقم)

(:) التفرقة 16(، وجاءت الفقرة رقم)6.66، 1.30والمجال ككل، ويالحظ أن المتوسطات الحسابية لهذا المجال تراوحت بين )

(، وجاءت 6.66ذكور واإلناث داخل األسرة سبب من أسباب العنف األسري(  في المرتبة األولى بمتوس )في التعامل بين ال

() يعطى المجتمع الذكوري الحق في الهيمنة والسلطة وممارسة العنف على األنثى منذ الصغر( في المرتبة األخيرة 18الفقرة )

 جدول أعاله، مرتبة في ال هي(، وهكذا باقي الفقرات كما 1.30بمتوس  )

0 1 2 3 4 5

1الفقرة 

2الفقرة 

3الفقرة 

4الفقرة 

الرتبة
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 مما يعني أن تقديرات عينة الدراسة لدرجة العنف األسري على مجال األسباب التربوية متوسطة.

 نتائج المجال الرابع:

( فقرات تصرف كرل فقررة تقرديرات عينرة الدراسرة لدرجرة 5، أو العاطفية: يحتوي هذا المجال على )مجال األسباب النفسية

ث األسباب النفسية، لهذا تم حساب المتوسرطات الحسرابية واالنحرافرات المعياريرة لكرل فقررة العنف األسري نحو المعنفات من حي

   (:10من الفقرات والمجال ككل، كما هو في الجدول رقم )

 ( حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لألسباب النفسية11جدول رقم )  

 الرتبة سط المعياريالمتو المتوسط الحسابي فقرات المجال الرابع م

1

2 

 8 1.14 8.94  يعد العنف تعبير عن االنفعاالت أو انفجار للقوة

1

3 

ينتج العنف عن حالة احباط مصحوبا بعالمات 

 توتر وانفعاالت الغضب والهياج

6.34 0.30 1 

1

9 

األب الذي يمارس العنف بحق أفراد أسرته ال 

 يتمتع بإحساس األبوة

8.69 1.33 6 

3

0 

جات المضطهدات أكثر قابلية لالعتداء تعد الزو

 على أطفالهن

3.22 1.35 5 

3

1 

يعد التوتر العائلي أرضية خصبة لالعتداء على 

 األطفال

6.10 0.93 3 

 *3 0.43 8.21 المجال ككل 

 *ترتيب المجال بالنسبة للمجاالت األخرى.

 

الرتبة لكل فقرة من فقرات مجال األسباب النفسرية أو ( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية و10يبين الجدول رقم)

 العاطفية والمجال ككل، 
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(:) ينرتج العنرف عرن 13( حيرث احتلرت الفقررة)6.34، 3.22ويالحظ أن المتوسرطات الحسرابية لهرذا المجرال تراوحرت برين)

(:) 31(، وجراءت الفقررة رقرم)6.34حالة احباط مصحوبا بعالمات توتر وانفعاالت الغضرب والهيراج( المرتبرة األولرى بمتوسر  )

( وهكرذا براقي الفقررات كمرا 6.10يعد التوتر العائلي أرضية خصبة لالعتداء على األطفال( فري المرتبرة الثانيرة بمتوسر  حسرابي)

هي مرتبة في الجدول أعراله، ممرا يعنري أن تقرديرات عينرة الدراسرة لدرجرة العنرف األسرري نحرو المعنفرات علرى مجرال األسرباب 

 مرتفعة.العاطفية 

 نتائج السؤال الثاني: ما درجة العنف األسري نحو المعنفات في دار الحماية االجتماعية في منطقة الباحة؟

أمررا فيمرررا يتعلررق بدرجرررة العنرررف األسررري نحرررو المعنفرررات وأثررره علرررى األداة ككررل فقرررد ترررم حسرراب المتوسرررطات الحسرررابية 

 (.11جال من مجاالت األداة كما هو موضح في الجدول رقم)واالنحرافات المعيارية والنسبة المئوية والرتبة لكل م

 

 ( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسبة المئوية والرتبة لألداة ككل11جدول رقم )

 

 الرقم

عطططططططططططدد  المجال

 الفقرات

المتوسططططططططططططط 

 الحسابي

االنحطططططططططططراف  النسبة

 المعياري

درجطططططططة العنطططططططف  الرتبة

 األسري

 مرتفعة 1 0.88 % 13.5 8.36 8 األسباب االقتصادية 1

 متوسطة 6 0.88 % 82.5 3.30 3 األسباب االجتماعية 3

 متوسطة 8 0.84 % 39.12 8.32 5 األسباب التربوية 8

 مرتفعة 3 0.43 %30.38 8.21 5 األسباب النفسية 6

 متوسطة 5 0.38 %100 8.61 األداة ككل 

 

المئويررة، والمتوسررطات الحسررابية، واالنحرافررات المعياريررة، والرتبررة، ( عرردد الفقرررات، والنسررب 11يوضررح الجرردول رقررم) 
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وتقديرات عينة الدراسة لدرجة العنف األسري، وأثره على المعنفات، ويالحظ أن المتوسطات الحسابية للمجراالت تراوحرت برين 

 (.8.36وبمتوس  حسابي) (%13.5( األسباب االقتصادية المرتبة األولى بنسبة )1( حيث احتل المجال رقم)8.36، 3.30)

(، وجرراء المجررال 8.21( وبمتوسرر  حسررابي)%30.38( األسررباب النفسررية فرري المرتبررة الثانيررة بنسرربة )6وجرراء المجررال رقررم)

( األسرباب 3(، وجاء المجرال رقرم)8.32( وبمتوس  حسابي)%39.12( األسباب التربوية في المرتبة الثالثة بنسبة مئوية )8رقم)

(، كمررا تشررير النتررائج إلررى أن تقررديرات عينررة 3.30( وبمتوسرر  حسررابي )% 82.5ة الرابعررة بنسرربة مئويررة )االجتماعيررة فرري المرتبرر

 (.8.61الدراسة لدرجة العنف األسري متوسطة حيث بلغ متوسطهم )

 

 التوصيات مناقشة النتائج .4

 :النتائجمناقشة  . 1.6

مرن حيرث األسرباب االقتصرادية مرتفعرة، وقرد كانرت أن تقرديرات عينرة الدراسرة لدرجرة العنرف األسرري أشارت النتائج إلى 

مرن حيرث األسرباب االقتصرادية الفقررات التري تتعلرق براآلتي: تعرد الظرروف  أعلى تقديرات عينة الدراسرة لدرجرة العنرف األسرري

علرى ايقراع االقتصادية السيئة للمجتمرع سرببا لوقروع العنرف األسرري فري المجتمرع، وتعرد متطلبرات الحيراة العائليرة عرامال مسراعدا 

العنف اللفظي على الزوجة واألبناء ويعد التباين في المستوى المعيشري واالقتصرادي عرامال مسراعدا علرى ازديراد ظراهرة العنرف 

 األسري في المجتمعات الفقيرة.

كما أشارت النتائج إلرى أن تقرديرات عينرة الدراسرة لدرجرة العنرف األسرري فري مجرال األسرباب االجتماعيرة متوسرطة، وقرد 

علرى تقرديرات عينرة الدراسرة لدرجرة العنرف األسرري مرن حيرث األسرباب االجتماعيرة الفقررات التري تتعلرق: يررتب  العنررف أ انرتك

 الثقافي والتاريخي الموروث، ويعد التفكك األسري عامال مساعدا للعنف العائلي. باإلطار األسري

ي نحررو المعنفررات علررى مجررال األسررباب التربويررة وأشررارت النتررائج إلررى أن تقررديرات عينررة الدراسررة لدرجررة العنررف األسررر

تعرد  تتعلرق:متوسطة، وقد كانت أعلى تقديرات عينة الدراسة لدرجرة العنرف األسرري مرن حيرث األسرباب التربويرة الفقررات التري 

السررلطة أسرس التربيررة العنيفرة الترري نشرأ عليهررا الفررد هرري التري تولررد لديره العنررف، ويعطري المجتمررع الرذكوري الحررق فري الهيمنررة و

 على األنثى منذ الصغر ويعد االختالف الثقافي الكبير بين الزوجين من أسباب العنف األسري. وممارسة العنف

النفسية والعاطفية مرتفعرة، وقرد  بالعنف األسري من حيث األسبا لى أن عينة تقديرات الدراسة لدرجةكما أشارت النتائج إ

يرث األسرباب النفسرية الفقررات التري تتعلرق براآلتي: ينرتج العنرف نرف األسرري مرن حالدراسرة لدرجرة الع كانت أعلى تقديرات عينة

األسري عن حالة احباط مصحوبا بعالمات توتر وانفعاالت غضب وهيراج، ويعرد التروتر العرائلي أرضرية خصربة لالعترداء علرى 

  لك على األبناء.المرآة، وتعكس هذه النتيجة تقبل المرآة للعنف خوفا على المستقبل إضافة إلى تأثير ذ

وكمررا أشررارت النتررائج إلررى أنرره ال توجررد فررروق واضررحة ذات داللررة إحصررائية فرري تقررديرات عينررة الدراسررة تعررزي إلررى الجررنس 

 والمؤهل العلمي ومستوي الدخل على مجاالت: األسباب االقتصادية، واالجتماعية، والتربوية، والنفسية على األداة ككل.

 :ةالنتائج العامة للدراس . 1.6

 األسري.تبين من نتائج البحث الميداني أن المبحوثات الالتي يعملن أكثر عرضــــــة للعنف 1

 أن العنف األسري أكثره يأتي من جانب الزوج ثم األب ثم األخ 2.
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 ... تبين من البيانات أكثر الفئات التعليمية تعرضـا للعنف من أصـحاب الشهادات الجامعية8

 عرررامالت اللرررواتي يتعرضـرررـن للعنرررف هرررن مرررن فئرررة المطلقرررات باعتبرررارهن أكثرررر عرضرررة للعنرررف.أن أكثرررر النسـرررـاء ال .6

 . تباين وتختلف مظاهر العنف األسري ضد المرأة وحدته.5

. أن غالبية المبحوثات ترين أن العامل االقتصادي يحتل النسبة األكبر من حاالت العنف ضــــــد النســـــرـاء حيرث تبرين ان 4

 صــــــادي يلعب دورا هاما في ارتكاب العنف ضد المرأة داخل األسرةالعامل االقت

وجود إسـاءة اقتصـادية للمرأة حيث تبين أن اإلسـاءة االقتصـادية تلعرب دورا مهمرا فري ارتكراب العنرف ضرد المررأة داخرل  .2

 . .األسرة

ة بحيرث ال يسرلك فري قيرادة أسررته بغيرر العنرف يعد العنف نتيجة للعادات والتقاليد التي تتطلب من الرجل قردرا مرن الرجولر .3

 والقوة.

تعـدد أشكـال العنف الـذي تواجهـه المرأة يتمثـل في العنف المـادي والمعنوي، فالعنف المادي متمثل في الضرب يعرد مرن  .9

 والخيانة.اهم اشكال العنف اتجاه الزوجة، يليها العنف المعنوي متمثل في السخرية 

 

 لتوصيات:ا . 3.6

 نتائج البحث تقود إلى عدد من التوصيات العلمية واإلجرائية، منها:

تجراه المررآة بكرل  تنبرذ العنرفضرورة تفعيل الدور التوعوي من خالل وسائل اإلعالم بمختلف أساليبها فري برث ثقافرات  .1

 أشكاله.

 تفعيل دور القوانين في حماية المرآة من كل اشكال العنف. .3

يتعلرق بقبرول العنرف األسرري مرن قبرل المررآة باعتبرار العنرف األسرري قضرية عائليرة ضرورة كسر ثقافرة الصرمت فيمرا  .8

 خاصة.

توفير مراكز تثقيفية وتأهيليرة للرجرال العنيفرين أو الرذين يسرتخدمون العنرف ضرد الزوجرة بشركل مرؤثر لمسراعدتهم علرى  .6

خرر فري المجتمرع الرذي يعيشرون تخطي حالة االنفعال هذه بما يمكنهم من تجنب تكرار العنرف ضرد الزوجرة أو أي فررد آ

 بما يساعد في المحافظة على األسرة ككيان واحد.   ،فيه

ترردريب المتعرراملين مررع هررذا الموضرروع مررن نفسررانيين وبرراحثين اجتمرراعيين فرري كيفيررة التعامررل مررع األزمررة الترري تمررر بهررا  .5

 ا يخفف من آثاره السلبية عليها.الزوجة المتعرضة للعنف لما له من أهمية في تقديم المساعدة والدعم النفسي لها مم

 

 المراجع:. 2

 . المراجع العربية:1.2
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 .138وأهم المعوقات التي تواجهه، مجلة القراءة والمعرفة، ع 
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The effect of applying financing policies on granting financing to the agricultural sector in 

Sudan (A case study of the Sudanese Agricultural Bank( 
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 لخص:الم

ومعالجة المشاكل والمعقبات التي تحول دون  ،تلعبه البنوك في التمويل الزراعي الذيالتعرف على الدور  إلى هدفت الدراسة    

أهمدافها، تمم تحقيم  لدراسمة فمي كآليمة لهمذا ا. وتصمميم اسمتبا ة لمعالجمة الجا مع العملميوقد تمم  ،حصول المزارعين على التمويل

صممالحة  ( اسممتبا ة53( اسممتبا ة، ر مم  للتحليممل منهمما  53تممم توزيمم   فرضمميتين ثحتيتممين. وارتبممار ال رضمميات المقترحممة  وضمم 

وأسملو  الدراسمة  الممنه  الوصم ي ة، اعتمدت الدراسة علمىمن ااستبا ات الموزع (%75.9 ، أي ما  سبته للتحليل ااحصائي

، تكممون مممن جميمم  العمماملين ثالبنمما الزراعممي السممودا يقممد تممم تجميمم  البيا ممات مممن المصممادر األوليممة والتا ويممة، ووالميدا يممة، 

واسممتمدمت الدراسممة األسمماليع اةحصممائية لمعالجممة البيا ممات وتحليلهمما والوصممول إلممى  تائجهمما ثاعتمادهمما علممى ثر ممام  الحزمممة 

للسياسممات أن هنالما تميرير إيجماثي معنموي  كمان ممن أثرزهما النتمائ   ةعمد إلمى دراسمةال تتوصملو اةحصمائية للعلموم ااجتماعيمة

البنوك التمويلية والمساهمة في دعم القطاع الزراعي، ويرج  العالقة اةيجاثية إلى أن تبسيط سياسات البنموك عنمد ممنل التمويمل 

راعي، وا عدام المدواف  لمدا المصمارف . كما وجدت أن هنالا عالقة موجبة ثين إصدار رطاثات ال مان والتمويل الزالزراعي

تقليمل تكل مة اة تماج وقمد كمان ممن أهمم توصميات همذا الدراسمة يسبع وجود مماطر من ثداية اة تاج وحتى التسوي  للممرجمات. 

، والحصممول علممى علممى تطمموير القطمماع الزراعممي ثي ممه النممواة األساسممية لنهممو  أي اقتصمماد المحليممة والتركيممزثاسممتعمال المممواد 

وال الالزممة للعمليمة الزراعيمة وتطويرهما وتحسمين مسمتوي المنتجمات الزراعيمة وتطويرهما للمسماهمة فمي رفم  التكنولوجيما األم

 الماصة ثالزراعة. 

  البنا الزراعي. ، القطاع الزراعي،منل التمويلسياسات التمويل،  الكلمات المفتاحية:
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The effect of applying financing policies on granting financing to the agricultural sector in 

Sudan (A case study of the Sudanese Agricultural Bank( 

 

Abstract: 

The study aimed at identifying the role that played by the banks in agricultural finance, and 

solving the problems and obstacles that prevent the farmers from obtaining finance. To achieve 

this goal two hypotheses using the descriptive method. This study used descriptive tools, 

population of study comprised from all employees on the Sudanese agricultural bank. The   

sample of the study, consists of (35) out of (30) questionnaires with average of (93.7) distributed 

on study reached to many positive results, that the bank financing policies have positive and 

moral impacts and contributes in supporting agricultural sector. This positive relationship refers 

to the simplification of the bank policies when offering agricultural finance. There is also a 

positive relationship between the issuance of guarantee letters and agricultural finance and the 

lack of banks motives. Causes risks from the beginning of production until the marketing of 

outputs. After making all the required statistical tests on the proposed model, the important 

recommendations of this study is reducing of production cost by using local materials and 

focusing on developing the agricultural sector; as the basic nucleus for advancement of any eco 

Obtaining the necessary funds for the agricultural process and its development and improving the 

level of agricultural products and developing them to contribute to raising the technology of 

agriculture. 

Keywords: Financing policies, offering finance, the agricultural sector, the agricultural bank. 

 

 المقدمة:

الزراعمي ثشمقيه الحيموا ي والنبماتي متلهما متمل دول ااقتصماد  اة تماجالسودان اعتمادا مباشرا في اقتصادها علي  مديعت

 مه يلعمع دورا أعطت الحكومات التي تعاقبت علي حكم السودان اهتماما كبير ثتطوير وتنميمة القطماع الزراعمي ذلما أل الزراعي

رطمط  على حكم السمودان تركمز جهمدها فمي المتعاقبةة الدولة مما جعل الحكومات واز مي ودعم مكبيرا وفعال في ااقتصاد القو

 ةالعامم واز مةحيم  ثمدأ ااهتممام ثالزراعمة ثتمصمير مموارد ثالم ،لنجاح المطط الزراعية الزاويةتوفير التمويل ثاعتبارا حجر 

ممن القطاعمات ذات األولويمة إذ يمتمل القطماع الزراعمي أهمم لى توجيه البنموك ثمدعم وتمويمل القطماع الزراعمي ثاعتبمارا إ وا تهى

 ،حي  يعتمد عليه غالبيه السكان لتوفير الغذاء وفرص العمل اةجماليالقطاعات في البالد  ظرا لمساهمته في النات  المحلي 
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التمي  ااقتصماديلتحريمر ا ةاسميأحمدرت س .إلى مسماهمته فمي الصمادرات إضافة المحليةكما يقوم ثتوفير المواد المام للصناعات  

 .السودا ي ااقتصاد في مجرياتتحوات جذريه  الماضيتبنتها الدولة في ثداية التسعينات من القرن 

عمن  وسواء كان التمويل في شكل قرو  مباشرة من البنا المركزي أ ،ثنا السودان إلىمنذ ذلا الوقت ا تقل التمويل 

 .واألفراد الزراعيةزراعي الذي يتولى تمويل المؤسسات طري  تقديم تمويل غير مباشر عبر البنا ال

   :دراسةمشكلة ال

حي  يلجي كتير من المنتجين  ،ةالزراعي ةالتنمي عقباتمن أهم والتي تعتبر عبقة التمويل  يواجه القطاع الزراعي في السودان     

 الممزارعينلعدم مقدرة معظمم  ة سب ،وااستغالل ةيالعال ةرسمي  الشيل( الذي يتسم ثالتكل الصغارهم إلى التمويل غير  ةماصثو

وي اف إلى ذلما المشماكل  ،مما أدا إلى تقليل المساحات المزروعة واة تاج ،ةزم لتمويل العمليات الزراعيالمن توفير المال ال

ر ال ممما ات وعممدم تمموف ،واةعسممار الزراعممي والسياسممات التسممعيرية ،المرتبطممة ثالنشمماط الزراعممي كتبمماين معممدات األمطممار

   اآلتي في. وتيسيساً على ما تقدم يمكن تحديد مشكلة الدراسة المصرفية التقليدية التي تجعل المصارف تحجم عن عملية التمويل

 المساهمة في دعم القطاع الزراعي.و يةثين سياسات البنوك التمويل إحصائيةعالقة ذات دالة  وجدت  -1

 رطاثات ال مان والتمويل الزراعي. رإصداثين  إحصائيةعالقة ذات دالة  توجد -2

 :دراسةال أهمية

 اآلتي  منأهمية  تنب 

فمي قلة الدراسات الميدا ية التي تمتبر العالقة ثين تطبي  سياسات البنا المركزي التمويلية ومنل التمويمل للقطماع الزراعمي  -1

ة فمي أدثيمات التمويمل ثشمكل عمام والتمويمل الدوريات العرثية المحكمة. ومن رم فإن هذا الدراسة ستسد جزءاً ممن همذا ال جمو

  الزراعي على وجه المصوص.

اآللممي( والتممي تحممول دون زيممادة المسمماحات  ،الحقيقيممة التممي يعمما ي منهمما القطمماع الزراعممي  المطممري المشممكالت اكتشمماف -2

  .المزروعة واة تاجية

  .مساعدة متمذي القرار في الواية لمعالجة مشكالت تمويل القطاع الزراعي -5

   :دراسةأهداف ال

  تسعي الدراسة إلى تحقي  األهداف اآلتية

 تحديد طبيعة العالقة ثين سياسات البنوك في التمويل والمساهمة في دعم القطاع الزراعي لها. .1

 رطاثات ال مان والتمويل الزراعي. إصدارالتعرف على  وع العالقة ذات ثين  .2

 .اكل التي تواجه المزارعين في التمويل المصرفيثعض المقترحات التي تساهم في حل المش إلىالتوصل  .5

 :الدراسة فرضيات

 تية ال رضيات اآل وض  وصياغةتم لإلجاثة عن أسئلة مشكلة الدراسة، فقد 

 المساهمة في دعم القطاع الزراعي لها. هنالا عالقة ذات دالة احصائية ثين سياسات البنوك في التمويل  الفرضية األولي -

 رطاثات ال مان والتمويل الزراعي. إصدارثين  إحصائيةهنالا عالقة ذات دالة الفرضية الثانية:  -
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 :والدراسات السابقة لتمويل المصرفيلاإلطار النظري 

 مفهوم التمويل:

الكتمما  تباينمما ثممين تعاري ممه عنممد  هنمماك لقممد تطممور م همموم التمويممل رممالل العقممدين األريممرين تطممورا ملحو مما مممما جعممل

جممزء مممن اةدارة  ون يعممرف التمويممل علممى أ ممه عالحصممول علممى األممموال مممن مصممادرها الممتل ممة فقممط، وهمم، فهنمماك ممموالبمماحتين

يتكممون ممن مجموعممة مممن الحقممائ   وكممما يعمرف علممى أ ممه عأحممد مجماات المعرفممة وهمم .(39  2331 حن ممي وفريمماقر،  الماليمةع

الممتل مة وحسمن اسمتمدامها ممن جا مع األفمراد  واألسس العلمية والنظريات التمي تتعلم  ثالحصمول علمى األمموال ممن مصمادرها

 .(22  2332 رير،  ومنشآت األعمال والحكوماتع

تمموفير الممموارد الماليممة الالزمممة ة شمماء المشممروعات  و ملممر مممن التعممري ين السمماثقين إلممى إن المقصممود ثالتمويممل همم

 تاجية قصد إ تاج السل  والمدمات.  تكوين رؤؤس األموال الجديدة واستمدامها لبناء الطاقات اة  وااستتمارية أ

 مفهوم التمويل المصرفي:     

ولقممد ارتبطممت م مماهيم  أشممكالهاثي همما القممرو  التممي يمنحهمما الجهمماز المصممرفي فممي ممتلمم   المصممرفييعممرف التمويممل 

ممة ومنمذ ذلما المصارف المعاصرة وتطويرها عبمر المزمن منمذ تجمار  الممدن اايطاليمة القدي ثنشيةالتمويل المصرفي المعاصر 

 .(282المتعددة الماصة منها والحكومية  عبد الغني، د ت   وأ واعهاالممتل ة  ثيشكالهاالوقت تطورت المصارف 

 طرق وأشكال التمويل المصرفي:

  (15  2332 عبد الغ ار،  يمكن النظر إلى طرق وأشكال التمويل من عدة جوا ع    

 من حيث المدة:  -2

 شكال التمويل إلى ثموجع معيار المدة تنقسم أ

يقصد ثه تلا األموال التي ا تزيمد فتمرة اسمتعمالها عمن سمنة واحمدة كالمبمالي النقديمة التمي تمصمر لمدف  تمويل قصير األجل:  -أ

 أجور العمال وشراء المدرالت الالزمة ةتمام العملية اة تاجية والتي يتم تسديدها من إيرادات   س الدورة اة تاجية. 

لتمويمل  ويستمدم التمويل المتوسط األجل لتمويل حاجة دائممة للمشمروع كتغطيمة تمويمل أصمول راثتمة أ ط األجل:تمويل متوس-ب

 وتكون مدته ما ثين سنة ورمسة سنوات. مشروعات تحت التن يذ والتي تستغرق عددا من السنين،

 تاجيمة ذات المردوديمة علمى الممدا الطويمل وينشي من الطلع على األموال الالزمة لحيازة التجهيزات اة تمويل طويل األجل:-ج

 وتوجه أي ا إلى مشاري  إ تاجية ت وق مدتها رمس سنوات.

وقد ثدأ ي قد أهميته علميما إذ لمم توجمد حمدود فاصملة ثمين العمليمات  - ظري–يالحظ على هذا التقسيم أ ه تقسيم كالسيكي 

المديون قمد ألغمى الحمدود الزمنيمة  اسمتحقاقرة التجديمد مواعيمد التي تمارسها المشروع مهما كان  وع  شاطه كمما أن ا تشمار  ماه

التممي ت صممل ثممين أ ممواع سمماثقة الممذكر، إذ مممن الممكممن أن يتحممول قصممير األجممل إذ كممان مممن المصممدر المممارجي ثعممد تحديممد موعممد 

ل التمويمل متوسمط استحقاقه إلى تمويل متوسط األجل وهي  اهرة أصبحت شائعة في التعمامالت الماليمة وثالمتمل يمكمن أن يتحمو

 األجل إلى التمويل طويل األجل.

 من حيث المصدر الحصول عليه:  -0

  (12  2332 عبد الغ ار،  ينقسم التمويل تبعا لمصادرا إلى عدة تقسيمات
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 ااسمتغاللي والتمي تبقمي تحمت وويقصد ثه مجموع الوسائل التمويلية التي أ شيتها المؤسسة ث عل  شاطها العادي أتمويل ذاتي: -أ

 ممط ممن التمويمل يسمتمدم تمراكم الممدررات المتيتيمة مممن  ولممدة طويلمة، وعليمه فالتمويمل المذاتي هم وتصمرفها ثصمورة دائممة أ

األرثاح التي حققهما المشمروع للوفماء ثالتزاماتمه الماليمة، وتمتلم  قمدرة المشمروعات فمي ااعتمماد علمى همذا المصمدر لتمويمل 

ا يات التمويل الذاتي يرتبط أساسما ثقمدرة المشمروع علمى ضمغط تكمالي  اة تماج ممن احتياجاتها ويرج  ذلا إلى أن توسي  إمك

 جهة ورف  أسعار منتجاته األمر الذي يسمل ثزيادة األرثاح من جهة أررا.

أجنبيمة ثواسمطة  وويتمتل في لجوء المشروع إلى الممدررات المتاحمة فمي السموق الماليمة سمواء كا مت محليمة أتمويل خارجي: -ب

 قممرو ، سممندات، أسممهم( لمواجهممة احتياجاتممه التمويليممة وذلمما فممي حالممة عممدم ك ايممة مصممادر التمويممل الممذاتي  ماليممة تالتزاممما

 المتوفرة لدا المؤسسة.

مؤسسمات والمذي يكمون فمي  و أفمراد أ يمكن التمييز هنا ثين التمويمل المماص المذي يميتي ممن ممدررات القطماع المماص

  قممرو  ثنكيممة وسممندات رزينممة(، ام الممذي يكممون مصممدرا ممموارد الدولممة ومؤسسمماتهاوثممين التمويممل العمم سممندات( وشممكل أسممهم أ

 وتمتل  األهمية النسبية لكل من هذين النوعين من ثلد آلرر حسع طبيعة النظام ااقتصادي السائد في هذا البلد.

 الغرض الذي يستخدم ألجله: من حيث   -3

  (132  2312 أحمد،  ينت  عن هذا التصني  ما يلي

ويتمتل في ذلا القدر من الموارد المالية الذي يتم الت حية ثه في فترة معينمة ممن أجمل الحصمول علمى عائمد  ويل االستغالل:تم-أ

في   س فترة ااستغالل، وثهذا المعنى ينصرف تمويل ااستغالل إلى تلا األموال التمي ترصمد لمواجهمة الن قمات التمي تتعلم  

روع قصد ااست ادة منها كن قات شراء المواد المام ودف  أجمور العممال ومما إلمى ذلما ممن أساسا ثتشغيل الطاقة اة تاجية للمش

 المدرالت الالزمة ةتمام العملية اة تاجية والتي تشكل في مجموعها أوجه اة  اق الجاري.

توسمي  الطاقمة  وة جديدة أيتمتل في األموال الممصصة لمواجهة الن قات التي يترتع عنها رل  طاقة إ تاجيتمويل االستثمار: -ب

الحالية للمشروع كاقتناء اآلات والتجهيزات وما إليها ممن العمليمات التمي يترتمع علمى القيمام ثهما زيمادة التكموين المرأس ممالي 

 للمشروع.

  (92  2332 رحمة،  هي ة شطأ ةحصيلة رالر وومن وجهة  ظر الممطط ااستتمار ه

 إ شاء مجموعات إ تاجية كاملة، وة طاقة اة تاج أرل  سلعة معمرة ثهدف زياد واقتناء أ -

 تجديد التجهيز الموجود المتعل  ثاستبدال سلعة معمرة ثسلعة أررا معمرة للمحافظة على طاقات اة تاج. -

يمة   قات الصيا ة واةصالحات الكبيرة للعتماد الممصصمة ةطالمة الحيماة ااقتصمادية للتجهيمزات الموجمودة، ثمعنمى الممدة العاد -

 لالستغالل.

  مما تقدم يت ل أن هناك راصتين أساسيتين تميزان تمويل ااستتمار هما

إن عائد األموال المن قة على ااستتمار يتحق  ثعد فترة زمنية طويلمة  سمبيا ثعمد حمدون اة  ماق، كمما أن العائمد ا يتحقم  دفعمة  -

  دورات إ تاجية( واحدة وإ ما يتوزع على فترات

عممدم التيكممد المممرتبط ثتقممديرات إيممرادات وتكممالي  ااسممتتمار النممات  عممن طممول ال تممرة التممي يسممتغرقها النشمماط زيممادة عنصممر  -

 .(118  1775 عبد العزيز،  ااستتماري وما ت تحه من احتماات تغير المعطيات في  هاية ال ترة عن ثدايتها
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ة المرجحمة لمرأس الممال المنشمية إلمى الحمد األد مى وللم اضلة ثين المصادر الممتل ة للتمويل سمعيا وراء تم ميض التكل م

 عبمد  المناسع اثد ممن أرمذ ثعمض العواممل التمي تعمد ممن أهمم العواممل الممؤررة فمي قمرار التمويمل ثعمين ااعتبمار والمتمتلمة فمي

  (117  1775العزيز، 

 .تكل ة المصادر الممتل ة للتمويل  أي تكل ة الدينار الواحد من كل المصادر -

التمويمل  وثمعني أن يكون مصدر التمويل مالئما للمجال الذي ستسمتمدم فيمه األمموال فمإذا كمان الغمر  هم  الئمةعنصر الم -

رأس المال العامل متال فليس من الحكمة حينئذ أن تكون تمويله ثقر  طويل األجل وفي هذا السياق يجع االتزام ثالقواعد 

  التالية

   المصادر الدائمة.اثد من التمويل األصول التاثتة عن طري -

 ينبغي ااعتماد على المصادر الدائمة لتوفير مبلي يعادل على األقل الحد األد ى لقيمة األصول المتداولة -

 الحاجات قصيرة األجل. وااقتصار على المصادر المؤقتة لتمويل الحاجات الموسمية أ -

ثسياسمات توزيم  األرثماح  وة ثال ما ات المقدممة أالقرو  التي ي رضها المقر  على المنشية المقترضة والتي تتعل  عاد -

ثالقيود على مصادر التمويل األررا وعليه فإن أهم العوامل التي تدرس عند اتماذ القرار التمويلي همي التكل مة المصمدر  وأ

كل مة همذا اآلجال المصادر المتاحة وعليه على المنشية التعرف على مصادر التمويل المتاحة وشروط الحصول عليها وكذا ت

ومصمط ي، الحنماوي   المصادر وهل يستطي  المشروع االتمزام ثهما وثآجالهما وهمل تتناسمع مم  التمدفقات النقديمة للمشمروع

2333  32). 

 السياسات البنكية لمنح التمويل للقطاع الزراعي في السودان:

لتمويمل المصمرفي الزراعمي أحمد أهمم زم للقطاع الزراعمي، حيم  يمتمل اتؤدي البنوك دوراً مهماً في توفير التمويل الال

  2317دير،  مالمكو ات في علميات اة تاج الزراعي إذ تموفر البنموك المموارد الالزممة وكافمة الممدرالت الزراعيمة  مصمط ي و

  (25  2335 المساعد،  قطاع الزراعي السودا ي في اآلتي(، هذا وتتمتل السياسات البنكية لمنل التمويل لل275

 ل علية للتمويل ل مان استمدامه في النشاط الزراعي.تحديد الحاجة ا -1

 التيكد من االتزام ثموجهات وسياسات البنا المركزي التمويلية. -2

 التحق  من التاريخ التمويل للجهة طالبة التمويل لت ادي التعسر في سداد االتزامات. -5

 تحديد الغر  األساسي من المشروع وتكل ته المالية. -2

 ما ية أي تحديد أهلية الجهة طالبة التمويل.تقييم الجدارة اائت -3

 مراجعة ال ما ات المقدمة مقاثل الحصول على التمويل. -2

 التعرف على المصادر األررا للجهة طالبة التمويل للجوء عليها في حالة فشل المشروع. -9

 تحديد سق  التمويل الذي يتناسع م  قدرة الجهة الطالبة التمويلية. -8

مجموعة من السياسات التي يستلزم أن تتبعها البنوك عند الشروع فمي ممنل التمويمل واسميما يت ل مما سب  أن هنالا 

 تمويل القطاع الزراعي الذي يحيط مجموعة من المعوقات والظروف التي قد تودي إلى عدم القدرة على سداد مبلي التمويل.
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 ثانياَ: الدراسات السابقة 

ال مموء علممى صمميي التمويممل اةسممالمي ودورهمما فممي تمويممل القطمماع    هممدفت إلممى تسممليط0229دير، نةةدراسةةة مصةةطفي و -

اعي، مما يساعد متمذي القرار في البنوك اةسالمية السودا ية في تمويمل األ شمطة الزراعيمة كجمزء أساسمي للمسماهمة الزر

لدراسة توصلت إلى في التنمية ااقتصادية. اعتمدت الدراسة على المنه  الوص ي والمنه  التحليلي وثعد ارتبار فرضيات ا

أن البنوك اةسالمية توفر العديد ممن صميي التمويمل المناسمبة وال عالمة فمي التمويمل الزراعمي، كمما أن البنموك اةسمالمية فمي 

 السودان ساهمت ثشكل كبير في تنمية القطاع الزراعي رغم الصعوثات التي تواجهها.

لزراعمي والنممو ااقتصمادي وتم يم  حمدة ال قمر فمي  يجيريما، تناولت هذا الدراسة تيرير التمويمل ا: Egwa, 2016دراسة  -

وفمي محاولمة للقيمام ثمذلا تمم اسمتمدام تقنيمة إ حمدار المرثم  الصم ري ااعتياديمة حيم  تمم إجمراء ارتبمارات إحصمائية عديممدة 

مان لتحليممل البيا ممات. كشمم ت  تممائ  الدراسممة أن اائتمممان المصممرفي التجمماري للقطمماع الزراعممي وقممر  صممندوق رطممة ضمم

اائتمان الزراعي في  يجيريا كا ا مهمين ثالنسبة لنسبة إ تاج القطاع الزراعي إلمى النمات  المحلمي اةجممالي المتغيمر التماث ، 

 وثالتالي ر   من حدة ال قر وأدي إلى وجود عالقة طويلة األمد ثين المتغيرات في  يجيريا رالل فترة الدراسة.

ثقيمام البنما المركمزي النيجيمري ثم مض  سمبة ااحتيماطي النقمدي وإضمافة األمموال  وفي ضموء  تمائ  الدراسمة تمم التوصمية 

 المتيتية من متل هذا السياسات إلى محافظ اائتمان الزراعي.

التعمرف  علمي المعوقمات التممي تواجمه ااسمتتمار األجنبمي المباشمر فمي السمودان، وأي مما  ىلمإهمدفت  :م0222 حسةن دراسةة -

اة تماج فمي القطماع الزراعمي فمي السمودان ولتحقيم  همذا األهمداف. واسمتمدمت همذا الدراسمة توضل العالقة ثمين الت ممم و

مجموعممة مممن النتممائ  أهمهمما توجممد عالقممة طرديممة ذات دالممة  إلممىالمممنه  الوصمم ي التحليلممي والتاريمي.وتوصمملت الدراسممة 

اد معمدل التغيمر فمي ااسمتتمار األجنبمي إحصائية ثين ااستتمار األجنبي المباشر والقطاع الزراعمي فمي السمودان أي كلمما ز

ن هنالا عالقة طرديمة ذات دالمة إحصمائية ثمين أوأي ا  زيادة اة تاج في القطاع الزراعي، إلىالمباشر ثوحدة واحد تؤدي 

  .اة تاجزيادة في  إلىالت مم واة تاج في القطاع الزراعي في السودان، أي زيادة في معدل الت مم تؤدي 

اسممتعرا  فاعليممة ااسممتتمارات األجنبيممة فممي تنميممة القطمماع الزراعممي ثوايممة النيممل إلممى  تسممع  :م0222 ،مختةةار دراسةةة -

األثيض، حي  تتمتل مشكلة الدراسة في معرفة المعوقمات التمي تواجمه تن يمذ المشمروعات األجنبيمة وممدا مسماعدة سياسمات 

ية النيل األثميض، وكي يمة تميرير ااسمتتمارات األجنبيمة علمى وقوا ين ااستتمار في زيادة فعالية ااستتمارات األجنبية في وا

 ات  القطاع الزراعي في واية النيل األثيض حي  هدفت إلي توضميل حجمم تمدفقات ااسمتتمارات األجنبيمة الموجهمة لتنميمة 

يمة فمي تنميمة القطماع القطاع الزراعي في السمودان واأل ظممة والقموا ين المنظممة لهما، تقيميم ممدا فعاليمة ااسمتتمارات األجنب

تنميمة القطماع الزراعمي، كمما تالحمظ ووجود عالقمة عكسمية ثمين ااسمتتمارات األجنبيمة  إلىوقد رلصت الدراسة  ،الزراعي

وجممود عالقممة طرديممة ثممين التنميممة فممي القطمماع الزراعممي كمتغيممر تمماث  وااسممتقرار ااقتصممادي، ااسممتتمارات الكليممة، القمموي 

 ات مستقلة، وفقاً للنتائ  المتحصل عليها.المال كمتغير رأسوالعاملة 
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 السابقة: الدراسات من االستفادة

التعمرف علممى ثعممض المراجمم  والمدوريات والبحممون النظريممة التطبيقيممة، ممما سممهل الطريمم  أمممام البماحتين فممي ثنمماء منهجيممة  -1

للدراسممة التممي تعممد أساسمماً  الدراسممة وتسلسممل فقراتهمما، والجا ممع العملممي، إضممافة إلممى المسمماهمة فممي تحديممد اةطممار النظممري

 ا طالقها وامتداداً لها.

 تعمي  ال هم في موضوع الدراسة من رالل ااطالع على مساهمات الباحتين في مجال التمويل الزراعي. -2

البح  في الجوا ع التي لم تتناولها الدراسات الساثقة ولم تحط ثنصيع وافر منها وفقاً لإلي احات العلمية ألهمية السياسات  -5

 التمويلية المتبعة ثواسطة البنوك وعالقتها ثمنل التمويل للقطاع الزراعي، وهذا ما تسعي الدراسة الحالية إلى إثرازا.

 :الدراسة منهجية

ت  ثيا مات اعتمدت هذا الدراسة على المنه  الوص ي، وأسلو  الدراسة الميدا ية. وكذلا اعتمدت على  وعين من البيا ما 

أولية ميدا ية تم جمعها عن طريم  تطموير ااسمتبا ة وتوزيعهما، وثيا مات را ويمة تمتلمت فمي الرجموع للكتمع والعلميمة، والمقماات 

 واألثحان والدراسات الساثقة التي لها عالقة ثموضوع الدراسة.

 :وعينة الدراسةمجتمع 

نة الدراسة فقد تم ارتيارها من ثعض األفراد ثطريقة تتناسع أما عيالسودا ي.  العاملين ثالبنا الزراعيجمي  من  تكون

ثلغممت  اسممترجاعنسممبة ث( فممرداً 53  مممنهم سممتبا ة علممى المسممتهدفين واسممتجا ا( 53(توزيمم  عممددتممم والمسممميات الو ي يممة حيمم  

 .( وهذا النسبة العالية تؤدي إلى قبول  تائ  الدراسة وثالتالي تعميمها على مجتم  الدراسة75.9% 

 :القياسداة أ

 استمدمت الدراسة ااستبا ة ثاعتبارها وسيلة رئيسة لجم  البيا ات األولية، واشتملت على جزأين 

الجزء األول  ت ممن البيا مات الشمصمية ألفمراد عينمة الدراسمة، حيم  يحتموي همذا الجمزء علمى ثيا مات ال ئمات العممر، 

 التمصر، المؤهل العلمي، سنوات المبرة.

 عبارات ااستبا ة.تمل على عبارات ااستبا ة. حي  تم استمدام مقياس ليكرت المماسي لقياس الجزء التا ي  اش

 :وثباتهاداة األصدق 

للتيكد من صدق ااستبا ة، تم عرضها على عدد من األكاديميين والمتمصصين ثمجاات قريبمة لمجمال الدراسمة الحاليمة،  

وضوحها، وسالمة صياغتها ومحتوياتها، وقد تم حذف ث  العبارات، وتعمديل وللتيكد من تغطيتها لجوا ع الموضوع األساسية، و

وإضافة عبارات جديدة، وإعادة صياغة ثعض ال قرات لتصبل أكتر وضوحاً لمدي أفمراد عينمة الدراسمة، كمما تمم التيكمد ممن ربمات 

 اارتبار. ( أثرز  تاج هذا1ااستبا ة من رالل استمراج معامل كرو باخ أل ا. ويبين الجدول رقم  

 (2جدول رقم )

 نتائج معامل كرونباخ ألفا لالتساق الداخلي لعبارات الدراسة 

 كرونباخ ألفا عدد الفقرات الفرضية الرقم

 33751 3 األولي

 33738 3 التا ية
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 24922 22 األداة ككل

 دة ومجتمعة هي قيم مقبولة وعالية.( أن قيم معامالت كروثناخ أل ا لعبارات ااستبا ة من ر1 رقم جدول اليتبين من  تائ   

 :المستخدمة اإلحصائية األساليب

فمي تحليمل ثيا مات الدراسمة. وتماشمياً مم  طبيعمة همذا  SPSSتم استمدام ثر ام  الحزمة اةحصمائية للعلموم ااجتماعيمة 

رارات والمتوسمطات الحسماثية الدراسة، وأهدافها، وأسمئلتها، فقمد تمم اسمتمدام عمدة أسماليع إحصمائية منهما  النسمع المئويمة والتكم

 ( معيار مقياس التحليل.2اا حرافات المعيارية وارتبار مرث  كاي لدالة ال روق ثين اةجاثات. ويبين الجدول رقم  

 (2جدول رقم ) 

 معيار مقياس التحليل

 درجة الموافقة الوزن النسبي النسبة المئوية الدالة اةحصائية

 أواف  ثشدا 3 %83ر منأكب درجة موافقة مرت عه جداع

 أواف  2 %83-93 درجة موافقة مرت عه

 محايد 5 %27-33 درجة موافقة متوسطة

 ا أواف  2 %27-23 درجة موافقة منم  ة

 ا أواف  ثشدا 1 %23أقل من  درجة موافقة منعدمة

 

 محددات الدراسة:

فممي  ممدرة الدراسممات السمماثقة التممي تبحمم  فممي تممتلمر المحممددات والصممعوثات التممي واجههمما الباحتممان فممي هممذا الدراسممة  

 السياسات التمويلية للبنوك وعالقتها ثمنل التمويل للقطاع الزراعي.موضوع 

 :عرض ومناقشة نتائج الدراسة

 :الخصائص العامة ألفراد عينة الدراسة .أ

العلممي، والتمصمر (، وصم  المصمائر العاممة لعينمة الدراسمة، والمتمتلمة فمي العممر، والمؤهمل 5يبين الجمدول رقمم    

 .العلمي، والمسمي الو ي ي، وسنوات المبرة

 (3جدول رقم )

 توزيع عينة الدراسة حسب المتغيرات الديمغرافية والوظيفية

 النسبة المئوية التكرار الفئة المتغيرات

 العمر

 %55.5 13 سنة 23-53من أقل 

 %55.5 13 سنة 33-23أقل من 

 %25.2 9 سنة 23-33أقل من 

 %13 5 سنة فيكتر 23من 

 %55.5 13 ثكالوريوس المؤهل العلمي
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 %23 12 ماجستير

 %22.2 8 دكتوراا

 %3 3 أرري

 التخصص العلمي

 %15.2 2 إدارة أعمال 

 %15.2 2 محاسبة

 %2.2 2 تامين

 %22.2 23 أررا  

 المؤهل المهني

 %5.5 1 زمالة المحاسبين القا و يين السودا ية

 %3.3 3 حاسبين القا و يين العرثيةزمالة الم

زمالة المحاسبين القا و يين 

 البريطا ية
3 3.3% 

زمالة المحاسبين القا و يين 

 األمريكية
3 3.3% 

 %72.9 27 ا يوجد

 المسمى الوظيفي

 %83 22 مو    

 %3 3 مدير إدارة 

 %3 3  ائع إدارة

 %15.2 2 رئيس قسم   

 %2.2 2 أررا

 لخبرةسنوات ا

 %12.2 3 سنوات فيقل 3

 %25.2 9 سنوات 2-13

 %25.2 15 سنة 13- 11

 %12.2 3 سنة فيكتر 12

 

 اآلتي  (5رقم  تبين من الجدول   

قمد وصملت  سمبتهم إلمى  23والذين أعمارهم اقل ممن %55.5سنة فقد وصلت إلى  سبة  53أن  سبة الذين أعمارهم اقل من  -1

المذين عممرهم  أمما %25.2 سمبة  33و  ين ممن الشمبا  أمما المذين تصمل أعممارهم اقمل ممن ثما يعني أن معظم الم 55.5%

 .أسئلتها على واةجاثة ااستبا ةمحتوي  أعمارهم مناسبة ل هم أنمما يبين  %13سنة فنسبتهم  23من  أكبر

 %23وثنسمبة  12م عدده الجامعيوالذين يحملون مؤهل فوق  %55.5وثنسبة  13عددهم  جامعيأن الذين يحملون مؤهل  -2

ممما سمب  يالحمظ البماحتون أن معظمم المبحمورين يحملمون مؤهمل  %22.2وثنسمبة  8عددهم  أرراوالذين يحملون مؤهالت 
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من رم الحصول على البيا ات الم يمدة وثالتالي فهم موضوع البح  و ،جامعي فما فوق مما يدل على ك اءة أفراد عينة البح 

 .ح المعينة على ارتبار فرضيات البو

 أعممال إدارةالذين يشغلون تمصمر و %2.2و سبتهم  2أن عدد المبحورين الذين المو  ين الذين يمصصهم تامين عددهم  -5

ثنسممبة  23فعممددهم  األرممراالتمصصممات  أممما %15.2وثنسممبة  2أممما المحاسممبة قممد ثلممي عممددهم  %15.5و سممبتهم  2عممددهم 

م ممتل ة وجميعها متعلقة ثموضوع البح  مما يمدل علمى قمدرة عينة البح  تمصصاته أفراد الباحتون أنيالحظ ، و22.2%

   .معلومات مالئمةوثالتالي الحصول على ثيا ات والمبحورين على فهم موضوع البح  

و سممبتهم  2المذين يشمغلون رئميس قسمم عمددهم و %83و سمبتهم  22أن غالبيمة المبحمورين يشمغلون و ي مة مو م  وعمددهم  -2

عينمة البحم  يشمغلون و مائ   أفمرادممما سمب  يالحمظ البماحتون أن  %2.2و سمبتهم  2م و ي ة محاسع عدده أما، 15.2%

ثالتمالي الحصمول علمى وجميعها متعلقة ثموضوع البح  مما يدل على قمدرة المبحمورين علمى فهمم موضموع البحم  وممتل ة 

   .معلومات مالئمةوثيا ات 

وأن المذين  %25.5و سمبتهم  9يبلمي عمددهم  13 - 2هم المذين ربمرت %12.2و سمبتهم  3سنوات عددهم  3أن الذين ربرتهم  -3

ثمما أن معظمم  %12.2ثنسبة  3عددهم  فيكترسنة  12الذين ربرتهم  أما %25.5و سبتهم  15سنة عددهم  13 - 11ربرتهم 

اسمبة ممما يمدل علمى ثيا مات من ،فا ه يمكمن القمول أن أفمراد عينمة البحم  ربمرة جيمدة فيكترسنة  13المبحورين ربرتهم ما ثين 

 تعين على ارتبار ال رو .

 تحليل بيانات الدراسة:

 وليالفرضية األعرض ومناقشة نتائج  -2

 تنر ال رضية األولي من فرضيات الدراسة على اآلتي  

 ع. المساهمة في دعم القطاع الزراعيو يةهنالك عالقة ذات داللة احصائية بين سياسات البنوك التمويلع

نبغمي معرفمة اتجماا ءراء عينمة الدراسمة ثمصموص كمل عبمارة ممن العبمارات المتعلقمة وللتحق  من صحة همذا ال رضمية، ي

 ثال رضية وذلا كما في الجدول اآلتي 

 (2جدول رقم )

 وليلعبارات الفرضية األ التكراريالتوزيع  

 العبارات الرقم
أوافق 

 بشدة
 محايد أوافق

ال 

 أوافق

ال أوافق 

 بشدة

1 
يممة الزراعيممة الالزممة للعمل األممموالالحصمول علممى 

 .وتطويرها
22.9 27.5 2.9 2.3 1.5 

 1.5 13.3 12.9 28.3 22.3 .تحسين مستوي المنتجات الزراعية وتطويرها 2

 3 2.3 1.5 28.3 28.9 .تساهم في رف  التكنولوجيا الماصة ثالزراعة 5

2 
الحديتمممة المطلمممو   اة تاجيمممةسمممد حاجمممات ال نمممون 

 .استمدامها في العمليات الزراعية
28.3 23.5 3.5 3.9 3.9 
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3 
ر ممض التكممالي  الماديممة المتعلقممة ثالحصممول علممى 

 .المال رأس
22.3 53.3 3.5 3 3.9 

  اآلتي( يت ل 2من ثيا ات الجدول رقم  

ا  %2محايممدون و 2.9و يوافقمون %27.5األولممى وممن أفمراد عينممة الدراسمة يوافقممون ثشمدة علممى العبمارة  %22.9أن  -1

 ن ثشدة.ا يوافقو %1.5يوافقون و

ا  %13ومحايممدون  12.9ويوافقممون  %28ن ثشممدة علممى العبممارة التا يممة ومممن أفممراد عينممة الدراسممة يوافقممو %22أن  -2

 ا يوافقون ثشدة. %1.5ويوافقون 

ا  %2ومحايممدون  %1.5ويوافقممون  %28ومممن أفممراد عينممة الدراسممة يوافقممون ثشممدة علممى العبممارة التالتممة  %28.9أن  -5

 .يوافقون

محايممدون  %3.5ويوافقممون  %23.5والعبممارة الراثعممة  ثشممدة علممىأفممراد عينممة الدراسممة يوافقممون  مممن %28 جممد أن  -2

 ا يوافقون ثشدة. %3.9وا يوافقون  %3.9و

ا  %3.9ومحايمدون  %3.5ويوافقمون  %53ومن أفراد عينمة الدراسمة يوافقمون علمى العبمارة المامسمة  %22 جد أن  -3

 يوافقون ثشدة.

وتعنمي همذا القيممة أن غالبيمة ، ثشمكل ايجاثيماً  ولين على ما ورد في ال رضية األيفراد العينة موافقأن معظم أمما سب   جد         

أفمراد عينممة الدراسممة ممموافقين علممى ممما جمماء ثعبممارات ال رضممية األولممي. إن النتممائ  أعممالا ا تعنممي أن جميمم  أفممراد عينممة الدراسممة 

الساث  أن هناك أفراداً محايدين أو غيمر مموافقين علمى ذلما، وارتبمار وجمود  مت قون على ذلا، حي  أ ه وكما ورد في الجداول

فروق ذات دالة إحصائية ثين أعداد الموافقين والمحايمدين وغيمر المموافقين للنتمائ  أعمالا تمم اسمتمدام ارتبمار مرثم  كماي لدالمة 

 ( يلمر  تائ  اارتبار لهذا العبارات 3  ال روق ثين اةجاثات على كل عبارة من عبارات ال رضية األولي، الجدول رقم

 (5جدول رقم ) 

 اختبار عبارات الفرضية األولي

 العبارة الرقم
 قيمة

 مربع كاي

 درجة

 الحرية

القيمة 

 االحتمالية

 الوسط

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 التفسير االستنتاج الوسيط

1 

الحصممممول علممممى األممممموال 

الالزمممة للعمليممة الزراعيممة 

 وتطويرها. 

 دالة 5.00 765. 4.54 3.33 4 229.133
أوافمممممم  

 ثشدة

2 
تحسممين مسممتوي المنتجممات 

 الزراعية وتطويرها.
 أواف  دالة 4.00 1.064 4.03 3.33 4 82.467

5 
تساهم في رف  التكنولوجيا 

 ثالزراعة.الماصة 
 دالة 5.00 618. 4.63 3.33 3 180.293

أوافمممممم  

 ثشدة
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2 

سمممممممد حاجمممممممات ال نمممممممون 

تة المطلو  اة تاجية الحدي

اسمممتمدامها فمممي العمليمممات 

 الزراعية. 

 دالة 5.00 686. 4.59 3.33 4 247.133

 

أوافمممممم  

 ثشدة

3 

ر ممممض التكممممالي  الماديممممة 

المتعلقمممة ثالحصمممول علمممى 

 رأس المال. 

 دالة 5.00 660. 4.57 3.33 3 151.493

 

أوافمممممم  

 ثشدة

وهي دالة إحصائيا أي توجد فروق ذات دالمة إحصمائية ثمين  3.33من الجدول أعالا  جد أن جمي  القيم ااحتمالية أقل من         

( عليه أرذت ءراء المبحورين القبول 3وثالنظر لقيم األوساط الحساثية  جدها جميعاً أكبر من الوسط ال رضي   إجاثات المبحورين؛

 .األولي ذن قد تحققت ال رضيةإعلى عبارات ال رضية األولي 

 الثانيةعرض ومناقشة نتائج الفرضية  -0

 تنر ال رضية التا ية من فرضيات الدراسة على اآلتي  

  "خطابات الضمان والتمويل الزراعي إصداربين  إحصائيةهنالك عالقة ذات داللة  "

وللتحق  من صحة همذا ال رضمية، ينبغمي معرفمة اتجماا ءراء عينمة الدراسمة ثمصموص كمل عبمارة ممن العبمارات المتعلقمة 

 جدول اآلتي ثال رضية وذلا كما في ال

 (2جدول رقم )

 لعبارات الفرضية الخامسة التكراريالتوزيع  

 العبارات الرقم
أوافق 

 بشدة
 محايد أوافق

ال 

 أوافق

ال أوافق 

 بشدة

صعوثة الحصمول علمى ضمما ات لعمدم تموفر المسمتندات وضمع   1

 .وجدت إنال ما ات المقدمة 
93.3 29.5 3.9 2.3 3 

يسممبع وجممود مممماطر مممن ثدايممة ا عممدام الممدواف  لممدا المصممارف  2

  .التسوي  للممرجات وحتى اة تاج
22.3 35.5 2.9 1.5 3.9 

 1.5 2.3 2.3 22.3 22.9  .ارت اع تكل ة التمويل  ظراً للمماطر التي يتوقعها البنا 5

 1.5 3.9 2.3 22.9 35.5  .ارت اع  سبة التعتر 2

 3 2.3 1.5 51.5 23.5  .الزراعي اة تاجضع  البنية التحتية  3

  اآلتي( يت ل 2/11من ثيا ات الجدول رقم  

 %3.9ويوافقمون  %29.5و األولىمن أفراد عينة الدراسة يوافقون ثشدة على العبارة  %93من الجدول أعالا  جد أن  -1

 ا يوافقون. %2ومحايدون 
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 %2.9ويوافقمون  %35.5ويمة من أفراد عينة الدراسة يوافقون ثشدة على العبمارة التا  %22من الجدول أعالا  جد أن  -2

 ا يوافقون ثشدة. %3.9وا يوافقون  %1.5ومحايدون 

 %2ويوافقمون  %22التالتمة ومن أفمراد عينمة الدراسمة يوافقمون ثشمدة علمى العبمارة  %22.9من الجدول أعالا  جد أن  -5

 ا يوافقون ثشدة. %1.5وا يوافقون  %2ومحايدون 

 %2ويوافقون  %22.9وثشدة على العبارة الراثعة  الدراسة يوافقوند عينة من أفرا %35.5من الجدول أعالا  جد أن  -2

 ا يوافقون ثشدة. %1.5وا يوافقون  %3.9ومحايدون 

يوافقمون  %51.5وثشمدة علمى العبمارة المامسمة  الدراسمة يوافقمونممن أفمراد عينمة  %23.5ممن الجمدول أعمالا  جمد أن  -3

 .ا يوافقون %2ومحايدون  %1.5و

وتعنمي همذا القيممة أن غالبيمة د أن معظم أفراد العينة موافقين على ما ورد في ال رضية التا ية ثشكل ايجاثيماً، مما سب   ج

أفراد عينة الدراسة موافقين على ما جاء ثعبارات ال رضية التا ية. إن النتائ  أعالا ا تعني أن جمي  أفراد عينة الدراسة مت قمون 

جداول الساث  أن هناك أفمراداً محايمدين أو غيمر مموافقين علمى ذلما، وارتبمار وجمود فمروق على ذلا، حي  أ ه وكما ورد في ال

ذات دالة إحصائية ثين أعداد الموافقين والمحايدين وغير الموافقين للنتائ  أعمالا تمم اسمتمدام ارتبمار مرثم  كماي لدالمة ال مروق 

 ( يلمر  تائ  اارتبار لهذا العبارات 9ول رقم  ثين اةجاثات على كل عبارة من عبارات ال رضية التا ية، الجد

 (7جدول رقم )

 ثانيةاختبار عبارات الفرضية ال

 رقم

 العبارة
 العبارة

 قيمة

 مربع كاي

 درجة

 الحرية

القيمةةةةةةةةةةةة 

 االحتمالية

 الوسط

 الحسابي

االنحةةراف 

 المعياري
 االستنتاج الوسيط

 

 التفسير

1 

صممممعوثة الحصممممول 

علمى ضمما ات لعمدم 

ت تمممممموفر المسممممممتندا

وضممع  ال ممما ات 

 .وجدت إنالمقدمة 

 دالة 5.00 725. 4.59 3.33 3 172.613
أوافممممممم  

 ثشدة

2 

ا عممدام الممدواف  لممدا 

المصممممارف يسممممبع 

وجممود مممماطر ممممن 

 وحتممى اة تمماجثدايممة 

التسمممممممممممممممممممممممممممممموي  

  .للممرجات

 دالة 5.00 602. 4.65 3.33 3 189.093
أوافممممممم  

 ثشدة

5 
ارت مممممممممماع تكل ممممممممممة 

التمويمممممممممل  ظمممممممممراً 
 دالة 4.00 665. 4.35 3.33 4 196.333

أوافممممممم  

 ثشدة
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للمممممممممماطر التممممممممي 

  .توقعها البناي

2 
  .ارت اع  سبة التعتر

 دالة 5.00 857. 4.51 3.33 4 229.067
أوافممممممم  

 ثشدة

3 
ضع  البنية التحتية 

  .الزراعي اة تاج
 دالة 5.00 701. 4.46 3.33 4 200.333

أوافممممممم  

 ثشدة

المحسوثة لدالة ال روق ثين أعداد أفراد عينة الدراسمة المموافقين ثشمدة علمى مما جماء  من الجدول الساث  يالحظ أن قيم مرث  كاي

(، واعتمماداً %3( ومسمتوا دالمة  2ثكل عبارة من عبارات هذا ال رضية أكبر ممن قميم مرثم  كماي الجدوليمة عنمد درجمة حريمة  

( ثمين إجاثمات %3حصمائية وعنمد مسمتوا دالمة  (، فإن ذلا يشير إلى وجمود فمروق ذات دالمة إ9على ما ورد في الجدول رقم  

 أفراد العينة ولصالل الموافقين على أن هنالا عالقة ذات دالة إحصائية ثين إصدار رطاثات ال مان والتمويل الزراعي.

   :النتائج والتوصيات

 النتائج -

، اهمة فممي دعممم القطمماع الزراعمميللسياسممات البنمموك التمويليممة والمسممأشمارت  تممائ  الدراسممة أن هنالمما تمميرير إيجمماثي معنمموي  .1

 .ويرج  العالقة اةيجاثية إلى أن تبسيط سياسات البنوك عند منل التمويل الزراعي مما يدعم القطاع الزراعي

 تحققت فرضية الدراسة أن هنالا عالقة موجبة ثين إصدار رطاثات ال مان والتمويل الزراعي. .2

  .التسوي  للممرجات وحتى اة تاجثداية  ا عدام الدواف  لدا المصارف يسبع وجود مماطر من .5

  .ارت اع تكل ة التمويل و سبة التعتر  ظراً للمماطر التي يتوقعها البنا .2

 التوصيات -

  .دراسة متطلبات ال الح والعمل على توفيرها لبناء التقة ثينه وثين البنا .1

 .لنهو  أي اقتصاد األساسية النواة ثي هع الزراعي على تطوير القطا المحلية والتركيزثاستعمال المواد  اة تاجتقليل تكل ة  .2

في عملية اتماذ القرار من رالل مشماركتها ال عالمة فمي الجمعيمات التعاو يمة واتحمادات  وإشراكهاالعمل على توعية المجتم   .5

  .المزارعين

تطويرهما للمسماهمة فمي الالزمة للعملية الزراعية وتطويرها وتحسين مسمتوي المنتجمات الزراعيمة و األموالالحصول على  .2

  .رف  التكنولوجيا الماصة ثالزراعة

 

 قائمة المراجع:

رسمالة  ع.الزراعةي بالسةودان دور االستثمار األجنبةي المباشةر فةي تنميةة القطةاعع (.2312  محمود. ءدم الرحمن عبد ،أحمد -

 ماجستير غير منشورة، جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، المرطوم.

ة حالةة دراسة-أثر ضعف التمويل علةى تنميةة القطة اع الزراعةي فةي واليةة البحةر األحمةر ع(. 2313منى محمد على.  مد، حا -

 ع. رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة البحر األحمر، ثورتسودان.منطقة اربعات
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دور االسةتثمار األجنبةي المباشةر واثةر معةدالت التضةخم علةي القطةاع الزراعةي فةي  ع (.2312  محمد. هللا عبد محمد حسن، -

 لتكنولوجيا، المرطوم.ع. رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة السودان للعلوم وا0225 – 0222السودان 

 المكتمع ع.األعمةال لمشةروعات المةالي التحليةل :الماليةة اإلدارة(. ع2333فريمد.    همال ومصمط ى، محممد صمالل الحناوي، -

 الحدي ، اةسكندرية. الجامعي

 ،ليةةالما وراقألسةواق ا، أة وك تجارية سةواق والمؤسسةات الماليةة، بنةاأل(. ع2331حن ي، عبد الغ ار وقرياقر، رسممية.   -

 ، اةسكندرية.الدار الجامعيةع. ستثماراال شركات ،شركات التأمين

 ع. دار الحامد للنشر والتوزي ، عمان.تطوير الفكر واألساليب في اإلدارة(. ع2332رير، العتيبي صبحي.   -

ث  السمودان ع. شركة مطاالتمويل اإلسالمي في السودان التحديات ورؤى المستقبل(. ع2332محمد.   طلحةرحمة، الصدي   -

 للعملة، طبعه أولى، المرطوم. 

 ع. منشية المعارف، القاهرة. أصول اإلدارة العامة(.ع 1775عبد العزيز، إثراهيم عبد العزيز.   -

ع. دار الجامعمة الجديمدة للنشمر، القةوائم الماليةة المصةرفية تحليةلإدارة المصةارف السياسةات (. ع2332عبد الغ مار، حن مي.   -

 القاهرة.

ع. اتحمماد المصممارف مبةةادئي التمويةةل، التمويةةل المصةةرفي لمشةةروعات البنيةةة التحتيةةةى، رشمميد صممالل.  د  ت(. ععبممد الغنمم -

 العرثية، لبنان.

ع. رسممالة فاعليةةة االسةةتثمارات األجنبيةةة فةةي تنميةةة القطةةاع الزراعةةي فةةي السةةودان ع (.2312  التمماج. ممتممار التمماج ممتممار، -

 وم والتكنولوجيا، كلية الدراسات العليا، المرطوم.ماجستير غير منشورة، جامعة السودان للعل

ع. رسممالة فاعليةةة االسةةتثمارات األجنبيةةة فةةي تنميةةة القطةةاع الزراعةةي فةةي السةةودان ع (.2312  التمماج. ممتممار التمماج ممتممار، -

 ماجستير غير منشورة، جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، كلية الدراسات العليا، المرطوم.

 ع. دار المناه  للنشر والتوزي ، األردن. تسويق الخدمات وتطبيقاته(. ع2335يل.  المساعد، زكي رل -

ع. السةودان أنموذجةا   تجربةة-الزراعيدور البنوك اإلسالمية في تمول القطاع (. ع2317مصط ي، العراثي و دير، طروثيا.   -

 مجلة البشائر ااقتصادية، المجلد المامس، العدد التا ي، الجزائر.

- Aswkwo. J., and others. (2016). “Commercial banks landing and the Growth of Agricultural 

Sector in Nigeria”. IIARD International Journal of Banking and Finance Research. Vol. 

6, No. 3, PP 1-13. 
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 اإلجماع وأثره في اختالف الفقهاء

Consensus and its impact on the differences of jurists 

 

 علي أحمد بهار الباحث/

 أفغانستان، مال الدين األفغانيج جامعة سيد الشريعة،كلية  ،والقانونقسم الفقه  المحاضر،األستاذ 

 هللا حکمت  حفیظ/ الباحث

 أفغانستان، ننجرهارجامعة  الشريعة،كلية  ،والقانونقسم الفقه  ،ساعدالماألستاذ 

 

 الملخص:

أن  صةالولعلي في هذه الخ بعلم أصول الفقهتتعلق   تحليلة اختالف الفقهاء. دراسة وأثره في: اإلجماع هذا المقال تحت عنوان

بدأت البحث بمقدمة تضمنت اإلشارة إلى مقصد من المقاصد المهمة، التي جاءت بها هذه  ،ألخص أبرز ما جاء في البحث

الشريعة المباركة، من األمر بلزوم الجماعة، ثم ذكرت أبرز األسباب للكتابة في هذا الموضوع، والتي من أهمها: أهمية 

 ،الموضوع من لبس في فهمه وتطبيقه هذا ، وإلزالة ما اكتنفتوحيد كلمة المسلمين ووحدتهمالموضوع، وكونه يسهم في 

يه األول فوضحت ف الفصل.ثانياً: أما و ذكر مشكلة البحث و بيان الهدف من كتابة البحثالبحث،  منهجوختمت المقدمة بذكر 

 المطلبوفي ، االجماع أهل: مطالب، بينت في المطلب األول خمسة، من خالل وشروط اإلجماع الفقهي، من اإلجماعالمراد 

 ابالِكت يف لنَص   اإلجماع ُمخالَفة عدم: الرابع المطلبوفي  ،اإلجماع ُمستَند: الثالث المطلبوفي ، العْصر انقِراض: الثاني

نَّة  يف وأثره االجماع ومسائل أنواع: الثاني الفصلوفی ، عَملي   شرعي   ُحكم   ي اإلجماع يكون أن: الخامس المطلبوفي ، والسُّ

 اإلجماع: الثاني المطلب، الصريح أو البياني اإلجماع: األول المطلب، االجماع أنواع:  الثاني المبحث، الفقهاء اختالف

 ثالمبح، وفي والمنقول المحصل اإلجماع: الرابع المطلب، وفي والمركب البسيط اإلجماع: الثالث المطلب، وفي السكوتي

 ذوي توريث:  الثانية المسألة ، واالمام خلف القراءة: األولی المسألة ، والفقهاء اختالف ي وأثره االجماع مسائل: الثاني

 ضع مسألة: األخيرة المسألةو  الرضاع ي المحرم المقدار:  الرابعة المسألةو بالذمی المسلم قتل: الثالثة المسألةو األرحام

من مصادر الشريعة االسالمية، و  تنجلي أهمية هذا الموضوع من أهمية االجماع فان االجماع مصدر ثالث معتبر. وتعجل

كما  ،ماعباإلج االحتجاجتوضيح مفهوم اإلجماع وماهيته عند األصوليين وبيان القواعد التي تراعى عند الهدف من کتابة البحث 

 البحث والتوصيات والفهارس العلمية والفنية. ونتائجذيلت البحث بخالصة البحث 

 .،اختالف الفقهاءاالجماع أنواع ،االجماع أهل اإلجماع،إلجماع، شروط ا الکلمات المفتاحیة:
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Consensus and its impact on the differences of jurists 

Abstract 

This article is under the title: Consensus and its impact on the differences of jurists. An analytical 

study related to the science of the principles of jurisprudence, and in this summary, I may 

summarize the most prominent things that came in the research. The most important of which are: 

the importance of the topic, and the fact that it contributes to the unification of the word of Muslims 

and their unity, and to remove the confusion surrounding this topic in its understanding and 

application. What is meant by jurisprudential consensus, and the conditions for consensus, through 

five demands, was clarified in the first requirement: the people of consensus, and in the second 

requirement: the extinction of the age, and in the third requirement: the consensus document, and 

in the fourth requirement: the consensus does not violate a text in the Book and the Sunnah, and 

in the fifth requirement The consensus is a practical legal ruling, and in the second chapter: the 

types and issues of consensus and its impact on the differences of jurists, the second topic: the 

types of consensus, the first requirement: expressive or explicit consensus, the second requirement: 

silent consensus, and in the third requirement: simple and complex consensus, and in The fourth 

requirement: the collected and transmitted consensus, and in the second topic: the issues of 

consensus and its impact on the differences of jurists, the first issue: reading behind the imam, the 

second issue: bequeathing the relatives, the third issue: killing a Muslim by dhimmi, and the fourth 

issue: the forbidden amount of breastfeeding, and the last issue: A matter of put and hurry. The 

importance of this topic is evident from the importance of consensus, since consensus is a third 

and considered source of Islamic law, and the aim of writing the research is to clarify the concept 

of consensus and what it is for the fundamentalists and to clarify the rules that are taken into 

account when protesting by consensus. 

Keywords: congregation, Types of consensus، the people of consensus، conditions of consensus. 

 لمقدمةا

إن الحمد هلل، نحمده ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا، وسيئات أعمالنا، من يهده هللا فال مضل له، ومن يضلل 

 وحده ال شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد:فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال هللا 

 قال هللا تعالی )وعتصموا بحبل هللا جميعاً( وقال النبی صلی هللا عليه وسلم ال يجتمع أمتي علی ضاللة.
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لي ل الذي يفي علم أصول الفقه، استأثر بعناية خاصة من أعالم األمة ومفكريها ألنه الدلي المهمةاإلجماع من البحوث النافعة و 

الشريعة اإلسالمية فيها عرضها أوال  وحکمه في للمجتهد حادثة، وأراد معرفة رأي عرضالنصوص في القوة واالحتجاج. فإذا 

وهو م إلى سنة رسول هللا عليه الصالة والسال عرضها في کتاب هللاكتاب هللا سبحانه تعالى عمدة الشريعة وكليّها، فإذا لم يجد  الی

التفاق ا، فإن أعياه البحث ولم يجد ضالته فيها نظر هل اتفق السابقون على حكم لها؟ فإن وجد االسالمية للشريعة المصدر الثاني

صلی  رسول هللاال تجتمع على الخطأ والضاللة كما أخبر بذلك  ألان األمةعمل به وأفتى بموجبه وهو مطمئن البال، في المسئلة 

لجأ إلى أدلة أخرى معروفة في أصول الفقه كالقياس واالستصحاب والمصلحة المرسلة اإلجماع  يوجدوإذا لم هللا عليه وسلم 

 والعرف ونحوها.

 الموضوع: أهمیة

االجماع هو المصدر الثالث من مصادر الشرع الشريف وهو أهم الن المسائل التی لم يوجد في کتاب هللا وسنة کما ظهر أن  

رسول هللا صلی هللا عليه وسلم يراجع في هذا الی االجماع و نقضي به، وأيضاً اجماع العلماء العصر ضروري جداً، ألن في هذا 

صريح في نصوص لشريعة االسالمية ، عرض هذه المسائل الی المجتهد  و لم يوجد له حکمالعصر يوجد کثير من المسائل 

يحتاج الی االجماع ألن هذا العصر زمن  والفقهاء وهم يوجد الحکم في ضوء الشريعة االسالمية ، يمکن حکمه مختلف فيما بينهم

 التکنولوجيا واستجدت مسائل جديدة متنوعة فالحاجة الى اإلجماع ماسَّة.

 وضوع:سبب اختیار الم

 مجاالت الحياة،  شتىوفي ومتنوعة كما تقدم في أهمية الموضوع أن المسائل المستحدثة في هذه العصر كثيرة  

واإلجماع له دوٌر هاٌم في اجتماع كلمة المسلمين ونبذ التفرق والتشتت بين الفقهاء، وال شك أن شمل كلمة األمة مطلوب في هذا 

هام جداً للمجتمع،  وهذا موضوععلمي تحت عنوان )االجماع وأثره في اختالف الفقهاء(، العصر فأردت أن أساهم بكتابة بحث 

 أسأل هللا أن ينفع هللا به الكاتب والقارئ.

 :البحثمنهج 

واألحاديث الی مصادره االصلية، وأيضاً نسبت القول الی قائله مع کل امانة التی تناسب لکل کاتب،  آنيةعزوت االيات القر

قوال أوالمکتبة الشاملة وما الی ذلک من وسائل  کما بينت  العنكبوتيةي کتابة هذا البحث من کتب ورسائل والشبکة واستفدت ف

 .الفقهاء منسوبة الى قائلها مع ذكر أدلة كل قول ومناقشتها وبيان ما ترجح لدى الباحث

 الدراسات السابقة للبحث:

أهم تلك الكتب اإلجماع إلبن المنذر ومراتب اإلجماع البن حزم ونقد مراتب كتب والدراسات عن اإلجماع كثيرة ومتنوعة ومن ال

اإلجماع لشيخ اإلسالم ابن تيمية الحراني وجميع كتب أصول الفقه تحدثت عن اإلجماع باعتباره مصدراً أساسياً من مصادر 

 ر على من أفرد بالبحث مسألتنا خاصة.الشريعة اإلسالمية، و بحثنا يتركز حول أثر اإلجماع في المسائل الخالفية، ولم أعث

:مشكلة البحث  

تكمن إشكالية البحث في أثر اإلجماع في اختالف الفقهاء وهل له دور في ترجيح أقوال الفقهاء في بينها؟ وتحقيق وحدة األمة 

باحث م مايحتاج الى معرفته الاإلسالمية، والتماسك بينها في األفكار واألعمال، وال شك أن الحلول واإلجابات لتلك اإلشكالية من أه

 والفقيه.
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:أهداف البحث  

يهدف البحث الى توضيح مفهوم اإلجماع وماهيته عند األصوليين وبيان القواعد التي تراعى عند اإلحتجاج باإلجماع، كما يذكر 

 .األمثلة التطبيقية للمسائل حصل خالف بين الفقهاء وبيان أدلتهم في تلك المسائل وأثر اإلجماع فيها

 التمهید:

 :اإلجماع لغة وإصطالحا  

 اإلجماع لغة

 . ای مجمع عليههذا أمر متفق عليه  :قالاتفاق االمة کمال  هو ایإجماع األمة  هوواإلجماع 

وكذلك يقال : أجمعت النهب والنهب : إبل القوم التي أغار عليها  ،أبوالهيثم اإلجماع جعل األمر جميعا بعد تفرقه  ذهب

اللصوص فكانت متفرقة في مراعيها فجمعوها من كل ناحية حتى اجتمعت لهم ثم طردوها وساقوها فإذا اجتمعت قيل : أجمعوها 

  1.وأنشد ألبي ذؤيب يصف حمرا

ا َذهَبُوا بِِه اإلجماع  هو لفظ ُمشترك بين االتفاق والعْزم ، ودل علی ذلک  في کتاب هللا، قال هللا تعالی في کتابه المجيد : } فَلَمَّ

أي: اتَّفقوا  3وأيضاً قوله تعالی: } َوَما ُكْنَت لََدْيِهْم إِْذ أَْجَمُعوا أَْمَرهُْم َوهُْم يَْمُكُروَن{   2َوأَْجَمُعوا أَْن يَْجَعلُوهُ فِي َغيَابَِت اْلُجبِّ ....{.

 6؛ أي: اْعِزموا أمركم.5، وقال تعالی فی سورة يونس : } فَأَْجِمُعوا أَْمَرُكْم { 4ئه في أسفل الُجب كلُّهم على إلقا

وقااال رسااول هللا صاالى هللا عليااه وساالم:)ال صاايام لَِماان لَاام يُجِمااع الصاايام ماان اللياال(
أي: لَاام يَعاازم و لاام يقصااد عليااه ماان 7

 الليل.

 المطلب الثاني: تعریف االجماع اصطالحا

، واألُماااة لفاااظٌ يشااامل العماااوم، يشااامل فاااي لفاااظ االماااة علماَءهاااا 8عااارف اإلماااام الشاااافعي اإلجمااااع بأناااه: هاااو اتِّفااااق األُماااة 

ارهاااا، وكبيرهاااا وصاااغيرها، ومناااذ بعاااث الرساااول صااالی هللا علياااه وسااالم إلاااى ياااوم القياماااة، خالصاااة  وُجهَّالهاااا، أبراَرهاااا وفُجَّ

 رسالته: مما ذکره اإلمام الشافعي في باب اإلجماع في

صااالى هللا علياااه  -أناااه لااازوم جماعاااة المسااالمين فيماااا انتَهاااوا إلياااه مااان ُحكااام  يتعلَّاااق بالِحااالِّ والُحرماااة بعاااد وفااااة الرساااول 

 .9وسلم

                                                           
 (. ۵۱۱۵، ص ۱ج،  زبيدي)  (1)

 (.۱۵يوسف/ )  (2)

  (۲۱۱يوسف/ ) (3)

 (۱۹۲، ۱۷۱، ص ۲ج م،  0111 -هـ 0241أبو الفداء ،  ) (4)

 (۷۱يونس/) (5)

 www.alukah.net (دراسة اصولية عن االجماع في الشريعة االسالمية، هجري 42/5/0211 -ميالدي  16/4/2012)عبالمنعم ،   (۱)

 (۲۲۱، ص ۱ج، 0112 – 0202، ، بيهقي  ) ( 7)

 (۹۹ ص ، ۱ج ،  0211، شافعي)  (8)

 (۱۷۵ص ،  م0121/هـ0151،  شافعي)  (9)
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ااة محمااد صاالى هللا عليااه وساالم  فااي عصاار  ماان العصااور علااى ُحكاام   االجماااع هااو اتِّفاااق جملااة أهاال الَحاالِّ والَعْقااد ماان أُمَّ

 .1واقعة من الوقائع

ااة محمااد صاالى هللا وعاارف  اباان قدامااة  وهااو ماان المااذهب الحنبلااي علاای أن  اإلجماااع هااو: اتِّفاااق علماااء العصاار ماان أُمَّ

عليه وسلم على أمر  من األمور الدينية
2. 

ااانيَّة، والاااذي يمكااان أن يُجَمااال بأناااه: اتِّفااااق جمياااع المجتهااادين  التعرياااف الاااراجح هاااو تعرياااف جمهاااور أهااال الماااذاهب السُّ

هللا عليه وسلم في عصر  من االعصار بعد وفاته على ُحكم  شرعي عملي من أُمة محمد صلى
3. 

 

  الفصل األول

 إلجماعماهیة ا

 المبحث األول: شروط االجماع:

 المطلب األول: أهل االجماع:

قااااال بعااااي األصااااوليين علااااى أن أهاااال اإلجماااااع: هااااو المجتهاااادين، وأهاااال الحاااال والعقااااد، وهاااام الااااذين ملَكااااوا أدوات 

ااار علياااه َدْرُك األحكاااام، فاااال ثقاااة بنظاااره االجتهااااد مااان  الباااالغين العااااقلين، فالصااابي إن افتااارَض أناااه بلَااات ُرتباااة االجتهااااد، وتيسَّ

 .4وطلبه، فالبالت هو الذي يُعتمد قوله

و يلااازم أن يتااااوافر فيااااه ساااات صاااافات: الفهاااام باللغااااة العربيااااة، ومعرفااااة ب يااااات األحكااااام وأحاديااااث األحكااااام، واإلحاطااااة 

ب في م خذ الظنون في مجال األحكامبطُرق القياس ، و  .5فقه النفس وهو كما يقول الجويني: التدرُّ

وعلاااى هاااذا األسااااس، فاااإنَّ العاااوام والاااذين لااايس لهااام ملاااک االجتهااااد والعلااام باااالقران والحاااديث لااايس اعتباااار الجمااااعهم 

 وال اختالفهم ، اليؤثر اتفاق واالختالف علی حکم .

الاااَورع ُمعتبااار فاااي أهلياااة اإلجمااااع، والفَساااقة وإن كاااانوا باااالِغين فاااي العلااام مبلاااَت وقاااد ذهَاااب اکثااار األصاااوليين إلاااى أنَّ 

المجتهااادين؛ بياااد أناااه ال يُعتاااد بخالفهااام واتفااااقهم؛ فاااإنهم بمجااارد بفِْساااقهم خاااارجون عااان الفتاااوى، قاااول الفاساااق غيااار مقباااول؛ 

 يقاااول أنَّ خاااالف المجتهاااد الفاساااق فبهاااذا االعتباااار لااايس قاااولهم معتبااار فاااي اخاااتالف واالتفااااق، وإن كاااان الغزالاااي رحماااه هللا

، ونظااار اإلماااام الجاااويني واصاااحابه لأنَّ الاااَورع لااايس شااارطًا فاااي حصاااول منصاااب االجتهااااد، فاااإن مااان رَساااخ فاااي 6ُمعتبااار

العلاااوم المعتبااارة، فاجتهااااده يَلزماااه فاااي نفساااه فقاااط ال يلزماااه الغيااار ، يمکااان أن يقتضاااي فيماااا يخصاااه مااان األحكاااام موجاااب 

 .7ر بسبب فسقه.لالنظر، ولكن ال يلزم الغي

                                                           
 (۲۸۲، ص ۱ج ،  آمدي)  (1)

 (۹۹۱، ص ۲ج م، 4114-هـ0241، بن قدامة) ا (2)

 (۷ص ،  علي عبدالرازق)  (3)
  (۱۹۹۱ص  ، ۲ج م،  0111 -هـ  0201جويني، ) (4)

 (۲۹۷، ص  ۹ج ،  حنفي)
 (۲۹۱ص هـ، 0210 ، جويني ) (5)
 (.۱۸۹، ص  ۱ج  م، 0111 -هـ 0201، طوسي )ل (۱)

 (۱۹۹۹، ص ۲ج ،  م 0111جويني، )  (7)
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والكاااافر كماااا يقاااول اإلماااام الجاااويني  لان کاااان علااام علاااي شاااريعة االساااالمية وبلااات درجاااة االجتهااااد ، المجتهدددد الكدددافر:  

فااااال اعتباااار قولااااه أصااااالً؛ وافَااااق قولااااه، أو خااااالَف، فااااإن الکااااافر لاااايس ماااان أهاااال اإلسااااالم، والحجااااة هااااو ان إجماااااع يتعلااااق 

 .1الجتهاد الکافر. لبالمسلمين ال اعتبار الجماع الکافر وال 

إن الضاااابط فاااي المجتهاااد الُمبتااادع هاااو التكفيااار مااان عدماااه، فاااإن كفَّرنااااه، لَااام نَعتبااار اختالفاااه وواتفاقاااه، المجتهدددد المبتددددع: 

وإن لَااام نُكفاااره، فهاااو مااان الُمعتبااارين إذا اساااتکمل شااارائط المجتهااادين، وقاااد قَبِااال الشاااافعي شاااهادة أهااال األهاااواء، ولَااام يُنااازلهم 

 .2منزلة الفََسقة

وهنااااك نظااار فاااي المجتهاااد المبتااادع الاااذي لَااام يكفَااار ببدعتاااه، وهاااو أن اإلجمااااع ال ينعقاااد فاااي حقِّاااه إذا خاااالَف، ويَنعقاااد فاااي 

اااةً  حاااقِّ غياااره؛ أي: إناااه يجاااوز لاااه مخالفاااة إجمااااع َمااان عاااداه، وال يجاااوز ذلاااك لغياااره، فاااال يكاااون االتِّفااااق ماااع مخالفتاااه حجَّ

ةً على َمن سواه  .3عليه، ويكون حجَّ

 المطلب الثاني: انقِراض العْصر

يُقَصااااد بااااانقِراض العْصاااار: انقِااااراض الُمجِمعااااين فااااي عْصاااار  مااااا. قااااال اإلمااااام الشااااافعيُّ رحمااااه هللا إلااااى أنَّ انقِااااراَض 

العْصااار هاااو شاااْرطٌ لالجمااااع؛ ال اعتباااار الخاااتالف بعضاااهم وهاااو لااايس باااانقراض العصااار الن اجمااااع هاااو اتفااااق العلمااااء 

 .4ال اعتبار للغير في اتفاقهم واختالفهم. والفقهاء ومجتهدين العصر

ااال  ي باااين النااااس فاااي العطياااة، وكاااانوا ال يُخالِفوناااه فاااي ذلاااك، ثااامَّ فضَّ ودل لقاااولِهم باااأنَّ أباااا بْكررضاااي هللا عناااه كاااان يُساااوِّ

ُمخالَفتاااه،  ُعمااار رضاااي هللا عناااه  فاااي العطاياااا، وال يُظااانُّ باااه ُمخالَفاااة الجماعاااة، فلاااو كاااان اإلجمااااع قاااد انعقَاااد، لماااا جااااز لُعمااار

 كوَن انقِراض العْصر شرطًا لثُبوت ُحكم اإلجماع. فاقتَضى ذلك عدَّهم

اااحابة علاااى تحاااريم بَياااع أمِّ الولاااد، ثااامَّ إنَّ عليًّاااا خاااالَفهم بعاااد  واساااتدلوا لاااذلك أيًضاااا باتِّفااااق علاااي  وُعمااار وغيرهماااا ِمااان الصَّ

 قائم؛ ألنَّ العْصرلم يَنقِرْض.ذلك ورأى َجواز بيعها، وما ذلك إال ألنَّه اعتبر اإلجماع غير 

اااة  ذهاااب السرخساااّيل أن انقِاااراض العْصااار لااايس بشاااْرط لالجمااااع؛ ألنَّ اإلجمااااع لماااا انعقَاااد لثُباااوت ِعصاااَمة جمياااع األمَّ

ااااللة، ضااااهى ماااا أجمعاااوا علياااه المساااموَع مااان الرساااول صااالَّى هللا علياااه وسااالَّم وذلاااك ُموِجاااب للعلااام  ِمااان االجتمااااع علاااى الضَّ

نَّ الثَّابِااات باااالنصِّ ال يخاااتصُّ بوْقااات دون وْقااات، فكاااذلك الثابِااات باإلجمااااع أيضاااا ال يخاااتص بوقااات، ولاااو شاااَرط قْطًعاااا، وكماااا أ

ااحابة كااان يُاازاِحمهم فااي الفْتااوى، فيَتااوهَّم أن  انقِااراض العْصاار، لاام يَثبُاات اإلجماااع أبااًدا؛ ألنَّ بعااي التااابِعين فااي عْصاار الصَّ

حابة،وهكذا في القرن الثاني والثالث، فيؤدِّي إلى سدِّ باب ُحكم اإلجماعليَبدو له رأٌي بعد أن لم يَبَق أحٌد ِمن   .5الصَّ

 

 

                                                           
 (۱۸۹، ص ۱ج ،  م 0111جويني، ) (1)

 (۱۹۱، ص ۱ج ،  م 0111جويني، )  ( 2)

  (۹۲۱، ص ۱ ج ، االمدي)  (3)

 (۸۱ص ،  ۱ج  ،شوكاني)

 (.۱۹۲، ص ۱ج  م، 0111جويني، ) (4)

 (.۹۱۷، ص ۱ج سرخسي،) (۱)
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 المطلب الثالث: ُمستَند اإلجماع

يقاااول جمااااهير مااان العمااااء علاااى أنَّ ال باااد لالجمااااع مااان مساااتند، أن لااايس ألهااال االجمااااع اساااتقالل باثباااات ؛ فوَجاااب أن 

لَّى االيااار ُمساااتَند شااارعي هاااذا غيااار صاااحيح إلحاااداث دليااال بعاااد النباااي صااايَكاااون اجماعناااه ُمساااتند، ولاااو انعقَاااد االجمااااع ِمااان غ

 .1هللا عليه وسلَّم وهو باِطل 

 .2قال الحنفية ان ُمستَند اإلجماع لْفظ سبَب اإلجماع

هَاتُُكْم  َمْت َعلَْيُكْم أُمَّ ا الكتاب، فنحو اإلجماع على ُحرمة األمَّهات والبنات، سببه قوله تعالى: }ُحرِّ  3َوبَنَاتُُكْم{أمَّ

يَاااة، واإلجمااااع علاااى أنَّاااه ال  يَاااة، وفاااي ياااد واحاااد نْصاااف الدِّ ااانَّة، کاإلجمااااع علاااى أنَّ فاااي الياااَدين الدِّ االجمااااع ِمااان حياااُث السُّ

 يجوز بيع الطعام الُمشتَرى قبل القْبي، وما أشبَه ذلك، فإنَّ سببه السنَّة .

وء الکتااااب والسااانة ، کإجمااااعهم علاااى توظياااف الَخاااراج علاااى وِمااان ذلاااك ماااا يكاااون االجمااااع ُمساااتَنبطًا باالجتهااااد فاااي ضااا

أهاال السااواد، فااإنَّ ُعماار رضااي هللا عنااه حااين أراد ذلااك خالَفااه بااالل مااع جماعااة ماان أصااحابه، حتَّااى تااال علاايهم قولااه تعااالى: 

 4}َوالَِّذيَن َجاُؤوا ِمْن بَْعِدِهْم{.

م، لاام يَبااَق لَماان بعاادكم فيهااا نصاايب، فااأجَمعوا علااى قولااه، قااال: أرى لَماان بعاادكم فااي هااذا الفَاايء نصاايبًا، فلااو قساامتها بياانك

 وسبب إجماعهم هذا االستِنباط.

ولماااا اختَلفاااوا فاااي الَخليفاااة بعاااد رساااول هللا علياااه الساااالم قاااال ُعمااار: إن رساااول هللا اختاااار أباااا بكااار ألمااار ديااانكم، فيَكاااون 

 أرضى به ألمر ُدنياكم.

نَّةالمطلب الرابع: عدم ُمخالَفة اإلجماع لنَصٍّ ف  ي الِكتاب والسُّ

نَّة، فُعلماء األصول يَختلِفون في قبولهم:  إذا خالف اإلجماَع نَصٌّ ِمن الِكتاب والسُّ

بعاااي مااان علمااااء االصاااول يَقاااول:  يشاااتْرط الجمااااع أال يكاااون ِخاااالف مااان نصاااوص الشااارعية وهاااو القاااران أو السااانَّة، 

 وِمن ثم ال اعتبار الجماع وهو مخالف القران اوسنة .

لابااان حاااْزم الظااااِهريل واِضاااح فاااي ماااورد االجمااااع، وهاااو يقاااول: إن اإلجمااااع ال يَخلاااو ِمااان أحاااد ثالثاااة أوجاااه ال  وكاااالم

 رابع لها بَضرورة العقل:

 االول: إما أْن يُجِمع الناس على ما ال نصَّ فيه، وهو  باطل.

ساااول هللا صااالَّى هللا علياااه الثااااني: أن يكاااون اإلجمااااع ِخاااالف الااانصِّ ِمااان غيااار نْساااخ أو تخصااايص لاااه وَردا قبااال ماااوت ر

د وال يصح االجماع.  وسلَّم  فهذا ُكفر ُمجرَّ

                                                           
  (،،۷۱۷، ص ۱ م، ج 0111جويني، ) (۲)

 .(۷۹، ص ۱ شوكاني، ج)  

   (۹۱۱، ص ۱ج سرخسي،) (۹)

 (.۲۱۹، ص ۹ج )حنفي البزدوي،

 (۲۹/  النساء) (۱)

 (.۱۱/الحشر ) (۹)
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الثالاااث: أن يكاااون اإلجمااااع فاااي شااايء منصاااوص، فهاااذا هاااو قَولناااا؛ فاتِّبااااع الااانصِّ فاااْرض علااای النااااس، ساااواء أجماااع  

النااااس علياااه أو اختلفاااوا فياااه، ال يَزياااد اعتباااار الااانصَّ فاااي االتِّبااااع علااای أْن يُجماااع النااااس علياااه، وال يااانقص اعتبااااره  فاااي 

ف فياااه، وأيضااااً الباطااال باطااال وإْن َكثُاااَر القاااائلون باااه، لكااان ال سااابيل إلاااى ُمخالَفاااة النااااس فياااه، بااال الحاااقُّ حاااقٌّ ثابااات وإِن اختُلااا

 .1اإلجماع على باطل

، خاااالف اإلباضااايَّة والظاهريَّاااة فقاااط؛ انهااام يقولاااون ان  عناااد جمهاااور االصاااولين اإلجمااااع ال يقاااع علاااى ِخاااالف الااانصِّ

 االجماع هو مقدم علی النص. هم يقولون:

نَّةإنَّ اإلجماع دليل قطعي يُحَكم به   .2على الِكتاب والسُّ

 وأيضا االباضية والظاهرية يقولون: االجماع مقدم علی الکتاب والسنة والقياس .

هااام يقولاااون : يجاااب علاااى الُمجتِهاااد أن يَنظُااار شااايء فاااي اإلجمااااع اوالً، فاااإْن وجاااَده ال حاجاااة الااای أن ينظااار فاااي الکتباااا 

ل؛ االباضاااية والظاهرياااة يقولاااون ان  اوالسااانة والقيااااس وغيرهاااا، ولاااو خالفاااه كتااااب أو سااانَّة، َعلِااام أنَّ ذلاااك َمنساااوُ أو ُمتاااأوَّ

االجمااااع دليااال قطعاااي ال يقبااال النساااخ وال تاااأويالً ، والکتااااب والسااانة يقبااال النساااخ والتأويااال فبهاااذا االعتباااار يکاااون االجمااااع 

 .3مقدم علی الکتاب والسنة والقياس.

؛ ألنَّهاام ال يُجمعااون إال عاان ُمسااتنَد شاارعي، ولااذلك قااال اباان أنَّ اإلجماااع لااه ُمسااتنَد آَخاار غياار هااذا الاادليل المعااارض لااه

قداماااة: اإلجمااااع ال يَنعقِاااد علاااى ِخاااالف الااانصِّ وال اعتباااار لاااه؛ لكوناااه معصاااوًما عااان الخطاااأ، وهاااذا يفضاااي إلاااى أن إجمااااعهم 

 .4ينعقد على الخطأ.

ااانَّة وهااا و رأي بعاااي الحنَفياااة وبعاااي مااان و بعاااي مااان االصاااوليين  ياااری علااای أنَّ اإلجمااااع يَرفاااع ُحكااام  الِكتااااب والسُّ

ُدُس{ ِه السُّ المعتزلة، ويَستدلُّون لقولهم بمسألة حْجب األمِّ باألَخوين ِمن قوله تعالى: }فَإِْن َكاَن لَهُ إِْخَوةٌ فَِِلُمِّ
5. 

ن، قاااالوا: إن ابااان عبااااس راَجاااع فاااي هاااذه المسااائلة الااای ُعثماااان، فقاااال لاااه: كياااف تَحُجبهاااا باااأخَوين، وتاااال ا ياااة مااان القااارا

 واألَخوان ليسا إخوةً؟

 فقال ُعثمان: حَجبها قوُمك يا ُغالم.

فااادلَّ هاااذا علاااى جااااواز نْساااخ الُحكااام المنصاااوص عليااااه باإلجمااااع، واساااتدلُّوا أيضااااً فااااي مسااائلة المؤلفاااة القلاااوب، بااااأنَّ 

أيضااااً هااام المؤلَّفاااة قلاااوبهم ساااقَط نصااايبهم ِمااان الصااادقات باجمااااع التااای انعقاااد فاااي وقااات خالفاااة ُعمااار رضاااي هللا عناااه ، و

ااانَّة، فيَجاااوز اثباااات النْساااخ باالجمااااع  اااةً ِمااان ُحَجاااج الشاااْريعة االساااالمية موِجباااة للِعلااام كالِكتااااب والسُّ يقولاااون: اإلجمااااع ُحجَّ

 .6كالنصوص

                                                           
 (.۱۱۱، ص ۱ج ، حزم بن)ا  (۲)

 (.۲۱۵، ص ۱. ، جم0111 -هـ 0201طوسي ، )  (۹)

 (.۲۱۵، ۲۵۱، ص ۹ج حنفي البزدوي، )   

 (.۱۱۱، ص ۱ج، م 0112،  قرافي) (۱)

 (.۲۹۱ -۲۲۹، ص ۱أمير بادشاه ، ج) (۲)

 (.۱۱)النساء/ (۹)

 (.۲۱۵، ۲۵۱، ص ۹ج حنفي البزدړي،) (۱)
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اااا اإلجمااااع الظنِّااايُّ  إذا عااااَرض مااان ناااص ظنِّاااي ِمااان الِكتااااب أو السااانة، فاااالجمع واِجاااب بينهماااا أی باااين الااادليلَين اذا   وأمَّ

 اذا کان الجمع بين الدليلين ال يمکن وجب الترجيح في هذا وفقا لقواعد واصول الترجيح.  کان يمکن؛

فاااإذا کاااان التَّااارجيح ال يمکااان ألحاااادهما علاااى ا َخااار، وَجاااب إهمالهماااا؛ والعماااال بأحااادهما وتااار  ا َخااار تااارجيح بااااال 

ح وهذا غير صحيح  .1ُمرجِّ

 ليٍّ المطلب الخامس: أن یكون اإلجماع في ُحكٍم شرعيٍّ عمَ 

أشاااْرنا سااابق أنَّ اإلماااام الغزالاااي يقاااول فاااي تعريفاااه: خاااصَّ اإلجمااااع باااأن يكاااون االجمااااع فاااي أمااار مااان األماااور الدينياااة، 

 وأيًضا قال اإلمام الُجويني علی أن يكون اإلجماع على ُحكم حادثة؛ يَعني حادثة شرعيَّة.

، يُخااااِرج ماااان هااااذا اتِّفاااااَق  الُمجتِهاااادين فااااي المسااااائل النحويَّااااة والعقليَّااااة والعرفيَّااااة وقْصاااار االجتماااااع علااااى ُحكاااام شاااارعي 

 .2وغيرها التی ليس بحکم شرعي عملي

هااااذا الشاااارط يكااااون اإلجماااااع علااااى ُحكاااام شاااارعي  عَملااااي، يُخاااارج بهااااا األحكااااام االعتقاديَّااااة؛ كالوحدانيااااة هلل، ورسااااالة 

ساال عليااه الصاالوات والسااالم، والعلاام باااليوم ا خاار، ومااا يكااون فيااه، كاالُّ  هااذا او مثاال هااذا التاای ال ياادخل فااي كلمااة الفقااه  الرُّ

 .3بالمعنى االصِطالحي

لااايس مطلاااوب االتفااااق جمياااع الُمجتِهااادين علاااى ُحكااام أو مااار، وإنَّماااا يَكفاااي أن تكاااون األكثريَّاااة، وأن تكاااون هاااذه األكثريَّاااة 

ن المساااائل غيااار المحكوماااة بااانص  مشاااهوًدا لهاااا بالفقاااه والعلااام والتَّقاااوى والزهاااد، وأن تكاااون المساااألة التااای اجماااع فياااه فهاااو ِمااا

.  قطعي 

أقاااول مااان هاااذا البحاااث الطويااال أن االجمااااع هاااو اتِّفااااق فااای الغالاااب ِمااان علمااااء المسااالمين بعاااد وفااااة الرساااول صااالَّى هللا 

 عليه وسلَّم على ُحكم  شرعي  في مسائل  التی ليس فيها حکم قطعي من نصوص الشرعية.

اااة؛ ُمجتهااا اااة، علاااى مساااألة التااای فيهاااا حکااام بااادليل وعلاااى ذلاااك فاتِّفااااق جمياااع األمَّ اااة وعامَّ دين وغيااار ُمجتهااادين، خاصَّ

قطعاااي ال يُعاااادُّ مصاااادًرا ِماااان مصااااادر التَّشاااريع اإلسااااالمي بعااااد القُاااارآن والساااانّة، وإنماااا هااااو إجماااااع علااااى الِعلاااام بالتَّشااااريع 

 .4المقطوع به الذي ليس محالًّ للنَّظر واالجتهاد

 الفصل الثاني

 أثره في اختالف الفقهاءأنواع ومسائل االجماع و

 المبحث الثاني : أنواع االجماع

 المطلب األول: اإلجماع البیاني أو الصریح:

 تنقسم االجماع الی نوعين إجماع قولي، وإجماع عملي.

                                                           
 (۲۱۹، ص ۹، ج م0111 -هـ0241،  اإلسنوي) (۱)

   ، ص (.۱ج االمدي) (۲)

 (۲۷۷، ص ۹جحنفي البزدړي، ) 

 (.۹۱۲، ص ۱ج  األمدي،) (۹)

  (۵۱، ۵۹، ص  ۲۱۱۹/۱۱/۸)خالف،  (۱)
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اإلجمااااع القاااولي: هاااو موافقاااة الصاااريح کااال واحاااد مااان المجتهااادين فاااي الموضاااوعات التااای افتااای باااه بعاااي المجتهااادين.  

المجتهاادين المعاصااارين ، وصاارت كاال مجتهااد معاصاار بمااا يفياااد موافقتااه علااى ذلااك ألصاابح إجماعاااا فمااثال لااو أفتااى بعااي 

 قوليا وحجة شرعية.

اإلجمااااع العملاااي: وهاااو أن يقاااع العمااال مااان كااال واحاااد مااان جماعاااة المجتهااادين لااايس موافقاااة صاااريح بألفااااظهم كعملهااام 

 وحجة شرعية. جميعا في المضاربة واالستصناع فإذا وقع منهم ذلك كان إجماعا عمليا

 المطلب الثاني:  اإلجماع السكوتي

وهاااو أن يصااارت بعاااي مااان المجتهااادين برأياااه فاااي مساااائل االجتهادياااة أو يقاااوم بعمااال كالتاااأمين علاااى حياتاااه ويشاااتهر  

 1ذلك بين المجتهدين من أهل عصره ويسكتون المجتهدين بعد علمهم بذلك من غير نكير فهذا االجماع السکوتي.

 اإلجماع اختلف علماء األمة هل هو اجماع ام ال ، فی حجيته عدة أقوال أهما ثالثة:وهذا النوع من 

القااااول االول: أنااااه إجماااااع وحجااااة فااااي الشااااريعة االسااااالمية، عنااااد أكثاااار األحناااااف، وأحمااااد باااان حنباااال وأبااااي إسااااحاق 

 2اإلسفراييني من الشافعية.

سااالمية، وهااو قااول إلمااام الشااافعي وأكثاار أتباعااه، القااول الثاااني: ان هااذا النااوع لاايس إجماعااا وال حجااة فاای الشااريعة اال

 وأكثر المعتزلة، والمالكية.

 3 القول الثالث: ان هذا النوع حجة في الشريعة االسالمية وليس إجماعا وهو لبعي المعتزلة.

 المطلب الثالث: اإلجماع البسیط والمركب.

ن وافاااق أهااال اإلجمااااع فاااي عصااار علاااى حكااام تنقسااام اإلجمااااع إلاااى ناااوعين: بسااايط ومركاااب، ألن األمااار ال يخلاااو: أماااا أ

واحاااد لحادثاااة التااای لااايس لاااه حکااام الصاااريح فاااي النصاااوص الشااارعية، أو تتعااادد األحكاااام وينعقاااد اإلجمااااع علاااى كااال حكااام 

 منها وهذا ما يسمى باإلجماع البسيط.

ا االجمااااع وإماااا أن تعااادد األحكاااام وال ينعقاااد اإلجمااااع علاااى كااال منهاااا بااال کااال فرقاااة لاااه رأی خاااالف االخااار ، يقاااول لهاااذ

 االجماع المرکب.

 قااااااااااااال ا ماااااااااااادي: لإذا اتفااااااااااااق إجماااااااااااااع أمااااااااااااة عصاااااااااااار ماااااااااااان األعصااااااااااااار علااااااااااااى حكاااااااااااام حادثااااااااااااة،

 4فهم كل األمة بالنسبة إلى تلك المسألة وتجب عصمتهم في ذلك عن الخطأل.

وكاااذلك يكاااون اإلجمااااع ملزماااا علااای کااال مااانهم ، فاااال يجاااوز ألحدالمجتهااادين الرجاااوع عااان رأياااه وموافقتاااه، واشاااترط 

علمااااء انقاااراض عصااار المجمعاااين علااای االجمااااع، إذا كاااان مساااتند اإلجمااااع دلااايال ظنياااا، ال دلااايال قطعياااا، حتاااى بعاااي ال

يكاااون اإلجمااااع ملزماااا للجمياااع. وهاااو رأي مرجاااوت ألن الحادثاااة يُكِساااب الحكااام القطعياااة بعاااد االجمااااع ساااواء أكاااان اساااتناده 

 قبل انعقاد اإلجماع دليل ظني أم قطعي.

                                                           
 (۷۱ص ، م 0111 - هـ0111، رشدي عليان) (۱)

  (.۷۱ص ،۱ج ، بادشاه أمير) (۲)

 (.۷۱ص ،۱ج ، بادشاه أمير) (۱)

 (.۱۹۱ص ، ۱جاالمدي ، ) (۱)
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ت األمااة ولااو فااي لحظااة فهاااو انعقااد اإلجماااع، ووجباات عصاامتهم عاان الخطااأ، وقااال بعضاااهم: ال قااال الغزالااي: لإذا اتفقاا 

 بد من اتفاق انقراض العصر وموت الجميع وهذا فاسد، ألن الحجة في اتفاقهم ال في موتهمل.

 المطلب الرابع:  اإلجماع المحصل والمنقول.

 تنقسم اإلجماع إلى قسمين أيضا: محصل، ومنقول.

المحصااال: _ هواالجمااااع الاااذي يحصااال الفقياااه بنفساااه، وذلاااك باااأن تاااابع رأي كااال فااارد مااان مجتهااادي عصااار  أ _ اإلجمااااع

 في الحادثة التي يريد فهم حكمها فيجدها متفقة في الحكم. 

ب_ اإلجمااااع المنقاااول: وهواالجمااااع الاااذي لااام يحصااال الفقياااه بنفساااه، وإنماااا وصااال الااای الفقياااه عااان طرياااق النقااال، ساااواء 

ساااطة أو أكثااار، والنقااال اماااا يكاااون باااالتواتر وحكااام المتاااواتر فاااي الحجياااة حكااام اإلجمااااع المحصااال عناااد أكاااان هاااذا النقااال بوا

 الجميع واما يكون با حاد، وهو المراد من اإلجماع المنقول عند اإلطالق في عرف األصوليين.

 اختلف األصوليون في حجية اإلجماع المنقول بخبر واحد على قولين:

 األول:  إنه حجة. 

 ألثاني:  إنه ليس بحجة.

الاااارأی األول هااااو رأی جمهااااور ماااان العلماااااء قااااال اباااان الحاجااااب: ل االجماااااع المنقااااول بخاااار واحااااد حجااااة ، وخااااالف 

 الغزالي وبعي الحنفيةل وقال البناني: لاإلجماع المنقول بخبرالواحد حجة .

دلااايال كاااالنص المنقاااول بطرياااق وقاااال ابااان قداماااة: لاإلجمااااع المنقاااول بخبااار الواحاااد غالاااب علاااى الظااان فيكاااون ذلاااك 

 ا حادل.

 1وقال الشوكاني ، ماوردي ، امام الحرمين واالمدي علی أن اإلجماع المنقول بخبر الواحد حجة.

وقاااال ا مااادي: هاااذا اخاااتالف فاااي ثباااوت اإلجمااااع بطريقاااة االحااااد يجاااوز عناااد جماعاااة مااان أصاااحابنا وأصاااحاب أباااي 

ماعاااة مااان أصاااحاب أباااي حنيفاااة وبعاااي أصاااحابنا كاااالغزالي ماااع اتفااااق حنيفاااة  رحمهااام هللا  والحنابلاااة، واليجاااوز عناااد ج

 الكل قطعا في متنه.

 وخالصة نظر القائلين بالحجية هي:

_ إن اإلجمااااع المنقاااول بطريقاااة ا حااااد مفياااد للظااان فكاااان حجاااة كاااالمنقول با حااااد عااان رساااول هللا  صااالی هللا علياااه ۱

 وسلم.

م بالظااااهر، عماااال بقاااول الرساااول الكاااريم علياااه الساااالم لنحااان _ المطلاااوب مااان المجتهاااد فاااي اساااتناط الحکااام أن يحكااا۲

 2نحكم بالظاهرل واإلجماع المنقول ظاهر ظني فيكون حجة وهللا أعلم.

                                                           
 . (۷۸، ص ۱، جامير بادشاه ) (۱)

 (.۸۹ص، ۱، ج )شوکاني

 (.۱۲۷ص ، ۱م ج 0111 -هـ 0201، طوسي ) (۱)
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 المبحث الثاني: مسائل االجماع وأثره  في اختالف الفقهاء و وحدة المسلمین

شااااريعة االسااااالمية ، فااااي الشااااريعة وحاااادة االمااااة االسااااالمية و تکافاااال أفاااارادهم وتعاااااونهم فيمااااا بياااانهم ماااان االساسااااات ال

االسااالمية أواماار ونااواهي وأحکااام أخااری ومقصاادها فااي الکاال ماان هااذا وحاادة االمااة االسااالمية واتحاااد المساالمين کمااا قااال 

وقاااال فاااي ساااورة االنبيااااء )ان هاااذه أماااتکم أماااة  1)واعتصاااموا بحبااال هللا جميعاااا وال تفرقاااوا...( هللا تعاااالی فاااي کتاباااه المجياااد

فکاال مااا يقااوی بااه وحاادة االمااة اماار بااه الشااارع ورغااب فااي اتيانااه ، بالمقاباال فکاال مااا يخاال  2فاعباادون(.واحاادة وأنااا ربکاام 

 به وحدة االمة االسالمية نهی عن هذا الشارع ورهب من فعله .

وهاااذا امااار ومثلاااه کااال يااادل داللاااة واضاااحة وصاااريحة علااای أن االساااالم لاااه اثااار فاااي االجمااااع بعاااد التفااارق وتوحيااااد 

لمااااء المجتهااادين بعاااد التشاااتت فاااي المساااائل الحادثاااة فاااي العصااار الجدياااد خاصاااة، وأيضاااا فاااي االجمااااع نظرياااات الفقهااااء والع

 وحدة االمة االسالمية التی أکد عليها الشريعة االسالمية.

فاااان هناااا  عااادة عوامااال ال باااد مااان توفرهاااا لتحقياااق وحااادة األماااة ، والمحافظاااة علااای اقاماااة دينهاااا ، ومااان بينهاااا االجمااااع 

تحقياااق وحااادة االماااة االساااالمية وخاصاااة فقهااااء والمجتهااادين األماااة، لالجمااااع والسااانة عالقاااة قوياااة فاااي ولاااه اثااار کبيااار فاااي 

واتحاااااد االمااااة وتماسااااکها فضااااالً عاااان  أن الناااااظر فااااي أقااااوال العلماااااء ومحصاااال أرائهاااام يااااری أن االجماااااع القطعااااي هااااو 

لمساااتند الااای نصاااوص الاااوحی وال االجمااااع الاااذی ال يجاااوز للمسااالم  انکااار عناااه وخاااالف عناااه ، انماااا ينحصااار فاااي االجمااااع ا

ساايما الساانة النبويااة ، أيضاااً الموضااوعات التاای يتعلااق بأصااول الاادين والعقياادة والعبااادات وغياار ذلااک کلااه ال بااد أن يکااون 

موحااادا حتااای تجتماااع أفاااراد االماااة فاااي مختلاااف األمصاااار واالعصاااار علااای أصاااول ديااان اي فاااي العباااادات ، والعقيااادة وغيااار 

 ذالک أمة واحدة .

ماااة واحاااد تعباااد رباااا واحااادا يقتضااای هاااذا اقاماااة ديااان واحاااد التااای ال اخاااتالف فياااه وال اضاااطراب فياااه ، فبهاااذا ان وجاااود أ

قُاااوا فِيااا يَن َواَل تَتَفَرَّ ِه االعتباااار امااار الشاااارع باقاماااة الااادين ونهااای عااان التفااارق واالخاااتالف کماااا قاااال هللا تعاااالی )أَْن أَقِيُماااوا الااادِّ

واالتفاااق فااي امااور الاادين ، واجتناااب عاان التفاارق واالخااتالف فيااه ، فااان لالجماااع اماار هللا تعااالی فااي هااذه االيااة باتحاااد  3(

لهااا اثاار قااوي علاای وحاادة االمااة ولااه شااأن کبياار فااي اقامااة الاادين بعياادا عاان التفرقااات واالختالفااات واالضااطرابات ، يمکاان 

ماااا يتعلاااق باااأمور االعتقااااد باالجمااااع اقاماااة الااادين الوحياااد يمناااع عااان االختالفاااات والتفرقاااات ، يتوقاااف وجاااود أصاااول ديااان في

 وااليمان أصول واحدة متفق عليها.

الشاااعائر الدينياااة هاااو مااان أهااام االماااورات الدينياااة التااای تضااامن وحااادة االماااة االساااالمية فيهاااا، اذا کانااات الشاااعائر مجماااع 

 عليهاااا ومتفاااق علااای العمااال بهاااا بحياااث تنقااال مااان جيااال ساااابق الااای أخااار الحاااق علااای هاااذه الشااااکلة التااای يعااادم فيهاااا التفااارق

 واالختالف.

                                                           
 ۱۱۹آل عمران/ ( 1)

 (۹۲االنبياء/) (2 ) 

 (.۱۹)الشوری/ (3 ) 
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المساااائل االختالفياااة التااای ال اجمااااع فياااه فهاااو يمکااان ان األماااة شاااتت وفااارق و يوجاااد االخاااتالف والتفرقاااات فاااي أمااااة  

المساااالمة التاااای خطياااار لالسااااالم والمساااالمين ، وفااااي هااااذا العصاااار اتفاااااق واتحاااااد المساااالمين ضااااروري جاااادا وهااااذا يمکاااان 

مسااالمين وضاااعف ن وهااام يقضاااي أن يتفااارق واختلاااف باااين الباالجمااااع، عدوالمسااالمين الکفاااار يساااتفيد مااان اخاااتالف المسااالمي

 ،المسلمين باالتفرقات

ينبغاااای للمساااالمين ان يجتنااااب جاااادا ماااان اختالفااااات والتفرقااااات وأجمااااع علاااای المسااااائل التاااای ضااااروري التحاااااد واتفاااااق 

مسااالمة المسااالمين ، ناااذکر االن الموضاااوعات التااای ال اجمااااع فيهاااا وهاااو ظااااهر سااابب الخاااتالف المسااالمين و تنقسااام االماااة ال

 الی فرق ومذاهب کثير وهذا غير صحيح وخطير جدا لِلمة االسالمية:

 المسألة األولی: القراءة خلف االمام:

فااااي القااااراءة الجهريااااة  كهاااااقااااال االمااااام مالااااک رحمااااه هللا يسااااتحب قااااراءة الفاتحااااة للمااااأموم فااااي الصااااالة الساااارية وتر

فقاااد جااااء فاااي الموطااااء : قاااال يحيااای يقااارأ فاااى صاااالة السااارية ويتااارك القاااراءة فاااى صاااالة الجهرياااة المديناااة أن اهااال : ودليلاااه.

سااامعت مااان مالاااک رحماااه هللا يقاااول : األمااار عنااادنا أن يقااارأ الرجااال خلاااف االماااام فاااي الصاااالة التااای ال يجهااار فيهاااا االماااام 

 بالقراءة.بالقرأة ، ويتر  المأموم القراءة خلف االمام في الصالة التی يجهر فيه االمام 

ل فواجاااب علااى مااان صااالى  قااال:إلمااام الشاااافعي رحمااه هللا قااارأة الفاتحااة خلاااف االمااام واجاااب فاااي الصااالة السااارية. قاال  

 1منفرداً أو إماماً أن يقرأ بأم القرآن ای فاتحة الکتاب في كل ركعة اليجزيه غيرها.

 2وز.السرية والجهرية اليجالصالة قال الحنفية قراأة الفاتحة للمأموم في 

 ال يسااامع عااان االماااام بعيااادا الماااأموم بشااارط ان يكاااون  للماااأموم فاااي صاااالة الساااريةقاااراءة الفاتحاااة وقاااال الحنابلاااة يساااتحب 

 3قراءة االمام. 

لاااذلك كااان يجاااب توحياااد  إجماااع،هنااااك  ، وكاااانالمسااائلةهاااذه  فاايوبمااا أناااه لاام يكااان هناااك خاااالف باااين الفقهاااء والعلمااااء 

 اإلسالمي.األمة اإلسالمية والمجتمع 

 المسألة الثانیة : توریث ذوي األرحام

ال حصاااة فاااي مياااراث لاااذوي األرحاااام عناااد إماااام مالاااك رحماااه هللا ، ودليلاااه : إجمااااع أهااال المديناااة علااای لااان ال مياااراث 

لاااذوی االرحاااام، قاااال فاااي الموطاااأ : األمااار المجتماااع علياااه عنااادنا ، الاااذي ال اخاااتالف فياااه : و الاااذي أدركااات علياااه أهااال العلااام 

ابااان األُ لاااِلم ، و الجاااد أباااا األم : و العااام أخاااا األب لاااِلم : و الخاااال ، و الجااادة أم أباااي األم ، و ابناااة األُ لاااِلب ببلااادنا : أن 

 4و األم : و العمة و الخالة : ال يرثون بأرحامهم شيئاً .

ال يكاااون عصااابة أو ذو فااارض غيااار أناااوي األرحاااام عنااادما لاااذو قاااال الحنفياااة و الحنابلاااة إلاااى أن فاااي المياااراث حصاااة 

 الزوجين ، على اختالف في طريقة توريثهم تتردد بين القرابة والتنزيل . 

                                                           
 (.۱۱۷، ص ۱، جم  0111ه  0211)شافعی،  (1)

 (۵۵، ص ۱)مرغيناني، ج (2)

 (.۹۹۱، ص ۱ج، 0215 ،)ابن قدامة،  (3 )

 (.۸۹، ص ۱)سهيلی، ج  (4 )
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فالحنفياااة يختاااارون طريقاااة القراباااة فيورثاااون األقااارب فااااألقرب مااان ذوي األرحاااام .  والحنابلاااة يورثاااون علاااى طريقاااة  

 1التنزيل ، أي يجعلونه بمنزلة من يدلي به ممن يرث.

أصاااال مااااذهبهم ، باااال المااااال لبياااات المااااال ، و أفتااااى  هااااذا لميااااراثأمااااا عنااااد الشااااافعية ال حصااااة لااااذوی األرحااااام فااااي ا

المتااأخرون إذا لاام ينااتظم أماار بياات المااال بااالرد علااى أهاال الفاارض غياار الاازوجين مااا فاارض عاان فروضااهم بالنساابة ، فااإن 

 2لم يكونوا صرف إلى ذوي األرحام .

 من أدلة من قال بالتوريث

فاااي کتااااب هللا ( وهاااذا عماااوم يشااامل ذوي األرحاااام ويجعلهااام  أ: قولاااه تعاااالی ) وأولاااوا األرحاااام بعضاااهم أولااای بااابعي

 3أحق بالميراث.

علااای أن الخاااال مااان بهاااذا الحاااديث ....(( واساااتدل 4ب: قولاااه علياااه الصاااالة والساااالم )) والخاااال وارث مااان ال وارث لاااه

 5جملة الورثة وهو من ذوي االرحام ومثله سائراألرحام.

 ومن أدلة من لم یورث ذوي األرحام

أ: ))قااال : ساائل النبااي صاالى هللا عليااه و ساالم عاان ميااراث العمااة والخالااه فسااكت وهااو راكااب فسااار هنيئااة فقااال حاادثني  

  6جبرائيل صلى هللا عليه و سلم أن ال ميراث لهما((.

 ب: أن المواريث ثبتت بالنصوص الشرعية ، وال يوجد نص في اثبات االميراث لذوي االرحام. 

 لمسلم بالذمی:المسألة الثالثة: قتل ا

 اختلف األئمة في قتل المسلم بالذمي ، اذا قتله المسلم عمداً ، هل يقتل به؟

 7مالک رحمه هللا تعالی : ال يقتل مسلم بکافراال أن يقتله المسلم قتل غيلة فيقتل به. إلمامقاال

 8مطلقاً. المسلم بكافروقال أبوحنيفة وأصحابه رحمهم هللا تعالی يقتل 

دليااال اإلماااام مالاااك رحماااه  األدلدددة :شاااافعي و أحماااد رحمهماااا هللا تعاااالى فقااااال : ال يقتااال مسااالم بكاااافر بحاااال. أماااا اإلماااام ال

 هللا تعالى : هو عمل أهل المدينة ای اجماع اهل المدينة.

 من أدلة اإلمام أبي حنيفة و أصحابه رحمهم هللا تعالى :  

                                                           
 (۲۱۷ -۲۱۱، ص ۱)ابن قدامه، ج (1 )

 (.۸۱، ص ۱، جشافعي) (2 )

 (۱۹۵۵، ص ۹)بوساق، ج (3 )

 (.۹۱۱، ص ۲)ابن ماجه، ج (4 )

 (.۹۱۱، ص ۲)ابن ماجه، ج (5 )

 (.۹۸، ص ۱ج ،0111 – 0111، بغدادي) (6 )

 (.۲۹۱، ص ۲)مالک، ج (7 )

 (۱۱۱، ص ۱جمرغيناني ) (8 )
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اص فاااي القتلااى الحاار باااالحر و العبااد بالعباااد و األنثااى بااااألنثى قولااه تعااالى : } ياااا أيهااا الاااذين آمنااوا كتااب علااايكم القصاا  - 

 1( . ووجه االستدالل : عدم التفصيل في الحر بين مؤمن و غيره.11{.)البقرة: 

  2قوله عليه الصالة و السالم:) العمد قود إال أن يعفو ولي المقتول ( .

 3و هذا عمد فيجب القود به ، أي قتل القاتل ،وهو القصاص.

أن ظااااهر الكتااااب فااارض القصااااص باااين الماااؤمنين المكلفاااين الاااذين ربطااات   -حجاااة اإلماااام الشاااافعي رحماااه هللا تعاااالى : 

 بينهم أخوة اإليمان ، إذا قتل بعضهم بعضاً ، ال من انقطعت بهم الرابطة . 

 4ال.سنة المصطفى عليه الصالة و السالم حيث ثبت الدليل أنه ال يقتل مسلم بغيره بحال من األحو -

قااااول النبااااي صاااالى هللا عليااااه و ساااالم : ل المساااالمون تتكافااااأ دماااااؤهم ، و    -أمااااا حجااااة اإلمااااام أحمااااد رحمااااه هللا تعااااالى : 

 5يسعى بذمتهم أدناهم ، و ال يقتل مؤمن بكافرل.

الااااذمي منقاااااوص بااااالكفر ، و هاااااو فااااي هاااااذا كالمساااااتأمن ، و موافقااااة أباااااي حنيفااااة الجماعاااااة علااااى أن المسااااالم ال يقااااااد 

 6. فكذلك الذمي إذا قتله المسلم ال يقتل به. بالمستأمن

 المسألة الرابعة : المقدار المحرم في الرضاع

ن الرضااااع يثبااات حرماااة النكاااات كماااا يثبتهاااا النساااب ، و إنماااا اختلفاااوا فاااي مساااائل متعلقاااة بالرضااااع ، باااأاتفاااق العلمااااء 

 منها : المقدار الذي يثبت به التحريم ؟

ماااا هللا تعاااالى : أن قليااال الرضااااع و كثيااارة ساااواء فاااي ثباااوت التحاااريم. قاااال اإلماااام فاااذهب مالاااك و أباااو حنيفاااة رحمه  -0

 7مالك في الموطأ : الرضاعة قليلها و كثيرها إذا كان في الحولين تحرم.

 وذهب الشافعي رحمه هللا تعالى : أن التحريم ال يثبت إال بخمس رضعات متفرقات .

 قليل الرضاع و كثيره يحرم .   -وعن أحمد رحمه هللا تعالى ثالث روايات : أ 

 8ال يثبت التحريم إال بثالث رضعات . أن التحريم يتعلق بخمس رضعات فصاعداً.

اااااتُكُ  هَاااااتُُكْم َوبَنَاااااتُُكْم َوأََخااااَواتُُكْم َوَعمَّ َمااااْت َعلَااااْيُكْم أُمَّ ُِ أمااااا الحنفيااااة فاااااحتجوا بقولااااه تعااااالى:ل ُحرِّ
ْم َوَخااااااَلتُُكْم َوبَنَاااااُت اأْلَ

هَااااُت نَِساااائُِكْم َورَ  َضااااَعِة َوأُمَّ تِاااي أَْرَضاااْعنَُكْم َوأََخاااَواتُُكْم ِماااَن الرَّ هَااااتُُكُم الالَّ تِاااي فِاااي ُحُجاااوِرُكْم ِماااْن َوبَنَااااُت اأْلُْخاااِت َوأُمَّ بَاااائِبُُكُم الالَّ

تِاااي َدَخْلاااتُْم بِِهااانَّ فَاااإِْن لَااامْ  ا تَُكونُاااوا َدَخْلاااتُْم بِِهااانَّ فَااااَل ُجنَااااَت َعلَاااْيُكْم َوَحاَلئِاااُل أَْبنَاااائُِكُم الَّاااِذيَن ِماااْن أَْصااااَلبُِكْم َوأَْن تَْجَمُعاااو نَِساااائُِكُم الالَّ

َ َكاَن َغفُوًرا َرِحيًما ل .   9بَْيَن اأْلُْختَْيِن إاِلَّ َما قَْد َسلََف إِنَّ هللاَّ

                                                           
 (.۵۱۹، ص  01/12/2013بغا ، ) (1 )

 (.۹۱، ص ۹ج، 0111 – 0111بغدادي، ) (2 )

 (.۵۱۹، ص ۱ج ،0111 – 0111، بغدادي) (3 )

 (.۵۱۹، ص ۱ج ،0111 – 0111، بغدادي) (۱)

 (۲۱۸، ص ۸)ابن قدامه ، ج (۲)

 (۲۱۸، ص ۸)ابن قدامه ، ج (۹)

  (.۲۲۹، ص ۱، جمرغيناني) (۱)

 (.۵۱۱، ص ۲،ج01/12/2013 بغا ، ) (۵)

 (.۲۹)النساء/  (۱)
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يم بفعااال الرضااااعة مااان غيااار فصااال باااين قليااال أو كثيااار ، وهاااذا ماااذهب ابااان وجاااه االساااتدالل : أن هللا تعاااالى علّاااق التحااار 

 1عمر.

حجااااة الشااااافعي ، والصااااحيح فااااي مااااذهب أحمااااد ، رحمهمااااا هللا تعااااالى : أن آيااااة الرضاااااع عامااااة وخّصصااااتها الساااانة 

المحكياااااة عااااان رساااااول هللا صااااالى هللا علياااااه وسااااالم ، وبحاااااديث الرساااااول علياااااه الصاااااالة والساااااالم : ل ال تحااااارم المصاااااة 

 2تان ، وال الرضعة والرضعتان ل ، وما استدل به الشافعي استدل به الحنابلة للصحيح من مذهبهم.والمص

 البحث نتائج

 :يمكن عرض أهم نتائج البحث من خالل النقاط التالية

 .على أمر  من األمور الدينية -صلى هللا عليه وسلم  -أوالً: اإلجماع اتِّفاق علماء العصر من أُمَّة محمد 

ثانياً: البد للمجتهد والمجمعين توفر صفات ستة: االستقالل باللغة العربية، ومعرفة ب يات األحكام وأحاديث األحكام، 

و فقه النفس يتطلَّب فَْهم الواقع وإنزال األدلة عليه، بما يُحقق العدَل  -واإلحاطة بطُرق القياس ومراتب األدلة، وفقه النفس 

 ومصلحة المسلمين.

 ،ِمن ُمستَند؛ ألنَّ أهل اإلجماع ليس لديهم االستقالل بإثبات األحكام؛ فوَجب أن يَكون عن ُمستند شرعي إلجماع بدَّ لالثالثاٌ: 

.و نَّة، و أن يكون اإلجماع في ُحكم  شرعي  عَملي   عدم ُمخالَفة اإلجماع لنَص  في الِكتاب والسُّ

والذي ترجح لدی الباحث أن اإلجماع السكوتي ليس سكوتي، اع رابعاٌ: يتنوع اإلجماع إلى نوعين إجماع صريح، وإجم

 .وهللا أعلم .إجماعا، ألن السكوت ليس صريحا في الموافقة فال يكون إجماعا الفتقاره إلى عنصر الموافقة فال يكون حجة

ع يتحقق القول : أن اإلجماع يتحقق به وحدة كلمة المسلمين، وخاصة فقهاء األمة اإلسالمية، ومن خالل اإلجماخامسا

 الراجح والصواب إن شاء هللا تعالى.

 التوصیات

 :وفي األخير أوصي بمايلي

لاااه أهمياااة كبااارى فاااي التشاااريع، لماااا يحققاااه مااان أماااور كثيااارة، ولعااال مااان أبرزهاااا أناااه يحقاااق مبااادأ الشاااورى  إلجمااااعا -۱

بإساااتنباط األحكاااام الشااارعية مااان خاااالل ئل المساااتجدة التاااي لااايس فيهاااا نصاااوص شااارعية يقاااوم المجتهاااد فاااي االجتهااااد، والمساااا

النصاااوص القرآنياااة واألحادياااث النبوياااة، وعرضاااها علاااى فقهااااء األماااة اإلساااالمية كاااي يظهاااروا آراءهااام فاااي تلاااك المساااألة 

 ليتحقق بذلك شمل كلمة الفقهاء ووحدة كلمتهم من خالل إجماعهم.

التمساااااك بالااااادليل مهماااااا خاااااالف آراء أوصاااااي الفقهااااااء والمجتهااااادين بنباااااذ التعصاااااب لااااا راء الرجاااااال وماااااذاهبهم، و -4

 الرجال و مذاهبهم.

                                                           
  (.۵۱۱،ص ۲،، ج 01/12/2013 بغا ، ) (۱)

 (.۱۹۸، ص ۸ج ابن قدامه،) (۲)
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 آثار نظـام الحماية من االيــذاء في الحد من العنف األسري في المجتمع السعودي

 )دراسة في تحليل السياسة االجتماعية(

The Effects of the Law of Protection from Abuse in Reducing Family Violence in 

Saudi Society (A study in the analysis social policy) 

 ـادل عـلي الغــامديعالدكتور/ 

 دكتوراه الفلسفة في الخدمة االجتماعية، المملكة العربية السعودية

 sw_adil@hotmail.com Email: 

 ملخص:

ذاء في الحد من العنف األسري في المجتمع ر نظـــام الحماية من االيهدفت هذه الدراسة للتعرف على آثا

وقد تم  ،لسعودي، وكانت هذه الدراسة في مجال تحليل السياسة االجتماعية، وقد أستخدم الباحث المنهج الوصفيا

تحديد مجتمع الدراسة بأسلوب المسح الشامل لجميع أفراد مجتمع الدراسة من األخصائيين االجتماعيين )الذكور 

بعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية بفرع التا إدارات ودور الحماية االجتماعية واإلناث( العاملين في

( مفردة، 05( والبالغ عددهم )ة المكرمة، جدة، الطائف، القنفذةمنطقة مكة المكرمة، وشمل ذلك محافظات )مك

كما شملت الدراسة على جميع ضحايا العنف األسري المستضافين في دور الحماية االجتماعية والبالغ عددهم 

( من الخبراء من تخصصات ومستويات وظيفية مختلفة. 05اً، واشتملت عينة الدارسة على عدد )( مبحوث62)

 وقد أستخدم الباحث أداتين لجميع البيانات، األولى تتمثل في االستبانة. 

( من المستضافين المودعين بدور ٪22.6وقد توصلت الدراسة الى العديد من النتائج كان أهمها أن ما نسبته )

ة اإلجتماعية بمنطقة مكة المكرمة سبق وأن تعرض أحد افراد اسرهن لعنف أسري. كما أن الغالبية الحماي

( من المستضافين ٪92.2( منهن سبق وأن تعرضن لعنف أسري، وأظهرت النتائج أن )٪0...العظمى بنسبة )

حماية االجتماعية، وأن المودعين بدور الحماية اإلجتماعية بمنطقة مكة المكرمة لم يكن لديهن علم بوجود ال

( من المستضافين المودعين بدور الحماية اإلجتماعية بمنطقة مكة المكرمة لم يطلعن على المرسوم 22.6٪)

الملكي الخاص بنظام الحماية من االيذاء، وأوصى الباحث بالعديد من التوصيات والتي من أهمها: إجراء 

ر داخل األسرة، و أن تكون إدارة الحماية االسرية تابعة مبادرات وبرامج شاملة تستهدف تعزيز ثقافة الحوا

لوزارة الداخلية، يقوم عليها مدنيين وعسكريين من المختصين في المجال )اجتماعي، نفسي، قانوني(،  و تقوم 

 الوزارة المعنية بإنشاء مراكز متخصصة لتأهيل مرتكبي العنف، إلعادة تأهيلهم ودمجهم في المجتمع. 

 م الحماية، االيذاء، العنف اإلسري، المجتمع السعودي، السياسة االجتماعية.انظ تاحية:الكلمات المف
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The Effects of the Law of Protection from Abuse in Reducing Family Violence in 

Saudi Society (A study in the analysis social policy) 

 

Abstract: 

 This study aimed to identify the effects of the system of protection from abuse in 

reducing domestic violence in Saudi society. Males and females) working in the 

departments and roles of social protection of the Ministry of Human Resources and 

Social Development in the Makkah region branch, and this included the governorates 

of (Makkah Al-Mukarramah, Jeddah, Taif, Al-Qunfudhah) who numbered (50) 

individuals. The study also included all victims of domestic violence hosted in The 

role of social protection, totaling (26) respondents, and the study sample included (10) 

experts from different specializations and job levels. The researcher used two tools for 

all the data, the first is the questionnaire. 

The study reached many results, the most important of which was that a percentage of 

(96.2%) of the hosts who were placed in social protection homes in the Makkah 

region had one of their family members previously exposed to domestic violence. The 

vast majority (88.5%) of them had previously been subjected to domestic violence, 

and the results showed that (76.9%) of the hosts who were placed in social protection 

homes in Makkah Al-Mukarramah region were not aware of the existence of social 

protection, and that (69.2%) of the hosts deposited in protection homes The social 

community in Makkah Al-Mukarramah did not see the royal decree on the system of 

protection from abuse, and the researcher recommended several recommendations, 

the most important of which are: conducting comprehensive initiatives and programs 

aimed at promoting a culture of dialogue within the family, and that the Department 

of Family Protection be affiliated with the Ministry of Interior, on which civilians and 

military personnel are based. Specialists in the field (social, psychological, legal), and 

the concerned ministry is establishing specialized centers to rehabilitate perpetrators 

of violence, rehabilitate them and integrate them into society. 

Keywords: protection system, abuse, domestic violence, Saudi society, social policy. 
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 مـقـدمـة: 

تسعى دول العالم قاطبةً وبجهد حثيث على اختالف قوتها وسطوة نفوذها، وعلى مدى انتشار رقعتها       

الجغرافية، وحجم السكان الذين ينتمون لها، على اصدار التشريعات والقوانين التي يكون من شأنها تماسك الدولة 

دراً على دعم أفراده بكل السبل وبجميع اإلمكانات ورفعت شأنها في جميع المجاالت، وأن يكون المجتمع قا

لتتحقق الرفاهية بجميع جوانبها، وتلك التشريعات تكون منظمة لحياة االفراد سواء في العالقة فيما بينهم او 

العالقة المتبادلة مع الدولة، من خالل سن الواجبات التي ينبغي ان يلتزم بها الفرد، وايضاً توضيح الحقوق التي 

 تع بها الفرد والكيفية التي من خاللها يمكن ان تصان تلك الحقوق من االنتهاك او الحرمان.يتم

والمجتمع السعودي من هذه المجتمعات التي تحرص قيادته بجميع الجهات التشريعية بإصدار تلك القوانين       

الجتماعية والتي تمس حياة األفراد والتي مصدرها الشريعة اإلسالمية، والتي من ضمنها ما يهتم بميدان الرعاية ا

في جوانب عدة، ومنها ما يتعلق بالنظم االجتماعية وتحديداً في نطاق االسرة، وفي ذات السياق فقد شمل النظام 

األساسي للحكم المبادئ التي تكفل الحقوق األساسية للمواطن السعودي وتمثل المظلة لسياسة االجتماعية ومنها 

جاء في نصها" تحرص الدولة على توثيق أواصر األسرة والحفاظ على قيمها العربية المادة العاشرة التي 

واإلسالمية ورعاية جميع أفرادها وتوفير الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم وقدراتهم"، وذلك ألن االسرة هي 

ياجات اشباع جميع احتاللبنة األساسية في المجتمع و المؤسسة االجتماعية األولى، والوسط اإلنساني المسئول عن 

افرادها، وتعد االسرة حلقة الوصل بين الفرد والمجتمع، وهي التي يقع على كاهلها تنشئة االفراد ليساهموا بشكل 

 إيجابي في بناء المجتمع. 

ونجد في المقابل دول العالم األخرى ومنها دول العالم الثالث وتحديداً الدول العربية ظلت الى وقت قريب       

 قر الى القوانين او االستراتيجيات او الخطط المنهجية في التعامل مع العنف االسري.تفت

الى تناول  Social policyوفي ضوء ذلك تسعى هذه الدراسة من خالل عملية تحليل السياسة االجتماعية       

 نظام الحماية من االيذاء في الحد من العنف االسري في المجتمع السعودي. 

 الـدراسـة:مـشـكلـة   .1.1

شهد العالم خالل الفترة السابقة وتحديداً خالل النصف الثاني من القرن العشرين عدة تحوالت وانتقاالت        

مختلفة ومتعددة شملت جميع مناحي الحياة على اختالفها سواء االقتصادية منها او السياسية واالجتماعية 

داخل االسرة، لذا كان حتماً أن تتكاتف جميع  Violenceوكان نتيجة ذلك ان برزت مشكلة العنف  وغيرها،

الجهود على مستوى العالم للحد من هذا الطوفان وإيجاد الحلول الناجعة إلعادة التوازن الفعال داخل منظومة 

االسرة، حيث ازدادت في السنوات األخيرة الدراسات االكاديمية واألبحاث العلمية التي تسلط الضوء على جوانب 

 شكلة وتناولها من زوايا متعددة وعوامل مختلفة.هذه الم
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ولعل مما يؤكد انتشار وتفشى هذه المشكلة تلك االحصائيات الرسمية التي تصدر من المنظمات العلمية        

والجهات االقليمية التي تعنى بالعنف األسري أو من خالل األبحاث والدراسات التي تسلط الضوء على جوانبها 

 المتعددة.

وبالنظر الى المجتمعات العربية فهي ليست بمنأى عن شبح وخطورة هذه المشكلة ألنها جزء ال يتجزأ من       

هذا العالم، وأنها قد تفشت بين دولها وأنتشرت في مجتمعاتها، بالرغم من وجود قوانين الحماية ضد العنف 

لبحرين بينما في بعض الدول األخرى مثل االسري كما في الجزائر والمملكة األردنية الهاشمية ولبنان ومملكة ا

االمارات العربية المتحدة واليمن وتونس اقرت بنوداً ومواداً محددة في قانون العقوبات يتناول مسالة العنف 

 االسري. 

 ة: الـدراس .  أهـميـة2.1

 األهمية العلمية " البعد النظري": -

ستوى المملكة العربية السعودية "في حدود معرفة تكتسب هذه الدراسة أهميتها كونها لها السبق على م  

الباحث" الذي يقوم على تحليل السياسة اإلجتماعية لبحث آثار نظام الحماية من االيذاء في الحد من العنف في 

 المجتمع السعودي. 

هذا  فيلهذه الدراسة في انه قد تسهم في إثراء المكتبة السعودية والعربية  العلمية وتأتي أيضاً األهمية 

 الميدان، والسيما أن مكتبتنا تفتقر للكثير من المراجع العلمية والبحثية في مجال تحليل السياسات االجتماعية. 

 االهميـة العملية "البعد التطبيقي ": -

تتمثل االهمية العملية في ان الدراسة قد تساهم في كشف وتوضيح األثار التي أحدثها تطبيق نظام  

اء على اختالف تلك األثار، وايضاً تقدم لصانعي السياسة ومتخذي القرار في مجال الحماية من الحماية من االيذ

 االيذاء وتحديدا في وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية بعض األمور التي قد يكون اغفلها النظام.

 :ةالـدراس ـداف. أه3.1

ثار نظام الحماية من االيذاء في الحد من العنف تنطلق الدراسة من هدف رئيس يتمثل في التعرف على آ 

األسري في المجتمع السعودي، والذي تعنى بتطبيقه في المقام األول وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية، 

ويتفرع عنه األهداف التالية: التعرف على الواقع الفعلي "الميداني" لتطبيق نظام الحماية من االيذاء موضع 

ل.  معرفة مدى فعالية نظام الحماية من االيذاء في تحقيق أهدافه.  التعرف على كفاءه النظام موضع التحليل التحلي

 في الحماية من االيذاء.  التعرف على مساهمة النظام في تحقيق الوقاية من االيذاء في المجتمع السعودي. 

 ة:الت الـدراس. تـسـاؤ4.1

اف من خالل التعرف على آثار نظام الحماية من االيذاء في الحد من بناء على ما تبنته الدراسة من أهد 

العنف األسري في المجتمع السعودي تسعى الدراسة إلى اإلجابة على التساؤالت التالية: ما الواقع الفعلي 
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قيق تح"الميداني" لتطبيق نظام الحماية من االيذاء موضع التحليل؟ ما مدى فعالية نظام الحماية من االيذاء في  

 أهدافه؟  ما مدى كفاءه النظام موضع التحليل في الحماية من االيذاء؟ 

 ـة: .  مصطلحات الـدراس5.1

 تتمثل المفاهيم األساسية للدراسة في: آثار نظام الحماية من االيذاء، العنف االسري، تحليل السياسة االجتماعية 

 أ. آثار نظام الحماية من االيذاء: 

  Effectsآثار 

 (.022: األثر بقية الشيء، والجمع آثار وأثوار، وخرجت في إثره وفي أثره أي بعده )ابن منظور، لغة آثار

: "نتيجة غير مقصودة وغالباً ما تكون متوقعه أيضاً، تترتب على فعل أو حادثة لكنها ال تنتج عنه آثار اصطالحا  

 ( .655،.مباشرة وأنما بعد سلسلة من اإلحداث. )عامر،

: يقصد باآلثار في هذه الدراسة هو ما احدثه نظام الحماية االيذاء بعد أقرره وتطبيقه وفقاً لالئحته ئيا  آثار اجرا

 داخل نطاق األسرة بالمجتمع السعودي. Violenceالتنفيذية، في الحد من سلوكيات العنف 

  Systematicالنظام 

وأصل النظام، ونظام كل أمر: مالكه والجمع  : ما نظمت فيه الشيء من خيط وغيره، وكل شعبة منالنظام لغويا  

(، وجاء المعجم الوسيط بتبان النظام على أنه: الترتيب واالتساق، ويقال .022أنظمة وأناظيم ونظم )ابن منظور، 

 (6500نظام االمر قوامه وعمادة، والنظام هو الطريقة )المعجم الوسيط،

عراف وغيرها من األمور التي تقوم عليها حياة المجتمع، : "مجموعة المبادئ والتشريعات واألالنظام اصطالحا  

 ( 520،6550حياة الدولة، وبها تتنظم أمورها ")القوسي، 

 : Protectionالحماية 

: حمى يحمي: حماية، نصره، دافع عنه، وحمياً وحمية وحماية ومحمية. الشيء منه: منعة ودفعه عنه الحماية لغة

حمياً وحماية: دفع عنه، ويقال حماه  –( حمى الشيء فالناً 6500الوسيط، (، وجاء في )المعجم0226)مسعود، 

من الشيء وحماه الشيء. أما في قاموس الغني جاء تعريف الحماية بأنها: مصدر حمى، حماية المواطنين: 

 (6505،وقايتهم وصيانتهم )أبو العزم

 الحماية اصطالحا: 

فت بأنها "اإلجراءات العامة التي تتخذ بشأن الضعف والخطر ومن أبرز تعريفات الحماية االجتماعية: عر     

 (  09،6509واالستبعاد وهي الفئات التي يمكن أن تتضمنها السياسة االجتماعية )الحربي، 
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 الحماية إجرائيا :  

 يعرف الباحث الحماية في ضوء هذا الدراسة بأنها: السبل التي تشمل اإلجراءات واآلليات الشرعية والنظامية،

انسانيته أو التعدي على خصوصيته او حرمانه من حقوقه، سواًء  انتهاكالتي من شأنها الحفاظ على الفرد من 

 بشكل مباشر أو غير مباشر.

 : Abuseااليذاء 

: جاء في لسان العرب أذى: األذى: كل ما تأذيت به، آذاه يؤذيه أذى وأذاه وأذيه وتأذيت به، واالسم االيذاء لغة

 (.022اة )أبن منظور،األذية واألذ

 ( بان االيذاء: أذى يأذي: اذى وأذاه به لحقه منه أذى 0226ويرى )مسعود،  

: يعرف االيذاء بأنه سلوك خاطئ يتسبب في إحداث إيذاء جسدي أو نفسي أو مادي لفرد أو االيذاء اصطالحا  

أو يؤذى أو يقتل. )آل سعود، جماعة، وهو ناتج عن أعمال متعمدة أو ال مبالية، تؤدي الى أن يتضرر الشخص 

 (50م،6550

: يعرفه الباحث بانه السياسات والتعليمات واإلجراءات المهنية المفهوم االجرائي لنظام الحماية من االيذاء

 الرسمية، الصادرة بمرسوم ملكي لتنظيم كل ما يتعلق بتطبيق الحماية من االيذاء في المجتمع

 Violence Familyب. العنف االسري 

: أي اخذه وأعنف الشيء: عرفه لسان العرب بأنه "الخرق باألمر وقلة الرفق به، وهو ضد الرفق، عنف لغةال

 -أنه: (، وعرف لغوياً في المعجم األساسي على .022بشدة، والتعنيف هو التقريع واللوم )ابن منظور، 

 عنفاً عنيفاً: أخذ بشدة وقسوة أو – عنف يعنف للقانون.عنف: استخدام القوة استخداماً غير مشروع او غير مطابق 

 ( 000،6502المه بشدة. عنف: من يأخذ غيره بقوة وقسوة )محمد، 

م للعنف بأنه "سلوك منتهج ضمن عالقة معاشرة يتسبب 6500: جاء في تعريف األمم المتحدة العنف اصطالحا  

ات الجنسية القسرية واإليذاء في حدوث ضرر جسدي أو جنسي أو نفسي، بما في ذلك االعتداء الجسدي والعالق

 (  00،6502النفسي وسلوكيات السيطرة" )الزين،

فعل او قول يصدر من شخص كان صريحاً او ضمناً  Behavior: كل سلوك التعريف االجرائي للعنف االسري

 ويكون بنية وقصد، وهذا السلوك يؤثر على أحد افراد اسرته اومن تحت وصايته شرعاً أو قانوناً. 

  Analysis Social Policyليل السياسة االجتماعية ج. تح

 : Analysisتحليل 
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: جاء في المعجم الوسيط: "التحليل، تحليل الجملة: بيان اجزائها ووظيفة كل منها" )المعجم التحليل لُغة 

 ( التحليل: "مصدر حلل قدم تحليالً للموضوع: تفسيراً 6505،( وجاء في معجم الغني )أبو العزم6500الوسيط،

 وشرحاً".

: جاء أن التحليل عبارة عن "تفتيت الشيء للوصول الى فهم معمق وأكثر منطقية، ويستخدم التحليل اصطالحا  

التحليل كالً من التفكيك والتقسيم في شرح األشياء المعقدة من خالل ارجاع هذه األشياء الى وحدات أو أجزاء 

  (05،6509أولية بواسطة التفكيك والتقسيم". )حرارة،

 : Policyالسياسة 

: وتعرف السياسة لغة بانها تعني: " تدبير أمر عام في جماعة ما تدبيراً يغلب فيه معنى االحسان" السياسة لغة

 ( 05،6500)السروجي، وآخرون، 

: "بانها االفتراض بوجود غايات أو أهداف يلزم تحقيقها، 0225: عرفتها موسوعة السياسة السياسة اصطالحا  

 ( 05،6502رى أن السياسة فن وعلم وفلسفة يندمجون جميعاً في عملية الحكم" )الخمشي،وهناك من ي

 تحليل السياسة االجتماعية: 

يعرف تحليل السياسة االجتماعية بأنها: "مجموعة المسارات التي تحدد الجهود الحكومية واألهلية لتحقيق      

مقابلة الحاجات اإلنسانية من خالل خطط علمية وبرامج األهداف االستراتيجية ومواجهة المشكالت االجتماعية و

 ( 95،6502)جمعة،

: بأنها عملية يقوم بها مختصين لديهم علوم ومعارف ومهارات تعريف تحليل السياسة االجتماعية اجرائيا  

Skills مستخدمين السياسات المتعلقة بالقوانين والتشريعات التي تصدر عن الدولة في ميدان الرعاية ،

 او حل مشكالت مجتمعية. Needsلمقابلة احتياجات  Social Welfareجتماعية اال

 

 قـةالـدراسات الـسـاب 

 أوال . الدراسات المتعلقة بالحماية من االيذاء 

 أ.  الدراسات العربية 

 ( بعنوان )دور هيئة حقوق االنسان في الحد من العنف األسري بمنطقة الرياض( 2212دراسة )المطيري، -1

هدفت الدراسة الى التعرف على دور هيئة حقوق االنسان في الحد من العنف االسري بمنطقة الرياض وذلك       

من خالل التعرف على أنماط العنف االسري التي ترد للهيئة، وأيضاً كان من أهدافها معرفه التدابير واإلجراءات 

ري، والكشف عن المعوقات التي تحد من دور الهيئة في الميدانية والوقائية التي تتخذها الهيئة للحد من العنف األس

( فرداً من منسوبي هيئة حقوق 025مواجهة العنف االسري، وقد شملت عينة الدراسة من خالل المسح الشامل )

 االنسان بمنطقة الرياض، وقد اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي منهجاً للدراسة.
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قواعد الجنائية في النظام السعــــــودي للحمــــــــــاية من ( بعنوان )خصائص ال2215 دراسة )بيطار، -2 

 االيذاء( 

هدفت الدراسة إلى التعرف على خصائص النموذج التنظيمي السعودي للحماية من االيذاء، واألسلوب الذي       

مة لقة بالجرياتبعه المنظم في مواجهة هذا النوع من الجرائم، وأيضا هدفت الدراسة الى إيضاح الخصائص المتع

والعقوبات المقررة لها في نظام الحماية من االيذاء، وايضاً الوقوف على اإلجراءات النظامية واالليات العلمية 

 والتطبيقية المقررة لمسالة المتسبب ومعاقبته، وايضاً معرفة األسباب التي تحول كلياً أو نسبياً دون تنفيذ النظام.

ضحايا جرائم العنف االسري دراسة اجتماعية من واقع االحصائيات ( بعنوان )2212دراسة )هالل،  -3

 الرسمية للمجتمع السعودي( 

هدفت الدراسة الى التعرف على حجم ضحايا جرائم العنف االسري في مجتمع الدراسة، وصور االيذاء التي       

لى مناطق مجتمع الدراسة، يتعرض لها الضحايا، وكذلك توزيع هؤالء الضحايا حسب النوع، وايضاً توزيعهم ع

 إضافة الى ذلك التعرف على أكثر االفراد تعرضاً للعنف في الوقت نفسه األكثر ارتكاباً للعنف داخل االسرة، 

وقد استخدم الباحث في الدراسة المنهج الوصفي التحليلي استنادا على تحليل المضمون من خالل اإلحصاءات 

 الرسمية حول المشكلة.

( بعنوان )المعوقات التي تواجه االخصائيين االجتماعيين بلجان الحماية من 2212جاني، دراسة )الدع -4

 العنف وااليذاء في المستشفيات الحكومية( 

هدفت الدراسة بشكل رئيس إلى التعرف على المعوقات التي تواجه األخصائيين االجتماعيين بلجان الحماية       

د تم تطبيق الدراسة من خالل الحصر الشامل لجميع االخصائيين من االيذاء بالمستشفيات الحكومية، وق

االجتماعيين واالخصائيات االجتماعيات بلجان الحماية من العنف وااليذاء في المستشفيات الحكومية والبالغ 

 ( اخصائيا واخصائية، وقد استخدم في الدراسة االستبانة كأداة للدراسة.52عددهم )

( بعنوان )العنف ضد األبناء وانعكاسه على االمن االجتماعي من وجه نظر 2212دراسة )القحطاني،  -5

 االختصاصين االجتماعيين والنفسيين العاملين بمراكز الحماية االجتماعية بمدينة الرياض( 

هدفت الدراسة الى التعرف على أكثر أنماط العنف ضد األبناء انتشاراً، وأكثر المتغيرات االجتماعية المسؤولة 

انتشار العنف ضد األبناء، وايضاً أبرز انعكاسات ممارسة العنف ضد األبناء على األمن االجتماعي في عن 

المجتمع السعودي، وتحديد دور مراكز الحماية االجتماعية في الحد من العنف ضد األبناء، وقد استخدم الباحث 

خصائيين االجتماعيين والنفسيين في في هذه الدراسة منهج المسح االجتماعي وطبق االستبانة على جميع األ

 ( اختصاصياً.55مراكز الحماية االجتماعية بمدينة الرياض والبالغ عددهم )
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 ب. الدراسات األجنبية  

( بعنوان )المأوى والخدمات المقدمة لضحايا العنف األسري في والية إلينوي Grossman,2010 دراسة ) -6

( بعنوان )خبرات األطفال من العنف المنزلي: استجابة الشرطة  (Stanley et,al, 2011األمريكية( و دراسة

 و خدمات حماية الطفل(

هدفت الدراسة إلى إستعراض طبيعة الخدمات المتنوعة التي تقدم لضحايا العنف األسري اثناء اإلقامة في       

 اراء عينة عشوائية منالمأوي المخصصة لضحايا العنف االسري في والية إلينوي والتي تعتمد على خبرات و

عاماً فما فوق وهن اللواتي تلقين الخدمات في احدى الماوي المنشرة والتي  .0النساء تتراوح أعمارهن بين 

( هيئة توفر المساعدة والخدمات المتعددة لضحايا العنف االسري، واستغرقت الدراسة بين 95يقارب عددها من )

 م 6550كانون األول  00م و.022كانون الثاني  0

 ثانيا : الدراسات المتعلقة بتحليل السياسة االجتماعية 

 أ. الدراسات العربية 

 ( بعنوان )تحليل سياسات الرعاية االجتماعية للمرأة في مصر( 2213دراسة )أبو علي،  -1

ة من لفترهدفت الدراسة الى تحديد سياسات الرعاية االجتماعية المتعلقة بالمرأة المصرية وتحديداً خالل ا      

م، حيث ركزت على اهداف تلك السياسات في الفترة الزمنية المشار اليها، وايضاً سعت 6505م الى عام 0265

الى توضيح التوجهات السائدة للقوى المحيطة وظروف المجتمع على تحديد تلك السياسات، وايضاً هدفت الى 

 وانب القصور والضعف التي تعتريها.التركيز المباشر على جوانب القوة في تلك السياسات وايضاً ج

 ( بعنوان )تحليل سياسة الوقف كمدخل لتفعيل خدمات الرعاية االجتماعية في مصر( 2216دراسة )جمعة،  -2

 -0252هدفت الدراسة الى رصد التطورات والتغيرات التي طرأت على سياسة الوقف خالل الفترة من عام       

ا وضع تصور مقترح لسياسة بديلة للوقف لتفعيل خدمات الرعاية االجتماعية م  ومن اهم ما جاء في أهدافه6505

في مصر من خالل اقتراح سياسة بديلة، وقد اتخذت الدراسة من المنهج الوصفي اسلوباً في البحث، وقد اعتمدت 

وبلغ حجم الدراسة على اكثر من منهج علمي، فقد استخدم الباحث منهج دراسة الحالة ومنهج المسح االجتماعي 

 (.505العينة )

 ( بعنوان )تحليل سياســــــات الرعــاية االجتماعية لألسرى المحررين في فلســطين( 2212دراسة )حرارة، -3

هدفت الدراسة الى تحديد مجاالت اهتمام سياسات الرعاية االجتماعية المختلفة لألسرى المحررين خالل       

اسة الى تحديد األهداف والقيم واإلجراءات والمستهدفين والتأثيرات م، وايضاً سعت الدر6505-0225الفترة 

الجوهرية لسياسات الرعاية االجتماعية المتعلقة باألسرى المحررين خالل مراحل التحليل، وايضاً هدفت الى 

 .باألسرى المحررين ونتائج تنفيذهاتحديد الجوانب التطبيقية لسياسات الرعاية االجتماعية المتعلقة 
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 .  الدراسات األجنبية  ب 

 ( بعنوان )تحليل سياسة مناهضة العنف المنزلي في جورجيا( Ubilava  et.al, 2014دراسة ) -4

ركزت الدراسة على تبني نتائج مشروع بحثي عن العنف المنزلي أجره صندوق األمم المتحدة للسكان والذي       

تقع ضحية للعنف المنزلي، واعتمدت الدراسة على توصل الى أنه بين كل احدى عشر إمراه متزوجه واحدة 

التحليل الكيفي المتعمق لوثائق السياسات والقوانين والمناقشات، تحديد االليات التي تم فيها صياغة قانون الحماية 

م، حيث وضحت الدراسة أن القانون ليس بالفعالية والكفاءة التي من 6552من العنف المنزلي الذي تم اقراره عام 

 لها يمكن الحد من هذه المشكلة.خال

( بعنوان )تحليل السياسة االجتماعية المقارن في االتحاد األوروبي  Vandenbroucke , 2017دراسة ) -0

 على حافة العصر الجديد(.

هدفت هذه الدراسة إلى تقديم تحليالً نظرياً لتحليل السياسة االجتماعية المقارنة في االتحاد األوروبي حيث       

يشغل تحليل السياسات المقارن دورا مهما في االتحاد األوروبي، وأن السياسة االجتماعية األوروبية تطورت في 

العقد األول من القرن الحادي والعشرين وهي سياسة متشابكة جوهريا مع تحليل السياسات االجتماعية المقارنة 

 (. OMCخاصة في سياق طريقة التنسيق المفتوحة )

 ري اإلطار النظ 

 المبحث األول: نظام وواقع الحماية من اإليذاء في المجتمع السعودي  -

 أوال : التعامل مع حاالت اإليذاء قبل إقرار النظام:

في هذا الصدد يصعب حصر االلية التي كان يتم التعامل بها مع الحاالت قبل إقرار النظام، وذلك قد يعود        

من حاالت العنف االسري يتم السكوت عنها داخل جدران محيط االسرة  الى عاملين رئيسيين أولهما ان الكثير

ألنها قد تتحرج من اظهاره وذلك بسب بعض األعراف والتقاليد العربية من باب التستر والحفاظ على 

 Family Stabilityخصوصيات االسرة، أو سد للعديد من الذرائع من أجل الحفاظ على االستقرار االسري 

 التي تعاني بداخلها الحالة من العنف االسري.لتلك االسرة 

 ثانيا : نظرة عامة لنظام الحماية من االيذاء:

هـ والمتوج 02/05/0555وتاريخ  556صدر نظام الحماية من االيذاء بقرار مجلس الوزراء برقم        

 : هـ وحيث جـــــــــاء فيه00/00/0555وتــاريخ  06بالمرسـوم الملكـــي رقــــــــم 

 : الموافقة على نظام الحماية من االيذاء بالصيغة المرفقة. أوال  

رسومنا م تنفيذ-يخصهكل فيما –: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء األجهزة المستقلة ثانيا  

 هذا. 
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وماً ل تسعين يوتضمن المرسوم الملكي للنظام في مادته السادسة عشر ما نصه "يصدر الوزير الالئحة خال       

من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ سريانه" وعلى إثر ذلك صدر القرار الوزاري 

ه والمتضمن الالئحة التنفيذية لنظام الحماية من 0/0550/.وتاريخ  55559من وزير الشؤون االجتماعية رقم 

 االيذاء.

 ة من االيذاء: ثالثا : استراتيجيات النظام في الحماي

كما سبق ذكره ان النظام جاء بين طياته سبعة عشر مادة، الحتواء مشكلة العنف بكل اشكاله وبكافة طرقة        

المختلفة، وسد الذرائع التي قد يكون من خاللها وقوع العنف على أحد افراد المجتمع، ويمكن توضيح 

كما يراها الباحث وهي كالتالي: محور المفاهيم والتعاريف، االستراتيجيات التي جاء بها النظام في أربع محاور 

 المحور الوقائي -المحور اإلجرائي "التدخل العالجي": المحور العقابي 

 رابعا : الحماية من االيذاء في بعض األنظمة السعودية: 

رة او غير مباشرة في هناك العديد من أنظمة الدولة تطرقت للحماية من االيذاء سواء كان ذلك بطرق مباش       

موادها واجراءاتها التنظيمية، وباستعراض األنظمة السعودية التي رصدها الموقع الرسمي االلكتروني على 

( فان من تلك األنظمة ما يلي: النظام www.boe.gov.saالشبكة العنكبوتية لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء )

 ساسي للحكم، نظام حماية الطفل، نظام مكافحة جريمة التحرش، نظام مكافحة جرائم االتجار باألشخاص األ

 خامسا : مؤسسات حماية االسرة من االيذاء في المجتمع السعودي:  

او أحد افرادها من االيذاء  Family Protectionتتعدد القطاعات والمؤسسات التي تعنى بحماية االسرة        

المجتمع السعودي، وعلى ضوء ذلك يتم التركيز على القطاعات التي لها دور مباشر وهام في هذا المجال، في 

 وبناء على ذلك فان القطاعات في مجملها تتخذا مسارين في تقديم خدماتها لهذه الفئة،

تم وفيما يلي سوف ي اما المؤسسات الحكومية التابعة لدولة، او ما يعرف بالقطاع الغير ربحي "القطاع الثالث" 

 استعراض أهمها وبعض من الخدمات التي تقدمها في مجال الحماية من االيذاء. 

 ،وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية، هيئة حقوق االنسان، مجلس شؤون األسرةأ: المؤسسات الحكومية 

 الوطني:  وحدة الحماية من العنف وااليذاء بوزارة الصحة، برنامج األمان األسري

 ب: المؤسسات الغير حكومية " القطاع الثالث " 

  الجمعية الوطنية لحقوق االنسان 

 جمعية حماية األسرة بمنطقة مكة المكرمة 
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 سادسا : القوانين والتشريعات الدولية للحماية من االيذاء التي انضمت لها المملكة العربية السعودية  

مية في المملكة العربية السعودية هي امتداد لتطبيقها في الخالفات االسالمية إن تطبيق حقوق االنسان االسال       

السابقة التي عاملت اإلنسان بحقوقها التي شرعت له في االسالم فنجحت سياسياً واجتماعيا واقتصادياً ورضيت 

 ( 005-6506،006عن المجتمع ورضي المجتمع عنها. )الخمشي، الشلهوب، 

 توافق مع اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان( بنود ال1جدول رقم )

 

 ق مع إعالن القاهرة حول حقوق االنسان( بنود التواف2جدول رقم )

 

 

 

 

 

 

 اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان-1

رقم 

 المادة
 نــص المـــــادة

 لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسالمة شخصه. 5

 ال يعرض أي إنسان للتعذيب وال للعقوبات أو المعامالت القاسية أو الوحشية أو الحاطّة بالكرامة. 0

 هي الوحدة الطبيعية األساسية للمجتمع ولها حق التمتع بحماية المجتمع والدولة.( األسرة 5) 02

60 
( لألمومة والطفولة الحق في مساعدة ورعاية خاصتين، وينعم كل األطفال بنفس الحماية 6)

 االجتماعية سواء أكانت والدتهم ناتجة عن رباط شرعي أو بطريقة غير شرعية.

 اعالن القاهرة حول حقوق االنسان-2

رقم 

 المادة
 نــص المـــــادة

6 
)د( سالمة الجسد مصونة، وال يجوز االعتداء عليها، كما ال يجوز المساس بها بغير مسوغ 

 شرعي، وتكفل الدولة حماية ذلك. 

9 
لمجتمع والدولة في الحضانة والتربية والرعاية )أ( لكل طفل عند والدته حق على االبوين وا

 المادية والصحية واألدبية كما تجب حماية الجنين واألم وإعطاؤهما عناية خاصة. 
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 ( بنود التوافق مع اتفاقية حقوق الطفل3جدول رقم ) 

 

 اتفاقية حقوق الطفل-3

رقم 

 المادة
 نــص المـــــادة

6 

لتدابير المناسبة لتكفل للطفل الحماية من جميع أشكال التمييز أو ( تتخذ الدول األطراف جميع ا6)

العقاب القائمة على أساس مركز والدي الطفل أو االوصياء القانونيين عليه، أو أعضاء االسرة أو 

 أنشطتهم أو آرائهم المعبر عنها أو معتقداتهم. 

5 

لالزمتين لرفاهه، مراعية حقوق ( تتعهد الدول األطراف بأن تضمن للطفل الحماية والرعاية ا6)

وواجبات والديه أوصيائه أو غيرهم من األفراد المسؤولين قانونا عنه، وتتخذ تحقيقا لهذا 

 الغرض، جميع التدابير التشريعية واإلدارية المالئمة. 

 ( تعترف الدول األطراف بأن لكل طفل حقاً أصيالً في الحياة.0) 2

02 

ع التدابير التشريعية واإلدارية واالجتماعية والتعليمية المالئمة ( تتخذ الدول األطراف جمي0)

لحماية الطفل من كافة أشكال العنف أو الضرر أو اإلساءة البدنية أو العقلية واإلهمال أو المعاملة 

المنطوية على إهمال وإساءة المعاملة أو االستغالل، بما في ذلك االساءة الجنسية، وهو في 

والدين( أو الوصي القانوني )االوصياء القانونين( عليه أو أي شخص آخر يتعهد رعاية الوالد )ال

 الطفل برعايته. 

( ينبغي أن تشمل هذه التدابير الوقائية، حسب االقتضاء إجراءات فعالة لوضع برامج 6)

اجتماعية لتوفير الدعم الالزم للطفل وألولئك الذين يتعهدون الطفل برعايتهم، وكذلك لألشكال 

خرى من الوقاية ولتحديد حاالت إساءة معاملة الطفل المذكورة حتى اآلن واإلبالغ عنها األ

 واالحالة بشأنها والتحقيق فيها ومعالجتها وكذلك لتدخل القضاء حسب االقتضاء. 

 تتعهد الدول األطراف بحماية الطفل من جميع أشكال االستغالل الجنسي واالنتهاك الجنسي. 55

52 
األطراف الطفل من سائر أشكال االستغالل الضارة باي جانب من جوانب رفاه تحمي الدول 

 الطفل.

52 

تتخذ الدول األطراف كل التدابير المناسبة لتشجيع التأهيل البدني والنفسي وإعادة االندماج 

االجتماعي للطفل الذي يقع ضحية أي شكل من أشكال اإلهمال أو االستغالل أو اإلساءة أو 

أي شكل آخر من أشكال المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهنية أو  التعذيب أو
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 ( بنود التوافق مع الميثاق العربي لحقوق االنسان4جدول رقم )

 

 ( بنود التوافق مع ميثاق حقوق الطفل في اإلسالم5جدول )

 

 

المنازعات المسلحة، ويجرى هذا التأهيل وإعادة االندماج هذه في بيئة تعزز صحة الطفل 

 واحترامه لذاته وكرامته.

 بي لحقوق االنسانالميثاق العر-4

 نــص المـــــادة رقم المادة

. 
( يحظر تعذيب أي شخص بدنياً او نفسياً أو معاملته معاملة قاسية أو مهينه أو حاطّة 0)

 بالكرامة أو غير إنسانية. 

05 
( تحظر السخرة واالتجار باألفراد من أجل الدعارة أو االستغالل الجنسي أو استغالل دعارة 6)

 ي شكل آخر أو استغالل األطفال في النزاعات المسلحة.الغير أو أ

55 

( تكفل الدولة والمجتمع حماية االسرة وتقوية أواصرها وحماية األفراد داخلها وحظر 6)

مختلف أشكال العنف وإساءة المعاملة بين أعضائها وخصوصاً ضد المرأة والطفل، كما تكفل 

ت الخاصة الحماية والرعاية الالزمتين وتكفل لألمومة والطفولة والشيخوخة وذوي االحتياجا

 أيضاً للناشئين والشباب أكبر فرص التنمية البدنية والعقلية. 

 ميثاق حقوق الطفل في اإلسالم-5

 نــص المـــــادة رقم المادة

2 

نا في بطن أمه، أو في حال تعرض أمه للوفاة، ( للطفل الحق في الحياة، منذ كونه جني0)

ويحظر اإلجهاض، اال في حاالت الضرورة التي تفتضيها مصلحة األم أو الجنين أو كليهما 

 وله حق النسب والتملك والميراث والنفقة.

( تكفل الدول األطراف مقومات بقاء الطفل ونمائه وحمايته من العنف وسوء المعاملة 6)

 أحواله المعيشية والصحية.  واالستغالل وتردي

09 

 تتخذ الدول األطراف التدابير الالزمة لحماية الطفل من:

( جميع أشكال التعذيب أو المعاملة غير اإلنسانية أو المهينة، في جميع الظروف واألحوال 6)

 أو تهربيه أو خطفة أو االتجار به.

 ( االستغالل بكل أنواعه وخصوصاً االستغالل الجنسي5)
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 ابعا : نماذج لتشريعات الحماية من االيذاء في المجتمعات الحديثة: س 

 النموذج األول: قانون الحماية من العنف االسري في مملكة البحرين

 النموذج الثاني: قانون الحماية من العنف االسري في المملكة األردنية الهاشمية 

 من العنف األسري في الجمهورية اللبنانية النموذج الثالث: قانون حماية النساء وسائر افراد المجتمع

 النموذج الرابع: قانون العنف المنزلي في دولة ماليزيا 

 المبحث الثاني: الــعــنـف األسـري

 تمهيد للمفهوم: 

عند التطرق الى المفاهيم التي ترتبط بسلوك العنف الذي يقع في محيط االسرة، نجد أن هناك العديد من        

ي سطرتها الدراسات االكاديمية واألبحاث العلمية والتي يتناولها المهتمين في هذا المجال كالً حسب المفاهيم الت

 اختصاصه ونظرته الى هذا السلوك الواقع بين أفراد األسرة.

فنجد عدد من المفاهيم مرادفة لمفهوم العنف منها االيذاء أو اإلساءة والعدوان والضرب والقسوة والزجر        

 ( 055،6502ز )العجالن،والوك

 أوال : نظرة اإلسالم للعنف األسري 

اهتمت الشريعة اإلسالمية بكيان األسرة وذلك ألهميتها في بناء المجتمع، فهي المؤسسة األقوى واالهم في         

تها رنشأة المجتمعات والسبيل الى استمرارها وتقدمها، وسخرت كل ما يمكن للعوامل التي تفضئ باستقرارها وقد

على أداء أدوارها المنوطة بها بالفعالية التي تنعكس على حياة افرادها وان يتمتعوا بحياة طبيعية ذات أبعاد 

 متناسقة ومتكاملة في البيئة االسرية.

وحث اإلسالم على نبذ العنف داخل األسرة بكافة أشكاله، واآليات واألحاديث في ذلك كثيرة، منها: قوله       

ُ َغنِيٌّ َحلِيٌم قَو   تعالى:  ن َصَدقٍَة يَت بَُعهَا أًَذى ۗ َوَّللاَّ فَِرةٌ َخي ٌر مِّ ُروٌف َوَمغ  ع  ... َولَو   " وقال تعالى: 625"البقرة  ٌل مَّ

لَِك ... وا ِمن  َحو  بُ  " وقال تعالى: 002"آل عمران " ُكنَت فَظًّا َغلِيظَ ال قَل ِب اَلنفَضُّ ُدوا إاِلَّ إِيَّاهُ َوقََضٰى َربَُّك أاَلَّ تَع 

ا يَب لَُغنَّ ِعنَدَك ال ِكبََر أََحُدهَُما أَو  ِكاَلهَُما فاََل تَقُل لَّهَُما أُفٍّ وَ  َسانًا ۚ إِمَّ اًل َكِريًما َوبِال َوالَِدي ِن إِح  هَُما َوقُل لَّهَُما قَو   اَل تَن هَر 

 " 65"اإلسراء 

 ثانيا : تاريخ العنف االسري  

شكلة العنف األسري قديمة قدم البشرية، حيث انها من أقدم المشكالت االنسانية في النظم تُعد م       

على إختالفها وتعددها، وتعتبر أولى جرائم العنف االسري وقعت على هذه   Social Institutionsاالجتماعية

 .تداد التاريخ البشريالوسيعة حينما قتل قابيل أخوه هابيل، وبعدها تكررت وتنوعت تلك االنتهاكات على ام
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 ثالثا : عوامل العنف االسري:  

إلى االفتراض الذي يفيد بأن الدافع تجاه العنف شيء  Social Controlتشير نظرية الضبط االجتماعي        

طبيعي يتواجد مع كل فرد من أفراد األسرة، مثلما أن الطاعة واالمتثال هما سلوك يجب على الفرد أن يتعلمه في 

 .حياته

ولوجية األسباب الفسي-ضعف الوازع الديني والبعد عن التعاليم الدينية واألخالقية اإلسالمية أ: العوامل الذاتية: 

 الكحول والمخدرات، المرض النفسي واعتالل الشخصية والضغوط النفسية  تعاطي

الضغوط  نة السلطة الذكورية،األساليب السلبية للتنشئة األسرية للطفل، ثقافة المجتمع وهيمب. العوامل البيئة: 

العامل الثقافي تجاه العنف، غياب النظم والقوانين الرادعة للسلوكيات التي تتصف بالعنف، حجم  االجتماعية،

 االسرة 

 رابعا : أنماط العنف االسري

  Physical Violenceالعنف البدني " الجسدي "  -1

 Psychological Violenceالعنف النفسي  -6

     Sexual Violenceالجنسي العنف  -5

 خامسا : ضحايا العنف االسري 

قد يختلف العنف االسري عن أنواع العنف البشرية األخرى، حيث إن نطاق حدوثه وارتكابه يتميز        

بمحدودية المكان حيث إنه يقع داخل منزل االسرة الواحدة، أو بشكل عام داخل البيئة االسرية، وأيضاً يتميز 

االسرية التي تربط الضحية بالفاعل، أما في حال كان مصدر العنف من النساء فانه يكون موجه إلى  بالروابط

األطفال، وقد يمتد ذلك الطوفان ليشمل ضحايا اخرين مثل الرجال بمختلف اعمارهم وحتى المتزوجين وايضاً 

 نين"، الرجال هناك ذوي اإلعاقة والمسنين "كبار السن ". الطفل، المرأة، كبار السن "المس

 سادسا : التعايش مع العنف االسري. 

قد تجد الحالة المعنفة أن أحد األمور التي يجب تحمل تباعتها أو الصبر على مشقاتها إضافة الى العنف        

الواقع عليها هو انها تتعايش مع مصدر هذا العنف، وتحاول ان تكيف نفسها أوالً ثم الظروف المحيطة بها على 

 لعنف التي أجبرت على العيش فيها. بيئة ا

 سابعا : واقع العنف االسري على المستوى المحلي والعربي والعالمي.

 واقع العنف االسري في المجتمع السعودي  - 1

إن المجتمع السعودي لم يكن في منأى عن طوفان العنف االسري الذي اجتاح جميع المجتمعات على هذه        

منها أو الحديثة على اختالفها وتعدد اشكالها، ولكن هذه المشكلة اتسمت بالكثير من الوسيعة سواء القديمة 

 الغموض من حيث االحصائيات واألرقام الفعلية لحجمها.
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( البالغات الواردة وحاالت اإليواء الصادرة عن اإلدارة العامة للحماية االجتماعية بوزارة 6جدول رقم ) 

 اعيةالموارد البشرية والتنمية االجتم

البالغات الواردة وحاالت اإليواء الصادرة عن اإلدارة العامة للحماية االجتماعية بوزارة الموارد البشرية 

 والتنمية االجتماعية

 عدد حاالت اإليواء عدد البالغات العام

 22 0205 ه0555

 605 00.5 ه0550

 5.2 9655 ه0552 

 025 560. ه0559

 

دة وحاالت اإليواء الصادرة من اإلدارة العامة للحماية االجتماعية بوزارة الموارد ( البالغات الوار2جدول رقم )

م المصدر: وزارة الموارد 2222البشرية والتنمية االجتماعية على مستوى المملكة العربية السعودية لعام 

 البشرية والتنمية االجتماعية

امة للحماية االجتماعية بوزارة الموارد البشرية البالغات الواردة وحاالت اإليواء الصادرة من اإلدارة الع

 م2222والتنمية االجتماعية على مستوى المملكة العربية السعودية لعام 

 عدد حاالت اإليواء عدد البالغات الفترة

 659 5.9. الربع األول

 692 2200 الربع الثاني

 662 ..25 الربع الثالث

 900 65925 المجموع

 

موزعة على أنواع العنف األساسية التي شملها مركز البالغات، وكان العنف الجسدي في  وكانت تلك البالغ

المرتبة األولى من حيث تلقي البالغات ومن ثم العنف النفسي ويليه العنف اللفظي ويأتي بعده اإلهمال وفي 

 ك.ح ذل( يوض.المرتبة االخيرة من حيث تلقى البالغات يأتي العنف الجنسي، والجدول رقم )
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على مستوى المملكة لعام  1212( بيان نوع العنف بناء على البالغات الواردة لمركز البالغات 2جدول رقم ) 

 م المصدر: وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية2222

 م2222على مستوى المملكة لعام  1212بيان نوع العنف بناء على البالغات الواردة لمركز البالغات 

رة
فت
ال

 

 نوع العنف

 اإلهمال العنف اللفظي العنف الجسدي العنف الجنسي العنف النفسي

 النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد

 ٪00 6950 ٪02 6..5 ٪65 2505 ٪0 .55 ٪60 0592 (1الربع)

 ٪05 0955 ٪62 5525 ٪56 0696 ٪6 602 ٪55 0500 (2الربع)

 ٪05 5555 ٪60 0625 ٪56 2.50 ٪6 522 ٪69 5..0 (3الربع)

 

 يئة حقوق االنسان( الشكاوى التي تتلقها هيئة حقوق االنسان بشأن الحماية من العنف، المصدر: ه2جدول رقم )

( قد ادمجت مع 05وحيث إن البحث في موضع العنف االسري بشكله العام فان تلك األرقام في الجدول رقم )

عناصر متفرقة جميعها مرتبطة بالعنف األسري بعد ان يتم الجمع فيما بينها لتتوافق مع متطلبات الدراسة الحالية 

 لتوضيح القضايا الواردة للجمعية.

 

 

 

 الشكاوى التي تتلقها هيئة حقوق االنسان بشأن الحماية من العنف

 عدد الشكاوى العام

 665 هـ0559

 565 هـ.055

 556 هـ0552

 5.0 هـ0555
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( القضايا الواردة للجمعية الوطنية لحقوق االنسان المتعلقة بالعنف االسري، المصدر: الجمعية 12قم )جدول ر 

 الوطنية لحقوق االنسان

 القضايا الواردة للجمعية الوطنية لحقوق االنسان المتعلقة بالعنف االسري

 عدد القضايا العام

 005 هـ0559

 .02 هـ.055

 229 هـ0552

 

 لعنف االسري عربيا ثانيا : واقع ا

تعد مشكلة العنف االسري واحدة من المشكالت األساسية التي باتت واسعة االنتشار في المجتمع العربي       

الراهن وهي تحمل في مضمونها داللة على انتشار مجموعة من القيم والمبادئ والمعايير االجتماعية المتناقضة 

مبنية على واحد من اعتبارين فهي إما أن تكون مستمدة من الثقافة  في اتجاهاتها وأبعادها، وغالباً ما تكون

 ( 0.2،6505الغربية)اللحام،

 ثالثا : واقع العنف االسري عالميا  

في أي رقعة على الخارطة  Societyإن ظاهرة العنف األسري ذات أبعاد عالمية، مرتبط بوجود المجتمع        

في أركانها، ولكن تلك العالمية ال تتفق وال تعنى تشابه فيما بينها، الن  الجغرافية، فال تخلوا دولة من تغلغله

 المعايير قد تختلف من مجتمع الى آخر، فما يعد عنفاً في مجتمع ما ليس بالضرورة ان يعد عنفاً في مجتمع اخر.

 

 تحليل السياسة االجتماعية 

 أوال : مفهوم السياسة االجتماعية 

من المفاهيم التي ال يمكن تحديد مالمحه بشكل دقيق، لكثرة  Social Policyالجتماعية إن مفهوم السياسة ا       

المحاوالت التي تعرضت لهذا المفهوم بالدراسة وأيضاً قد يكون الختالف النظرة لهذا المفهوم من جوانبه المتعددة 

الفكرية واأليديولوجية وتعامل المهتمين باختالف وتنوع اختصاصاتهم، ويرجع ذلك الى اختالف المرجعية 

 الذي ينتمي اليه. Societyللباحثين في هذا المجال، حيث أن المفهوم يصاغ بحسب مرجعتيه وموقفه في المجتمع 

 ثانيا : أهمية السياسة االجتماعية  

توضح بشكل دقيق المجال الذي يتم العمل فيه واالتجاهات واألسلوب الذين يجب ان يتبع بين القائمين على  -0

 تلك السياسة االجتماعية، واالبتعاد عن اإلرتجال او العفوية.
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 لها دور واضح في انها تعطي المعاني اإلنسانية واألخالقية لألعمال التنفيذية . -6 

 يمكن عن طريق السياسة االجتماعية االستثمار األمثل واالكفاء للموارد البشرية واإلمكانات المادية . -5

 اعية على إيجاد التناغم واالنسجام وإيجاد قواعد مشتركة بين المخططين والتنفيذين . تعمل السياسة االجتم -5

 ثالثا : أهداف السياسة االجتماعية 

تنمية الموارد البشرية والمساهمة في التوزيع المناسب لها من خالل تحقيق المساواة والعدالة في توزيع  -0

 عات والمشاركة في عملية التنمية.الموارد والخدمات بين األفراد واألسر والمجتم

 تحقق الرفاهية االجتماعية في كل مرحلة من مراحل العمل االجتماعي  -6

 تلبية الحاجات األساسية واالجتماعية وذلك من أجل تدعيم الشعور باالنتماء والتضامن االجتماعي والمواطنة  -5

 رابعا : عناصر السياسة االجتماعية وركائزها 

 ة السائدة في المجتمع، األهداف بعيد المدى، مجاالت العمل، االتجاهات األيدلوجي   

 ركائز السياسة االجتماعية: 

 الشرائع السماوية، المواثيق العالمية والوطنية، الدستور، التشريعات والقوانين  

 خامسا : أهمية تحليل السياسة االجتماعية وأهدافها 

جة عن تطبيق سياسات الرعاية االجتماعية بما يساعد في تحديد فعالية الوقوف على اآلثار والتغيرات النات -0

 الرعاية االجتماعية في تحقيق األهداف.

تساعد في احداث تغييرات في سياسات الرعاية االجتماعية القائمة بما يساهم بصورة مباشرة في تدعيم  -6

 فعاليتها في تحقيق األهداف. 

حمله من دالالت كمؤشرات لقياس اآلثار الناتجة عن تطبيق سياسات يساعد في تحليل المضمون وبما ي -5

 الرعاية االجتماعية وتفاعل وجهود األفراد والجماعات والمجتمعات المحلية على تحقيق األهداف.

 سادسا : الفرق بين تحليل السياسة االجتماعية وتقويمها 

وتقويمها، وانه مجرد اختالف مفاهيم واختالف في  Analysis Policyقد يخلط البعض بين تحليل السياسة        

الصياغة وانهما مترادفتين لبعضهم البعض، ولكن الواقع العلمي غير ذلك فكالً منهما له مفهومه الخاص وتختلف 

 ( 655،6555الخطوات فيما بينهم. )السروجي،

 سابعا : متطلبات تحليل السياسة االجتماعية عناصرها  

 عية عناصره قابلة للقياس الكمي والكيفي وأكثر شموالً لمتغيرات سياسات الرعاية االجتماعية.نموذجاً أكثر واق -0
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 إدراك ودراية تامه بأهداف سياسات الرعاية االجتماعية والقيم والقضايا المجتمعية ودرجة إلحاحها. -6 

 ربات لحدوثها وتحديد اتجاه التغياإللمام التام بالظروف والمتغيرات المجتمعية والعوامل التي أدت إليها كمسب -5

 عناصر تحليل السياسة االجتماعية 

السياسة االجتماعية المراد تحليلها في نطاق الرعاية االجتماعية وتكون بشكل محدد ومكتوب.  التشريعات       

ليل والدراسة. للتح والقوانين المتعلقة بالسياسة المراد تحليلها. تحديد فترة زمنية وتخضع فيها السياسة االجتماعية

النموذج التحليلي المناسب للسياسة موضع التحليل وذلك استناداً الى  "،المنظم االجتماعي "االخصائي االجتماعي

 .النماذج العلمية المستخدمة، اختيار األداة او األدوات المناسبة والمتناسقة من أدوات التحليل كدليل تحليل المضمون

 اسة االجتماعيةثامنا : مداخل تحليل السي

يمثل مدخل تحليل السياسة االجتماعية الموجه األساسي في الشروع في العملية التحليلية، ويمكن للقائمين        

على التحليل استخدام مدخل واحد من تلك المداخل، وقد يتعدد االستخدام ويتعدى المدخل الواحد ويصل الحال الى 

 ملية التحليل.استخدام تلك المداخيل مجتمعه اثناء ع

 تاسعا : أدوات ومهارات تحليل السياسة االجتماعية 

ومن أهم هذه األدوات الكمية والكيفية ما يلي: تحليل المضمون، االستبيانات، والمقاييس المقننة، المقابالت المقننة 

اعها المختلفة أو شبة المقننة أو الحرة، الرجوع للقوانين والتشريعات واإلحصاءات، المالحظة العلمية بأنو

 (. 652،6555،)السروجي

 عاشرا : نماذج تحليل السياسة االجتماعية 

إن الهدف من نماذج تحليل السياسة االجتماعية هو محاولة لفهم النظام ككل وليس فهم أجزائه منفصلة،       

ها على تحقيق أهدافوتركز نماذج تحليل السياسة االجتماعية بالدرجة األولى على عائد هذه السياسات وقدرتها 

 التي تم تحديدها مسبقاً عند وضعها.

 وتتعد النماذج المستخدمة في تحليل سياسة الرعاية االجتماعية ومن أمثلتها:      

  David Gillنموذج ديفيد جل  -0

  M.C. Hoke Netadنموذج هوكي نيسيتد  -6

  Cynthial, Garthنموذج سينثبال جارث  -5

  Howard نموذج هوارد جاكوب -5

  Karen Kristaكارين كرستا  E- Fiveنموذج  -0

  Mileyنموذج ميلي  -2
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 الحادي عشر: مشكالت تحليل السياسة االجتماعية 

 تعترض عملية تحليل سياسة الرعاية االجتماعية عدة مشكالت من أهمها: 

س فعاليتها في تحقيق أهداف سياسة عدم القدرة على القياس الدقيق لعائد ومخرجات الرعاية االجتماعية لقيا -

 الرعاية االجتماعية.

 عدم اهتمام المخططين االجتماعيين بتحليل سياسات الرعاية االجتماعية. -6

غياب اإلحصاءات والبيانات والمعلومات الضرورية الالزمة لتحليل سياسات الرعاية االجتماعية او عدم  -5

 دقتها وحداثتها.
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 التي يجب مراعاتها عند دراسة وتحليل عملية السياسة االجتماعيةالثاني عشر: االعتبارات  

من خالل العرض النظري الموجز عن المالمح العامة لتحليل السياسة االجتماعية فان هناك بعض األمور       

 (6509،.02ينبغي ان تؤخذ بالحسبان عند القيام بعملية تحليل السياسة للرعاية االجتماعية، وقد وضح )ناجي،

 ذلك في عدة نقاط أهمها:

 من األهمية بمكان أن ندرس ونحلل السياسة من خالل السياق العام الذي وضعت أو صيغت خالله. -0

 التركيز الى دراسة وتحليل الجزئيات أو القرارات الفرعية الموصلة لعملية السياسة. -6

يا أو المقاصد الحقيقة من ورائها بحيث أن ّصناع السياسة قد يغلفون السياسة الموضوعة بإطار يخفى النوا -5

 يصعب ذلك من عملية تحليل أو تقييم تلك السياسة.

  

 .االجراءات المنهجية للدراسة 

 .  نوع الدراسة:1.5

دراسة الحقائق الراهنة  الوصفية تتضمن الدراسات او حيث إن البحوث الوصفية، الدراسات من الدراسة تعد هذه

 موقف أو بمجموعة من الناس أو مجموعة من األحداث أو األوضاع.المتعلقة بطبيعة ظاهرة أو 

 .  منهج الدراسة2.5

استخدم الباحث منهج المسح االجتماعي الشامل لجميع االخصائيين االجتماعيين بإدارات ودور الحماية 

المكرمة اإلجتماعية بمنطقة مكة المكرمة، والمستضافين المودعين بدور الحماية اإلجتماعية بمنطقة مكة 

)الحاالت(، وقد اعتمد الباحث في هذه الدراسة على هذا المنهج ألنه األنسب لطبيعة المشكلة، ويمكن من خالله 

 تحقيق أهداف الدراسة.

 .  أدوات الدراسة:3.5

ويقصد بها األدوات المراد توظيفها في الحصول على بيانات الدراسة، وتم تحديد طريقة جمع البيانات بناًء على 

عة البيانات المراد الحصول عليها من حيث كونها رقمية أو لفظية، كما تم تحديد أداة جمع البيانات بناًء على طبي

طبيعة مشكلة الدراسة ونوعها وأهدافها، وذلك بالنظر إلى اعتبارات الجهد والمقدرة المالية والوقت المتوفر 

 التالية:  األدوات على اسةالدر للباحث في اختيار أدوات جمع البيانات، ولذلك اعتمدت

 ( استبانة األخصائيين االجتماعيين "العاملين بدور الحماية اإلجتماعية":1) 

االستبيان هو أسلوب جمع البيانات الذي يستهدف استثارة األفراد المبحوثين بطريقة منهجية ومقنعة لتقديم حقائق 

وع الدراسة وأهدافها، دون تدخل من الباحث في أو آراء أو أفكار معينة، في إطار البيانات المرتبطة بموض

التقرير الذاتي للمبحوثين في هذه البيانات. واختار الباحث أداة االستبيان لجمع المعلومات من األخصائيين 

 االجتماعيين "العاملين بدور الحماية اإلجتماعية 
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المغلقة بدائل محددة لإلجابات،  وهي تشتمل على عدد من األسئلة المفتوحة والمغلقة، وقد أعطيت الفقرات  

 ي يبين األوزان وبدائل اإلجابات:وأعطيت بعضها بدائل لإلجابات وفق تدرج ليكرت )خماسي( والجدول التال

 ( أوزان العبارات حسب مقياس ليكرت12)جدول رقم 

 

 وتكونت االستبانة من جزئيين على النحو التالي:

 الجزء األول: 

شمل ( وتاالجتماعيةاشتمل على البيانات األولية لمجتمع الدراسة من )األخصائيين االجتماعيين بدور الحماية 

ات سنو -التخصص العلمي  -مؤهل التعليمي ال -الحالة االجتماعية  -العمر  -الخصائص الديموغرافية )النوع 

 الدورات التدريبية التي التحق بها في التعريف بنظام الحماية من االيذاء(.  -الخبرة 

 الجزء الثاني: 

اشتمل على خمس محاور تقيس )آثار نظام الحماية من اإليذاء في الحد من العنف األسري( من وجهة نظر 

 حو التالي:األخصائيين االجتماعين، على الن

 ( فقرة أو سؤال.    06: الواقع الفعلي لتطبيق نظام الحماية من اإليذاء، واشتمل على )المحور األول 

 :( فقرة أو سؤال.    00فعالية نظام الحماية من االيذاء في تحقيق أهدافه، واشتمل على ) المحور الثاني 

 :( فقرة أو سؤال.    66لى )كفاءة نظام الحماية من االيذاء، واشتمل ع المحور الثالث 

 :مساهمة نظام الحماية من االيذاء في تحقيق الوقاية من االيذاء في المجتمع، واشتمل على  المحور الرابع

 ( فقرة أو سؤال.      05)

 التدرج الثالثي التدرج الخماسي

بدائل 

 اإلجابات
 مدى المتوسط  الوزن

 بدائل اإلجابات
 مدى المتوسط  الوزن

 5إلى  6.55من  5 فية كا 0إلى  5.65من  0 أوافق بشدة

 5 أوافق
إلى أقل من  5.55من 

5.65 
كافية إلى حد 

 ما 
6 

إلى أقل من  0.29من 

6.55  

 5 ال أعلم
إلى أقل من  6.25من 

5.55 

 6 غير موافق  0.29إلى أقل من  0 0 غير كافية
إلى أقل من  5..0من 

6.25 

غير موافق 

 بشدة
 5..0إلى أقل من  0من  0
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 :أخر بديل، واشتمل على  استحداثمقترحات لتعديل النظام الحالي للحماية من االيذاء أو  المحور الخامس

 لين مفتوحين.       فقرتين أو سؤا

 استبانة األخصائيين االجتماعيين "العاملين بدور الحماية اإلجتماعية"صدق وثبات 

 أوال : صدق االستبانة:

 المحكمين( -)أ( صدق التكوين )الصدق الظاهري 

ر يوفي الدراسة الحالية تمت االستفادة من الدراسات السابقة التي تناولت موضوع هذه الدراسة كما تم تطو 

االستبانة من قبل الدكتور المشرف على البحث والذي تفضل مشكوراً بإبداء توجيهاته واراه السديدة التي تم األخذ 

 بها لتكون االستبانة في صورتها النهائية. 

 )ب( صدق االتساق الداخلي:

ية ن بدور الحماقام الباحث بالتحقق من صدق االتساق الداخلي الستبانة األخصائيين االجتماعيين "العاملي

اإلجتماعية" بحساب قيم معامالت ارتباط بيرسون بين فقرات االستبانة والدرجة الكلية، والجدول التالي يوضح 

 النتائج:

مع  "االجتماعية( معامالت ارتباط بيرسون بين استبانة األخصائيين االجتماعيين "العاملين بدور الحماية 13جدول رقم )

 الدرجة الكلية لالستبانة

رقم 

 العبارة

 درجة

 االرتباط

 رقم

 العبارة

 درجة

 االرتباط 

 رقم

 العبارة

 درجة 

 االرتباط

 رقم

 العبارة

درجة 

 االرتباط

 رقم

 العبارة

درجة 

 االرتباط

0 .602 (*) 05 .250(**) 60 .502(**) 59 .620(*) 52 .52.(**) 

6 .002(**) 05 .552(**) 62 .690(*) 5. .556(*) 05 .505(*) 

5 .602(*) 00 .509(**) 69 .502(*) 52 .592(**) 00 .629(*) 

5 .550(*) 02 .529(**) 6. .622(*) 55 .525(**) 06 .6.0(*) 

0 .00.(**) 09 .625(*) 62 .522(**) 50 .525(**) 05 .625(*) 

2 .550(**) 0. .529(**) 55 .562(*) 56 .50.(*) 05 .205(**) 

9 .6.5(*) 02 .69.(*) 50 .692(*) 55 .526(**) 00 .502(**) 

. .506(*) 65 .622(*) 56 .555(*) 55 .00.(**) 02 .500(**) 
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2 .605(*) 60 .520(**) 55 .550(**) 50 .552(**) 09 .505(**) 

05 .052(**) 66 .506(**) 55 .550(**) 52 .522(**) 0. .00.(**) 

00 .555(**) 65 .690(*) 50 .555(**) 59 .695(*)   

06 .6..(*) 65 .556(**) 52 .692(*) 5. .505(*)   

 ( )لالختبار من طرفين5.50معامل االرتباط دال عند ) *( 5.50معامل االرتباط دال عند ) **

كما قام الباحث بحساب االتساق الداخلي لمحاور استبانة األخصائيين االجتماعيين "العاملين بدور الحماية 

امالت االرتباط بين محاور االستبانة مع بعضها البعض ومع الدرجة الكلية اإلجتماعية" عن طريق حساب قيم مع

 لإلستبانة والجدول التالي يبين الدرجات: 

( معامالت ارتباط بيرسون لمحاور استبانة األخصائيين االجتماعيين )العاملين بدور الحماية 14جدول رقم )

 اإلجتماعية( مع بعضها ومع الدرجة الكلية لإلستبانة

 الدرجة الكلية 4 3 2 1 محاورال

 .262(**)    0 الواقع الفعلي لتطبيق نظام الحماية من االيذاء

 .905(**)   0 .559 (**)  فعالية نظام الحماية من االيذاء في تحقيق أهدافه

 .55.(**)  0 .065(**)  .525(**) كفاءة نظام الحماية من االيذاء

تحقيق  مساهمة نظام الحماية من االيذاء في

 الوقاية من االيذاء في المجتمع
(**)5.2. (**)59.. (**)00.. 0 (**)05.. 

 ( )لالختبار من طرفين(5.50معامل االرتباط دال عند ) **

 :"العاملين بدور الحماية اإلجتماعية"ثانيا : ثبات استبانة األخصائيين االجتماعيين 

ين "العاملين بدور الحماية االجتماعية" بحساب معامل كرو تم التحقق من ثبات استبانة األخصائيين االجتماعي 

 كما في الجدول التالي: (Cronbach Alpha)نباخ ألفا 

 "العاملين بدور الحماية اإلجتماعية" ( معامالت الفا كرونباخ لثبات استبانة األخصائيين االجتماعيين15جدول رقم )

 ونباخمعامل ألفا كر عدد العبارات محاور االستبانة عدد

 5.900 05 الواقع الفعلي لتطبيق نظام الحماية من االيذاء 1

 .5.22 00 فعالية نظام الحماية من االيذاء في تحقيق أهدافه 2

 5.952 66 كفاءة نظام الحماية من االيذاء 3
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4 
مساهمة نظام الحماية من االيذاء في تحقيق الوقاية من االيذاء في 

 المجتمع
05 5.220 

 2.223 52 بات لالستبانة ككلمعامل الث

 ( استبانة المتعرضين للعنف االسري "المستضافين في دور الحماية االجتماعية":2) 

 وتكونت االستبانة من جزئيين على النحو التالي:

  الجزء األول:

 مصدر-السكن  نوع-ة االقتصادي الحالة-المهنية  الحالة-االجتماعية  الحالة- العمر-اإليواء  مكان-)مكان اإلقامة  

 العنف الذي تعرضت له(. نوع-العنف الذي تعرضت له "المعتدي" 

   الجزء الثاني:

  :( عبارة أو سؤال.65الواقع الفعلي لتطبيق نظام الحماية من االيذاء، واشتمل على )المحور األول 

  :( عبارة أو سؤال05على )فعالية نظام الحماية من االيذاء في تحقيق أهدافه، واشتمل المحور الثاني. 

  :( عبارة أو سؤال.09كفاءة نظام الحماية من االيذاء، واشتمل على )المحور الثالث 

  :مساهمة نظام الحماية من االيذاء في تحقيق الوقاية من االيذاء في المجتمع، واشتمل على المحور الرابع

 ( عبارة أو سؤال.00)

 ري "المستضافين في دور الحماية االجتماعية"استبانة المتعرضين للعنف االسصدق وثبات 

 أوال : صدق االستبانة:

 المحكمين(-)أ( صدق التكوين )الصدق الظاهري 

هو النظام العام لالستبانة أو الصورة الخارجية لها، من حيث نوع المفردات، وكيفية صياغتها ومدى وضوح هذه 

 المفردات. كذلك يتناول تعليمات االستبانة 

 التساق الداخلي:)ب( صدق ا

قام الباحث بالتحقق من صدق االتساق الداخلي الستبانة المتعرضين للعنف االسري "المستضافين في دور 

الحماية االجتماعية" بحساب قيم معامالت ارتباط بيرسون بين فقرات االستبيان والدرجة الكلية لالستبانة، 

 ( يوضح النتائج:02والجدول رقم )
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ي دور )المستضافين ف الت ارتباط بيرسون بين فقرات استبانة المتعرضين للعنف االسري( معام16جدول رقم ) 

 الحماية االجتماعية( مع الدرجة الكلية لالستبانة

رقم 

 العبارة

 درجة

 االرتباط

 رقم

 العبارة

 درجة

 االرتباط

 رقم

 العبارة

 درجة

 االرتباط

 رقم

 العبارة

درجة 

 االرتباط

 رقم

 العبارة

درجة 

 االرتباط

0 .6.5(*) 00 .250(**) 6. .505(**) 50 .6.5(*) 05 .250(**) 

6 .6.5(*) 02 .552(**) 62 .000(**) 56 .6.5(*) 00 .552(*) 

5 .56.(*) 09 .625(*) 55 .500(**) 55 .56.(*) 02 .025(**) 

5 .5.0(**) 0. .060(**) 50 .059(**) 55 .526(**) 09 .060(**) 

0 .526(**) 02 .556(*) 56 .505(*) 50 .525(**) 0. .556(**) 

2 .626(*) 65 .552(**) 55 .552(**) 52 .626(*) 02 .552(*) 

9 .555(*) 60 .500(*) 55 .050(**) 59 .556(**) 25 .555(*) 

. .6..(*) 66 .592(*) 50 .065(**) 5. .569(*) 20 .002(**) 

2 .525(**) 65 .526(**) 52 .005(**) 52 .095(**) 26 .526(**) 

05 .050(**) 65 .50.(**) 59 .522(**) 05 .506(**) 25 .50.(**) 

00 .555(**) 60 .056(**) 5. .065(**) 00 .069(**) 25 .026(**) 

06 .502(**) 62 .592(**) 52 .6.2(*) 06 .522(**) 20 .556(**) 

05 .025(**) 69 .5.0(**) 55 .520(**) 05 .552(**) 22 .560(**) 

05 .50.(**)         

 ( )لالختبار من طرفين(5.50عند ) معامل االرتباط دال *( 5.50معامل االرتباط دال عند ) **
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( معامالت ارتباط بيرسون لمحاور استبانة المتعرضين للعنف االسري "المستضافين في دور 12جدول رقم ) 

 الحماية االجتماعية" مع بعضها ومع الدرجة الكلية لإلستبانة

 الكليةالدرجة  4 3 2 1 المحاور 

الواقع الفعلي لتطبيق نظام الحماية من 

 االيذاء
0       .920(**) 

فعالية نظام الحماية من االيذاء في تحقيق 

 أهدافه
.22.(**) 0     .0.6(**) 

 (**)29..   0 (*)599. (*)509. كفاءة نظام الحماية من االيذاء

مساهمة نظام الحماية من االيذاء في تحقيق 

 يذاء في المجتمعالوقاية من اال
.552(*) .02.(**) .252(**) 0 .9.5(**) 

 ( )لالختبار من طرفين(5.50عند ) معامل االرتباط دال *( 5.50معامل االرتباط دال عند ) **

 ثانيا : ثبات استبانة المتعرضين للعنف االسري )المستضافين في دور الحماية االجتماعية(:

 كما في الجدول التالي: (Cronbach Alpha)اب معامل كرو نباخ ألفا تم التحقق من ثبات االستبانة بحس 

 )المستضافين في دور الحماية االجتماعية( ن للعنف االسري( معامالت الفا كرونباخ لثبات استبانة المتعرضي12جدول )

 معامل ألفا كرونباخ عدد العبارات محاور االستبانة عدد

 5.900 65 ة من االيذاءالواقع الفعلي لتطبيق نظام الحماي 0

 5.965 05 فعالية نظام الحماية من االيذاء في تحقيق أهدافه 6

 5.2.0 09 كفاءة نظام الحماية من االيذاء 5

5 
مساهمة نظام الحماية من االيذاء في تحقيق الوقاية من االيذاء في 

 المجتمع
00 5.2.2 

 2.221 66 معامل الثبات لإلستبانة ككل

 

 )استبار(:  Interview ( المقابلة3)

وتعرف المقابلة بأنها: حوار لفظي بين الباحث والمبحوث وجهاً لوجه، حيث يقوم الباحث باستيفاء أداة جمع       

البيانات والتي تعرف بدليل المقابلة أو االستمارة للحصول على المعلومات التي تعبر عن اآلراء أو االتجاهات أو 

 (.  602، 6505اضي أو الحاضر )أبو المعاطي، المشاعر أو الدوافع في الم
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 .  حدود الدراسة 4.5 

 الحدود الموضوعية: 

اقتصرت الدراسة في حدها الموضوعي حول التعرف على آثار نظام الحماية من االيذاء في الحد من العنف 

 األسري في المجتمع السعودي.  

 الحدود المكانية: 

ت ودور الحماية اإلجتماعية في منطقة مكة المكرمة واشتملت الدراسة على تم تطبيق هذه الدراسة على إدارا     

 محافظات )مكة المكرمة، جدة، الطائف، القنفذة.

 الحدود البشرية: 

 الخبراء المختصين في الحماية اإلجتماعية. (0)

قة مكة ية بمنط( جميع االخصائيين االجتماعيين واألخصائيات االجتماعيات العاملين في دور الحماية االجتماع6)

 المكرمة 

 ( المستضافين المودعين بدور الحماية اإلجتماعية بمنطقة مكة المكرمة.5)

 الحدود الزمانية: 

ديسمبر  2هـ 65/5/0556م وحتى تاريخ 6565أكتوبر  62هـ الموافق 05/5/0556كانت خالل الفترة من تاريخ 

 م.6565

 .  األساليب اإلحصائية المستخدمة:5.5

( لصدق أدوات الدراسة )االتساق الداخلي(. معامل ألفا كرونباخ وذلك لقياس PEARSONتباط )معامل االر

 (Percentage( والنسب المئوية )(Frequencyثبات أدوات الدراسة.التكرارات 

 . عرض نتائج الدراسة وتحليلها 6

 أوال : النتائج الخاصة بالبيانات األولية:

الدراسة من األخصائيين االجتماعيين العاملين بدور الحماية اإلجتماعية ( يبين توزيع مجتمع 12جدول رقم )

 52بمنطقة مكة المكرمة حسب المتغيرات الديموغرافية       ن=

 النسبة٪ التكرار الفئة المتغير

 النوع
 ٪5..6 05 ذكر

 ٪96.5 52 أنثى

http://www.ajrsp.com/


م 0202-9-5والعشرون | تأريخ اإلصدار:  التاسع المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار  

   

 

 www.ajrsp.com                                                                                                     258 

 ISSN: 2706-6495 

 
 ٪122 52 المجموع

 العمر

 ٪5.5 6 سنة 60أقل من 

 ٪05.5 0 سنة 50إلى أقل من  60من 

 ٪06.5 62 سنة 50إلى أقل من  50من 

 ٪55.5 09 سنة فأكثر 50

 ٪122 52 المجموع

 االجتماعيةالحالة 

 ٪65.5 05 أعزب

 ٪95.5 59 متزوج

 ٪5.5 6 مطلق

 ٪6.5 0 أرمل

 ٪122 52 المجموع

 المؤهل التعليمي

 ٪5..2 55 بكالوريوس

 ٪05.5 9 دبلوم عالي

 ٪5..0 2 ماجستير

 ٪122 52 المجموع

 التخصص العلمي

 ٪56.5 02 خدمة اجتماعية

 ٪5..6 05 علم اجتماع

 ٪55.5 65 أخرى

 ٪122 52 المجموع

 عدد سنوات الخبرة 

 ٪65.5 05 سنوات    0أقل من 

 ٪66.5 00 سنوات     2إلى  0من 

 ٪5..6 05 سنة    05إلى  05من 

 ٪55.5 00 فأكثر        00من 

 ٪122 52 جموعالم

عدد الدورات التدريبية التي 

التحقت/ي بها في التعريف 

 بنظام الحماية من اإليذاء

 ٪5..0 2 دورة واحدة

 ٪02.5 . دورتان

 ٪5.. 5 دورات فأكثر 5
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 ٪5..0 62 لم أحصل على دورة مطلقاً 

 ٪122 52 المجموع

 

المودعين بدور الحماية اإلجتماعية بمنطقة مكة ( يبين توزيع مجتمع الدراسة من المستضافين 22جدول رقم )

 26المكرمة حسب المتغيرات الديموغرافية            ن=

 النسبة٪ التكرار الفئة المتغير

 مكان اإلقامة

 ٪..05  05 جدة

 ٪00.5 5 مكة

 ٪65.0 2 الطائف

 ٪9.9 6 القنفذة

 ٪122 26 المجموع

 مكان اإليواء
 ٪ 22.0 .0 جدة

 ٪55.0 . الطائف

 ٪122 26 المجموع

 العمر

 ٪.00.5 5 سنة 65أقل من 

 ٪56.50 00 سنة 55إلى أقل من  65من 

 ٪.00.5 5 سنة 55إلى أقل من  55من 

 ٪.00.5 5 سنة 05إلى أقل من  55من 

 ٪00.05 5 سنة فأكثر 05من 

 ٪122 26 المجموع

 الحالة اإلجتماعية

 ٪56.5 00 عزباء

 ٪00.0 5 متزوجة

 ٪9.9 6 منفصلة

 ٪0..5 05 مطلقة

 ٪122 26 المجموع

 الحالة المهنية

 ٪..05 05 ال تعمل

 ٪..55 . طالبة

 ٪00.5 5 موظفة قطاع خاص
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 ٪122 26 المجموع

 الحالة اإلقتصادية

 ٪0... 65 منخفضة

 ٪9.9 6 متوسطة

 ٪..5 0 جيدة

 ٪122 26 المجموع

 نوع السكن
 ٪55.2 2 ملك

 ٪20.5 09 إيجار

 ٪122 26 المجموع

 

 ( التالي:0وقد جاءت استجابات مجتمع الدراسة حول مصدر العنف "المعتدي عليهن" كما في الشكل رقم )

 

وجاءت أشكال العنف الذي تعرض له المستضافين المودعين بدور الحماية اإلجتماعية بمنطقة مكة المكرمة 

 على النحو التالي:( 6"المعتدى عليهن"، كما في الشكل رقم )

 

 

 

42%

3%

26%

11%

4% 14%

مصدر العنف الذي تعرضتي له( 1)شكل 

األب  األم  الزوج األخ زوجة األب أخرى

24%

28%

11%

22%

14%

1% نوع العنف الذي تعرضتي له( 2)شكل رقم 

العنف الجسدي العنف النفسي العنف الجنسي     اإلهمال   االستغالل المادي  أخرى 
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 ( يبين توزيع عينة الدراسة من الخبراء حسب المتغيرات الديموغرافية21جدول رقم ) 

 النسبة التكرار الفئات المتغيرات

 النوع
 ٪..5. . ذكر

 ٪65.5 6 أنثى

 ٪055 05 المجموع

 الحالة االجتماعية
 ٪25.5 2 متزوج

 ٪05.5 0 مطلق

 ٪055 05 المجموع

 ليميالمؤهل التع

 ٪55.5 5 بكالوريوس

 ٪55.5 5 دبلوم عالي

 ٪05.5 0 ماجستير

 ٪55.5 5 دكتوراه

 ٪055 05 المجموع

 التخصص العلمي 

 ٪05.5 0 علم اجتماع

 ٪55.5 5 خدمة اجتماعية

 ٪05.5 0 أخرى

 ٪055 05 المجموع

 

 ثانيا : النتائج المتعلقة بتساؤالت الدراسة

 من الفعلي "الميداني" لتطبيق نظام الحماية الواقع ؤال الفرعي األول على: "مانص الس( التساؤل األول: 1

التحليل؟" ولإلجابة على هذا التساؤل قام الباحث بحساب التكرارات والنسب والمتوسطات  موضع االيذاء

 والنتائجالمرجحة واالنحرافات المعيارية إلستجابات مجتمع الدراسة حول العبارات المتعلقة بهذا التساؤل 

 موضحة في الجداول التالية:

التحليل من وجهة نظر األخصائيين  موضع االيذاء من نظام الحماية الفعلي "الميداني" لتطبيق الواقعأوال : 

 االجتماعيين العاملين بدور الحماية اإلجتماعية بمنطقة مكة المكرمة:
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ور الحماية اإلجتماعية بمنطقة مكة المكرمة ( استجابات األخصائيين االجتماعيين العاملين بد22جدول رقم ) 

 االيذاء من حول الفقرات المتعلقة بمستوى المعرفة بنظام الحماية

 السؤال
خيارات 

 اإلجابة
 النسبة التكرار

هل اطلعت/ اطلعتي على المرسوم الملكي الخاص بنظام الحماية من 

 اإليذاء؟ 

 ٪.. 55 نعم

 ٪06 2 ال

قرار الوزاري الخاص بالالئحة التنفيذية هل اطلعت/ اطلعتي على ال 

 لنظام الحماية من اإليذاء؟

 ٪25 50 نعم

 ٪05 0 ال

هل التحقت/ التحقتي بدورة تدريبية في التعامل المهني مع البالغات 

 الهاتفية لحاالت اإليذاء؟ 

 ٪56 02 نعم

 ٪.2 55 ال

ن التي سااطلعتي على االتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق االن هل اطلعت/

 بها مواد ترتبط بالحماية من اإليذاء وكانت المملكة طرفاً فيها؟ 

 ٪06 62 نعم

 ٪.5 65 ال

هل تلقيت/ تلقيتي اعداد وتدريب كافي عند استالم مهام عملك في 

 الحماية االجتماعية؟

 ٪25 55 نعم

 ٪55 65 ال

ن افّضل أن يكون هناك دليل إجراءات للعاملين في مجال الحماية م

 اإليذاء

 ٪25 59 نعم

 ٪2 5 ال

هل لديك الوقت الكافي لالطالع على كافة تفاصيل الحالة التي تعمل 

 معها؟

 ٪2. 55 نعم

 ٪05 9 ال

 

وقد جاءت المهارات المهنية التي يتقنها األخصائيين االجتماعيين العاملين بدور الحماية اإلجتماعية بمنطقة مكة 

جتماعية حسب وجهة نظر األخصائيين االجتماعيين أنفسهم كما في الشكل رقم المكرمة مع حاالت الحماية اال

 ( التالي:5)
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وفيما يتعلق بالنماذج العالجية التي يتقنها األخصائيين االجتماعيين العاملين بدور الحماية اإلجتماعية بمنطقة مكة 

ئيين االجتماعيين أنفسهم على النحو المكرمة مع حاالت الحماية االجتماعية فقد جاءت حسب وجهة نظر األخصا

 ( التالي:5المبين في الشكل رقم )

 

اإلمكانات المادية( ودرجة إيجابية العالقات في فريق العمل من  –( كفاية )الكوادر البشرية 23جدول رقم )

 رمةوجهة نظر استجابات األخصائيين اإلجتماعيين العاملين بدور الحماية اإلجتماعية بمنطقة مكة المك

 النسبة التكرار الخيارات  السؤال
المتوسط 

 المرجح

اإلنحراف 

 المعياري

هل عدد الكوادر البشرية العاملة بإدارات 

 ووحدات الحماية االجتماعية كافي؟

 ٪ 05 9 كافي

 ٪05 60 كافي إلى حد ما .5.29 .0.9

 ٪52 .0 غير كافي

 5.225 6..0 ٪02 . كافية

14.29
12.38

10.16
13.02 13.65

11.75 11.43
9.21

3.17
0.95

0.00
2.00
4.00
6.00
8.00

10.00
12.00
14.00
16.00

المهارة في 
تكوين 
العالقة 
المهنية

المهارة في 
العمل 
ع  الفريقي م

االخصائي)
النفسي، 
(القانوني

المهارة في 
إدارة النزاع

المهارة في 
إدارة 
الحوار

المهارة في 
ةحل المشكل

المهارة في 
االقناع  

المهارة في 
جمع 

البيانات  

المهارة في 
تحليل 
وتفسير 
المعلومات

اطبق 
مهارات 

أخرى

طبيعة 
عملي ال 
تتطلب 
تطبيق 
مهارات 

مهنية     

صائي المهارات المهنية التي أتقنها مع حاالت الحماية االجتماعية كأخ( 3)شكل رقم 
اجتماعي

28.57

6.77

24.81

15.04 15.04
7.52

2.26

0.00

10.00

20.00

30.00

نموذج العالج 
األسري

نموذج االزمة  نموذج  حل 
المشكلة 

نموذج العالج 
المعرفي 

نموذج العالج 
السلوكي 

استخدم نماذج 
أخرى 

طبيعة عملي ال
ق تتطلب تطبي

نماذج عالجية 

من النماذج العالجية التي أتقنها مع حاالت الحماية االجتماعية( 4)شكل رقم 
كأخصائي اجتماعي
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هل اإلمكانيات المادية )مثال: مكاتب، أجهزة، 

وات مكتبية ..( في إدارات ووحدات الحماية أد

 االجتماعية كافيه؟

 ٪05 60 كافية إلى حد ما

 ٪55 09 غير كافية

العالقة بيني وبين العاملين في فريق العمل 

 بالحماية االجتماعية

 ٪5. 56 إيجابية

 ٪02 . إيجابية إلى حد ما 5.595 5..6

 -- -- سلبية

 

التحليل من وجهة نظر المستضافين  موضع االيذاء من نظام الحماية الفعلي "الميداني" لتطبيق الواقعثانيا : 

 المودعين بدور الحماية اإلجتماعية بمنطقة مكة المكرمة:

 ت( استجابات المستضافين المودعين بدور الحماية اإلجتماعية بمنطقة مكة المكرمة حول الفقرا24جدول رقم )

 المتعلقة بالتعرض للعنف واالستضافة بدور الحماية اإلجتماعية

 السؤال
خيارات 

 اإلجابة
 النسبة التكرار

 هل سبق وان تعرض أحد افراد اسرتك لعنف أسري؟
 ٪22.6 60 نعم

 ٪..5 0 ال

 هل سبق وان تعرضتي لعنف أسري قبل هذه المرة؟
 ٪0... 65 نعم

 ٪00.0 5 ال

 فتك في دار الحماية االجتماعية غير هذه المرة؟هل سبق وان تم استضا
 ٪..55 . نعم

 ٪22.6 .0 ال

هل كنتي على علم بوجود الحماية االجتماعية وأن مهمتها حمايتك من 

 العنف االسري؟

 ٪65.0 2 نعم

 ٪92.2 65 ال

 لي:( التا0وقد كان مصدر معرفتهن بوجود الحماية االجتماعية ومهمتها كما في الشكل رقم ) 
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وقد كانت الجهات التي تواصل معها أفراد مجتمع الدراسة من المستضافين المودعين بدور الحماية اإلجتماعية 

 (:60بمنطقة مكة المكرمة حين تعرضهن للعنف كما في الجدول رقم )

ة ( الجهات التي تواصل معها أفراد مجتمع الدراسة من المستضافين المودعين بدور الحماي25جدول رقم )

 اإلجتماعية بمنطقة مكة المكرمة حين تعرضهن للعنف

 النسبة التكرار الجهة السؤال

ما الجهة التي قمتي بالتواصل معها 

 حين تعرضك للعنف؟

 ٪22.65 .0 أمارة المنطقة

 ٪02.65 0 مركز الشرطة 

 ٪0..5 0 وحدة الحماية االجتماعية

 ٪0..5 0 0202االتصال بمركز البالغات 

 ٪0..5 0 أخرى

 ٪122 26 المجموع

 

 

 

األسرة
50%

األقارب
17%

الشرطة
33%

ة فما هو مصدر معرفتك بالحماية اإلجتماعي( نعم)اذا كانت اإلجابة ( 5)شكل رقم 

ومهمتها؟ 

64%

36%

ة ؟ كان التعامل معي ايجابي واخذ البالغ بجدي1919عند االتصال بمركز البالغات ( 6)شكل رقم 

نعم ال 
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( الوقت الذي استغرقه موظفي مركز البالغات لإلستجابة للحاالت منذ أن تم التواصل بهم من 26جدول رقم ) 

 قبل أفراد مجتمع الدراسة حين تعرضهن للعنف

 النسبة التكرار الجهة السؤال

استغرق وقت االستجابة لحالتي 

 منذ التواصل مع مركز البالغات؟

 ٪55 5 يوم

 ٪25 2 أيام

 ٪05 0 لم يتم التواصل معي

 ٪122 12 المجموع

 

( المتوسطات المرجحة واالنحرافات المعيارية واألوزان النسبية الستجابات المستضافين 22جدول رقم )

 المودعين بدور الحماية اإلجتماعية حول الواقع الفعلي لتطبيق نظام الحماية من اإليذاء

 المتوسط العبارة م
 االنحراف

 المعياري

الوزن 

 النسبي
 المستوى

0 
تمت مقابلتي من قبل فريق عمل يتكون من مختصين 

 )اجتماعي، نفسي، قانوني(
 مرتفع 25.02٪ 5.55 0..6

6 
ون في الحماية يستجيب األخصائيون االجتماعيون العامل

 االجتماعية عندما اطلب منهم المساعدة  
 مرتفع 9٪..25 5.05 0..6

 مرتفع ٪2.95. 5.26 6.22 تعامل األخصائيون االجتماعيون مع حالتي بسريه عالية    5

5 
حصلت على المساعدة الالزمة من األخصائيين االجتماعيين 

 إلستعادة حقوقي من المعتدي 
 فعمرت 2.95٪. 5.20 6.22

0 
وجود األخصائيين االجتماعيين معي أثناء جلسات التحقيق 

 والمحاكمة يشعرني باألمان 
 متوسط 95.52٪ 6..5 6.65

2 
يساندني تواجد األخصائيين االجتماعيين في جلسات  

 التحقيق والمحكمة 
 مرتفع 6.05٪. 0..5 6.52

9 
يشجعني األخصائيون االجتماعيون على التنفيس عن 

 لبية مشاعري الس
 مرتفع 22.00٪ 5.55 ...6

 مرتفع ٪25.02 5.52 0..6 هناك تقبل مشترك بيني وبين األخصائيين االجتماعيين    .

2 
يتعامل األخصائيون االجتماعيون معي وأفراد اسرتي بكل 

 احترام وتقدير
 مرتفع 62.50٪ 5.00 6.99

05 
تقدم إدارة الحماية االجتماعية دليل مطبوع عن الخدمات 

 تي يمكنني الحصول عليها ال
 مرتفع 5.99٪. 5.95 6.56

 مرتفع ٪20.55 5.25 6.95 يوجد مكان مناسب الستقبال اسرتي في مقر اإليواء  00
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في تحقيق أهدافه؟"  يذاءمن اال مدى فعالية نظام الحماية : "ماالتساؤل الثاني: نص السؤال الفرعي الثاني على

ولإلجابة على هذا التساؤل قام الباحث بحساب التكرارات والنسب والمتوسطات المرجحة واالنحرافات المعيارية 

 الستجابات مجتمع الدراسة حول الفقرات المتلقة بهذا التساؤل والنتائج موضحة في الجداول التالية:

تحقيق أهدافه من وجهة نظر األخصائيين االجتماعيين العاملين بدور  في االيذاء من فعالية نظام الحمايةأوال : 

 الحماية اإلجتماعية بمنطقة مكة المكرمة:

( المتوسطات المرجحة واالنحرافات المعيارية األخصائيين اإلجتماعيين العاملين بدور الحماية 22جدول رقم )

 اإليذاء اإلجتماعية بمنطقة مكة المكرمة حول أهداف نظام الحماية من

 النسبة التكرار الخيارات السؤال 

يهدف نظام الحماية من اإليذاء الى 

 ضمان توفير الحماية من:

 ٪00.96 60 اإلساءة الجسدية

 ٪5..05 66 اإلساءة النفسية

 ٪00.52 65 اإلساءة الجنسية

 ٪0..06 65 اإلهمال

 ٪05.59 65 االستغالل 

 ٪55..6 50 جميع ما سبق 

 ٪122 152 المجموع

 

( المتوسطات المرجحة واالنحرافات المعيارية واألوزان النسبية الستجابات أفراد مجتمع 22جدول رقم )

الدراسة من األخصائيين اإلجتماعيين العاملين بدور الحماية اإلجتماعية بمنطقة مكة المكرمة حول فعالية نظام 

 الحماية من اإليذاء في تحقيق أهدافه

06 
تمنحني ادارة الحماية االجتماعية وقت مناسب الستقبال  

 اسرتي في مقر اإليواء
 مرتفع 2.95٪. 5.25 6.22

 عمرتف ٪22.2 2.52 2.62 المتوسط العام

 وسطالمت العبارة م
 االنحراف

 المعياري

 الوزن 

 النسبي
 المستوى

0 
يهدف النظام إلى معالجة الظواهر السلوكية التي 

 تكون سبباً لحدوث اإليذاء  
 مرتفع 0.25٪. 0..5 .5.5
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في تحقيق أهدافه من وجهة نظر المستضافين المودعين بدور الحماية  اءااليذ من مدى فعالية نظام الحمايةثانيا : 

 اإلجتماعية:

( استجابات المستضافين المودعين بدور الحماية اإلجتماعية بمنطقة مكة المكرمة حول الفقرات 32جدول رقم )

مت معاقبة مرتكب المتعلقة باإلطالع على المرسوم الملكي الخاص بنظام الحماية، وخطورة واقعة العنف وهل ت

 العنف

 النسبة التكرار خيارات اإلجابة السؤال

هل أطلعتي على المرسوم الملكي الخاص بنظام الحماية من 

 االيذاء؟

 ٪..55 . نعم

 ٪22.6 .0 ال

6 
من الضروري عدم االفصاح عن هوية المبلغ عن 

 حالة إيذاء إال بموافقته فقط.
5.55 5... ....5٪ 

مرتفع 

 جداً 

5 
الغ يتبين خطورته أو يشكل تهديداً لحياة عند تلقي ب

 الحالة يتم إبالغ الحاكم اإلداري أو الجهات األمنية. 
5.95 5.00 25.55٪ 

مرتفع 

 جداً 

5 
يتم إخضاع من يلزم من أطراف حالة اإليذاء إلى 

 برامج تأهيلية )نفسي او اجتماعي(
 مرتفع 5.25٪. 5.90 .5.0

0 
تدخل العاجل أو يتم االستعانة بالجهات األمنية لل

 الدخول الى الموقع الذي حدثت فيه واقعه اإليذاء
5.25 5.25 26.55٪ 

مرتفع 

 جداً 

2 
تتم بشكل مستمر متابعة قضايا اإليذاء التي يتم إحالتها 

 من الحماية االجتماعية إلى الجهات المعنية 
5.66 590 .5.55٪ 

مرتفع 

 جداً 

9 

 ذي قامتتعاون الجهات األمنية في احضار الشخص ال

بارتكاب العنف بناء على طلب المختصين في إدارات 

 ووحدات الحماية االجتماعية 

5.62 5.22 .0.65٪ 
مرتفع 

 جداً 

. 
كثرة بالغات العنف الواردة يؤثر على فعالية نظام 

 الحماية من اإليذاء  
 مرتفع 90.25٪ .0.0 .5.9

2 
يصعب متابعة كل بالغات العنف الواردة مما يؤثر 

 الية نظام الحماية من اإليذاء على فع
5.66 5..2 .5.55٪ 

مرتفع 

 جداً 

05 
أقوم بتزويد المستفيدين بكافة التشريعات واألنظمة 

 المرتبطة بنظام الحماية من اإليذاء
 مرتفع 5٪...9 .5.9 5.25

 ٪24.24 1.22 4.24 المتوسط العام
مرتفع 

 جدا  
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هل كانت واقعه إيذائك ذات خطورة عليك وتستلزم تدخل 

 عاجل؟ 

 ٪20.5 09 نعم

 ٪55.2 2 ال

االجتماعية بالجهات األمنية هل استعانت إدارة الحماية 

 المختصة للتدخل العاجل لمساعدتك

 ٪22.6 .0 نعم

 ٪..55 . ال

 هل تم معاقبة مرتكب العنف ضدك؟
 ٪02.6 0 نعم

 ٪..5. 60 ال

 

 ( التالي:9وقد كانت العقوبة المتخذة بحقه على كما في الشكل رقم )

 

يارية واألوزان النسبية الستجابات المستضافين ( المتوسطات المرجحة واالنحرافات المع31جدول رقم )

 المودعين بدور الحماية اإلجتماعية بمنطقة مكة المكرمة حول فعالية نظام الحماية من اإليذاء في تحقيق أهدافه

 

83%

17%

ما العقوبة التي اتخذت بحقه؟ ( بنعم)اذا كانت اإلجابة ( 7)شكل رقم 

تعهد   غرامة مالية  

 المتوسط العبارة م
 االنحراف

 المعياري

 الوزن 

 النسبي
 المستوى

0 
ي فتم تقديم الرعاية الصحية التي احتاجها عند ايوائي 

 الحماية االجتماعية  
 مرتفع 29.55٪ 5.52 6.26

 مرتفع ٪52... 5.25 6.20 خضعت لجلسات االرشاد االسري  6

5 
خضع مرتكب العنف من أسرتي لجلسات إرشاد 

 أسرى 
 متوسط 25.05٪ 5..5 0.26

5 
يتم تقديم العالج النفسي لي من قبل المختصين في 

 الحماية االجتماعية
 مرتفع 20.55٪ 5.25 6.95

0 
تم اخضاع مرتكب العنف من اسرتي الى جلسات 

 وعالج نفسي 
 متوسط 09.22٪ .5.9 0.95

2 
يسعى فريق العمل بالحماية االجتماعية إلصالح 

 عالقتي مع اسرتي
 مرتفع 25.02٪ 5.52 .6.0
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االيذاء؟"  من في الحماية التحليل النظام موضع كفاءه مدى "مالفرعي الثالث: ( التساؤل الثالث: نص السؤال ا3

ولإلجابة على هذا التساؤل قام الباحث بحساب التكرارات والنسب والمتوسطات المرجحة واالنحرافات المعيارية 

 التالية:الستجابات مجتمع الدراسة حول الفقرات المتعلقة بهذا التساؤل والنتائج موضحة في الجداول 

( استجابات األخصائيين اإلجتماعيين العاملين بدور الحماية اإلجتماعية بمنطقة مكة المكرمة 32جدول رقم )

 حول كفاءة اإلجراءات المتبعة عند التبليغ عن واقعة العنف

 السؤال
 خيارات

 اإلجابة
 النسبة التكرار

 غ  يتوجب اخذ موافقة ولي أمر الحالة المعنفة قبل مباشرة البال
 ٪6.5 0 نعم

 ٪5..2 52 ال

تتضمن إجراءات تحويل الحالة للقضاء إرفاق مقترح للعقوبات البديلة على 

 المعنف "المعتدي"

 ٪55.5 65 نعم

 ٪25.5 55 ال

في حال تعرض أحد العاملين في الحماية االجتماعية لحادثة اعتداء أثناء تأدية 

بالرفع بمحضر رسمي بالواقعة  عمله ... هل تقوم إدارة الحماية االجتماعية

 لإلدارات المختصة.

 ٪96.5 52 نعم

 ٪5..6 05 ال

 

 

 

34%
40%

26%

0%

20%

40%

60%

غير متوفرةمتوفرة إلى حد مامتوفرة

تتوفر حراسات أمنية مناسبة في مقّار الحماية االجتماعية ( 8)شكل رقم 

9 
يكسبني فريق العمل بالحماية االجتماعية المهارات 

 ستقبالً  الالزمة لحل المشكالت التي قد اوجهها م
 مرتفع 5٪..22 5.69 6.20

. 
ال اشعر بالجدية من فريق العمل في التعامل مع 

 مشكلتي 
 متوسط 6٪..26 6..5 ...0

 مرتفع ٪5.26. 5.90 6.05 تعتبر العقوبات التي طبقت على المعتدي غير رادعه  2

 مرتفع ٪21.21 2.61 1.46 المتوسط العام
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 المعرفة بالمصطلحات ذات الصلة باإليذاء - 

جاءت المصطلحات ذات الصلة باإليذاء التي كان لدى األخصائيين اإلجتماعيين العاملين بدور الحماية 

 ( التالي: 2ي الشكل رقم )اإلجتماعية بمنطقة مكة المكرمة المعرفة بها كما ف

 

 المفاهيم التي يتوجب على االخصائيين االجتماعيين اإللمام بها في مجال الحماية االجتماعية -

أما المفاهيم التي يتوجب على االخصائيين االجتماعيين اإللمام بها في مجال الحماية االجتماعية فقد جاءت من 

 بدور الحماية اإلجتماعية بمنطقة مكة المكرمة جهة نظر األخصائيين اإلجتماعيين العاملين

 

 

 

 

20.0920.51
18.8019.2319.23

2.14

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

فة ليس لدي المعراالستغاللاإلهمالةاإلساءة الجنسيةاإلساءة النفسياإلساءة الجسدية
بالمصطلحات 

السابقة 

لدّي المعرفة بالمصطلحات ذات الصلة باإليذاء ومنها( 9)شكل رقم 

24.00

8.009.098.366.556.916.917.277.64

15.27

0.00
5.00
10.00
15.00
20.00
25.00
30.00

ها في من المفاهيم التي يتوجب على االخصائيين االجتماعيين اإللمام ب( 10)شكل رقم 

مجال الحماية االجتماعية
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( المتوسطات المرجحة واالنحرافات المعيارية واألوزان النسبية الستجابات األخصائيين 33جدول رقم ) 

 االيذاء من نظام الحماية اإلجتماعيين العاملين بدور الحماية اإلجتماعية بمنطقة مكة المكرمة حول مدى كفاءه

 طالمتوس العبارة م
 االنحراف

 المعياري

 الوزن 

 النسبي
 المستوى

 متوسط ٪20.65 0.52 5.52 يتم إيواء العاملة المنزلية المتعرضة للعنف  0

6 
يتم عمل التأهيل االجتماعي للحالة المعنفة من خالل 

 جلسات فردية 
 مرتفع 96.55٪ 5.92 5.26

5 
يتم عمل التأهيل االجتماعي للحاالت المعنفة من خالل 

 ت جماعية جلسا
 متوسط 5٪..25 0.00 5.65

 مرتفع  ٪6.55. 5.90 5.05 يتم اجراء الكشف الطبي على الحاالت عند ايوائها  5

0 
يسمح للحالة التي يتم إيوائها من الخروج والعودة اثناء 

 فترة االستضافة لـ )مقر وظيفتها، دراستها(
 مرتفع 95.65٪ 0.50 5.22

2 
ئها من الخروج للتسوق في تمّكن الحالة التي يتم إيوا

 حال الحاجة لذلك 
 متوسط 25.55٪ 0.05 5.55

9 
ال يتم إخراج الحالة التي يتم إيوائها )خروج نهائي( إال 

 برغبتها  
 متوسط 02.55٪ 0.55 6..6

. 
عند إيواء الحالة يتم التأكد من الشرطة بأنه ال يوجد 

 عليها بالغات امنية
 مرتفع  55٪..9 5.95 5.25

2 

جهات الحكومية المساندة مثل )المحكمة، النيابة ال

العامة، الشرطة، المستشفيات ...( واعية بالمهام التي 

 تقوم بها إدارات ووحدات الحماية االجتماعية.

 متوسط 29.25٪ 5.26 .5.5

05 
البيئة المكانية ال تراعي خصوصية الحاالت مما يؤثر 

 على مستوى تقديم الخدمة 
 منخفض 00.25٪ 0.65 0..6

00 
خوف الحاالت المعنفه من عدم سرية المعلومات يقلل 

 من تعاون الحالة 
 متوسط 25.55٪ 5.25 5.66

06 
إعطاء المعلومات الخاصة بالمبلغ عن حالة إيذاء قد  

 تكون عائق في تقديم البالغات من قبل افراد المجتمع  
 مرتفع 90.25٪ 5.96 .5.0

 متوسط ٪22.55 5..5 5.55 معروفه لدى الجميع وسائل التبليغ عن حالة العنف  05

05 
عند تلقي البالغ من المختصين في الحماية االجتماعية 

 فإنه يتم التعامل الفوري من خالل التواصل مع الحالة 
 مرتفع  5.65٪. .5.5 5.02

http://www.ajrsp.com/


م 0202-9-5والعشرون | تأريخ اإلصدار:  التاسع المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار  

   

 

 www.ajrsp.com                                                                                                     273 

 ISSN: 2706-6495 

 

00 
يجب إخطار ولي األمر عند الحاجة للكشف الطبي 

 على الحالة المعنفه  
 متوسط 26.55٪ 0.65 5.05

02 
أجد سهولة في تطبيق الالئحة التنفيذية لنظام الحماية 

 من االيذاء
 مرتفع 90.25٪ ...5 .5.0

 متوسط ٪62.42 1.26 3.32 المتوسط العام

 

االيذاء من وجهة نظر المستضافين المودعين بدور  من الحماية في التحليل النظام موضع مدى كفاءهثانيا : 

 ة مكة المكرمة:الحماية اإلجتماعية بمنطق

( المتوسطات المرجحة واالنحرافات المعيارية واألوزان النسبية الستجابات المستضافين 34جدول رقم )

 االيذاء من المودعين بدور الحماية اإلجتماعية بمنطقة مكة المكرمة حول مدى كفاءه نظام الحماية

 

4 

 المتوسط العبارة م
 االنحراف

 المعياري

 الوزن 

 النسبي
 المستوى

0 
اطلعت على القرار الوزاري الخاص بالالئحة التنفيذية 

 لنظام الحماية من االيذاء
 متوسط 09.55٪ 5.25 0.96

6 
خضعت للفحص الطبي عند دخولي لدار الحماية 

 االجتماعية
 متوسط 96.29٪ 5.95 .6.0

5 
تم اطالعي على التعليمات الخاصة باإليواء في دار 

 الحماية االجتماعية  
 مرتفع 5.29٪. 5.00 6.56

5 
اخذ مني تعهد كتابي لتقيد بالتعليمات الخاصة لدار 

 الحماية االجتماعية
 مرتفع  0.29٪. 5.50 6.09

0 
تم إبالغي عند دخولي الى دار الحماية االجتماعية بان 

 االيواء سوف يكون بشكل مؤقت 
 مرتفع 55٪..9 5.22 6.55

2 
اً تمهيد أعد الفريق المعالج برنامج تأهيلي ألسرتي

 لعودتي الى المنزل  
 متوسط 22.55٪ 5.29 6.59

9 
افّضل ان يتم حل مشكلة العنف الواقعة ضدي وانا في 

 منزل االسرة 
 متوسط 02.55٪ 5.90 .0.2

. 
تم اعداد برنامج لتمكيني اقتصادياً مثل )إيجاد وظيفة، 

 مشروع لعمل حر، ضمان اجتماعي، إيجاد مسكن....( 
 متوسط 90.55٪ 5.02 6.62
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"ما مساهمة نظام الحماية من االيذاء في تحقيق الوقاية من التساؤل الرابع: نص السؤال الفرعي الرابع على:  (4

االيذاء في المجتمع السعودي؟" ولإلجابة على هذا التساؤل قام الباحث بحساب التكرارات والنسب والمتوسطات 

ل الفقرات المتلقة بهذا التساؤل والنتائج موضحة المرجحة واالنحرافات المعيارية إلستجابات مجتمع الدراسة حو

 في الجداول التالية:

مدى مساهمة النظام في تحقيق الوقاية من االيذاء في المجتمع السعودي من وجهة نظر األخصائيين أوال : 

 اإلجتماعيين بدور الحماية اإلجتماعية بمنطقة مكة المكرمة:

 

 

2 
يشركني فريق الحماية االجتماعية في اتخاذ القرارات 

 الخاصة بي
 مرتفع 9.55٪. 5.65 6.20

05 
تم طلب موافقة ولي امري من اجل إيوائي بدار 

 الحماية االجتماعية 
 منخفض 52.29٪ .5.5 0.52

00 

استفدت من التقارير االجتماعية في معاملتي مع 

وائي بالحماية االجتماعية الجهات األخرى اثناء فترة إي

 )المدارس، الجامعات، الجمعيات االهلية ....(

 مرتفع 9.55٪. 5.62 6.20

06 
تسمح إدارة الحماية االجتماعية ذهابي الى مقر 

 )عملي، دراستي( 
 مرتفع 5.29٪. 5.59 6.56

 مرتفع ٪92.55 5.55 .6.5 أحظى بفرصة مقبولة للتسوق إذا احتجت لذلك   05

05 
در إيذاء ضدي من نزيله أخرى في مقر االيواء إذا ص

 فان إدارة الحماية االجتماعية تبلغ الشرطة بالواقعة 
 متوسط 92.29٪ 5.50 6.55

00 

تتم إحالتي من قبل الحماية االجتماعية عند احتياجي 

الى مستشفى او مركز متخصص في األمراض 

 النفسية.

 مرتفع 5.55٪. 5.55 6.05

02 
الحماية من االيذاء في التمرد على قد يُستغل نظام 

 األسرة
 متوسط 22.55٪ 5.20 0.22

09 

أجد التعاون من قبل الجهات الحكومية ذات العالقة 

بالحماية االجتماعية مثل )المحكمة، النيابة العامة، 

 الشرطة، المستشفيات ....(

 متوسط 95.55٪ 5.22 6.66

 متوسط ٪24.12 2.51 2.22 المتوسط العام
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افات المعيارية واألوزان النسبية الستجابات األخصائيين ( المتوسطات المرجحة واالنحر35جدول رقم ) 

اإلجتماعيين بدور الحماية اإلجتماعية بمنطقة مكة المكرمة حول مدى مساهمة النظام في تحقيق الوقاية من 

 االيذاء في المجتمع السعودي.

 

 المتوسط العبارة م
 االنحراف

 المعياري

 الوزن 

 النسبي
 المستوى

0 
ة من اإليذاء تدابير وقائية للحماية يتضمن نظام الحماي

 من اإليذاء 
 مرتفع 5.65٪. 9..5 5.02

6 

يتم تنظيم وتنفيذ برامج تدريبية متخصصة لجميع 

المعنيين بالتعامل مع حاالت اإليذاء )مثال: القضاة، 

 رجال الضبط، األطباء...( 

 مرتفع 22.25٪ 0.00 .5.5

5 
 لتدابيريتم توعية أفراد المجتمع بضرورة إتخاذ ا

 الوقائية لحماية أنفسهم   
5.65 5..6 .5..5٪ 

مرتفع 

 جداً 

5 
يسعى فريق العمل بتكثيف برامج اإلرشاد االسري 

 لكافة شرائح المجتمع
 مرتفع  92.55٪ 0.55 6..5

0 

يشارك العاملين في الحماية االجتماعية في إجراء 

البحوث والدراسات العلمية ذات العالقة بالحماية من 

 اء  اإليذ

 مرتفع 95.55٪ 0.50 5.96

2 

يساهم العاملين في الحماية االجتماعية في برامج 

التمكين االجتماعي والنفسي التي تساعد على معالجة 

 الظواهر السلوكية المرتبطة باإليذاء

 مرتفع 5.25٪. 5..5 .5.0

9 

يساهم العاملين في الحماية االجتماعية في برامج 

ساعد على معالجة الظواهر التمكين االقتصادي التي ت

 السلوكية المرتبطة باإليذاء 

 مرتفع 55٪..9 5.25 5.26

. 
يتم اتخاذ التدابير الالزمة للحد من تكرار اإليذاء على 

 الحالة المعنفه 
 مرتفع 5.25٪. 5.99 .5.0

2 
أشارك في التوعية الحقوقية لألفراد األكثر تعرضاً 

 لإليذاء 
 مرتفع 0.65٪. 2..5 5.52

05 
يفتقر النظام الى وجود آليات واضحة للوقاية من 

 العنف االسري
 متوسط 29.25٪ 0.62 .5.5

00 
من أهداف النظام نشر التوعية بين أفراد المجتمع 

 حول مفهوم اإليذاء واآلثار المترتبة عليه
5.6. 5.25 .0.25٪ 

مرتفع 

 جداً 

 مرتفع ٪22.25 2.23 3.25 المتوسط العام
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ة من العنف االسري والتي يتوجب أن يركز عليها نظام الحماية من اإليذاء من واقع عمل أهم وسائل الوقاي 

 األخصائيين االجتماعيين.

 

 سري في المجتمعمدى رضا األخصائيين االجتماعيين عن دور نظام الحماية من اإليذاء في الوقاية من العنف اال

 السعودي:

ات المعيارية واألوزان النسبية لمدى رضا األخصائيين ( المتوسطات المرجحة واالنحراف36جدول رقم )

 اإلجتماعيين عن دور نظام الحماية من اإليذاء في الوقاية من العنف االسري في المجتمع السعودي

 

( عن مدى رضاهم 65وقد جاءت نتائج مقابلة الخبراء مؤيدة لهذه النتيجة، حيث جاءت استجاباتهم حول السؤال رقم )

 ر نظام الحماية من اإليذاء في الوقاية من العنف االسري في المجتمع السعودي كما في الشكل التالي:عن دو

14.56

11.97
13.92

11.6511.3311.33
13.59

11.65

0.00
2.00
4.00
6.00
8.00
10.00
12.00
14.00
16.00

توعية األسر 
امل بأساليب التع

األمثل مع 
األبناء

تعزيز ثقافة 
الحوار داخل 

األسرة

تنظيم برامج 
إرشادية الزامية
للمقبلين على
ح الزواج لتوضي
ةالحقوق االسري

استخدام وسائل
االعالم 
بإختالفها 
رة للتوعية بخطو

االيذاء

االستفادة من 
خطب الجمعة 
في التوجيه 

االسري

فتح مكاتب 
استشارية في
االحياء لتقديم
الخدمات 

االجتماعية 
روالنفسية لألس

إدخال برامج 
لطالب المدارس 

والجامعات 
ات لتعريف بآلي

الحماية من 
االيذاء

التوسع في 
خدمات هاتف 
اإلرشاد األسري

المجاني

وجب أن يركز أهم وسائل الوقاية من العنف االسري والتي يت... من واقع عمل األخصائيين االجتماعيين   ( 11)شكل رقم 
عليها نظام الحماية من اإليذاء

 السؤال
خيارات 

 اإلجابة
 النسبة التكرار

المتوسط 

 المرجح

اإلنحراف 

 المعياري

الوزن 

 النسبي

ما مدى رضاك عن دور نظام 

ن اإليذاء في الوقاية الحماية م

من العنف االسري في المجتمع 

 السعودي؟

 ٪2.5 5 متدني

 ٪5..2 55 متوسط 95.55٪ 5.05 6.65

 ٪62.5 05 عالي

 ٪122 52 المجموع
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مدى مساهمة النظام في تحقيق الوقاية من االيذاء في المجتمع السعودي من وجهة نظر المستضافين ثانيا : 

 المودعين بدور الحماية اإلجتماعية بمنطقة مكة المكرمة:

( المتوسطات المرجحة واالنحرافات المعيارية واألوزان النسبية الستجابات المستضافين 32جدول رقم )

المودعين بدور الحماية اإلجتماعية بمنطقة مكة المكرمة حول مدى مساهمة النظام في تحقيق الوقاية من 

 االيذاء في المجتمع السعودي

 

 

20%

40%

40%

ري ما مدى رضاك عن دور نظام الحماية من اإليذاء في الوقاية من العنف االس( 12)شكل رقم 
في المجتمع السعودي 

متدني متوسط عالي

 المتوسط العبارة م
 االنحراف

 المعياري

 الوزن 

 النسبي
 وىالمست

0 
يقوم فريق العمل بالحماية االجتماعية على متابعة 

 حالتي باستمرار 
 مرتفع 25.02٪ 5.90 0..6

6 
يساهم نظام الحماية من االيذاء في تخفيض اعداد 

 ضحايا العنف االسري 
 مرتفع 20.55٪ 5.25 6.95

5 
شعرت بتغير واضح في سلوكيات افراد المجتمع بعد 

 يذاء إقرار نظام الحماية من اال
 متوسط 22.29٪ 0..5 6.55

5 
تكسبني البرامج التي يقدمها فريق عمل الحماية 

 االجتماعية بالحماية الالزمة من خطر العنف 
 مرتفع  2.95٪. 5.00 6.22

0 
تهتم ادارة الحماية االجتماعية باالستماع الى مقترحات 

 المستفيدين حول تطوير الخدمات المقدمة 
 عمرتف 9٪..25 5.55 0..6

2 
يقوم فريق عمل الحماية االجتماعية بتقديم برامج 

 اجتماعية ونفسية لتمكيني في المستقبل 
 مرتفع 9٪..25 5.59 0..6

9 
يساهم نظام الحماية من االيذاء في تغيير سلوك أفراد 

 المجتمع الخاطئة والتي قد تكون مصدر للعنف 
 مرتفع ٪.9.0. 5.25 6.26
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أهم وسائل الوقاية من العنف االسري والتي يتوجب أن يركز عليها نظام الحماية من اإليذاء من وجهة نظر  -

 المستضافين بدور الحماية االجتماعية.

وقد صنف المستضافين المودعين بدور الحماية اإلجتماعية بمنطقة مكة المكرمة أهم وسائل الوقاية من العنف 

 ( التالي:05م كما في الشكل رقم )يركز عليها نظام الحماية من اإليذاء من وجهة نظرهاالسري والتي يتوجب أن 

 

مدى رضا المستضافين المودعين بدور الحماية اإلجتماعية عن دور نظام الحماية من اإليذاء في الوقاية من 

 العنف االسري في المجتمع السعودي:

30.77

11.5411.54
15.38

3.853.85

23.08

0.00
5.00
10.00
15.00
20.00
25.00
30.00
35.00

توعية األسر 
ل بأساليب التعام

األمثل مع األبناء

تعزيز ثقافة 
الحوار داخل 

األسرة 

استخدام وسائل 
ا االعالم بإختالفه
ة للتوعية بخطور

االيذاء 

االستفادة من 
خطب الجمعة في 
التوجيه االسري 

فتح مكاتب 
استشارية في 
االحياء لتقديم 

الخدمات 
االجتماعية 

والنفسية لألسر

إدخال برامج 
لطالب المدارس 

والجامعات 
لتعريف بآليات

الحماية من االيذاء

ت التوسع في خدما
هاتف االرشاد 
األسري المجاني

سري من اهم وسائل الوقاية من العنف اال... من وجهة نظر المستضافين بدور الحماية االجتماعية  ( 13)شكل رقم  
والتي يتوجب ان يركز عليها نظام الحماية من االيذاء

. 
شخاص اخرين لكي أشارك في نقل تجربتي مع ا

 يستفيد منها افراد المجتمع 
 مرتفع 5.99٪. 2..5 6.56

2 

يقوم فريق عمل الحماية االجتماعية بتزويد مرتكب 

العنف ضدي بمعلومات تحد من تكراره العنف مره 

 أخرى

 متوسط 22.65٪ 5..5 .6.5

05 
اخذت التعهدات الالزمة على مرتكب العنف بعدم 

 تكرار تعنيفه لي 
 متوسط 25.05٪ 2..5 0.26

00 
يقوم فريق عمل الحماية االجتماعية بتزويدي بحقوقي 

 الشرعية والنظامية 
 مرتفع  52٪... 5.25 6.20

06 
أشارك في البحوث والدراسات المتخصصة التي 

 تتعلق بالعنف االسري من خالل طرح مشكلتي 
 مرتفع 6.50٪. 5.90 6.52

 مرتفع ٪23.55 2.66 2.51 المتوسط العام
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لمعيارية واألوزان النسبية لمدى رضا المستضافين ( المتوسطات المرجحة واالنحرافات ا32جدول رقم ) 

المودعين بدور الحماية اإلجتماعية عن دور نظام الحماية من اإليذاء في الوقاية من العنف االسري في 

 المجتمع السعودي

 السؤال
خيارات 

 اإلجابة
 النسبة التكرار

المتوسط 

 المرجح

اإلنحراف 

 المعياري

الوزن 

 النسبي

ظام ما مدى رضاك عن ن

الحماية من االيذاء في 

الوقاية من العنف االسري 

 في المجتمع السعودي؟

 ٪9.9 6 متدني

6.02 5.09 95.5.٪ 
 ٪20.5 09 متوسط

 ٪62.2 9 عالي

 ٪122 26 المجموع

ما مدى رضاك عن أداء 

فريق العمل بالحماية 

 االجتماعية؟

 ٪9.9 6 متدني

6.52 5.20 .6.50٪ 
 ٪0..5 05 متوسط

 ٪..05 05 عالي

 ٪122 26 المجموع

 

 بديلة مقترحات لسياسات إلى التوصل يمكن : "هل( التساؤل الخامس: نص السؤال الفرعي الخامس على5

 وتطبيقياً  اجرائياً  يتالءم بما غيرها، أو استحداث تعديلها أو القائمة السياسة تطوير شأنها من االيذاء، من للحماية

 الفئة المستهدفة؟"  تاحتياجا مع

 األخصائيين اإلجتماعيين العاملين بدور الحماية اإلجتماعية بمنطقة مكة المكرمة: أوال :

 المستضافين المودعين بدور الحماية اإلجتماعية بمنطقة مكة المكرمة "المعنفات" ثانيا :

 الخبراء: ثالثا :

 من اإليذاء ( إعطاء الحاكم اإلداري قوة أكثر ودور أهم في الحماية0)

 ضد المعنف )الجاني( وأمن للضحية ( أن تكون تابعة لوزارة الداخلية مما يعطيها قوة6)

 . مناقشة نتائج الدراسة وتوصياتها2

 أوال : نتائج الدراسة في ضوء األهداف والتساؤالت

 أ( النتائج الخاصة بالبيانات األولية

إلجتماعيين "العاملين بدور الحماية اإلجتماعية " أظهرت النتائج أن مجتمع الدراسة من األخصائيين ا -

 (،٪96بمنطقة مكة المكرمة غالبيتهم من اإلناث وذلك بنسبة بلغت )
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( والفئة العمرية ٪06سنة( وبنسبة ) 50إلى أقل من  50تقع أعمارهم غالبيتهم ضمن الفئة العمرية )من   

لغالبية مجتمع الدراسة من األخصائيين  االجتماعية(. وقد كانت الحالة ٪55سنة فأكثر( بنسبة ) 50)

(، الماجستير ٪.2( تراوحت مؤهالتهم العلمية بين البكالوريوس )٪95)متزوج( بنسبة ) االجتماعيين

 (. ٪05( والدبلوم العالي بنسبة )٪.0وذلك بنسبة )

الفترة  ع ضمنأظهرت النتائج أن عدد سنوات الخبرة لغالبية مجتمع الدراسة من األخصائيين اإلجتماعيين تق -

سنوات(  2إلى  0( والفئة )من ٪.6سنة( بنسبة ) 05إلى  05( والفئة )من ٪55فأكثر( بنسبة ) 00)من 

(. وغالبيتهم لم يحصلوا على دورة تدريبية في التعريف بنظام الحماية من اإليذاء بنسبة ٪66بنسبة )

 .)دورتان تدريبيتان(( منهم تلقوا دورة تدريبية واحدة بينما الذين تلقوا ٪.0( و)٪.0)

أظهرت النتائج أن غالبية مجتمع الدراسة من المستضافين المودعين بدور الحماية اإلجتماعية بمنطقة مكة  -

( ثم مكة المكرمة ٪65.0( يليهم الذين يقيمون في الطائف بنسبة )٪..05المكرمة من مدينة جدة بنسبة )

ا نجد أن غالبية مجتمع الدراسة من المستضافين (. كم٪9.9( وأخيراً القنفذة بنسبة )٪00.5بنسبة )

الذين تم ايواءهم ( و٪22.0اءهم بمدينة جدة بنسبة )المودعين بدور الحماية اإلجتماعية من الذين تم إيو

 50إلى أقل من  50(. كما نجد أن الغالبية تقع أعمارهم ضمن الفئة )من ٪55.0بمدينة الطائف بنسبة )

سنة(  50إلى أقل من  60( ثم الفئة )من ٪55سنة فأكثر( بنسبة ) 50الفئة )( و٪06سنة( وذلك بنسبة )

 ( ٪05بنسبة )

أظهرت النتائج أن األب كان أبرز مصادر العنف الذي تعرض له أفراد مجتمع الدراسة من المستضافين  -

( ثم األخ ٪62( يليه الزوج بنسبة )٪56المودعين بدور الحماية اإلجتماعية بمنطقة مكة المكرمة بنسبة )

 (.٪5( واألم في المرتبة األخيرة بنسبة )٪5( وفي المرتبة الرابعة نجد زوجة األب بنسبة )٪00بنسبة )

 ب( النتائج المتعلقة بتساؤالت الدراسة:

أظهرت النتائج أن غالبية مجتمع الدراسة من األخصائيين اإلجتماعيين العاملين بدور الحماية اإلجتماعية  -

ة سبق لهم اإلطالع على المرسوم الملكي الخاص بنظام الحماية من اإليذاء وذلك بنسبة بمنطقة مكة المكرم

(..٪ .) 

( من األخصائيين اإلجتماعيين العاملين بدور الحماية اإلجتماعية بمنطقة مكة ٪.2أظهرت النتائج أن ) -

 ت اإليذاء.المكرمة لم يتلقوا دورات تدريبية في التعامل المهني مع البالغات الهاتفية لحاال

( من األخصائيين اإلجتماعيين العاملين بدور الحماية اإلجتماعية بمنطقة ٪.5أظهرت النتائج أن ما نسبته ) -

مكة المكرمة لم يسبق لهم أن أطلعوا على االتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق االنسان التي بها مواد ترتبط 

 بالحماية من اإليذاء وكانت المملكة طرفاً فيها. 
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( على أنه من الضروري أن يكون االخصائيين ٪055هرت نتائج مقابلة الخبراء أنهم أكدوا بنسبة )أظ - 

االجتماعيين العاملين في ميدان الحماية االجتماعية ملمين باالتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق االنسان والتي 

 بها مواد ترتبط بالحماية من االيذاء وكانت المملكة طرفاً فيها. 

النتائج أن مهارة تكوين العالقات المهنية حلت في المرتبة األولى كأبرز المهارات المهنية التي  أظهرت -

يتقنها العاملين في دور الحماية االجتماعية في العمل مع حاالت الحماية اإلجتماعية تليها المهارة في حل 

 المشكلة وفي المرتبة الثالثة المهارة في إدارة الحوار.

اإلجتماعية بمنطقة مكة  أن درجة تقييم األخصائيين اإلجتماعيين العاملين بدور الحماية أظهرت النتائج -

( 5.65المكرمة لفعالية نظام الحماية من اإليذاء في تحقيق أهدافه بشكل عام )مرتفعة جداً( وذلك بمتوسط )

 (.0.62وانحراف معياري )

الحماية اإلجتماعية بمنطقة مكة المكرمة لم ( من المستضافين المودعين بدور ٪22.6أظهرت النتائج أن ) -

( منهن كانت واقعة اإليذاء ذات ٪20.5يطلعن على المرسوم الملكي الخاص بنظام الحماية من االيذاء. وأن )

 خطورة عليهن واستلزمت االستعانة بالجهات االمنية.

ية اإلجتماعية بمنطقة مكة أظهرت النتائج أن درجة تقييم األخصائيين اإلجتماعيين العاملين بدور الحما -

( وانحراف 5.59االيذاء بشكل عام )متوسطة(. وذلك بمتوسط ) من نظام الحماية المكرمة لمدى كفاءه

 (.0.52معياري )

أظهرت النتائج أن درجة تقييم المستضافين المودعين بدور الحماية اإلجتماعية بمنطقة مكة المكرمة لمدى  -

 (.5.00( وانحراف معياري )6.66شكل عام )متوسطة( وذلك بمتوسط )االيذاء ب من نظام الحماية كفاءه

أظهرت النتائج أن درجة تقييم األخصائيين اإلجتماعيين العاملين بدور الحماية اإلجتماعية بمنطقة مكة  -

 المكرمة لمدى مساهمة النظام في تحقيق الوقاية من االيذاء في المجتمع السعودي بشكل عام )مرتفعة(

ائج أن توعية األسر بأساليب التعامل مع األبناء حل في المرتبة األولى كأهم وسائل الوقاية من أظهرت النت -

 العنف االسري. 

أظهرت النتائج أن أبرز مقترحات األخصائيين اإلجتماعيين العاملين بدور الحماية اإلجتماعية من واقع  - -

تعديلها في النظام الحالي لتطوير نظام  خبرتهم في مجال الحماية من اإليذاء حول السياسات التي يمكن

 الحماية من اإليذاء.

أظهرت النتائج أن أبرز مقترحات األخصائيين اإلجتماعيين العاملين بدور الحماية اإلجتماعية لسياسات  -

 بديلة أخرى لنظام الحماية من اإليذاء ليكون أكثر فعالية وكفاءة.
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 ثانيا : توصيات الدراسة  

 ي تم التوصل إليها خرجت الدراسة بالعديد من التوصيات من أهمها ما يلي: في ضوء النتائج الت

قيام مبادرات وبرامج شاملة تستهدف تعزيز ثقافة الحوار داخل األسرة، لما لذلك من آثار ايجابية في الوقاية  -0

 من العنف األسري.

مدنيين وعسكريين من  مهام إدارة الحماية االسرية إلى وزارة الداخلية، ويقوم عليها اختصاصنقل  -6

المختصين في المجال )اجتماعي، نفسي، قانوني( ويناط بها التعامل مع حاالت العنف األسري، الن ذلك 

 يعطيها قوة أكبر وصالحيات أشمل في التعامل مع األطراف المعنيين سواء الجاني أو الضحية. 

نف، وذلك عن طريق برامج هادفة، تتبنى الوزارة المعنية إنشاء مراكز متخصصة لتأهيل مرتكبي الع  -5

 إلعادة تأهيلهم ودمجهم في المجتمع.

تشجيع منظمات القطاع الثالث )الجمعيات األهلية( المعنية الناشطة والمتخصصة في مكافحة العنف  -5

 األسري، وتدعمها على كافة المستويات، وتقيم تعاوناً فعلياً مع هذه المنظمات.

مع وزارة العدل بتكليف محامين متعاونين، للحاالت التي تحال قضاياهم الى  تقوم الوزارة المعنية بالتنسيق  -0

 المحكمة، لتوفير اإلرشاد القانوني لضحايا العنف.

العمل على تكسير وازالة الحواجز النفسية واالجتماعية، من خالل برنامج وطني تشارك فيه الجهات ذات  -2

رطة او الحماية االجتماعية للتبليغ عن جرائم العنف العالقة، والتي تحول دون اللجوء والتوجه الى الش

 األسري.

التحديث المستمر لنظام الحماية من االيذاء والئحته التنفيذية، وفق ما تقتضيه االحداث االجتماعية  -9

 المتسارعة، وان يتم تعديل او اضافة ما يتوافق مع طبيعة المجتمع

لعام والجامعي لتعريف بحقوق االنسان والتركيز على ضرورة إيجاد مقررات دراسية على مستوى التعليم ا -.

 آليات الحماية من العنف االسري في مراحل الحياة المختلفة. 

 ثالثا : مقترحات الدراسة  

إجراء المزيد من الدراسات المتعمقة والمماثلة لهذه الدراسة حول العنف األسري يقوم عليها متخصصين    -0

هم البحثية، حيث يمكن الخروج بنتائج قد تحدث تحوالً فعاالً وايجابياً في على اختالف مجاالتهم واهتمامات

 مواجهة العنف األسري في المجتمع السعودي، وتشمل جميع مناطق المملكة.

اجراء دراسة حول المعوقات التي تواجه العاملين في مجال الحماية االجتماعية مع الجهات ذات    -6

 االختصاص.
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لبرنامج تدريبي لتطوير اداء األخصائيين االجتماعيين العاملين في مجال الحماية إجراء دراسة حول مقترح  -5 

 من االيذاء. 

 دراسة المعوقات التي تواجه ضحايا العنف االسري من االستفادة من نظام الحماية من االيذاء. -5

 ة السعودية.إجراء دراسة مقارنه حول العنف األسري في المواثيق الدولية والشريعة االسالمية واألنظم -0

دراسة مدى فاعلية نظام الحماية من االيذاء في الوقاية من العنف االسري أثناء االزمات والكوارث: جائحة  -2

 كورونا نموذجا.    

 

 قائمة المراجع: . 2

 المراجع العربية  .أ

 القرآن الكريم 

 السنة النبوية المطهرة 

، رسالة ماجستير )غير عنف في التشريع األردنيالحماية الجزائية للمرأة ضد الاألمير، نيفين سمير،  -0

 (.6502منشورة(. جامعة الشرق األوسط، عمان، كلية الحقوق، قسم القانون العام، )

 ، الوراق للنشر والتوزيع، عمان.العنف األسري دوافعه وآثاره والمكافحة(. 6505بدران، حمدي احمد، ) -6

، مجلة التربية للبحوث لعنف ضد المرأة في المجتمع السعوديبحث ا(. 6509بدوي، عبدالرحمن عبدَّللا، ) -5 

 (، جامعة األزهر، القاهرة 095التربوية والنفسية واالجتماعية )ع 

. ورقة عمل استراتيجية التشكيك كمدخل لتكامل برامج األمان االسري في المملكة ،بركات، وجدي محمد -5

مارس  06-00الصحية بوزارة الحرس الوطني، جدة في المؤتمر الخامس عشر للخدمة االجتماعية بالشؤون 

6500 

 ،تقرير العدالة والمساواة بين الجنسين أمام القانون في منطقة الدول العربيةبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي،  -0

(6502 ) 

القطاعات تقرير آليه التعامل مع حاالت العنف وااليذاء ضد البالغين في برنامج األمان األسري الوطني،  -2

 (6505،)الصحية

 (  6502، واشنطن )دليل تحليل السياساتبرنامج الشركات مع المجتمع المدني،  -9

(. منظومة العنف ضد النساء في المغرب: المحددات والتحديات، مجلة حقوق .650بلكبير، إسماعيل،) -.

 مركز جيل البحث العلمي، لبنان  (،.6اإلنسان )ع
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، بحث خصائص القواعد الجنائية في النظام السعودي للحماية من االيذاء(. 6500بيطار، مصطفى محمد، ) -2 

 (، كلية الملك فهد األمنية، الرياض 26مجلة البحوث األمنية )ع 

، بحث مدى الحماية القانونية من العنف األسري في العراق والدول العربية(. 6502جبر، نادية كعب، ) -05

 ( المركز القومي للبحوث، غزة 00رية والقانونية )مجلة العلوم االقتصادية واإلدا

، إصدارات مؤسسة الملك خالد العنف األسري خالل مراحل الحياة(.6550الجبرين، جبرين علي، ) -00

 الخيرية، الرياض 

، رسالة تحليل سياسة الوقف كمدخل لتفعيل خدمات الرعاية االجتماعية في مصرجمعة، خالد محمد،  -06

 (.6502قسم التخطيط االجتماعي، ) ،كلية الخدمة االجتماعية ،القاهرة ،منشورة (. جامعة حلواندكتوراه )غير 

 ( 6509، برلين )حقك عند حدوث العنف المنزلي ،االلمانيةBIG جمعية  -05

 ( 6555، الرياض، )الكتاب اإلحصائي السنويالجمعية الوطنية لحقوق األنسان،  -05

 ، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، عمان االرشاد األسري والزواجي(. 6565الجنابي، صاحب، ) -00

، رسالة دكتوراه تحليل سياسات الرعاية االجتماعية لألسرى المحررين في فلسطينحرارة، أمير فايد،  -02

 ( 6509)غير منشورة(. جامعة حلوان، القاهرة، كلية الخدمة االجتماعية، قسم التخطيط االجتماعي، )

، ملتقى العنف جهود وزارة الشؤون االجتماعية في مجال الحماية االجتماعيةالحربي، عبدَّللا محمد،  -09

 6552أكتوبر  9-0االسري، جدة في 

، رسالة دكتوراه دور نظام الحماية من االيذاء في تحقيق الوقاية من العنف االسريالحربي، مرام موسى، -.0

لعلوم األمنية، الرياض، كلية العلوم االجتماعية، قسم علم االجتماع، )غير منشورة(. جامعة نايف العربية ل

(6509) 

بحث وسائل حماية المرأة من اإليذاء االسري في الفقه اإلسالمي (.6502أبو حمامة، منيرة سعيد، ) -02

 ( . شقراء 00، مجلة جامعة شقراء، )ع والنظام السعودي

 ، دار المسيرة للنشر والتوزيع، عمان االجتماعيةالسياسة (. 6500) ،حمزة، احمد إبراهيم -65

السياسة االجتماعية مع (. 6505خليفة، هويدا محمد؛ و الجرواني، نادية؛ و فهمي، منال عبدالستار، ) -60

 ، دار الزهراء، الرياض نماذج تطبيقية من المجتمع السعودي

 لنشر والتوزيع، الرياض ، المقحم لالسياسة االجتماعية(. 6502) ،الخمشي، سارة صالح -66

بحث تنمية وعي الشباب بحقو االنسان لرفع مستوى (. 6506الخمشي، سارة صالح ؛ و الشلهوب، هيفاء ) -65

 ( جامعة االمام محمد بن سعود اإلسالمية، الرياض 60، مجلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية، )ع المواطنة
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دار المناهج للنشر والتوزيع، م مصطلحات الخدمة االجتماعية، معج(. 6502الدخيل، عبدالعزيز عبدَّللا، ) -65 

 عمان

المعوقات التي تواجه األخصائيين االجتماعيين بلجان الحماية من العنف وااليذاء الدعجاني، هدية عبيد،  -60

 ، رسالة ماجستير )غير منشورة(. جامعة الملك سعود، الرياض، كلية اآلداب، قسمفي المستشفيات الحكومية

 (.650الدراسات االجتماعية، )

بحث فاعلية برامج المؤسسات الحكومية واألهلية في مواجهة العنف (. 6509) ،الذكرى، أسماء عبدَّللا -62

(. الجمعية المصرية لألخصائيين االجتماعيين، .0، مجلة الخدمة االجتماعية، )ع االسري بالمجتمع السعودي

 القاهرة 

، مطابع اكاديمية أنظمة الرعاية االجتماعية في المملكة العربية السعودية(. 6555الردادي، عوض بنية، ) -69

 نايف العربية للعلوم األمنية، الرياض 

، رسالة ماجستير )غير منشورة(. االكاديمية العنف االسري وانعكاساته األمنيةالرميحي، محمد سالم،  -.6 

 ( 6506الملكية للشرطة، المنامة، كلية تدريب الضباط، )
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 (1ملحق رقم )

 على نظام الحماية من اإليذاء والئحته التنفيذية: الباحث مقترحات

طرق م يتم التحذف تعريف "مراكز حماية الطفل" في المادة االولى من الالئحة التنفيذية لعدم مناسبببببببه ادراجه ألنه ل -0

 اليه الفي النظام وال في الئحته التنفيذية. 

يقتصبببر تعريف "دور الحماية االجتماعية" على انها دور مخصبببصبببة إلسبببتقبال ضبببحايا االيذاء، وعدم ادراج فئات  -6

 اخرى في التعريف.

 فئات اخرى لهم ظروفعبدم ذكر " دور الضببببببيبافبة " في النظبام وينبدرج ذلبك على الالئحبة التنفيذية، ألنها ترتبط ب -5

 وحثيات غير اإليذاء.

عدم ضبببرورة وضبببع عبارة " مررب غير مشبببروعة " في تعريف االسبببتغالل من أجل وضبببوح العبارة ومدلوالتها  -5

لمسبتخدم الالئحة التنفيذية، وإذا تم وضبعها ان يتم اضافة " مشروعة " لتصبح العبارة بعد التعديل " مررب مشروعة أو 

 غير مشروعة". 

اعادة النظر في التعريفات ألنواع االسببباءة على اختالفها بأن تكون شببباملة ومانعة وواضبببحة بشبببكل يسبببير على من  -0

 يتعامل مع الالئحة التنفيذية للنظام على اختالف تخصصاتهم ومدى تعاملهم مع موادها.

http://www.ajrsp.com/
https://www.who.int/features/factfiles/violence/ar/
https://www.who.int/features/factfiles/violence/ar/
https://fac.gov.sa/node/115%20تاريخ%20الدخول%2020/7/2020
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ا فيما يتعلق باالحتياجات، وقد غموض وعدم توضبيح مفردة كالً من " أساسية " و " معنوية " وما المقصود بدالالته -2 

تكون المعنويبة هي مرادفبة للنفسببببببية في العديد من سببببببياق ذكرها، وذلك يدخلها في العمومية وبحكم انه يجب ان تكون 

الالئحة التنفيذية مفسببرة وشببارحه للنظام بشببكل مباشببر، وعلى اقل تقدير ان يذكر امثله أو ارشببادات او مؤشببرات يمكن 

 ذلك: القياس عليها، ومن 

 الحاجات االساسية مثل: المسكن الصحي، المأكل، المشرب، الملبس، العالج، التعليم، األوراق الثبوتية 

 والمعاملة الحسنة.  والمؤدة،، والعطف، واألمان، والحبالحاجات المعنوية: توفير األمن 

ومية أو اهلية لها عالقة بالحماية من توضبببببح الجهات ذات العالقة في الالئحة التنفيذية وتكون كالتالي " كل جهة حك -9

االيذاء ومنها على سبببيل المثال ال الحصببر، وزارة الموارد البشببرية والتنمية االجتماعية، وزارة العدل، وزارة الداخلية، 

 تالنيابة العامة، وزارة الصبحة، وزارة التعليم، وزارة األعالم، هيئة حقوق األنسبان، برنامج األمان األسري، والجمعيا

 األهلية ".

بمبا يتعلق ببالمبادة الثبانيبة، بحكم ان الالئحة التنفيذية البد ان تكون مفسببببببرة للنظام يتوجب ان يتم توضببببببيح الطريق  -.

واآلليات والسببببل التي من خاللها يمكن ضبببمان توفير الحماية من االيذاء بمختلف مراحله ابتداء بالدور الوقائي وانتهاء 

 بدور الرعاية الالحقة. 

 الى عبارة " بتنفيذ "، لسبب الذي تم ذكره سابقاً. 6/5تعديل مفردة "باقتراح" في المادة  -2

من الالئحة التنفيذية وتصببببح كالتالي " يتحمل كل من ثبت علمه، ذكراً  5/6توضبببيح "من ثبت علمه .." في المادة  -05

 او أنثى، عاقل، بالغ... 

لتنفيذية " يلتزم كل موظف يتعامل مع األسببرة وأطلع على حالة إيذاء بحكم من الالئحة ا 5/5يقترح ان تكون المادة  -00

عمله اإلبالغ فوراً لمدير المنشببببأة التي يعمل بها، ويكون ذلك ورقياً بالشببببكل الرسببببمي أو عن طريق البريد اإللكتروني 

 ها نظاماً " الخاص بالمنشأة، ويعفى في هذه الحالة الملتزمين بالسرية المهنية من واجب الحفاظ علي

من الالئحة التنفيذية وتصبببح " تتولى اإلدارة العامة للحماية األسببرية في الوزارة تأهيل  ./5تحدد الجهة في المادة  -06

وتدريب العاملين بالبالغات على طرق اسببتقبال البالغات، وتقديم المشببورة واإلرشبباد للمتصببلين، وتقدير خطورتها مع 

 امسة عشرة من هذه الالئحة" .مراعاة ما ورد في المادة الخ

ال يلزم المبلغ عن حالة إيذاء بإعطاء معلوماته الشببخصببية و من حقه التحفظ على هويته اال إذا رغب في ذلك، مما  -05

  يساعد ويشجع افراد المجتمع على التبليغ عن الحاالت التي تتعرض الى اإليذاء. 

ية كالتالي " إذا اتضبح عدم صبحة البالغ، وانتفاء حسن النية، فيجوز من الالئحة التنفيذ 2/6يفضبل ان تكون المادة  -05

 للمتضرر الرفع بشكوى، لدى المحكمة المختصة، والمطالبة بالتعويض، وفق األنظمة المعمول بها". 

سري( أليحدد في الالئحة التنفيذية آلية العمل والكيفية التي من خالل يتم تشكيل اعضاء )لجنة التوافق واإلصالح ا -00 

 من الالئحة التنفيذية، وكل ما يتعلق بها في وحدات الحماية االجتماعية.  9/5المشار اليها في المادة 

وضع قواعد المقابلة المهنية لجميع الحاالت التي قد تتعرض لإليذاء وفقاً لشروط والضوابط المهنية، وهي واضحة  -02

النفسي واالجتماعي، وال يتم حصرها في الطفل والمرآة فقط كما جاء ولها اسس علمية، يتعامل بها المهنيون في المجال 

 . 5/.و  5/.في المادة 

يفضببل ان يتم اسببتخدام عبارة "اسببتضببافة" وعدم إقرانها بعبارة "ايواء" لما لها من دالئل بعيدة المدى على كرامة  -09

 ونفسية المعنفه حين تواجدها في الدار.
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ى "االنثى" فقط بل تكون عامة لجميع المسببتضببافين في الدور اإليوائية التابعة للوزارة عل 2/.عدم اقتصببار المادة  -.0 

 على اختالفهم.

يقترح ان تكون بالصبيغة التالية: "تقوم الشبرطة حسب االجراءات المتبعة في األنظمة  2/6بشبأن ما جاء في المادة  -02

يرفض المسبببببؤولون عنها دخول مختصبببببي وحدة الحماية المحددة لذلك، وفي اضبببببيق الحدود بالدخول الى المواقع التي 

 االجتماعية، ويشدد ذلك في حال تواجد نساء واطفال داخل الموقع المراد الدخول اليه.

من الالئحبة التنفيبذيبة ألنهبا ال تختص ببإجراءات الحمبايبة من اإليذاء، وانما تختص بالعاملين في  2/5حبذف المبادة  -65

 ا ولوائحها وضوابطها المحددة في اجراءات الضبط الجنائي.  المجال األمني، ولها قواعده

يقترح ان تكون المادة الحادية عشببرة في الالئحة التنفيذية على النحو التالي: "إذا رأت وحدة الحماية االجتماعية أن  -60

م ارتكابها أو التهديد واقعة اإليذاء تشببببكل جريمة، أو اكتشببببفت من خالل معالجتها لحالة اإليذاء أن هناك جريمة اخرى ت

 بها في حق الحالة فقط أن تقوم بإبالغ الشرطة والنيابة العامة، التخاذ اإلجراءات النظامية حيال ذلك".

يقترح ان يضبببببباف نص في المبادة الثالثة عشببببببرة في النظام والتي تتعلق بالعقوبات وتكون كالتالي: تغليظ العقوبة  -66

د عن خمس سبنوات، وغرامة مالية ال تقل عن خمسون الف وال تزيد عن مائة الف بالسبجن مدة ال تقل عن سبنة وال تزي

 لاير لمن يؤذي أحد الوالدين او األشخاص ذوي االعاقة او من تجاوز الستين عاماً.  

 في الالئحة التنفيذية على النحو التالي: "تكون مضببببباعفة العقوبة في حال العود من 05/0يقترح ان تعدل العبارة    -65

 الشخص ذاته وحتى لو اختالف نوع العنف في كل مرة، حسب ما تراه المحكمة". 

ضبببرورة تنسبببيق الجهود وتوحيدها فيما يتعلق باإلحصبببائيات الرسبببمية لحاالت اإليذاء بين الوزارة وكالً من هيئة  -65

صائيات كل جهة بمفردها حقوق االنسبان وبرنامج األمان األسبري، والجمعية الوطنية لحقوق اإلنسبان، وعدم اصدار اح

 وبصورة مختلفة عن الجهات االخرى.  
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دور اإلعداد التربوي ألقسام التربية الخاصة في تحديد االتجاهات المعاصرة قي ضوء رؤية 

 2030المملكة 

The reality of preparing special education students in light of the 2030 vision from 

the viewpoint of the student teachers in Buraidah city 

 

 متلع العصاي منى /ثةالباح اعداد

 ، المملكة العربية السعوديةجامعة القصيمالتعلم،  صعوبات في ماجستير التربية

Email: Muna.Alassai2@icloud.com 

 المستخلص:

من  0202ين في ضوء رؤية هدف البحث الحالي إلى التعرف على واقع اإلعداد التربوي لطلبة التربية الخاصة المعلم

 تخدمت( طالب وطالبة من طالب التربية الخاصة المعلمين، واس02وجهة نظرهم، واشتملت عينة البحث على )

 ، والثقافي لطالب التربية الخاصة المعلمين واالجتماعيوالتي تهدف إلى قياس اإلعداد المهني  االستبانةأداة  باحثةال

واستخدمت الباحثة األساليب اإلحصائية التالية من خالل برنامج  ،للدراسة هج واعتمدت على المنهج الوصفي كمن

spss  " )اختبار )ت :Independent Samples Test لتوضيح داللة الفروق في إجابات مفردات عينة الدراسة "

 One Way" )  طبقاً لمتغير الجنس، معامل ارتباط بيرسون لحساب صدق االتساق الداخلي، تحليل التباين األحادي

Anova  ، لتوضيح داللة الفروق في إجابات مفردات عينة الدراسة طبقاً إلى اختالف متغير الدورات التدريبية )

 معامالت ألفا كرونباخ للتأكد من ثبات أداة البحث.

ضوء  يأن اإلعداد التربوي لطلبة التربية الخاصة المعلمين ف وقد توصلت الباحثة للعديد من النتائج أهمها: 

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  ،وجهة نظرهم أنفسهم جاء بدرجة )عالية( 0202رؤية 

 ال توجد فروق ذات داللة إحصائية ،( في آراء أفرد عينة البحث حول محاور االستبانة ككل وفقا لمتغير الجنس2.20)

 حول محاور االستبانة ككل وفقا لمتغير عدد الدورات التدريبية.( في آراء أفرد عينة البحث 2.20عند مستوى الداللة )

يات أهمها: متابعة أداء إدارات الجامعات فيما يتعلق بالتزامها حول تطبيق صوأوصتت الباحثة بالعديد من التو

تخصصي مفي اإلعداد التربوي لمعلمي التربية الخاصة، ووضع البرامج التدريبية لطالب كليات التربية  0202معايير 

 والتأكيد عليها. 0202التربية الخاصة في تجديد وتطوير البرامج وفقا لمعايير رؤية 

، التقنيات، الطلبة، التعليم، اإلتجاهات المعاصتترة، 0202رؤية  ،التربية الخاصتتة، اإلعداد التربوي :الكلمات المفتاحية

 التأهيل
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The reality of preparing special education students in light of the 2030 vision from 

the viewpoint of the student teachers in Buraidah city 

Abstract 

The current research aimed at identifying the reality of educational preparation of 

special education student teachers in light of 2030 vision from their point of view. The 

sample included (60) special education student teachers, The researcher used a 

questionnaire tool, which aims to measure the professional, social and cultural 

preparation of students of special education teachers, and relied on the descriptive 

approach as a method for the study, The researcher used the following statistical methods 

through the spss program: t-test "Independent Samples Test" to clarify the significance of 

the differences in the answers of the study sample's vocabulary according to the sex 

variable, Pearson's correlation coefficient to calculate the validity of internal consistency, 

one Way Anova analysis to clarify the significance of The differences in the answers of 

the study sample vocabulary according to the different training courses variable, 

Cronbach's alpha coefficients to ensure the stability of the research tool. The researcher 

reached many results, the most important of which are: Educational preparation of special 

education student teachers in light of 2030 vision, from their own point of view, was 

(high),There are no statistically significant differences at (0.05) in the opinions of the 

sample regarding the questionnaire axes as a whole, according to (gender),There are no 

statistically significant differences at (0.05) in the opinions of the sample regarding the 

questionnaire axes as a whole, according to (training courses),The researcher suggested a 

number of recommendations, the most important among which were: following-up on the 

performance of university administrations regarding their commitment to apply 2030 

standards in the educational preparation of special education teachers; and setting training 

programs for the students of the faculties of education specializing in special education, 

on the  renewal and development of programs according to 2030 vision standards and 

emphasizing them. 

Keywords: educational preparation, special education, 2030 vision, Modern Trends, 

education, students, Technologies, Qualification. 
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 مقدمة الدراسة

الي والبحث العلمي من أهم الموارد التي يعتمد عليها أي مجتمع في عملية تعتبر الجامعات ومؤستتتتستتتتات التعليم الع

التنميتة والتطوير والتحتديتث. فمن مخرجتات القطتاع التعليمي تنتقتل الكفتاءات المؤهلتة والمتدربتة إلى حقتل الميدان 

كون ة بقدر ما توبقتدر متا يكون التعليم العتالي ومخرجتاتتك مواكبتا لحتاجتات المجتمع الفعليتة وطموحاتك المستتتتتتتقبلي

 (0000م، ص0200القدرة على تحقيق التنمية أسهل وأسرع. )الصمادي،

البد من إعداد معلمي التربية الخاصتتتتتتة، ويتم ذلال من خالل تنظيم الطلبة  الكفاءات المؤهلة والمدربةولتحقيق هذه 

 بية الخاصتتتتتتة علىفي برنامج البكالوريوس في التربية الخاصتتتتتتة، يتلقى دورات تمهيدية حول موضتتتتتتوعات التر

فصتلين دراستيين ثم ين تم إلى أحد التخصتصتات الفريدة المتوفرة في الجامعة بما في ذلال اضطرابات لغة الكالم، 

 (.Subihi، 2013: 94-95واضطراب التوحد، واإلعاقة الذهنية، صعوبات التعلم وغيرها )

 نفيذها في إطار البرنامج، والتي تهدف إلىويحدد البرنامج الوطني للتحول عدة مبادرات من وزارة التعليم ستتتتيتم ت

، بما في ذلال إطار شتتتتتامل لمواصتتتتتلة التطوير 0202المستتتتتاهمة ببتتتتتكل كبير في األهداف الكلية للبرنامج ورؤية 

المهني للمعلمين والقادة التربويين؛ والتحول إلى نبتتوء التعليم الرقمي لدعم تقدم الطالب والمعلم؛ وإنبتتاء مبتتروع 

 Mitchellالخاصتتةنإنبتتاء مركز وطني مخصتتب للتربية الخاصتتة بالتعاون مع القطاع الخاص )لتطوير التربية 

& Alfuraih، 2018: 40.) 

، حيث أّن اإلعداد التربوي 0202ويعتبر اإلعداد التربوي ذا أهمية كبيرة في تحقيق أهداف رؤية المملكة 

طيط والمتابعة، السرعة والقدرة على اتخاذ القرارات يمّكن المعلم أو العامل من تفهم طبيعة العمل، القدرة على التخ

المناسبة، القدرة على توزيع المسؤوليات واالختصاصات، حسن تصرف األمور بذكاء وفطنة، االلتزام بمتطلبات 

القيادة، القدرة على حل المبكالت واقتراح البدائل، حسن التعامل مع اآلخرين، تفهم ظروف العاملين، التجرد 

 (.02 ، ص0200 )الزهراني، ة عند إصدار األحكام والتقويموالموضوعي

ولتحقيق رؤية المملكة العربية الستتتتتتعودية في تنمية قدرات البتتتتتتباب وتأهيلهم في ستتتتتتوق العمل البد من فهم 

االتجاهات المعاصتتتتترة التي تبتتتتتتر  بها كافة دول العالم في مجال تأهيل وتدريب طلبة التربية الخاصتتتتتة في الجوانب 

 ة والمهنية والفنية والفلسفية ومواكبة تلال االتجاهات للوصول لألهداف المنبودة لتأهيل طلبة التربية الخاصة.المعرفي

 مشكلة الدراسة:

جهاز التابليت لتعليم طلبة ذوي االحتياجات  اتجاه توظيفمعلمي التربية الخاصتتتة هو  أهم االتجاهات لدىمن 

 لطلبة كمااهارات القراءة والكتابة وحل المبكالت والتفكير النقدي لدى الخاصتة في المدارس والتي تؤدي إلى تطوير م

يعمل على زيادة دافعيتهم للتعلم، ويتطلب من المعلمين أن يقومون بالتح تتير كثيرا للدرس وتخصتتيب مقدار أكبر من 

 (0م،ص0202ملحم، )الدرس. الوقت من أجل إعطاء 
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الخاصتتة ، أصتتبح من ال تتروري إعداد المعلمين لطالب أكثر تنوًعا،  ومع ظهور اتجاهات متعددة إلعداد طلبة التربية 

فيوجد تركيز كبير على المحاضتتتتترين الجامعيين ومصتتتتتممي المقررات إلعداد الطالب المعلمين للتدريس في فصتتتتتول 

يفية كالتربية الخاصتتة؛ وتلعب طريقة إعداد طلبة التربية الخاصتتة المعلمين من خالل المقررات األولية دور حاستتم في 

توظيفهم الستتتتتتتراتيجيات التربية الخاصتتتتتتة عندما يدرستتتتتتون بدوام كامل في المدارس، فمن المعتقد أنك إذا طور الطلبة 

المعلمون ممارستتتتات التربية الخاصتتتتة في الجامعة فيمكن لهذه الممارستتتتات االستتتتتمرار طوال مستتتتيرتهم التدريستتتتية 

(Hemmings & Woodcock، 2011: 103-104.) 

جتاهتات أستتتتتتلوب الدمج التربوي لألطفال ذوي االحتياجات الخاصتتتتتتة حيث يتيح لهم التعاي  والتعلم من ومن تلتال االت

أقرانهم األسوياء، وقد يتم الدمج داخل الفصول الدراسية بالمدارس العادية باستخدام الوسائل والبرامج التي ت من بيئة 

الدمج المكاني واالجتماعي والمجتمعي في األنبتتتطة وللدمج أشتتتكال عديدة منك  تفرقة،طبيعية ت تتتم جميع الطلبة دون 

اصتتة. الخالرياضتتية مما يتطلب تعديل اتجاهات الطلبة والعاملين بالمدرستتة وأفراد المجتمع نحو دمج ذوي االحتياجات 

 (204م،ص0222زيدان، )

الجة م( أّن مفهوم الذات لذوي االحتياجات الخاصتتتتتتة يرتبط ارتباطا مباشتتتتتتر بمع0220وبينت دراستتتتتتة عزه)

ق تتتتاياهم بالبرامج والدراما التي يقدمها اإلعالم، وتتأثر البرامج بالدعايات لنبتتتتاط الجمعيات والمؤستتتتستتتتات الحكومية 

من رأي عينة الدراستتتتتة من ذوي االعاقة  24.0لرعاية المعوقين من ذوي االحتياجات الخاصتتتتتة بنستتتتتبة موافقة بلغت 

 البصرية والسمعية والذهنية والحركية.

ة أخرى بينت أّن االتجاه المهاري الرياضتتتي لعلوم الرياضتتتة يؤثر على مستتتتوى تطور القدرات وفي إحصتتائي

الذهنية والبدنية والستتتتتتلوكية للطلة من ذوي االحتياجات الخاصتتتتتتة من خالل دراستتتتتتتهم لمقرر تأهيل ذوي االحتياجات 

 (004م،ص0200)الصعوب،  الخاصة.

د المعلمين لها ببتتتتكل عملي أكثر منك بالبتتتتكل النظري، وهذه االتجاهات تتطلب الكبتتتتف عنها من خالل إعدا

تمكين المعلم أو العامل من تفهم طبيعة العمل، القدرة على التخطيط والمتابعة، السرعة والقدرة على  أهميتها فيوتكمن 

لتزام اتخاذ القرارات المناسبة، القدرة على توزيع المسؤوليات واالختصاصات، حسن تصرف األمور بذكاء وفطنة، اال

بمتطلبتات القيتادة، القتدرة على حتل المبتتتتتتكالت واقتراح البدائل، حستتتتتتن التعامل مع اآلخرين، تفهم ظروف العاملين، 

 (.02 ، ص0200 )الزهراني، التجرد والموضوعية عند إصدار األحكام والتقويم

 أسئلة الدراسة:

 ويمكن إبراز مبكلة البحث من خالل التساؤل الرئيسي التالي: 

 م؟ 0202دور االجتماعي لإلعداد التربوي ألقسام التربية الخاصة في ضوء رؤية المملكة نما ل0

 م؟0202نما لدور الثقافي لإلعداد التربوي ألقسام التربة الخاصة في ضوء رؤية المملكة 0

 م؟0202نما التجاهات المعاصرة ألدوار اإلعداد التربوي ألقسام التربية الخاصة قي ضوء رؤية المملكة 0
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 أهداف الدراسة 

 م. 0202نالتعرف على الدور االجتماعي لإلعداد التربوي ألقسام التربية الخاصة في ضوء رؤية المملكة 0

 م.0202نالتعرف على الدور الثقافي لإلعداد التربوي ألقسام التربة الخاصة في ضوء رؤية المملكة 0

 م.0202ي ألقسام التربية الخاصة قي ضوء رؤية المملكة ن التعرف على االتجاهات المعاصرة ألدوار اإلعداد التربو0

 مصطلحات الدراسة:

 الدور لغة: -

دار البتيء يدور دورا ودورانا، واستتدار وأدرتك أنا ودورتك وأداره غيره ودور بك ودرت بك وأدرت استدرت، ودوره 

دور الخيل وغيره عام في األشتتياء مداوره دار معك. وقد يكون مصتتدرا في البتتعر يكون دورا واحدا من دور العمامة و

 (204هـ،ص0224ابن منظور، )كلها. 

الدور في االصتتتطالح: هو نبتتتاط الفرد في النظام االجتماعي الذي يعمل فيك ال يتم باعتباره فردا مجردا ولكن باعتباره 

انية لمعقد للمبتاركة االنسفردا يبتغل دورا معينا في هذا النظام، وأّن ممارستة الفرد لدوره الرستمي يتأثر بذلال النستيج ا

وما يرافقها من ستتتتتتلو  يظهر في حياة النظام فحاجات االنستتتتتتان ودوافعك وقيمك واتجاهاتك ومهاراتك وجماعات العمل 

 (040م،ص0220معتوق،)بك. هذا يؤثر فيك وتؤثر في دوره وتتأثر  فيك، كلوالبعد الثقافي الذي يعمل 

 اإلعداد التربوي: -

تستتتتتتهدف تحديد مجموعة من األهداف  والخطوات،ة ومنظمة ومستتتتتتمرة ومتعددة المراحل هو عملية علمية مقصتتتتتود

شتتتتتريطة أن يتم تحقيق أقصتتتتتى استتتتتتثمار ممكن  محددة،وخالل فترة زمنية  معينة،التربوية يراد تحقيقها وفق أولويات 

 (.004م: ص0200)محمود، واقع  إلىمع اختيار الطريق األف ل لتحويل هذه األهداف  المتاحة،للموارد واإلمكانات 

ويبتتتتتتير اإلعداد التربوي إلى توفير مجموعة من المهارات الفنية والتربوية للمعلم من أجل تمكينك من التعليم 

 (.Nimer، 2017: 179بفعالية وكفاءة )

مين لوتعرفك الباحثة إجرائياً على أنك: برنامج تابع للجامعة للتعليم والبحث وتدريب طلبة التربية الخاصتتتة المع

للتدريس من مرحلة التعليم قبل االبتدائي إلى مستوى التعليم الثانوي، ويستلزم اإلعداد التربوي التطوير البامل للطالب 

 المعلم من حيث المعرفة والمهارات التربوية، والمهارات المهنية.

 التربية الخاصة:-

ية والبيئة فهي تبتتتتتمل تكييف العمل ،المتعلمين هي التربية التي اهتمت منذ بداياتها األولى بالفروق الفردية بين

التعليمية بهدف تمكين الطلبة الذين يختلفون جوهرياً عن الطلبة اآلخرين من بلوغ أقصى ما تسمح بك إمكاناتهم من نمو 

   ،وتحصيل واستقاللية
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إاّل  ،لال العملياتاعها لتنفيذ تفالتربية الخاصتتتة ميدان دائم التغير من حيث العمليات التي يت تتتمنها واآلليات التي يتم إتب 

أن المراجع العلمية المتخصصة في دول العالم تعرف التربية الخاصة بأنها تدريس صفي مصمم خصيصاً للطلبة الذين 

 (.00م: ص0200يتعذر تلبية احتياجاتهم التعليمية عن طريق المنهج الدراسي التقليدي )الخطيب وآخرون، 

لى نوع من البرامج التعليمية يختلف عن برامج التعليم العام؛ وهذا النوع من ويبير مصطلح التربية الخاصة إ

البرامج يتميز باستتتتتتخدام مناهج وخطط دراستتتتتية معينة يتم تصتتتتتميمها ببتتتتتكل خاص وتدرس عن طريق معلمين ذوي 

 (.Iyeoma & Toyosi، 2017، 6مهارات وقدرات خاصة لتلبية احتياجات أفراد ذوي طبيعة خاصة )

 ه: لغة: االتجا-

نََح، وبناء الكلمة)افتعل(، وفي صتتيغة )افتعل( داللةٌ على االجتهاد والتكلاف واالضتتطراب  من قولهم اتََّجكَ لك رأٌي أي ستتَ

فد  ن ح  رأيد ناتجد عن اجتهادد نَظَر ي  وتصتتتترا تجاه ستتتت  رف. واال  ٌر في فَن. الصتتتتَّ في تحصتتتتيل أصتتتتل الفعل، على ما هو مقرَّ

، يحصل بتكلا  . )المكرمي، فكري   (020م، ص0224فد وجهد عقلي 

االتجاه اصتتتطالًحا: هو حالة داخلي تؤثر في اختيار الفرد وستتتلوكك نحو المواقف الحياتية المختلفة، وهي ذات 

 وظيفة دفعيك وذهنيك تسهم في تنظيم عمليات اإلدرا  والتخطيط واتخاذ القرار.

ا: هي اتجتتاهتتات اإلعتتداد التربوي المتعلقتتة بتتالتقنيتتة والريتتاضتتتتتتتة والبيئتتة التتداخليتتة والختتارجيتتة والثورة  إجرائيتتً

 التي تمكن طلبة التربية الخاصة من اكتساب المهارات األساسية في بيئة العمل.  الرابعة،الصناعية 

   Vision 2030 0202رؤية -

ة وتستتتتتتتند إلى مكامن القو ،هي خطة جريئة قابلة للتحقيق ألمة طموحة. إنها تعبر عن أهدافنا وآمالنا على المدى البعيد

والقدرات الفريدة لوطننا. وهي ترستم تطلعاتنا نحو مرحلة تنموية جديدة غايتها إنبتاء مجتمع نابب بالحياة يستتطيع فيك 

 .(0200 ،0202السعودية جميع المواطنين تحقيق )رؤية المملكة العربية 

، 0200إبريل  00ية تم اإلعالن عنها في ويمكن القول بتأنهتا هي خطتة متا بعتد النفط للملكتة العربية الستتتتتتعود

أقرها مجلس البؤون االقتصادية والتنمية وتتلخب في أن تكون المملكة هي: العمق العربي واإلسالمي، قوة استثمارية 

( مجتمع حيوي: قيمة راستتتتتتخة وبيئتك 0رائتدة، ومحور ربط القتارات الثال ، وتعتمتد الرؤيتة على ثالثتة محاور هي: )

( وطن 0( اقتصتاد مزدهر: فرصتة مثمرة واستتثماره فاعل ذو تنافسية جاذبة وموقعك مستغل، )0ك متين، )عامرة وبنيان

 (.020: ص 0204طموح: حكومتك فاعلة ومواطنك مسئول )إسماعيل، 

 وتعرفها الباحثة إجرائياً بأنها خطة طويلة المدى تتطلب وجود موارد ببترية ومادية تساهم في بناء القدرات والمهارات

وذلال لمواكبة أبرز االتجاهات العالمية في مجال التربية الخاصتتة ستتواء كانت اتجاهات تقنية أو  الخاصتتة،لطلبة التربية 

 ذاتية أو تمويلية أو فنية او إعالمية ونحوها.
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 اإلطار النظري للدراسة:

از التربية الخاصتتة، ويمكن إيج تتعدد االطر النظرية لدراستتة التربية الخاصتتة وتحديدا نظم إعداد وتأهيل خريجي أقستتام

 ذلال في المحاور التالية:

 المحور األول: اإلعداد التربوي ألقسام التربية الخاصة.

 أهمية اإلعداد التربوي للطلبة المعلمين:

 إن المعلمين هم ركائز المجتمع، فهم ينقلون المعرفة والمهارات والقيم للطلبة ويقومون بتوجيك البباب لمزيد من التعليم

و التطوير في المجتمع؛ و لهتذا فتانتك البتد من تطوير نظتام فعتال في التعليم يستتتتتتاعد فيك بتركير تعليم الطالب المعلمين  

على الممارستتتتة العملية وتطبيق الجانب النظري، وأن ي تتتتمن كذلال ترجمة المعرفة المهنية المرتكزة على الستتتتياستتتتة 

ى نحو عام ببتتتتتتكل أكثر، مما يعني ضتتتتتتمناً أن التنفيذ "المثالي" والمعلمين إلى ممارستتتتتتات تعليم الطالب المعلمين عل

للمعايير والستتياستتات قد يبدو مختلفًا عن مدرستتة إلى أخرى؛ كما أن مستتتوى تعلم طالب المدارس هو المهمة الرئيستتية 

ب للمعلمين و باإلضتتتتتتافة إلى التأكد عن مدى ارتباط الممارستتتتتتة داخل الفصتتتتتتل الدراستتتتتتي بتحستتتتتتين نتائج تعلم الطال

(Fourie & Fourie، 2015: 54.) 

كمتا أن مرحلتة المعلمين مرحلتة ضتتتتتتروريتة لمواكبتة المستتتتتتتجتدات، وينطلق من تحتديتد االحتياجات التدريبية والفئات 

المستتتتهدفة واألهداف المنبتتتودة المخطط لها، ثم ينتقل إلى تصتتتميم البرامج التدريبية التي تلبي االحتياجات؛ ومن خالل 

ى مزيد من الخبرات والثقافة، ومن شتتتتأن ذلال أن يرفع مستتتتتوى التعليم والتعلم ويزيد من طاقات ذلال يتم الحصتتتتول عل

الطالب المعلمين اإلنتتاجيتة من خالل خطتة مستتتتتتبقة في إطار جماعي تعاوني؛ ويستتتتتتاعد الطالب المعلمين على النمو 

 (.Danyluk، 2012: 509المهني ويمدهم بالمهارات التدريسية )

داد التربوي للطلبة المعلمين إلى ستترعة التغيرات الحادثة في العالم والتي أصتتبحت جزءا من الواقع وترجع أهمية اإلع

الذي نعيبتتتك، والنمو الهائل والمتستتتارع في المعرفة والفكر الذي أدى إلى تجدد البنى المعرفية، وظهور فروع وأنظمة 

 ومات، وإدرا  أهمية الثروة الببرية في التنمية، وبالتاليمعرفية جديدة، والتقدم المذهل في األساليب التقنية ونظم المعل

اتجاه الدول إلى التستتتتابق في تطوير التعليم إلعداد الن ء، وهذا ي تتتتع مستتتتئولية كبيرة على عاتق المعلمين )الذبياني، 

 (.004 -000: ص 0202

لمين بما يحتاجون من الكفايات اإلعتداد التربوي كون مهمتتك األستتتتتتاستتتتتتيتة العمتل على إمتداد الطلبة المع وتزداد أهميتة

والمهارات والمعلومات، وزيادة فاعلية المعلم واطالعك على أف تتتل الستتتبل والطرائق التدريستتتية والنظريات الحديثة، 

وتحستتتتين األداء وتأهيل المعلمين لتولي مستتتتئوليات أكبر في المستتتتتقبل، كما تستتتتاعد على تغيير االتجاهات واكتستتتتاب 

لمهنة مما يؤدي الى رفع الروح المعنوية وزيادة اإلنتاجية في العمل، واكتستتتتتتاب الطالب المعلم اتجتاهات إيجابية تجاه ا

 (.02: ص 0200آفاق جديدة في مجال ممارسة المهنة )األبرط، 
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ويعمل االعداد التربوي كذلال على تلبية حاجات الطالب المعلمين باعتبارهم أفراد مواطنين وأع تتتاء في مهنة التعليم،  

القدرة على التفكير الستتليم والتعبير واكتستتاب عادات التفكير والدراستتة الصتتحيحة، وتوجيك الطالب في النواحي وتنمية 

البتخصتية واالجتماعية، وتبجيع األبحا  والتجارب التربوية وتنمية القدرة على فهم نتائج البحو  وتطبيقاتها، وتنمية 

مجال التربية الخاصتتتتة، كذلال توثيق الصتتتتلة بين الطالب  قدرة الطالب على اإلفادة من طرق االتصتتتتال، وخاصتتتتة في

 (.04 -04: ص 0200والمعلمين والبيئة التي يعدون للعمل فيها )يحيى وآخرون، 

كذلال يستاهم اإلعداد في تستهيل اإلشتراف، فالمعلم المتكون جيدا تقل نستبة أخطائك، كما يفتح آفاقا واسعة أمام ابتكارات 

في تجريب طرائق تدريس مستتتتحدثة، ووضتتتع بحو  تجريبية والتصتتتدي لبعب المبتتتكالت الطلبة المعلمين وإبداعهم 

التي تعتاني منهتا األجهزة التعليمية في مجال التربية الخاصتتتتتتة، كذلال يكستتتتتتب الفرد خبرات جديدة تؤهلك إلى االرتقاء 

نظام للتقنيات الجديدة في الوتحمل مستتتتتئوليات أكبر، وربما قد تكون مستتتتتئوليات قيادية، كما يعد اعداد المعلمين مدخال 

 (.00: ص 0202التربوي القائم )بن زاف، 

وترى الباحثة إن مرحلة اإلعداد التربوي للطلبة المعلمين تستتاعدهم على االستتتعداد والتأهيل التربوي باستتتخدام برامج 

ثمرة للطالب وأوليتتاء مختلفتتة عن البرامج الختتاصتتتتتتتة بتتالمعلم العتتادي، من أجتتل جعتتل نتتتائج العمليتتة التعليميتتة مفيتتدة وم

أمورهم وأفراد المجتمع، ويجب أن يت تمن اإلعداد التربوي دورات تلقي مزيًدا من ال وء على احتياجاتهم ومباكلهم 

ومتطلباتهم التنموية والخصتتتتائب واإلجراءات التعليمية لمواجهتها؛ ويستتتتتحق المعلم اإلعداد المناستتتتب ألنك هو مفتاح 

 صالح تعليمي يجب أن يبدأ معك ألن بناء جيل متميز سيتولى مهام معينة يعتمد عليك.العملية التعليمية، وأن أي إ

 االتجاهات المعاصرة ألدوار اإلعداد التربوي ألقسام التربية الخاصة. الثاني:المحور 

التطورات  زتتعدد االتجاهات المعاصرة التي تهتم بإعداد طلبة الدراسات العليا في أقسام التربية الخاصة ، لتواكب أبر

المهنية والعملية والفلسفية لتدريب طلبة التربية الخاصة وإعدادهم لسوق العمل في مجاالت من بينها التقنية بمختلف 

 : ما يليأنواعها والتمويل واإلشراف والتطوير ونحوها ، ومن بين تلال اإلتجاهات 

 أوال: االتجاه التقني.

تطور أداء طلبة التربية الخاصة ، وذلال من خالل دمج المعلومات  يعد الواقع المعزز أحد أدوات المستخدمة في

االفتراضية مع العالم الواقعي ، وتعمل هذه التقنية على إضافة مجموعة من المعلومات المفيدة إلى االدرا  البصري 

تعليم س في اللإلنسان، إذ أن فكرة الواقع المعزز ليست مكّمل تعليمي تفاعلي فحسب ؛ بل هي مباركة لجميع الحوا

.وتفيد تقنية الواقع المعزز في تعليم طلبة التربية الخاصة عدة أمور ومنها: تسهم في عالج مبكلة الفروق الفردية بين 

الطلبة ذوي االعاقة، وتعمل على تكوين اتجاهات ايجابية لطلبة التربية الخاصة مما يساعدهم في التكيف االجتماعي، 

قلية واالجتماعية واللغوية والحسية والحركية ، وتقدم فرص المباركة في األنبطة ونمو جميع مهارات الطلبة الع

 (020م، ص0202االجتماعية وتنمية المهارات الحياتية، وتقليل االعتماد على األخرين. )الزهراني، 
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بة الذين ة للطلفي إيصال الفكر والمكتوبة تساعدنستنتج مما سبق أّن التقنيات الحديثة ومنها المسموعة والمقروءة  

يعانون من صعوبات التعلم بمختلف أنواع اإلعاقة، كما أّن هذه التقنيات تتطور لتراعي الفروق الفردية بين الطلبة، 

 التربية الخاصة. اتجاهاتمهم من  اتجاهوهذا التطور يتسم بالدوام والمرونة ليبكل 

في  التربية الخاصة، ويتطلب من أقسام التربية الخاصةمهم في بناء وتبكيل شخصيات طلبة  اتجاهالتقني  االتجاهويعد 

للبحث في مجال تقنيات ذوي االحتياجات  أبحا ،الجامعات السعودية من عقد شراكات مع شركات تقنية ومراكز 

 الخاصة من األشخاص ذوي اإلعاقة المتوسطة والبديدة.

 ثانيًا: االتجاه الرياضي.

عمل الحركات مركبة والبعب منهم يتصتتتعب من الحركات بوجود كرة  توجد مبتتتاكل جستتتدية للمعانين من صتتتعوبات

الحركات لديهم وقد واجك الباحثين صتتعوبة كبيرة إلقناع بعب الطلبة  أصتتعبوحركات التوافق الع تتلي العصتتبي من 

 جبنظرهم وأحيانا ي ةهمعهم بالحصب الرياضية ألن الرياضة متعبك من وج باالشترا ذوي احتياج صتعوبات التعلم 

وجود معلمهم األستاستي لكي يستتجيبوا لمعلم الرياضتة. والبد من وجود منهاج تعليمي مقترح لألنبطة الرياضية لما لك 

)األطرش وبزيز،  من أثر إيجابي وببتتتتتكل ملحوظ على االضتتتتتطرابات الحركية لدى طلبة ذوي االحتياجات الخاصتتتتتة

 (2م،ص0202

ختلف األمراض لذوي االحتياجات الخاصة من الطلبة، وعلى الرغم يبتكل االتجاه الرياضي اتجاها حديثا في معالجة م

من قلة االهتمام بمجال الرياضتتة من حيث توفير بيئة تتستتم بمعالجة األمراض وتهذيب ستتلوكيات الطلبة وتحقيق جانب 

عات ومن الليتاقتة البتدنيتة لطلبتة ذوي االحتيتاجتات الختاصتتتتتتة في المتدارس، إال أنتك البتد من مراكز التتأهيتل ومن الجام

جانب المستتؤولية االجتماعية من خالل إنبتتاء مراكز رياضتتية وتدريب المحتاجين  الخاص تحقيقالمجتمع ومن القطاع 

 وتعليم متخصصي التربية الخاصة على أدوات وفنيات الرياضة.

 ثالثا: الثورة الصناعية الرابعة.

التي تتميز  ة،الرابعبقتها، أال وهي الثورة الصتتناعية يستتتعد العالم لمواكبة ثورة كبرى مختلفة عن باقي الثورات التي ستت

ثورة قائمة على المعرفة والتكنولوجيا والتي ستتتتتتوف  اإلنستتتتتتانية، وهيبعمق تأثيرها وارتباطها بمختلف جوانب الحياة 

مكانات اهذه الثورة من تقنيات و توفره وبالتالي يجب االستتتتتتتفادة مما واأللة،تؤثر على اإلنتاج والعالقة بين اإلنستتتتتتان 

وجيا لنانو والتكنولة الصتتتتتناعية الرابعة على تطوير اومصتتتتتادر متعددة في التطوير على كافة األصتتتتتعدة. وتركز الثور

 الحيوية والذكاء الصتتتتتتناعي ألدوات المستتتتتتتخدمة في تدريس طلبة ذوي صتتتتتتعوبات التعلم بأقستتتتتتام التربية الخاصتتتتتتة.

 (04-00م،0202)القمبوعية، 

فالمعرفة أصتتتتتتبحت متعددة لكن  التكنولوجي،رابعة لتركز هدفها على الجانب المعلوماتي جتاءت الثورة الصتتتتتتنتاعية ال

إنتتاجهتا وتطويرهتا وطريقتة التعتامتل معهتا بغرض تحقيق المنتافع االقتصتتتتتتاديتة تكاد تكون ضتتتتتتعيفة في مجال التربية 

لتطوير موضتتتتتتوعات وبرامج الخاصتتتتتتة. ولذلال البد من التعامل مع نوعية البيانات أكثر من العدد في مجال البحث وا

 التربية الخاصة.
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 رابعا: اتجاه الجودة. 

برامج التربية الخاصتتتة التي تقدم للطلبة تحتاج إلى تبتتتخيب لتحقق الجودة في العملية التعليمية ويمر التبتتتخيب بعدد 

مجال  ئمين فيمن المعوقات منها: ندرة أدوات التبخيب ذات الخصائب السيكو مترية الجيدة، وقلة الخبرات لدى القا

التبتتتخيب ؛ويعود ذلال إلى ضتتتعف تدريب المتخصتتتصتتتين في برامج التربية الخاصتتتة، و ندرة وجود خبراء يدربون 

طالب الجامعة في هذا المجال، و عدم وجود نظام يجعل عملية التبتخيب أخالقية، وأي ا يوجك استخدام االختبارات، 

ل الطلبة ذوي صتتتتعوبات التعلم لتلقي خدمات التربية الخاصتتتتة وهنا  حاجة إلى أن تطور عملية التبتتتتخيب ؛ليتم تأهي

 (00.)دحمان؛ بديويب

يعد اتجاه الجودة اتجاها ليس حديثا في مجال تطوير أبحا  ومبتتروعات التربية الخاصتتة، ولكن يعد ذلال االتجاه متعدد 

تنوع في التربية الخاصة وذلال ل ألنواع التقويم واإلشراف على برامج التربية الخاصة. فالتقويم مختلف من مجال ألخر

 نوع اإلعاقة ودرجتها بين األشخاص.

 الدراسات السابقة:

 أوالً: الدراسات العربية

 المحور األول: اإلعداد التربوي.

( إلى التعّرف على األستتتتتتس النظريتة إلعتداد معلّم التعليم العتام وفق منظومة التعليم 0204هتدفتت دراستتتتتتة بتاعثمتان )

وتكون مجتمع الدراستتتتتتة من جميع  ،تجاهات معلّمي التعليم العام نحو تطبيق التعليم البتتتتتتاملواستتتتتتتعراض ا ،البتتتتتتامل

واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي  ،( مرجع منهم04واشتتملت عينة الدراسة على ) ،الدراستات العلمية المنبتورة

توصتتتلت الدراستتتة للعديد من النتائج وقد  ،واستتتتعانت باالستتتتبانة كأداة للدراستتتة ،)التحليل الم تتتمون( كمنهج للدراستتتة

 ،وهي: اإلعداد الجامعي الجيّد ،أهمها: هنا  مجموعة من األستتتس التي تدعم أداء معلم التعليم العام في البيئات البتتتاملة

والتدريب أثناء الخدمة، وأن هنا  تبايناً في اتجاهات المعلمين نحو تطبيق التعليم  ،واكتستتتتتتاب مهتارات العمل التعاوني

من أهمها: اإلعداد ما قبل الخدمة، والدورات  ،وارتبطت هذه االتجاهات بعّدة عوامل ،مل ما بين اإليجابية والسلبيةالبتا

وخبرات العمل الستتتتتابقة مع الطالب ذوي اإلعاقة، وضتتتتتعف برامج إعداد معلمي التعليم العام وافتقارها إلى  ،التدريبية

 اإلعاقة. المعارف والمهارات الالزمة لتعليم الطالب ذوي

( إلى معرفة اتجاهات أع اء هيئة التدريس والطلبة نحو بعب أبعاد جودة التعليم في 0204واستتقصت دراسة محمد )

في عدد  تبعاً لالختالف ،ومعرفة الفروقات في اتجاهات أع تتاء هيئة التدريس نجو جودة التعليم ،قستتم التربية الخاصتتة

وتكون مجتمع الدراستتتتتتة من جميع  ،والتخصتتتتتتب وستتتتتتنوات الخبرة ،لميوالمؤهل الع ،من المتغيرات متمثلة بالجنس

( من األع تتتاء ذكوراً 02واشتتتتملت عينة الدراستتتة على ) ،أع تتتاء هيئة التدريس والطالب في قستتتم التربية الخاصتتتة

واعتمتتدت التتدراستتتتتتتة على المنهج الوصتتتتتتفي كمنهج  ،( طتتالتتب وطتتالبتتة من مجتمع الطالب الكلي منهم022و) ،وإنتتاثتتاً 

وقد توصلت الدراسة للعديد من النتائج أهمها: توجد فروق بين توجهات  ،واستتعانت باالستتبانة كأداة للدراستة ،ةللدراست

  ،)الذكور واإلنا ( من أع اء هيئة التدريس بقسم التربية الخاصة كلية التربية جامعة المجمعة نحو جودة التعليم
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ألع تتتتتتتاء هيئتتة التتتدريس والطالب نحو بعب أبعتتاد جودة  وبين توجهتتات الطالب )ذكور وإنتتا (، وأن االتجتتاه العتتام 

التعليم كتان إيجتابيتاً، وعتدم وجود فروق ذات داللة إحصتتتتتتائية في اتجاهات الطالب تبعاً للعوامل: الجنس والمستتتتتتتوى 

 الدراسي والمعدل التراكمي والتخصب.

الخاصتتتتة من وجهة نظر معلمي  ( الكبتتتتف عن المبتتتتكالت البحثية في ميدان التربية0200وتناولت دراستتتتة إبراهيم )

وترتيب أولويات هذه المجاالت وفقاً ألهميتها ثم مقارنة أثر مجموعة من العوامل التصتتنيفية الخاصتتة  ،التربية الخاصتتة

وتكون مجتمع الدراستتة من جميع معلمي التربية الخاصتتة بالمملكة العربية  ،بهؤالء المعلمين علي ترتيب هذه المجاالت

واعتمدت الدراستتتة على المنهج المقارن كمنهج  ،( معلماً ومعلمة منهم222ت عينة الدراستتتة على )واشتتتتمل ،الستتتعودية

وقد توصتتلت الدراستتة للعديد من النتائج أهمها: أن تقدير معلمي  ،واستتتعانت باستتتطالع الرأي كأداة للدراستتة ،للدراستتة

وقد يرجع ذلال إلى طبيعة  ،كيستتتتتتمعي( يفوق معلمي البصتتتتتتري والحر-فكري-التربيتة الخاصتتتتتتة )صتتتتتتعوبات التعلم

ويمكن أن يرجع ذلال أي تتتاً إلى إدرا  معلمي هذه التخصتتتصتتتات الثالثة الفجوة الموجودة بين برامج هذه  ،التخصتتتب

التخصتتصتتات وأستتاليب التقييم وبين تطبيق التقنيات الحديثة في هذه البرامج، وإحستتاس المعلمين بعدم ارتباط ما يجري 

ب ذوي االحتياجات الخاصتتتتة بستتتتبب عدم وجود خريطة بحثية واضتتتتحة لبحو  التربية من بحو  بما يحد  مع الطال

الخاصتتتة ومن ثم عدم استتتتفادة معلمي التربية الخاصتتتة من نتائج تلال البحو  في المجال، والقصتتتور في إعداد معلمي 

 لخاصة.التربية الخاصة لكيفية توظيف نتائج البحو  ذات العالقة في مدارس ومناهج ذوي االحتياجات ا

 المحور الثاني االتجاهات المعاصرة للتربية الخاصة.

م( بعنوان: اتجاهات أولياء األمور ومعلمي التربية الخاصتتتتتتة نحو دور التعليم 0200دراستتتتتتة أمال الصتتتتتتاي ) 

االلكتروني ووستتتتتتائتل التقنيتات الحديثة في تحستتتتتتين المستتتتتتتوى التعليمي وبعب متغيرات المقاومة اإليجابية لألطفال 

 قين.المعا

وهدفت الدراستتتتتتة إلى تحدي اتجاهات أولياء األمور ومعلمي التربية الخاصتتتتتتة نحو دور التعليم االلكتروني ووستتتتتتائل 

التقنيات الحديثة في تحستتتتتين المستتتتتتوى التعليمي وبعب متغيرات المقاومة االيجابية لألطفال المعاقين من حيث تحديد 

اب ذوي االحتياجات الخاصة مهارات التعلم الفعال ومدى تأثير وسائل دور المعلم في استتخدام التعليم االلكتروني إلكس

 التقنيات الحديثة في تعديل اتجاهات المعلمين وأولياء األمور.

واعتمدت الدراستتتتتة المنهج الوصتتتتتفي المقارن، وأداة االستتتتتتبانة على عينة من المعلمات وأولياء األمور لألطفال ذوي 

 االحتياجات الخاصة.

ستتتتتة إلى وجود تأثير على تحديد االتجاه نحو دور وستتتتتائل التقنيات الحديثة المقدمة لذوي االحتياجات وتوصتتتتتلت الدرا

الخاصتتتة حيث أن المعلم أكثر ميال للدور اإليجابي لوستتتائل التقنيات الحديثة المقدمة لذوي االحتياجات الخاصتتتة مقارنة 

 الخاصة.في تعليم أبنائهم من ذوي االحتياجات بأولياء األمور الذين يعتمدون دائما على الوسائل التقليدية 

م( بعنوان: الجودة البتتتاملة في برامج وخدمات التربية الخاصتتتة كما تقدم من وجهة نظر المعلمين 0200دراستتتة محمد)

 وكما تدر  من وجهة نظر األباء.
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ن مقدمي الخدمة، والكبف هدفت الدراسة إلى الكبف عن واقع خدمات التربية الخاصة كما تقدم من وجهة نظر المعلمي 

 عن واقع خدمات التربية الخاصة كما تدر  من وجهة نظر األباء. 

واعتمدت الدراستتة المنهج الوصتتفي وأداة االستتتبانة على عينة من معلمي ومبتترفي وأخصتتائي ومديري برامج ومعاهد 

 التربية الخاصة.

ن بصتتتتريا وأباء ذوي صتتتتعوبات التعلم على جودة وتوصتتتتلت الدراستتتتة إلى وجود أثار ايجابية على إدرا  أباء المعاقي

الختدمتات المقتدمة لذوي االحتياجات الخاصتتتتتتة، وامال أولياء األمور الكثيرة على برامج التربية الخاصتتتتتتة فيما يتعلق 

 ة.ربإعداد ابنائهم خالل مراحل ما قبل التعليم الجامعي تمهيدا إللحاقهم بالتعليم الجامعي الذي يطالبون بك خالل تلال الفت

م( بعنوان: دور إدارة المعرفة في اتخاذ القرارات من وجهة نظر المديرين والمدرستتتتين في 0202دراستتتتة ريما حالق)

 المدارس الثانوية العامة في مدينة دمبق.

 هدفت الدراسة إلى التعرف على إدارة المعرفة وعملياتها ومفهوم القرار وعملية اتخاذه والعوامل المؤثرة فيك.

 واعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، وأداة االستبانة على عينة من مديري المدارس الثانوية ف مدينة دمبق.

وتوصتتتتلت الدراستتتتة إلى أهمية ممارستتتتة نبتتتتاطات إدارة المعرفة في العملية التعليمية وتخزين المعرفة ونبتتتتر وتبادل 

متوسطة، ودرجة توفر المقومات التكنولوجية ضرورية في أي  المعرفة وفلترة المعرفة والتي تبين أن درجة ممارستها

عملية تعليمية وضتتتورة ممارستتتة نبتتتاط نبتتتر وتبادل وتخزين المعرفة في وزارة التربية والتعليم لجميع المراحل ومن 

 بينها ذوي االحتياجات الخاصة.

 ثانياً: الدراسات األجنبية

إلى استكباف مدى فاعلية استعداد الطالب المعلمين ألداء (Fourie & Fourie، 2015هدفت دراسة فورى وفوري )

أدوارهم المتعددة كمعلمين؛ وتكون مجتمع الدراستتة من جميع الطالب المعلمين والموجهون والمعلمون بجنوب إفريقيا؛ 

من الطالب المعلمين(؛ واعتمد  222من الموجهين والمعلمين،  02( مبتتتتتارًكا )202واشتتتتتتملت عينة الدراستتتتتة على )

الباحثان على المنهج النوعي القائم على المقابالت البتتتتتخصتتتتتية؛ وأظهرت الدراستتتتتة العديد من النتائج، كان أهمها: أنك 

توجد عالقة ستتتتتتلبية بين عدم تحديد األدوار المطلوبة من خالل الموجهين والمعلمين للطالب المعلمين، وإعداد الطالب 

جد عالقة إيجابية بين األدوار التي يتعين على الطالب المعلمين أدائها المعلمين ببتتتتكل كاف ألداء أدوراهم بفعالية، وتو

والوظتائف التي يقوم بهتا مجموعتة الطالب المعلمين في متدرستتتتتتة معينتة، وأنك توجد فروق ذات داللة إحصتتتتتتائية بين 

 ممارسة التدريس إلعداد الطالب المعلمين، وتوفير التدريب العملي للطالب المعلمين.

(معرفة مدى استتتعداد الطالب المعلمين المبتتاركين، بما في ذلال نقاط Danyluk، 2012ة دانيو  )واستتتقصتتت دراستت

القوة وال تتعف ومدى استتتعدادهم ليكونوا معلمين؛ وتكون مجتمع الدراستتة من جميع الطالب المعلمين من كلية التربية 

من  00من الذكور و 0( مبتتارًكا )00على )في جامعة لورينتيان والمعلمين المستتاعدين بكندا؛ واشتتتملت عينة الدراستتة 

 اإلنا (؛ واعتمدت الباحثة على المنهج الوصفي التحليلي القائم على االستبانة والمقابالت البخصية؛
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وأظهرت الدراستتتتة العديد من النتائج، كان أهمها: توجد عالقة ستتتتلبية بين خبرة الطالب المعلمين ومدى معرفتهم فيما   

ية المناستتتبة لألطفال، كما توجد فروق ذات داللة إحصتتتائية بين المعرفة باستتتتراتيجيات التدريس يتعلق بالمراحل التنمو

والطالب المعلمين والمعلمين المستتتاعدين، وأنك توجد عالقة إيجابية بين استتتتعداد الطالب المعلمين في إدارة الفصتتتتول 

 الدراسية وتخطيط الدروس والتواصل والتقييم.

( توضتتتيح أن التوجيك المستتتؤول ثقافيًا هو إحدى الطرق ZOZAKIEWICZ، 2010ت  )وتناولت دراستتتة زوزاكيفي

لمستتتاعدة الطالب المعلمين في تطبيق التعليم المتعدد الثقافات، ووصتتتف ممارستتتات التوجيك المستتتؤول ثقافيًا ودراستتتة 

تحدة دييغو بالواليات المتأثيره على الطالب المعلمين؛ وتكون مجتمع الدراستتة من جميع الطالب المعلمين بمدينة ستتتان 

( مبتتتتتتارًكا؛ واعتمد الباحث على المنهج النوعي القائم على المقابالت 02األمريكية؛ واشتتتتتتتملت عينة الدراستتتتتتة على )

البتتتتتتخصتتتتتتية والمالحظات؛ وأظهرت الدراستتتتتتة العديد من النتائج، كان أهمها: توجد عالقة إيجابية بين إدارة عالقات 

وات الموجودة في اإلعتتداد التربوي من خالل إضتتتتتتتافتتة التنوع الثقتتافي في مركز تعليم الطالب المعلمين ومعتتالجتتة الفج

الطالب المعلمين، وتوجتد عالقتة إيجتابية بين تحليل البيانات عبر دراستتتتتتات الحالة وممارستتتتتتات الطالب المعلمين في 

ات ريس ومعالجة االحتياجالحفتاظ على التعليم المتعتدد الثقتافتات، وتوجتد عالقتة إيجتابية بين تحستتتتتتين ممارستتتتتتات التد

المختلفة لتعلم الطالب، كما توجد عالقة إيجابية بين وجود معلم مستتتتتتؤول ثقافيًا ومستتتتتتتوى الطالب المعلمين نظًرا ألن 

 حل تجربة تدريس الطالب المعلمين.المبكالت واالقتراحات متعددة الثقافات للممارسات ظلت أساسية في جميع مرا

 ابقةالتعقيب على الدراسات الس

 التدريس نحو تطبيق وأع تتتتاء هيئةركزت الدراستتتتات الستتتتابقة على اتجاهات معلمي التعليم العام  المحتوى:من حيث 

( كما تناولت 0204( ودراستتة محمد )0204التعليم البتتامل وجودة التعليم بقستتم التربية الخاصتتة مثل دراستتة باعثمان )

داد الطالب المعلمين ألداء أدوارهم كمعلمين مثل دراستتة فورى بعب الدراستتات الستتابقة الكبتتف عن مدى فاعلية استتتع

 (.Danyluk، 2012) ودراسة دانيو ( Fourie & Fourie، 2015وفوري )

ودراسة ( 0204( ودراسة محمد )0204كما أن معظم الدراستات الستابقة استتخدمت أداة اإلستبانة مثل دراسة باعثمان)

 ها الدراسة الحالية في إستخدام هذه األداة( حيث تتفق معDanyluk، 2012) دانيو 

( ZOZAKIEWICZ، 2010( و زوزاكيفيت  )Fourie & Fourie، 2015بينمتتتا إستتتتتتتختتتدم فورى وفوري )

 في دراساتهم. المقابالت البخصية

 & Fourieاشتتتتملت أغلب الدراستتتات الستتتابقة على الطالب المعلمين مثل دراستتتة فورى وفوري ) العينات:من حيث 

Fourie، 2015 ) ودراسة دانيو (Danyluk، 2012(  ودراسة زوزاكيفيت )ZOZAKIEWICZ، 2010 حيث )

 اتفقت الدراسة الحالية معها في هذا الجانب.

ركزت الدراستتتات الستتتابقة على المنهج الوصتتتفي حيث اتفقت مع منهج الدراستتتة الحالية بينما اختلفت  المنهج:من حيث 

( التي ZOZAKIEWICZ، 2010( ودراستتتتة زوزاكيفيت  )Fourie & Fourie، 2015دراستتتتة فورى وفوري )

 ( عن بقية الدراسات في إستخدامها المنهج المقارن0200استخدمت المنهج النوعي واختلفت دراسة إبراهيم )
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توصتتتتلت الدراستتتتات الستتتتابقة الى وجود ضتتتتعف في برامج إعداد معلمي التعليم العام وافتقارها إلى  النتائج:من حيث  

 ( 0200) دراسة إبراهيمعارف والمهارات الالزمة لتعليم الطالب ذوي اإلعاقة مثل الم

توظيف نتائج البحو  ( وجود قصللور في دعداد معلمي التربية الخاصللة لكيفية 2002حيث توصلللد دراسللة باعثما   

 ذات العالقة في مدارس ومناهج ذوي االحتياجات الخاصة.

جود عالقة إيجابية بين األدوار التي يتعين على الطالب المعلمين أدائها والوظائف كما توصلت الدراسات السابقة الى و

التي يقوم بها مجموعة الطالب المعلمين في مدرستتتتة معينة كما توجد عالقة إيجابية بين استتتتتعداد الطالب المعلمين في 

 ودراستتتة فورى( Danyluk، 2012إدارة الفصتتتول الدراستتتية وتخطيط الدروس والتواصتتتل والتقييم دراستتتة دانيو  )

 (  Fourie & Fourie، 2015وفوري )

أن هنتا  عالقتة إيجتابية بين إدارة عالقات الطالب  ( الىZOZAKIEWICZ، 2010حيتث توصتتتتتتل زوزاكيفيت  )

المعلمين ومعتتالجتتة الفجوات الموجودة في اإلعتتداد التربوي من خالل إضتتتتتتتافتتة التنوع الثقتتافي في مركز تعليم الطالب 

 ن.المعلمي

وجود فروق ذات داللة إحصتتتائية بين ممارستتتة  ( إلىFourie & Fourie، 2015وتوصتتتلت دراستتتة فورى وفوري )

 ،Danylukالتدريس إلعداد الطالب المعلمين، وتوفير التدريب العملي للطالب المعلمين كما توصلت دراسة دانيو  )

جيتات التتدريس والطالب المعلمين والمعلمين ( الى وجود فروق ذات داللتة إحصتتتتتتتائيتة بين المعرفتة بتتاستتتتتتتراتي2012

 المساعدين

 .0202وستسعى هذه الدراسة للكبف عن أهمية االعداد التربوي للطالب المعلمين في ضوء رؤية 

 منهج البحث ودجراءاته 

لة كاتبع البحث الحالي المنهج الوصتفي الكمي وهو "أحد أشتكال التحليل والتفستير العلمي المنظم لوصتف ظاهرة أو مب

محددة وتصويرها كمياً عن طريق جمع البيانات ومعلومات معينة عن ظاهرة أو مبكلة وتصنيفها وتحليلها وإخ اعها 

( وذلال لإلجابة على ستتتتتتؤال الدراستتتتتتة األول" ما لدور االجتماعي 044: ص0224للدراستتتتتتة الدقيقة" )عبد المؤمن، 

م؟" وستتتؤال الدراستتتة الثاني" مالدور الثقافي  0202ملكة لإلعداد التربوي ألقستتتام التربية الخاصتتتة في ضتتتوء رؤية الم

م؟" بينما استتتتخدمت الدراستتتة المنهج الوثائق 0202لإلعداد التربوي ألقستتتام التربة الخاصتتتة في ضتتتوء رؤية المملكة 

 النوعي لإلجابة على الستتتتؤال الثالث في هذه الدراستتتتة وهو "ما التجاهات المعاصتتتترة ألدوار اإلعداد التربوي ألقستتتتام

" بتأنتك: الجمع  المتأني والدقيق بتأنتك؟م؟" ويعرف المنهج الوثتائقي 0202التربيتة الختاصتتتتتتة قي ضتتتتتتوء رؤيتة المملكتة 

للستجالت والوثائق المتوافرة ذات العالقة بموضتوع م بتكلة البحث، ومن ثم التحليل البتامل لمحتوياتها؛ بهدف ا ستنتاج 

 (.020م، ص0204على إجابة أسئلة البحث. )العساف ما يتصل بمبكلة البحث من أدلة وبراهين ت برهن 
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 مجتمع البحث وعينته  

الدراسة ة وسيتم اختيار عين التربية،يبتمل مجتمع الدراستة الحالي على جميع طالب التربية الخاصتة المعلمين في كلية 

 طالب وطالبة من تخصب التربية الخاصة 02=  استطالعية(عينة )

 خصائب عينة البحث:

 التدريبية(. الدورات-الجنساب التكرارات والنسب المئوية ألفراد عينة البحث وفقاً )تم حس

 توزيع أفراد العينة حسب الجنس: -0

 ( توزيع أفراد العينة وفقا للجنس0جدول رقم )

 توزيع أفراد العينة وفقا للجنس

 النسبة المئوية التكرار الجنس م

 %53.3 32 ذكر 0

 %46.7 28 انثى 0

 %100.0 60 وعالمجم

 ( من أفراد العينة إنا .%46.2( من أفراد العينة ذكور، بينما نسبة )%53.8( أن نسبة )0يت ح من الجدول رقم )

 :الدورات التدريبيةتوزيع أفراد العينة حسب  -0

 للدورات التدريبية( توزيع أفراد العينة وفقا 2جدول رقم  

 النسبة المئوية التكرار الدورات التدريبية م

 30.0% 18 دورة تدريبية واحدة 0

 40.0% 24 دورتين تدريبيتين 2

 30.0% 18 دورات تدريبية فأكثر3 3

 %100.0 60 المجموع

( من أفراد العينة حاصلين على دورة تدريبية واحدة، بينما نسبة %30.0( أن نسبة )0يت ح من الجدول رقم )

 0( من أفراد العينة حاصلين على%30.0بيتين، بينما نسبة )( من أفراد العينة حاصلين على دورتين تدري40.0%)

 دورات تدريبية فأكثر.

 األدوات 

ستتخذ اإلستبانة أداة لجمع البيانات الالزمة من مجتمع الدراسة  أسئلتها،عن  الدراسة واإلجابةمن أجل تحقيق أهداف 

 ب التربية الخاصة المعلمينالمهني واإلجتماعي والثقافي لطال قياس اإلعدادوالتي ستهدف إلى 
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 وصف أداة البحث )االستبانة( • 

 لقد احتوت االستبانة في صورتها النهائية على جزأين رئيسيين:

 الدورات التدريبية(. -الجزء األول: ويبتمل على البيانات األولية ألفراد العينة وهي )الجنس

 ( عبارة موزعة على ثال  محاور هي:       00بانة من )الجزء الثاني: ويبتمل على محاور االستبانة وقد تكونت االست

 ( عبارات.              4المحور األول: " اإلعداد المهني لطالب التربية الخاصة المعلمين" ويتكون من )

 ( عبارات.4المحور الثاني: " اإلعداد االجتماعي لطالب التربية الخاصة المعلمين " ويتكون من )

 ( عبارات.4التربية الخاصة المعلمين " ويتكون من ) الثقافي لطالبإلعداد المحور الثالث: " ا

 ال أوافق ببدة ( ، للتعرف -ال أوافق -أوافق إلى حد ما -أوافق -ولقد تم استخدام مقياس ليكرت الخماسي )أوافق ببدة 

 هة نظرهم.من وج 0202على واقع اإلعداد التربوي لطلبة التربية الخاصة المعلمين في ضوء رؤية 

 صدق أداة البحث

 أوالً: صدق االتساق الداخلي ألداة البحث:

(، وذلال بحساب معامل ارتباط 02تم حساب صدق االتساق الداخلي وفقاً الستجابات أفراد العينة االستطالعية ن= )

 ة كما يوضحبيرسون بين درجات كل عبارة والدرجة الكلية للمحور الذي تنتمي إليك العبارة من محاور االستبان

 ( التالي:0نتائجها جدول رقم )

( معامالت ارتباط بيرسو  بين درجات كل عبارة والدرجة الكلية للمحور الذي تنتمي دليه العبارة من 3جدول رقم  

 .االستبانةمعامالت االرتباط بن الدرجة الكلية لكل محور والدرجة الكلية لمحاور االستبانة، محاور 

 باطمعامل االرت المحور م

 **502. المحور األول: " اإلعداد المهني لطالب التربية الخاصة المعلمين " 0

 **870. المحور الثاني: " اإلعداد االجتماعي لطالب التربية الخاصة المعلمين " 2

 **856. التربية الخاصة المعلمين " الثقافي لطالبالمحور الثالث: " اإلعداد  

 (2.20الداللة )** دال إحصائياً عند مستوى 

( السابق أن قيم معامالت االرتباط لمحاور االستبانة بالدرجة الكلية لالستبانة جاءت بقيم 2يتبين من الجدول رقم )

(؛ مما يدل 2.20(، وكانت جميعها دالة إحصائياً عند مستوى داللة )**870.-**502.مرتفعة حيث تراوحت بين )

 ي لمحاور االستبانة.على توافر درجة عالية من الصدق البنائ
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 ثبات أداة البحث 

 للتأكد من ثباتها استخدمت الباحثة معامالت ألفا كرونباخ لمحاور اإلستبانة

 معامالت ثبات ألفا كرونباخ لمحاور االستبانة (4جدول رقم  

 عدد الفقرات المحور م
معامل ألفا 

 كرونباخ

 937. 7 ة المعلمين "المحور األول: " اإلعداد المهني لطالب التربية الخاص 0

 680. 7 المحور الثاني: " اإلعداد االجتماعي لطالب التربية الخاصة المعلمين" 2

 701. 7 التربية الخاصة المعلمين " الثقافي لطالبالمحور الثالث: " اإلعداد  3

 798. 21 المجموع

نة جاءت بقيم عالية حيث تراوحت قيم ( السابق أن قيم معامالت الثبات لمحاور االستبا0يت ح من الجدول رقم )

(؛ 798.( وبلغت قيمة معامل الثبات الكلي لمحاور االستبانة )937.-680.معامالت الثبات لمحاور االستبانة بين )

 عتماد على نتائجها والوثوق بها.وتبير هذه القيم من معامالت الثبات إلى صالحية االستبانة للتطبيق وإمكانية اال

 حصائية األساليب اإل 

 :spssستستخدم الباحثة األساليب اإلحصائية التالية من خالل برنامج 

" لتوضيح داللة الفروق في إجابات مفردات عينة Independent Samples Testاختبار )ت( "  -

 الدراسة طبقاً لمتغير الجنس

 معامل ارتباط بيرسون لحساب صدق االتساق الداخلي -

لتوضيح داللة الفروق في إجابات مفردات عينة  (One Way Anova)تحليل التباين األحادي "  -

 الدراسة طبقاً إلى اختالف متغير الدورات التدريبية

 معامالت ألفا كرونباخ للتأكد من ثبات أداة البحث -

 النتائج 

 2030عرض ومناقشة السؤال األول: "ما واقع اإلعداد التربوي لطلبة التربية الخاصة المعلمين في ضوء رؤية 

 من وجهة نظرهم؟"

لإلجابة على هذا السؤال، تم حساب المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لكل محور من محاور االستبانة ثم ترتيب 

 ( التالي:0ين نتائج الجدول رقم )تلال المحاور تنازلياً بناء على المتوسط الحسابي كما تب
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 2030ية الخاصة المعلمين في ضوء رؤية واقع اإلعداد التربوي لطلبة الترب (5جدول رقم  

 البعد م
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعيار

الترتي

 ب

درجة 

 االستجابة

0 
المحور األول: " اإلعداد المهني لطالب التربية الخاصة 

 المعلمين "
 عالية  3 666. 3.90

2 
المحور الثاني: " اإلعداد االجتماعي لطالب التربية الخاصة 

 المعلمين"
 عالية  2 567. 3.97

3 
التربية الخاصة  الثقافي لطالبالمحور الثالث: " اإلعداد 

 المعلمين "
 عالية  1 570. 3.98

 عالية  --- 402. 3.95 الدرجة الكلية لالستبانة

 

وجهة  0202( السابق أن اإلعداد التربوي لطلبة التربية الخاصة المعلمين في ضوء رؤية 0يتبين من الجدول رقم )

(؛ وبلغت 402.( بانحراف معياري بل  )3.95رهم أنفسهم جاء بدرجة )عالية(، حيث جاء المتوسط العام لالستبانة )نظ

( وهي قيم منخف ة؛ مما يوضح تجانس آراء أفراد العينة 666.-567.االنحرافات المعيارية لمحاور االستبانة بين )

 حول تلال المحاور.

(، وانحراف 3.98التربية الخاصة المعلمين" بمتوسط حسابي بل  ) الثقافي لطالبوجاء في الترتيب األول: " اإلعداد 

(، يليك في الترتيب الثاني " اإلعداد االجتماعي لطالب التربية الخاصة المعلمين" بمتوسط حسابي 570.معياري بل  )

لمهني لطالب التربية الخاصة (، بينما جاء في الترتيب الثالث " اإلعداد ا567.(، وانحراف معياري بل  )3.97بل  )

 (.666.(، وانحراف معياري بل  )3.90المعلمين" بمتوسط حسابي بل  )

التربية الخاصة المعلمين" على الترتيب األول  الثقافي لطالبوترى الباحثة حصول المحور الثالث ""مجال اإلعداد 

ب ات التربية بالمملكة العربية السعودية بتزويد طاللدرجة استجابة عالية بين محاور االستبانة قد يعزي إلى اهتمام كلي

التربية الخاصة المعلمين بالثقافة التخصصية لديهم حول التدريس ذوي االحتياجات الخاصة، وتوفير المعلومات 

التاريخية والجغرافية الخاصة بهم على المستوى المحلي؛ إلعدادهم إعداد مناسب لتحقيق أهداف العملية التعليمية 

 ريس ذوي االحتياجات الخاصة.وتد

( التي أكدت على أن هنا  مجموعة من األسس التي 0204وتتفق تلال النتيجة مع ما اشارت إليك دراسة باعثمان )

 واكتساب مهارات العمل المستقبلي. ،وهي: اإلعداد الجامعي الجيّد ،تدعم أداء معلم التعليم العام في البيئات الباملة

( الستجابات أفراد 2.20وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) هل: لثانيعرض ومناقشة السؤال ا

من وجهة نظرهم أنفسهم  0202العينة حول مستوى اإلعداد التربوي لطالب التربية الخاصة المعلمين في ضوء رؤية

 ؟التدريبية( الدورات-الجنسوفقا لمتغيرات )
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 نسوفقا لمتغير الج ( الفروق6رقم  جدو 

للكبف عن وجود فروق بين إجابات أفراد العينة لمحاور االستبانة والدرجة الكلية وفقا لمتغير )الجنس( قامت الباحثة 

" لتوضيح داللة الفروق في إجابات مفردات عينة الدراسة Independent Samples Test بتطبيق اختبار )ت( "

 (4طبقاً لمتغير الجنس كما موضح في الجدول التالي رقم )

( للفروق في دجابات مفردات عينة الدراسة Independent Samples Testنتائج " اختبار ت "   (6جدول  

 دلى اختالف متغير الجنس حول محاور االستبانة والدرجة الكلية طبقاً 

 (0يت ح من خالل نتائج الجدول رقم )

( في آراء أفرد عينة البحث حول المحور 2.20ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) -

 األول: "اإلعداد المهني لطالب التربية الخاصة المعلمين" وفقا لمتغير الجنس.

( في آراء أفرد عينة البحث حول المحور 2.20مستوى الداللة ) ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند -

 الثاني: "اإلعداد االجتماعي لطالب التربية الخاصة المعلمين" وفقا لمتغير الجنس.

( في آراء أفرد عينة البحث حول المحور 2.20ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) -

 وفقا لمتغير الجنس. التربية الخاصة المعلمين" الثقافي لطالبالثالث: "اإلعداد 

   الجنس المحور
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجات 

 الحرية
 الداللة قيمة "ت"

مستوى 

 الداللة

المحور األول: 

"اإلعداد المهني 

لطالب التربية الخاصة 

 المعلمين"

 696. 3.84 32 ذكر

58 -.753- .455 

غير دالة عند 

 مستوى

 635. 3.97 28 انثى 0.05>  

 المحور الثاني:

"اإلعداد االجتماعي 

لطالب التربية الخاصة 

 المعلمين"

 525. 4.04 32 ذكر

58 .968 .337 

غير دالة عند 

 مستوى

 613. 3.90 28 انثى 0.05>  

المحور الثالث: 

الثقافي "اإلعداد 

التربية الخاصة  لطالب

 المعلمين"

 577. 3.96 32 ذكر
58 -.206- .838 

غير دالة عند 

 مستوى

  <0.05 
 572. 3.99 28 انثى

 الدرجة الكلية

 373. 3.95 32 ذكر

58 -.059- .953 

غير دالة عند 

 مستوى

 440. 3.95 28 انثى 0.05>  
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( في آراء أفرد عينة البحث حول محاور 2.20ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) - 

 االستبانة ككل وفقا لمتغير الجنس.

ن ين كال موربما يعزي السبب في ذلال من وجهة نظر أغلب أفراد عينة البحث إلى تقارب المستويات المعرفية ب

الذكور واإلنا  أفراد عينة البحث حول أساليب إعداد معلمي التربية الخاصة بكليات التربية بالمملكة العربية السعودية 

 مما قارب بين استجاباتهم حول محاورها والدرجة الكلية لها. والتحديات؛ولمسهم لنفس المعوقات 

( التي توصلت إلى عدم وجود فروق ذات داللة 0204محمد ) وتتفق تلال النتيجة مع ما أشارت إليك نتيجة دراسة

 إحصائية في اتجاهات الطالب تبعاً لعامل الجنس.

 :الدورات التدريبيةالفروق وفقا لمتغير  -ب  

 (7الجدول رقم  

للفروق في دجابات مفردات عينة الدراسة حول محاور  (One Way Anova نتائج " تحليل التباين األحادي " 

 الدورات التدريبيةاسة طبقاً دلى اختالف متغير الدر

  المحور
مجموع 

 المربعات

عدد 

درجات 

 الحرية

 مربع

 المتوسط

أداة 

اإلحصاء 

  ف(

مستوي 

 الداللة

المحور األول: "اإلعداد 

المهني لطالب التربية الخاصة 

 المعلمين"

بين 

 المجموعات
.803 2 .402 .904 

.411 

 

 
داخل 

 المجموعات
25.331 57 .444 ---  

  --- --- 59 26.135 المجموع 

المحور الثاني: "اإلعداد 

االجتماعي لطالب التربية 

 الخاصة المعلمين"

بين 

 المجموعات
.436 2 .218 .670 

.516 

 

 
داخل 

 المجموعات
18.563 57 .326 ---  

  --- --- 59 19.000 المجموع 
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المحور الثالث: "اإلعداد 

صة لخاالتربية ا الثقافي لطالب

 المعلمين"

بين 

 المجموعات
.066 2 .033 .099 

.906 

 

 
داخل 

 المجموعات
19.110 57 .335 ---  

  --- --- 59 19.177 المجموع 

 الدرجة الكلية
بين 

 المجموعات
.127 2 .063 .383 

.683 

 

 
داخل 

 المجموعات
9.415 57 .165 ---  

  --- --- 59 9.542 المجموع 

 

 (4لجدول رقم )يت ح من خالل نتائج ا

( في آراء أفرد عينة البحث حول المحور 2.20ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) -

 األول: "اإلعداد المهني لطالب التربية الخاصة المعلمين" وفقا لمتغير عدد الدورات التدريبية.

ء أفرد عينة البحث حول المحور ( في آرا2.20ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) -

 الثاني: "اإلعداد االجتماعي لطالب التربية الخاصة المعلمين" وفقا لمتغير عدد الدورات التدريبية.

( في آراء أفرد عينة البحث حول المحور 2.20ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) -

 وفقا لمتغير عدد الدورات التدريبية. اصة المعلمين"التربية الخ الثقافي لطالبالثالث: "اإلعداد 

( في آراء أفرد عينة البحث حول محاور 2.20ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) -

 االستبانة ككل وفقا لمتغير عدد الدورات التدريبية.

ميتهم مهنيا فيما يتعلق بإعداد المعلمين وتن وربما كان السبب في تلال النتيجة تعزي إلى تركيز أغلب الدورات التدريبية

واجتماعياً وثقافياً على أسس موحدة ومتقاربة مما ساهم في تقارب المعلومات والخبرات بين افراد العينة رغم اختالف 

 الدورات التدريبية التي تلقوها. عدد

 تفسير نتائج البحث 

وجهة نظرهم  0202ي ضوء رؤية أن اإلعداد التربوي لطلبة التربية الخاصة المعلمين ف .0

 .أنفسهم جاء بدرجة )عالية(
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التربية الخاصة المعلمين" بمتوسط حسابي  الثقافي لطالبجاء في الترتيب األول: " اإلعداد  .0 

(، يليك في الترتيب الثاني " اإلعداد االجتماعي 570.(، وانحراف معياري بل  )3.98بل  )

(، وانحراف معياري بل  3.97ط حسابي بل  )لطالب التربية الخاصة المعلمين" بمتوس

(، بينما جاء في الترتيب الثالث " اإلعداد المهني لطالب التربية الخاصة المعلمين" 567.)

 (.666.(، وانحراف معياري بل  )3.90بمتوسط حسابي بل  )

ول ( في آراء أفرد عينة البحث ح2.20ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) .0

 محاور االستبانة ككل وفقا لمتغير الجنس.

( في آراء أفرد عينة البحث حول 2.20ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) .2

 محاور االستبانة ككل وفقا لمتغير عدد الدورات التدريبية.

 والمراجع:المصادر 

 قائمة المراجع العربية:  اوال:

  ويات بحو  التربية الخاصة وتوجهاتها المستقبلية من وجهة نظر معلمي التربيةأول(. 0200عبد هللا ) ،إبراهيم

 .440-317، (041  0،. مجلة التربية: دراسة تحليليةالخاصة بالمملكة العربية السعودية

(. تصتتتور مقترح لتفعيل دور الخدمات اإلرشتتتادية الجامعية في ضتتتوء تحقيق رؤية المملكة0204إستتتماعيل، محمود )

 .002 -002(، 4، )المجلة الدولية اآلداب والعلوم اإلنسانية واالجتماعيةفي التعليم.  0202  

(. تصتتتتتتور مقترح إلعداد معلم التعليم العام في التعليم البتتتتتتامل وفق رؤية المملكة العربية 0204شتتتتتتروق ) ،باعثمان 

 .000-000(، 02)0 ،مجلة التربية الخاصة والتأهيل. 0202السعودية  

 برنامج تدريبي مقترح قائم على الكفايات في تقنيات التعليم ودراسة فاعليته في أداء(. 0200يف )األبرط، نا

،    العلوم، دراسة تجريبية في مرحلة التعليم االساسي بمحافظة ذمار في الجمهورية اليمنية  معلمي  

 كلية التربية، جامعة دمبق، الجمهورية العربية السورية. .

دور ددارة المعرفة في اتخاذ القرارات من وجهة نظر المديرين والمدرسلللللين في المدار  م. 0202حالق، ريما علي.

 . رسالة ماجستير، جامعة دمبق، وريا.الثانوية العامة في مدينة دمشق

 ،ميادة؛ الزريقات ،خولة؛ الناطور ،منى؛ يحيي ،فتاروق؛ الحديدي ،جميتل؛ الروستتتتتتان ،جمتال؛ الصتتتتتتمتادي ،الخطيتب

. عمان مقدمة في تعليم الطلبة ذوي الحاجات الخاصلللة(. 0200ناديا ) ،موستتتى؛ الستتترور ،مايرةإبراهيم؛ الع 

 : دار الفكر ناشرون وموزعون. 
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م.واقع تطبيق برامج صتتتتتتعوبتات التعلم في مدارس مرحلة 0202 علي. الرحمنعبتد ، عتايب؛ بتديويدحمتان، الهنف  

-02(،0،)2، جلة جامعة فلسلللطين لابحاا والدراسلللاتمالطفولة المبكرة من وجهة نظر المعلمات ومعوقات نجاحها. 

40. 

  (. تجارب بعب الدول في إعداد المعلم وتنميتك مهنيا وإمكانية اإلفادة منها في المملكة0202الذبياني، منى )

 .002 -020(، 40) 0العربية السعودية. دراسات تربوية ونفسية مجلة كلية التربية بالزقازيق، 

 رواد النبر العلمي. –م، المجلة العربية للعلوم ونبر األبحا  0202،0200رؤية المملكة 

 الببتتتترية: نظرية الموارد(. تأهيل المعلم كأحد متطلبات اإلصتتتتالح التربوي الجديد في ضتتتتوء 0202بن زاف، جميلة )

 دراستتتتتة ميدانية ببعب المؤستتتتتستتتتتات التربوية لبلدية ورقلة )رستتتتتالة دكتوراه غير منبتتتتتورة(. كلية التربية، 

 جامعة محمد خ ير بسكرة، الجزائر. 

(. الكفتايتات المهنيتة لتدي متديرات متدارس التعليم العتام الحكومي بمدينة مكة المكرمة 0200الزهراني، ستتتتتتهتام حتاتم )

 )رسالة ماجستير غير منبورة(. كلية التربية، جامعة أم القرى، المملكة العربية السعودية. 

استتتتتتخدام تقنية الواقع المعزز في تنمية المهارات االجتماعية للطالبات ذوات م.معوقات 0202الزهراني، رزان عدنان.

المجلللة العربيللة لعلوم اإلعللاقللة  اإلعتتاقتتة الفكريتتة في المرحلتتة االبتتتدائيتتة من وجهتتة نظر معلمتتاتهن في متتدينتتة جتتدة.

 (00،)0والموهبة.

وعالقتها بالتفاعل الكفء بين ذوي م.االتجتاهتات العتامة نحو الدمج البتتتتتتامل 0222.عبتد القتادرزيتدان، حنتان الستتتتتتيتد 

 .222-204(،0) ،02 المصريينمجلة رابطة االخصائيين  االحتياجات الخاصة وأقرانهم من التالميذ.

م.أثر تدريس مقرر تأهيل ذوي الحاجات الخاصتتتة في تحستتتين االتجاهات نحو 0200.عبد الوهابالصتتتعوب، معتصتتتم 

 .024-004(،00) ،00تربية بجامعة األزهر،مجلة كلية ال المعاقين عينة من طلبة جامعة مؤتك.

م.تقييم جودة التربية الخاصة في جامعة اإلمام في ضوء المعايير المهنية إلعداد المعلم. 0200الصمادي، أسامة يوسف.

 (.0، )20،مجلة دراسات العلوم التربوية

على تخفيف االضطرابات  م.أثر منهاج تعليمي مقترح لألنبطة الرياضية0202 لوي. بزيز،األطرش، محمود حستني؛ 

 .02-0(،0) ،0الحركية لدى طلبة ذوي التوحد في مدارس محافظة القدس من وجهة نظر المعلمين والمعلمات، 

اتجاهات ذوي االحتياجات الخاصللللللة نحو معالجة ق للللللاياهم بالبرامج والدراما التي يقدمها  م.0220 الكاحلي، عزة.

 . رسالة ماجستير جامعة أم القرى، مكة المكرمة.همالتلفزيو  المصري وعالقتها بمفهوم الذات لدي

مجلللة كليللة التربيللة (. نظريتتة الفوضتتتتتتى وعالقتهتتا بتتالتخطيط التربوي ومتتداخلتتك. 0200وفتتاء عبتتد الفتتتاح ) ،محمود

 . 222-000(، 42) بالزقازيق، 
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س مرحلة واقع تطبيق برامج صتتتتتتعوبات التعلم في مدار م.0202 علي. الرحمند عب، عايب؛ بديويدحمان، الهنوف  

-02(،0) ،2، لابحاا والدراسللات مجلة جامعة فلسللطين نجاحها. ومعوقاتالطفولة المبكرة من وجهة نظر المعلمات 

40. 

  فعالية برنامج تدريبي مقترح لتطوير الكفايات المهنية لطلبة معلمي التعليم األساسي(. 0200العجرمي، باسم )

كليتتتة التربيتتتة،  ماجستير غير منبورة(.  )رسالة (،0224) معلمينبجامعة األزهر غزة في ضوء استراتيجية دعداد ال

 جامعة االزهر، فلسطين.

  (. االتجاهات نحو جودة التعليم بقسم التربية الخاصة لجامعة المجمعة قس المملكة العربية0204السيد ) ،محمد

 . 002-020(، 02)0 مجلة العلوم التربوية والنفسية،السعودية. 

.واقع إدارة برامج التربية الخاصة بسلطنة عمان في ضوء متطلبات الثورة الصناعية  م0202 مطر. القمبوعية، سامية

 .42-00(،02،)2 المجلة العربية لعلوم اإلعاقة والموهبة،الرابعة من وجهة نظر مديرها. 

ة نظر الجودة البتتتاملة في برامج وخدمات التربية الخاصتتتة كما تقدم من وجه م. 0200منصتتتور. عبد الصتتتبورمحمد، 

 .400-420(،00) ،0مجلة جامعة الملك سعود ،المعلمين وكما تدر  من وجهة نظر األباء. 

 . الرياض: مكتبة العبيكان.المدخل دلى البحث في العلوم السلوكيةم.0204العساف، صالح 

اجات االحتيم.اتجاهات معلمي التربية الخاصتتتتتتة نحو توظيف جهاز التابليت لتعليم الطلبة ذوي 0202ملحم، فهد زهير.

 .00-0(،02) ،0،مجلة الفنو  واألدب وعلوم اإلنسانيات واالجتماع الخاصة في المدارس األردنية، 

تقييم جودة دبلوم التربية الخاصتتتتتة في جامعة اإلمام في ضتتتتتوء المعايير المهنية إلعداد (. 0200أستتتتتامة )الصتتتتتمادي، 

 Doi: 10.12816/0033867.0000 -0000(، 0) 20، دراسات العلوم التربوية. المعلم 
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 المهارات االجتماعيه لدى فئه الشباب من منظور أعضاء هيئة التدريس واقع

 (دراسة تطبيقية على أعضاء هيئة تدريس جامعة الملك عبد العزيز)
 

The reality of social skills among young people from the perspective of faculty members 

)Applied study on faculty members of King Abdulaziz University( 

 

 فهد رجاء العتيبي   /الباحث اددإع

، قسـم علم االجتماع والخدمه االجتماعيه، كلية االداب والعلوم االنسانيه، جامعة الملك االجتماعماجستير في تخصص علم 

 المملكة العربية السعوديةعبدالعزيز، 

Email: gn.21@hotmail.com   

 

 المستخلص:

هذا البحث للتعرف على واقع المهارات االجتماعيه لدى فئه الشباب من منظور أعضاء هيئة التدريس، وذلك من خالل  هدف

على أساليب اكتساب المهارات االجتماعيه لدى فئه الشباب، والتعرف على آليات التدريب الكتساب المهارات االجتماعيه التعرف 

لدى فئه الشباب من منظور أعضاء هيئة التدريس بجامعة الملك عبد العزيز. والكشف عن الفروق ذات الداللة اإلحصائية بين 

ساليب وآليات التدريب الكتساب المهارات االجتماعيه لدى فئه الشباب وفًاا متوسطات استجابات أعضاء هيئة التدريس أل

( عضو 201للمتغيرات )الدرجة العلمية، التخصص(. واعتمد البحث المنهج الوصفي التحليلي، وقد تكونت عينة البحث من )

د توصلت النتائج إلى أن واقع المهارات ( أستاذاا مساعداا. وق21( أستاذاا مشاركاا و)12( أستاذاا و)12هيئة تدريس، بواقع )

االجتماعيه بشكل عام لدى فئه الشباب من منظور أعضاء هيئة التدريس بجامعة الملك عبد العزيز كان متوسطاا وذلك بمتوسط 

 ( وأن أبرز المهارات اإلجتماعية لدى فئه الشباب من منظور أعضاء هيئة التدريس كانت مهارة تًدير الذات بمتوسط1..1)

( وفي المرتبة الرابعة مهارة 2..1( ثم مهارة الصداقة بمتوسط )2..1( تليها مهارة التعاطف مع اآلخرين بمتوسط )2..1)

(. وقد كانت أبرز أساليب اكتساب 1.10( وأخيراا مهارة العمل ضمن فريق بمتوسط )1.12التواصل اإلجتماعي بمتوسط )

ر أعضاء هيئة التدريس تمثلت في إشراك الطالب في المشروعات العلمية التي المهارات االجتماعيه لدى فئه الشباب من منظو

تتطلب المناقشة والحوار و إتباع طرق التعلم التعاوني التي تساعد على تنمية المهارات االجتماعية لدى الطالب، باإلضافة 

ما ة كالمبادأة والًدرة على المشاركة االجتماعية، كالبرامج اإلرشادية الفردية والجماعية التي يتم من خاللها تعلم سلوكيات ايجابي

أشار أعضاء هيئة التدريس إلى أن أبرز آليات التدريب الكتساب المهارات االجتماعيه لدى فئه الشباب تمثلت في تدريب الطالب 

ة عبر إدارة لجماعيعلى كيفية تحديد المشكالت وصياغتها في كلمات ووضع حلول بديلة، واستخدام استراتيجيات المناقشات ا

 جلسة نًاش حول موضوع محدد يشارك فيه الطالب بوصفهم جماعة واحدة.
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 الدراسة مًررات في االجتماعية على المهارات وبناء على ما توصل إليه البحث من نتائج فًد اوصى الباحث بضرورة التركيز 

 إدارة اإلرشاد الطالبي بالجامعة قبل من تدريبية ودورات برامج الدراسي، وعًد المستوى تدرج في وتنميتها أهميتها وبيان

خاص لكون  بشكل العمل ضمن فريق مهارة على والتركيز عام، بشكل الطالب لدى إلى تنمية المهارات االجتماعية تهدف

 النتائج قد أظهرت أنها أقل المهارات لدى الشباب من منظور أعضاء هيئة التدريس.

 المهارات االجتماعيه، فئه الشباب، منظور، جامعة الملك عبد العزيز المفتاحية:الكلمات 

 

The reality of social skills among young people from the perspective of faculty members 

)Applied study on faculty members of King Abdulaziz University( 

 

Abstract 

The aim of this research is to identify the social skills status among the youth category from the 

faculty members’ perspective, by identifying the methods of acquiring social skills among, 

identifying the training mechanisms for acquiring social skills among the youth category at King 

Abdul Aziz University. In addition, to detect the statistically significant differences between the 

average responses of faculty members to methods and mechanisms of training to acquire social 

skills among the youth group according to the variables (academic degree, specialization).The 

research adopted the descriptive and analytical approach. The research sample consisted of (102) 

faculty members, (21) professors, (29) associate professors, and (52) assistant professors. The 

findings generally concluded that the social skills among the youth category from the faculty 

members’ perspective at King Abdul Aziz University was medium with an average of (2.32). The 

most prominent social skills among the youth from the faculty members' perspective was the self-

esteem with an average of (2.46),followed by the empathy with others with an average (2.38), the 

friendship with an average of (2.35), the social communication with an average (2.25), and finally 

the skill of working in a team with an average (2.20). The most prominent methods of acquiring 

social skills among the youth from the faculty members’ perspective were to engage students in 

scientific projects that require discussion and dialogue. Also to follow cooperative learning 

methods that help to develop the student’s social skills, in addition to individual and group 

counseling programs through which learning of positive behaviors such as initiation and the 

capacity of social participation is done.  
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The faculty members indicated that the most prominent training mechanisms to acquire social 

skills among the youth category consisted of training the student on how to identify problems, 

formulate them in words, and develop alternative solutions. In addition to the use of group 

discussions strategies by running a discussion session on a specific topic in which the students 

participate as a group. Based on the findings, the researcher recommended focusing on social 

skills in the study curricula, explain their importance and to develop them in the gradation of the 

academic level. to hold training programs and courses by the Student Counseling Department at 

the university for developing social skills among students in general, and to focus on improving 

of working skill in a team, in particular, because the findings showed that they are the lowest 

skills among youth from the faculty members’ perspective. 

Keywords: social skills, youth group, perspective, King Abdulaziz University. 

 

 

 اإلطار العام للبحث: الفصل األول

 :مقدمة

ى االندماج مع اآلخرين، ويتفاعل نها تساعده عل؛ فإي حياة اإلنساناالجتماعية من المهارات المهمة ف تعتبر المهارات

ا ويتعاون معهم، وبذلك يعكس المؤشرات الدالة على صحته  النفسية، وأي خلل أو نًص في هذه المهارات قد يكون عائًاا كبيرا

 من الممكن أن يحول بينه وبين إشباع حاجاته النفسية؛ ألن المهارات االجتماعية تهيئ للفرد االندماج والتفاعل بالصورة االيجابية.

المواقف المختلفة وما يمكن أن يطرأ  تتحدد المهارات االجتماعية لدى الفرد بمدى قدرته على التفاعل االجتماعي معو

عليها من تغير بطريًة ناجحة تالقي قبوالا من األطراف التي يتعامل معها الفرد مما يؤدي إلى تحًيًه ألهدافه واحتفاظه بالعالقات 

د يوم كلما ع يوما بعاالجتماعية الفعالة مع اآلخرين، مثل أفراد أسرته أو أقرانه وكل من يًابلهم في حياته االجتماعية التي تتس

ا ما يواجه الفرد مواقف اجتماعية صعبة ومثيرة لالنفعاالت، تتطلب  اتجه نحو المزيد من النضج والنمو والتًدم في العمر، وكثيرا

ا من التحكم في االنفعاالت وضبط النفس من أجل النجاح في مواجهة هذه المواقف، لهذا ترتبط المهارات االجتماعية  ا كبيرا قدرا

ى الشخص بمدى ثباته االنفعالي الذي يساعده على التحكم في انفعاالته في مواقف التفاعل االجتماعية بما يتناسب مع طبيعة لد

 (.20، 1002المواقف الذي يواجهها الشخص )المطوع، 

يضة، ة عروهناك أساليب عديدة يمكن أن تستخدم في تنمية المهارات االجتماعية، وهذه األساليب استمدت من أطر نظري

وتتباين فيما بينها من حيث داللتها وأهميتها، وبخاصة فيما يتعلق بتوظيفها في مجال برنامج التدريب على المهارات االجتماعية 

 (.2.، 1022منصور، أبو من أجل تنميتها وتعديلها بما يحًق الكفاءة االجتماعية لألفراد في مختلف التفاعل االجتماعي المثمر )
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ن منظور الشباب م المهارات االجتماعيه لدى فئة معرفة واقعانبثًت فكرة الدراسة الحالية التي تسعى إلى وألهمية ما سبق      

 أعضاء هيئة التدريس.

 :البحثمشكلة 

اإلنسان كائن اجتماعي ال يستطيع العيش منفصالا عن غيره من األفراد الذين يعيشون معه، فهو بطبيعته لديه دافع 

مكتسب للتواصل مع الناس من حوله، وذلك ألن الفرد يكتسب صفات إنسانية من خالل انتمائه للجماعة، وهناك صلة  اجتماعي

وثيًة بين مستوى ارتباط اإلنسان بمحيطه االجتماعي وبين استًامة السلوك وانحرافه، فًد يواجه الفرد في حياتها العديد من 

غير مرغوب فيها، مما يؤدي إلى انعكاس ذلك على بعض جوانب شخصية الفرد،  المواقف االجتماعية، والتي قد تتضمن خبرات

 (.2، 1022ويدفع البعض كنتيجة لتكرار هذه األحداث وحدوث الخبرات السلبية، إلى ظهور أنماط من السلوك السلبي )عمران، 

توى وتحًيق النجاح على المس تعليم الشباب المهارات االجتماعية في وقت مبكر يزيد من قدرتهم على حل المشكالت،و

الشخصي والتعليمي، لذلك من المالحظ بأن الشباب الذين يمتلكون مهارات اجتماعية هم أقدر عادة على المشاركة في االجتماعات 

والتعاطف مع اآلخرين، وبالمًابل يؤدي النًص في المهارات االجتماعية لدى الشباب إلى فشل في الحياة االجتماعية، ويشعرون 

 .باإلحباط وال يفهمون ما يجري حولهم، كما وأنهم يواجهون مشكالت دراسية في معظم الحاالت

  أهداف البحث

التعرف على واقع المهارات االجتماعيه لدى فئه الشباب من منظور أعضاء هيئة الهدف الرئيس لهذا البحث يتمثل في: 

 التدريس، ومنه تتفرع األهداف التالية:

 اكتساب المهارات االجتماعيه لدى فئه الشباب من منظور أعضاء هيئة التدريس. التعرف على أساليب 

 .التعرف على آليات التدريب الكتساب المهارات االجتماعيه لدى فئه الشباب من منظور أعضاء هيئة التدريس 

  ريب أساليب وآليات التدوواقع حول الكشف عن الفروق ذات الداللة اإلحصائية بين متوسطات استجابات أعضاء هيئة التدريس

 الكتساب المهارات االجتماعيه لدى فئه الشباب وفًاا للمتغيرات )الدرجة العلمية، التخصص(.

 تساؤالت البحث

 :يسعى البحث لإلجابة عن السؤال الرئيس التالي

ئلة األسهذا السؤال الرئيس  عنويتفرع  المهارات االجتماعيه لدى فئه الشباب من منظور أعضاء هيئة التدريس؟ ما هو واقع

 :الفرعية التالية

 أساليب اكتساب المهارات االجتماعيه لدى فئه الشباب من منظور أعضاء هيئة التدريس؟ما  .2

 آليات التدريب الكتساب المهارات االجتماعيه لدى فئه الشباب من منظور أعضاء هيئة التدريس؟ما  .1
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ب وآليات التدري أساليبحول واقع وأعضاء هيئة التدريس استجابات  هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات ..

وع عدد سنوات الخبرة في التدريس الجامعي، نللمتغيرات )الدرجة العلمية، وفًاا الكتساب المهارات االجتماعيه لدى فئه الشباب 

 (؟الكلية

 البحثأهمية 

المهارات االجتماعيه لدى فئه الشباب من منظور أعضاء هيئة التدريس،  واقع تبحثكونها لتعود أهمية الدراسة الحالية 

ما: ، وتتمثل أهمية الدراسة الحالية بجانبين ههممن المؤثرات الهامة في سلوك ا، كونهلفئة الشبابأهمية كبيرة بالنسبة  لما لها من

 الجانب النظري والجانب التطبيًي:

 األهمية النظرية:)أ(  

كثير من الضغوط والتًلبات الالتى يصاحبها  الشبابتناول الدراسة لمرحلة هامة من مراحل النمو اإلنساني وهي مرحلة  -2

 .، والتي تؤثر على عالقاتهم االجتماعيةالنفسيةوالصراعات واألزمات 

ب على أساليب وآليات التدري املون مع الشباب، إلى التعرفوتعود أهمية الدراسة الحالية لحاجة المربين واألهالي ومن يتع -1

 الكتساب المهارات االجتماعيه لدى فئه الشباب.

 .الجتماعياصين والباحثين في المجال العلم المتخص طلبةتثري الدراسة الحالية المكتبة العربية والتي قد يستفيد منها قد  -.

 األهمية التطبيقية:)ب( 

في تنمية وتطوير المهارات االجتماعيه لدى  اإلرشادالتوجيه و مجبراقد تساعد الدراسة الحالية في الحث على تبني بعض  -2

 فئه الشباب.

فائدة ممكنة من العملية التربوية، وذلك بتطوير المهارات تساعد المعلم على تنظيم وتوجيه طلبته بما يحًق أقصى قد  -1

 االجتماعية لدى طالبه.

بإعداد المناهج والكتب المدرسية، بحيث يحرصون على تضمينها موضوعات دراسية  المختصونيستفيد من هذه الدراسة قد  -.

 .الطالبلدى  المهارات االجتماعيةتنمي  وأنشطة

 أخرى. عمريةيمكن أن تفتح هذه الدراسة المجال أمام الباحثين إلجراء دراسات مشابهة في مراحل  -.

 البحثمصطلحات 

 :المهارات االجتماعية

)لفظي، وغير لفظي( مكتسب يشير إلى قدرة وكفاءة الفرد في التعامل مع اآلخرين في المواقف عرفت بأنها سلوك 

   (.21، 1022الحجار،  االجتماعية المختلفة بدقة ويسر وسرعة )

http://www.ajrsp.com/


م 0202-9-5والعشرون | تأريخ اإلصدار:  التاسع المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار  

 
 

 

 

   www.ajrsp.com                                                                                                                   319 

 ISSN: 2706-6495 
 

ويعرفها الباحث إجرائياا في هذه الدراسة بأنها مجموعة من السلوكيات اللفظية وغير اللفظية الهادفة، والًابلة للنمو من 

خالل التدريب والممارسة على األنشطة المختلفة، والتي تتضمن قدرة الشاب على التعاون مع اآلخرين في مختلف األنشطة 

 وقدرته على احترام واتباع الًواعد والتعليمات وتبادل الحب مع المحيطين سواء كان ذلك داخل األسرة أو مع جماعة الرفاق.

 : هيئة التدريسأعضاء 

يسية ظائف التدرستير والدراسات العليا والبكالوريوس ويعملون بالومن حملة شهادة الدكتوراه والماج هم جميع الكادر

 (21:  1020)المجيدل وشماس،  .تذة و أساتذة مشاركين وأساتذة مساعدين ومعيدين ومساعدين مدرسينفي الكلية من أسا

يشغل وظيفة أستاذ مساعد، أستاذ مشارك، أو أستاذ في ويعرفهم الباحث في هذه الدراسة إجرائياا: بأنهم كل من يعمل و

 جامعة الملك عبد العزيز.

 الشباب:

 (...:  2212يًصد بالشباب اصطالحاا "األفراد في مرحلة المراهًة، أي بين مرحلة البلوغ الجنسي والنضج " )مدكور، 

سنة انسجاماا  ٥١-٥١من تتراوح اعمارهم بين وأما مفهوم الشباب من حيث المرحلة الزمنية )البداية والنهاية( فيتناول 

 (221:  2222مع المفهوم الدولي . المتفق عليه في هذا الشأن " )المؤتمر األول لوزراء الشباب العربي، 

 ٥١- ٥١الذين تتراوح أعمارهم بين  الملك عبد العزيزجامعة هم طلبة ويعرفهم الباحث إجرائياا في هذه الدراسة بانهم 

 ."سنة

 والدراسات السابقةالنظريات المفسرة : ل الثانيالفص

 النظريات المفسرة للمهارات االجتماعية:: أوالا 

 نظرية التعلم االجتماعي:

يرى باندورا أن البيئة الخارجية والداخلية للفرد تعمل في صورة مترابطة يعتمد بعضها على البعض اآلخر، ويحدث التعلم نتيجة 

البيئة الداخلية والخارجية والعمليات المعرفية، وهو ما أطلق عليه باندورا عملية التحديد المتبادل، واألفراد التفاعل المتبادل بين 

ال يندفعون بفعل الًوى الداخلية )الدوافع أو الحاجات(، وال بفعل البيئة  )مثيرات البيئة(، وإنما يمكن تفسير األداء النفسي في 

الشخصية والبيئية، وأن عمليات الترميز واالعتبار والتنظيم الذاتي يكون لها دور كبير، صورة تفاعل متبادل بين المحددات 

 (.1.، 1022وافترض باندورا أن التعلم بالعبرة أو النمذجة هو أساس عملية االكتساب )الحجار، 

دائماا تفاعل بين شخصين أو أكثر، وينشأ هذا السلوك عن تفاعل مجموعة من العوامل الشخصية  يتضمن السلوك اإلجتماعيو

 مع مجموعة من العوامل البيئية، 
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ويرى البرت باندورا أن السلوك اإلجتماعي يميل إلى التصرف بعدوانية في موقف معين من الممكن ان يكون عدائياا في كثير 

ان كائن اجتماعي يعيش ضمن مجموعات من األفراد يتفاعل معها ويؤثر فيها، وبذلك فهو من المواقف المشابهة، وأن اإلنس

 ( 212:  1020يالحظ سلوكيات وعادات واتجاهات األفراد اآلخرين ويعمل على تعلمها من طريق المالحظة والتًليد )الزغلول، 

شداا، كون اإلنسان في عملية تعلم مستمر، وهذا األمر وتعد التًليد والمحاكاة سمة طبيعية لدى اإلنسان سواء كان طفالا أو را

في الوقت الراهن، وبالتالي سيلجأ لتعلمها من خالل مشاهدة نماذج أخرى تؤديها أو من  يفرض عليه تحديات جديدة قد ال يملكها 

 يتسع ليشمل العواطفخالل الًراءة عنها في الكتب. وال يتوقف التعلم من خالل النموذج فًط على المعارف والمهارات بل 

 والمشاعر وكيفية التعبير عنها. 

على افتراض مفاده أن اإلنسان ككائن اجتماعي، يتأثر باتجاهات مفهوم نموذج التعلم االجتماعي أو التعلم بالمالحظة يًوم و

، أي أن باستطاعته التعلم منهم عن طريق مالحظة استجاباتهم وتًليدها و إمكانية اآلخرين ومشاعرهم وتصرفاتهم وسلوكاتهم

يط وهذا ما يعطي التعليم طابعاا تربوياا ألن التعلم ال يتم في فراغ بل في مح التأثر بالثواب والعًاب على نحو بديلي )غير مباشر( 

 (1.:  1002)نشواتي، .اجتماعي

كاة عملية التفاعل االجتماعي مع اآلخرين، وقد يكون هذا التفاعل مباشراا أو غير مباشر، ومن يتطلب التعلم بالمالحظة والمحاو

 :(.21:  1020مصادر هذا التعلم ما أشار له )الزغلول،

 الواقعية الحياة في الحًيًيين األشخاص مع المباشر التفاعل. 

 والراديو نكالتلفزيو المختلفة اإلعالم وسائل في ويتمثل المباشر غير التفاعل. 

 السلوكية األنماط بعض تمثل خاللها من يمكن مباشرة غير أخرى مصادر. 

وفي الدراسة الحالية يمكن االستفادة من نظرية التعلم االجتماعي في تفسير واقع المهارات االجتماعيه لدى فئه الشباب وعملية 

واألنماط السلوكية والمهارات االجتماعية من خالل التفاعل  أن الفرد يمكن أن يتعلم العديد من الخبراتاكتسابها وتنميتها، حيث 

اليومي المباشر ، فهو يتعلم المهارات  من خالل التفاعل مع الوالدين واألقران وأفراد المجتمع الذي يعيش فيه. كأن يكتسب 

نسه لها، كما أنه يتمثل خصائص جالكثير من األنماط السلوكية من خالل محاكاة سلوك الوالدين أو أفراد األسرة التي يعيش في ظ

كما يتم كذلك تعلم اللغات واللهجات على نحو مباشر  واألدوار االجتماعية والمهارات الحركية من خالل التفاعل مع اآلخرين،

من خالل التفاعل مع أفراد المجتمع الذي يعيش فيه، كما يمكن أن يتعلم العديد من الخبرات واألنماط السلوكية والمهارات 

 .االجتماعية من خالل مصادر أخرى غير مباشرة كالًصص والروايات األدبية والدينية

  :Theory Cognitive Social جتماعيةإلالنظرية المعرفية ا

ظرية نإلجتماعية، وحظة اا نظرية المالهفة منلرا بأسماء مختبرت باندوا ألهجتماعي لصاحبالمعرفي اإل لمتسمى نظرية التع

تركزت نظرية باندكرا وألداء اآلخرين. حظة ى فكرة الماللذه النظرية عوم هنظرية النمذجة المعرفية، تًجتماعي والا لمالتع

 .قتالو كذل ث فيالبحو لفي مجا مسيطراا  كانعما  البيئة بعيداا  لم النشط في تلكر المتعإلجتماعية، ودوى العناية بالبيئة اعل
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. والسلوك ستراتيجياتاالوعة المتنوارات هأداء المو لمتع ما لتضهسيعبتو مقاودة، هبالمشا لمالتع ولة حلذه النظرية شامهاعتبرت 

 الحركة،وارات المعرفة، مهى عل نظريتهرا مبادئ باندو قطبحيث 

 قي لديالألخر اوالتطوجتماعي، إلا فى قضايا العنإلضافة إلى تطبيًها علالذاتي، با مارات التنظيإلجتماعية، كمهارات اوالمه 

 (.1:  1022)الصوافية،  .جتماعيةإلا وقيمه لمالمتع

 من ليحص يأخرلها على تعزيز، والن خم ليحصي أن يمر الفرد بخبرة ورأنه ليس من الضروتفترض النظرية المعرفية و

 ول،مًبك لوالس كذل أن لمتعزيز حتى يتع تبعهك فرد آخر لوحظ الفرد سالي أن، فيكفي لوكالس لمى عًاب حتى يتععلا لهالخ

 ولبك غير مًلوالس كذل أن لمعًاب حتى يتع تبعهك فرد آخر لوحظ الفرد سالوي (،يلتعزيز بدي(إلى تكراره  ليفيم اجتماعياا 

، افيةالصو) .ىأخر فاقلى موعتًادات عالذه اه ممسيع لب فاية المطانهذا هليس و ( يلعًاب بديتجنبه. )إلى  لفيمي اجتماعياا 

1022  :1.) 

النظرية أن العوامل المعرفية مثل التوقعات السلبية والتًويم الذاتي هي األسباب األساسية لًصور المهارات كما ترى هذه 

 (.1.، 1022االجتماعية، وأن لكل منها عدة افتراضات تنطوي على اعتًادات محبطة للذات. )عمران، 

ة وتًيم االحتياجات التدريبية الكساب الشباب ويمكن توظيف النظرية المعرفية اإلجتماعية في الدراسة الحالية في مالحظ

للمهارات االجتماعية حيث تًوم هذه النظرية على فكرة المالحظة ألداء اآلخرين. وتركز على العناية بالبيئة اإلجتماعية المحفزة 

م الخبرات ضاا في تصميالكتساب المهارات االجتماعية، كما تركز على دور المتعلم النشط في تلك البيئة. كما يمكن توظيفها أي

والمواقف التدريبية إلكساب المهارات االجتماعية المحددة من قبل أعضاء هيئة التدريس، حيث أن من ضمن االفتراضات التي 

بنيت عليها هذه النظرية أن الفرد يالحظ سلوك فرد آخر تبعه تعزيز فيتعلم أن ذلك السلوك مًبول، اجتماعياا فيميل إلى تكراره 

 بديلي(، ويالحظ سلوك فرد آخر تبعه عًاب فيتعلم أن ذلك السلوك غير مًبول اجتماعياا فيميل إلى تجنبه. )عًاب بديلي(.تعزيز (

 الدراسات السابقة:ثانياا: 

 .آلتياحو ن، وذلك على البالمهارات االجتماعيةطالع عليها والمتعلًة الهم الدراسات العربية التي أمكن األ البحث تعرض     

هدفت هذه الدراسة إلى تًصي فعالية برنامج تدريبي للمهارات االجتماعية في خفض الخجل  (0222دراسة )الزيادات وجبريل، 

( طالباا من المراجعين لشعبة اإلرشاد النفسي  11واإلكتئاب لدى طلبة الجامعة في الجامعة األردنية. تألفت عينة الدراسة من )

لين على درجات مرتفعة على مًياس الخجل وقائمة وصف المشاعر، وتم توزيع أفراد في عمادة شؤون الطلبة من الحاص

( 22الدراسة عشوائياا على مجموعتين )تجريبية وضابطة(، حيث خضعت المجموعة التجريبية لبرنامج تدريبي مكون من )

تائج وجود فروق ذات طاللة جلسة على مدى شهرين، بينما لم تخضع المجموعة الضابطة ألي برنامج ارشادي. أظهرت الن

إحصائية بين أداء المجموعتين، وذلك لصالح المجموعة التجريبية. وهذا يعني أن البرنامج التدريبي للمهارات االجتماعية كان 

 فعاالا في خفض مستوى الخجل واإلكتئاب لدى أفراد الدراسة من طلبة الجامعة األردنية. 
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جريبية التي تتناول التدريب على المهارات االجتماعية في خفض الخجل واإلكتئاب ويوصى بإجراء المزيد من الدراسات الت

 لدى طلبة الجامعة.

هدفت الدراسة إلى معرفة مدى توافر المهارات االجتماعية لدى طلبة كليتي الشريعة وأصول الدين  (0229دراسة المزين )

المنهج الوصفي التحليلي لتتبع الظاهرة االجتماعية وتكونت عينة  بالجامعة اإلسالمية غزة وسبل االرتًاء بها، واستخدم الباحث

( من المجتمع %0.( طالباا وطالبة وتم اختيارها بطريًة العينة العشوائية البسيطة من الطلبة الكلية بنسبة )221الدراسة من )

ت، وتوصلت الدراسة أن المهارات طالباا وطالبة واستخدم الباحث االستبانة لجمع المعلوما) ٧٦٣األصلي والبالغ عددهم )

( 12.1االجتماعية توافرت لدى طلبة كليتي الشريعة وأصول الدين بالجامعة اإلسالمية بنسبة عالية وصلت في المتوسط إلى )

وحصلت مجاالت المبادرة والصداقة والبشاشة وصلة الرحم وبر الوالدين على درجات عالية من  (%22.2والوزن النسبي)

قبل عينة الدراسة، وتوافرت المهارات االجتماعية لدى الطالب فيما يتعلق بجميع المجاالت بنسبة أعلى منها لدى  االهتمام من

الطالبات في كلية أصول الدين. وتوافرت المهارات االجتماعية لدى الطالب فيما يتعلق بمجال المبادرة ومجال الصداقة ومجال 

توافرت المهارات االجتماعية لدى الطالب فيما يتعلق  دى الطالبات في كلية الشريعة،البشاشة وطالقة الوجه بنسبة أعلى منها ل

بمجال صلة الرحم ومجال بر الوالدين بنسبة أقل منها لدى الطالبات في كلية أصول الدين، وكذلك توافرت المهارات االجتماعية 

 ت في كلية الشريعة، وأنه ال يوجد اختالف دال إحصائياا فيلدى الطالب فيما يتعلق بجميع المجاالت بنسبة أقل منها لدى الطالبا

توافر المهارات بشكل عام لدى عينة الدراسة يعزى لمتغير الترتيب في األسرة، والمحافظة، ومكان اإلقامة، ومستوى تعليم 

 األب، ومستوى تعليم األم.

هدفت الدراسة إلى معرفة مستوى المهارات االجتماعية وفعالية الذات وعالقة ذلك باالتجاه  (0222دراسة )الحجار وأبومعال، 

نحو مهنة التمريض لدى طلبة كليات التمريض في محافظات غزة، كما تهدف إلى معرفة الفروق في المهارات االجتماعية 

( طالباا 101وى الدراسي، وبلغ عدد أفراد عينة الدراسة )وفعاليةا الذات واالتجاه نحو مهنة التمريض تبعاا لمتغير النوع، والمست

( طالبة في المستوى األول 21( طالباا و)222منهم ) ٥٠٠١/٥٠٠٦وطالبة من المسجلين للفصل الدراسي األول للعام الدراسي 

ارات مًياس المه ( في المستوى الرابع، وقد استخدم الباحثان المنهج الوصفي التحليلي مع استخدام ثالثة مًاييس:.2و )

االجتماعية، ومًياس فعالية الذات، و استبانة االتجاه نحو مهنة التمريض، وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها: أن مستوى 

وأن مستوى فعالية الذات لدى طلبة كليات  (%٧٦١٥٦٥المهارات االجتماعية لدى طلبة كليات التمريض كان بوزن نسبي قدره )

( وأن االتجاه نحو مهنة التمريض لدى طلبة كليات التمريض كان بوزن نسبي %٤٧٠٥٣٤نسبي قدره ) التمريض كان بوزن

( ووجود فروق ذات داللة إحصائية في مستوى المهارات االجتماعية بين الطالب والطالبات لصالح الطالب، %٣٧.٥٧١قدره )

ات والطالب لصالح الطالب، ووجود فروق ذات داللة ووجود فروق ذات داللة إحصائية في مستوى فعالية الذات بين الطالب

إحصائية في االتجاه نحو مهنة التمريض بين الطالبات والطالب لصالح الطالبات، وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في 

ات روق ذمستوى المهارات االجتماعية بين طالب وطالبات المستوى الدراسي األول والمستوى الدراسي الرابع، وعدم وجود ف

داللة إحصائية في مستوى فعالية الذات بين طالب وطالبات المستوى الدراسي األول والمستوى الدراسي الرابع، ووجود فروق 

ذات داللة إحصائية في االتجاه نحو مهنة التمريض بين طلبة المستوى األول والمستوى الرابع وكانت لصالح طلبة المستوى 

 موجبة بين اتجاه الطلبة نحو مهنة التمريض ومتغير المهارات االجتماعية، األول، ووجود عالقة ارتباطية
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ووجود عالقة ارتباطية موجبة بين اتجاه الطلبة نحو مهنة التمريض ومتغير فعالية الذات، وعدم وجود أثر للتفاعل بين متغيري  

 .المهارات االجتماعية وفعالية الذات على االتجاه نحو مهنة التمريض

هدفت إلى التعرف على فعالية برنامج سلوكي لتنمية بعض المهارات االجتماعية لعينة من األطفال  (0222، الحميضي) دراسة 

المتخلفين عًلياا الًابلين للتعلم والذين يعانون من نًص المهارات االجتماعية داخل حجرة الدراسة، اتبعت الدراسة المنهج 

( طالب(، أظهرت النتائج وجود 2( طالب، والتجريبية وتكونت من )2من )التجريبي ذي المجموعتين )الضابطة وتكونت 

فروق ذات داللة إحصائية في متوسطات رتب درجات المهارات االجتماعية لدى عينة الدراسة في المجموعة التجريبية بعد 

ب صائية في متوسطات رتتطبيق البرنامج السلوكي ولصالح الًياس البعدي، كما أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إح

 المجموعة التجريبية.المجموعة التجريبية ولصالح بين المجموعة الضابطة ودرجات المهارات االجتماعية لدى عينة الدراسة 

هدفت هذه الدراسة للتعرف على السلوك التوكيدي والمهارات االجتماعية وعالقتهما بالسلوك االنفعالي  م(0222دراسة )علي،

( 20للغضب" بين العاملين والعامالت بالًطاع الخاص والًطاع الحكومي والمًارنة بينهما، حيث تكونت عينة الدراسة من )

شخصية المرتبطة بوصف انفعال الغضب وقائمة التًرير الذاتي ( عاملة. واستخدم الباحث استبيان الخبرات ال20عامالا و)

للسلوك التوكيدي وقائمة المهارات االجتماعية. واوضحت نتائج الدراسة وجود فروق دالة احصائياا في متغير السلوك االنفعالي 

غضب لصالح العاملين كما ال للغضب بين مجموعة العاملين ومجموعة العامالت. كما وجدت فروق دالة احصائياا في بُعد حدة ال

توجد فروق دالة احصائياا في بُعد مثيرات الغضب بين مجموعة العاملين والعامالت وكذلك بالنسبة للمشاعر االنفعالية المصاحبة 

للغضب . كما وجدت فروق دالة احصائياا في بُعد التصرفات واالنماط السلوكية المرتبطة بالغضب لصالح العاملين وكذلك 

بة لألحكام العًلية الخاصة بتًييم مصادر الغضب. كما وجدت فروق دالة احصائياا بين العاملين والعامالت على قائمة بالنس

التًرير الذاتي للسلوك الوكيدي. كما وجدت فروق دالة احصائياا في متغير المهارات االجتماعية بين العاملين والعامالت وذلك 

ة وتوجد فروق دالة احصائياا بين العاملين والعامالت في بُعد التعبير االنفعالي لصالح العاملين بالنسبة لًائمة المهارات االجتماعي

وكذلك بالنسبة لبُعد الحساسية االنفعالية لصالح العامالت وكذلك بالنسبة للضبط االنفعالي لصالح العامالت. وال توجد فروق دالة 

ين والعامالت كما وجدت فروق دالة احصائياا بين العاملين والعامالت في بُعد احصائياا في بُعد التعبير االجتماعي بين العامل

 الحساسية االجتماعية لصالح العامالت وكذلك بالنسبة لبُعد الضبط االجتماعي.

 التعقيب على الدراسات السابقة:

( التي 1002ة كدراسة المزين )من حيث األهداف نجد أن الدراسة الحالية توافًت مع العديد من الدراسات السابًة المعروض

هدفت إلى معرفة مدى توافر المهارات االجتماعية لدى طلبة كليتي الشريعة وأصول الدين بالجامعة اإلسالمية غزة وسبل 

( هدفت إلى معرفة مستوى المهارات االجتماعية لدى طلبة كليات التمريض 1002االرتًاء بها، ودراسة )الحجار وأبومعال، 

( في جزئية األهداف وهي التعرف على فعالية التدريب في تنمية .100غزة. كما اتفًت مع  دراسة )الحميضي، في محافظات 

( التي من أهدافها معرفة 1022م( ودراسة )الزيادات وجبريل، 1002بعض المهارات االجتماعية، وكل من دراسة )علي،

 مستوى توافرالمهارات االجتماعية لدى الطالب. 
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نة فًد أختلفت الدراسة الحالية مع جميع الدراسات السابًة المعروضة حيث أجريت الدراسة الحالية على عينة من ومن حيث العي

( دراسة 1002( ودراسة المزين )1022أعضاء هيئة التدريس بالجامعة بينما أجريت كل من دراسة )الزيادات وجبريل، 

( على عينة .100لجامعات، بينما أجريت  دراسة )الحميضي، ( على عينات من طالب وطالبات ا1002)الحجار وأبومعال، 

من األطفال المتخلفين عًلياا الًابلين للتعلم والذين يعانون من نًص المهارات االجتماعية داخل حجرة الدراسة، أما دراسة 

  م(  فأجريت على عينة الدراسة من العاملين والعامالت بالًطاع الخاص والًطاع الحكومي.1002)علي،

( ودراسة 1002م( ودراسة )الحجار وأبومعال، 1002ومن حيث المنهج فًد اتفًت الدراسة الحالية مع كل من  دراسة )علي،

( حيث اعتمدت جميعها على المنهج الوصفي التحليلي كما في الدراسة الحالية. بينما اختلفت مع كل من دراسة 1002المزين )

 ( حيث اعتمدتا المنهج التجريبي ذي المجموعتين )تجريبية وضابطة(..100يضي، ( ودراسة )الحم1022)الزيادات وجبريل، 

( التي اعتمدت على 1002م( ودراسة المزين )1002ومن حيث األدوات فًد اتفًت الدراسة الحالية مع كل من دراسة )علي،

( ودراسة )الحميضي، 1022ات وجبريل، االستبانة كأداة رئيسية لجمع البيانات. بينما اختلفت مع كل من دراسة دراسة )الزياد

( حيث اعتمدتا على بطاقة المالحظة كأداة لجمع المعلومات في دراستيهما، وكذلك اختلفت مع دراسة )الحجار وأبومعال، .100

تجاه (  الت استدخمدت ثالث مًاييس لجمع البيانات هي: مًياس المهارات االجتماعية، ومًياس فعالية الذات، و استبانة اال1002

 نحو مهنة التمريض. 

 اإلطار النظري: الفصل الثالث

 االجتماعية المهارات

 مدخل عام لمفهوم المهارات االجتماعية:

يمكن تصور المهارات االجتماعية بانها فئة استجابة مكونة من السلوكيات االجتماعية الطوبوغرافية المتباينة. ويمكن تصنيف 

 هذه السلوكيات في نفس فئة االستجابة الوظيفية ألنها تعطي نفس النتائج أو تخدم نفس الوظيفة بالنسبة لألفراد. 

ت المنفصلة مثل إنشاء التواصل البصري مع اآلخرين، وتحية اآلخرين لفظيا، فعلى سبيل المثال، يمكن تصنيف السلوكيا

واالستماع لآلخرين، وايجاد مدخل مالئم إلى مجموعة االقران )الزمالء( تحت فئة االستجابة لـ"المهارات االجتماعية ذات 

اال انها قد تخدم نفس وظيفة االهتمام  الصلة بالنظير )الزمالء(". هذه السلوكيات، على الرغم من أنها تختلف طوبوغرافيا،

 االجتماعي اإليجابي من االقران. 

ويمكن أيضا تصور المهارات االجتماعية من المنظور اجتماعي على أنها سلوكيات اجتماعية معينة وفئات استجابة تنبأ بالنتائج 

 .االجتماعية الهامة للطالب

دة تظهر في مواقف محددة لتأدية مهمات اجتماعية بشكل مناسب، وبعبارة ينظر إلى المهارات االجتماعية بوصفها سلوكات محد

 أخرى، يبدو أن المهارات االجتماعية تشير إلى ما يستطيع الفرد الًيام به فعالا، وليس كونها خاصية شخصية عامة يتصف بها،
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ولة إبًاء مسافة مكانية مًب -ال الحصر على سبيل المثال-ومن األمثلة على المهارات االجتماعية الضرورية في مجال التواصل  

من اآلخرين في أثناء التحدث إليهم، والمشاركة بالحديث الجماعي بطريًة مناسبة دون مًاطعة حديث اآلخرين، وإنهاء المحادثة 

ال أنهم هارات، إبطريًة مناسبة فعلى الرغم من أن المجلة األردنية في العلوم التربوية لدى معظم الناس عدداا كبيراا من تلك الم

قد ال يستخدمونها بشكل مستمر، ولكن الحال قد يبدو مختلفاا لدى األفراد ذوي صعوبات التعلم، فأغلبيتهم قد ال يمتلكون مثل تلك 

:  1022المهارات األساسية، وحتى إن امتلكوها، فربما ال يستطيعون استخدامها على نحو مستمر ومناسب. )المًداد وآخرون، 

122) 

 المهارة االجتماعية:  مفهوم

هناك شبه إجماع بين كثير من المشتغلين في دراسة المهارات االجتماعية على أن المهارة االجتماعية تمثل الًدرة على 

( على التواصل البيني الذي يًع بين شخصين أسست بينهما DeVito, 2007حسن التصرف في مواقف محددة، ويوقفها ديفتو )

 عالقة تؤثر في كيفية تفاعلهما مع بعض. 

ويشير مفهوم المهارات االجتماعية إلى أي سلوك متعلم مًبول اجتماعياا يمكن الشخص من التفاعل مع اآلخرين بفاعلية 

لتعريف األنسب للمهارة االجتماعية الذي يمكن أن يفي بمثل ويتجنب بفعله الشخص االستجابات غير المًبولة اجتماعياا، وأن ا

هذا الغرض ذلك المفهوم المًيد بالموقف حيث يًدم وصفا لما يميز تصرفات الفرد ومدى فاعليتها في تفاعله مع اآلخرين في 

ي أي ف المحدد فطلب أو رفض( ونطاق الموق –موقف معين ويتوقف تحديد الفاعلية على سياق التفاعل )تعبير عن مشاعر 

سياق )مثال، التعبير عن رفض لطلب من صديق أو زميل( ومعظم تعريفات المهارة االجتماعية تتضمن هذه الخاصية الموقفية 

وعلى أساس من هذه الخاصية يمكن تحديد معنى المهارة االجتماعية بأنه تصرف متًن لبلوغ هدف معين في سياق عالقة بينية 

 (22-22:  .102هللا، في موقف محدد. )الدخيل 

( بأنه يمكن الًول إن الطبيعة النوعية للمهارة االجتماعية ليست أفكاراا وقيماا ومعتًدات 22:  .102ويشير )الدخيل هللا، 

بل قدرات وتصرفات أو  أنماط سلوك تنطوي على أفكار ومشاعر ووجدانات تترجم في تصرفات تؤدي بدرجة عالية من الكفاءة 

 الموقف الذي يتطلبها.تتناسب ومطالب 

والمهارات االجتماعية صنف من األصناف المختلفة لمهارات الحياة ومظهر من مظاهرها وتشير مهارات الحياة إلى  

مجال عريض من المهارات تدخل فيه المهارات االجتماعية بوصفها أحد عناصر ذلك المجال ومن أمثلتها مهارات إدارة الوقت 

ت الفراغ والبحث عن المعلومات في المًابل تشير المهارات االجتماعية إلى نطاق من المهارات والبحث عن عمل وشغل أوقا

أكثر خصوصية مًيد بسلوك األفراد في عالقتهم ببعض ومن أمثلتها االتصال والتواصل والتعاطف مع اآلخرين والتوكيد وحل 

 المشكالت وإدارة الصراع. 

ضهما وكالهما مطلب أساس للنجاح في الحياة وينطويان على مهارات حركية تتمثل وهذان النوعان من المهارات مكمالن لبع

في سلسلة التصرفات التي تتجسد في أداء سلس فاعل وهو ما يمثل لب أي مهارة حركية وطبًاا لنموذج المهارات االجتماعية 
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يتضمن نفس أنواع العمليات المتضمنة  ( يمكن النظر للسلوك االجتماعي على أنه نوع من المهارات الحركية2222ألرجايل )

 (22:  .102في قيادة السيارة أو لعب كرة تنس أو السباحة. )الدخيل هللا، 

 تعريف المهارات االجتماعية:

 المهارة لغة: 

من مهر وتمهر بمعنى أجاد وأتًن ورجل ماهر أي حاذق متًن لما أسند إليه من مهام دون إخالل ومهر في العلم وغيره يمهر 

بفتحتين مهوراا ومهارة فهو ماهر أي حاذق عالم بذلك ومهر في صناعته ومهر بها ومهرها أتًنها معرفة والًول بالمهارة يظهر 

ة عند اشتداد األزمة وإبان النكبة وحال االستماع واالسترخاء فالناس تسأل عن الماهر في كل حين عند الحاجة وطلب المعون

حين تستأجر الموظف والعامل وكل منا يطلب المهارة عند الغير متى ما رغب في استخدامه ويبغي المهارة في ذاته عندما ينشد 

. ح غيرهساعدة لًضاء حاجة ذات عالقة بمصطلالمطلب قضاء حاجاته أو حال أنه مطلوب بذاته لالتيان بممارسة في سبيل 

 (22:  .102)الدخيل هللا، 

 المهارات االجتماعية إصطالحاا:

( المهارة بأنها تلك السلوكيات البينية التي تسهم في فاعلية الفرد كجزء من جماعة كبيرة من األفراد. 2222يعرف أرجيال )

 (22:  .102)الدخيل هللا، 

( ليرى في المهارات االجتماعية أنواعاا من التصرفات األساسية لالتصال المباشر بين 2222تلي )ويتوسع ماجوير وبريس 

( على مستوى الكفاءة والخبرة بوصفها محددات لمعنى المهارة وعلى أي 1002جونسون ) –األفراد بفاعلية، ويؤكد نلسون 

تماعياا يمكن الشخص من التفاعل مع اآلخرين بفعالية ير مفهوم المهارات االجتماعية إلى أي سلوك متعلم مًبول اجشحال ي

 (22:  .102ويتجنب بفعله الشخص االستجابات غير المًبولة اجتماعياا. )الدخيل هللا، 

 تدعمها صلبة معرفية إلى قاعدة أساسا تستند بأنشطة الًيام على اإلنسان قدرة" أنها على (22:  1002ويعرفها )الغزاوي، 

 الخاصة. اتواالستعداد الخبرة

المهارات االجتماعية بانها الًدرة على  السلوك االجتماعي المناسب، والعالقات والتفاعل  (Calvin, 2009 : 14)كما يعرف 

مع األفراد المحيطين كالمعلم والزمالء في الدراسة والعمل، والًدرة على إنشاء والحفاظ على عالقات سليمة وودية، والًدرة 

 بية. على التفاعل مع اآلخرين بطرق من شأنها أن تسفر عن نتائج إيجا

المهارات االجتماعية: أنها قدرة الفرد على التعبير االنفعالي واالجتماعي بطريًة  (Riggo, 2010 : 649) ويعرف ريجيو

لفظية، إلى جانب مهارته في ضبط تعبيراته غير اللفظية وتنظيمها كًدرته على ضبط االنفعال، واستًبال انفعاالت اآلخرين 

 . واستحضار الذات اجتماعياا  وتفسيرها، وقدرته على لعب الدور
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على أنها "مجموعة مـن السلوكات واألفعال التي يسلكها الفرد لتحًيق أهداف مرغوبة (122:  1022)المًداد وآخرون، ويعرفها 

 .على الصعيدين الشخصي واالجتماعي"

أن يفي بمثل هذا الغرض ذلك المفهوم لمهارة االجتماعية في نظره الذي يمكن مفهوم ا ( إلى أن 22:  .102ويشير )الدخيل هللا، 

المًيد بالموقف حيث يًدم وصفاا لما يميز تصرفات الفرد ومدى فاعليتها في تفاعله مع اآلخرين في موقف معين ويتوقف تحديد 

طلب أو رفض( ونطاق الموقف المحدد في أي سياق )مثال، التعبير عن رفض  –الفاعلية على سياق التفاعل )تعبير عن مشاعر 

لطلب من صديق أو زميل( ومعظم تعريفات المهارة االجتماعية تتضمن هذه الخاصية الموقفية وعلى اساس من هذه الخاصية 

 يمكن تحديد معنى المهارة االجتماعية بأنه تصرف متًن لبلوغ هدف معين في سياق عالقة بينية في موقف محدد.

 هارات اإلجتماعية في النًاط التالية:( تعريفات الم2.:  1002وقد لخص )عبد المعطي ومصطفى، 

 أن المهارات اإلجتماعية تتضمن سلوكيات لفظية وغير لفظية. (2

 المهارات اإلجتماعية مهارات تفاعلية وهي تحًق للفرد أهدافة بدون ترك آثار سلبية أو إلحاق الضرر باآلخرين. (1

 اإلجتماعية.تؤكد كل التعريفات على أهمية عملية التعلم في اكتساب المهارات  (.

 تؤكد المهارات اإلجتماعية على أهمية المعايير اإلجتماعية أو الثًافية التي تحدد السلوك المًبول وغير المًبول. (.

 تهتم بالنتائج المترتبة على اكتساب هذه المهارات.  (2

 أهمية المهارات االجتماعية:

العالقات الشخصية مع أقرانهم ومع المجتمع بكل أفراده المهارات والكفاءات االجتماعية مهمة في تطوير الطالب من حيث 

الكبير منهم والصغير. فالذين يفشلون في تطوير المهارات االجتماعية الكافية في خطر لعدد من النتائج السلبية، بما في ذلك 

 ة، واإلجرام، وضعفرفض األقران، وبعض المظاهر كاالضطرابات النفسية، والتسرب من الدراسة أو العمل، والشعور بالوحد

  األداء العلمي والعملي.

عد لذا تويعد التواصل والتفاعل اإلجتماعي والًدرة على مشاركة اآلخرين عوامل مهمة وضرورية لنمو العالقات اإلجتماعية، 

فسية، ويعد نالمهارات اإلجتماعية التي يستطيع الفرد توظيفها بالصورة الصحيحه في حياته أحد المؤشرات المهمة في الصحة ال

افتًار الفرد لمثل هذه المهارات عائًاا قوياا يعرقل ظهور قدراته الكامنة ويحول دون اشباع حاجاته النفسية، حيث أن النًص في 

المهارات اإلجتماعية اليًف عند حدود سوء التوافق اإلجتماعي فحسب، بل قد يمتد إلى سوء التوافق النفسي الذي يجعل الفرد 

 (1.:  1002النفسية. )عبد المعطي ومصطفى،  عرضة للمشكالت

 : االجتماعية المهارات مكونات

 مكونات أن إلى (1002)حلوأبو وقد أشارت بها يعتًدون التي النظريات حسب كل االجتماعية المهارات مكونات العلماء تناول

 : كالتالي االجتماعية المهارات
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 : السلوكية ( المكونات2)

 في يكون عندما مالحظتها يمكن الفرد والتي من تصدر التي السلوك كثافة إلى االجتماعية للمهارات السلوكية المكونات تشير

 .اآلخرين مع تفاعل موقف

 : هما رئيسيين تصنيفين في السلوكية المكونات وضع ويمكن

 نًل على يعمل الذي فهو االجتماعيالتفاعل  مواقف في كبرى أهمية له السلوك من النوع وهذا :لفظي اجتماعي سلوك – أ

 . كيدي التو السلوك الثناء، أو الشكر معين، طلب رفض الطلب مباشرة، إبداء: أمثلته ومن مباشر بشكل الرسالة

 الصوت وحجم البصري، والتواصل الجسد واإليماءات لغة ويشمل أهمية، يًل ال السلوك وهذا: لفظي غير اجتماعي سلوك – ب

 وتبدو أنه مرتاح لك يًول الذي الطالب مثل اللفظي السلوك من التعبير في األكثر المصداقية لها أن ويًال الوجه، وتعبيرات

 وفهم المسترشد مالحظة في الًصوى األهمية السلوك النوع من هذا يأخذ اإلرشادية العملية وفي التعب، مظاهر تعبيراته علي

 (.2:  1002)أبوحلو،  مشكلته.

 : المعرفية ( المكونات0) 

 السياقات وفهم االجتماعية في المواقف المناسبة باالستجابات معرفته ومدى واتجاهاته الفرد أفكار وتشمل مالحظة غير وهي

  . الموقف يناسب بما التصرف وبالتالي االجتماعية

 تصنيف المهارات االجتماعية: 

تتعدد محاوالت تصنيف المهارات سواء أكانت مهارات حياة أم مهارات اجتماعية وتتنوع أصناف المهارات بتنوع اهتمامات 

المشتغلين بدراسة المهارات ولكل تصنيف أساس منهجي يًوم عليه من معرفة أو تفاعل أو سلوك وسوف نعرض بإيجاز أمثلة 

 من هذه التصنيفات . 

 اس المعرفة والتفاعل: أوالا: التصنيف على أس

 (..-0.:  .102( المهارات االجتماعية في ثالث مجموعات رئيسة هي: )الدخيل هللا، 2222يصنف ماجوير وبريستلي )

 مهارة الوعي بالذات:  -2

يدخل في ذلك مهارات تًييم الذات التي تتضمن محاوالت التعرف إلى أوجه الًصور والكمال في ذات الفرد من قوة أو ضعف 

أو تميز ومهارات فهم البواعث والدوافع والتفضيالت ورسم األهداف وهذا النوع من المهارات مفيد في ذاته والحاجة إليه قائمة 

 ما في ذلك العالقات مع الناس. في حل كثير من المشكالت الشخصية ب
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 مهارات التفاعل أو المهارات التفاعلية:  -0

يرتبط هذا النوع من المهارات بالتعامل مع اآلخرين بغض النظر عن الموقف الذي يتطلبها وقد تكون غاية في ذاتها أو وسيلة 

 لبلوغ غايات أخرى . 

الذات واالتصال والتواصل واالستماع وتوكيد الذات والتعاطف والتأثير مهارات التعبير عن  ومن أمثلة هذا النوع من المهارات:

 في اآلخرين. 

 مهارات حل المشكالت:  -3

يواجه األفراد في معترك الحياة كثيراا من المشكالت التي تتطلب حلوالا وقدرة الفرد على حلها يعني مهارته في التعامل معها 

البحث والحصول على المعلومات ومهارة إدارة الصراع ومهارات اتخاذ الًرار  ومن أمثلة هذا النوع من المهارات مهارات

 ومهارات التخطيط للحياة في أوساط العائلة أو التعليم أو العمل. 

 ويالحظ أن مهارات التفاعل تًابل ما اصطلح على تسميته من بالمهارات االجتماعية أو البينية. 

( حيث يًسم المهارات االجتماعية إلى صنفين رئيسين يتراوحان 2212ف هول )ويندرج تحت هذا التصنيف للمهارات تصني

بين اإلرسال واالستًبال ومهارات اجتماعية إضافية تتضمن الًدرات المعرفية كمهارات حل المشكالت البينية والًدرة على 

 تمثيل األدوار. 

 ثانياا: التصنيف على أساس المعرفة والسلوك: 

 ( حيث يحصر فوستر المهارات االجتماعية في صنفين رئيسين هما: .222ط من التصنيف تصنيف فوستر )أبرز مثال لهذا النم

 السلوكية:  –المهارات االجتماعية  -2

ينسب هذا الصنف من المهارات االجتماعية إلى ما يصدر عن الفرد من سلوك اجتماعي ماهر ويشير السلوك إلى أي تصرف 

عدد أنماط التصرفات بتعدد المواقف ويصبح التصرف اجتماعياا متى ما كان له عالقة باآلخرين يأتيه الفرد في أي موقف وتت

ماثلين للعيان أو متخيلين ومثل هذه التصرفات تمثل لب التحليل في تحديد المهارة في السلوك سواء أكانت هذه التصرفات ذهنية 

لتصرفات مرغوبة أو غير مرغوبة وبلوغ المرغوب منها يتطلب أم لفظية وغير لفظية أم انفعالية أم حركية وقد تكون هذه ا

مهارة في إتيانه وبتعدد مواقف السلوك يصعب حصر نوع المهارات المرتبطة بكل موقف ومن أمثلة المهارات السلوكية مهارات 

 التوكيد وكف العدوان وحسن التصرف مع مواقف اإلغاظة والغضب وبناء الصداقات. 
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 المعرفية:  –اعية المهارات االجتم -0

المعرفية أسهل تحديداا ألنه يدخل في األنماط المختلفة للسلوك مع تباين المواقف والمعرفة  –هذا الصنف من المهارات االجتماعية 

( هذا الصنف من المهارات االجتماعية إلى ثالث .222تًلل من الحاجة للتدريب على مهارات سلوكية معينة ويًسم فوستر )

 مهارات تتمثل في: فئات من ال

 مهارات الوعي بما بين األشخاص أو الوعي البيني:  -أ

المعرفية إلى حساسية الفرد لما يًع بين األشخاص من خبرات ومن أمثلته الًدرة  –تشير هذه الفئة من المهارات االجتماعية 

فهم وجهة نظر اآلخر وإدراك انفعاالته على تبني أدوار اآلخرين أو النظرة لألشياء كما ينظر إليها اآلخرون ويتضمن ذلك 

واإلحساس بإحساسه ومن المهارات المعرفية أيضا التعاطف مع اآلخرين بما يعنيه التعاطف من حسن إدراك لالستجابة الوجدانية 

لذكاء اوالًدرة على االستجابة بمثلها وتًبل الرأي اآلخر مع االختالف معه والوعي بما بين األشخاص مكون رئيس من مكونات 

 االنفعالي. 

 مهارات المعرفة والعرف االجتماعي:  -ب

يتطلب النجاح في التفاعل مع اآلخرين ثروة من المعرفة االجتماعية يكون الفرد معها قادراا على استًبال المعلومات في بيئته 

 وهذه عملية معًدة تتضمن االجتماعية بوضوح كاف ليعرف أيا من المعارف المخزونة لديه في بنك الذاكرة أفضل ليستخدمه

 أربع عمليات إدراكية يًوم بها الفرد قبل التفاعل االجتماعي وفي أثنائه وبعده ومن ذلك معرفة . 

( كيف تبدو له ولغيره األشياء في .   ( نوع العالقة المتضمنة مع اآلخر . ( من الشخص اآلخر 1 ( ماهية الموقف 2

 الموقف . 

المعرفية الوعي بمًومات التفاعل االجتماعي اإليجابي واإللمام بًرائن  –المهارات االجتماعية  ويدخل في سياق هذه الفئة من

 وبدائل للسلوك: 

دب في والتأ ير لآلخرين واحترام حًوقهم وحفظ كرامتهمكاالمتثال لألعراف والمعايير االجتماعية ويتضمن ذلك أيضاا التًد

الحديث معهم فضال عن احترام السلطة ورموزها واالنًياد لمطالب النظام العام وعدم العبث بالممتلكات العامة وإدراك ضرورة 

 المساهمة في صيانتها . 

 مهارات حل المشكالت البينية:  -ج

لب قات التي تًف دون بلوغ الفرد ألهدافه وتتطالمعرفية إلى عملية التغلب على المعو –تشير هذه الفئة من المهارات االجتماعية 

 العملية عادة تبني كثير من الًرارات أو الخيارات عند تحديد المشكلة وتحديد كيفية حلها. 
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ويتضمن حل المشكلة جهد الفرد للحد من المعوقات التي تحول دون بلوغه ذلك الهدف ويبدأ حل المشكلة بتًييم للموقف الحالي: 

ما الخطأ فيما يجري اآلن ما الذي ينبغي لي عمله في هذا الموقف وكل مشكلة في الغالب يمكن تفنيدها على أساس العوامل 

صادر أو نًص في المعلومات أو االختالف وغياب االتفاق كما هي الحال في مواقف الصراع المتسببة فيها مثال : ندرة في الم

 بين األشخاص. 

 ( المهارات اإلجتماعية تصنيفاا مباشراا كما يلي:21:  1020وقد صنف )منسي وبخيت، 

 .مهارات تحمل المسئولية نحو الذات ونحو اآلخرين 

 .مهارات احترام وتًدير الذات 

 اون والمشاركة والتفكير الجماعي والمنظومي.مهارات التع 

 .مهارات بناء العالقات الناجحة 

 .مهارات اتخاذ الًرار المناسب في األوقات المناسبة 

 .مهارات التفاوض والحوار الفعال 

 .مهارات إدارة المنزل واالعمال المنزلية واألسرية 

 .مهارات التواصل الفعال مع اآلخرين 

 تماعية:بعاد المهارات االجأ

تعتبر المهارات االجتماعية عنصراا هاماا للعالقات الشخصية الناجحة. تتجلى من خالل االنفعاالت العاطفية لألفراد وكذلك في 

أنه ال يحدث تفاعل اجتماعي ناجح داخل أي منظومة اجتماعية إال إذا تميز أفرادها بمهارات عالية من  إالسلوكهم االجتماعي، 

 التواصل اللفظي وغير اللفظي، وتنًسم في الفئات الفرعية التالية: 

 أوالا: مهارات التواصل غير اللفظي:

  :عبير غير اللفظي عن المواقف واالتجاهات، وكذلك وهو عبارة عن مهارة التواصل غير اللفظي ومهارة التالتعبير العاطفي

قدرة الشخص على التعبير العفوي الدقيق عن الخبرات والمواقف العاطفية، واألفراد الذين طوروا مهارة التعبير العاطفي لديهم 

  .لدرجة عالية يصبحوا قادرين على زيادة ردود الفعل العاطفي عند اآلخرين كذلك

 ( الحساسية االنفعالية)هي مهارة استًبال وقراءة وتفسري الرسائل غير اللفظية والعاطفية التي ترد للفرد من العاطفية :

اآلخرين. فالفرد الذي يمتلك الحساسية العاطفية العالية يركز على االشارات العاطفية من اآلخرين، وبإمكانه تحديد التعبيرات 

يل إلظهار درجة عالية من التعاطف ويتفاعل بًوة مع الحالة العاطفية العاطفية المختلفة بسرعة ودقة في نفس الوقت. وهو يم

  .لآلخرين

 )هو مهارة السيطرة على التعبيرات غير اللفظية والعاطفية للفرد. وهي تشمل الًدرة الضبط االنفعالي )التحكم بالمشاعر :

ين تكون لديهم مهارة السيطرة والتحكم بالمشاعر على اخفاء المشاعر والعواطف واالنفعاالت التي يختبرها الفرد. فاألفراد الذ
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عالية يستطيعوا التكيف مع الموقف االجتماعي ورسم الصورة المناسبة للتعبير، ومن المرجح أن يمارسوا تحكماا صارماا على 

 (Riggo, 2010: 651مشاعرهم وال يسمحوا لها بالظهور. )

 (332:  0223)اليوسف،  ثانياا: مهارات التواصل اللفظي:

 يعبر عن التعبير االجتماعي بمهارة التعبير اللفظي والًدرة على لفت أنظار اآلخرين عند التحدث في التعبير االجتماعي :

المواقف االجتماعية، فاألفراد الذين يتمتعون بمهارة تعبير اجتماعي عالية يتميزون بالًدرة على بدء المحادثات والتعبير بتلًائية 

  .وعليه يكون لديهم عدد كبير من المعارف واألصدقاءفي موضوع معين، 

 وهي مهارة الًدرة على االنصات واالستًبال اللفظي والحساسية والوعي بالًواعد االجتماعية ألشكال الحساسية االجتماعية :

ة، بحيث المواقف االجتماعيالتفاعل االجتماعي، والفهم الكامل آلداب السلوك االجتماعي، واالهتمام بالسلوك بالطريًة الالئًة في 

يكون األفراد منتبهين جيداا للسلوك االجتماعي ولديهم شعور ووعي مناسب لسلوكهم، والفراد الذين لديهم الحساسية االجتماعية 

عالية، والتعبير والضبط االجتماعي لديهم منخفض، يكون لديهم وعي ذاتي زائد ونًص في المشاركة االجتماعية، وبالتالي فإن 

 ه المهارة تشير إلى الفهم لًواعد السلوك واآلداب االجتماعية. هذ

 وهو عبارة عن مهارة لعب الدور وتحضير الذات اجتماعياا، أي أنه نوع من التمثيل االجتماعي، فاألفراد الضبط االجتماعي :

ًة متنوعة بكل حنكة ولباقة، والثالذين يتمتعون بمستويات عالية من مهارة الضبط االجتماعي يمكنهم الًيام بأدوار اجتماعية 

بالنفس في المواقف االجتماعية، فيكون لديهم قدرة لكي يكيفوا سلوكهم الشخصي ليناسب ما يعتبر الئًاا أو مناسباا في أي موقف 

 اجتماعي معين، وتعتبر مهارة الضبط االجتماعي هامة أيضاا لتنظيم عملية االتصال في التفاعل االجتماعي. 

 اب المهارة : مراحل اكتس

( ثالثة أوجه لنمو المهارة المعرفية خالل عملية التدريب تمثل في نظرنا ثالث مراحل لنمو أي مهارة 2221يحدد فتز وبوسنر )

 (21:  .102ما دامت المهارة سواء كانت معرفية أو حركية أو اجتماعية تتضمن معرفة وحركة: )الدخيل هللا، 

 : وتشتمل على فهم المهمة أو النشاط والتعرف إلى ما يتطلبه التصرف بمهارة من معلومات. مرحلة المعرفة األولية -2

: وتتضمن محاولة تحديد اإلستراتيجية المطلوبة إلتًان المهارة في أداء السلوك عن طريق الربط بين العناصر مرحلة الروابط -1

 فيه من أخطاء عند كل محاولة. المختلفة لألداء وفي هذه المرحلة يحاول الفرد تفادي ما قد يًع 

: وتتضمن التًليل من الضبط المعرفي كاإلمعان في التفكير والتدبر قبل اإلقدام على التصرف وبدالا من التلقائية في األداء -.

 ذلك ينزع الفرد لمباشرة األداء دون عناء. 

 المهارات االجتماعية ومهارات الحياة: 

ة ومهارات الحياة فالمهارات االجتماعية صنف من األصناف المختلفة لمهارات الحياة يجدر التمييز بين المهارات االجتماعي

ومظهر من مظاهرها وتشير مهارات الحياة إلى مجال عريض من المهارات تدخل فيه المهارات االجتماعية بوصفها أحد 
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راغ والبحث عن المعلومات وإدارة عناصر ذلك المجال ومن أمثلتها مهارات إدارة الوقت والبحث عن عمل وشغل أوقات الف

المنزل والمال ومهارات العمل والشغل والحرف والمهن في المًابل تشير المهارات االجتماعية إلى نطاق من المهارات أكثر 

خصوصية مًيد بسلوك األفراد في عالقتهم ببعض ومن أمثلتها االتصال والتواصل والتعاطف مع اآلخرين والتوكيد وحل 

إدارة الصراع وعلى أي حال هذان النوعان من المهارات مكمالن لبعضهما وكالهما مطلب أساس للنجاح في الحياة المشكالت و

وينطويان على مهارات حركية تتمثل في سلسلة التصرفات التي تتجسد في أداء سلس فاعل وهو ما يمثل لب أي مهارة حركية 

يمكن النظر للسلوك االجتمعي على أنه نوع من المهارات الحركية ( 2222وطبًا لنموذج المهارات االجتماعية ألرجايل )

 (22:  .102يتضمن أنواع العمليات المتضمنة نفسها مثال في قيادة السيارة أو لعب كرة تنس. )الدخيل هللا، 

 االجراءات المنهجية للبحث: الفصل الرابع

 

 مقدمة:

مجتمع البحث وخصائصه وتحديد عينة البحث، وكيفية بناء أداة البحث يتناول هذا الفصل منهجية البحث وإجراءاته، ويوضح 

لجمع المعلومات الالزمة للبحث واإلجراءات العلمية المستخدمة في التأكد من صدق أداة البحث وثباتها، ويبين إجراءات تطبيق 

 اسة.تم الحصول عليها من أفراد عينة الدرالدراسة الميدانية واألساليب اإلحصائية التي تم استخدامها في تحليل البيانات التي 

 منهج البحث:

استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي، الذي يستخدم في دراسة وتحليل الظواهر كما هي في الواقع من أجل التوصل إلى 

البيانات تصور قد يًود إلى إحداث تغيير جزئي أو جذري على الظاهرة. والدراسات الوصفية ليست قاصرة على جمع 

 1002والمعلومات عن الظاهرة موضع البحث، بل يتعدى ذلك إلى التوصل إلى مبادىء وقوانين عامة في المعرفة. )العساف، 

 :1.-12) 

وقد اعتمد الباحث في هذا البحث على المنهج الوصفي التحليلي ألنه األنسب لطبيعة المشكلة ويمكن من خالله أن يًوم الباحث 

المهارات االجتماعيه لدى فئه الشباب من منظور أعضاء هيئة التدريس، بغرض التوصل إلى نتائج ذات  بوصف وتحليل واقع

 قيمة يإمكانها أن تزيد من رصيد المعرفة حول الموضوع.

 مجتمع وعينة البحث 

( 12.1الدراسة )يتكون مجتمع البحث من جميع أعضاء هيئة التدريس في جامعة الملك عبدالعزيز، والبالغ عددهم عند إجراء 

ة، . وقد تم اختيار عينة البحث بطريًة العينة العشوائية البسيطالهيئة العامة لإلحصاءعضو هيئة تدريس، وذلك حسب احصائيات 

( أستاذاا 21( أستاذاا مشاركاا و)12( أستاذاا و)12( عضو هيئة تدريس، بواقع )201حيث بلغ عدد الذين استجابوا لهذه الدراسة )

 مساعداا.

 حدود البحث

 هـ(.2..2: تم إجراء هذه الدراسة بعون هللا تعالى في الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي )الحدود الزمنية 

 افتصرت الدراسة الميدانية على أعضاء هيئة التدريس في جامعة الملك عبدالعزيز.الحدود المكانية : 
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 واقع المهارات االجتماعيه لدى فئه الشباب من منظور أعضاء : اقتصرت هذه الدراسة على البحث في الحدود الموضوعية

 .هيئة التدريس

 أداة البحث:

 االستبيان:  

عد قام الباحث بإعداد أداة البحث باستخدم الباحث االستبانة كأداة لجمع البيانات والمعلومات المتعلًة بالبحث. حيث 

اإلطالع على األدبيات السابًة المتعلًة بموضوع البحث واألدوات فيها لغرض جمع المعلومات األولية من عينة البحث حول 

 . واقع المهارات االجتماعيه لدى فئه الشباب من منظور أعضاء هيئة التدريس

المغلًة على تدرج ليكرت المكون من ثالث عبارات تعادل ثالثة أوزان  وقد تم تصميم االستبيان من النوع ذو االجابات

 حسب الجدول التالي:

 ( أوزان العبارات وتوزيعها وفق التدرج المستخدم في أداة البحث2جدول رقم )

 الوصف مدى المتوسط الوزن العبارة

 عالية  .إلى أقل من  ...1 . موافق

 متوسطة ...1إلى أقل من  2.21 1 موافق إلى حد ما

 ضعيفة 2.21إلى أقل من  2 2 غير موافق

 وتكّون االستبيان من أربعة محاور على النحو التالي:

 المحور األول: البيانات األولية لعينة الدراسة:

ونوع  –سنوات الخبرة في التدريس الجامعي  –ويشتمل على البيانات األولية لعينة الدراسة وتشمل )الدرجة العلمية )الوظيفية( 

 الكلية(

 المحور الثاني: واقع المهارات اإلجتماعية لدى الشباب السعودي. 

( عبارة تًيس واقع المهارات اإلجتماعية لدى الشباب السعودي، وهي مًسمة إلى خمس مهارات فرعية على 12ويتكون من )

 النحو التالي:

 ( 2مهارة التواصل اإلجتماعي )عبارات 

 ( مهارة الصداقة. )عبارات 

 ( 2مهارة التعاطف مع اآلخرين )عبارات 

 ( 2مهارة تًدير الذات )عبارات 

 ( 2مهارة العمل ضمن فريق )عبارات 

( عبارة تًيس اتجاهات اعضاء هيئة التدريس نحو أبرز 22ويتكون من ) المحور الثالث: أساليب اكتساب المهارات اإلجتماعية.

 ماعية.األساليب المناسبة إلكساب السعودي للمهارات اإلجت
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( عبارات تًيس اتجاهات اعضاء هيئة التدريس 2ويتكون من ) المحور الرابع: آليات التدريب إلكتساب المهارات اإلجتماعية.

 نحو أبرز اآليات التدريب إلكساب السعودي للمهارات اإلجتماعية.

 صدق وثبات أداة الدراسة 

 )الصدق الظاهري( المحكمينأوالا: صدق 

هو النظام العام لالختبار أو الصورة الخارجية له، من حيث نوع المفردات، وكيفية صياغتها ومدى وضوح هذه المفردات. كما 

يشير هذا النوع من الصدق إلى أن االستبيان مناسب للغرض الذي وضع من أجله وفي البحث الحالي تم تطوير االستبانة من 

تفضل مشكوراا بإبداء توجيهاته، وللتأكد من صدق أداة البحث )االستبيان( وقدرته على قبل الدكتور المشرف على البحث والذي 

( محكمين من قسم علم االجتماع والخدمة االجتماعية بجامعة الملك .اإلجابة عن أسئلة البحث قام الباحث بعرضها على )

 عبدالعزيز بجدة وتم األخذ بآرائهم ومالحظاتهم.

 خليثانياا: صدق االتساق الدا

تم التحًق من صدق االتساق الداخلي ألداة البحث بحساب قيم معامالت ارتباط بيرسون بين عبارات االستبيان والدرجة الكلية 

 لالستبيان، والجدول التالي يوضح النتائج:

 ( االتساق الداخلي لفقرات أداة البحث )ارتباط كل عبارة مع الدرجة الكلية لألداة(0جدول )

رقم 

 العبارة

 جة در

 االرتباط

 رقم

 العبارة

 درجة

 االرتباط

 رقم

 العبارة

 درجة

 االرتباط

 رقم

 العبارة

 درجة

 االرتباط

 رقم

 العبارة

 درجة

 االرتباط

2 .337(**) 20 .573(**) 22 .302(**) 12 .641(**) .1 .354(**) 

1 .523(**) 22 .488(**) 10 .426(**) 12 .642(**) .2 .589(**) 

. .479(**) 21 .397(**) 12 .411(**) .0 .586(**) .2 .524(**) 

. .437(**) 2. .197(*) 11 .679(**) .2 .732(**) .0 .535(**) 

2 .499(**) 2. .573(**) 1. .667(**) .1 .558(**) .2 .431(**) 

2 .257(*) 22 .434(**) 1. .684(**) .. .640(**) .1 .197(*) 

1 .465(**) 22 .450(**) 12 .658(**) .. .434(**) .. .523(**) 

2 .446(**) 21 .542(**) 12 .551(**) .2 .305(**) .. .369(**) 

2 .509(**) 22 .709(**) 11 .558(**) .2 .613(**) .2 .530(**) 

 ( 0.02معامل االرتباط دال عند ) *( 0.02معامل االرتباط دال عند ) **

معامالت االرتباط بين العبارات والدرجة الكلية ألداة البحث كانت دالة احصائياا عند مستوى ( نجد أن معظم قيم 1من الجدول )

(.  كما تم التأكد من صدق االتساق الداخلي ألداة البحث بحساب درجة ارتباط بيرسون بين كل محور 0.02( أو )0.02داللة )

 ئج:من محاور االستبيان والدرجة الكلية والجدول التالي يوضح النتا
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 ( االتساق الداخلي ألداة البحث3جدول  )

 درجة االرتباط محاور االستبيان عدد

 (**)839. واقع المهارات اإلجتماعية لدى الشباب السعودي 2

 (**)768. أساليب اكتساب المهارات اإلجتماعية 1

 (**)701.  آليات التدريب إلكتساب المهارات اإلجتماعية .

أن معامالت االرتباط لكل محاور االستبيان مع الدرجة الكلية جاءت جيدة ودالة احصائياا عند مستوى ( .يتضح من الجدول )

( وهي قيم ارتباط كبيرة وجيدة ويدل ذلك على قوة التماسك الداخلي 0.839 –0.701( حيث تراوحت بين )0.02معنوية )

 لالستبيان في كل محاوره.

 ثالثاا: ثبات أداة البحث

ويًصد بالثبات أنه يعطي نفس النتائج باستمرار إذا استخدم االختبار أكثر من مرة وتحت ظروف مماثلة، وفي البحث الحالي تم 

  كما في الجدول التالي: (Cronbach Alpha)التحًق من ثبات أداة البحث بحساب معامل كرونباخ ألفا 

 ( معامل الفا كرونباخ لمحاور أداة البحث2جدول رقم )

 محاور الدراسة ددع
عدد 

 العبارات

معامل ألفا 

 كرونباخ

 0.876 25 واقع المهارات اإلجتماعية لدى الشباب السعودي 2

 0.922 11 أساليب اكتساب المهارات اإلجتماعية 1

 0.842 9  آليات التدريب إلكتساب المهارات اإلجتماعية .

 0.920 45 معامل الثبات لألداة ككل

( بينما بلغت قيمة معامل 0.922 – 0.824نجد أن قيم معامل ألفا كرونباخ لمحاور أداة البحث تراوحت بين )( .من الجدول )

( وهي قيمة مرتفعة، وهذا يعني أن البيانات المستخرجة من االستبيان تتمتع بدرجة ثبات عالية. 0.222الفا كرونباخ لألداة ككل )

بحث مما يؤكد بشكل كبير سالمة االستبيان وصالحيته لتحليل النتائج واإلجابة عن وبذلك يكون الباحث قد تأكد من ثبات أداة ال

 أسئلة البحث.

 األساليب االحصائية المستخدمة في البحث:

 ( لصدق أداة البحث )االتساق الداخلي(. ومعامل ألفا كرونباخ وذلك لًياس ثبات أداة البحث.PEARSONمعامل االرتباط ) .2

توسط الموزون واالنحراف المعياري وذلك من أجل وصف عينة البحث وقياس واقع المهارات اإلجتماعية التكرارات والنسب والم .1

وآليات التدريب إلكتساب   لدى الشباب السعودي وكذلك قياس اتجاهات عينة الدراسة نحو أساليب اكتساب المهارات اإلجتماعية

 المهارات اإلجتماعية للشباب السعودي.

( وذلك للتحًق من العالقة بين المتغيرات الديموغرافية للعينة واستجاباتهم نحو واقع المهارات ANOVAالتباين )اختبار تحليل  ..

 اإلجتماعية لدى الشباب السعودي.
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 الدراسة الميدانية: الفصل الخامس

 أوالا: النتائج الخاصة بالبيانات األولية لعينة الدراسة:

 الدرجة العلمية )الوظيفية(( توزيع أفراد العينة حسب 5جدول )

 النسبة% التكرار الفئة المتغير

الدرجة العلمية 

 )الوظيفية(

 %10.2 12 أستاذ

 %..12 12 أستاذ مشارك

 %22.0 21 أستاذ مساعد

 %222 220 المجموع

( توزيع أفراد العينة حسب الدرجة العلمية )الوظيفية( ومنه نجد أن غالبية أفراد العينة كانت درجتهم 2يوضح الجدول رقم )

( كأعلى نسبة، يليهم الذين كانت درجتهم العلمية أو الوظيفية أستاذ %22العلمية )الوظيفية( أستاذ مساعد وذلك بنسبة بلغت )

( وهذه النسب تشير إلى التمثيل الواقعي والمًبول %1.2الذين درجتهم العلمية أستاذ بنسبة )( وأخيراا %..12مشارك بنسبة )

 ألعضاء عيئة التدريس ضمن عينة الدراسة، مع ارتفاع لتمثيل وظيفة األستاذ المساعد. 

 ( توزيع أفراد العينة حسب سنوات الخبرة في التدريس الجامعي2جدول )

 النسبة% التكرار الفئة المتغير

سنوات الخبرة في 

 التدريس الجامعي

 %22.1 22 سنوات .أقل من 

 %20.2 22 سنوات 2إلى أقل من  .من

 %2..1 12 سنوات فأكثر. 2من 

 %222 220 المجموع

انت ك( توزيع أفراد العينة حسب سنوات الخبرة في التدريس الجامعي ومنه نجد أن غالبية أفراد العينة 2يوضح الجدول رقم )

( يليهم الذين كانت عدد  %2..1سنوات فأكثر( بنسبة بلغت ) 2عدد سنوات خبرتهم في التدريس الجامعي ضمن الفئة )من 

( وفي المرتبة األخيرة الذين كانت عدد %22.1سنوات( بنسبة ) .الجامعي ضمن الفئة  )أقل من  سنوات خبرتهم في التدريس

(. وتشير هذه النسب إلى تمتع %20.2سنوات( بنسبة ) 2إلى أقل من  .الفئة )منسنوات خبرتهم في التدريس الجامعي ضمن 

 عينة الدراسة بخبرات كبيرة تمكنهم من تًييم متغيرات الدراسة بشكل جيد يخدم الدراسة الحالية. 

 ( توزيع أفراد العينة حسب الكلية7جدول )

 النسبة% التكرار الفئة المتغير

 الكلية
 %21.2 .2 تطبيًية       

 %1.2. 2. نظرية

 %222 220 المجموع
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( توزيع أفراد العينة حسب الكلية، ومنه نجد أن غالبية أفراد العينة من أعضاء هيئة التدريس في الكليات 1يوضح الجدول رقم )

( وهذه %21.2( كأعلى نسبة، يليهم أعضاء هيئة التدريس من الكليات التطبيًية بنسبة )%1.2.النظرية وذلك بنسبة بلغت )

 مثيل ضمن عينة الدراسة من أعضاء هيئة التدريس في الكليات النظرية والتطبيًية.  النسب تشير إلى التتكافوء في الت

 ثانياا: النتائج المتعلقة بأسئلة البحث:

؟" ما هو واقع المهارات االجتماعيه لدى فئه الشباب من منظور أعضاء هيئة التدريسالتساؤل الرئيس: وينص على "

حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية، ودرجة التًدير لكل ولإلجابة على هذا التساؤل قام الباحث ب

 :مجال مجاالت هذا المحور وكانت النتائج على النحو اآلتي

( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات عينة الدراسة حول واقع المهارات االجتماعيه لدى فئه 8جدول )

 ظور أعضاء هيئة التدريسالشباب من من

 المحور األول م

المتوس

 ط

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري

نسبة 

 الموافقة

الترتي

 ب
 الدرجة

 مهارة التواصل االجتماعي 2

2.26 0.66 
12...% . 

متوسط

 ة

 عالية . %...12 0.64 2.35 مهارة الصداقة 1

 عالية 1 %...12 0.61 2.38 مهارة التعاطف مع اآلخرين .

 عالية 2 %21.00 0.62 2.46 مهارة تًدير الذات .

 مهارة العمل ضمن فريق 2

2.20 0.73 
1....% 2 

متوسط

 ة

 عالية - %77.67 0.65 2.33 المتوسط العام للمحور

( نجد أن متوسط استجابات أفراد العينة حول د واقع المهارات االجتماعيه لدى فئه الشباب من منظور أعضاء 2من الجدول )

( والمتوسط يًع %11.21( وبلغت نسبة الموافًة العامة )0.220( وبلغ االنحراف المعياري الكلى )...1هيئة التدريس بلغ )

في هذه الفترة حسب التدرج الثالثي يشير إلى أن واقع المهارات االجتماعيه لدى فئه ( والمتوسط .إلى  ...1ضمن الفترة )من 

 الشباب من منظور أعضاء هيئة التدريس عالي. 

( والتي توصلت إلى أن المهارات االجتماعية توافرت لدى طلبة كليتي 1002دراسة المزين )وهذه النتيجة جاءت متوافًة مع 

ودراسة  (%22.2( والوزن النسبي)12.1وصلت في المتوسط إلى ) عة اإلسالمية بنسبة عاليةالشريعة وأصول الدين بالجام

( والتي كان من أهم نتائجها أن مستوى المهارات االجتماعية لدى طلبة كليات التمريض كان مرتفعاا 1002)الحجار وأبومعال، 

م( التي أشارت إلى ارتفاع مستوى المهارات االجتماعية بين العاملين 1002دراسة )علي،و  (%..12بوزن نسبي قدره )

 والعامالت بالًطاع الخاص والًطاع الحكومي 
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وبترتيب المهارات االجتماعيه لدى فئه الشباب من منظور أعضاء هيئة التدريس، نجد أن مهارة تًدير الذات جاءت في المرتبة 

(. وفي المرتبة الثالثة حلت مهارة الصداقة  بمتوسط 2..1ليها مهارة التعاطف مع اآلخرين بمتوسط )(. ت2..1األولى بمتوسط )

( وقد قيم أعضاء هيئة التدريس هذه المهارات لدى فئة الشباب بأنها عالية. وفي المرتبة الرابعة حلت مهارة التواصل 2..1)

تفصيل استجابات  ( وفيما يلي...1رة العمل ضمن فريق بمتوسط )( بينما في المرتبة األخيرة مها1.12االجتماعي بمتوسط )

 :عينة الدراسة على المجاالت الفرعية

 أوالا: مهارة التواصل االجتماعي

ب لدى فئه الشبا ( المتوسطات واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد العينة حول واقع مهارة التواصل االجتماعي9جدول )

 من منظور أعضاء هيئة التدريس

 العبارة م 
 المتوسط 

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري
 الدرجة

 متوسطة 0.73 1.82 في الًاعات الدراسية. يفضل الجلوس في المؤخرة في 2

 عالية 0.70 2.47 يعتمد أسلوب المناقشة والتفاهم في عالقته مع اآلخرين. 1

 عالية 0.62 2.44 رأئيه لآلخرين. يحاول دائماا توضيح .

 عالية 0.50 2.70 يبادر بالسالم على اآلخرين. .

 عالية 0.68 2.40 ينصت بدقة وال يًاطع اآلخرين أثناء حديثهم لفهم وجهة نظرهم. 2

2 
عادة ما تظهر عليه عالمات الًلق عند تواجده مع مجموعة من 

 0.70 1.70 الزمالء.
 متوسطة

 متوسطة 0.66 2.26 المتوسط العام

من الجدول السابق نجد أن المتوسط العام الستجابات أفراد العينة حول واقع مهارة التواصل االجتماعي لدى فئه الشباب من 

( 2.34إلى أقل من  2.21( والمتوسط يًع ضمن الفترة )0.22( بانحراف معياري )1.12منظور أعضاء هيئة التدريس بلغ )

فترة من التدرج الثالثي تشير إلى أن مهارة التواصل االجتماعي لدى فئه الشباب من منظور أعضاء والمتوسطات ضمن هذه ال

 هيئة التدريس متوسطة. 

وبالنظر إلى متوسطات استجابات أفراد العينة نجد أن مظاهر واقع مهارة التواصل االجتماعي لدى فئه الشباب والتي جاءت 

دريس كانت كالتالي: في المرتبة األولى )يبادر بالسالم على اآلخرين( كأبرز العبارات بدرجة عالية من منظور أعضاء هيئة الت

( تليها 1.10الدالة على  واقع مهارة التواصل االجتماعي لدى فئه الشباب من منظور أعضاء هيئة التدريس وذلك بمتوسط )

( وفي المرتبة الثالثة نجد )يحاول دائماا توضيح 1..1) العبارة )يعتمد أسلوب المناقشة والتفاهم في عالقته مع اآلخرين( بمتوسط

( ، تليها العبارة )ينصت بدقة وال يًاطع اآلخرين أثناء حديثهم لفهم وجهة نظرهم( بمتوسط ...1رأئيه لآلخرين( وذلك بمتوسط )

 ...1تًع ضمن الفترة )من (. وقد كانت درجة موافًة أفراد العينة على جميع هذه الفًرات عالية حيث كانت المتوسطات 0..1)

 (..إلى 
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أما مظاهر واقع مهارة التواصل االجتماعي لدى فئه الشباب والتي جاءت بدرجة متوسطة من منظور أعضاء هيئة التدريس 

( تليها 2.21في الًاعات الدراسية( بمتوسط ) كانت كالتالي: في المرتبة األولى حلت العبارة )يفضل الجلوس في المؤخرة في

( وقد كانت درجة موافًة أفراد 2.10عبارة )عادة ما تظهر عليه عالمات الًلق عند تواجده مع مجموعة من الزمالء( بمتوسط )

 (. ...1إلى  2.21العينة على هاتين العبارتين متوسطة، حيث كانت المتوسطات تًع ضمن الفترة )من 

 تأتي متوافًة مع  وهذه النتايجة

حصلت على درجة عالية من االهتمام التواصل االجتماعي، وصلة الرحم ( التي أشارت إلى أن مجاالت 1002دراسة المزين )

( التي أشارت إلى أن مستوى التواصل اإلجتماعي 1002من قبل عينة الدراسة على درجة عالية. ودراسة )الحجار وأبومعال، 

  متوسطة.لدى طلبة كليات التمريض  انتعالقات االجتماعية كوال

 ثانياا: مهارة الصداقة

لدى فئه الشباب من  ( المتوسطات واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد العينة حول واقع مهارة الصداقة22جدول )

 منظور أعضاء هيئة التدريس

 العبارة م 
 المتوسط 

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري
 الدرجة

 عالية 0.63 2.48 من األصدقاء. يكون الكثير 2

1 
يتأثر كثيراا عند حصول أصدقاءه على درجات متدينة في 

 0.72 1.97 االمتحان.
 متوسطة

 عالية 0.58 2.50 يًدم كل ما يستطيع لمساعدة أصدقائه. .

 عالية 0.64 2.45 يحافظ على عالقاته مع أصدقاءه الًدامى. .

 عالية 0.64 2.35 المتوسط العام

الجدول السابق نجد أن المتوسط العام الستجابات أفراد العينة حول واقع مهارة الصداقة لدى فئه الشباب من منظور أعضاء من 

( والمتوسطات ضمن هذه الفترة 3إلى  2.34( والمتوسط يًع ضمن الفترة )0.64( بانحراف معياري )2.35هيئة التدريس بلغ )

 الصداقة لدى فئه الشباب من منظور أعضاء هيئة التدريس عالية. من التدرج الثالثي تشير إلى أن مهارة 

وبالنظر إلى متوسطات استجابات أفراد العينة نجد أن مظاهر واقع مهارة الصداقة لدى فئه الشباب والتي جاءت بدرجة عالية 

ات ة أصدقائه( كأبرز العبارمن منظور أعضاء هيئة التدريس كانت كالتالي: في المرتبة األولى )يًدم كل ما يستطيع لمساعد

( تليها العبارة )يكون 1.20الدالة على واقع مهارة الصداقة لدى فئه الشباب من منظور أعضاء هيئة التدريس وذلك بمتوسط )

(. 2..1( وفي المرتبة الثالثة نجد )يحافظ على عالقاته مع أصدقاءه الًدامى( بمتوسط )2..1الكثير من األصدقاء( بمتوسط )

 (..إلى  ...1نت درجة موافًة أفراد العينة على هذه العبارات عالية حيث كانت المتوسطات تًع ضمن الفترة )من وقد كا

أما مظاهر واقع مهارة الصداقة لدى فئه الشباب والتي جاءت بدرجة متوسطة من منظور أعضاء هيئة التدريس فتمثلت في 

( وقد كانت درجة موافًة أفراد 2.21متدينة في االمتحان( بمتوسط ) العبارة )يتأثر كثيراا عند حصول أصدقاءه على درجات

 (. ...1إلى  2.21العينة على هذه العبارة متوسطة، حيث كان المتوسط يًع ضمن الفترة )من 
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( التي أشارت إلى أن مجاالت المبادرة والصداقة والبشاشة على درجة 1002دراسة المزين )وتأتي هذه النتيحة متوافًة مع 

( التي أشارت إلى أن مستوى 1002عالية من االهتمام من قبل عينة الدراسة على درجة عالية. ودراسة )الحجار وأبومعال، 

 العالقات االجتماعية ضمن كانت لدى طلبة كليات التمريض عالية.

 ثالثاا: مهارة التعاطف مع اآلخرين

لدى  أفراد العينة حول واقع مهارة مهارة التعاطف مع اآلخرين( المتوسطات واالنحرافات المعيارية الستجابات 22جدول )

 فئه الشباب من منظور أعضاء هيئة التدريس

 العبارة م 
 المتوسط 

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري
 الدرجة

 عالية 0.58 2.53 يحاول تفهم وجهات نظر اآلخرين. 2

 متوسطة 0.69 2.02 عادة يتناسى إساءة اآلخرين له. 1

 متوسطة 0.61 2.30 بالحالة النفسية لمن يحيطون به. يتأثر .

 عالية 0.63 2.53 يتطوع لمساعدة زمالءه في المهمات واألنشطة التعليمية. .

 عالية 0.54 2.49 يلبي دعوة اآلخرين لحضور مناسباتهم المختلفة.  2

 عالية 0.61 2.38 المتوسط العام

من الجدول السابق نجد أن المتوسط العام الستجابات أفراد العينة حول واقع مهارة التعاطف مع اآلخرين لدى فئه الشباب من 

( والمتوسطات .إلى  2.34( والمتوسط يًع ضمن الفترة )من 0.22( بانحراف معياري )2..1منظور أعضاء هيئة التدريس بلغ )

شير إلى أن مهارة التعاطف مع اآلخرين لدى فئه الشباب من منظور أعضاء هيئة التدريس ضمن هذه الفترة من التدرج الثالثي ت

 عالية. 

وبالنظر إلى متوسطات استجابات أفراد العينة نجد أن مظاهر واقع مهارة التواصل االجتماعي لدى فئه الشباب والتي جاءت 

مرتبة األولى )يحاول تفهم وجهات نظر اآلخرين( كأبرز بدرجة عالية من منظور أعضاء هيئة التدريس كانت كالتالي: في ال

( .1.2العبارات الدالة على  واقع مهارة التواصل االجتماعي لدى فئه الشباب من منظور أعضاء هيئة التدريس وذلك بمتوسط )

( وانحراف .1.2ط )( تليها العبارة )يتطوع لمساعدة زمالءه في المهمات واألنشطة التعليمية( بمتوس0.22وانحراف معياري )

( وقد كانت 2..1( وفي المرتبة الثانية نجد )يلبي دعوة اآلخرين لحضور مناسباتهم المختلفة( وذلك بمتوسط ).0.2معياري )

 (..إلى  ...1درجة موافًة أفراد العينة على هذه الفًرات عالية حيث كانت المتوسطات تًع ضمن الفترة )من 

ع اآلخرين لدى فئه الشباب والتي جاءت بدرجة متوسطة من منظور أعضاء هيئة التدريس أما مظاهر واقع مهارة التعاطف م

( تليها عبارة )عادة يتناسى 0..1كانت كالتالي: في المرتبة األولى حلت العبارة )يتأثر بالحالة النفسية لمن يحيطون به( بمتوسط )

العينة على هاتين العبارتين متوسطة، حيث كانت المتوسطات  ( وقد كانت درجة موافًة أفراد1.01إساءة اآلخرين له( بمتوسط )

 (. ...1إلى  2.21تًع ضمن الفترة )من 

ويفسر الباحث حصول مهارة التعاطف مع اآلخرين على درجة عالية من التوافر بين الشباب السعودي إلى طبيعة التنشئة في 

 المجتمع والتي أساسها الدين اإلسالمي الذي يحث على ذلك، 
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ُ َعلَْيِه َوَسلهَم قال )َمثَُل اْلُمْؤِمنِ  ِ َصلهى هللاه ِهْم َوتََراُحِمِهْم َوتََعاطُفِِهْم َمثَُل اْلَجَسِد إَِذا حيث جاء في الحديث أن َرُسوُل هللاه يَن فِي تََوادِّ

( وهذه داللة واضحة يحث فيها النبي صلى 2022اْشتََكى ِمْنهُ ُعْضٌو تََداَعى لَهُ َساِئُر اْلَجَسِد بِالسههَِر َواْلُحمهى( أخرجه البخاري )

ين افراد المجتمع وتًديم المشاعر النبيلة المتجسدة في تًديم المحبة الغير مشروطة هللا عليه وسلم على اهمية التراحم التعاطف ب

 لالخر.

 رابعاا: مهارة تقدير الذات

لدى فئه  ( المتوسطات واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد العينة حول واقع مهارة مهارة تقدير الذات20جدول )

 الشباب من منظور أعضاء هيئة التدريس

 لعبارةا م 
 المتوسط 

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري
 الدرجة

 عالية 0.49 2.69 يحب مظهره كما يبدو عليه. 2

 عالية 0.67 2.47 يستطيع تدبر أمره دوماا. 1

 عالية 0.70 2.36 لديه الًدرة على التعبير عن أفكاره بحرية تامة. .

 متوسطة 0.65 2.20 ينفذ ما يراه مناسباا له بدون استشارة أحد. .

 عالية 0.60 2.58 يعتبر نفسه شخصاا مهماا ألسرته وأصدقائه. 2

 عالية 0.62 2.46 المتوسط العام

من الجدول السابق نجد أن المتوسط العام الستجابات أفراد العينة حول واقع مهارة تًدير الذات لدى فئه الشباب من منظور 

( والمتوسطات ضمن .إلى  ...1( والمتوسط يًع ضمن الفترة )من 0.21( بانحراف معياري )2..1أعضاء هيئة التدريس بلغ )

 أن مهارة تًدير الذات لدى فئه الشباب من منظور أعضاء هيئة التدريس عالية.  هذه الفترة من التدرج الثالثي تشير إلى

وبالنظر إلى متوسطات استجابات أفراد العينة نجد أن مظاهر واقع مهارة تًدير الذات لدى فئه الشباب والتي جاءت بدرجة عالية 

هره كما يبدو عليه( كأبرز العبارات الدالة على  من منظور أعضاء هيئة التدريس كانت كالتالي: في المرتبة األولى )يحب مظ

( تليها العبارة )يعتبر نفسه 1.22واقع مهارة تًدير الذات لدى فئه الشباب من منظور أعضاء هيئة التدريس وذلك بمتوسط )

( ، 1..1توسط )( وفي المرتبة الثالثة نجد )يستطيع تدبر أمره دوماا( وذلك بم1.22شخصاا مهماا ألسرته وأصدقائه( بمتوسط )

(. وقد كانت درجة موافًة أفراد العينة على هذه 2..1تليها العبارة )لديه الًدرة على التعبير عن أفكاره بحرية تامة( بمتوسط )

 (..إلى  ...1الفًرات عالية حيث كانت المتوسطات تًع ضمن الفترة )من 

بدرجة متوسطة من منظور أعضاء هيئة التدريس فكانت )ينفذ أما مظاهر واقع مهارة تًدير الذات لدى فئه الشباب والتي جاءت 

( وقد كانت درجة موافًة أفراد العينة على هذه العبارة متوسطة، حيث كان 1.10ما يراه مناسباا له بدون استشارة أحد( بمتوسط )

 (. ...1إلى  2.21المتوسط يًع ضمن الفترة )من 

 

 

 

http://www.ajrsp.com/


م 0202-9-5والعشرون | تأريخ اإلصدار:  التاسع المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار  

 
 

 

 

   www.ajrsp.com                                                                                                                   343 

 ISSN: 2706-6495 
 

 خامساا: مهارة العمل ضمن فريق

 لدى فئه الشباب المتوسطات واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد العينة حول واقع مهارة العمل ضمن فريق( 23جدول )

 من منظور أعضاء هيئة التدريس

 العبارة م 
 المتوسط 

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري
 الدرجة

 متوسطة 0.79 1.89 يميل لألعمال الفردية. 2

1 
الجماعية دون أن يطلب منه يبادر لإلشتراك في األنشطة 

 0.76 2.18 ذلك.

 متوسطة

 متوسطة 0.75 2.33 يبذل كل طاقته العملية عندما ينضم لمجموعة عمل. .

 متوسطة 0.72 2.13 يحاول المشاركة مع اية مجموعة تًوم بعمل ما. .

 عالية 0.63 2.49 يشترك مع اآلخرين في إبداء الرأي في المجاالت المختلفة. 2

 متوسطة 0.73 2.20 المتوسط العام

من الجدول السابق نجد أن المتوسط العام الستجابات أفراد العينة حول واقع مهارة تًدير الذات لدى فئه الشباب من منظور 

( 2.34إلى أقل من  2.21( والمتوسط يًع ضمن الفترة )من .0.1( بانحراف معياري )1.10أعضاء هيئة التدريس بلغ )

والمتوسطات ضمن هذه الفترة من التدرج الثالثي تشير إلى أن مهارة تًدير الذات لدى فئه الشباب من منظور أعضاء هيئة 

 التدريس متوسطة. 

وبالنظر إلى متوسطات استجابات أفراد العينة نجد أن مظاهر واقع مهارة تًدير الذات لدى فئه الشباب والتي جاءت بدرجة عالية 

اء هيئة التدريس تمثلت في العبارة )يشترك مع اآلخرين في إبداء الرأي في المجاالت المختلفة( كأبرز العبارات من منظور أعض

( حيث كان متوسط 2..1الدالة على  واقع مهارة تًدير الذات لدى فئه الشباب من منظور أعضاء هيئة التدريس وذلك بمتوسط )

 .(.إلى  ...1هذه العبارة يًع ضمن الفترة )من 

أما مظاهر واقع مهارة تًدير الذات لدى فئه الشباب والتي جاءت بدرجة متوسطة من منظور أعضاء هيئة التدريس فًد كانت 

( تليها عبارة ...1كالتالي: في المرتبة األولى حلت العبارة )يبذل كل طاقته العملية عندما ينضم لمجموعة عمل( بمتوسط )

( وفي المرتبة الثالثة نجد العبارة )يحاول 1.22ية دون أن يطلب منه ذلك( بمتوسط ))يبادر لإلشتراك في األنشطة الجماع

( وقد كانت 2.22( وأخيراا العبارة )يميل لألعمال الفردية( بمتوسط ).1.2المشاركة مع اية مجموعة تًوم بعمل ما( بمتوسط )

 (. ...1إلى  2.21ات تًع ضمن الفترة )من درجة موافًة أفراد العينة على هذه العبارات متوسطة، حيث كانت المتوسط

التساؤل الثاني: وينص على "ما أساليب اكتساب المهارات االجتماعيه لدى فئه الشباب من منظور أعضاء هيئة التدريس؟" 

ًرات ف ولإلجابة على هذا التساؤل قام الباحث بحساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد العينة حول

 ( يوضح النتائج:.2هذا المحور، والجدول )
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( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد العينة حول أساليب اكتساب المهارات االجتماعيه 22جدول )

 لدى فئه الشباب من منظور أعضاء هيئة التدريس

 العبارة م 
 المتوسط 

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري
 الدرجة

2 
إتباع طرق التعلم التعاوني التي تساعد على تنمية المهارات االجتماعية 

 لدى الطالب.
 عالية 0.47 2.74

 عالية 0.44 2.81 إشراك الطالب في المشروعات العلمية التي تتطلب المناقشة والحوار  1

. 
المشاركة في أنشطة التعلم الالمنهجية التعليمية التي تتطلب العمل 

 الجماعي
 عالية 0.58 2.70

. 
المشاركة في أنشطة التعلم الالمنهجية الترفيهية التي تنمى التواصل 

 االجتماعي
 عالية 0.54 2.74

2 
المشاركة في األنشطة الالمنهجية المرتبطة بالرياضة )جماعية وفردية( 

 مثل كرة الًدم، كرة السلة، السباحة، التنس..وغيرها. 
 عالية 0.59 2.66

2 
المشاركة في األنشطة الالمنهجية غير الرياضية كالجماعات األدبية 

 والثًافية واالعمال التطوعية وغيرها. 
 عالية 0.64 2.65

1 
إشراك الطالب في البرامج التي تنمي المهارات االجتماعية كتكليف 

 الطالب بالتحدث في الفعاليات التي تنظم ضمن البيئة الجامعية
 عالية 0.57 2.67

2 
إقامة الندوات والحلًات النًاشية عن المواضيع المجتمعية بمشاركة 

 الطالب
 عالية 0.54 2.71

2 
المساهمة في األنشطة الالمنهجية للمتعلمين تشجع على ضبط وإدارة 

 خبرات الطالب االجتماعية الخاصة. 
 عالية 0.49 2.74

20 
يات تعلم سلوك البرامج اإلرشادية الفردية والجماعية التي يتم من خاللها

 ايجابية كالمبادأة والًدرة على المشاركة االجتماعية.
 عالية 0.49 2.73

22 
المشاركة في أنشطة المؤسسات االجتماعية، والتي تساعد بدورها على 

 عًد العالقات اجتماعية واألنشطة الناجحة.
 عالية 0.51 2.72

 عالية 0.53 2.71 المتوسط العام

أن المتوسط العام الستجابات أفراد العينة حول أساليب اكتساب المهارات االجتماعيه لدى فئه الشباب من الجدول السابق نجد 

( والمتوسطات 3إلى  2.34( والمتوسط يًع ضمن الفترة )0.22( بانحراف معياري )2..1من منظور أعضاء هيئة التدريس بلغ )

ًة أفراد العينة على أساليب اكتساب المهارات االجتماعيه لدى فئه ضمن هذه الفترة من التدرج الثالثي تشير إلى أن درجة مواف

 الشباب من منظور أعضاء هيئة التدريس والمذكورة في المحور عالية. 
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وبالنظر إلى متوسطات استجابات أفراد العينة نجد أن جميع أساليب اكتساب المهارات االجتماعيه لدى فئه الشباب من منظور 

جاءت بدرجة عالية وكان ترتيبها كالتالي: في المرتبة األولى نجد أسلوب )إشراك الطالب في المشروعات أعضاء هيئة التدريس 

( يليه أسلوب )إتباع طرق التعلم التعاوني التي تساعد على تنمية 1.22العلمية التي تتطلب المناقشة والحوار( وذلك بمتوسط )

( وفي المرتبة الثالثة نجد )المساهمة في األنشطة 1..0انحراف معياري )( و.1.1المهارات االجتماعية لدى الطالب( بمتوسط )

( وانحراف معياري .1.1الالمنهجية للمتعلمين تشجع على ضبط وإدارة خبرات الطالب االجتماعية الخاصة( وذلك بمتوسط )

( وانحراف .1.1الجتماعي( بمتوسط )(، ثم أسلوب )المشاركة في أنشطة التعلم الالمنهجية الترفيهية التي تنمى التواصل ا2..0)

( وفي المرتبة الخامسة نجد )البرامج اإلرشادية الفردية والجماعية التي يتم من خاللها تعلم سلوكيات ايجابية .0.2معياري )

ية، ( يليه أسلوب )المشاركة في أنشطة المؤسسات االجتماع.1.1كالمبادأة والًدرة على المشاركة االجتماعية( وذلك بمتوسط )

( وفي المرتبة السابعة نجد )إقامة الندوات 1.11والتي تساعد بدورها على عًد العالقات اجتماعية واألنشطة الناجحة( بمتوسط )

(، يليه أسلوب )إشراك الطالب في البرامج 1.12والحلًات النًاشية عن المواضيع المجتمعية بمشاركة الطالب( وذلك بمتوسط )

( وفي 1.21ماعية كتكليف الطالب بالتحدث في الفعاليات التي تنظم ضمن البيئة الجامعية( بمتوسط )التي تنمي المهارات االجت

المرتبة التاسعة نجد )المشاركة في األنشطة الالمنهجية المرتبطة بالرياضة )جماعية وفردية( مثل كرة الًدم، كرة السلة، السباحة، 

ة األخيرة نجد العبارة )المشاركة في األنشطة الالمنهجية غير الرياضية (، وفي المرتب1.22التنس..وغيرها( وذلك بمتوسط )

( حيث كانت درجة موافًة أفراد العينة على جميع 1.22كالجماعات األدبية والثًافية واالعمال التطوعية وغيرها( بمتوسط )

 (..إلى  ...1عبارات هذا المحور عالية حيث كانت المتوسطات تًع ضمن الفترة )من 

ى الباحث أنه يمكن تنمية المهارات اإلجتماعية من خالل المناهج الدراسية باعتماد التخطيط السليم للدرس واإلهتمام باألنشطة وير

الصفية والالصفية التي تكون ضمن المناهج الدراسية وتنفيذها باستخدام استراتيجيات مثل التعلم التعاوني ولعب األدوار، 

جهات النظر المختلفه وطريًة طرح األسئلة واالستماع بإنتباه لآلخرين والًدرة على عملية اإلقناع، والتفكير والمناقشات وتًبل و

 حيث تعد من المهارات اإلجتماعية المطلوب اتًانها من قبل الطالب.

 يئةوينص على "ما آليات التدريب الكتساب المهارات االجتماعيه لدى فئه الشباب من منظور أعضاء هالتساؤل الثالث: 

ولإلجابة على هذا التساؤل قام الباحث بحساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد العينة التدريس؟" 

 ( يوضح النتائج:22حول فًرات هذا المحور، والجدول )

التدريب الكتساب المهارات ( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد العينة حول آليات 25جدول )

 االجتماعيه لدى فئه الشباب من منظور أعضاء هيئة التدريس

 العبارة م 
 المتوسط 

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري
 الدرجة

2 
تدريب الطالب على كيفية تحديد المشكالت وصياغتها في كلمات ووضع 

 حلول بديلة
 عالية 0.42 2.83
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 العبارة م 
 المتوسط 

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري
 الدرجة

1 
الجماعية عبر إدارة جلسة نًاش حول استخدام استراتيجيات المناقشات 

 موضوع محدد يشارك فيه الطالب بوصفهم جماعة واحدة
 عالية 0.48 2.85

. 
التركيز على استراتيجيات الوعي بالذات من خالل تشجيع الطالب على 

 التعبير عن انفعاالتهم والتمييز بينها.
 عالية 0.44 2.78

. 
من خالل تعليم الطالب تعليم الطالب استراتيجيات الوعي بالذات 

 استراتيجيات تنظيم السلوك.
 عالية 0.46 2.81

2 
تدريب الطالب على استراتيجيات انتظام الذات وخفض اإلشراف المباشر 

 عليهم.
 عالية 0.53 2.68

2 
جعل الطالب يواصلون العمل بأنفسهم، وتحميلهم جزءاا من مسؤلية 

 أنفسهم
 عالية 0.42 2.81

1 
استاراتيجيات تمثيل األدوار كأن يًوم الطالب بتمثيل أدوار استخدام 

 لطريًة العمل لحل لبعض المشكالت التي يتم اختيارها من قبل المدربين
 عالية 0.58 2.61

2 

استراتيجيات تبني األدوار عبر جعل الطالب يتبنون وجهة نظر معينة في 

النظر موضوع معين وتوضيحها والدفاع عنها مع احترام وجهات 

 األخرى

 عالية 0.52 2.70

2 

استخدام استراتيجيات الحوار البناء وجعل الطالب يناقشون موضوع 

معين وأن يحافظ كل طرف على دوره ويحترم الرأي اآلخر وأن ال 

 تًتصر إدارة الحوار على طرف واحد

 عالية 0.48 2.78

 عالية 0.48 2.76 المتوسط العام

المتوسط العام الستجابات أفراد العينة حول آليات التدريب الكتساب المهارات االجتماعيه لدى فئه من الجدول السابق نجد أن 

( 3إلى  2.34( والمتوسط يًع ضمن الفترة )2..0( بانحراف معياري )1.12الشباب من منظور أعضاء هيئة التدريس بلغ )

موافًة أفراد العينة على آليات التدريب الكتساب المهارات  والمتوسطات ضمن هذه الفترة من التدرج الثالثي تشير إلى أن درجة

 االجتماعيه لدى فئه الشباب من منظور أعضاء هيئة التدريس والمذكورة في المحور عالية. 

وبالنظر إلى متوسطات استجابات أفراد العينة نجد أن جميع آليات التدريب الكتساب المهارات االجتماعيه لدى فئه الشباب من 

ر أعضاء هيئة التدريس جاءت بدرجة عالية، وكان ترتيبها على النحو التالي: في المرتبة األولى نجد )استخدام استراتيجيات منظو

المناقشات الجماعية عبر إدارة جلسة نًاش حول موضوع محدد يشارك فيه الطالب بوصفهم جماعة واحدة( وذلك بمتوسط 

( وفي .1.2ة تحديد المشكالت وصياغتها في كلمات ووضع حلول بديلة( بمتوسط )( تليها آلية )تدريب الطالب على كيفي1.22)

 (،1.22المرتبة الثالثة نجد )جعل الطالب يواصلون العمل بأنفسهم، وتحميلهم جزءاا من مسؤلية أنفسهم( وذلك بمتوسط )
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م ل تعليم الطالب استراتيجيات تنظي( تليها آلية )تعليم الطالب استراتيجيات الوعي بالذات من خال1..0وانحراف معياري ) 

( وفي المرتبة الخامسة نجد )التركيز على استراتيجيات الوعي بالذات من 2..0( وانحراف معياري )1.22السلوك( بمتوسط )

(، تليها آلية 2..0( وانحراف معياري )1.12خالل تشجيع الطالب على التعبير عن انفعاالتهم والتمييز بينها( وذلك بمتوسط )

استخدام استراتيجيات الحوار البناء وجعل الطالب يناقشون موضوع معين وأن يحافظ كل طرف على دوره ويحترم الرأي )

( وفي المرتبة السابعة نجد 2..0( وانحراف معياري )1.12اآلخر وأن ال تًتصر إدارة الحوار على طرف واحد( بمتوسط )

ن وجهة نظر معينة في موضوع معين وتوضيحها والدفاع عنها مع احترام )استراتيجيات تبني األدوار عبر جعل الطالب يتبنو

(، تليها آلية )تدريب الطالب على استراتيجيات انتظام الذات وخفض اإلشراف 1.10وجهات النظر األخرى( وذلك بمتوسط )

ار ار كأن يًوم الطالب بتمثيل أدو( وفي المرتبة األخيرة نجد )استخدام استاراتيجيات تمثيل األدو1.22المباشر عليهم( بمتوسط )

(، وقد كانت درجة موافًة أفراد 1.22لطريًة العمل لحل لبعض المشكالت التي يتم اختيارها من قبل المدربين( وذلك بمتوسط )

 (..إلى  ...1العينة على جميع عبارات هذا المحور عالية حيث كانت المتوسطات تًع ضمن الفترة )من 

( التي أشارت إلى فعالية استراتيجية التدريب رفع مستوى 1022وافًة مع دراسة )الزيادات وجبريل، وتأتي هذه النتيجة مت

 المهارات اإلجتماعية لدى طلبة الجامعة. 

ويرى الباحث أن اكتساب المهارات اإلجتماعية وتنميتها يعتمد بشكٍل أساسي على تحديد الهدف الُمحفّز الكتساب هذه المهارة، 

خالل التفكير بالسبب الدافع لتعلّم هذه المهارة، وماذا سيفعل بها بعد اكتسابها؛ فهذا يُساعد على االحتفاظ بالمهارة  ويتّم ذلك من

ألطول فترٍة زمنيّة ُممكنة، كما أّن امتالك الطموح لتحًيق غايٍة ُمحّددة يُشكل الحافز الرئيسي للوصول إليها، وبعد تحديد الهدف 

 ن دراسة جميع العناصر التي تساعد على الوصول إليه، والبدء بالعمل عليها بشكٍل تدريجي.المنشود فإنّه ال بّد م

كما انه يمكن اكتساب المهارات من خالل الدراسة والتعلم حيث أن العملية التعليميّة تطوير المهارات اإلجتماعية وفًاا لفتراتها 

به المهارات االجتماعية المطلوبة على طول الفترة الزمنية لتعليمه. الزمنية المطلوبة وهي عملية تمتد لسنوات وتعمل على اكسا

كذلك الخبرات العملية تعد مصدراا مهماا إلكساب الطالب المهارات االجتماعية المطلوبة، فالفرد في حياته يواجه الكثير من 

 المواقف التي تكسبه بعض المهارات أو تصًلها وتنميها.

 التساؤل الرابع:

ونص على "هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات استجابات أعضاء هيئة التدريس حول واقع وأساليب وآليات 

التدريب الكتساب المهارات االجتماعيه لدى فئه الشباب وفقاا للمتغيرات )الدرجة العلمية، عدد سنوات الخبرة في التدريس 

لكل من متغيري  (ANOVA)لتساؤل قام الباحث بإجراء اختبار تحليل التباين لإلجابة على هذا االجامعي، نوع الكلية(؟" 

( للعينتين المستًلتين مع متغير نوع الكلية T)الدرجة العلمية، عدد سنوات الخبرة في التدريس الجامعي( واختبار )

 )تطبيًية/نظرية( كما في الجداول التالية:

 أوالا: الدرجة العلمية:

 

 

 

http://www.ajrsp.com/


م 0202-9-5والعشرون | تأريخ اإلصدار:  التاسع المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار  

 
 

 

 

   www.ajrsp.com                                                                                                                   348 

 ISSN: 2706-6495 
 

للفروق في استجابات أفراد العينة حول واقع وأساليب وآليات التدريب  (ANOVA)تحليل التباين( اختبار 22جدول )

 تبعاا لمتغير الدرجة العلمية الكتساب المهارات االجتماعيه لدى فئه الشباب

 المتغير
مصدر 

 االختالف

 مجموع

 المربعات 

 درجات

 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

قيمة 

(F) 

مستوى 

 الداللة

واقع المهارات اإلجتماعية لدى فئة 

 الشباب

بين 

 المجموعات
.20.222 1 222.122 

2.21. 0...1 
داخل 

 المجموعات
2.2..22 22 22.20.2 

 أساليب إكتساب المهارات اإلجتماعية

بين 

 المجموعات
22.0.1 1 .0.21. 

2.21. .12. 
داخل 

 المجموعات
2212.0.1 22 22..0. 

إلكتساب المهارات آليات التادريب 

 اإلجتماعية

بين 

 المجموعات
12.222 1 2..222 

2.121 0.212 
داخل 

 المجموعات
202.22. 22 2.122 

 الدرجة الكلية

بين 

 المجموعات
200..21 1 201.... 

2..1. 0.2.1 
داخل 

 المجموعات
..121.2 22 ..2.0.1 

أفراد حول واقع وأساليب وآليات التدريب الكتساب المهارات االجتماعيه ( نجد أنه ال توجد فروق في استجابات 22من الجدول )

ا لمتغير الدرجة العلمية؛ حيث نجد أن قيم مستويات الداللة لًيمة ) ( P>0.05( )0.02( كانت أكبر من )Fلدى فئه الشباب تبعا

 واقع وأساليب وآليات التدريب الكتساب مما يعني أنه ال توجد فروق ذات داللة احصائية في استجابات أفراد العينة حول حول

ا لمتغير الدرجة العلمية، أي أن جميع أفراد العينة )بمختلف درجاتهم العلمية )الوظيفية((  المهارات االجتماعيه لدى فئه الشباب تبعا

 متفًون على تًييم حول واقع وأساليب وآليات التدريب الكتساب المهارات االجتماعيه لدى فئه الشباب.

( والتي توصلت إلى أنه ال يوجد اختالف دال إحصائياا في توافر المهارات 1002دراسة المزين )وتأتي هذه النتيجة متوافًة مع  

( والتي كان من أهم نتائجها 1002دراسة )الحجار وأبومعال، بشكل عام لدى عينة الدراسة يعزى لمتغير المستوى التعليمي. 

 .ي مستوى المهارات االجتماعية تبعاا للمستوى التعليميوجود فروق ذات داللة إحصائية ف
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 ثانياا: عدد سنوات الخبرة في التدريس الجامعي:

للفروق في استجابات أفراد العينة حول واقع وأساليب وآليات التدريب  (ANOVA)( اختبار تحليل التباين27جدول )

 في التدريس الجامعيدد سنوات الخبرة تبعاا لمتغير عالكتساب المهارات االجتماعيه لدى فئه الشباب 

 مصدر االختالف المتغير
 مجموع

 المربعات 

 درجات

 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

قيمة 

(F) 

مستوى 

 الداللة

واقع المهارات اإلجتماعية 

 لدى فئة الشباب

 22.1002 1 ..211 بين المجموعات

داخل  0.212 02..2

 المجموعات
21.1.21 22 2..0022 

إكتساب المهارات أساليب 

 اإلجتماعية

 .22.02 1 221.212 بين المجموعات

داخل  0.022 1.222

 المجموعات
2222.222 22 22.222 

آليات التادريب إلكتساب 

 المهارات اإلجتماعية

 12.2.2 1 222... بين المجموعات

داخل  0.011. 1.102

 المجموعات
12..202 22 2.222 

 الدرجة الكلية

 .1.0.22 1 02..22. المجموعاتبين 

داخل  21..0 ..2.2

 المجموعات
2..22 22 2.2..1. 

( نجد أنه ال توجد فروق في استجابات أفراد العينة حول واقع وأساليب وآليات التدريب الكتساب المهارات 21من الجدول )

ا لمتغير عدد سنوات الخبرة في التدريس  ( Fالجامعي؛ حيث نجد أن قيم مستويات الداللة لًيمة )االجتماعيه لدى فئه الشباب تبعا

( وبالتالي فهي غير دالة إحصائياا مما يعني أنه ال توجد فروق ذات داللة احصائية في P>0.05( )0.02كانت أكبر من )

ا لماستجابات أفراد العينة حول واقع وأساليب وآليات التدريب الكتساب المهارات االجتماعيه لدى فئه الشباب تب تغير عدد عا

سنوات الخبرة في التدريس الجامعي، أي أن أفراد العينة )بمختلف عدد سنوات خبرتهم في التدريس الجامعي( متفًون على تًييم 

 واقع وأساليب وآليات التدريب الكتساب المهارات االجتماعيه لدى فئه الشباب.

ا لمتغير ويفسر الباحث عدم وجود فروق حول واقع وأساليب وآليات التد ريب الكتساب المهارات االجتماعيه لدى فئه الشباب تبعا

عدد سنوات الخبرة في التدريس الجامعي، لكون غالبية عينة الدراسة من ذوي الخبرة العالية في التدريس الجامعي حيث أن أكثر 

 .سنوات فأكثر 2من أعضاء هيئة التدريس ضمن العينة كانت سنوات خبرتهم في التدريس الجامعي من  %10من 
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 :المؤهل العلميثالثاا: 

( للفروق في استجابات أفراد العينة حول واقع وأساليب وآليات التدريب الكتساب المهارات T( اختبار )28جدول )

 نوع الكليةلمتغير تبعاا  االجتماعيه لدى فئه الشباب

 الفئات المتغير
حجم 

 العينة
 المتوسط

 اإلنحراف

 المعياري

درجة 

 الحرية

 قيمة

(F) 

مستوى 

 الداللة

واقع المهارات اإلجتماعية 

 لدى فئة الشباب

 .1.1 22.01 .2 تطبيقية
200 2.1.2 .122 

 2.22 21.01 2. نظرية

أساليب إكتساب المهارات 

 اإلجتماعية

 22.. 12.22 .2 تطبيقية
200 .212 ..21 

 22.. 12.12 2. نظرية

آليات التادريب إلكتساب 

 اإلجتماعيةالمهارات 

 1.22 12.10 .2 تطبيقية
200 

2..12 

 
.222 

 1.21 2...1 1. نظرية

 الدرجة الكلية
 1..22 10..22 .2 تطبيقية

200 2.222 .022 
 2...2 220.20 2. نظرية

ات المهار ( نجد أنه ال توجد فروق في استجابات أفراد العينة حول واقع وأساليب وآليات التدريب الكتساب22من الجدول )

ا لمتغير نوع الكلية؛ حيث نجد أن قيم مستويات الداللة لًيم ) ( P>0.05( )0.02( كانت أكبر من )Tاالجتماعيه لدى فئه الشباب تبعا

وبالتالي فهي غير دالة إحصائياا مما يعني أنه ال توجد فروق ذات داللة احصائية في استجابات أفراد العينة حول واقع وأساليب 

ا لمتغير نوع الكلية، أي أن أعضاء هيئة التدريس في الكليات وآليات ال تدريب الكتساب المهارات االجتماعيه لدى فئه الشباب تبعا

  التطبيًية والنظرية متفًين على تًييم وأساليب وآليات التدريب الكتساب المهارات االجتماعيه لدى فئه الشباب.

ويرجع الباحث عدم وجود فروق في استجابات أفراد العينة حول واقع وأساليب وآليات التدريب الكتساب المهارات االجتماعيه 

ا لمتغير نوع الكلية، إلى أن عينة الدراسة هم من أعضاء التدريس وهم مؤهلون بدرجة كبيرة في آليات  لدى فئه الشباب تبعا

ت مهارات اجتماعية أو غيرها من المهارات الحياتية األخرى، وبحكم عملهم في تعليم اكساب المهارات والتدريب سواء كان

الشباب وتدريبهم هم أكثر دراية من أي فئة أخرى بالمجتمع باآلليات واألساليب المالئمة لتدريس الشباب أو تدريبهم بغرض 

ذلك يبرر اتجاه استجاباتهم الموحد وعدم وجود  اكتساب المهارات بشكل عام والمهارات اإلجتماعية بشكل خاص، وبالتلي فإن

 اإلختالف.  

 ملخص النتائج والتوصيات : الفصل السادس
 تمهيد:

يشتمل هذا الفصل على عرضاا ملخصاا لنتائج البحث بعد تحليل البيانات كما يشتمل على بعض التوصيات العامة والمًترحات 

 الدراسة من نتائج.التي تًدم بها الباحث في ضوء ما توصلت إليه 
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 أوالا: ملخص نتائج الدراسة

 النتائج المتعلقة بالتساؤل الرئيس: 

 ؟" ما هو واقع المهارات االجتماعيه لدى فئه الشباب من منظور أعضاء هيئة التدريس

  وسط ك بمتأن إلى أن واقع المهارات االجتماعيه لدى فئه الشباب من منظور أعضاء هيئة التدريس عالي وذلأظهرت النتائج

 (. %11.21( ونسبة موافًة عامة )...1)

 ( تليها مهارة التعاطف مع اآلخرين بمتوسط 2..1أظهرت النتائج أن مهارة تًدير الذات جاءت في المرتبة األولى بمتوسط .)

جتماعي ( وفي المرتبة الرابعة حلت مهارة التواصل اال2..1(. وفي المرتبة الثالثة حلت مهارة الصداقة بمتوسط )2..1)

 (....1( بينما في المرتبة األخيرة مهارة العمل ضمن فريق بمتوسط )1.12بمتوسط )

  أظهرت النتائج أن مظاهر واقع مهارة التواصل االجتماعي لدى فئه الشباب والتي جاءت بدرجة عالية من منظور أعضاء

ل مناقشة والتفاهم في العالقات مع اآلخرين، وأن يحاوهيئة التدريس تمثلت في المبادرة بالسالم على اآلخرين، وإعتماد أسلوب ال

 دائماا توضيح رأئيه لآلخرين، باإلضافة إلى اإلنصات بدقة وعدم مًاطعة اآلخرين أثناء حديثهم لفهم وجهة نظرهم.

  اء أعضأظهرت النتائج أن مظاهر واقع مهارة التواصل االجتماعي لدى فئه الشباب والتي جاءت بدرجة متوسطة من منظور

في الًاعات الدراسية، وظهور عالمات الًلق عليه عند تواجده  هيئة التدريس تمثلت في تفضيل الطالب للجلوس في المؤخرة في

 مع مجموعة من الزمالء. 

  أظهرت النتائج أن مظاهر واقع مهارة الصداقة لدى فئه الشباب والتي جاءت بدرجة عالية من منظور أعضاء هيئة التدريس

في تًديم الطالب كل ما يستطيع لمساعدة أصدقائه، وتكوينه للكثير من األصدقاء، باإلضافة إلى محافظته على عالقاته مع تمثلت 

 أصدقاءه الًدامى.

  أظهرت النتائج أن مظاهر واقع مهارة الصداقة لدى فئه الشباب والتي جاءت بدرجة متوسطة من منظور أعضاء هيئة

 كثيراا عند حصول أصدقاءه على درجات متدينة في االمتحان.  التدريس تمثلت في تأثر الطالب

  أظهرت النتائج أن مظاهر واقع مهارة التواصل االجتماعي لدى فئه الشباب والتي جاءت بدرجة عالية من منظور أعضاء

التعليمية،  هيئة التدريس تمثلت في محاولة تفهم وجهات نظر اآلخرين، والتطوع لمساعدة زمالءه في المهمات واألنشطة

 باإلضافة إلى تلبيته دعوة اآلخرين لحضور مناسباتهم المختلفة.

  أظهرت النتائج أن مظاهر واقع مهارة التعاطف مع اآلخرين لدى فئه الشباب والتي جاءت بدرجة متوسطة من منظور

 ين له. أعضاء هيئة التدريس تمثلت في التأثر بالحالة النفسية لمن يحيطون به، وتناسي إساءة اآلخر

  أظهرت النتائج أن مظاهر واقع مهارة تًدير الذات لدى فئه الشباب والتي جاءت بدرجة عالية من منظور أعضاء هيئة

التدريس تمثلت في أن يحب مظهره كما يبدو عليه، ويعتبر نفسه شخصاا مهماا ألسرته وأصدقائه، باإلضافة إلى استطاعته تدبر 

 أمره دوماا.

 اهر واقع مهارة تًدير الذات لدى فئه الشباب والتي جاءت بدرجة متوسطة من منظور أعضاء هيئة أظهرت النتائج أن مظ

 التدريس تمثلت في تنفيذ ما يراه مناسباا له بدون استشارة أحد. 
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  أظهرت النتائج أن مظاهر واقع مهارة تًدير الذات لدى فئه الشباب والتي جاءت بدرجة عالية من منظور أعضاء هيئة

 يس تمثلت في اإلشتراك مع اآلخرين في إبداء الرأي في المجاالت المختلفة.التدر

  أظهرت النتائج أن مظاهر واقع مهارة تًدير الذات لدى فئه الشباب والتي جاءت بدرجة متوسطة من منظور أعضاء هيئة

أن  اك في األنشطة الجماعية دونالتدريس تمثلت في بذل الطالب كل طاقته العملية عندما ينضم لمجموعة عمل، ويبادر لإلشتر

 يطلب منه ذلك، ويحاول المشاركة مع اية مجموعة تًوم بعمل ما، باإلضافة إلى ميله لألعمال الفردية. 

 النتائج المتعلقة بالتساؤل الثاني: 

 ما أساليب اكتساب المهارات االجتماعيه لدى فئه الشباب من منظور أعضاء هيئة التدريس؟" 

  أن أبرز أساليب اكتساب المهارات االجتماعيه لدى فئه الشباب من منظور أعضاء هيئة التدريس تمثلت في  أظهرت النتائج

إشراك الطالب في المشروعات العلمية التي تتطلب المناقشة والحوار، وإتباع طرق التعلم التعاوني التي تساعد على تنمية 

طة الالمنهجية للمتعلمين تشجع على ضبط وإدارة خبرات الطالب المهارات االجتماعية لدى الطالب، والمساهمة في األنش

 االجتماعية الخاصة، باإلضافة إلى المشاركة في أنشطة التعلم الالمنهجية الترفيهية التي تنمى التواصل االجتماعي.

 الثالث: النتائج المتعلقة بالتساؤل 

 اب من منظور أعضاء هيئة التدريس؟" ما آليات التدريب الكتساب المهارات االجتماعيه لدى فئه الشب

  أظهرت النتائج  أن أبرز آليات التدريب الكتساب المهارات االجتماعيه لدى فئه الشباب من منظور أعضاء هيئة التدريس

استخدام استراتيجيات المناقشات الجماعية عبر إدارة جلسة نًاش حول موضوع محدد يشارك فيه الطالب بوصفهم جماعة 

ريب الطالب على كيفية تحديد المشكالت وصياغتها في كلمات ووضع حلول بديلة، وجعل الطالب يواصلون العمل واحدة، وتد

بأنفسهم، وتحميلهم جزءاا من مسؤلية أنفسهم، وتعليم الطالب استراتيجيات الوعي بالذات من خالل تعليم الطالب استراتيجيات 

بالذات من خالل تشجيع الطالب على التعبير عن انفعاالتهم والتمييز تنظيم السلوك، والتركيز على استراتيجيات الوعي 

بينهاباإلضافة إلى استخدام استراتيجيات الحوار البناء وجعل الطالب يناقشون موضوع معين وأن يحافظ كل طرف على دوره 

 ويحترم الرأي اآلخر وأن ال تًتصر إدارة الحوار على طرف واحد.

 

 الرابع:النتائج المتعلقة بالتساؤل 

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات استجابات أعضاء هيئة التدريس حول واقع وأساليب وآليات التدريب 

الكتساب المهارات االجتماعيه لدى فئه الشباب وفقاا للمتغيرات )الدرجة العلمية، عدد سنوات الخبرة في التدريس الجامعي، 

 نوع الكلية(؟" 

 فروق في استجابات أفراد العينة حول واقع وأساليب وآليات التدريب الكتساب المهارات  أظهرت النتائج أنه ال توجد

ا لمتغير الدرجة العلمية.  االجتماعيه لدى فئه الشباب تبعا

  أظهرت النتائج أنه ال توجد فروق في استجابات أفراد العينة حول واقع وأساليب وآليات التدريب الكتساب المهارات

ا لمتغير عدد سنوات الخبرة في التدريس الجامعي. االجتماعيه لدى ف  ئه الشباب تبعا
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  أظهرت النتائج أنه ال توجد فروق في استجابات أفراد العينة حول واقع وأساليب وآليات التدريب الكتساب المهارات

ا لمتغير نوع الكلية.  االجتماعيه لدى فئه الشباب تبعا

 ثانياا: التوصيات

 البحث من نتائج فإن الباحث يوصي بما يلي:بناء على ما توصل إلية 

 الطالب لدى إلى تنمية المهارات االجتماعية تهدف إدارة اإلرشاد الطالبي بالجامعة قبل من تدريبية ودورات برامج عًد 

خاص لكون النتائج قد أظهرت أنها أقل المهارات لدى الشباب من  العمل ضمن فريق بشكل مهارة على والتركيز عام، بشكل

 منظور أعضاء هيئة التدريس.

 مهارتهم االجتماعية. للطالب فرص توفير لتساعدعلي الطالبية الالصفية تطويراألنشطة 

 وعًد البحوث إجراء خالل االجتماعية من المهارات توافر على العمل في مباشر بدور الجامعات أساتذة يطلع أن ضرورة 

 لها. الطلبة وحاجة يتفق وطبيعتها بما لها والتنظير العمل وورش والمحاضرات الندوات

 اللًاءات الدورات التدريبية وعًد من خالل وذلك لديهم االجتماعية المهارات من يرفع أن شأنه من ما إلى الطالب توجيه 

 االجتماعية. المهارات الطالب إلكساب الهادفة والمناظرات

 وممارسة اكتساب من الطالب الدراسية لتمكين المستويات كافة في االجتماعية للمهارات الدراسية المًررات تضمين 

 االجتماعية. المهارات

 

 والمراجع قائمة المصادر

 أوالا: المراجع العربية:

 الفلسطيني، المدني المجتمع في الًيادات النسوية لدى الًرار اتخاذ والًدرة على االجتماعية المهارات (2008) نعمة حلو، أبو 

  . غزة األزهر، جامعة ،ماجستير رسالة

 ( .الحساسية االنفعالية وعالقتها بالمهارات االجتماعية لدى المعاقين سمعيا  في محافظات غزة، 1022أبومنصور، حنان .)

 كلية التربية، الجامعة اإلسالمية، غزة. رسالة ماجستير غير منشورة،

 ( 2222جامعة الدول العربية )الًاهرة.العربي توصيات المؤتمر األول لوزراء الشباب ، 

 ( المهارات االجتماعية وفعالية الذات وعالقتها باالتجاه نحو مهنة 1002الحجار، بشير إبراهيم وأبو معال طالب صالح )

 ، كلية التمريض، الجامعة اإلسالمية: غزة.رسالة ماجستير غير منشورةالتمريض لدى طلبة كليات التمريض، 

 ( .المهارات اال1022الحجار، وفاء .) ،رسالة جتماعية وعالًتها بالضغوط النفسية لدى المرأة الًيادية بمحافظات غزة

 ، كلية التربية، الجامعة اإلسالمية، غزة.ماجستير غير منشورة

 ( المهارات االجتماعية كدالة لكل من الجنس واالكتئاب وبعض المتغيرات النفسية، .100الحسانين، محمد محمد ) مجلة

 ( . العدد )الثاني(..2)رانم( . المجد )االحصائيين النفسيين المصرية دراسات نفسية رابطة 
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 ( .فعالية برنامج سلوكي لتنمية بعض المهارات االجتماعية لدى عينة من األطفال المتخلفين عًلياا .100الحميضي، أحمد .)

 ربية للعلوم األمنية، الرياض.، كلية الدراسات العليا، جامعة نايف العرسالة ماجستير غير منشورةالًابلين للتعلم، 

 ( 102الدخيل هللا، دخيل عبدهللا. ) ،( 1سلسلة المهارات االجتماعية )المهارات االجتماعية ، تدريب وتمارين ومناهج تقييم

 العبيكان للنشر، الرياض.

 ( 102الدخيل هللا، دخيل عبدهللا. ) ،( .المهارات االجتماعية )سلسلة المهارات االجتماعية، المفهوم والوحدات والمحددات

 العبيكان للنشر، الرياض.

 ( 102الدخيل هللا، دخيل عبدهللا. ) ،سلسلة المهارات المهارات االجتماعية، تعليم وتدريس المهارات االجتماعية والقيم

 ( العبيكان للنشر، الرياض..االجتماعية )

 ( .فعالية برنامج تدريبي ل1022الزيادات، مريم وجبريل، موسى .) لمهارات االجتماعية في خفض الخجل واإلكتئاب لدى

 ..22 -212(، 1)..، دراسات، العلوم التربويةطلبة الجامعة األردنية، 

 ( فاعلية برنامج تدريبي في تنمية بعض المهارات اإلجتماعية لدى عينة من أطفال ما 1022الصوافية، جوخة محمد سليم )

 كلية العلوم واآلداب، جامعة نزوي، الجزائر. ،، رسالة ماجستير غير منشورةقبل المدرسة

 ( 1002عبد المعطي، أحمد حسين ومصطفى، دعاء محمد )( دار السحاب للنشر والتوزيع. 2، ط)المهارات الحياتية 

 ( .1002العساف، صالح .)الرياض: مكتبة العبيكان..، طالمدخل إلى البحث في العلوم السلوكية ، 

 ( 1002علي، عبد السالم علي ) السلوك التوكيدي والمهارات االجتماعية وعالقتها بالسلوك االنفعالي للغضب بين العاملين

 (.21، الًاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب. العدد )مجلة علم النفسوالعامالت، 

 ( .المهارات االجتماعية عند الشخصية التجنبية، 1022عمران، هوارية .)العلوم  ، كليةرسالة ماجستير غير منشورة

 سعيدة، الجزائر. –االجتماعية واإلنسانية، جامعة الدكتور موالي طاهر 

 ( معوقات البحث العلمي في كليات التربية من وجهة نظر أعضاء الهيئة 1020المجيدل، عبدهللا وشماس سالم مستهيل )

 (0+2العدد )- 02المجلد  –مجلة جامعة دمشق كلية التربية بصاللة أنموذجاا"،  –التدريسية "دراسة ميدانية 

 ( 2212مدكور، إبراهيم )الهيئة المصرية العامة للكتاب.معجم العلوم االجتماعية ، 

 ( 1002المزين، سليمان حسين موسى ) مدى توافر المهارات االجتماعية لدى طلبة كليتي الشريعة وأصول الدين الجامعة

 عة اإلسالمية غزة.، كلية التربية الجاماإلسالمية بغزة وسبل االرتقاء بها

 ( .المهارات االجتماعية والثبات االنفعالي لدى التالميذ أبناء األمهات المكتئبات، 1002المطوع، آمنة .)رسالة ماجستير 

 ، معهد الدراسات والبحوث التربوية، جامعة الًاهرة، مصر.غير منشورة

 ( مستوى ال1022المًداد، قيس وبطاينة، أسامة والجراح، عبدالناصر ) مهارات االجتماعية لدى األطفال العاديين واألطفال

 (072- 053،) 3،عدد  7المجلة األردنية في العلوم التربوية، مجلد ذوي صعوبات التعلم في األردن من وجهة نظر المعلمين، 

 ( 1020منسي، محمود عبد الحليم وبخيت، خديجة أحمد ) ء، الرياض.درا الزهرا( 2تعليمها وتعلمها، ط) –مهارات الحياة 

 ( .البنية العاملية الختبار المهارات االجتماعية وعالقتها ببعض متغيرات الشخصية، 1021موفق، كروم .)وراه رسالة دكت

 ، كلية العلوم االجتماعية، جامعة وهران، الجزائر.غير منشورة
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 ( المهارات االجتماعية وعالقتها بالكفاءة الذاتية المدرك.102اليوسف، رامي محمود ) ة والتحصيل الدراسي العام لدى عينة

مية مجلة الجامعة اإلسالمن طلبة المرحلة المتوسطة في منطًة حائل بالمملكة العربية السعودية في ضوء عدد من المتغيرات، 

 .22.ص – 11.، المجلد الحادي والعشرون، العدد األول، صللدراسات التربوية والنفسية

 ثانياا: المراجع األجنبية:

 Gresham, F. M. (2002). Teaching social skills to high risk children and youth: Preventive and 

remedial strategies. In M. Shinn, H. Walker, & G. Stoner (Eds.), Interventions for academic and 

behavior problems II: Preventive and remedial strategies (pp. 403–432). Bethesda, MD: National 
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 العالقة بين القواعد الفقهية واألشباه والنظائر والفروق

The relationship between the jurisprudential rule, similarities, analogies and 
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 ملخص البحث

هدفت هذه الدراسة إلى بيان العالقة بين القاعدة الفقهية واألشباه والنظائر والفروق، من خالل بيان مفهومها 

تطبيقات الخاصة بكل مصطلح، وتوصلت الدراسة وبيان أوجه االتفاق واالختالف بينها، مع عرض لمجموعة من ال

أن القاعدة الفقهية هي األصل الرابط )الجامع( للفروع، وأن األشباه والنظائرهي الفروع، وأن إلى نتائج أهمها: 

الفروق هي وجه االختالف بين الفروع المختلفة في الحكم والعلة، وأن األشباه تشير إلى: )الظاهر(، والنظائر تشير 

)الباطن(، وأن مصطلح الوجوه والنظائر مرتبط بالوجوه والنظائر في القرآن العظيم، ومتعلق باأللفاظ، وأن إلى: 

الوجوه تشير إلى: )األلفاظ(، والنظائر تشير إلى: )المعاني( وليس العكس، وأن فن األشباه والنظائر: هو الفن الذي 

ي الظاهر من حيث الصورة، المتفقة أو المختلفة في الباطن يعمل على جمع المسائل أوالفروع أواأللفاظ المتشابهة ف

من حيث الحكم والعلة ، والذي يدركه الفقهاء بدقة أنظارهم.وأن الفروق: هي عبارة عن الفرق بين فرعين أو أكثر 

ا: همن الفروع المتشابهة في الصورة، والمختلفة  في الحكم والعلة. كما أوصت الدراسة بالعديد من التوصيات أهم

االهتمام بالدراسة التطبيقية إلى جانب النظرية، وأن تكون هناك مادة مستقلة لألشباه والنظائر تدرج ضمن المناهج 

 الدراسية، وليس مجرد اإلشارة إليها بشكل خاطف، لما لهذا العلم من أهمية بالغة.

 ،روق الفقهيةالف ،الوجوه والنظائر ،النظائراألشباه و ،القاعدة الفقهية ،التمييز ،لفرقا ،العالقة :الكلمات المفتاحية

 مسائل. ،تطبيقات

 

 

 

 

 

http://www.ajrsp.com/
mailto:sheba.awadi@gmail.com


م 0202-9-5اسع والعشرون | تأريخ اإلصدار: المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار الت  

 
   

 

 

   www.ajrsp.com                                                                                                                    357 

 ISSN: 2706-6495 

 

 

 

The relationship between the jurisprudential rule, similarities, analogies and 

differences. 

 

Abstract 

This study aimed to clarify the relationship between the jurisprudential rule, 

similarities, analogies and differences. Through a statement of its concept and the points of 

agreement and differences between them, with a presentation of a set of examples for each 

term as well. The most important results that the study reached are the jurisprudential rule 

is the base link of the branches. Similarities and analogies are the branches, and the 

differences are the difference between the branches. The similarities refer to (the apparent) 

and the analogies refer to (the subconscious)  

The term faces and isotopes are related to faces isotopes in the Great Qur’an, and is related 

to words, and that faces refer to: (words), and analogies refer to: (meanings) and not the 

other way around. Also, the art of likenesses and analogies is the art that works on collecting 

issues, branches, or words that are similar in appearance, in the terms of the form, which 

agrees or differs in the subconscious in terms of the ruling and the reason, which the jurists 

perceive with the precision of their eyes. Also, the differences which they are the difference 

between two or more branches that are similar in the form, and different in the ruling and 

the reason. The study also recommended several recommendations and here are some 

important points: paying attention to the applied study in addition to the theory, and that 

there should be an independent material for analogs and isotopes to be included in the school 

curricula, and not only referring to them in a cursory manner, because this knowledge is 

really important. 

Keywords: relationship, difference, distinction, jurisprudential rule, similarities and 

analogies, faces and analogies, jurisprudential differences, examples, issues. 

 

 

 

 

http://www.ajrsp.com/


م 0202-9-5اسع والعشرون | تأريخ اإلصدار: المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار الت  

 
   

 

 

   www.ajrsp.com                                                                                                                    358 

 ISSN: 2706-6495 

 

 المقدمة

الظاهر ، (11)الشورةآية )ليس كمثله شيء وهو السميع البصير( القائل في كتابه: ،شبيه وال نظيرنحمدك يا من ليس له 

سيد ى والسالم علوالصالة  الظمائر، ما تخفيهب العالموال تحيط به النظائر، والباطن الذي  ،ال تدركه البصائر الذي

 ين(ه في الدههللا به خيراً يفق يرد )من: ، القائل في حديثهالصادق األمين عبد هللابن ، محمد ورسول العالمين، المرسلين

 .((11)22)البخاري، صفحة 

ا بــَْعُد:  أَمَّ

؛ وذلك لمكانتها القديرة، ووظيفتها الشهيرة، في جمع شتات الفروع الفقهية الكثيرة، للقواعد الفقهية أهمية كبيرة

على المهتم والباحث جهده ووقته،  فهي تختصرزاد من وقع ظهورها، وقوة حضورها،  وهذا ما على طاولة مستديرة،

بعد مزيد من االعتكاف، في مسألة من  ر به المطافوال غنى عنها البتة، ومهما احتج البعض بعدم حجيتها، فإنه سيدو

 دهااألم الحاضنة ألوال، كونها ، ليجزم حينها أنها األصل الذي ال يستغني عنه أحدإليهاواالستناد  لهاللعودة المسائل، 

إيجاز كلمات موجزة تعبر وب فيوالتي تتبلور  .الشتاتالضياع ووالحافظة لهم من ، من كل الجهات - ع الفقهيةالفرو -

لتي بين اوتغنيهم عن التنقيب والبحث في المسائل ، والباحثين ومن إليهم على المهتمينيسر األمورفت، تحتويهم عمن

األفعال ى وبالنية يحكم عل، والتصرفات تابعة للنيات األفعال يعأن جمعلم  "،األمور بمقاصدها، فمن علم بقاعدة "يديهم

ة في صخا في كل األحوال، الصحيح للمسألةبعد التصور  ليلحق بها ما توصل إليه من األشباه واألمثال، ،األقوال أو

يها ا ويضفي عل، وهذا ما يميزهالجديدة في المسائل والنوازل الفقهية ومنافع عديدة،فوائد كذلك ولها  غياب النص.

ح أكثر العلماء بأنَّ مبنى الف .الطابع الشمولي الموجز ر األمو"هي: ؛ قه في الجملة على خمس قواعد كليةوقد صرَّ

 .""، و"الضرر يَُزال"، و"العادة محكمةاليقين ال يزول بالشك"، و"المشقة تجلب التيسيرو"، "بمقاصدها

 ،ظائراألشباه والنوتسمى بصورة ومتفقة في الحكم والعلة، في ال متشابهة القاعدة الفقهية هي فروعفروع و

ضي : عمر بن الخطاب رأولهما جليلين، في كالم صحابيَّين مصطلح األشباه والنظائرالستعمال  تاريخياً  ونجد أصالً 

إلى أبي  ه: عبد هللا بن مسعود رضي هللا عنه، فأما عمر رضي هللا عنه فقد ورد عنه قوله في كتابوثانيهماهللا عنه، 

مما لم  كموسى األشعري رضي هللا عنه، فيما يتعلق بإرشاده إلى مبادئ القضاء: " الفهَم الفهَم فيما يختلج في صدر

فاعِمد إلى أحبها إلى هللا وأشبهها بالحق  ،ثم قِس األمور عند ذلك ،اعرف األمثال واألشباه ،يبلغك في الكتاب والسنة

هُنَّ يَْقِرُن بَْينَ ائَِر الَّتِي َكاَن النَّبِيُّ وأما ابن مسعود فقد ورد عنه قوله: ))لَقَْد َعَرْفُت النَّظَ  .(2002)الدارقطني،  "فيما ترى

ِل(فََذَكَر ِعْشِريَن ُسوَرةً ِمَن  أو ر المتماثلة في المعاني كالموعظة السويريد  ،((111)121)البخاري، صفحة  (اْلُمفَصَّ

 .الحكم أو القصص، ال المتماثلة في عدد اآلية

التي و تلك الفوارق لبيانالفروق علم يأتي دور وهنا ،مجموعة من االختالفات ،وقد توجد في األشباه والنظائر 

الحي يه عن المفهوم اللغوي واالصط، والذي سنتحدث فالحقاً في هذا البحث هكما سنبين ،قد تكون بين فرعين أو أكثر

ية من المسائل الفقه مع عرض مجموعة ،بينها وأوجه االتفاق واالختالف للقاعدة الفهية واألشباه والنظائر والفروق،

 .لخاصة بكل مصطلح بعون هللا تعالىا
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 مشكلة البحث: 

ة لديه من متشابهكاد تكون الدين بعض الصعوبة في التفريق بين مسميات ت أمورالمطلع في جد الباحث وقد ي

قهية واألشباه ف، ومن ذلك الفرق بين القواعد الفي غير محلها لينسب المسائل لمسمياتختلط لديه األمر يف ،البرهة األولى

للقارئ  زهابراوذلك من خالل إيجاد العالقة بين تلك المسميات وإ ،من حل هذه المشكله، لذلك كان البد والنظائر والفروق

 .يسروسهولة  لز بين معانيها بكيالتميسهلة يستطيع من خاللها بصورة سلسة ووالباحث 

 :وذلك كما يليالتساؤوالت الفرعية، وهنا يدور تساؤول رئيسي وينبثق عنه مجموعة من 

 :عنه التساؤوالت الفرعية التالية نبثقوت، (والفروق؟ما العالقة بين القواعد الفقهية واألشباه والنظائر )

 يم القواعد الفقهية واألشباه والنظائر والفروق؟ما مفاه -1

 هي أوجه االتفاق بين القاعدة الفقهية واألشباه والنظائر والفروق؟ ما -2

 هي أوجه االختالف بين القاعدة الفقهية واألشباه والنظائر والفروق؟ ما -3

 هي التطبيقات والنماذج الخاصة بالقاعدة الفقهية واألشباه والنظائر والفروق؟ ما -2

 ختيار موضوع البحث:سباب إأ 

شباه والنظائر القاعدة الفقهية واأل) :لثالثية بين الثالثة المصطلحاتيجاد العالقة اوذلك بإ ،عدم التطرق له بشكل مستقل .1

 .والفروق(

 اإلسهام في إبراز محاسن الشريعة من خالل إبراز جمالياتها حتى في العالقات بين المسميات المتعلقة بها. .2

  راء الفكري في هذا الموضوع.ثزيادة اإل .3

 :أهمية البحث 

 .روصح التصو التداخلزال المسميات ق بينها فإذا عرف الفر ،نه وسيلة التساع نظر المهتم وتعمقه في العلمأ .1

 .التي تالمس حاجة الناسمن األمور في كثير تدخل واألشباه والنظائر والفروق أن مصطلحات القاعدة الفقهية  .2

هية واألشباه يتضمن بيان معنى القاعدة الفق :فالجانب التأصيلي ؛انب التأصيلي والتطبيقيبين الج يجمع البحثن هذا أ .3

فقهية التي ليتمثل في أمثلة لبعض الجزئيات ا :، والجانب التطبيقيق وأوجه االتفاق واالختالف بينهاوالنظائر والفرو

 .تنطبق عليها القاعدة

 .هتم على معرفة مناط الحكم الشرعيث إعانة للمربط التطبيقات الفقهية بموضوع البحأن  .2

 أهداف البحث: 

 يهدف هذا البحث إلى:

 . فقهية واألشباه والنظائر والفروقمفاهيم القاعدة ال بيان  .1

 .فقهية واألشباه والنظائر والفروقأوجه االتفاق بين القاعدة ال بيان  .2

 .ر والفروقائأوجه االختالف بين القاعدة الفقهية واألشباه والنظ بيان  .3

 والفروق. القاعدة الفقهية واألشباه والنظائرالمتعلقة بنماذج عرض المسائل وال .2

 منهج البحث: 

 .صفي بشقيه االستقرئي واالستنتاجيالوالمنهج استخدمت الباحثة في هذا البحث 
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 الدراسات السابقة: 

؛ هيةشباه والنظائر والفروق الفقواألالعالقة بين القواعد الفقهية على دراسة تناولت  -في حدود علمي  - لم أقف

نت عتا ابمعنى أنه ؛آلخرمصطلحين دون االفرق بين أو  ،على حدهبكل مصطلح  وإنما وقفت على دراسات متعلقة

 :بجانب دون اآلخر ومن ذلك

 :م0229الحسني سة باسم محمد صالح درا -2

شباه والنظائر في المصطلحات "الفروق بين األ :هذه الدراسة للباحث باسم محمد صالح الحسني بعنوان

 ، السنة الرابعةادي والستون، العدد الحالمجلد الخامس عشر ،من رأى للدرسات االنسانية مجلة سر ،األصولية "

 .م2012، عشر

 ضئر في المصطلحات الفقهية من خالل عرق بين األشباه والنظاوسعى الباحث في هذه الدراسة إلى بيان الفر

، وذلك كالفرق بين المطلق والعام، والفرق بين العلة والسبب، ة المرتبطة بهايقات األصوليمفهومها وعرض التطب

 .والفرق بين العلة والحكمة

تائج ر الن. ولم يذكبعض تلك المصطلحات كأنموذج ..." وقد أتيت في يحثي على: "قوله بحثه إلىوخلص في نهاية 

 .التي توصل لها من خالل بحثه

 :م0222بومدين بطاهر محمد  دراسة -0

مجلة  ،التمييز بين األشباه والنظائر والفروق الفقهية": "هذه دراسة للباحث بطاهر محمد بومدين بعنوانو

 م.30/6/2016، ئر، العدد التاسع، الجزء الثانيجامعة الجزا

اق واالختالف ه االتفشباه والنظائر والفروق الفقهية من خالل بيان أوجيز بين األوجه التمياهتم هذا الباحث في بيان أ

 :ي، وخلص في بحثه إلى ما يلالمسائل الفقهية المتعلقة بهالتطبيقات ويفرد مبحثاً خاصاً بالم  ، إال أنهبينها

 هو قوة هذا االشتراك حيثهو االشتراك والفارق بينهما،  –ويقصد األشباه والنظائر –أن الجامع بين الكلمتين  -

 .ن الشبيهالنظير أقوى م

إنما هي  ،، أما الفروق فليست مسائلة بينها تشابه بعضها أقوى من بعضهي مسائل فقهي: ه والنظائرأن األشبا -

 أوصاف ومعان تقع بين المسائل المتشابهة ويمنع من اشتراكها في الحكم.

 .كون في األشباه وتكون في النظائرأن الفروق ت -

 م:0222فضيل شاهر  دراسة كاظم -3

المشترك اللفظي في القرآن وعالقته بمفهوم األشباه : "ل شاهر بعنوانوهذه الدراسة للباحث كاظم فضي

 م.2006، 2-1، العددان انية، المجلد التاسعمجلة القادسية للعلوم االنس، وأهم أسباب نشوؤه"، والنظائر

 :يلي ه الدراسة توصل الباحث إلى ماوفي هذ

 .ال يتعدى مفهوم االشتراك اللفظي أن معنى األشباه والنظائر -

 ،ا وهناكهن. وحيثث تتكرر هي األلفاظ نفسها :وأن النظائر .هي معاني تلك األلفاظ التي تصدر عنها :أن األشباه -

 .يذكر هنا بمعنى وهناك بمعنى آخر هو نظير اللفظ الذي :فاللفظ
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 طة البحثخ: 

 :تاليوع البحث على النحو ال، وقد تناولت موضوخاتمة شتمل هذا البحث على مقدمة وأربعة مباحثا

 وأهدافه ومنهجه والدراسات ، وأهميتهاختيار موضوعهكلة البحث وأسباب وقد ذكرت فيها مش :المقدمة ،

 السابقة.

 وفيه ثالث مطالب: ،مفاهيم القاعدة الفقهية واألشباه والنظائر والفروق: المبحث األول 

 .لقاعدة الفقهيةل المفهوم اللغوي واالصطالحي: المطلب األول -

 .ألشباه والنظائرلالمفهوم اللغوي واالصطالحي : يالمطلب الثان -

 لفروق.المفهوم اللغوي واالصطالحي ل: المطلب الثالث -

  :وفيه ثالثة مطالب: ،أوجه االتفاق بين القاعدة الفقهية واألشباه والنظائر والفروقالمبحث الثاني 

 .قاعدة الفقهية واألشباه والنظائر: أوجه االتفاق بين الالمطلب األول -

 : أوجه االتفاق بين القاعدة الفقهية والفروق.لمطلب الثانيا -

  : أوجه االتفاق بين األشباه والنظائر والفروق.المطلب الثالث -

 وفيه ثالثة مطالب:   ،أوجه االختالف بين القاعدة الفقهية واألشباه والنظائر والفروق :المبحث الثالث 

 ية واألشباه والنظائر. : أوجه االختالف بين القاعدة الفقهالمطلب األول -

 . الف بين القاعدة الفقهية والفروق: أوجه االختالمطلب الثاني -

 . ف بين األشباه والنظائر والفروق: أوجه االختالالمطلب الثالث -

 لنظائر والفروق، وفيه ثالثة مطالبنماذج وتطبيقات )مسائل( للقاعدة الفقهية واألشباه وا: المبحث الرابع: 

 ماذج وتطبيقات للقاعدة الفقهية.ن: المطلب األول -

 .نماذج وتطبيقات لألشباه والنظائر: المطلب الثاني -

 .: نماذج وتطبيقات للفروق الفقهيةالمطلب الثالث -

 :بمراجع ومصادر البحثمتبوعة  ،وفيها نتائج وتوصيات البحث الخاتمة. 

 هللا ولي التوفيق ،،،و

 

   :المبحث األول

 شباه والنظائر والفروق مفاهيم القاعدة الفقهية واأل

 :المطلب األول

   لقاعدة الفقهية المفهوم اللغوي واالصطالحي ل

أن معرفة المركب القواعد الفقهية مركٌب إضافي يتكون من المضاف وهو القواعد، والمضاف إليه وهو الفقه، وبما 

 ُركب منهما.  من لفظيه الذيمفرداته فينبغي أوالً تعريف كالً تتوقف على معرفة 
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 تعريف القاعدة لغة: 

، ومنه قوله (3662، صفحة 1221)ابن منظور م.،  ، وقواعد البيت أساسهأصل األس، والقواعد األساسالقاعدة: 

، صفحة 1212)ابن فارس،  الستقرار والثباتوتفيد معنى ا ،(121)البقرةآية تعالى: )وإذ يَرفُع إبراهيَم القواعَد من البيتِ 

 .(210، صفحة 2002)بصمة جي،  والقاعدة ما يباع عليه الشيء أي يستقر ويثبت، (106

أي أنها )أصل وأساس( لما ينبني عليها من  ؛وبهذا المعنى اللغوي استُعملت كلمة "القاعدة" في مصطلح "القاعدة الفقهية"

 الفروع الفقهية وجزئياتها.

 تعريف القاعدة في االصطالح العام: 

 .(123)الجرجاني، صفحة  كلية منطبقة على جميع جزئياتها""هي قضية بأنها:  عرفها الجرجاني-

  :تعريف الفقه لغة 

والعلم به، يقال: فَقِْهُت الحديَث أَْفقَهُه، وكل علم بشيء فهو فقه، فهو بمعنى: الفهم. وقيل: العلم الفقه لغة: فهم الشيء، 

 .(3210، صفحة 2000)ابن منظور،  بالشيء، والفهم له

 :ًتعريف الفقه اصطالحا 

معرفة األحكام الشرعية، العملية، المكتسبة من أدلتها  :أنه ،أفضلهامن  ،عّرف الفقه في االصطالح بعبارات متنوعة

 .(216)الجرجاني، صفحة  التفصيلية

 :تعريف القاعدة الفقهية 

ة" المتبع ذكره في تعريف "القاعدة الفقهي ما سبق ذكره في تعريف "القاعدة" في االصطالح العام، يالحظ أنه أيضاً 

 لعلماء وفيما يلي نبذة من تعريفاتهم:من قِبَل ا

وجملِة  ،وأعم من العقود كلي هو أخص من األصول وسائر المعاني العقلية العامة، عرفها المقري بأنها: "كلٌ -

 . (212)المقري م.، صفحة  الضوابط الفقهية الخاصة"

  .(11، صفحة 1221)السبكي،  الكلي الذي ينطبق على جزئيات كثيرة"بأنها: "القاعدة هي األمر  وعرفها السبكي-

  .(120، صفحة 1226)الطوفي ،  وعرفها الطوفي بأنها: "القضايا الكلية التي يُعرف بالنظر فيها قضايا جزئية"-

إذ هي عند الفقهاء حكم أكثري ال كلي  ؛اعدة عند الفقهاء غيرها عند النحاة واألصوليينبقوله: "الق الحموي وعرفها-

 .(11، صفحة 1261)الحموي،  ينطبق على أكثر جزئياته لتعرف أحكامها منه"

ة واألصل والقاعد ،كامها منها"صورة كلية تنطبق على جزيئات يتعرف أح بـأنها: وعرفها ابن لقمان أحمد بن محمد -

 .(21، صفحة 2002)لقمان،  والضابط بمعنى واحد "

 كاماً تتضمن أح ،أصول فقهية كلية في نصوص موجزة دستوريةبأنها: " ومن المعاصرين، عرفها مصطفى الزرقاء-

 .(32، صفحة 1226)الزرقا،  تشريعية عامة في الحوادث التي تدخل تحث موضوعها"

وبما أن األحكام الشرعية ، واألصلهو: األساس،  ،ستعماالت كلمة )القاعدة(يالحظ أن اللفظ المالزم ال .. ومما تقدم

لى أن ظ عحفقهية والجزئيات التي تدخل تحتها، كما يالللفروع ال واألصل على القواعد، اعتبرت القواعد األساس تبنى

ت ما من االستثناءا، وهذا يعني أنه قد يوجد للقواعد الفقهية هناك من يعرفها بأنها كلية، وهناك من يعرفها بأنها أغلبية

 .يجعلها أغلبية، كما سنبينه أدناه
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ع جميالذي يحوي في طياته  الموجز األصل الشامل :نهابأ، يمكن للباحثة تعريف القاعدة الفقهية ..ه ـــعليو

 .التي تنسب إليه، وتعرف أحكامها منهالفقهية لفروع ا

، دة الفقهيةمفهوم القاع والواردة فيددة شبهومن خالل التفاسير المتع نالحظفإننا  :مستثنيات القاعدة الفقهيةأما عن 

فروع ملة من الج تحتها تندرجأغلبية بأنها: قضية  ثير؛ حيث يعرفها الكوعلى األخص في لفظ "أغلبية" أن لها استثناءات

الحموي: "إن القاعدة هي عند الفقهاء  يقولو .حجية القاعدة فيوهذا يطرح إشكالية القدح  ،الفقهية تعرف أحكامها منها

 لتعرف أحكامها" ، ال كلي ينطبق على أكثر جزئياته،عند الفقهاء حكم أكثري غيرها عند النحاة واألصوليين، إذ هي

)الندوي،  علماء بقوله: "من المعلوم أن أكثر قواعد الفقه أغلبية"الواليه أشار بعض  ،(11، صفحة 1261)الحموي، 

 . (23، صفحة 1222

أي على ) "،مستثنى قاعدة "البينة حجة متعدية واإلقرار حجة قاصرة مثال :استثناءات القواعد الفقهيةومن أمثلة 

بض أنه ق على أن األب أقر أنه لوولكن يوجد لها استثناء وهو  ،، هذه هي القاعدةالمقر لقصور واليته على نفسه(" نفس

عدم و ،حجة عليها، وهنا االستثناء بتعدية الحجة إلى البنت فإن ذلك اإلقرار يعد ؛مهر ابنته البكر البالغة من زوجها

 .فتبرأ ذمة الزوج وهناقصورها على المقر وهو األب، 

 تلك المستثنياتف ،إال أنها قليلة جداً ال تقدح بحجية القاعدة الفقهية وكليتها ،وبالرغم من وجود تلك االستثناءاتولكن 

 .الموضوع من جميع الجوانبحفظ حتى يتم  ،ولذلك يتم حفظ تلك المستثنياتوال من كونها كلية ا نهمن شأ تنقصال 

 

 :ثانيالمطلب ال

 والنظائر شباهاللغوي واالصطالحي لأل المفهوم

 األشباه والنظائر لغة: 

 :األشباه لغة 

"من ل:ومنه يقال في المث ،أي ماثله. يقال: أشبه الشيُء الشيَء؛ المثل بمعنى: و"َشبَه" و"شبيه"ع كلمة "ِشْبه"جم

 .(111، صفحة 2000)المقري أ.،  وشبهت الشي بالشيء أقمته مقامه بصفة جامعة بينهما ، أشبه أَباه فما ظَلَم"

 :النظائر لغة  

ه ومن ،أي مثلك ألن الناظر إذا نَظَر إليهما رآهما سواء يقال: فالن نظيرك؛ ،بمعنى المثيل أيضاً  ،جمع نظير

ع نظيره ، والنظائر جماً لهماعل شيئاً نظيرأي ال تج ؛ وال بكالم رسول هللا عليه وسلمال تناظر بكتاب هللا قول الزهري:

 .(232، صفحة 2000)المقري أ.،  وهي المثل والشبه في األشكال واألخالق واألفعال واألقوال

 .والنظائر بمعنى واحد وهو المثيل أن اللغوين جعلوا مصطلحي األشباه :يمكننا القول .. وعليه 

ثر كتقتضي االشتراك في أ :هب إلى أن المماثلة: تقتضي المساواة من كل وجه، والمشابهةيوطي بينها وذوفرق الس

 ، ولو واحداً.تكفي بعض الوجوه :الوجوه ال كلها، والمناظرة

كالنحوي  ،قابل نظيره في جنس أفعاله والنظير ما ،أن المثيل ما تكافأ في الذات :إال أن العسكري في فروقه قال

حقيقة  نألن التماثل يكو ؛وال يقال النحوي مثل النحوي ،م يكن له مثل كالمه في النحو أو كتبه فيهن لنظير النحوي وإ

قال وال يقال القدرة كما ي ،فيقال السواد شبه السواد ،، أما الشبه فيستعمل فيما يشاهدفي أخص األوصاف وهو الذات
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 .(126ة ، صفح1260)العسكري،  مثلها

  والنظائر اصطالحاً األشباه: 

 ،د تحمل عنوان )األشباه والنظائر(من الباحثين أن طائفة كبيرة من الكتب المؤلفة في القواع حينما وجد كثيرٌ 

لذلك تعددت  ،، وفي سبب تسمية كثير من كتب القواعد الفقهية بذلكيبحثوا عن معنى األشباه والنظائراستهواهم ذلك إلى أن 

 .(11، صفحة 2011)الباحسين ي.،  ات المفسرين اصطالحاً لمصطلح األشباه والنظائرتفسير

  اصطالحاً:األشباه  

 :وهي ،سبعة تفاسيرإلى اصطالحاً األشباه  مفهومتعددت تفاسير 

 أنها الفروع الفقهية التي أشبها بعضها بعضاً في حكمه: .2

وع ماهي عليه في كتب القواعد هي الفر األشباه وفقاحسين األشباه والنظائر: "وبوجه عام فإن جاء في المفضل للب

الفقهية التي أشبها بعضها بعضاً في حكمه، سواء كان لها شبه بأصول أخرى أضعف من شبهها بما ألحقت به أو 

 .(12_11، صفحة 2011)الباحسين ي.،  لم يكن.."

 مع اختالف الحكم: التي تشبه بعضها أنها المسائل .0

قال الحموي: "المراد بها المسائل التي يشبه بعضها بعضا مع اختالف في الحكم ألمور خفية أدركها الفقهاء بدقة 

 .(1261)الحموي،  أنظارهم"

 ه:الوجو في أكثرأنها الفروع الفقهية المتشابهة  .3

جاء في الوجيز في شرح القواعد الفقهية:" ويراد باألشباه الفروع الفقهية التي تشبه بعضها مع بعض في أكثر 

 (26، صفحة 2016)المخالفي،  الوجوه، مما يقتضي التساوي في الحكم"

 متعددة:المسائل المتشابهة من أوجه أنها  .4

، (12، صفحة 2010)ابن الملقن،  الملقن:" ويراد باألشباه المسائل المتشابهة من أوجه متعددة"جاء في قواعد ابن 

 وهنا بعكس األمثال التي قال بأنها متشابهة من كل وجه.

 :أنها اللفظ المشترك .5

، 2006)الزركشي ب.،  كلفظ األمة" اللفظ المشترك الذي يستعمل في عدة معان: " قال الزركشي في البرهان

  .(61صفحة 

مدة، بمعنى الكذلك الطائفة من الناس وهو الغالب، و جاء بمعنى معاني، فقدبعدة  إذ أن لفظ )أمه( جاءت في القرآن

 ، وبمعنى اإلمام في الخير.وبمعنى الدين

 :أنها اجتذاب الفرع أصالن .2

ثرهما فينظر إلى أوالهما وأك ،أن يجتذب الفرع أصالن ويتنازعه مأخذان إن األشباه:تاج الدين السبكي  قالوفي ذلك 

 .(1226)التهناوي،  شبها فيلحق به"

 (:)الوجوهأنها اسم للمعاني .7

فقد جاء في مؤلفات  .(2011)مقاتل، ، ومعنى الوجوه هنا: تفسير كل كلمة بمعنى غير األخرى الوجوه اسم للمعاني

الوجوه والنظائر جعل مصطلح الوجوه بديالً عن األشباه وذلك كما في كتاب )الوجوه والنظائر في القرآن العظيم( 
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 لمقاتل بن سليمان.

 :ًالنظائر اصطالحا 

 :وهي ،ستة تفاسيراصطالحاً إلى  مفهوم النظائرتعددت تفاسير 

 المتشابهه في الصورة المختلفة في الحكم: أنها المسائل .2

جاء في قواعد ابن الملقن: "والغالب في إطالق لفظ )النظائر( أن يراد به المسائل المتشابهة في الصورة المختلفة 

 .(2010)ابن الملقن،  في الحكم"

 ماكان فيها أدنى شبه: .0

عن األشباه والنظائر: "...أما النظائر من حيث الداللة اللغوية ال تختلف عن األشباه،  ينجاء في المفضل للباحس

 .(2011)الباحسين ي.،  ولكن أصحاب االصطالح من الفقهاء يفسرون النظائر بما كان فيها أدنى شبه "

 أنها الفروع الفقهية المتشابهة في بعض الوجوه: .3

الوجيز في شرح القواعد الفقهية:"النظائر هي الفروع الفقهية التي تشتبه بعضها مع بعض في بعض جاء في 

 (2016)المخالفي،  الوجوه ولو كان وجهاً واحداً مما يقتضي االختالف في الحكم"

 أنها المسائل المتشابهة من وجه واحد: .4

ن الملقن، )اب فهي المسائل المتشابهة من وجه واحد وإن كانت تختلف في بقية الوجوه"قال ابن الملقن:" وأما النظائر 

2010) 

 :المتواطئة األلفاظأنها  .5

يوجد اللفظ له ، ومعنى ذلك: أن (61، صفحة 2006)الزركشي ب.، والنظائر كاأللفاظ المتواطئة.  :قال الزركشي

 معنى واحد، وهذا المعنى له أفراد كثيرون.

 :اسم لأللفاظأنها  .2

، فلفظ كل كلمة ذكرت في موضع نظير اسم لأللفاظ :جاء في مؤلفات الوجوه والنظائر للقرآن الكريم أن النظائر

 .(2011)مقاتل،  للفظ الكلمة المذكورة في الموضع اآلخر

   :أصل مصطلح األشباه والنظائرا عن وأم

 حين من كالم عمر بن اْلخطاب ...: "وقد وجدت لذلك أَصالً قال السيوطي في مقدمة كتابه األشباه والنظائر

ا لَْم يَْبلُغْ  ،ِفيَما يَْختَِلُج فِي َصْدِركَ  اْلفَْهَم اْلفَْهمَ  ...: كتب إلى أَبي موسى األَشعري، أَما بعد اْعِرْف  ،نَّةِ ِكتَاِب َوالسُّ َك فِي الْ ِممَّ

وِهي  ،هبا. هذه قطعة من كتِفيَما تََرى" ، َوأَْشبَِههَا بِاْلَحقِّ فَاْعِمْد إلَى أََحبِّهَا إلَى هللاَِّ  ،ثُمَّ قِْس اأْلُُموَر ِعْنَدكَ  اأْلَْمثَاَل َواأْلَْشبَاهَ 

ِ وَ : "وله. وفي قمنقولعليها ما ليس بِ  لِيقاس ،نظائر وحفظهاال عتببِت رمي األصِريحة ف أَْشبَِههَا فَاْعِمْد إلَى أََحبِّهَا إلَى هللاَّ

 الَِّذي ،ْلفَّن اْلُمَسمَّى بِاْلفُُروقِ إَشاَرة إلَى أَنَّ ِمْن النَّظَائِر َما يَُخالِف نَظَائِره فِي اْلُحْكم لُِمْدَرٍك َخاصٍّ بِِه َوهَُو ا ،بِاْلَحقِّ "

 ى أَنإل " إشارةفِيَما تََرى" ي قَْوله:. َوفِ اْلُمْختَلِفَة ُحْكماً َوِعلَّة ،ة تَْصِويراً َوَمْعنىً ن النَّظَائِر اْلُمتَِّحدَ يُْذَكر فِيِه اْلفَْرق بَيْ 

أن  ىإِلو ،قِينال أن يصل إلى اليو ،ردرك الحق في نفس األمي ه أَنيلَيس علو ،اابوه صا ظَنف بِملد إنما يكهالمجت

 .(1، صفحة 1263)السيوطي،  ره"المجتهد ال يقلد غي
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  :الوجوه والنظائر مصطلح وأما عن

ومنها كتاب الوجوه والنظائر في  ،للعديد من الكتب الوجوه والنظائر في القرآن الكريم فقد ورد في مؤلفات

أن تكون الكلمة واحدة ذكرت في  :بمعنى مصطلحح الوجوه والنظائرقد ورد ، ولمقاتل بن سليمان  القرآن الكريم

ك ذلعلى كما سنورد مثال  ، أريد بكل مكان معنى غير اآلخر،مواضع من القرآن الكريم على لفظ واحد وحركة واحدة

لفظ الكلمة ل فلفظ كل كلمة  ذكرت في موضع نظير ، ا الحقاً في التطبيقات الخاصة باألشباه والنظائر في بحثنا هذ

ظ، ، النظائر اسم لأللفابمعنى غير معنى اآلخر هو الوجوه ، وتفسير كل كلمةاآلخر هو النظائركورة في الموضع المذ

  .(6، صفحة 2011)مقاتل،  والوجوه اسم للمعاني

 يللمعانه اسم الوجوقيل أن وبذلك نالحظ أن مصطلح الوجوه والنظائر في القرآن قد جاء مخصوص في األلفاظ وقد 

 .والنظائر اسم لأللفاظ

إَشاَرة إلَى أَنَّ ِمْن النَّظَائِر َما يَُخالِف نَظَائِره فِي اْلُحْكم " في قوله: كالم السيوطيما ورد في  على وبناءً ه .. ـــــــوعلي

"، ْكًما َوِعلَّةحُ  َوَمْعنًى، اْلُمْختَلِفَةق بَْين النَّظَائِر اْلُمتَِّحَدة تَْصِويًرا الَِّذي يُْذَكر فِيهِ اْلفَرْ  ،ْلفَّن اْلُمَسمَّى بِاْلفُُروقِ لُِمْدَرٍك َخاصٍّ بِهِ َوهَُو ا

 :تنقسم إلى قسمينالنظائر  أن ،"ه "إن من النظائر ما يخالفوباألخص فيما جاء لفظلنا  يتبين

 .َوِعلَّة والمتفقة ُحْكماً  ،تَْصِويراً َوَمْعنىً مع نظائرها النَّظَائِر اْلُمتَِّحَدة قسم  -1

 .َوِعلَّةاْلُمْختَلِفَة ُحْكماً ، وتَْصِويراً َوَمْعنىً نظائرها  اْلُمتَِّحَدة معالنَّظَائِر وقسم  -2

 ماجاء في قول الزمخشري :وبناء على  ،الفقه معرفة النظائر""أصحابنا  : قال بعضقول السيوطي جاء في  ما على وبناءً 

الزمخشري، ) " في إبراز خفيات المعاني ورفع األستار عن الحقائقليس بالخفي "والستحضار العلماء المثل والنظائر شأن 

اء في ماجوبناء على .....إلخ .كتب األشباه والنظائر وكتب الوجوه والنظائراستقراء على  وكذلك بناءً   ،(121، صفحة 1226

الجهد المزيد من  بذل دـــوبع،(2006)الزركشي ب.،  لوجوه في المعاني وُضِعف""وقيل النظائر في اللفظ واقول الزركشي:

ي ف توصلت إلى مفهوم األشباه والنظائر سواءً  أظن أني قد ،هوبعون من هللا وتوفيق، القراءة واالطالع والتفكيرالتمعن وو

 :النحو التاليعلى وهو  ،قرآن الكريم أو غيرهالفقه أو في ال

  .متشابهة في الظاهر من حيث الصورةال األلفاظهي المسائل أوالفروع أو : األشباه

 م.والذي يدركه الفقهاء بدقة أنظاره والعلة،ف في الحكم ق أو المختلِ الباطن الكامن في األشباه، المتفِ  نهي عبارة ع: رالنظائ

  .()الباطن :والنظائر تشير إلى (،اهر)الظ ى:فاألشباه تشير إل وبالتــــــــــــالي.

 :اآلتي ىإل بإذن هللا سيؤديأظن أنه  وتوفيقه، بعون هللاإليه وهذا المفهوم الذي توصلت 

  المفاهيم تشابهالحاصل في والتداخل سيزيل اللبس. 

  لصيقاً  )الوجوه( سبب جعل مصطلح األشباه ما :ن وهوالباحثين دار في عقولوسيجيب على السؤال الذي طالما 

 ؟!بمصطلح النظائر

  ؛ أي أن الفهم الحقيقي يكون في معرفة بواطن األمور وليس : "الفقه معرفة النظائرسيفسر معنى قول كما أنه"

 .ظواهرها

  اظ،األلفاسم للظاهر وهي  :، فالوجوهالوارد في كتب الوجوه والنظائر مصطلح "الوجوه"ل المعنى المتداولسيصحح 

اسم  اسم للمعاني وأن النظائر : أن الوجوهبقولهم وليس العكس كما يتداوله البعض، ن وهي المعانياسم للباط :والنظائر

http://www.ajrsp.com/


م 0202-9-5اسع والعشرون | تأريخ اإلصدار: المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار الت  

 
   

 

 

   www.ajrsp.com                                                                                                                    367 

 ISSN: 2706-6495 

 

م ـــالي فاأللفاظ أوالً ث، وبالتح الوجوه أوالً ثم مصطلح النظائرهو ورود مصطلصحة استنتاجي وما يؤكد ، لأللفاظ

    .المعاني وألفاظها وال يقال: ،: األلفاظ ومعانيها، فيقالمعانيها

متشابهة المسائل أوالفروع أواأللفاظ ال جمعهو الفن الذي يعمل على  بأنه:احثة تعريف فن األشباه والنظائر ومما سبق يمكن للب

 .الفقهاء بدقة أنظارهم والذي يدركه والعلة،من حيث الحكم  في الباطنفي الظاهر من حيث الصورة، المتفقة أو المختلفة 

 

 :المطلب الثالث

 وم اللغوي واالصطالحي للفروقالمفه

وجود ظاهرة المسائل المتشابهة المتحدة في صورها والمختلفة في أحكامها وعللها مما ال يعد وال  للفقهاء لقد تبين

ن المسائل وجد الفقهاء أن م وقد  .(62، صفحة 2002)الزركشي ب.،  الفقه جمع وفرق""يحصى، حتى قال بعضهم: 

ها ن المسألة واألخرى المشابهة لالفقهية ما يتشابه في الظاهر، مما قد يظن أن له حكماً واحداً، ولكنه في الحقيقة مختلف، وبي

  فرقاً يجعل لكل مسألة حكماً خاصاً بها، فألّفوا الفروق. 

 :تعريف الفروق لغة 

وهو أصل  ،ومعناه: التمييز والفصل بين األشياء ن،والفرق تفريق مابين الشيئيين حين يتفرقا الفروق جمع فرق،

تعالى الفرقان، قال  هللاومنه ُسمي كتاب  .،(223، صفحة 1212)ابن فارس، صحيح يدل على تمييز وتزييل بين شيئين 

 {على عبده ليكون للعالمين نذيراً  تبارك الذي نزل الفرقان}تعالى: ل وقا ،(2)آل عمران آية الفرقان{ }وأنزلتعالى: 

 ، ألن هللا تعالى فرق به بين الحق والباطل والهدى والضالل.(1)الفرقان آية

 :ًتعريف الفروق اصطالحا 

، 1223)القرافي ش.،  "ي األخرىنى مناسب للحكم في إحدى الصورتين، مفقود فهو إبداء مع": القرافي بأنه اعرفه -

 .(203صفحة 

ء علة، أو جز األصل، يصلح أن يكون علة مستقلة،إبداء معنى مناسب للحكم يوجد في  "هو :بقوله الشوكاني اوعرفه -

الشوكاني، ) ع، ويعدم في األصل"، ويعدم في الفرع، أو يوجد في الفرت العلة شبيههأو شبهاً إن كان سواء كان مناسباً،

 .(320، صفحة 1226

 تعريف علم الفروق الفقهية: 

، ن النظائر المتحدة تصويراً ومعنىالفن الذي يذكر فيه الفرق بي" :لدين السيوطي عن علم الفروق بأنهقال جالل ا -

 .(1263)السيوطي،  "المختلفة حكماً وعلة

فقهية المتشابهة ائل ال، وأسبابها بين المساالختالفالعلم الذي يُبحث فيه عن وجوه ": بأنه وقال الدكتور يعقوب الباحسين -

ن معنى تلك الوجوه وماله صلة بها، ومن حيث صحتها وفسادها، وبيان ، من حيث بيافي الصورة، والمختلفة في الحكم

، 1226)الباحسين ي.،  "لثمرات والفوائد المترتبة عليها، واا، ونشأتها وتطورها، وتطبيقاتهاشروطها ووجوه دفعه

 .(21صفحة 
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 بين فرعين أو أكثر من الفروع الفرق عبارة عن بأنها: الفروق،أن تعرف تستطيع الباحثة تقدم  ومن خالل ما

 .والعلة فة في الحكمالمختلوفي الصورة  المتشابهة

 

   :المبحث الثاني

 بين القاعدة الفقهية واألشباه والنظائر والفروق تفاقأوجه اال

 :المطلب األول

 أوجه االتفاق بين القواعد الفقهية واألشباه والنظائر

 التالي: تتفق القواعد الفقهية واألشباه والنظائر في

 1263)السيوطي،  يث الموضوع وهي الفروع الفقهية المتشابهةتتفق القواعد الفقهية مع األشباه والنظائر من ح ،

 .(12صفحة 

  (1263)السيوطي،  الشرعيتتفق القواعد الفقهية مع األشباه والنظائر من حيث األثر وهو الكشف عن الحكم. 

 لرابط وبالتالي فالقاعدة الفقهية هي ا ،الحكم والعلة تدخل تحت مظلة القاعدة الفقهية األشباه والنظائر المتفقة في أن

 .ةالحكم والعلفي المتفقة  ،الجامع لتلك األشباه والنظائر

 .المتفقة في الحكم والعلة ()الفروع الفقهية والنظائراألشباه  =الفقهية  القاعدةأن: نتوصل من خالله إلى ل

ئر(، )األشباه والنظا من الفروع الفقهية المتشابهة يح المحضورات" تندرج تحتها مجموعةرورات تبالض" قاعدةفمثالً: 

 :نحو

 .جواز األكل أو الشرب من المحرم، إذا خشي على نفسه الهالك -

 .ألشخاص إذا توقفت عليها مداواتهمجواز كشف الطبيب على عورات ا -

 .فر لإلكراهجواز التلفظ بكلمة الك -

 .جواز اتالف المال لصيانة النفس -

يعها ، وجمحرم، والعلة في ذلك هي اإلضطرارتشترك في حكم واحد وهو إباحة الم)األشباه والنظائر( فهذه الفروع 

 ".الضرورات تبيح المحضورات: "ة وهيوسواها المشابه لها تربطه قاعدة فقهي

 

 :الثاني طلبالم

 وقبين القاعدة الفقهية والفر االتفاق وجهأ

 التالي: فييتجلى االتفاق بين القاعدة الفقهية والفروق 

 هتم بالفروع القاعدة الفقهية ت، إال أن تتفق القاعدة الفقهية مع الفروق من حيث الموضوع وهو الفروع الفقهية المتشابهة

هة والمختلفة في ية المتشابتهتم بالفروع الفقهفإنها الفروق الفقهية أما ، والمتفقة في الحكم والعلةالفقهية المتشابهة 

 .(2016)المخالفي،  وذلك إليجاد الفرق بينها ،الحكم والعلة
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 الثالث: طلبالم

 بين األشباه والنظائر والفروق االتفاقأوجه 

 فيما يلي:األشباه والنظائر والفروق تتفق 

 للذين بينهما فرق يمنع قياس أحدهما على اآلخر، بينهما مناظرة أن األشباه والنظائر شاملة للفروق؛ ألن الفرعيين ا

 .(22، صفحة 2016)المخالفي،  وهي وجه الشبه الضعيف

 ي دائرة ال يتمحوران ف أي؛ لفقه فقط كما في القاعدة الفقهيةن األشباه والنظائر والفروق كالهما علمان ال يختصان باأ

 .م النحو واللغة وغيرها من العلوموإنما نرى لهما تطبيقات في علوم أخرى كعلفقط،  الفقه

 

 :المبحث الثالث

 القاعدة الفقهية واألشباه والنظائر والفروق االختالف بينأوجه 

 األول: المطلب

 بين القاعدة الفقهية واألشباه والنظائر االختالفوجه أ

لفقهية واألشباه والنظائر أمر مهم؛ كون كثير من الناس يقعي اللبس ويعتبر أن كل ما إن بيان أوجه االختالف بين القاعدة ا

تلك ، وبالتالي يستوجب بيان (21، صفحة 2016)المخالفي،  يدرج تحت األشباه والنظائر يُعد من القواعد الفقهية

 يلي: االختالفات وذلك كما

  واألشباه والنظائر هي الفروعهي األصلالقاعدة الفقهية ،. 

 فالقواعددةالتي تنطبق عليها القاعأو الصفة المشتركة بين الفروع  ،بط والجامع بين األمور المتشابهةالقواعد تمثل الرا ، 

لفروع ا، فمن نظر إلى المعنى الجامع والرابط بين صادقاتألشباه والنظائر تمثل الم، واتمثل المفاهيم واألحكام العامة

سين )الباح شباه والنظائر(ظر إلى الفروع الجزئية اتجه إلى إطالق )األ، ومن نطالق )القواعد( على كتابهه إلى إاتج

 .(11-12، الصفحات 2011ي.، 

  فهي تشمل  ، أما األشباه والنظائرلفروع الفقهية المتشابهة والمتفقة في الحكم والعلة فقطتحتوي على االقاعدة الفقهية

 .وكذلك المختلفة في الحكم والعلة الفروع الفقهية المتشابهة المتفقة

 باه األش أما ،جزء وقسم من األشباه والنظائر لقواعد الفقهية؛ ألن االقواعد الفقهية أعم وأشمل من األشباه والنظائر

 .(12، صفحة 1222)الندوي،  غير القواعد الفقهية شاملة لجملة من الفنون الفقهية األخرى والنظائر فهي

 القواعد الفقهية تهتم بالرابط الجامع للفروع والجزئيات في حين أن األشباه والنظئر تهتم بالفروع والجزئيات المتشابهة 

 .(22، صفحة 2016)المخالفي، 

  بل  ،فقهبال خاصاً  األشباه والنظائر فليس مصطلحاً  أما ،ختص بعلم الفقه كما هو واضحالقواعد الفقهية مصطلح أ أن

ولهذا ُوجد التأليف تحت هذا المصطلح في علوم  ،يمكن إجراؤه في سائر العلوم إذا توافرت الشروط واتضحت المعالم

 .أخرى
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 :الثاني طلبالم

 لفقهية والفروق أوجه االختالف بين القواعد ا

 :فيما يليالقواعد الفقهية والفروق  بين االختالفات تتمثل

  ،ث في الفروق موضوعها البح في حين أنالقواعد الفقهية موضوعها البحث في الكليات التي تندرج تحتها الجزئيات

 .(66صفحة  ،2011)البياتي،  أسباب االفتراق بين الفروع المتشابهة

 الفروق ي حين أنف، والمتفقة من حيث الحكم والعلةالفقهية المتشابهة من حيث الصورة، تتعلق بالفروع  القواعد الفقهية 

 .(22، صفحة 2016)المخالفي،  المختلفة من حيث الحكم والعلةو ،رةمن حيث الصومتعلقة بالفروع المتشابهة 

 باب االفتراق بين أس قواعد الفقهية تبحث في الرابط الجامع للفروع والجزئيات، في حين أن الفروق الفقهية تبحث فيال

 .(2016)المخالفي،  الجزئيات المتشابهة

  وقد تكون  ،إلجماع أو القياستبنى على الكتاب والسنة أو اقد فالفروق  ،من أدلة الفروقدليالً القاعدة الفقهية قد تكون

 .ستنبط يستند فيه إلى قاعدة فقهيةمبنية على معنى م

 ارق الفقهي الف في حين أن ،القاعدة الفقهية تساعد على معرفة حكم في مسائل فقهية كثيرة من أبواب الفقه المختلفة

 حكم والعلة.ف بين مسألتين فقهيتين متشابهتين مختلفتين في اليساعد على معرفة أوجه االختال

 :الثالث المطلب

 األشباه والنظائر والفروقأوجه االختالف بين 

 :واألشباه والنظائر يتمثل باآلتيوجه االختالف بين الفروق 

    الفروق هي وصف االختالفات بين الفروع ، في حين أنهي الفروعاألشباه والنظائر. 

 لى علوم أخرى كعلم اللغة والنحو وغيرها من العلوم، في حين األشباه والنظائر هي عامة وقد تتعدى علم الفقه لتنتقل إ

 .ماأ قه وحده،الفروق عندما تقترن بالفقهية فإنها تختص بعلم الفأن 

  هي فروع لمسائل متشابهة في الصورة ومتفقة في الحكم والعلة، أو متحدة في الصورة مختلفة في األشباه والنظائر

 والعلة. ممختلفين في الحك ،نية بالتفريق بين نظيرين متشابهين في الصورةالفروق معفي حين أن ، الحكم والعلة

  الي عند وبالت ،الفروق مفردة لها داللة خاصة بهااألشباه والنظائر، مصطلحان، نجدهما لصيقين ببعضهما في حين أن

 .الحديث عنها ال يفرق بينها وبين مفردة لصيقة بها أو شريكة لها

 :  لمبحث الرابعا

 ( تطبيقية على القاعدة الفقهية واألشباه والنظائر والفروقج )مسائلنماذ

 : المطلب األول

 ( تطبيقية على القاعدة الفقهيةنماذج )مسائل

 يلي: ومن تلك التطبيقات ما عديد من تطبيقات القاعدة الفقهيةهناك ال

 :من القواعد المنصوص عليها في القرآن الكريم 

)البقرة آية  }هللا بكم اليسر وال يريد بكم العسر ديري {:قوله تعالى ، المستمدة من"المشقة تجلب التيسير" قاعدة -
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 .(266)البقرة آية }ال يكلف اللله نفساً إال وسعها{وقوله تعالى:  ،(161

)األعراف  }وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلينخذ العفو {"العادة محّكمة" المستمدة من قوله تعالى: قاعدة -

 .(233)البقرة آية }وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف{ وقوله تعالى (122آية

 :ومن القواعد المنصوص عليها في السنة المطهرة 

إنما األعمال بالنيات، وإنما لكل امرٍئ ما ): عليه وسلم هللاه صلى " المستمدة من قول"األمور بمقاصدها قاعدة -

 .((12)16)البخاري، صفحة  (نوى...

َرر يَُزال" َوأَْصلُهَا قَْوله صلى هللا عليه وسلم -  .(2002رقطني، )الدا (اَل َضَرَر َواَل ِضَرارَ ): قاعدة "الضَّ

 هللا عنهم أجمعينرضي  ومن القواعد المنصوص عليها من أقوال الصحابة والتابعين: 

 .(220)البخاري، صفحة  : "مقاطع الحقوق عند الشروط"عنه هللاقول عمر بن الخطاب رضي  -

 ."رية ضمانليس على صاحب العا":عنه هللاوقول علي بن أبي طالب رضي  -

البخاري، ) من التابعين: "من شرط على نفسه طائعاً غير مكره فهو عليه" وقول القاضي شريح بن الحارث الكندي -

 .(221صفحة 

  عالم بعينه: مستنبطة منقواعد 

 ".كل ما ال يفسد الثوب فال يفسد الماء"قول اإلمام مالك رحمه هللا:    -

 .(122، صفحة 1263)السيوطي،  "ال ينسب إلى ساكت قول"ول اإلمام الشافعي رحمه هللا: وق   -

 

 :الثاني لمطلبا

 مسائل( تطبيقية لألشباه والنظائرنماذج )

 ايلي:مظيم نذكر منها هناك أمثلة كثيرة ومتنوعة على األشباه والنظائر، أو ماتسمى بالوجوه والنظائر في القرآن الع

  (2011)مقاتل،  العظيمالوجوه والنظائر في القرآن ما جاء في كتب: 

 تفسيُر الحسنى على ثالثِة أوجٍه: جاء في كتاب مقاتل

دوا ؛ يعني: الذين وحَّ (26)يونس آية } للذين أحسنوا الحسنى{:الحسنى؛ يعني : الجنَّةَ، فذلك قوله تعالى :الوجه األول -

؛ يعني  (101)األنبياء آية }إن الذين سبقت لهم منا الحسنى { في قوله تعالىيرها ونظيعني: الجنَّة،  ؛هلل لهم الحسنى

 هل{:: بالجنَّة، وكقوله تعالى؛ يعني}(31)النجم آية }ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى{:قوله تعالىفي الجنة، ونظيرها 

  إال الجنَّة. جزاء أهل التوحيد: هل يعني، (60)الرحمن آية }اإلحسان اإلحسان إال جزاء

 .(62)النحل آية }الحسنى لهمأن {:، فذلك قول هللا تعالى: الحسنى؛ أي: البنونالوجه الثاني-

قولُه في  ونظيرها (62)النساء آية }إْن أَرْدنَا إالَّ إْحَساناً {:قوله تعالىفي فذلك  الحسنى؛ أي: الخير، :الوجه الثالث-

 .أردنا إال الخير؛ أي ما }(101)التوبة آية إْن أَرْدنَا إالَّ الُحْسنَى{تعالى:
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 الصحابة هاستخدم ما ومن األمثلة: 

هللا  فعن عبد هللا بن مسعود رضي، ها صلى هللا عليه وسلم في الصالةعندما وصفوا السور التي كان يقرن بين

قال: فذكر عشرين سورة من  . صلى هللا عليه وسلم يقرن بينهنعنه قال: "لقد عرفُت النظائر التي كان رسول هللا

 .)البخاري( سورتين سورتين في كل ركعة" ل،المفص

بي داود أإذا تأملنا رواية هذا الحديث في سنن ، في سياق هذا النص الحديثي ويتضح هذا المعنى أكثر لكلمة "النظائر"

السورتين  ،ظائره وسلم كان يقرأ النهللا عليالنبي صلى  لكن: حيث يقول ابن مسعود ،السور النظائر التي جاء فيها بيان تلك

و)إذا وقعت  ،و)الطور والذاريات( في ركعة ،و)اقتربت والحاقة( في ركعة ،في ركعة: )النجم والرحمن( في ركعة

و)المدثر والمزمل( في ، و)ويل للمطففين وعبس( في ركعة ،و)سأل سائل والنازعات( في ركعة ،ونُون( في ركعة

و)الدخان وإذا الشمس ، و)عم يتساءلون والمرسالت( في ركعة، بيوم القيامة( في ركعةو)هل أتى وال أقسم  ،ركعة

 .(211، صفحة 1226)أبي داوود،  كورت( في ركعة"

نظور م.، )ابن م الشتباه بعضها ببعض في الطول" ة: "أن تلك السور ُسّميت "نظائروقيل في وجه استعماله لهذه الكلم

ال المتماثلة في عدد  عاني كالموعظة أو الحكم أو القصص،ماثلة في المتوقيل: "أي السور الم، (2261، صفحة 1221

 . (212)بن حجر، صفحة  "اآليات

 يوطيومن األمثلة التي وردت في كتاب األشباه والنظائر للس: 

البكر سكوتها في النكاح إذن لألب والجد قطعاً ولسائر العصبة والحاكم في  "ال ينسب لساكت قوله"في قاعدة 

ى ، وترد اليمين عليجعله كالمنكر الناكل كوت المدعى عليه عن الجواب بعد عرض اليمين عليه،س"األصح ونظيرها 

 .(1263)السيوطي،  "زلة نطقه في األصحالقراءة على الشيخ وهو ساكت ينزل من" ونظيره "المدعي

ع ونظيره اشتراط الجماعة في الجمعة ألن لفظها يعطي معنى االجتما :ومن األمثله على األشباه والنظائر كذلك

 .ألنه ينبئ عن القصداشتراط القصد في التيمم؛ 

  (2016)القاضي،  األشباه والنظائرومن أمثلة: 

، هذه معاني متقاربة وكل هؤالء أخذ المال  خائنو نباشو نشالوولص  مختلسو غاصبو سارقلو كان هناك "

لى )نظائر(، فاألمر قد يزيد ع لكن كل واحداً منهم أخذ المال بطرق مختلفة قد نجمع بعضها في األحكام )أشباه( أو نفرقها

أما عن الغاصب فالحكم فيه مختلف فقد يكون الغصب بسلطان أو  ،ليد فالسارق تقطع يدهقطع اليد وقد يقل على قطع ا

فيما لو  ةوكذلك يختلف الحكم في أخذ المال لشبه ،أما قاطع الطريق فأحكامه شديده ،ويختلف الحكم بذلك ،بدون سلطان

في ضوء التعزير قد يصل التعزير إلى  كذلك من أختلس المال خيانة وحتى ،أخذ األب مال أبنه أو أخذ االبن مال أبيه

ولكن وجه االختالف هو في حكم كل واحد منهم هذه  ،وهنا وجه الشبه أن كلهم أخذ المال ،القتل إلى الحبس إلى الضرب

 ."شباه ومن ثم تجد االختالف بينهاالمنظومة هي األشباه والنظائر تجمع األ

 :الثالث طلبالم

 الفقهية( تطبيقية للفروق نماذج )مسائل

 :يلي مانذكر منها ألمثلة على الفروق كثيرة ومتنوعة، ا

 ن العدد وتفترقان أ ،: تجتمعان في أن كل واحد منهما خبرالفرق بين الشهادة والروايةفي  ما جاء في الفروق للقرافي
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)القرافي ش.،  وذلك بعكس الرواية فهي جائزة من الواحد والمرأة والعبد ،مشروط في الشهادة والذكورية والحرية

 (2صفحة 

 بين تصرفه وبالفتيا والتبليغ،  الفرق بين تصرف رسول هللا صلى هللا عليه وسلمفي للقرافي اإلحكام  ما جاء في

وتوفيقه وقد حاولت بعون هللا  ،(22ة ، صفح1221)القرافي ش.،  ، والنبوةوالرسالة ،وبين تصرفه باإلمامة ،بالقضاء

التي القرائن  هاإليمضيفة ، في بشكل مجدول ليسهل فهمهاترتيب إجابة اإلمام القرافي لتصنيف المقامات والفرق بينها 

 وذلك على النحو التالي:تُميزها عن غيرها 

 اإلمام القرافي((: بيان الفروق بين تصرفات رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عند 1)جدول رقم )

 قرينته مفهومه التصرف 

 ن تصرف رسول هللا صلى هللا عليه وسلمأ- الفتيا

هو إخبار عن هللا تعالى بما يجده في  بالفتيا:

كما شبه بالمترجم  االدلة من حكم هللا تعالى

 الذي ينقل الكالم من دون زيادة وال نقصان.

ا يال يلزم من الفتيا الرواية وال من الرواية الفت -

 .من حيث هما رواية وفتيا

ر ألنه صاد ؛تصرف الرسول بالفتيا هنا ملزم-

من المعصوم الواجب طاعته شرعاً لكن 

 تصرف المفتين من بعده ال تعد فتواهم ملزمة

وإنما مخبرة بالحكم الشرعي فللمستفتي أن 

يأخذ بقول عالم آخر في الحادثة التي أستفتى 

مفتي القاضي ُمجبر وال"فيها لهذا يقال: 

 ."ُمخبر

 .تكون في المعامالت والعبادات-

 .شرع عام لألمة كلها-

أن يبتدأ بسؤال من قبل السائل  -

  .للمفتي

كوقوفه صلى هللا عليه وذلك 

 ى للناسوسلم على ناقته بمن

 لى البعضوإجابته عيسألونه، 

 .(منهم:)افعل وال حرج

 

 :تصرف رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بالتبليغ التبليغ

ال ق ،التي جاء بها للعالمين مقتضى الرسالة هو

يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك ):تعالى

 .(61)المآئدةآية وإن لم تفعل فما بلغت رسالته(

قول رسول هللا عليه -

اللهم إني بلغت اللهم )وسلم:

 .فاشهد(

 قول الرسول صلى هللا عليه-

لشاهد منكم )أال ليبلغ ا:وسلم

 .(الغائب

 .)أال هل بلغت( :وقوله-

في خطبة الوداع  ومثل ذلك-

أمر هللا للرسول صلى هللا عليه وسلم هي  الرسالة

ل يا أيها الرسول بلغ ما أنز) :قال تعالى ،بالتبليغ

فهو  .إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته(

 وورثن هللا تعالى في هذه الحالة مبلغ وناقل ع
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رواة األحاديث النبوية عنه هذا المقام المحدثون، 

 .كما ورث عنه المفتي الفتيا

 وسماع الناس ما يقول.

 

من قِبل رسول هللا صلى هللا عليه  إنشاء وإلزام - الحكم )القضاء(

 ،ما يسنح من الحجج والبراهينوسلم بحسب 

مون إنكم تختص)عليه وسلم: لذلك قال صلى هللا

ألحن بحجته من  ولعل بعضكم أن يكون إلي،

بعض، فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فال 

 .(خذه إنما أقتطع له قطعة من الناريأ

يتبع الحجج ورسول هللا صلى هللا عليه وسلم  -

في هذا المقام منشئ ومتبع ألمر هللا بأن ينشئ 

 األحكام على وفق الحجج والبراهين.

ما فوض إليه من هللا تعالى ال يكون منقوال   -

 تعالى.عن هللا 

 ألنه صادر بقوة الحكم. ؛ملزميعد القضاء  -

 يكون في المعامالت فقط. -

 حكم خاص بالجزئية المحكوم فيها. -

 وجود خصمين. -

قول الرسول صلى هللا عليه  -

 .ألقضين بينكما() وسلم:

 اإلمامة العظمى

رئاسة  –)الخالفة 

 الدولة(

على النبوة والرسالة والفتيا  وصف زائد -

فوضت إليه م هو الذي ألن اإلما ؛والقضاء

في الخالئق وضبط معاقد  السياسة العامة

وقتل  ،لمصالح ودرء المفاسد وقمع الجناةا

الطغاة إلى غير ذلك مما يختص به اإلمام 

 األعظم.

 .يمتلك قوة التنفيذ -

تصرفات رسول هللا صلى هللا عليه وسلم   -

باإلمامة ليست شرعاً عاماً ملزماً إلى يوم 

ة من بعده مراعاة المصالح القيامة وعلى الوال

 الباعثة عليها.

ور السياسة كل ما يتعلق باألم -

الماسة بمصالح األمة وذلك 

جمع الجيوش وانشاء  مثل:

الحروب وحوز األموال 

وصرفها في مصارفها وتولية 

 .الوالة وقتل الطغاة

 

كام ليه وسلم الواردة في كتاب اإلحالفرق بين تصرفات رسول هللا صلى هللا عالباحثة، بناًء على  عمل)المصدر: من 

 (للقرافي

 ي ف (20-31، الصفحات 2012)بن عاشور،  جاء في كتاب المقاصد للطاهر بن عاشور ما ،كذلكالفروق  أمثلة منو

 ير والتسهيل،للتيسوالتي حاولت جدولتها  ،20 ـال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أحوالالتفريق بين 
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 :على النحو التاليالتعليق على بعضها، وذلك مع ، إليها القرائن التي تميزها عن غيرهامضيفة      

 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عند الطاهر بن عاشور( أحوال(: بيان الفروق بين 2)جدول رقم )

 قرينته مثاله  (الحال )المقام م

 :التشريع 2

وهو الغالب على تصرفات 

هللا صلى هللا عليه  رسول

)وما محمد  :لىاقال تع ،وسلم

 .(إال رسول

ـــ
ه

ـــ
لث

 ا
ل
وا

ـــ
حـ

أل
 ا
ذه

ــ
ثة

ال
ــ

 (
 ،

ء
تا
إلف

 ا
ع،

ري
ش

لت
ا

ــا
هـ

كل
 )

ء
ضا

لق
ا

 
ـــ

ري
شـ

تـ
ال
د 

ـــ
هــ

وا
ـــ

شـ
ع
ــ

 

  :قول الرسول صلى هللا عليه وسلم -

 (.)خذوا عني مناسككم

خطبة الوداع وقوله  -

)خذوا عني  :فيها

  .(مناسككم

وله عقب كل ق -

)ليبلغ الشاهد  خطاب:

 .منكم الغائب(

 :اإلفتاء 0

ول عن هللا وهو إخبار الرس

 .عز وجل بما في األدلة

 قول الرسول صلى هللا عليه وسلم لسائله: -

 .(وال حرج )افعل

ما ورد أن رسول  -

هللا وقف في حجة 

وداع بناقته بمنى، ال

: والناس يسألونه

فما ُسئل عن شيء 

إال  ،قدم وال أَخر

إفعل وال  :وقال

  .حرج

 : القضاء 3

وهو ما يصدر حين الفصل 

 .بين المتخاصمين المتشادين

 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: كقول -

م لغ الماء الجدر ثامسك يا زبير حتى يب)

 (.إلى جارك أرسل

 .وجود خصمين -

 :قول رسول هللا -

 .(ألقضين بينكما)

 : اإلمامة(اإلمارة ) 4

 ابهال يكاد يتشأكثر تصاريفه 

بأحوال االنتصاب للتشريع 

إال فيما يقع من خالل أحوال 

بعض الحروب مما يحتمل 

 الخصوصية.

هلية في حريم الحمر األكالنهي عن ت - 

غزوة خيبر، فقد اختلف في نوع 

هل هو تصرف تشريع  التصرف،

أم هو تصرف إمارة  ؟مفيقتضي التحري

 ؟لمصلحة الجيش

(، فله سلبه من قتل قتيالً ) كذلك حديث: -

 تصرف اختلف في نوع التصرف ، وقد

 ؟باإلمارة أم بالفتوى

باألمور  كلما يتعلق -

كجمع  السياسية:

 الجيوش.

 عله فيما يقوله أو يف -

الحروب عادة 

 .لمصلحة الجيش

 :حال الهدي واالرشاد 5

الهدي واإلرشاد أعم من 

ألن الرسول صلى  التشريع؛

عن أبي ذر أن رسول هللا صلى هللا عليه - 

دكم خولكم جعلهم هللا تحت عبي) وسلم قال:

ان أخوه تحت يده فليطعمه ، فمن كيديكمأ

ين ال األمر والنهي الذ -

 ؛يقصد بهما العزم

وإنما اإلرشاد إلى 

http://www.ajrsp.com/


م 0202-9-5اسع والعشرون | تأريخ اإلصدار: المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار الت  

 
   

 

 

   www.ajrsp.com                                                                                                                    376 

 ISSN: 2706-6495 

 

هللا عليه وسلم قد يأمر وقد 

وليس المقصود ينهى، 

ولكن المقصود  ،العزم

.راإلرشاد إلى طريق الخي

ه من وال يكلف من يأكل وليلبسه مما يلبس،

قال  ،(ل إال ما يطيق، فإن كلفه فليعنهالعم

وعلى  ذر وغالماً له، لقيت أبا :يالراو

 :فقال ما هذا؟ ت ألبي ذر:فقل ،غالمه ُحلة

يرته عإني ساببت عبداً لي ف تعال أحدثك،

فشكاني إلى رسول هللا، فقال لي  ،بأمه

 :يا أبا ذر؟( فقلت أعيرته بأمه) رسول هللا:

 ، عبيدكممرٌؤ فيك جاهليةإنك ا) قال: نعم،

 .(...خولكم

 الخير.

 .فيه أكثر المندوبات -

 ،فيه المرغبات -

وصاف نعيم أ وكذلك

 هل الجنة.أ

مكارم األخالق  -

 .وآداب الصحبة

 المصالحة بين الناس: 2

 .هو حال يخالف حال القضاء

 ،ن القضاء شيءأي أ

 .والمصالحة شيء آخر

 

 

 

 

 

 

ير )اسق يا زب :كقوله للزبير في بداية األمر

 رسل إلى جارك(.ثم أ

ولكن لما غضب  الحة،هذا كان مص

 غضبف؟ أألنه ابن عمتك وقال: ،األنصاري

رسول هللا وتحول األمر من حال مصالحة 

فقال للزبير: )اسق يا زبير  .إلى حال قضاء

 حتى يبلغ الماء الجدر(.

يوجد خصمين ولكنه  -

صلى هللا عليه وسلم 

بدأ بمحاولة الصلح 

هما قبل أن يقضي بين

 م.بينه

 

حال اإلشارة على  7

  :المستشير

 

كاستشارة عمر للنبي صلى هللا عليه وسلم  - 

لفرس الذي أهداه ممن أهداه بأن يشتري ا

له رسول هللا صلى هللا ورام بيعه فقال له، 

)ال تشتره ولو أعطاكه بدرهم  عليه وسلم:

جع عن صدقته كالكلب ، فإن الراواحد

 .يعود في قيئه(

ه  عليعائشة للنبي صلى هللاة واستشار -

عتاق بريرة وسلم بما تفعل فهي تريد إ

 يرة يشترطون الوالء لهم فقال لها:وأهل بر

فإنما الوالء  ،خذيها واشترطي لهم الوالء)

 ثم خطب أعتق(. ففعلت عائشة ذلك،لمن 

 سول هللا في الناس خطبة قال فيها:ر

 مابال أقوام يشترطون شروطاً ليست في)

 .(عتقء لمن أ... وإنما الوالكتاب هللا

يكون السؤال  -

  .كالمشورة

المشار له  لو لم يعمل -

 .باالستشاره لنفذ فعله
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مان بن بشير أن أباه بشير بن سعد عن النع - :حال النصيحة 8

وهب  أي ؛مالهنحل ابنه النعمان غالماً من 

دون بقية ، البنه النعمان عبداً من عبيده

 وجه عمرة بنت رواحة:زأبنائه فقالت له 

فذهب  .ال أرضى حتى تشهد رسول هللا

له فقال  .بشير وأعلم رسول هللا بذلك

ك لد)أكل و رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:

تشهدني  ال) قال:ال،  قال: .؟(نحلت مثله

أيسرك أن ): وفي رواية (.على جور

: قال: نعم، قال (،يكونوا لك في البر سواء؟

 .()فال إذن

مر العائلة؛ إلصالح أنها نصيحة أ :الحظن

 ألمر عائلي.أي 

حديث فاطمة بنت قيس أنها ذكرت لرسول  -

أبي  بنة هللا صلى هللا عليه وسلم أن معاوي

 :سفيان وأبا جهم خطباها، فقال لها الرسول

ه عن عاتقه، )أما ابو جهم فال يضع عصا

 .(واما معاوية فصعلوك

صالأمر هنا أنها نصيحة إل :نالحظ كما

 عائلي. أي ألمر ؛لعائلةا

أن تكون في سبيل  -

النصح من الرسول 

 .وليس االلزام

ر الب أن تكون في باب -

والصلة وإصالح أمر 

 .العائلة

من  ال يكون المرادأ -

النصحية التحريم وال 

 .اإلبطال

ال يشتهر النهي في أ -

مجال النصيحة عن 

الرسول صلى هللا 

 عليه وسلم.

مل النفوس على حال طلب ح 9

 :مل من األحوالاألك

وذلك كثير من أوامر رسول 

هللا ونواهيه الراجعة إلى 

تكميل نفوس أصحابه 

وحملهم على ما يليق بجالل 

هم في الدين من مرتبت

 ،حوالاالتصاف بأكمل األ

ليه جميع االمة مما لو حمل ع

.لكان خرجاً عليهم

ن:
ال
حا

 ال
ن

ذا
ه

 
مل

ألك
ى ا

عل
س 

فو
لن

ل ا
حم

ب 
طل

(
م 

عل
 ت

،

لي
عا

 ال
ق

ائ
حق

ال
ة

 )
ن

صي
خا

ا 
هم

 
ب

حا
ص

بأ
 

ول
س

ر
 

هللا 
ثر

أك
 

ن
م

 
م.

ره
غي

ع -

نا رسول هللا أمر) ن البراء بن عازب قال:

أمرنا بعيادة  :بسبع ونهانا عن سبع

تباع الجنائز، وتشميت المريض، وا

 ،العاطس، وإبرار المقسم، ونصر المظلوم

ونهانا عن  ،الداعي وإفشاء السالم وإجابة

عن و ،نية الفضةآ ، وعنخواتيم الذهب

يِّة واالستبرق  المياثير الحمر، والقسِّ

مورات فجمع مأ. (والديباج والحرير

 .مع بعضها مختلطةمنهيات و

م -

هذا الحال خاص  -

 ،بتكميل النفوس

نفوس  وباألخص

هللا أصحاب رسول 

، حملة الدين لكونهم

والبد أن يتصفوا 

 .بأكمل االحوال

 كل ما فيه من شد -

 أواصر األخوة

االسالمية السيما بين 

 أصحاب رسول هللا
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 :مثل ،ما علم وجوبه

 .)نصرة المظلوم مع القدرة(

 تحريمه:مما علم و -

 .()الشرب في آنية الفضة

 :مما علم عدم وجوبه في األمرو -

 .(، وإبرار المقسم)تشميت العاطس

 دم تحريمه في النهي:مما علم عو -

 .الجار أحق بصقبه() :حديث

أحدكم جاره خشبة يمنع )ال :حديثو

 .(يغرزها في جداره

 .إال لحمل أصحابه على المؤاخاةذلك فما 

 نذاك.آ

كلما فيه الغض عن  -

زخرف الدنيا وعدم 

الغلو على الدين 

باألخص لدى وفهمه 

 اصحاب رسول هللا

كونهم حاملي الدين 

 .وناشري لوائه

وكأن الطاهر بن 

عاشور جعل هذا الحال 

خاص بأصحاب 

 غيرهم.رسول هللا دون 

 :لحقائق العاليةحال تعليم ا 22

فذلك مقام الرسول صلى هللا 

 عليه وسلم وخاصة أصحابه.

 

 

 

 

 

 

 

 

 )يا ، قال: قال لي خليلي:أبو ذر اهرو ما -

ما ) ، قال:قلت: نعم ؟(،أبا ذر أتبصر أحد

 حد ذهباً أنفقه كلهأحب أن يكون لي مثل أ

 .إال ثالثة دنانير(

عام فجعل ينهي ن هذا أمر أفظن أبو ذر 

وقد أنكر عليه عثمان  ،المال عن اكتناز

 ذلك.

هذا المقام عاٍل جدًا،  -

وحديثه ال يقوله 

رسول هللا إال 

 مألصحابه اللذين يعل

أنهم أقرب إلى الزهد 

فكان أبو  ،عن الدنيا

ذر من الصحابة 

اللذين لديهم 

 االستعداد الفطري

لألخذ بالعزائم 

واحتمال الشدائد، 

رخص بالرغم من ال

والتيسير في األمر 

وال ) :ال تعالىق

تجعل يدك مغلولة 

إلى عنقك وال تبسطها 

كل البسط...( وهللا 

 .تعالى أعلم
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 حال التأديب: 22

ن أل ؛ينبغي إجادة النظر فيه

ذلك حال قد تحف به المبالغة 

ه وعلى الفقي ،لقصد التهديد

ه منما يكون القصد  زأن يمي

وما يكون القصد  ،التشريع

ولكنه تشريع  منه التوبيخ،

ي بنوع أصل أ ؛النوعب

 .التأديب

 ول رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:ق - 

بيده لقد هممت أن آمر والذي نفسي )

 ن، ثم آمر بالصالة فيؤذبحطب فيحطب

 الفثم أخ ،، ثم آمر رجالً فيؤم الناسلها

إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم، والذي 

اً نه يجد عظمنفسي بيده، لو يعلم أحدهم أ

تين حسينتين لشهد أو مرما سميناً 

 .العشاء(

 ول رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:ق -

 ال وهللا يؤمن،وهللا ال  يؤمن،هللا ال و)

ل: قا هللا؟يؤمن( فقلنا: ومن هو يا رسول 

 .()من ال يأمن جاره بوائقه

أن يخرج الكالم  -

تهويل مخرج ال

والتوبيخ والتهديد 

 .للتأديب

 : لومثالً ولتبسيط الفهم 

باك لو خرجت قال لك أ

من البيت سأشنقك 

ه ولكن ،هذا تهديد شنقا، ً 

 ك.لن يشنقك لحبه ل

 حال التجرد عن اإلرشاد: 20

أمر يرجع إلى العمل في 

الجبلة وفي دواعي الحياة 

رسول هللا المادية وشؤون 

 .البيتية ومعاشه الحيوي

هذا الحال يتضمن كل أعمال 

 أي التي ؛الرسول الجبلية

 لعادية كأييعملها في حياته ا

.بشر

كصفات الطعام واللباس والمشي  - 

 والركوب ...إلخ

بل ) :قوله في يوم بدر للحباب بن منذر -

 .(هو الرأي والحرب والمكيدة

شر إنما أنا ب) :وله في قصة تأبير النخلق -

  .(فأعملوا بما يصلحكم

أفعال ال يقصد رسول  -

هللا منها تشريع وال 

 .متابعة

طالب األمة بفعل ال تُ  -

ل لكل أحد أن ب؛ مثله

 .يقوم بما يقيم حالة

الفرق بين أحوال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم الواردة في كتاب المقاصد  )المصدر: من عمل الباحثة بناًء على

 عاشور(البن 

 

 االستنتاجات

 يلي:ومن خالل ما تقدم ذكره يمكن استنتاج ما 

 وجه االختالفهي  والفروق، هي الفروعواألشباه والنظائر، للفروع ع()الجام الرابط األصلهي  أن القاعدة الفقهية 

 .المختلفة في الحكم والعلة الفروعبين 

 ياته جميع الفروع التي تنسب إليهالذي يحوي في ط ألصل الشامل الموجزهي ا :ن القاعدة الفقهيةأ. 

 ولم تتفق على تعريف موحد. ،تعددت التفاسير المعرفة لألشباه والنظائر 

 هي  :والنظائر ،متشابهة في الظاهر من حيث الصورةاأللفاظ العن المسائل أوالفروع الفقهية أو  هي عبارة :األشباه أن
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 م.الفقهاء بدقة أنظاره المتِفق أو المختلِف في الحكم، والذي يدركه ،الباطن الكامن في األشباهعبارة عن 

 الباطن( ن األشباه تشير إلى: )الظاهر(، والنظائر تشير إلى:أ(. 

 إلى: تشيرالوجوه  وإن باأللفاظ. قالكريم، ومتعلوجوه والنظائر في القرآن مصطلح الوجوه والنظائر مرتبط بال أن 

 .وليس العكس( )المعاني :إلى تشيرالنظائر و ،)األلفاظ(

 إلى قسمين تنقسمأن النظائر: 

 .ومعنى، والمتفقة في الحكم والعلة تصويراً المتحدة  النظائر قسم -

 .، والمختلفة في الحكم والعلةتصويراً ومعنىالمتحدة  النظائرقسم و -

    هو الفن الذي يعمل على جمع المسائل أوالفروع أواأللفاظ المتشابهة في الظاهر من حيث فن األشباه والنظائرأن :

 ظارهم.والذي يدركه الفقهاء بدقة أن والعلة،من حيث الحكم  في الباطنالصورة، المتفقة أو المختلفة 

 :والعلة. الحكم والمختلفة فيهي عبارة عن الفرق بين فرعين أو أكثر من الفروع المتشابهة في الصورة،  أن الفروق 

 ين تإيجاد الفرق بين مسألتين مختلف يعمل علىألنه  ؛علم الفروق اهتمام جلهي  المختلفة في الحكم والعلة أن النظائر

 والعلة. بالحكم

 ة وإنما قد توجد في كتب أخرى فهناك األشباه والنظائر في اللغ ،ال توجد في كتب الفقه فقط والفروق أن األشباه والنظائر

 .ونحوهاوكذلك الفروق  ،واألشباه والنظائر في النحو

  والنظائر المتفقة في الحكم والعلة. الجامع لألشباهأن القاعدة الفقهية هي الرابط 

 قهية المتشابهة من حيث الصورة، والمتفقة من حيث الحكم والعلة، في حين أن أن القواعد الفقهية تتعلق بالفروع الف

 الفروق متعلقة بالفروع المتشابهة من حيث الصورة، والمختلفة من حيث الحكم والعلة.

 

 التوصيات

 فهماً صحيحاً فهمه سالمي وتيسير راز محاسن الدين اإلالعمل على بذل المزيد من الجهد للعمل على إب. 

 واألشباه والنظائر والفروقالفقهية لقواعد ل تمام بالدراسة التطبيقيةااله. 

 ها بشكل خاطفشارة إليوليس مجرد اإل ،المناهج الدراسية تدرج ضمن أن تكون هناك مادة مستقلة لألشباه والنظائر، 

 .لما لهذا العلم من أهمية بالغة

  مبالغة  ، وال أكونتغيير المفاهيم وتصحيح المعلومات وغيرها تعمل على ،لما له من أهمية بالغةاالهتمام بالبحث العلمي

 لطالب العلم، وإن الشخصية العلمية ال تكتمل إال به. الملكة الفكرية ، ومحور تطويرثروة الفكر العلميإن قلت إنه 

 

 المصادر والمراجع

 .واألحاديث النبوية الشريفة لقرآن الكريما

 (. لسان العرب. القاهرة: دار المعارف.2000ابن منظور. )

 (. الفروق في اللغة. بيروت: دار اآلفاق الجديدة.1260أبو هالل العسكري. )
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 االستثمارات األجنبية في مصر علىثار تخفيض قيمة العملة آ

Effects of currency devaluation on foreign investments in Egypt 
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 الملخص  

تناولت الدراسة  سياسة تخفيض قيمة  العملة، من حيث ماهيتها و شروطها وعالقتها باالستثمارات االجنبية المباشرة منها 

مدي طويل لعالج المشكالت االقتصادية التي عانت منها كتدهور حيث اتبعت مصر تلك السياسة علي  وغير المباشرة،

خاصة في ظل عدد من االزمات المتتابعة   االحتياطي النقدي االجنبي و عجز ميزان المدفوعات وانخفاض معدالت النمو 

لناشئة  و هجوم سواق ازمة المالية في األو األ 1991 عام  زمة  النفطأمن مرحلة التسعينات   ابتدأ التي تعرضت لها 

سياسة تخفيض تم قياس اثر ،و  1119عام   ازمة كوفيد   ، 1111السياسة  باألحداثمرورا  1991 عام يرهابقصر اإلاأل

تحليل االرتباط  من خالل 1111-1991علي اإلستثمار األجنبي المباشر وغير المباشر في مصر في الفترة من قيمة العملة 

المتغيرات المستقلة  وهي سعر الصرف  كمؤشر للسياسة تخفيض  الذي  يتضمن عدد من االنحدار الخطي المتعدد،  و

االنفاق الحكومي والضرائب كمؤشرات للسياسة المالية  ومتغير كمؤشرات للسياسة النقدية الفائدةوسعر والتضخم ،العملة 

طردية موجبة بين المتغيرات المستقلة سعر الصرف والتضخم   في ذات الفترة ، واظهرت النتائج  ان هناك عالقة

نفاق الحكومي وعالقة عكسية بين المتغيرات المستقلة اإل المباشر الوافد الي مصر،اإلستثمار األجنبي والضرائب وصافي 

األجنبي غير  تثماراالسما فيما يتعلق ألي مصر . إالمباشر الوافد اإلستثمار األجنبي وسعر الفائدة وعرض النقود وصافي 

مع سعر الصرف والتضخم المتغيرات المستقلة وذات داللة إحصائية في  وبين كله المباشر تبين وجود عالقة عكسية بين

 فقط.

 سياسة تخفيض قيمة العملة، سياسة نقدية، سياسة مالية، استثمار أجنبي مباشر، استثمار حافظة. الكلمات المفتاحية:
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Effects of currency devaluation on foreign investments in Egypt 

 

Abstract: 

The study dealt with the policy of devaluation of the currency, in terms of its concept, 

conditions, and its relationship to direct and indirect foreign investments, as Egypt has 

followed this policy for a long time to treat the economic problems it suffered from, such as 

the drop of the foreign monetary reserve, the balance of payments deficit and the low growth 

rates, especially in light of a the successive crises it faced, starting from the 1990s, the oil 

crisis in 1990, the financial crisis in emerging markets, the Luxor terrorist attack in 1997, 

through the political events of 2011, the covid crisis in 2019. The impact of the currency 

devaluation policy on foreign direct and indirect investment was measured in Egypt in the 

period from 1990-2020 through the analysis of correlation and multiple linear regression, 

which includes a number of independent variables, namely the exchange rate as an indicator 

of the policy of devaluation, inflation and interest rates as indicators of monetary policy and 

the variable of government spending and taxes as indicators of fiscal policy , and the results 

showed that there is a positive direct relationship between the independent variables 

exchange rate, inflation, taxes and net incoming foreign direct investment to Egypt, and an 

negative relationship between independent variables, government spending, interest rate, 

money supply, and net foreign direct investment coming to Egypt. As for the indirect foreign 

investment, it was found that there is a negative relationship between it and all the 

independent variables, and it is statistically significant with the exchange rate and inflation 

only. 

Keywords: Devaluation Policy, Monetary Policy, Fiscal Policy, Foreign Direct Investment, 

Portfolio Investment. 
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 المقدمة

والتي لجأت اليها  Beggar -thy-neighbour policyسياسة خفض العملة تدخل في نطاق سياسات افقار الجار 

العديد من الدول في الثالثينات من القرن الماضي مع ازمة الكساد العالمي الكبير من خالل تخفيض قيمة عمالتها بهدف 

 كسب اسواق جديدة في الخارج لتتمكن من تصريف منتجاتها المتكدسة حيث كان الطلب المحلي في هذه الدول منخفضا

 (.1112)جفاري واخرون، 

ثمنا  أرخصسياسة كانت تهدف الي تعظيم الرفاهية االقتصادية للدولة من خالل جعل صادراتها فتلك ال

 (.٨١٠٢جليل، واستيراداتها اغلي ثمنا من الدول المجاورة والتي عانت من معدالت تضخم مرتفعة ومعدالت نمو متدنية )

مة العملة ضمن ما يسمي بحروب جاءت سياسة التخفيض في قي كثيرا، حيثيختلف االمر عما سبق  وحديثا لم

العمالت والتي يكون الهدف منها هو اجبار بعض الدول الصناعية الكبري كالصين علي رفع قيمة عملتها بهدف التأثير 

 شكل من اشكال الحرب الباردة.  تنافسيتها وهو على

ال بغرض شراء االصول االمريكية تقوم بضخ كميات هائلة من رؤوس االمو المتحدةفدول كبيرة مثل الواليات 

 المنافسة. وابعادها عنعملتها  علىبهدف الضغط  وروسيا وذلك، البرازيل الصاعدة كالهندالمالية في اسواق الدول 

مستوي الدول النامية فان سياسة تخفيض قيمة العملة جاءت بالتزامن مع تبني سياسات التحرير المالي  علىاما 

وتداول  رأس المال وفتح االسواق المالية والرأسمالية، علىالتي انتهجها صندوق النقد الدولي والتي تهدف الي ازالة القيود 

اد سعر صرف مرن يتحدد وفق متغيرات قوي السوق )الشكرجي العمالت االجنبية من خالل سوق تبادل العمالت واعتم

 (.1112واخرون، 

 0.0حيث تم تخفيض السعر الرسمي للجنيه من  0991وبدأت مصر تطبيق سياسة تخفيض قيمة العملة في يوليو 

ثم توالت . 0990عام  فيتم  الذيتمام اتفاق إعادة الهيكلة إلجنيه للدوالر، كأحد شروط صندوق النقد  2جنيه للدوالر الي 

جنيه 16.59قرارات البنك المركزي بتخفيض السعر الرسمي للجنيه مقابل الدوالر إلى أن وصلت قيمة الدوالر إلى 

 .)1111علي، ( 1111 فيمصري 

 فرضية الدراسة:

االجنبي المباشر تتمثل فرضية الدراسة في ان سياسة تخفيض قيمة العملة المصرية أدت الي زيادة معدالت االستثمار 

السياسات االقتصادية الكلية المتبعة )سياسات  وذلك في ظلوكذلك استثمارات الحافظة )االستثمار االجنبي غير المباشر( 

 نقدية وسياسات مالية( تهدف في االساس الي ضبط معدل التضخم للحد من االثار السلبية لسياسة تخفيض العملة.
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 أهدف الدراسة:

 أهداف البحث من خالل النقاط التالية:يمكن تحديد 

 الوقوف على ماهية سياسة تخفيض قيمة العملة واهدافها وشروط نجاحها. .1

 تطور االستثمار األجنبي المباشر واالستثمار االجنبي غير المباشر في فترة الدراسة. .1

 مار االجنبي غير المباشر. إبراز دور سياسة تخفيض العملة وتأثيرها في جذب االستثماراالجنبي المباشر واالستث .3

 مشكلة الدراسة:

 اإلشكال الذي تهدف هذه الدراسة إلى بحثه يتمثل في التساؤل الرئيسي التالي:

 ما هو أثر سياسة تخفيض العملة في جذب االستثمار األجنبي بنوعيه؟

 ولتحليل مختلف جوانب هذه اإلشكالية الرئيسية يمكن وضع التساؤالت والفرضيات األتية:

ما المقصود بسياسة سعر الصرف وأهدافها وأدواتها وشروط نجاحها؟ وهل السياسة االقتصادية المتبعة نجحت في  .1

 جذب االستثمار االجنبي الي مصر؟

 كيف يؤثر سعر الصرف على االستثمار األجنبي المباشر وغير المباشر؟ .1

 منهج الدراسة:

سياسة تخفيض العملة وعالقتها بين االستثمار االجنبي التحليلي في توضيح  الوصفي تم االعتماد على المنهج

المباشر وغير المباشر، الي جانب المنهج القياسي باالعتماد على استخدام تحليل االنحدار الخطي المتعدد لدراسة العالقة 

 .بين المتغيرات االقتصادية خالل الفترة قيد الدراسة

دب النظري والدراسات السابقة التي توضح العالقة بين سعر القسم االول يتضمن اال تم تقسيم الدراسة الي:و

 1111-1991الصرف واالستثمارات االجنبية بنوعيه، القسم الثاني يتناول تطور االستثمار االجنبي بنوعيه في الفترة من 

 وكذلك المنهج القياسي المتبع الختبار فرضية الدراسة.
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 القسم األول: 

  اوال: سياسة تخفيض العملة )إطار مرجعي(

يعرف بانه زيادة السعر المحلي للعملة االجنبية، وذلك   Depreciationالتدهور او االنخفاض في قيمة العملة

والذي يعني هبوط في السعر المحلي للعملة األجنبية، وبهذا فان ارتفاع قيمة العملة المحلية  Appreciationعلي عكس 

 (. 1116انما يعني تدهور قيمة العملة األجنبية والعكس بالعكس )خليل، 

بانه كمية اقل من العملة الخارجية الالزمة  B.Ketellاالنخفاض في قيمة العملة وفقا لما ذكره  ويعرف أيضا

لشراء نفس الكمية من العملة المحلية او انه كمية اعلي من العملة المحلية الالزمة لشراء نفس الكمية من العملة الخارجية 

 (.٨١٠٠، وعبد)الساعدي 

)تحرير الحساب  وهذا الخفض في قيمة العملة قد يكون نتيجة غير مباشرة لتبني سياسات التحرير المالي

الرأسمالي( والذي قد ينتج عنها انخفاض في قيمة العملة المحلية  دون وجود تعمد من قبل السلطة النقدية، او نتيجة مباشرة 

لتطبيق سياسة التخفيض المتعمد، وبالتدقيق فهناك فرق جوهري بينهما فاألول اجراء تتخذه السلطة النقدية للعمل باليات 

سعار دون تدخل منها ودون تعمد في احداث تخفيض قيمة العملة الوطنية الي مستوي محدد وهوما تحرير االسواق واال

يعرف بالتحرير الكامل، اما الثاني فهو اجراء متعمد تلجا اليه السلطة النقدية في ظل اتباع انظمة وسيطه او مداره للتأثير 

 لداخلي و الخارجي. علي قيمة عملتها الي مستوي ما ترغب فيه  لتحقيق التوازن ا

ومما سبق يتضح ان تدهور قيمة العملة فجاءة يعني ان سعر الصرف أصبح يتحدد بمرونة كاملة، اما تخفيض 

قيمة العملة فقد يكون بشكل تدريجي فيكون من خالل الزيادة المعتمدة في سعر الصرف بواسطة السلطات النقدية وذلك من 

ر وسواء كان تدهور او تخفيض فان االثار المترتبة عادة ما تكون واحده مستوي ثابت ألخر، ومن مستوي مدار ألخ

 (1116)خليل، 

وانخفاض قيمة العملة الوطنية نتيجة اتجاه الدولة الي التحرير المالي يحدث لوجود بعض المخاطر المرتبطة 

بتحرير حساب المعامالت الرأسمالية، فعندما تكون التدفقات المالية بكميات ضخمة وبشكل مفاجئ، فإنها تؤدي إلى ارتفاع 

افسية الصادرات ويزيد من حجم الواردات فيزداد العجز في في سعر صرف العملة الوطنية، األمر الذي يقلل من تن

الميزان التجاري، كما يؤدي الي زيادة أسعار األصول كاألراضي والعقارات واألصول المالية، زيادة معدل التضخم. 

وعندما تخرج تلك التدفقات على نحو سريع وفي شكل موجات عاتية، فإنها تؤدي إلى انخفاض سعر صرف العملة 

طنية، وتدهور أسعار األصول العينية والمالية، وتدهور معدالت الربح، وتزايد العجز في ميزان المدفوعات، وفقدان الو

ثقة المستثمرين األجانب في السوق المحلي، واستنزاف االحتياطيات الدولية للدولة خاصة إذا ما حاول البنك المركزي أن 

نتيجة لسياسات اقتصادية كلية )نقدية او غوط قوية لتدهور قيمة العملة. يدافع عن سعر صرف العملة الوطنية مع وجود ض

 ومالية( خاطئة وغير متناسقة وقد تؤدي الي تراجع النمو وارتفاع في التضخم وظهور ازمات العملة مثل:
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 ،د تعرض هذا الربط يعرض العملة الوطنية الي االنخفاض بمجر ان تقوم بربط العملة المحلية بعملة اجنبية معينة

 العملة االجنبية لالنخفاض وهو ما يعني تبعية العملة المحلية لتلك العملة.

 تضطر معه البلد الي ( حقيقية نقدية او)تغيرات في نظامها النقدي فمع تعرض االقتصاد لصدمة اقتصادية بإجراء  او

من نظام ما لسعر صرف الي نظام اخر مثل التحول من نظام ثابت لسعر  احداث تغيير جذري في نظامها النقدي بالتحول

الصرف يعتمد على التدخل المباشر من السلطات النقدية الي نظام وسيط او مرن يعتمد على قوي العرض والطلب من 

 العمالت المحلية 

  اسعار الصرف )هندي،  علىله اثار مضاعفة  الموازنةفي  سياسة مالية توسعية وما ينتج عنه من عجزاو اتباع

1111.) 

ميزة تنافسية للسلع  التجاري بخلققيمة العملة سالح ذو حدين، فقد تؤدي الي تحسين وضع ميزان  وسياسة تخفيض

 :يتوقف على توفر مجموعة من الشروط المصدرة بالخارج، اال ان هذا

   اتسام الطلب العالمي على منتجات الدولة بقدر كبير من المرونة بحيث يؤدي تخفيض العملة إلى زيادة أكبر في

 .التصدير للصادر العالمي

   في  لالرتفاعضرورة اتسام العرض المحلي لسلع التصدير بقدر كاف من المرونة بحيث يستجيب الجهاز اإلنتاجي

 .الطلب أو الطلب الجديد الناجم عن ارتفاع الصادرات

 عملتها. عدم قيام الدول المنافسة األخرى بإجراءات مماثلة لتخفيض 

  .ضرورة توفر استقرار في االسعار المحلية 

وقد تؤدي ايضا الي هروب رؤوس االموال المحلية للخارج بسبب انخفاض القيمة الحقيقية لألصول العينية 

 .ة المقومة بالعملة االجنبية كالودائع البنكية واالسهم والسنداتوالنقدي

 إذافوفقا لما ذكره فرنكل فان الخفض في قيمة العملة بشكل مبالغ فيه يؤدي الي ما يسمي ازمة عملة وهذا يحدث  

 مدار عام كامل. علىانخفضت قيمة العملة بما يزيد عن ربع قيمتها 

أسعار الصرف ليس لها أي تأثير على المتغيرات الحقيقية على المدى الطويل. وجادل علماء النقد بأن تغيرات 

حيث أن تخفيض سعر الصرف يؤثر بشكل أساسي على المقادير الحقيقية من خالل تأثير التوازن الحقيقي على المدى 

 ((Oniore .J, et.al,2016القصير ولكنه يترك جميع المتغيرات الحقيقية دون تغيير على المدى الطويل )

وقد تزايد الجدل حول اثار تخفيض العملة ما بين المدارس االقتصادية المختلفة فأنصار المدرسة االرثوذكسية التي 

 ركزت على االثار االيجابية لتخفيض العملة على ميزان المدفوعات بزيادة انتاج السلع القابلة للتصدير. 
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االنكماشية لتخفيض العملة من خالل نموذج يشمل على ثالث سلع  ثارآلت اأوبين المدرسة الهيكلية الحديثة التي ر

)سلع محلية، صادرات، واردات( مع فرضيتين هامتين: عدم مرونة اسعار الصادرات والواردات، وميل حدي لالدخار 

عملة نكماشية لتخفيض الإلثار األمرتفع لغير اصحاب االجور كالمنتجين واصحاب المشروعات وقد اثبت النموذج ان ا

وهو ما يؤدي الي  لالدخاربفعل تحويل الدخل من اصحاب االجور الثابتة والمحدودة الي المنتجين ذوي الميل المرتفع 

 (.1113نتاج وفقا لما ذكره كينز )الغزالي، إلتدهور الطلب الفعال وانخفاض ا

ناعية يواجه مشكلة ان مدخالته وقد اضافت المدرسة الهيكلية الي ان الجهاز االنتاجي في الدول النامية شبه الص

غير محلية في االغلب ويصعب ايجاد بديل لها في الداخل، وهذا ما يجعلها دائما في حاجه الي تمويل من البنوك  ةياإلنتاج

للحصول عليها من الخارج ومع زيادة حجم الطلب على االموال تضطر البنوك الي رفع اسعار الفائدة مما يؤدي الي 

مما قبل اال ان  أكثرالمنتجين الذين قد يحققوا ارباح  علىاالنتاج واالسعار وبرغم االثر االيجابي لذلك ارتفاع تكاليف 

 انخفاض الدخل ألصحاب االجور يعزز االثار االنكماشية.

تخفيض قيمة العملة له تأثير علي جانبي العرض الكلي والطلب الكلي فاألول Kalyoncu, et al (1112 )ووفقا 

، و سياسات رفع اسعار الفائدة ومستوي االجور من اجل مواجهة المستوردةيكون من خالل زيادة تكلفة مدخالت االنتاج 

عادة توزيع الدخل من االفراد واالخيرة تكون من ا االرتفاع في مستوي االسعار فيتضح التأثير االنكماشي لخفض العملة،

 . مرتفعةذوي ميل حدي لالدخار منخفض الي افراد ميولهم الحدية االدخارية 

الميزان التجاري إذا كانت المرونة السعرية للصادرات والواردات منخفضة جًدا، فوضع  علىسلبي  تأثيروله أيضا 

 ، فحدوثركودكل الذي يؤدي الي دخول االقتصاد في حالة الميزان التجاري المعبر عنه بالعملة المحلية قد يتدهور بالش

االسيوية  الماليةاألزمة و( 1996جلياً خالل أزمة المكسيك ) ركود ظهردخول االقتصاد في حالة انخفاض في قيمة العملة و

 ,Hooy et. al( وهو ما ال يتفق مع وجهة النظر التقليدية القائلة بأن تخفيضات العملة دائما توسعية )1991/1992)

2008 ) 

 االستثمار االجنبي: علىعلي سعر الصرف  إثرالتطبيقية التي تناولت  ثانيا: الدراسات

بإن زيادة التقلبات في سعر الصرف تقلل من توقعات المستثمرين المتفائلة  (Cushman, 1985)أشارت دراسة 

بشأن اقتصاد البلد المضيف. بمعنى آخر، تؤدي زيادة التقلبات إلى زيادة المخاطر المرتبطة بالعوائد المتوقعة على 

 .االستثمار

يزيد ثروة المستثمرين  لتوضح ان ارتفاع قيمة العملة األجنبية Baek and Okawa (2001)وجاءت دراسة 

 .األجانب، حيث تصبح اصول الشركات المحلية أرخص بالنسبة لهم مقارنة بالمستثمرين المحليين

تغير سعر الصرف على االستثمار األجنبي المباشر من اثر   Cambazoglu and Gunes (2016)وتناولت دراسة

لذي يتجه إنتاجه للتصدير  بحيث يكون  قائم علي المدخالت وفقا لتأثير الدخل فان المستثمر افمنظور الدخل والتكلفة، 

http://www.ajrsp.com/


م 0202-9-5والعشرون | تأريخ اإلصدار:  التاسع المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار  

   

 

 www.ajrsp.com                                                                                                                                    390  

 ISSN: 2706-6495 

 
الوطنية من الداخل يستطيع  زيادة صادراته وارباحه وهذا ما يسمى بتأثير الدخل، وفي تلك الحالة، يؤثر انخفاض قيمة 

المدخالت ومع ذلك فإن استخدام  العملة في أسواق الصرف األجنبي بشكل إيجابي على االستثمار األجنبي المباشر،

المستوردة في اإلنتاج من قبل مستثمر موجه للتصدير خاصة لو كان هناك درجة عالية من االعتماد على المدخالت 

المستوردة يمكن أن يؤدي إلى انخفاض صادرات المستثمر وأرباحه. وهو ما يُعرف بتأثير التكلفة، وفي تلك الحالة يؤثر 

صرف األجنبي بشكل سلبي على االستثمار األجنبي المباشر. ويتغير األثر انخفاض قيمة العملة المحلية في أسواق ال

الصافي لتغيرات أسعار الصرف األجنبي على االستثمار األجنبي المباشر فيما يتعلق بحجم الدخل وتأثيرات التكلفة. إذا 

ر األجنبي المباشر، ويؤثر سلبًا يؤثر بشكل إيجابي على االستثما كان تأثير الدخل أكبر من تأثير التكلفة فان سعر الصرف

 في الظروف المعاكسة، أي أن تأثير التكلفة أكبر من تأثير الدخل.

ان وجهة النظر التجارية القائلة بأن أي بلد يمكن أن يعزز استثماراته في قطاع    Joyesue (2015)أظهرت دراسة -

ه القومي ومدخراته الوطنية من خالل التقليل من قيمة التجارة الخارجية او بمعني ادق زيادة صافي صادراته، وبالتالي دخل

عملته هو رأي قديم. وليس محل إجماع بين كافة االقتصاديين، ومع ذلك فإن وجهة النظر التجارية تحظى بشعبية بين 

 المعلقين المعاصرين كرد فعل على الفائض التجاري الكبير للصين ومعدل االدخار المرتفع. 

تزايدة تظهر أن العملة المقومة بأقل من قيمتها لها تأثير إيجابي على االدخار من خالل القنوات غير هناك أيًضا مؤلفات م -

التجارية. على سبيل المثال، فسعر الصرف الحقيقي الذي تم خفضه يؤدي إلى توفير أعلى، ولكن من خالل قناة مختلفة 

خفضة، مما يدفع الشركات إلى االستثمار أكثر وإلى زيادة حيث يرتبط سعر الصرف األكثر انخفاًضا باألجور الحقيقية المن

اإلجمالية وبالتالي العملة المقومة بأقل  اإلضافي الذين يرغبون فيه، وبالتالي زيادة المدخرات مدخراتهم لتمويل االستثمار

 من قيمتها تعزز نمو اإلنتاج من خالل زيادة المدخرات وتراكم رأس المال

( انه من المحتمل أن يكون لتخفيض قيمة العملة تأثير 1115) Anos-Casero and Seshanاوضحت دراسة 

سلبي على إجمالي الطلب، فمن المرجح أن ينخفض االستهالك الخاص بسبب الخسارة الحقيقية في الدخل التي سوف 

سلبي على طلب قد يكون لتخفيض قيمة العملة تأثير ومن جهة اخري  تتعرض لها األسر نتيجة النخفاض قيمة العملة

 الكبير لالقتصاد على السلع الوسيطة والرأسمالية المستوردة.  حالة االعتماداالستثمار الخاص في 

ستثمار يمكن دراسته ألالتراكم الرأسمالي وا علىسعر الصرف  أثران  Gala and Roch (2008) دراسةوجادلت  

بواسطة مستوى سعر الصرف  تحديد ديناميكيته بشكل أساسيمن خالل نموذج تحديد الدخل على المدى القصير الذي يتم 

( تأثير األجور واألرباح 1(( أثر سعر الصرف على األجور واألرباح،1فيه إلى ثالث مراحل: ) وينقسم التحليل ،الحقيقي

وفقا  ( وأخيرا تأثير سعر الصرف الحقيقي على المدخرات المحلية واألجنبية والتي تتكون3 (و على مستويات الدخل

 لمستويات الدخل المتاحة.

 ( لتتفق مع اثر األجور والعائد اإلجمالي في تحفيز االستثمار األجنبي المباشر،(Goldberg, 2021 وجاءت دراسة 

انه يقلل من األجور  :حيث اثبتت ان حركة سعر الصرف هذه لها أثران محتمالن على االستثمار األجنبي المباشر أوالً 
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وتكاليف اإلنتاج في ذلك البلد مقارنة بنظرائه األجانب، بمعني ان البلد الذي يعاني من انخفاض حقيقي في قيمة العملة قد 

انه : عزز "الميزة المكانية" أو الجاذبية كموقع لتلقي االستثمار في القدرة اإلنتاجية من خالل قناة "األجور النسبية"، ثانيا

واظهرت الدراسة ان هذه القناة  تعتمد على  ،االستثماريإلى تحسين معدل العائد اإلجمالي لألجانب في المشروع يؤدي 

عاملين اساسين، العامل األول هو انه يجب أن ترتبط حركة سعر الصرف بتغيير في تكاليف اإلنتاج النسبية عبر البلدان، 

ة في األجور وتكاليف اإلنتاج في السوق الموجهة لرأس المال وبالتالي ال ينبغي أن تكون مصحوبة بزيادة معادل

 .االستثماري

العائد المتوقعة والتي  بين معدالتالعامل الثاني هو شروط تعادل أسعار الفائدة الذي من الممكن ان تساوي ما 

كات أسعار الصرف تتغير حسب المخاطر عبر البلدان وهو ما يعني تضاؤل أهمية قناة "األجر النسبي" إذا كانت تحر

 .المتوقعة تؤدي الي ارتفاع تكلفة تمويل المشروع االستثماري

( لتوضح ان تخفيض قيمة العملة في االغلب  تتبنى معه السلطة  (Ngene et al., 2021فقد جاءت دراسة

كما  من جانب، االستثمارالنقدية لسعر فائدة مرتفع لكبح جماح التضخم، وهنا يجد االفراد أنه من المربح االدخار بدالً من 

على الدخل المتاح وبالتالي علي  قيمة الدخل الحقيقي علي نحو ادق وهذا يميل إلى الضغط  ان معدل التضخم المرتفع  يؤثر

على مستوى المدخرات والتي تعتبر المصدر الرئيسي لالستثمار من جانب اخر، وبالتالي فان التضخم يلعب دوًرا سلبيًا في 

ات ألن المدخرات سيتم التضحية بها من أجل الحفاظ على نمط االستهالك السائد حيث تنخفض األجور تعبئة المدخر

الحقيقية وقيمة عوائد االستثمار خاصة عندما تظل األجور االسمية ثابتة، كما أنه يؤدي إلى عدم اليقين في األرباح 

 المستقبلية من االستثمار واإلنتاج .

وأشارت الدراسة أيضا ان هناك إجماع في األدبيات النظرية على أن التضخم المعتدل يمكن أن يؤثر بشكل 

إيجابي على االقتصاد بشكل عام، فالتضخم المعتدل يمكن أن يزيد من مستوى االستثمارات مما يؤدي إلى نمو إجمالي 

تداًل أم ال، يميل إلى خفض قيمة العوائد على األصول أسرع في االقتصاد. وهذا نابع من حقيقة أن التضخم سواء كان مع

لتحويل استثماراتهم إلى مشاريع  يدفع المستثمرين، وهو ما M 1الضيق  النقدية بمفهومهاالنقدية، وخاصة األصول 

فع رأسمالية حقيقية بدالً من االحتفاظ بأصولهم نقًدا عرضة للتضخم تناولت الدراسة ايضا فرضية تبين أن التضخم يد

األفراد ورجال األعمال إلى استبدال النقد بأصول ذات عائد، لذلك أوصت الدراسة بأن تتخذ الحكومة في سعيها للحد من 

 .التضخم تدابير أخرى خارج معدل الفائدة المرتفع بحيث ال يتم مزاحمة االستثمارات

استثمارات مباشرة  استثمارات في المحافظ أوإن تركيبة التدفقات المالية ما بين ( 1116اوضحت دراسة )طلفاح، 

له تأثير على االقتصاد والنظام المالي في البلد كلما ارتفعت حصة االستثمارات األجنبية في المحافظ من مجمل حجم 

قد يصاحب االستثمار المحفظي بعض و  االستثمار األجنبي كلما زادت أخطار تعرض النظام المالي للصدمات الخارجية

  ارتفاع سريع في المجاميع النقدية، ضغوط تضخمية، ومنها السلبية علي السياسات الكلية االثار
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لما يسمي  نتيجةاالقتصاد الكلي تصبح صعبة  فإدارةميزان المدفوعات  وضع وتدهور ارتفاع قيمة العملة

تحقيق سعر صرف ثابت وسياسة نقدية موجهه الي اهداف داخلية  علىاي عدم قدرة صانعي القرار  المستحيلة()الملحمة 

 في ظل حرية التدفقات المالية.

وتبين وجود عالقة  التضخم وسعر الصرف علي أداء سوق االسهم ( اثر1111)عبدالجواد، وتناولت دراسة  

تفقت في ذلك أيضا وذلك في االجل الطويل، وا EGX30طردية بين سعر الصرف ومؤشر اداء سوق األسهم في مصر 

إيجابي علي القيمة السوقية  تأثيرزيادة سعر الصرف األجنبي له  اليانتوصلت ( حيث 1111دراسة )احمد عبد الحافظ ،

 .لسوق األوراق المالية

تدفقات رؤوس األموال وتوصلت  علىقيمة العملة  ضسياسة تخفي إثر( تناولت 1111، وعبددراسة )الساعدي 

استقرار سعر الصرف  علىفي الفترات المتعاقبة قد يؤثر سلبا  مرتفعةألي ان تخفيض قيمة العملة بشكل متكرر وبمعدالت 

 . مستقبالفي قيمة العملة يحدث  أكبراالستثمار المحلي واالجنبي بسبب تخوف المستثمرين من انخفاض  علىوبالتالي 

حيث ان انخفاض  وسعر الصرف( اثبتت ان هناك عالقة سلبية بين أسعار األسهم Simakova, 2016دراسة )

 القيمة السوقية للشركات المدرجة في سوق األوراق المالية.  علىقيمة العملة يؤثر سلبا 

 الصرف في مصر ثالثا: اسعار -

دوالر إلى  1جنيه / 1 ، انخفضت قيمة الجنيه المصري من1991 اإلصالح االقتصادي برنامج مصرتطبيق مع 

 . 1111ديسمبر  و1991دوالر في المتوسط بين فبراير  3.3

مليار دوالر في  11.6وفي تلك الفترة شهدت مصر ارتفاع في احتياطيات البنك المركزي من النقد األجنبي من 

تصاد المصري ثالثة واجه االق 1992، ومع ذلك ابتداء من عام 1991مليار دوالر في عام  11إلى أكثر من  1991عام 

صدمات التي كان لها تأثير سلبي كبير على النحو التالي في جميع أنحاء العالم انخفاض أسعار النفط، األزمة المالية في 

األسواق الناشئة، و هجوم األقصر اإلرهابي أثر سلباً على قطاع السياحة، ونتيجة لذلك انخفضت احتياطيات النقد األجنبي 

 وهوما انعكس سلبا علي قيمة الجنية المصري . 1111يار دوالر في عام مل 13.2لتصل إلى 

العمل اإلرهابي ضد الواليات  مع 1111جنيه / دوالر واحد في سبتمبر  3.26وتحدد الجنيه المصري عند 

المتحدة األمريكية والذي كان له تأثير سلبي على االقتصاد المصري وعلى وجه الخصوص في قطاع السياحة، حيث 

 .1111دوالر. في يناير  1جنيه /  3.13 المصري إلىنخفضت قيمة الجنيه ا

 1جنيه/  3.6المركزي إلى خفض قيمة الجنيه المصري مرة أخرى وحددت سعر الصرف بسعر  واضطر البنك

. ليفقد الجنيه 1113دوالر. وأبقى البنك المركزي على هذا المعدل حتى إعالنه اعتماد نظام سعر الصرف العائم في يناير 

 .(Elsherif, 2016اعتماد )من قيمته مقابل الدوالر األمريكي خالل شهر  ٪11المصري حوالي 
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جنيه لكل دوالر أمريكي، ومنذ ذلك الحين  5.13المصري بلغ سعر الصرف الجنيه  1113وفي أكتوبر من  

جنيه/ دوالر أمريكي بسبب الزيادات الكبيرة في  6.32، استمر سعر الصرف في االرتفاع وبلغ 1112وحتى أغسطس 

إلى تراكم  والتي أدتالسياحة وتدفقات االستثمار األجنبي المباشر(  أرباح النقد األجنبي )الصادرات النفطية، قناة السويس،

 1116مليار دوالر أمريكي( بين العامين الماليين  36مليار دوالر أمريكي إلى  16الدولية )من  مسبوق لالحتياطياتغير 

 ( .2009و مارس  2008. في أعقاب األزمة العالمية )بين سبتمبر 1112و 

حاًدا في الطلب الخارجي على السلع والخدمات باإلضافة إلى توقف مفاجئ في تدفقات  وشهدت مصر انخفاًضا

في المائة فقط. بعد تدخل البنك المركزي في سوق الصرف  3.3رأس المال، ومع ذلك انخفض سعر الصرف بنسبة 

 2009فاع منذ مايو جنيه مصري/دوالر أمريكي وبدأ في االرت 6.51ليستقر سعر الصرف عند  2009األجنبي في مارس 

  .(Helmy et al., 2018) 1111جنيه مصري / دوالر أمريكي في ديسمبر  6.04ووصل 

. ويرجع ذلك 1111دوالر في نوفمبر  1جنيه/  5.1إلى  1111دوالر في يناير  1جنيه/  6.2ثم انخفض فقط من 

 .1111مليار دوالر في يناير  31.5مليار دوالر من  11.5إلى  -إلى االنخفاض الحاد في االحتياطيات 

بدا السماح ببعض التخفيض التدريجي في قيمة الجنية المصري من خالل مزادات النقد  1111ديسمبر  31وفي 

نحو  على 1115و 1111عن هذه السياسة ان ينحصر االنخفاض في قيمة العملة المصري فيما بين  وقد نتجاالجنبي 

 .1116/1115 جنيه 2.22. ليصل سعر الصرف الي 31.1%

الوفاء بالشروط التي  إطارفي  1115الي انتهي االمر الي اعالن قرار البنك المركزي بالتعويم في نوفمبر 

جنيه مصري بما يمثل انخفاضا في  19وضعها صندوق النقد الدولي وهوما ادي الي قفز سعر صرف الدوالر ليصل الي 

 .(1112)عبد الحميد،  %35.1قيمته ب 

امام  11.5وصل سعر الدوالر الي  حتى 1111في  تحسنا تدريجيات التالية شهد الجنيه المصري وخالل السنوا

جنيه مصري ليدخل الجنيه  11.2قرشا ليصل  11طفيفة قدرها  بزيادة 1112الجنيه المصري واستقر كذلك نسبيا في 

 .1112معدل نمو يتحقق منذ وهو اعلي  1119في  6.5مع تحقق معدل نمو بلغ  1119المصري مرحلة التعافي في 

دخل االقتصاد المصري والعالمي مرحلة من الركود التي  19-وبدء انتشار وباء كوفيد 1111ومع دخول مارس 

اثرت علي اسواق العمالت الرئيسية في العالم وبرغم هذا لم يشهد الجنيه المصري انخفاضا كبيرا حيث استقر سعر 

فعل االجراءات االحترازية التي تم اتخاذها من قبل البنك المركزي والتي من جنيه مصري وذلك ب 16.56الدوالر عند 

 المختلفة، االقتصادية األنشطة لدعم المبادرات من العديد إطالقاهمها تخفيض أسعار الفائدة علي اإلقراض وااليداع و 

 استمرار بخالف هذا السياحة، قطاع ومبادرة دعم جنيه، مليار 100 بمبلغ الصناعي الخاص القطاع مبادرة تتضمن والتي

 من المنتظمين غير العمالء مبادرة إلى والصغيرة والمتوسطة باإلضافة الصغر متناهية المشروعات تمويل مبادرة

 (1119القطاعات.)البنك المركزي ،  لجميع االعتبارية األشخاص

http://www.ajrsp.com/


م 0202-9-5والعشرون | تأريخ اإلصدار:  التاسع المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار  

   

 

 www.ajrsp.com                                                                                                                                    394  

 ISSN: 2706-6495 

 
 (: سعر الصرف الجنيه المصري خالل فترة الدراسة1الشكل رقم )

 

 

 الثاني:القسم 

 فترات:تقسيم كامل فترة الدراسة الي ثالث  المباشر: تماالستثمار األجنبي  أوال: تطور

 ( :2111-1991الفترة االولي:) 

في  (3.144613) من انخفاضا)% من إجمالي الناتج المحلي(  الوافدةسجل االستثمار األجنبي المباشر صافي التدفقات 

، ويرجع ذلك الي حدوث عدد من (1999/1111)عام في  ((1.174393( الي 1991-1991بداية فترة الدراسة عام )

نصف الثاني من االسيوية في ال وازمة النمواالقتصاد المصري كحادث األقصر  علىاالزمات التي القت بظاللها 

تراوح سعر  أعوام حيث 2 رغم من استقرار سعر الصرف الجنيه المصري خالل ما يقرب من ىالتسعينات وذلك عل

 .1999قرشا عام  339قرشا للدوالر الي  333صرف الجنية من 

 ( 2111 -2111الفترة الثانية خالل الفترة :) 

خالل فترة الدراسة تحسنا  )% من إجمالي الناتج المحلي(  الوافدةشهد   االستثمار األجنبي المباشر صافي التدفقات 

( 1119/1111عام )( 3.551442( ليسجل ارتفاعا ب )1111/1111عام)  1.236997)ملحوظا ، حيث بلغ   قيمته نحو)

شهد المناخ االستثماري في مصر استقرار بسبب  واتباع  1119حتي  1116،ويمكن تفسير ذلك بانه من في األعوام  

وإضفاء المرونة علي االطار التشريعي الخاص  1113سعر الصرف في عام مصر سياسة التعويم المدار لتحديد 

اعلي في   1112، 1111باالستثمار األجنبي ، فضال عن التحول الي للملكية الخاصة )الخصخصة(، وقد كان عام  

ي  عام ( علي التوالي، قبل ان ينخفض  ويتراجع ف8.873538،)( 9.343527تدفقات االستثمار األجنبي المباشر ب )

االمريكية ،  المتحدةمن الواليات  الواردة( علي اثر االزمة المالية العالمية حيث تراجعت التدفقات 3.551442ب) 1111

 والتي تعتبر من اولي الدول المصدرة لتدفقات االستثمار األجنبي المباشر الي مصر 
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 ( 2121-2111الفترة الثالثة خالل الفترة:) 

( حوالي 1111/1111في عام  ) صافي التدفقات الوافده )% من إجمالي الناتج المحلي(  لمباشربلغ االستثمار األجنبي ا

(  بزيادة غير محسوسة وذلك بسبب الظروف السياسية 1119/1111)في عام  2.971913)، في حين بلغ )((2.917287

ليبلغ قيمته  1111المباشر  بشكل كبير في ، حيث تراجعت  تدفقات االستثمار األجنبي  1111التي مرت بها مصر في عام 

بتدفقات داخلة موجبة بلغت    1113، ليعاود االرتفاع في عام 1111( في عام  2.917287( مقارنة ب )0.20453-)

(علي  1.509575( ،)1.452668ب )  1116،  1113( مع حدوث تحسن طفيف بعد ذلك في اعوام   1.001422)

زاد حجم التدفقات خالل ثالث سنوات  1115الي تنفيذ  برنامج صندوق النقد الدولي في عام  التوالي ، و مع اتجاه الدولة

 .19بسبب ازمة كوفيد  1111، ليعاود االنخفاض في عام 1119( في عام 3.244906ليبلغ  قيمة )

 (: االستثمار االجنبي المباشر خالل فترة الدراسة2الشكل رقم )

 

 

 تم تقسيمها كذلك الي ثالث فترات في الحافظة: ثانيا: االستثمار

 ( :2111-1991الفترة االولي:) 

( 1991-1991مليون دوالر في بداية فترة الدراسة عام ) (15000000-الحافظة انخفاضا من ) صافي استثماراتسجل 

  ( 1999/1111في عام  ) ( مليون دوالر (266000000-الي 

 ( 2111 -2111الفترة الثانية خالل الفترة :) 

 1461300000)-نحو )حيث بلغ   قيمته  ملحوظا،الحافظة خالل فترة الدراسة تراجع أيضا  صافي استثماراتشهد   

وبهذا يتبين ان اداء االستثمار  ( . 1111/   1119عام ) ( (10441900000-( ليسجل 1111/1111عام )   مليون دوالر

 السابقتين.في الفترتين  أفضلاالجنبي المباشر كان 
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 ( 2121-2111الفترة الثالثة خالل الفترة:) 

 (15220000- ) بلغ(، في حين 1111/1111عام )في  ( مليون دوالر10651600000صافي استثمارات الحافظة)بلغ 

ما نتج عنه من . 1111( وذلك بسبب الظروف السياسية التي مرت بها مصر في عام 1119/1111عام )مليون دوالر 

الثالثة وظلت التذبذبات في صافي استثمارات الحافظة في االعوام  المصرية،تراجع في استثمار األجانب في البورصة 

 حقق صافي حيث 1115(، اال ان حررت الحكومة المصرية سعر الجنيه المصري في عام 1116-1111) التالية

، ليحقق قيم سالبة في الفترة المتبقية من 1111( مليون دوالر عام 23889900000-استثمارات الحافظة اقل قيمة له ب )

 .19-خاصة مع ازمة كوفيد  1111عام  الدراسة حتى

 

 

 اقترحت الدراسة النموذج االتي للتحقق من فرضيات الدراسة والذي يتكون من معادلتين: النموذج القياسي المقترح: ثالثا:

 ( 1المعادلة) االستثمار األجنبي المباشر : 

Y1=α+ CX1+EX2+MX3+RX4+GX5+TX6 

 ( االستثمار االجنبي غير المباشر 1المعادلة :) 

Y2=α+ CX1+EX2+MX3+RX4+GX5+TX6 

والمستقلة التابعةالمتغيرات  (:1رقم)جدول   

 التابعة:المتغيرات 

Y1 % االستثمار األجنبي كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي 

Y2 صافي االستثمارات الحافظة باألسعار الجارية بالدوالر االمريكي 

 المتغيرات المستقلة:

x1      E  سعر صرف رسمي )عملة محلية مقابل

 الدوالر األمريكي، متوسط الفترة(

 كمؤشر لسياسة تخفيض العملة 
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Cx2      التضخم، األسعار التي يدفعها المستهلكون

 )% سنويا(

M2x3     %( نمو المعروض النقدي بمعناه الواسع

 سنوياً(

RX4    )%( سعر فائدة اإلقراض 

 كمؤشر لسياسة نقدية 

GX5     إجمالي اإلنفاق الوطني )% من إجمالي

 الناتج المحلي(

TX6     صافي الضرائب على المنتجات )باألسعار

 الجارية للدوالر األمريكي(

 كمؤشر لسياسة مالية 

 www.worldbank.orgالبيانات تم الحصول عليها من قاعدة بيانات البنك الدولي، 

 النتائج:

( والمتغير التابع CX1, EX2, MX3, RX4, GX5, and TX6المستقلة ) الختبار االرتباط بين المتغيرات

(Y2( و )Y1.تم استخدام تحليل بيرسون لالرتباط واالنحدار الخطي المتعدد ) 

، Y1والمتغير  CX1, EX1, TX6حيث أوضح اختبار بيرسون انه توجد عالقة طردية موجبة بين المتغيرات المستقلة  

 . Y1و  MX3, RX4 and GX5ات المستقلة وعالقة عكسية بين المتغير

 .CX1 ,EX2وذات داللة إحصائية في  Y2وتوجد عالقة عكسية بين كل المتغيرات المستقلة والمتغير التابع 

 

 (. تحليل بيرسون لالرتباط بين المتغيرات المستقلة والمتغيرات التابعة في الدراسة 2جدول )

لالمتغير المستق  

Independent 

variables 

Correl. 

Coeff./sign. 

Dependent variablesالمتغير التابع 

Y1 Y2 

CX1 r 0.285 -.360* 

p-value 0.121 0.047 

EX2 r 0.136 -.477** 

p-value 0.464 0.007 

MX3 r -0.004 -0.184 

p-value 0.984 0.322 

RX4 r -0.196 -0.26 

p-value 0.292 0.158 

GX5 r -0.021 -.370* 
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p-value 0.909 0.04 

TX6 r 0.336 -0.021 

p-value 0.064 0.909 

 

*, **, *** significant at p<0.05; NS, non-significant at p>0.05  

 

( علي كال المتغيرين CX1, EX2, MX3, RX4, GX5, and TX6المتغيرات المستقلة ) تأثيرالختبار 

(.  ٣، ٨)جدول  Multiple linear regression( تم استخدام تحليل االنحدار الخطي المتعدد Y2( و )Y1التابعين )

 ,CX1, EX2, MX3حيث أوضح تحليل االنحدار الخطي وجود انحدار ذو داللة إحصائية بين المتغيرات المستقلة )

RX4, GX5, and TX6( والمتغير التابع )Y1 )(F= 2.83; p=0.032*)يرات المستقلة . حيث كانت المتغCX1, 

RX4, TX6  قوي ذو داللة إحصائية علي المتغير  -ارتباط متوسطY1( الداللة اإلحصائية وقيمة ٨. ويعرض جدول )

 .(١٤٦٠٠) R( وقيمة االرتباط ١٤٠٠) 2Rمعامل االنحدار الخطي 

 ,CX1, EX2, MX3, RX4والمتغيرات المستقلة  Y1االنحدار الخطي المتعدد للمتغير التابع  (: تحليل3جدول رقم)

GX5, TX6 

Factor 

 Dependent variable (Y1)المتغير التابع 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

Beta 

t Significa

nce (P) 

B SE 

(Constant) 12.147 15.293   0.794 >0.05 ns 

CX1 0.260 0.080 0.678 3.263 0.003** 

EX2 -0.052 0.097 -0.101 -

0.530 

>0.05 ns 

MX3 -0.001 0.060 -0.002 -

0.010 

>0.05 ns 

RX4 -0.406 0.155 -0.490 -

2.616 

0.015* 

GX5 -0.065 0.148 -0.084 -

0.438 

>0.05 ns 

TX6 0.000 0.000 0.409 2.399 0.025 * 

  ANOVA Model 

  df F Sig. R R2 
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Regression 6 2.830 0.032* 0.644 0.414 

Residual 24 

 

      

Total 30         

*, **, *** significant at p<0.05; NS, non-significant at p>0.05  

 

( علي المتغير التابع CX1, EX2, MX3, RX4, GX5, and TX6المتغيرات المستقلة ) تأثيرالختبار 

(Y2 تم استخدام تحليل االنحدار الخطي المتعدد )Multiple linear regression  (.  حيث أوضح تحليل ٣كذلك )جدول

 CX1, EX2, MX3, RX4, GX5, andاالنحدار الخطي وجود انحدار غير دال إحصائيا بين المتغيرات المستــقلة )

TX6( والمتغير التابع )Y2 )(F= 1.78; p>0.05ns) حيث أوضح تحليل االنحدار وجود ارتباط عكسي غير دال .

( الداللة اإلحصائية وقيمة ٨. ويعرض جدول )Y2علي المتغير   CX1, RX4, GX5المتغيرات المستقلة احصائياً بين 

 (.١٤٫٫٦)R( وقيمة االرتباط 0.309) 2Rمعامل االنحدار الخطي 

 

 ,CX1, EX2, MX3, RX4والمتغيرات المستقلة  Y2االنحدار الخطي المتعدد للمتغير التابع  (: تحليل4جدول رقم)

GX5, TX6 

Factor 

Dependent variable (Y2) المتغير التابع    

Unstandardized Coefficients Standardize

d 

Coefficients 

Beta 

t Significa

nce (P) B SE 

(Constant

) 

3352290719

7 

4.17E+10 N/A 0.80

4 

0.429 

CX1 -

97198733.1

8 

21736351

8 

-0.101 -

0.44

7 

0.659 

EX2 -

500884873.

9 

26566975

8 

-0.389 -

1.88

5 

0.072 

MX3 12697675.7

2 

16252837

6 

0.015 0.07

8 

0.938 

RX4 -

350775989.

42347823

4 

-0.169 -

0.82

0.416 
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3 8 

GX5 -

238297386.

1 

40381674

7 

-0.122 -

0.59

0 

0.561 

TX6 0.001 0.184 0.001 0.00

4 

0.997 

  

ANOVAa Model 

df F Sig. R R2 

Regressio

n 

6 1.786 >0.05 ns 0.55

6 0.309 

Residual 24 

 

      

Total 30         

*, **, *** significant at p<0.05; NS, non-significant at p>0.05  

  

 :النتائج التي تم التوصل اليها توصي الدراسة الحالية بما يلي ضوء على التوصيات:

 -  تحسين بيئة االستثمار من خالل اتباع سياسات نقدية ومالية متناسقة وتكون مكملة لبعضها البعض لتحفيز النمو

اسعار الفائدة تشجع  البحث كتحديدوجذب االستثمارات االجنبية من خالل ادوات السياسة االقتصادية التي تم تناولها في 

حوافز ضريبية وزيادة معدالت االنفاق الحكومي خاصة في مجاالت البنية  وكذلك تقديم –االستثمار المحلي واالجنبي معا 

 قوة لالقتصاد المصري. تحسنه مصدراالساسية والذي يعد 

  يزيد من ثقة المستثمرين االجانب في االقتصاد المصري. واالمني الذيتحقيق االستقرار السياسي 

 

 المالحق:

 الدراسة  األول: متغيراتالملحق 

Y

E

A

R 

Y1 Y2 CX

1 

EX

2 

MX

3 

RX

4 

GX

5 

TX6 

19

90 

3.14

461

-

150000

16.7

563

1.55 28.7

303

19 112.

212

1913

4140
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 سالمإلأهمية السفارة في ا

The importance of the embassy in Islam 

 

 د. عبيدالرحمن الكوزي

 أفغانستان، جامعة ننجرهار، كلية الشريعة ،والقانونأستاذ قسم الفقه 

 هللا ناصح إحسان/ الباحث
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 خالصة البحث

فهی من األهمية بمکان ألنه يبين سمو الفكر السياسي اإلسالمي الذي يمكن  ,أهمية السفارة في اإلسالمهذا المقال تحت عنوان: 

ن إأن يتوصل من خالل سيرة النبي صلي هللا عليه وسلم إلي أعلي مراتب الحضارة اإلسالمية،و الهدف من کتابة هذا المقال هو 

بل هي أداة مهمة لبيان الحضارة السفارات هي نوع من أنواع التواصل الحضاري بين الشعوب وليست مجرد وفد ورسالة 

والدين والعادات والتقاليد، ولذلك حرص الملوك والسالطين والقادة على استقبال السفراء في أبهة من الفخامة والزينة، والسبب 

ي فإنَّ أول من استعان بالدبلوماسية ، هو ليقع في قلب السفير الخوف والرهبة من قوة الدولة وعظمتها فيسهل التفاوض معه

كان وفارس، ومصر والحبشة وبالد أخرى، اإلسالم كان الرسوَل األعظَم صلَّى هللا عليه وسلَّم إذ بعث برسٍل إلى بيزنطة

المسلمون هم األسبق في نشر قواعد الدبلوماسية الصحيحة التي كان أساسها مستمداً من قواعد الدين اإلسالمي الحنيف، كما إن 

يعالج  ،ع الشعوب واإلمبراطوريات الكبرى لدعوتهم إلى اإلسالم وإلنقاذهم من الظلمات إلى النورالمسلمين قد قاموا بالتواصل م

هذا البحث مقاصد سفارة النبي صلى هللا عليه وسلم، من خالل بيان األدلة الشرعية على اعتبار هذه المقاصد، وعلى رأسها 

يرها غوقد انتهى هذا البحث إلى إثبات أن الدولة اإلسالمية دولة حضارية غير منعزلة عن ، عتراف الدولي بالدولة اإلسالميةاال

على الدول اإلسالمية القائمة حالياً إصالح عمل سفاراتها الخارجية بحيث ومن التوصيات المهمة  .تهدف إلى التعايش مع اآلخر

ا حسب کل قول الی قايلهانتسبنا  هو منهج وصفي تحليلی و منهجنا في هذا المقال،تكون سفارات فاعلة وليس سفارات شكلية

 وتخريج األحاديث النبوية و ذكر أيات القران مع ذکر السورة.األمانة العلمية،

 االسالم ،السفارة، السفير، القنصلية. الکلمات المفتاحية:
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The importance of the embassy in Islam 

 

Abstract: 

The word of embassy was very common in the world before Islam. In Makkah Bani Adi was in 

charge of all diplomatic affairs which was later handed to Umar bin e khattab but no one knew the 

world "Diplomacy" in the beginning of Islam. It seems this word was added to books later. 

The Prophet has hired ambassadors in his life and sent them to different parts of the world and the 

ambassadors and delegates from other parts of the world were received by the Prophet and his 

attitude towards them makes the best principles and laws for the diplomatic world. 

The ambassadors have specific and defined rights in sharia of Islam and the violation of those 

rights is considered a crime. 

Ambassador has the highest rank in Islam. In fact, he is considered the special envoy of the 

president. 

The successful ambassador is always internationally and completely aware of diplomatic changes, 

represent his country as an interpreter and share his experiences with authority’s time to tims 

whuch lead to their training and development. 

Keywords: Islam, Prophet Muhammad, Quran, embassy, diplomacy  

 

 المقدمة

 يبين الطاهرين.الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على رسوله محمد األمين ، وعلى آله وصحبه الط

إنَّ أول من استعان بالدبلوماسية في اإلسالم كان الرسوَل األعظَم صلَّى هللا عليه وسلَّم إذ بعث برسٍل إلى بيزنطة وفارس، 

 ومصر والحبشة وبالد أخرى.

ف، اإلسالمي الحنيكان المسلمون هم األسبق في نشر قواعد الدبلوماسية الصحيحة التي كان أساسها مستمداً من قواعد الدين 

كما إن المسلمين قد قاموا بالتواصل مع الشعوب واإلمبراطوريات الكبرى لدعوتهم إلى اإلسالم وإلنقاذهم من الظلمات إلى النور، 

وتحقيقاً لعالمية اإلسالم، وعندما جاءوا إلى هذه الشعوب لم يؤمنوا بنظرية تفوق األجناس التي آمن بها األوروبيون فتجدهم 

 ن من نساء تلك البالد، ويتاجرون معهم، وكانوا يتفوقون عليهم بسلوكهم الحضاري ومعاملتهم الراقية،يتزوجو
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وليس بجنسهم أو أصلهم، ولذلك تجد مختلف الشعوب في آسيا وأفريقيا وأوروبا قد دخلت في اإلسالم بسبب الرقي الفكري   

 .بقت هذه العقيدة في سلوكهم ومعامالتهم وتجارتهم مع غيرهموالحضاري للمسلمين، ألنهم كانوا يمثلون عقيدة جديدة، وقد ط

شهدت الدبلوماسية اإلسالمية أعظم رقي لها في الدولة اإلسالمية األولى دولة العدل والمساواة واألمن والسالم، هذه القصة 

 تبين عظمة الدبلوماسية اإلسالمية، وما كان عليه المسلمون األولون من صدق وأمانة وإخالص.

  همية الموضوع:أ

–إن من أهم مقومات السيادة الوطنية ألي بلد توفًره على سياسة خارجية واضحة و نشيطة يقوم بتحديدها عادة رئيس الدولة 

و يتولى تنفيذها سلك دبلوماسي مهني. و يترأس السلك الدبلوماسي الوطني وزير  -كما هو الحال في نظامنا الدستوري الحالي

ذي يعين الموظفين العاملين بمختلف مستوياتهم في ما عدا رؤساء المراكز الدبلوماسية الذين يكلفهم عادة الشؤون الخارجية ال

  .رئيس الدولة بالتشاور مع رئيس الحكومة

إن السفارات هي نوع من أنواع التواصل الحضاري بين الشعوب وليست مجرد وفد ورسالة بل هي أداة مهمة لبيان الحضارة 

ات والتقاليد، ولذلك حرص الملوك والسالطين والقادة على استقبال السفراء في أبهة من الفخامة والزينة، والسبب والدين والعاد

هو ليقع في قلب السفير الخوف والرهبة من قوة الدولة وعظمتها فيسهل التفاوض معه، وقد فعل ذلك ملك النورمان مع السفير 

  .اصل الحموي وغيرهميحيى الغزال ، وملك صقلية مع القاضي ابن و

 الدراسات السابقة:

عني السياسة ي إن العلماء رحمهم هللا تعالي قد بذلوا جهودهم التامة في كتابة الكتب في مختلف العلوم و الميادين و في تلك الزمرة

ومن أهم المصادر عن تاريخ دبلوماسية اإلسالم والدول اإلسالمية، الكتاب الذي وضعه أبو عليٍّ الحسين بن محمد  اإلسالمية 

فارة"، وهو يتناول بالتَّفصيل كيف رفع فقهاُء المسلمين  اء، واسمه: "رُسُل الملوك ومن يصلح للرسالة والسِّ المعروُف بابن الفرَّ

سل الذين يبعث بهم هللا عز وجل إلى عباده ليبلغوا رسالته، منزلةَ الرسول والسفير، واعتبروا  أنها تستمدُّ حرمتها من مكانِة الرُّ

ض لمهمتهم والمساس بأشخاِصهم، قد استنبطوا من نواهي الدين وأوامره تجاه تعظيم الرسل أساًسا لمعاملة رسل  ناهيًا عن التعرُّ

دد، الملوك والخلفاء معاملة كريمةً؛ مستشهدين باآليات   الكريمة العديدة التي يحتويها القرآن في هذا الصَّ

  هجرية وذکر فيه عنوان "آداب السَّفير" . 522وكتاب أخالق الملوك للجاحظ المتوفى عام 

كتور نجيب األرمنازي رسالة دكتوراه في جامعة باريس موضوعها: "الشَّرع الدولي في اإلسالم" عام  ، وقد 0391وقد وضع الدُّ

  ا مواضيَع تتعلَّق بالدبلوماسية اإلسالمية.عالج فيه

ومن المعلومات الطَّريفة حول النشاط الدبلوماسيِّ اإلسالمي العربي في العصور الوسطى، ما اختاره الدكتور إبراهيم أحمد العدوي 

نه معلوماٍت تاريخيةً قيِّم    .ةفي كتابه: "السفارات اإلسالمية إلى أوربا في العصور الوسطى"، وقد ضمَّ

رين في االستزاد  ةوما زالت الدبلوماسيَّة اإلسالمية في حاجة إلى مزيٍد من البحث والتَّحقيِق، ولم أطلْع على عنايٍة للفقهاء المتأخِّ

 في البحوث ذات العالقة بالدبلوماسية اإلسالمية.

 اسباب اختيار الموضوع:

أخبارا عن حياة النبي صلّى هللا عليه وسلم وغزواته المختلفة إن أغلب المصادر تهتم بالنواحي السياسية والعسكرية، فتذكر 

دون أن تشير إلى النواحي اإلدارية إال عرضا. أضف إلى ذلك تنوع المصادر التي تتناول هذه الفترة بين مؤلفات في الحديث 

 رة،والسير والتاريخ والتفسير والفقه والجغرافية واألدب، مما يضطر الباحث إلى تقليب صفحات كثي
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وذلك لقلة المعلومات وتبعثرها، األمر الذي يتطلب دراسة فاحصة للمصادر بأنواعها لذلك التمست الحاجة لبيان نوع من حياة   

 النبي صلي هللا عليه وسلم و جزء من اجزاء االسالم و هي السفارة و اهميتها.

رين في االستز  ادة في البحوث ذات العالقة بالدبلوماسية اإلسالمية.و کما اشرت سابقاً لم أطلْع على عنايٍة للفقهاء المتأخِّ

 البحث:أسئلة 

 . ما معني السفارة في االسالم ؟ 0

 . ماهي أهمية السفارة في االسالم ؟ 5

 . مالفرق بين السفارة و القونصلية؟ 9

 . هل كان السفارة في بداية االسالم؟ 4

 . مالمقصود من ارسال السفراء؟ 2

 منهج البحث:

اعتمدت في هذه الدراسة على ما ورد في القران الكريم من توجيهات ربانية لبناء المجتمع الجديد، ثم الحديث الصحيح لقد 

معتمدا على كتب الصحاح ومبعدا الروايات القابلة للطعن، وأخذت من كتب التاريخ والسير ما يوافق هذا المنهج، ولم أستخدم 

 در، أو للوقوف على وجهات النظر الحديثة إزاء بعض القضايا في فترة الدراسة.المراجع الحديثة إال للتعرف على المصا

 معنی السفارة لغة و اصطالحا

 59معروفة في مكة قبل اإلسالم، وكانت هذه الوظيفة لبني عدي، وتوالها منهم عمر بن الخطاب )ت « 1»كانت كلمة )سفارة( 

 سالم، ويبدو أنها دخلت في معاجم اللغة في فترة متأخرة.فلم تعرف في صدر اإل« دبلوماسية»أما كلمة « 2»هـ( 

هي عبارة عن بعثة دبلوماسية ترسلها دولة ما إلى دولة أخرى لتقوم بتمثيلها وللدفاع عن كافة مصالحها المختلفة والعمل على 

لذي صطلح السفارة على المبنى اخدمة المواطنين القاطنين في البلد المضيفة، وتسهيل أعمال وشؤون المواطنين، عادة ما يُطلق م

لوماسية عالقات دبيقدم الخدمات للمواطنين ويكون مقره سكن السفير ووجود السفارة في عاصمة الدولة المضيفة يدل على وجود 

 .بين الدولتين

 مصطلح السفارة في عهد النبوي:

وكانت العالقات التي أقامها الرسول صلّى هللا « السفارة، الرسول، البريد»في عصر الرسالة وهي  استخدمت كلمات معينة

عليه وسلم قاصرة ابتداء على المحادثات الشخصية، وإرسال الكتب، وإيفاد البعثات إلى القبائل وإلى الملوك للتعريف باإلسالم 

انت من الوظائف اإلدارية الهامة التي القت اهتماما كبيرا من جانب الدولة، والدعوة إليه، ومن هنا فإن وظيفة البريد )السفارة( ك

، وشملت « 9»وكان ما وصلنا من كتب ومواثيق ومعاهدات قام بإبرامها النبي صلّى هللا عليه وسلم تتجاوز المئتين وخمسين كتابا 

 والقبائل، معاهدات مع اليهود والنصارى، وعقود صلح بين النبي صلّى هللا عليه وسلم 

                                                           
ي التعرفت السفارات في الجاهلية، ومن أشهرها سفارة عبد المطلب بن هاشم إلى أبرهة وهو في طريقه إلى مكة، ليفاوض على رد اإلبل :  1

 ( .44، ص 0استولت عليها طالئع جيشه. انظر: ابن هشام، السيرة )م 
 ( .6، سيرة عمر )ص م( 0332)لجوزي اابن :  2
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وكتب إقطاع وأمان ورسائل دعوة إلى رؤساء القبائل والملوك واألمراء، مما يجعلنا نؤكد على أن سفارات الرسول صلّى هللا  

 « .3»عليه وسلم وكتبه كانت عمال بديعا من أعمال الدبلوماسية والعالقات الدولية 

هللا عليه وسلم إلى الملوك، وأرسل معهم كتبا يدعوهم فيها  وقد ذكرت المصادر أسماء هؤالء الرسل الذين بعثهم النبي صلّى

إلى اإلسالم، فبعث دحية بن خليفة الكلبي إلى قيصر ملكالروم ، وعبد هللا بن حذافة السهمي إلى كسرى ملك فارس  ، وعمرو بن 

وقس ملك مصر ، وعمرو بن هـ( إلى المق 91هـ( إلى النجاشي ملك الحبشة  ، وحاطب بن أبى بلتعة )ت  61أمية الضمري )ت 

هـ( إلى ثمامة بن أثال، وهوذة بن علي ملكي اليمامة   04هـ( إلى جيفر وعيّاد ملكي عمان  ، وسليط بن عمرو )ت  49العاص )

هـ(  05، وشجاع بن وهب األسدي )ت « هـ( ملك البحرين  00هـ( إلى المنذر بن ساوى )ت  04، والعالء بن الحضرمي )ت 

هـ( أن عياش بن أبي ربيعة المخزمي هو الذي  591عبد كالل الحميري ملك تخوم الشام ، ويذكر ابن سعد )ت إلى الحارث بن 

 (  .4أرسل إلى الحارث)

وأرسل النبي صلّى هللا عليه وسلم مجموعة من الرسل إلى زعماء القبائل، فبعث ظبيان بن مرشد الدوسي إلى بني بكر بن 

هـ( إلى مسيلمة الكذاب  61وعمرو بن أمية الضمري )ت  ناكور،هـ( إلى ذي الكالع بن  24ي )ت وجرير بن عبد هللا البجل وائل،

 « .5»هـ( . وغيرهم  05)ت 

وكان المكسب  .الحديبيةصلح  كتب النبي صلّى هللا عليه وسلم هذه الرسائل في أواخر السنة السادسة وأوائل السنة السابعة بعد

هللا عليه وسلم من مكاتباته تلك أنها جاءت حملة إعالمية على النطاق الدولي إلظهار أن اإلسالم  األكبر الذي حققه النبي صلّى

 كافة.للناس 

وقد نهج النبي صلّى هللا عليه وسلم في اختيار رسله أمرا ال يخرج عن المألوف والعرف الجاري لدى الدبلوماسية الحديثة، من 

ل الخلقة، والكفاات الممتازة بصفتهم ممثلين ألمتهم؛ ولذلك فإن النبي صلّى هللا عليه وسلم تبادل السفراء، ومراعاة األناقة، وجما

إن جبريل كان يجيء على صورة دحية »هـ( بقوله:  576بعث دحية بن خليفة الكلبي إلى قيصر، ويشير إلى ذلك ابن قتيبة )ت 

 03وهذا يصدق على بقية رسله فكان معاذ بن جبل )ت ، « 6« »الكلبي؛ ألن دحية كان من أجمل أهل زمانه، وأحسنهم صورة

أعقل الصحابة وأجملهم »هـ( وغيرهم من  49هـ( وعبد هللا بن حذافة، وعمرو بن العاص )ت  95هـ( ، وأبو موسى األشعري )ت 

 صورة، وأحسنهم حديثا، 

                                                           
إن إخبار النبي عن مقتل كسرى ليس وحيا، إنما هو من »بعض المستشرقين أن هذه الكتب مزورة، ومن هؤالء مرجليوث حيث يقول:  : يزعم 3

هـ(  6إن إرسال الرسول للرسل )»ويقول وات  «.إن رسالة محمد إلى كسرى لم تسلم إليه قط»ويقول: « خبار بسرعةعيونه التي كانت تأتيه باأل

عوته دال يمكننا أن نقبل هذه القضية كما هي؛ ألن محمدا كان رجل دولة حكيما بعيد النظر ولم يفقد عقله بعد النجاح الذي حققه في الحديبية و

 « .ء إليه أكثر مما يفيدههؤالء في هذا الوقت يسي

Margoliauth, P.S, Mohammd and the kise Islam, London, 1932.P.P 368 

 ( .65وات، محمد في المدينة، )ص 
 ( .545، ص 0، الطبقات )ج ه ق( 0414)سعد ابن :  4
 ( .011، 33، أعالم السائلين )ص (م 0347 -هـ  0417) ابن طالون:  5
( 5سير أعالم النبالء، تحقيق شعيب األرنؤوط واخرون )ط ,شمس الدين أبو عبد هللا محمد بن أحمد بن عثمان ،م( 0345هـ،  0415) الذهبي : 6

 م( 0345هـ،  0415بيروت، مؤسسة الرسالة، )
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سالمي الذين نبهوا في العلم أو الكتابة وكان هؤالء الرسل من أولئك المشهورين في المجتمع اإل« 7« »وأطلقهم لسانا وقوة حجة 

إن أبردتم إلّي بريدا، فاجعلوه »وقد بلغ من حرص النبي صلّى هللا عليه وسلم على قواعد الدبلوماسية هذه أن قال:  اإلدارة،أو 

 « .8« »حسن الوجه حسن االسم

 السفراء:حقوق 

وهو اليوم يسمى الحصانة، وبذلك « األمان»يملك حقّا يسمى وقد ضمنت األعراف الدبلوماسية للسفراء بعض الحقوق، فهو 

 يكون امنا هو وزوجه وأوالده، وأتباعه الدبلوماسيون.

وكان من حقوقهم أاليحبسوا أو يمنعوا من الرجوع إلى قومهم، تذكر المصادر أن قريشا بعثت أبا رافع رسوال إلى رسول هللا 

إني »فأراد أن يبقى في المدينة وال يعود إلى مكة، فقال له النبي صلّى هللا عليه وسلم:  صلّى هللا عليه وسلم فوقع في نفسه اإلسالم

 720وهذا ما جعل ابن القيم )ت  ،«فارجعال أخيس بالعهد، وال أحبس البرد، ارجع إليهم، فإن كان الذي في قلبك الذي فيه االن 

 «.9« »بالرسل مطلقا قوله: ال أحبس البرد، إشعار بأن هذا حكم يختص»هـ( يقول: 

وتشير المصادر إلى ذلك في قصة الرسل الذين بعثهم مسيلمة إلى رسول هللا صلّى هللا عليه وسلم، فقالوا: نشهد أن مسيلمة 

وهذا الحق ضروري لتهيئة « 5« »لوال أن الرسل ال تقتل لضربت أعناقكما»رسول هللا، فقال الرسول صلّى هللا عليه وسلم: 

الضمانات ألعضاء البعثات الدبلوماسية والتيسير عليهم في ممارسة وظائفهم، تقديرا لدورهم الجليل في إنشاء أفضل الظروف و

إذا وجد الحربي في دار اإلسالم، فقال: أنا رسول، »هـ( :  431العالقات السياسية الدولية، ويتضح هذا من قول السرخسي )ت 

حتى يبلغ رسالته ويرجع؛ ألن الرسل لم تزل امنة في الجاهلية واإلسالم؛ وهذا فإن أخرج كتابا عرف أنه كتاب ملكهم كان امنا 

 « .10« »ألن أمر القتال أو الصلح ال يتم إال بالرسل؛ فالبد من أمان الرسل ليتوصل إلى المقصود

 حرية العبادة

 المبعوثين، فكان النبي صلّى هللا ومما يدخل في إطار الحصانات الدبلوماسية ضمان حرية العبادة للذين يأتون إلى الدولة من

وكان هذا باعثا على تقدير من الجهات المرسلة،  ،«11»عليه وسلم يأمر أصحابه أال يتعرضوا إليهم وهم يؤدون واجباتهم الدينية 

 (12)وسلم ويتضح هذا الحق من خالل قصة وفد نصارى نجران، إذ كانوا يؤدون عباداتهم في مسجدرسول هللا صلّى هللا عليه 

 :واالستقبال للسفراءالضيافة 

كان النبي صلّى هللا عليه وسلم يحسن وفادة الوفود ويحسن جوائزهم، وهذا كان شأنه مع الوفود ينزلهم إذا قدموا ويجهزهم إذا 

 أهدى هـ( أن رجال 526وقد كان من عادة النبي صلّى هللا عليه وسلم أن يتزين عند استقباله للوفود فيذكر البخاري )ت  رحلوا،

وكان النبي صلّى هللا عليه وسلم يكرم الوفود ويبسط رداءه لبعضهم،  «.لتتجمل بها يا رسول هللا للوفود»للنبي حلة، فقال له: 

هـ( ، أنه لما وفد على النبي صلّى هللا  572ويشركهم في الجلوس إمعانا في إزالة الدهشة، وإدخال المسرة، ذكر ابن ماجه )ت 

                                                           
 ( .03، 04إعالم السائلين )ص :  7
)ط رسل الملوك ومن يصلح للرسالة والسفارة، تحقيق صالح الدين المنجد  (،هـ 931علي الحسين بن محمد )ت  أبو (هـ 0945))ابن الفراء :  8

 .( بيروت، دار الكتاب الجديد5
 ( .093، ص 9، زاد المعاد )ج (م0334هـ /0402)القيم ابن :  9

 .(35، ص 01دار المعرفة، د. ت )ج  ( بيروت،5هـ( ، المبسوط )ط  431، محمد بن أبي سهل )ت .(ه 0404 ) السرخسي،:  10
 ( .627هـ( ، )ص  0140( ، )0)ط  (،6، الحصانة الدبلوماسية في اإلسالم، مؤتمر السيرة الثالث، )م ت(ب )التازي مصطفى :  11
 ( .927، الطبقات )ص ه ق( 0414)سعد ابن :  12
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وفي هذا إشارة إلى أن التكريم « 13« »إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه»خيل بسط له رداءه، وأجلسه عليه وقال: عليه وسلم زيد ال 

هـ( أن النبي صلّى هللا عليه وسلم خصص مكانا ينزل فيه  591كان على حسب درجات القوم ومنزلتهم، ويذكر ابن سعد )ت 

بنت الحارث النجارية مكانا معّدا الستقبال الوفود، وأطلق عليها بعضهم ضيوف رسول هللا صلّى هللا عليه وسلم، وكانت دار رملة 

 « .14« »دار الضيفان»اسم 

كان »هـ( :  414حقّا اخر يتمتاع به السفراء عند استقبالهم ووداعهم، ويتضح هذا من قول ابن خالدون )ت « الجوائز»وكانت 

  «ئزهم، وهذا كان شأنه مع الوفود ينزلهم إذا قدموا ويجهزهم إذا رحلواالنبي صلّى هللا عليه وسلم يحسن وفادة الوفود ويحسن جوا

إن وفد بني حنيفة أنزلوا في دار رملة بنت الحارث وأجريت عليهم ضيافة، »هـ( إلى هذا التكريم بقوله:  591ويشير ابن سعد )ت 

، وعند ما جاء وفد ثقيف إلى رسول هللا صلّى «فكانوا يؤتون بغداء وعشاء مرة خبزا ولحما ومرة خبزا ولبنا، ومرة خبزا وسمنا

هـ( يمشي بينهم وبين رسول هللا صلّى هللا عليه وسلم وكانوا ال يأكلون طعاما يأتيهم حتى  04هللا عليه وسلم كان خالد بن سعيد )ت 

تي صاموها مع رسول هللا أن بالال كان يأتيهم بفطرهم وسحورهم في األيام ال» (:هـ 020يأكل منه خالد. ويذكر ابن إسحاق )ت 

 «.15« صلّى هللا عليه وسلم

 صفات السفير :

هؤالء  السفير من كان يبعثه النبي صلى هللا عليه وسلم مبلغا أو معلما أو داعيا لشيء من أمر الدين، وبالنظر في أخبار

 إلى أن هاجر إليها رسول هللافيمكث حيث يرسل كمصعب بن عمير فقد أقام في المدينة سفيرا  نجد أن منهم من يبعث السفراء

وبعد أن تمت البيعة وانتهى الموسم بعث النبي صلى هللا عليه وسلم مع هؤالء  :صلى هللا عليه وسلم، جاء في الرحيق المختوم

الوا على زالمبايعين أول سفير في يثرب، ليعلم المسلمين فيها شرائع اإلسالم، ويفقههم في الدين وليقوم بنشر اإلسالم بين الذين لم ي

  (16).الشرك، واختار لهذه السفارة شابا من شباب اإلسالم من السابقين األولين، وهو مصعب بن عمير العبدري رضي هللا عنه

كما هو الحال بالنسبة لمن أرسلهم صلى  بينما نجد أن من هؤالء الرسل من يبعث حامل كتاب يؤديه إلى حيث أرسل ثم يعود

، ونرى من المناسب أن نسوق ما دّونه الشيخ أحمد أحمد غلوش في كتابه السيرة النبوية والملوكاألمراء هللا عيه وسلم بالكتب إلى 

وحين ننظر إلى أعمال هؤالء السفراء وأقوالهم ندرك دورهم  :والدعوة في العهد المدني عن صفات هؤالء السفراء حيث يقول

  :فراء لم يكونوا رجاال عاديين، وأنهم تميزوا بعدة صفات أهمهافي الدعوة إلى هللا تعالى، ونعلم بيقين أن هؤالء الس

  .أـ الفهم الدقيق لإلسالم، وإحاطتهم التامة بكل ما نزل من القرآن الكريم وبكل ما حدث به صلى هللا عليه وسلم

ـ خبرتهم الواسعة بالجهات التي ذهبوا إليها، وبالناس الذين تحدثوا معهم، ولذلك كانوا يتكلمون عقائدهم  معهم، ويناقشونهم في ب 

  .حديث الخبير الذي يعرف حقائق الشيء ظاهًرا وباطنًا ويدرك حاجته، ومراميه

ج ـ تحليهم بحسن الخلق، والصبر الجميل ومراعاة حق مخاطبيهم في الفهم والمعرفة ولذلك كانوا يشرحون، ويوضحون 

  .ويجيبون على أي تساؤل يوجه إليهم

مواجهة المواقف المفاجئة، وحسن الحيلة، وبذلك تخلصوا من االنفعال والعصبية، وتمكنوا من تحقيق د ـ اتصافهم بسرعة 

  .الغاية التي ذهبوا إليها

                                                           
 ( .0559، ص 5، السنن )ج (م 5113 -هـ  0491)ماجه ابن :  13
 الطبقات  . ،(906، ص 0)ج  ،(ه 0414)سعد ابن :  14
 (240، 241، ص 5، السيرة )م ه ق ( 0403)هشام ابن :  15
 ، صفي الرحمن ، الرحيق المختوم ، مکتبة الفاروقية، بشاور باکستان۷۸۱ص  ه ( 0457): مبارکفوري 16
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هـ ـ تمتعهم بحسن الفهم، وحسن الخطاب، وحسن العرض، ولذلك كانوا يتكلمون مع من يحادثهم في مسائل هامة، في بداهة  

  .عاليم اإلسالمعالية، وهدوء رصين، ودقة ملتزمة بت

و ـ صدقهم في االعتقاد، ولذلك وفوا إليمانهم، وحافظوا على حقوق محدثيهم وعرضوا قضيتهم بكل صدق، ووضوح، بال 

  .تردد أو مداراة، وكانوا دعوة عملية صريحة

عليه  وإن خالف ما ز ـ شجاعتهم الشخصية النابعة من ثقتهم في هللا، واعتزازهم باالنتساب إليه جعلهم يؤكدون صدق اإلسالم

 .(17الناس ويناقشون الملوك والرؤساء وهم فرادى، وسط أبهة الملك، وقوة السلطان)

 ارسال هدية امرأة االمير:

بريداً )سفيراً( فاشترت امرأته أم كلثوم بنت *م( بعث إلى ملك الروم 644ـ  694هـ / 59ـ  09إن الخليفة عمر بن الخطاب )

ار فوضعته في قارورتين، وأهدته إلى امرأة ملك الروم م( طيباً )روائح( بدين 671ـ  654هـ / 21ـ  6اإلمام علي كرم هللا وجهه ) 

) كعادة نساء الرؤساء واألمراء اليوم ( فرجع البريد )أي السفير( بملء القارورتين من الجواهر فدخل عليها عمر وقد وضعته 

ال عوض من هديتي؟ فق في حجرها فقال: من أين لك هذا ؟ فأخبرته فقبض عليه منها، وقال: هذا للمسلمين، فقالت: كيف هو وهو

عمر بيني وبينك أبوك )اإلمام علي( فقال علي: لك منه بقيمة دينارك، والباقي للمسلمين ألن بريد المسلمين )أي رسولهم وسفيرهم( 

 حمله.

 مهام السفير :

 هاءوتنتهي بانتمهمة السفير هي مهمة يتلقاها الدبلوماسي لمدة معينة في بلد أو بلدان معينة أو في منظمة متعددة األطراف 

إال أن المتعارف عليه أن السفير يعين عادة من بين الدبلوماسيين األرفع في السلم  بحتة،التكليف. فهي إذن ليست خطة إدارية 

يقع تعيين بعض السفراء من خارج المهنة  ويحدث أنخارج الرتبة( إال أنه حدث  ووزير مفوض وزير مفوض)للمهنة اإلداري 

كن ولقد يكون لها بعض الجوانب اإليجابية لما يعرف عن هؤالء من قدرة على المبادرة.  وهذه الظاهرةأي من بين السياسيين. 

نا خاصا وهو ما يتطلب تكوي وفي تزايدة ولكن مهامه التقنية كبيرة سياسي مهام-وال شك-جوانب سلبية عديدة. ذلك أن للسفير لها

 وفي أوجههوخبرة ال تحصل إال مع مرور وقت طويل على ممارسة العمل الدبلوماسي في مختلف مراحله  ومعرفة باللغات

 .ميادين اختصاصه ال يتوفر لشخص معين العتبارات سياسية عابرة مهما كانت قدراته في ميدان أو وهو ماالمتعددة 

و أيضا تقوم وظيفة السفير على تمثيل بلده في بلد آخر يكون قد ُعيِّن به خالل مسيرة عمله وعيشه في ذلك البلد، فسفراء 

الواليات المتحدة األمريكية يتمتعوا بخبرة واسعة في العمل الحكومي والدراية الكاملة بالسياسات المتعلقة بالدولة التي سيشغلون 

لسفير فيها، مع قدرتهم على التأقلم مع ثقافات البلدان األخرى، وال يتطلب اختيارهم لهذه المهنة أي تحصيل جامعي معين، منصب ا

فقط يكفي أن يكون حاصالً على تحصيل علمي عالي على وجه العموم، وتزداد فرصة الحصول على هذه الوظيفة في حال وجود 

 (.18ي القطاع الدبلوماسي)خبرة عملية في نطاق الحكومة أو العمل ف

ة  وكان من مهمة السفراء أن يعلَموا حالة الطُرق واألمكنة التي توجد فيها المروج واألعشاب والحشائش للعلف، وكذلك قوَّ

فاع والهجوم،  الجيش وَمؤونته في الَعَدد والعتاد وفي الدِّ

                                                           
 بشاور باکستان.المکتبة الحقانية ، ۷۳۱ص  ۷، السياسة و االدارة، جم(5106): حقاني ، عبدالباقي  17
18  :Karen S. Johnson, "What Does an Ambassador Do?"،2018. Edited.-4-chron, Retrieved 27 
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بلوماسية اإلسالمية في العهد العباسي وأن يعرفوا كلَّ ما يتعلَّق بأمور البالد األجنبية من النواحي الشخ   صية والعامة، كما أنَّ الدُّ

ى من سفاراتِها أغراًضا علميَّة.   كانت تتوخَّ

ياضيَّات، فأرسل إلى اإلمبراطور البيزنطي:  ومن أمثلة ذلك: أنَّ الخليفة المأموَن علَِم أنَّ في القسطنطينية أستاًذا مشهوًرا بالرِّ

مل رسالةً شخصيَّة تطلب منه أن يسمح لألستاذ "ليو" بالحضور إلى بغداَد فترة قصيرة، وقال المأمون "تيوفيل" سفارةً خاصة تح

في رسالته: "إنه يعتبر ذلك عمالً وديًّا، ويعرض على الدولة البيزنطية صلًحا دائًما، وألفَْي قطعة ذهبية في مقابل ذلك"، غيَر أن 

؛ ألن بعض أبحاث العلماء كانت تُعتبر في ذلك العهد من أسرار الدولة، وقد اإلمبراطوَر البيزنطيَّ رفض هذا العرَض ال سَّخيَّ

عالقاٌت  -قامت في العهد العباسيِّ بين العباسيِّين وروما ومملكة البلغار والهند والصين، باإلضافة إلى القسطنطينية والفرنجة 

  دبلوماسيَّة.

؛ إذ أرسل وفًدا إلى اإلمبراطور: 447 - 445ام به الخليفة العباسي الواثق باهلل ومن نشاطات الدبلوماسية العربية العلميَّة ما ق

"دقليديانوس" لزيارة الكهف الوارد ذكُره في القرآن الكريم، وقد بحث المؤلِّف الدكتور العدوي موضوع تشكيِل السفارة، وطُرَق 

زات، وألَمَّ بالمراسيم الدبلوماسية، وتقديم أوراق االعتماد، اختيار السفراء وصفاتِهم، وما يجب أن يتمتَّعوا به من مواهب ومميِّ 

د بها السفراء، وتحدَّث عن السفارات اإلسالمية المبكِّرة  وجوازات السفر والحصانة، ومراسيم االستقبال، والتعليمات التي كان يزوَّ

لك بن مروان، وعَرض صورة رائعةً للدعايات مع الروم؛ كسفارة عامر بين َشراحيل الشَّْعبي في عهد الخليفة األموي عبدالم

فراء العرب في تمثيل بالدهم، وعَرض وصفًا دقيقًا لالستعدادات التي كانت تقوم بها بغداُد في  الدبلوماسية التي كان يقوم بها السُّ

فيه، وصورة د، وبرامج الترعهد الخليفة المقتدر العباسي تجاه سفارات اإلمبراطور "قسطنطين السابع"، وحفل تقديم أوراق االعتما

رائعة أخرى لسفارة الخليفة "هارون الرشيد" لإلمبراطور "شارلمان"، والهدايا التي حملْتها معها تلك السفارةُ من مراسيَم وخطٍب 

اذة، ولعل أبهى لوحة رسمها المؤلِّف في كتابه هذا تلك التي اختصت بسفارة يحيى بن حكم الغزال إلى الجزر لبريطانية ا سياسيَّة أخَّ

موفًَدا من الدولة األُموية في األندلس، وكانت بريطانيا آنذاك يحكمها "النورمان"، وملكها اسمه "توركايوس"، وعاصمتُه في 

شمال أيرلندا، إنَّ هذه اللوحة جديرة بأن تُعرض على المسارح؛ ألنَّها تمثِّل عالقاٍت تاريخيَّة نادرة في دبلوماسية القرون الوسطى.

  

مة في تطور الدبلوماسية في العالم، فإنها قد استوفت أهمَّ خصائص ون ختتم بحثَنا هذا في دبلوماسية المسلمين بأنها تمثِّل مرحلة متقدِّ

وح التي سادت  الدبلوماسية الحديثة التي تقوم على ارتباٍط وثيق بين السياسة والقانون واإلستراتيجية واالقتصاد، وإنَّ الرُّ

حمة، أنا نبيُّ الملحمِة"؛ هذا الحديث الكريم الذي يوفِّق بين الرحمة الدبلوماسية جا ءت منطبقةً على الحديث الشريف: "أنا نبيُّ الرَّ

العربية كانت مِرنةً، وقامت على أساس تقديِر مصالِح الدولة والدفاع  -والعدِل والسياسة والحرب، كما أنَّ الدبلوماسيَّة اإلسالمية 

 .عن ِكيانها

 السفير في االسالم:منزلة 

وكان السفير في ذلك الوقت يمثل الخليفة )رئيس الدولة( فيتكلم باسمه ويفاوض ويبرم العقود والمعاهدات نيابة عنه، كما كان 

هناك ديوان خاص بالمراسالت في الدولة اإلسالمية عرف بديوان الرسائل يختص بالمكاتبات والرسائل مع الملوك واألمراء، 

لمرسلة منذ عهد الرسول صلى هللا عليه وسلم، وقد منحت الشريعة اإلسالمية قواعد للسفراء باإلضافة إلى وجود ختم للرسائل ا

 فحرصت على توفير السالمة واألمن لهم ، وظهر في كتابات الفقهاء ما يعرف بعهد األمان، 
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فير وكان السوهو حصانة كانت تمنح للسفير حتى يؤدي مهمته، وشملت حتى مرافقيه وخدمه، فال يتعرض لهم أحد بسوء،  

عندما يدخل البالد اإلسالمية ال يتعرض ألي مضايقة بل يدخل إلى الدولة المسلمة حتى في حالة مروره بها متوجهاً إلى دولة 

 .أخرى

وكانت الدولة اإلسالمية تنزل السفراء في بيوت خاصة بهم ، وتعهد بحراستهم وخدمتهم، وكانت تقام مراسم استقبال لهم فيكون 

 .(19لساً في قصره وحوله رجال دولته ووزرائه أو قادة جيشه أو أبنائه فيدخل عليه السفير، ويؤدي رسالته)الخليفة جا

 شروط سفير الناجح :

 لتكون سفير ناجح ال بد من توفر بعض الشرط اال وهي:

   الحصول على شهادٍة جامعية بأي تخصص، حيث ال يشترط بالسفير أن يحمل شهادةً في تخصٍص معين لكن

يفضل دراسة العلوم السياسية، أو التاريخ، أو عالقات اجتماعية، ويفضل أيضاً الحصول على شهادات عليا، مثل شهادة 

 رها. الماجستير في اإلدراة العامة، أو العالقات العامة والسياسة وغي

  االطالع الدائم على الفعاليات أو األحداث الحاصلة حول العالم، وحضور كافة الدورات أو المحاضرات التي

 تتحدث عن األمور الحكومية والسياسية والدبلوماسية، باإلضافة إلى قراءة الصحف ومشاهدة األخبار وغيرها.

  افية التي تم تعلّمها، باإلضافة إلى أنّه يكون العمل كمترجم، حيث يساعد ذلك على التحسين من اللغات اإلض

 بمثابة إثبات على أّن الشخص ملتزم باللغات األخرى، ومستعٌد للتواصل مع اآلخرين.

   إعطاء كورسات تعليمية تتعلق بالعالقات العامة والسياسية، وبالتالي يستطيع اإلنسان أن يُظهر قدرته على

 إيصال أفكاره وخبرته لجمهور واسع. 

 قديم امتحان التFSO  الذي يهدف إلى اختبار المعلومات الخاصة بتاريخ الدول وسياستها، باإلضافة إلى

معلومات الحاسوب واإلدارة واإلحصائيات المختلفة وغيرها، واتخاذ اإلجراءات التالية في حالة النجاح به، ككتابة ست 

 (20بلة تقييمية.)فقرات تعريفية عن السفير المستقبلي ومهاراته، والخضوع لمقا

  وسلم:سفراء الرسول صلی هللا عليه 

لقد ورد ذكر رسل النبي صلى هللا عليه وسلم وهم سفراؤه في المصادر المعتمدة، وأوفى من عدَّدهم اإلمام النووي في كتابه 

لى كتاب رسول هللا ص"تهذيب األسماء واللغات" فقال: أرسل صلى هللا عليه وسلم عمرو بن أمية الضمري إلى النجاشي، فأخذ 

هللا عليه وسلم ووضعه على عينيه، ونزل عن سريره، فجلس على األرض ثم أسلم حين حضره جعفر بن أبى طالب وحسن 

 إسالمه.

                                                           
، تحقيق ۳۹۳ص  ، المصباح المضي في كتاب النبي األمي ورسله إلى ملوك األرض من عربي وعجمي)ب ت(ابن أبي حديدة األنصاري:  19

 .الكتب، بيروت. لبنان، )د ـ ت(محمد عظيم الدين، الناشر دار عالم 
20  :Karen S. Johnson, "What Does an Ambassador Do?" ،2018. Edited-7-chron, Retrieved 27. 
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وأرسل صلى هللا عليه وسلم دحية بن خليفة الكلبى بكتاب إلى هرقل عظيم الروم، وعبد هللا بن حذافة السهمي إلى كسرى ملك   

أبى بلتعة اللخمي إلى المقوقس ملك اإلسكندرية ومصر، فقال خيًرا وقارب أن يُسلم، وأهدى لرسول هللا صلى فارس، وحاطب بن 

 هللا عليه وسلم مارية القبطية، وأختها شيرين فوهبها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لحسان بن ثابت.

العلوي إلى اليمامة إلى هوذة بن على الحنفي، وأرسل عمرو بن العاص إلى ملكي ُعمان فأسلما، وأرسل َسليط بن عمرو  

وأرسل شجاع بن وهب األسدي إلى الحارث بن أبى شمر الغساني ملك البلقاء من أرض الشام، وأرسل المهاجر بن أبى أمية 

رسل أالمخزومي إلى الحارث الحميري، وأرسل العالء بن الحضرمي إلى المنذر بن ساوى العبدي ملك البحرين فصدَّق وأسلم، و

 أبا موسى األشعري ومعاذ بن جبل إلى جملة اليمن داعين إلى اإلسالم، فأسلم عامة أهل اليمن ملكوهم وسوقتهم.

ولكن اإلمام النووي لم يذكر جرير بن عبد هللا البجلي مع جملة من ذكرهم من رسل النبي صلى هللا عليه وسلم، وذكره غيره 

وال شك في أنَّ جريًرا أحد ُرسل النبي صلى هللا عليه وسلم، وقد أرسله النبي صلى من ثقات المصنفين في مصادرهم المعتمدة، 

 هللا عليه وسلم إلى ذو الكالع وذو عمرو في اليمن.

وقد بعث النبي صلى هللا عليه وسلم عمرو بن حزم األنصاري إلى بني الحارث بن كعب في نجران رسواًل ليفقّههم في الدين، 

بوية ومعالم اإلسالم، كما كان جعفر بن أبي طالب أحد المهاجرين األولين إلى أرض الحبشة، ومعه كتاب نبوي ويعلمهم الُسنَّة الن

إلى النجاشي ملك الحبشة، وقد أدى واجبه سفيًرا نبويًا بما ال يقل عن رسل النبي صلى هللا عليه وسلم، ولكن المصنفين أغفلوا 

 واألمراء في تلك األيام.ذكره في قائمة الرسل النبويين إلى الملوك 

إضافة إلى ذلك يوجد رسول أخر لم يدرج اسمه في قائمة رسل النبي صلى هللا عليه وسلم، وهو الحارث بن عمير األزدي الذي 

أرسله النبي صلى هللا عليه وسلم إلى ملك بُصرى الغسَّاني، فعرض له ُشرحبيل بن عمرو الغسَّاني وضرب عنقه، إال أنَّ النص 

ارته جاءت عرًضا في معركة مؤتة باعتباره السبب المباشر لهذه الغزوة المشهورة، حيث بلغ رسول هللا صلى هللا عليه على سف

 وسلم خبر قتله فاشتد عليه وندب الناس، فكانت معركة مؤتة.

بل أْن يُبلّغ رى، فقتل قلقد بلغ عدد الُسفراء النبويين خمسة عشر سفيًرا، أُستشهد واحد منهم فقط وهو في طريقه إلى ملك بُص 

رسالته النبوية، وُمّزقْت رسالة نبوية واحدة، ولم تمّزق رسالة غيرها من رسائل النبي صلى هللا عليه وسلم حتى من الذين لم 

يُسلموا، ورفض اعتناق اإلسالم بشدة وبالتهديد ملك الفرس، والحارث بن شمر الغسَّاني ملك الغساسنة في الشام، وصرف بالحسنى 

 السفير النبوي كل من هرقل قيصر الروم والمقوقس ملك مصر، وقدم هدية للنبي صلى هللا عليه وسلم.

ومعنى ذلك أْن أربعة من الملوك بقوا على دينهم ولم يُسلموا، إال أنَّ ملكين منهم صرفا سفيري النبي صلى هللا عليه وسلم 

 (21سلم بالحسنى، وقد أسلم الملوك اآلخرون.)بالعنف، وملكين منهم صرفا سفيري النبي صلى هللا عليه و

 

 

                                                           
 ،.لبنان. بيروت صادر، دار الناشر ، الحمدونية التذكرة (047 ص ،0 ج )،(هـ0407)حمدون، ابن:  21
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 ق بين السفارة والقنصليةوالفر 

بسبب التفاعل الكبير الحاصل بين الدول في الوقت الحالي, فإنّه ال بُّد من وجود تمثيل دبلوماسي لكل دولة في أراضي الدول 

التفاعل, وأيًضا تقوم مثل هذه الهيئات الحكومية األخرى, مثل: وجود السفارات والقنصليات وغيرها, وذلك للتعزيز من هذا 

 الخارجية تقديم الخدمات لمواطنيها المقيمين في الدول األخرى, ويمكن تلخيص الفرق بين السفارة والقنصلية باآلتي:

 :لمهام األساسية للسفارةا االول:

تهدف السففففففارة إلى ربط العالقات الدبلوماسفففففية بين الدولتين مما يدل على توافق العالقات السفففففياسفففففية واالجتماعية بين .  ۷

بالخارج  ن ورعاياهمبتقديم كافة الخدمات للمواطنين المقيمين خارج حدود دولتهم بهدف تأمين المواطني السففففففارةالدولتين وتقوم 

وخدمة مصفالحهم االنتخابية في تأمين حقهم في التصفويت واالنتخاب بالدولة المسفتضيفة، وتقع سفارات الدول المقيمة في الدول 

 .األخرى في العواصم وخاصة تشير إلى المكان الذي يقطن به السفير

الحهم وتقديم العون المناسفففففب لهم عند التعرض ألية تخدم السفففففارات المغتربين المقيمين في أي دولة وتقوم بخدمة مصفففف.  2

ع لها ، فينصففح بالتوجه فورا إلى سفففارة البلد التابجواز السفففرمشففاكل مثل أي مشففاكل تعليمية أو سففياسففية أو عند التعرض لفقدان 

 .لتقديم كافة الخدمات والعون له

للمغترب عند القيام بأي عمل خارج على القانون في الدولة المضففففيفة بعد القبض عليه، أن يقوم بالتواصففففل بسفففففارة يحق .  3

 .بلده بهدف توكيل محامي مناسب له من أجل الحصول على محاكمة عادلة للوقوف بصفه في الدولة المغترب بها

رعى شفففؤونهم القانونية واألمور التي تحتاج إلى المشفففورة تقوم السففففارة بتقديم نصفففائح مواطنيها بتوصفففيات محامي جيد ي. 4

 .والتوصية بأطباء مناسبين لرعايتهم صحيا

 . كما أنها تعمل على تقدين خدمات تخدم المغتربين من أجل خدمة مصالحهم القانونية أو االجتماعية.  5

  :القنصلية ثانيا: 

قنصففلية تقوم بإرسففالها دولة ما إلى دولة أخرى ليتم تمثيلها بهدف الدفاع تعتبر القنصففلية فرع من السفففارة، وهي عبارة عن بعثة 

عن مصفففالحها ورعاية شفففؤون المواطنين المقيمين في الدولة المضفففيفة والعمل على تسفففهيل أعمالها وشفففؤونها وخدمة العالقات 

 .يئاتات لمواطنيها ورعاياها سواء أفراد أو هاالقتصادية والعلمية والثقافية والتجارية بين الدولتين والقيام بتقديم كافة المساعد

لمتعلقة االتأشففيرات وتقوم القنصففلية بإصففدار كافة األوراق الرسففمية المتعلقة بجوازات ووثائق السفففر وإصففدار المسففتندات و

 .بالسفر من الدولة الموفدة إلى الدولة الموفدة إليها

  :المهام األساسية للقنصلية

هدف القنصلية إلى تأمين ورعاية شؤون المواطنين التابعين للدولة الموفدة في الدولة المستضيفة وتتواجد القنصليات في . ت1

 .المدن الرئيسية األخرى بالدولة

تعمل القنصلية على إصدار المستندات واألوراق الالزمة المتعلقة باألحوال المدنية مثل مستندات شهادات الميالد والوفاة .  2

 .معيومستندات التسجيل الجا الطالقوتوثيق أوراق الزواج و

خدمة المغتربين في حالة مرضهم وتدهور حالتهم الصحية فتقوم حينها القنصلية برعايته وإعانته من أجل الحصول على .  3

 .إجراءات السفر بهدف العالج وتتكفل القنصلية برعاية مصالحه وخدماته
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كال  والعلمية واالقتصادية والتجارية بينتقوم القنصلية على رعاية العالقات الثقافية واالجتماعية والسياسية والدولية .  4 

 .الدولتين ويقصد بالدولتين أي الدولة الموفدة والدولة الموفدة إليها

عمل القنصلية لتسهيل أمور المواطنين والرعايا في الدولة الموفدة إليها والعمل على إصدار كافة األوراق والمستندات .ت 5

 (. 22دف تقديم المساعدة والعون لديهم في تسهيل أمورهم وشؤونهم)ووثائق السفر الالزمة لخدمة مواطنيها به

 

 خاتمة البحث

المسلمون هم األسبق في نشر قواعد الدبلوماسية الصحيحة التي كان أساسها مستمداً من قواعد الدين اإلسالمي الحنيف، كما إن 

 .إلى اإلسالم وإلنقاذهم من الظلمات إلى النورالمسلمين قد قاموا بالتواصل مع الشعوب واإلمبراطوريات الكبرى لدعوتهم 

والسفارة عبارة عن بعثة دبلوماسية ترسلها دولة ما إلى دولة أخرى لتقوم بتمثيلها وللدفاع عن كافة مصالحها المختلفة والعمل 

 على خدمة المواطنين القاطنين في البلد المضيفة، وتسهيل أعمال وشؤون المواطنين.

 ذلك الحقوق علي الدولة اإلسالمية دون كل سفر مسلما كان او غير مسلم. وأكد بإجراءحقوقا للسفراء  تعين الشريعة الغراء

االطالع الدائم على الفعاليات أو األحداث الحاصلة حول العالم، وحضور كافة الدورات ناجحا في مهامه إذا كان معه  ويكون السفير

والسياسية والدبلوماسية، باإلضافة إلى قراءة الصحف ومشاهدة األخبار  أو المحاضرات التي تتحدث عن األمور الحكومية

 وغيرها.
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