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 إسكان المواطنين في دولة قطرجودة خدمات تقييم 

Evaluation of the quality of housing services for citizens in the State of Qatar 

 الدهيمي عبد هللاإبراهيم الباحث/ 

 دولة قطر ،الدوحة، هيئة تنظيم األعمال الخيرية ،المدير العام، ماجستير تنفيذي في اإلدارة العامة
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 ملخص البحث

تعد خدمات إسكان المواطنين أحد الخدمات الحكومية الهامة والتي ال بد من الوقوف على جودتها من وجهة 

تلك الخدمات بما يحقق  نظر المواطنين، حيث أن قياس جودة الخدمات الحكومية هو مطلب أساسي لتطوير

لمصلحة العامة. من هنا جاء هذا البحث بهدف تقييم لتحقيق  هتوقعات المواطنين ويساهم في كسب رضاهم، وفي

جودة أحد الخدمات الحكومية الهامة وهي خدمات إسكان المواطنين، من خالل التعرف على مستوى جودة تلك 

ولذا يمكننا صياغة مشكلة البحث كما يلي: ما هو تقييم المواطنين  الخدمات، والعوامل المؤثرة في جودتها الكلية.

 اعتمد البحث على األسلوب المستفيدين من خدمات إدارة إسكان المواطنين لمستوى جودة الخدمات المقدمة لهم؟

مواطن من القطريين المستفيدين من  033الكمي من خالل دراسة ميدانية على عينة عشوائية بسيطة حجمها 

مات إسكان المواطنين، حيث تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي ألنه المنهج الذي ينسجم مع طبيعة خد

لقياس جودة  SERVPERFوأغراض الدراسة. تم جمع البيانات بواسطة استبيان تم تطويره من مقياس 

ات ابة. بعد تحليل البيانالجوانب الملموسة، االعتمادية، التعاطف، األمان، واالستج الخدمات بأبعادها الخمسة:

تبين تدني مستوى الجودة الكلية  SPSSباستخدام أساليب التحليل اإلحصائي الوصفي والتحليلي في برنامج 

ة الكلية لخدمات إسكان الجودتأثر لخدمات إسكان المواطنين من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة. كما تبين 

لملموسة، االعتمادية، التعاطف، األمان، واالستجابة. وكشفت أبعاد الجودة الخمسة: الجوانب االمواطنين ب

النتائج عن وجود فروق دالة احصائيا في تقييم الجودة الكلية لخدمات اإلسكان تعزى لمتغير الوظيفة. وعند 

 حساب الفروق في المتوسطات الحسابية وفقا لمتغير الوظيفة كانت الفروق لصالح موظفي القطاع الحكومي.

 الخدمات الحكومية، خدمات إسكان المواطنين، الجودة الكلية، أبعاد الجودة الخمسة :المفتاحيةالكلمات 

  SERVPERF)الجوانب الملموسة، االعتمادية، التعاطف، األمان، واالستجابة(، مقياس 
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Evaluation of the quality of housing services for citizens in the State of Qatar 

 

Abstract 

The current study investigates an important issue, customer satisfaction with 

citizens’ housing in Qatar. The study sought to find answer to the following key 

research question: how customers perceive the overall quality of citizens’ housing 

in Qatar? In order to meet the objectives of the study, data was collected from simple 

random sample of 300 citizens. It was found that there were 209 returned surveys. 

Data was analyzed by using SPSS 26. Results of data analysis revealed that 

customers perceive citizens’ housing services negatively. At the same time, they 

negatively perceive the five dimensions of housing services (reliability, assurance, 

tangibles, empathy, and responsiveness). It was found that the overall quality of the 

citizens’ housing service is influenced by the five dimensions of housing services. 

Based on that, it was recommended to take actions to improve citizens’ housing in 

Qatar.    

Keywords: Public services. Housing services. Service quality. Dimensions of 

service quality (Reliability, Assurance, Tangibles, Empathy, and Responsiveness). 

SERVPERF. 

 

 أوال: المقدمة واإلطار العام للبحث

 تمهيد 0/0

تهتم الدول بتوفير الخدمات المختلفة لمواطنيها، وتُعد خدمة اإلسكان من الخدمات الهامة والضرورية التي تهتم 

ان. فمن الحقوق األساسية للمواطنين؛ الحقُّ في السكن الحكومات بتوفيرها، خصوصاً وأن السكن حقٌّ لكل إنس

(. وتزداد أهمية السكن 0302اآلمن والمناسب )الشبكة العالمية للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية،

ومعاناة العديد من الدول من أزمات سكنية. فعدد السكان ، للمواطنين في ظل ارتفاع تكاليف توفير السكن

ار مواد البناء ترتفع، واألراضي المخصصة لإلسكان عليها طلب متزايد، كل ذلك يزيد من يتضاعف، وأسع

(. ومعاناة الدول من اإلسكان ليست 0322أهمية تدخل الحكومات لتوفير سكن مناسب لمواطنيها )حسين، 

لق اجه الدول وتتعمقتصرة على الدول النامية، بل وتشمل الدول المتقدمة. مما يعني أننا أماَم أزمة حقيقية تو

 بتوفير سكن مالئم للمواطنين باعتبار أن السكن حٌق أصيٌل من حقوق اإلنسان ومطلب أساسي لألمن النفسي.
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في دولة قطر؛ سعت الحكومة منذ عدة عقود لتوفير سكن الئق للمواطنين، وأصدرت بذلك التشريعات، وأنشأت 

بما وولة معنيةٌ دوماً بمراجعة وتطوير خدماتها للمواطنين. إدارةً حكوميةً تُعنى بشؤون إسكان المواطنين. والد

من  تلك الخدماتال بد من الوقوف على جودة أن خدمات إسكان المواطنين من الخدمات الحكومية الهامة، ف

وجهة نظر المواطنين، حيث أن قياس جودة الخدمات الحكومية هو مطلب أساسي لتطوير تلك الخدمات بما 

يالحظ (. و0322لمصلحة العامة )عالونة،لتحقيق  هواطنين ويساهم في كسب رضاهم، وفيحقق توقعات المي

داء األوآثارها على الخدمات الحكومية، أنه بالرغم من الوعي المتزايد بأهمية الجودة في مجال في هذا السياق 

قارنة الرعاية الكافية ماالهتمام و ىالحكومية لم يلق جودة الخدماتتقييم ، فإن المؤسسي وعلى رضا المواطنين

بتقييم جودة خدمات منظمات القطاع الخاص. ولذا ليس غريبا أن تزخر األدبيات بعدد كبير من الدراسات حول 

في الدراسات اك قلة جودة خدمات الشركات والمؤسسات الخاصة مثل البنوك وغيرها، في حين نجد أن هن

 (.0303حول جودة الخدمات الحكومية )هاشم،

 لة البحث مشك 0/0

تسعى دولة قطر لتطوير خدماتها الحكومية، حيث أن التحديث المؤسسي في القطاع الحكومي مطلب أساسي 

. وهذا يستلزم قيام الجهات الحكومية بتطوير أدائها، وبناء جسور من الثقة 0303لتحقيق رؤية قطر الوطنية 

. رغم ذلك، يُعاني نظاُم اإلسكان (0303)محارمه، مع المواطنين، وكسب رضا المراجعين وتلبية توقعاتهم

 الحالي في دولة قطر من عدد من المشكالت التي أثرت على طبيعة كفاءة وفاعلية هذا النظام، 

سواًء فيما يتعلق بآلية التخصيص، ومدى انطباق المعاير على المواطنين المتقدمين، أو بطء اإلجراءات أو عدم 

الرتفاع الكبير في أسعار مواد البناء وخاصةً مع البطء في إجراءات كفاية القرض المخصص للبناء في ظل ا

التخصيص، األمُر الذي يسبب الكثير من المشكالت، مما يتطلب إعادة النظر في نظام اإلسكان بوضعه الحالي 

وضرورة تطوير هذا النظام للتغلب على المشكالت المختلفة المرتبطة به بما يحقق الهدف الذي تسعى إليه 

 (.0322جريدة الراية القطرية،لدولة في توفير الخدمات المختلفة للمواطنين بطريقٍة سريعٍة ومالئمٍة وعادلة )ا

خدمات إسكان المواطنين، من خالل أحد الخدمات الحكومية الهامة وهي من هنا يسعى البحث لتقييم جودة 

لة مشك يمكننا صياغةالكلية. ولذا  التعرف على مستوى جودة تلك الخدمات، والعوامل المؤثرة في جودتها

ما هو تقييم المواطنين المستفيدين من خدمات إدارة إسكان المواطنين لمستوى جودة الخدمات : البحث كما يلي

 المقدمة لهم؟

 أسئلة البحث  0/3

 التالية:يسعى البحث لإلجابة على األسئلة 

  ؟نين المستفيدين من تلك الخدماتالمواطمن وجهة نظر إسكان المواطنين ما مستوى جودة خدمات  -

)الجوانب الملموسة، االعتمادية، التعاطف، األمان، واالستجابة(  مدى تأثير أبعاد الجودة الخمسةما  -

 المواطنين المستفيدين من تلك الخدمات؟  وجهة نظر المواطنين منإسكان خدمات الجودة الكلية لعلى 

 تعزىالمواطنين لجودة خدمات إسكان المواطنين  هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في تصورات -

 العمر، الحالة االجتماعية، الوظيفة، الدخل؟ لمتغيرات:
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 أهمية البحث  0/4

تتعلق باألهمية العملية والعلمية للبحث. فمن الناحية العملية،  تبرز أهمية الدراسة من خالل العديد من النقاط

نين في ضوء أنماط الحياة االجتماعية الحالية.  من ناحية أخرى، للمواطكبيرة يُعد نظام اإلسكان ذو أهمية 

هناك معاناةٌ من نظام اإلسكان الحالي، من خالل وجود عدد من المشكالت التي تؤثر على طبيعة وكفاءة 

وفاعلية هذا النظام. وال شك أن نتائج البحث ستكشف عن مدى رضا المستفيدين عن جودة خدمات إسكان 

دولة قطر والعوامل المؤثرة فيها وجوانب الرضا وعدم الرضا عن الخدمات المقدمة، وبالتالي المواطنين في 

 طر.قيمكن االستفادة من نتائج البحث لتقديم توصيات من شأنها تحسين جودة خدمات اإلسكان في دولة 

 ا أن هذه الدراسة تعدالدراسات السابقة التي تناولت هذا الموضوع. كمفي أما من الناحية العلمية فهناك ندرة 

أول دراسة ميدانية تتم على القطريين المنتفعين بنظام اإلسكان. وتعتبر نتائج الدراسة الحالية محاولة للمساهمة 

استكماالً للجهود العلمية المبذولة في مجال دراسة البحث  يعدحيث  في التراكم المعرفي للظاهرة محل البحث.

هي جهود مستمرة ومتنامية في ظل تطور الخدمات الحكومية وازدياد وقياس جودة الخدمات الحكومية، و

لقياس جودة خدمات إسكان المواطنين  SERVPERFكما أن البحث يعد رائداً في تطبيق مقياس  بها.االهتمام 

 قطر.في دولة 

 أهداف البحث  0/5

 : يهدف البحث إلى ما يلي

من وجهة نظر دارة إسكان المواطنين إالتي تقدمها خدمات اإلسكان لكشف عن مستوى جودة ا -

وى جودة لمستذلك من خالل التعرف على تقييم المواطنين والمواطنين المستفيدين من تلك الخدمات، 

  .SERVPERFتطبيق مقياس وذلك بالخدمات المقدمة لهم فعليا 

طنين الموا إسكانخدمات  التعرف على الجوانب اإليجابية والجوانب السلبية في مجاالت وأبعاد جودة -

 جابة. واالست األمان، التعاطف، االعتمادية، الملموسة،الجوانب  التالية:وتحديدا األبعاد في دولة قطر، 

: العمر، وتحديدا متغيرات الدراسة،التعرف على أثر بعض المتغيرات المستقلة المرتبطة بأفراد عينة  -

  فعليا.ودة الخدمات لمقدمة لهم لمستوى ج قييمهمعلى تالحالة االجتماعية، الدخل، الوظيفة، 

 فرضيات البحث  0/6

 التالية:يسعى البحث الكتشاف مدى صحة الفرضيات 

 الية:التبعاد باألالمواطنين من وجهة نظر إسكان المواطنين تتأثر الجودة الكلية لخدمات : األولىالفرضية 

  .االستجابة التعاطف، األمان، االعتمادية، الملموسة،الجوانب 

عزى تالمواطنين لجودة خدمات إسكان المواطنين توجد فروق دالة إحصائيا في تقييم  ة:الثانيضية الفر

 العمر، الحالة االجتماعية، الدخل، الوظيفة.لمتغيرات: 

 حدود البحث 0/7

ين، المواطناقتصر البحث في دراسة تقييم جودة خدمات إدارة إسكان . فقد تتمثل حدود البحث في عدة أمور

 من ناحية أخرى، مل إدارات أو خدمات حكومية اخرى.يش ولم
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. وتم جمع البيانات األولية الالزمة للبحث خالل 0302تم البدء بإجراءات البحث خالل الربع األول من عام  

نتائج البحث تعتمد على البيانات التي تم جمعها بواسطة االستبانة، حيث لم يتم كما أن  .0302شهر يونيو 

كما أن البحث اعتمد استخدام مقياس ب أخرى لجمع البيانات مثل المقابالت أو غيرها. استخدام أسالي

SERVPPERF  .لقياس جودة الخدمات، ولم يعتمد مقاييس أخرى 

 مصطلحات البحث 0/8

تقديم خدمات مطابقة للمعايير المحددة وبما يلبي أو يفوق توقعات المراجعين، ويؤدي لرضاهم  جودة الخدمات:

 (.0322،)سعدهللا

حيث يركز على قياس األداء  (Corin and Taylor: 1992)وره كل من طمقياس  :SERVPERFمقياس 

قياس والمالفعلي للخدمة المقدمة للعميل على اعتبار أن جودة الخدمة يتم التعبير عنها كنوع من االتجاهات. 

 لتعاطف، االستجابة.الجوانب الملموسة، االعتمادية، األمان، ا يتضمن خمسة أبعاد للجودة:

 أدبيات الموضوع والدراسات السابقةثانيا: 

 خدمات إسكان المواطنين في دولة قطر 0/0

تنبهت دولة قطر منذ وقت مبكر إلى أهمية توفير السكن لمواطنيها باعتبار أن السكن حق للمواطن. قامت 

اإلدارة الحكومية. فصدر القانون  بتنظيم السكن الشعبي وذلك ضمن اهتمامها بتنظيم 2291الحكومة منذ عام 

بإنشاء نظام للمساكن الشعبية، حيث أنه وفقا للقانون تم إنشاء نظام إلقامة مساكن شعبية  2291( لسنة 2رقم )

لمحدودي الدخل من المواطنين ينهض على الدعامتين الرئيسيتين اآلتيتين: تمنح الحكومة األرض الالزمة لبناء 

ابة البونحه قرضاً لبناء مسكن له يتناسب مع عدد أفراد أسرته ومستوى دخله )وتمم للمواطن، مسكن مالئ

(. وقد اشترطت الحكومة أن يكون توفير األرض والقرض لذوي الدخل 0302،القانونية القطرية )الميزان(

اعية جتمسكناً. وقد أعطى القانون دائرة العمل والشئون اال ونالمحدود الذين يقل دخلهم عن حد معين وال يملك

من المهم أن نالحظ أن دولة قطر أولت اإلسكان اهتمامها في مرحلة  مسؤولية تنظيم ما يتعلق باإلسكان الشعبي.

مبكرة في الستينيات، حيث لم تكن الدولة قد نالت استقاللها بعد بل كانت تربطها اتفاقيات حماية مع بريطانيا. 

دون غيرهم من كبار الموظفين وذوي الدخل المرتفع. ونالحظ  ومن الالفت للنظر االهتمام بذوي الدخل المحدود

 أيضا وضع قواعد قانونية نظمت الشروط والمسؤوليات والمتطلبات المتعلقة بالسكن الشعبي

 (.0302)الدهيمي،

حيث صدر قانون جديد يتعلق بتنظيم إسكان كبار الموظفين ، 2222بقيت األمور على هذا الحال إلى عام 

لذي هدف إلى توفير المساكن الخاصة لكبار موظفي الدولة القطريين عن طريق منحهم القروض القطريين. وا

العقارية. وقد ركز القانون على كبار موظفي الدولة في القطاع الحكومي وفي المؤسسات التي تساهم فيها 

طعة نح المنتفع قالحكومة وفي الشرطة والجيش. ووفقاً للقانون تخصص الحكومة قطع األراضي الالزمة، ويم

البوابة القانونية القطرية األرض المقررة له لبناء مسكن خاص به عن طريق القرض المقرر )

 (. وقد أعطى القانون صالحيات اإلسكان لكبار الموظفين لوزارة المالية والبترول.0302،)الميزان(
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الدولة خصوصاً بعد ارتفاع  لقد جاء قانون إسكان كبار الموظفين منسجماً مع التطورات التي حصلت في 

عوائد النفط بفضل الطفرة النفطية. لذا كان لزاماً مراعاة ظروف وأحوال موظفي القطاع العام، وتشجيعهم 

وتحفيزهم، من خالل منحهم قروض إسكانية للبناء على األراضي التي تُخصص لهم. وهكذا قامت الدولة 

 ن الالئق لكبار الموظفين.بتأمين السكن الشعبي لذوي الدخل المحدود والسك

نظم كل ما يتعلق بنظام اإلسكان. حيث أشار  0332جديد عام  صدر قانونبقي الحال على ما هو عليه حتى 

القانون إلى أن هدفه توفير السكن المناسب للمواطنين من خالل منح المواطن مبلغاً نقدياً لشراء األرض الالزمة 

الزمة للبناء، ومنح قرض إسكان مقداره ستمائة ألف لاير للمواطنين. لبناء المسكن، وتخصيص قطعة األرض ال

 (.0302،البوابة القانونية القطرية )الميزان(وقد اشترط القانون أن يكون المنتفع مواطناً قطرياً )

والذي ما زال معموالً به حتى اآلن نقطة تحول ألنه تحدث عن حق المواطن  0332يمثل القانون الجديد لعام  

لحصول على أرض وقرض. فهو لم يقتصر على الموظفين أو ذوي الدخل المحدود. وقد أعطى القانون با

 صالحيات تنظيم اإلسكان الحكومي لوزارة الخدمة المدنية واإلسكان. 

حدثت تطورات عديدة في الدولة استدعت إعادة تنظيم الجهاز الحكومي. فقد تم إلغاء وزارة الخدمة المدنية 

حل مكانها وزارة التنمية اإلدارية والعمل والشؤون االجتماعية. في الوقت الحالي تم إنشاء إدارة واإلسكان لي

ب والتي تتولى بموج، تابعة لوزارة التنمية اإلدارية والعمل والشؤون االجتماعية وهي إدارة إسكان المواطنين

، وإجراء لسياسات المتعلقة بنظام اإلسكانأحكام القانون تنفيذ التشريعات المتعلقة باإلسكان واقتراح وتنفيذ ا

الدراسات والبحوث الالزمة لرسم وتطوير سياسات اإلسكان في الدولة، واقتراح النماذج الهندسية للمساكن، 

بالتنسيق مع الجهات المختصة، والتنسيق والتعاون مع الجهات الحكومية والمؤسسات المالية التي يتصل 

ودراسة طلبات االنتفاع بنظام اإلسكان، واتخاذ اإلجراءات الالزمة بشأنها، وتلقي  نشاطها بعمل اإلدارة، و تلقي

الشكاوى المتعلقة باالنتفاع بنظام اإلسكان، والعمل على تسويتها طبقاً ألحكام القانون، واإلشراف على بناء 

يانة المساكن التابعة المساكن والوحدات السكنية الالزمة لذوي الحاجة، واتخاذ الالزم لبناء اإلضافات، وص

لإلدارة أو هدمها وإعادة بنائها، وتسليمها للمنتفعين بها، وإعداد وتطوير قاعدة متكاملة من البيانات والمعلومات 

وتتعاون إدارة إسكان المواطنين في تقديم  (.0302،البوابة القانونية القطرية )الميزان(الخاصة باإلسكان )

تقديم قروض اإلسكان للمواطنين حيث تقدم المعاملة إلدارة إسكان المواطنين  خدماتها مع بنك قطر للتنمية في

 (.0302)الدهيمي، مرفقا معها الوثائق المطلوبة

 مفهوم جودة الخدمات  0/0

ينظر عادة إلى جودة الخدمات من خالل وجهتي نظر إحداهما داخلية تركز على االلتزام بالمواصفات التي 

واألخرى خارجية تركز على جودة الخدمة المدركة من قبل المراجعين  أساسها، تكون الخدمة قد صممت على

وجهة نظرنا فان تبني مفهوم الجودة الخارجية أكثر أهمية نظرا الن  (. ومنPayne:2013والمستفيدين )

ي فمفهوم الجودة في هذا االتجاه يركز على ادراكات المراجعين والمستفيدين واستنادا لذلك تتشكل الخدمة 

لذا فان قياس جودة الخدمات يجب أن يتشكل على أساس إيجاد المقاييس التي ترتبط بهذه  توقعاتهم،ضوء 

 اإلدراكات وتعبر عنها،
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صفات القياسية فهنالك تباين بين الجودة اأي أن مفهوم جودة الخدمة يختلف عن ذلك المفهوم الذي تحدده المو 

(. هذا ويمكننا التمييز بين 0321 )الطالب:وبين الجودة القياسية المدركة من قبل المراجعين والمستفيدين، 

 (Parasuramann et al,.: 1985)خمسة مستويات لجودة الخدمات، كما يلي: 

الجودة المتوقعة من قبل المراجعين والمستفيدين والتي تمثل مستوى الجودة من الخدمات التي  -

 لتي يتعاملون معها.يتوقعون الحصول عليها من المنظمة أو اإلدارة ا

الجودة المدركة وهي ما تدركه إدارة المنظمة أو اإلدارة في نوعية الخدمة التي تقدمها لمراجعيها  -

 والتي تعتقد أنها تشبع حاجاتهم ورغباتهم بمستوى عال.

الجودة الفنية وهي الطريقة التي تؤدى بها الخدمة من قبل الموظفين والتي تخضع للمواصفات النوعية  -

 دمة المقدمة.للخ

الجودة الفعلية التي تؤدى بها الخدمة والتي تعبر عن مدى التوافق والقدرة في استخدام أساليب تقديم  -

الخدمة بشكل جيد يرضي المراجعين والمستفيدين أي بعبارة أخرى كيف يرفع الموظفون من مستوى 

 توقع المراجعين والمستفيدين للحصول على الخدمة.

راجعين أي مدى الرضا والقبول التي يمكن أن تحصل عليه المنظمة أو اإلدارة الجودة المرجوة للم -

 من مراجعيها عند تلقيهم لتلك الخدمات.

 قياس جودة الخدمات  0/3

 بشكل عام تشير الدراسات السابقة إلى وجود أسلوبين رئيسيين لقياس جودة الخدمات عموما وهما:

 (0322)العالونة،

وهو  (Parasuramann et al,.: 1985)الفجوات والذي طوره  أو مقياس SERVQUALمقياس  -

م لمستوى أداء الخدمة المقدمة هيستند إلى توقعات المراجعين والمستفيدين لمستوى الخدمة وإدراك

بالفعل. فالمحور األساسي في نموذج قياس جودة الخدمة هو الفجوة بين إدراك العميل لمستوى األداء 

حول جودة الخدمة وهذه الفجوة بدورها تعتمد على طبيعة الخدمة وتصميمها الفعلي للخدمة وتوقعاته 

 وتقديمها.

( حيث يرفض هذا Corin and Taylor: 1992الذي طوره كل من ) SERVPERFمقياس  -

األسلوب نموذج الفجوات ويركز على قياس األداء الفعلي للخدمة المقدمة للعميل على اعتبار أن جودة 

 ه.تعنها كنوع من االتجاهات. وهذا المقياس يمتاز ببساطته ومصداقيته وواقعي الخدمة يتم التعبير

رغم ذلك ما زال هناك جدل حول فاعلية كل من هذين المقياسين حيث انقسم الباحثون بين مؤيد ومعارض لكل 

 Papastathopoulos, 2019)منهما. يستند المقياسان السابقان إلى نفس أبعاد الجودة وهي: )

يه مباني والتقنيات الحديثة المستخدمة فالسية وتمثل الجوانب الملموسة والمتعلقة بالخدمة مثل الملمو -

 الخ.………والتسهيالت الداخلية لألبنية والتجهيزات الالزمة لتقديم الخدمة ومظهر الموظفين
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لخدمة م ااالعتمادية وتعبر عن قدرة المنظمة/ اإلدارة من وجهة نظر المراجعين والمستفيدين على تقدي -

في الوقت الذي يطلبها العميل وبدقة ترضي طموحه، كذلك تعبر عن مدى وفاء المنظمة/اإلدارة 

 بالتزاماتها تجاه المراجعين والمستفيدين.

االستجابة وهي القدرة على التعامل الفعال مع كل متطلبات المراجعين والمستفيدين واالستجابة  -

بما يقنع المراجعين والمستفيدين بأنهم محل تقدير واحترام  للشكاوى والعمل على حلها بسرعة وكفاءة

 ن االستجابة تعبر عن المبادرة في تقديمإيتعاملون معها. إضافة لذلك فمنظمة/ اإلدارة التي من قبل ال

 الخدمة من قبل الموظفين بصدر رحب.

و الشك شامال االطمئنان األمان وهو االطمئنان بأن الخدمة المقدمة للعمالء تخلو من الخطأ أو الخطر أ -

 النفسي والمادي.

التعاطف وهو إبداء روح الصداقة والحرص على العميل وإشعاره بأهميته والرغبة في تقديم الخدمة  -

 حسب حاجاته.

 الدراسات السابقة 0/4

تم إجراء مسح مكتبي حول الموضوع حيث تم التوصل إلى العديد من الدراسات السابقة حوله. فيما يلي عرض 

 وجز ألهم الدراسات التي تم التوصل إليها:م

 الدراسات العربية 0/4/0

تقييم جودة خدمات الصحة المدرسية في مدينة الناصرية العراقية. حيث : تناولت (0303دراسة المحياوي )

وكذلك وجود اختالفات ذات  ،كشفت الدراسة عن وجود فروقات ذات داللة معنوية نحو مستوى جودة الخدمة

حصائية في تحديد ألهمية النسبية إلبعاد جودة الخدمة. لذا أوصت الدراسة بضرورة تبني إدارات مراكز داللة إ

 الصحة المدرسية أبعاد جودة خدمات الصحة المدرسية والعمل على تحقيقها بصورة أفضل.

 لمستشفياتتناولت محددات جودة الخدمات الصحية وعالقتها برضا العمالء في ا: (0322دراسة عبد المنعم )

الحكومية بدولة قطر. توصلت الدراسة الى قوة العالقة بين محددات جودة الخدمة والجودة الكلية للخدمة 

رضا العمالء عن الخدمات المقدمة من ى الصحية وبين رضا العمالء، فكلما تحققت هذه األبعاد كلما زاد مستو

مية بدولة بالمستشفيات الحكو في األبعاد الخمسةعالي من الخدمات  ىالمستشفيات. كما تبين جود تحقيق مستو

 حظي بعد األمان على المرتبة األولى يليه بعد االعتمادية ثم االستجابة ثم التعاطف ثم االعتمادية. قطر، حيث 

على الخدمات األمنية من خالل تقييم جودة الخدمات الشرطية في السودان، : ركزت (0322دراسة صالح )

أن اإلدارة والموظفين يطبقون أبعاد مقياس جودة الخدمة بتقدير مرتفع، ومستوى جودة حيث كشفت النتائج 

الخدمات الشرطية المقدمة مرتفع من وجهه نظر الجمهور، كما أظهرت النتائج وجود عالقة ارتباط موجبة 

 ذات داللة إحصائية بين أبعاد مقياس جودة الخدمة والدرجة الكلية للمقياس. 

 "سلفيت"ركزت على واقع جودة الخدمات المقدمة من المؤسسات الحكومية في مدينة (: 0322دراسة عالونة )

الفلسطينية وجهة نظر متلقي الخدمة. توصلت الدراسة الى أن الدرجة الكلية لواقع جودة الخدمات المقدمة من 

 ،من وجهة نظر متلقي الخدمة كانت مرتفعة" سلفيت"المؤسسات الحكومية في مدينة 
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ين عدم وجود فروق معنوية في اتجاهات المبحوثين نحو واقع جودة الخدمات المقدمة من المؤسسات وتب 

 الحكومية من وجهة نظر متلقي الخدمة في جميع مجاالت الدراسة تعزى لمتغير المؤهل العلمي.

املة ت العقياس جودة الخدمات من وجهة نظر العاملين والمرضى في المستشفيا: تناولت (0322دراسة عطية )

في مدينة قلقيلية الفلسطينية. كشفت الدراسة عن أن استجابات عينة الدراسة نحو قياس جودة الخدمات الفعلية 

 والمدركة من قبل العاملين والمرضى كانت عالية على مجاالت الدراسة كافة، وعلى الدرجة الكلية. 

ستجابة، واألمان والثقة، والتعاطف تعزى ووجدت فروق ذات داللة إحصائية على المجاالت اآلتية: قوة اال

 لمتغير الجنس وكانت لصالح الذكور.

تقييم جودة الخدمات الفندقية في سلطة منطقة العقبة األردنية. توصلت نتائج : تناولت (0322دراسة شحادات )

ادية العقبة االقتصالدراسة الميدانية إلى أن جودة الخدمات الفندقية المقدمة من فنادق الثالث نجوم في منطقة 

أبعاد للجودة تنفذ بشكل جيد وهي: الملموسية واألمان واالستجابة،  ةالخاصة جاءت بدرجة متوسطة، فهناك ثالث

 بينما هناك بعدين من أبعاد الجودة يوجد بهما قصور من وجهة نظر العمالء وهما: االعتمادية والتعاطف. 

الصحية، حيث كشفت النتائج عن وجود فجوة سلبية بين ركزت على جودة الخدمات (: 0329دراسة إدريس )

توقعات المرضى لبعض مظاهر جودة الخدمة الصحية مثل الشعور باألمان، والتعاطف، واألجهزة والمعدات 

دراكات اإلدارة في المؤسسات الصحية لمثل هذه التوقعات، وذلك بما يعكس عجز اإلدارة عن إالطبية، وبين 

ت المرضى. كما كشفت الدراسة عن وجود فجوة سلبية بين توقعات المرضى وبين إدراك احتياجات ورغبا

 الخدمة الصحية الفعلية المقدمة لهم مما يعكس تدني مستوى جودة الخدمات الصحية. 

ناولت جودة الخدمات البريدية في المملكة العربية السعودية فقد كشفت عن إمكانية (: ت0322دراسة الشميمري )

لتحديد أبعاد الخدمة البريدية في المملكة. وكذلك كشفت عن بعض جوانب  SERVPERFاس الوثوق بمقي

القصور في أداء الخدمات البريدية من الوفاء بحاجات ومتطلبات المستخدمين ومواكبة التطورات السكانية 

 وحاجات السوق المتزايدة.

 الدراسات األجنبية 0/4/0

نجد العديد من الدراسات حول الموضوع. فيما يلي عرض موجز ألهم تلك  وإذا انتقلنا للدراسات األجنبية فإننا

   الدراسات.

تناولت قياس جودة الخدمات في المستشفيات العامة في تركيا. كشفت النتائج عن  Adkere (2020)دراسة 

ى مرتبطة بشكل كبير بجودة الخدمة الشاملة باإلضافة إل SERVPERFأن جميع األبعاد الخمسة لنموذج 

مؤشرات جودة الخدمة العالية. تقدم النتائج العديد من اآلثار المترتبة على قياس جودة الخدمة في الرعاية 

 الصحية. لذا فإن نتائج الدراسة تقدم تطبيقات مهمة لإلجراءات الحكومية في قياس جودة الخدمة في المستشفيات. 

امعات الحكومية السعودية. حيث كشفت نتائج ركزت على الخدمات التعليمية في الج Sohil (2021)دراسة 

الدراسة أن أربعة من األبعاد الخمسة لجودة الخدمة، وهي الملموسية والموثوقية واالستجابة والضمان، كان 

لها تأثير كبير على رضا الطالب. ولم يتم العثور على التعاطف للمساهمة في إرضاء الطالب. ومن هنا، تعمل 

 عميق فهمنا لكيفية تعزيز أبعاد جودة الخدمة لرضا الطالب. النتائج على توسيع وت
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ركزت على قياس جودة الخدمات الحكومية في الهند، تبين من نتائج الدراسة أن   Dheer (2021)دراسة 

يتمتع بدرجة عالية من الثقة والثبات ويمكن استخدامه بشكل واسع في تقييم جودة  SERVPERFمقياس 

 ا تبين وجود مستوى مرتفع من الرضا عن جودة الخدمات الحكومية. الخدمات الحكومية. كم

ناولت جودة الخدمات الحكومية أن هناك تباينا في تقييم جودة الخدمات الحكومية بين ت Kuba (2020)دراسة 

المناطق المختلفة في البرازيل. كما تبين أن مستوى جودة الخدمات الحكومية في تطور مستمر مما انعكس 

 طور تقييم المواطنين لتلك الخدمات. على ت

تقييم جودة خدمات المستشفيات العامة، حيث تبين من خالل النتائج أن تناولت  Maditinos (2017)دراسة 

كبير على الجودة الشاملة للخدمة، وقياس  لها تأثير SERVPERFاالبعاد الخمسة لجودة الخدمة في مقاس 

جود تفاوت في مستوى رضى المرضى عن جودة الخدمات الصحية كما تبين و رضا المرضى في المستشفى.

 المقدمة لهم، حيث تفاوتت اإلجابات على أبعاد الجودة الخمسة. 

ا حيث كشفت نتائج الدراسة عن أن مستوى رضلتقييم جودة الخدمات البلدية في فيتنام،  Hao (2017) دراسة 

وصا في جوانب األمان والتعاطف واالستجابة. كما المواطنين عن جودة الخدمات المقدمة لهم مرتفع، وخص

تبين وجود فروق ذات داللة إحصائية في استجابات المبحوثين تعزى لمتغيرات العمر، المنطقة السكنية، 

 والمؤهل العلمي. 

تبين من خاللها أنه ال تؤثر جميع أبعاد جودة الخدمة على في قطاع االتصاالت،   Kumar (2017)دراسة 

الء ووالء الخدمة. فقط التعاطف والموثوقية لها تأثير كبير على رضا العمالء، في حين أن التعاطف رضا العم

ة لها تأثير كبير على والء العميل. عندما يتعلق األمر بالوساطة، فإن رضا يواالطمئنان واالستجابة والملموس

 العمالء يتوسط جزئيًا بين التعاطف ووالء العميل.

 تعقيب على الدراسات السابقة 0/4/3

من خالل العرض السابق للدراسات السابقة، نجد أنه في الوقت الذي تزخر به المكتبة األجنبية بالدراسات حول 

جودة الخدمات وقياسها، فإن المكتبة العربية ما تزال تعاني من قلة تلك الدراسات. من ناحية أخرى نالحظ أن 

ة منها واألجنبية تركز على قطاعات معينة وخصوصا قطاعات الصحة والتعليم الدراسات السابقة العربي

والبنوك، في حين أن قياس جودة الخدمات الحكومية ما تزال الدراسات حوله قليلة. إضافة لذلك، فإنه لم يتم 

، في حدود علم الباحث، إلى دراسات لتقييم جودة خدمات اإلسكان الحكومي. ومن خالل نتائج التوصل

بدرجة عالية من الثبات والصدق، ولذا يمكن استخدامه  SERVPERFالدراسات السابقة تبين لنا تمتع مقياس 

 في تقييم جودة الخدمات. 

 البحث ثالثا: منهجية

 أسلوب الدراسة 3/0

تعتمد الدراسة على األسلوب الكمي من خالل دراسة ميدانية على عينة من القطريين المستفيدين من خدمات 

ألنه المنهج الذي ينسجم مع طبيعة وأغراض الدراسة،  كان. وتستخدم الدراسة المنهج الوصفي التحليلياإلس

http://www.ajrsp.com/


 م 0100-01-5المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار الثالثون | تأريخ اإلصدار: 

 
    

 

 

   www.ajrsp.com                                                                                                                         16 

 ISSN: 2706-6495 

 

حيث يقوم هذا المنهج على وضع تساؤالت وفرضيات ومن ثم اختبارها من خالل جمع وتحليل البيانات. ومن 

 يات.وصل للنتائج والتوصهنا تم جمع بيانات متعلقة بموضوع وأسئلة البحث ثم تم تحليلها إحصائياً للت

 مجتمع وعينة الدراسة  3/0

يشمل مجتمع الدراسة كافة المواطنين القطريين الذين حصلوا على خدمات إسكان المواطنين. ونظراً لكبر حجم 

مجتمع الدراسة، ولتواجد أفراد المجتمع في أماكن مختلفة، ولعدم توافر إحصائيات دقيقة حول حجم مجتمع 

حديداً ، فقد تقرر استخدام أسلوب العينة، وتالمواطنينالبيانات بالنسبة إلدارة إسكان تلك مثل  الدراسة، ولسرية

مفردة من القطريين من مختلف  033العينة العشوائية البسيطة. حيث تعتمد الدراسة على عينة عشوائية حجمها 

الحة نات المسترجعة والمكتملة والصهذا وقد بلغ عدد االستبياالمستويات التعليمية والجغرافية واالجتماعية. 

 استبيان.  032للتحليل 

 مصادر البيانات 3/3

تشمل مصادر بيانات البحث كال من المصادر الثانوية والمصادر األولية. بالنسبة للمصادر الثانوية فقد تمثلت 

لبيانات التي د تمثلت بابالكتب والتقارير ومواقع اإلنترنت ذات العالقة بموضوع البحث. أما المصادر األولية فق

 تم جمعها بواسطة االستبيان ومن ثم تحليلها إحصائياً.

 أداة جمع البيانات 3/4

تعتمد الدراسة على استخدام استمارة استبيان مقننة تتكون من مجموعة من األسئلة المتنوعة التي توفر بعد 

طوره كل من  الذي SERVPERFلى مقياسإعداد استبيان أولي استنادا إ البحث. تمتحليلها إجابات عن أسئلة 

(Corin and Taylor: 1992)  مع إدخال بعض التعديالت الضرورية في صياغة الفقرات لتناسب طبيعة

وقد تم استخدام هذا  أخرى.والبيئة القطرية من جهة ، من جهةمن حيث دراسة جودة خدمات اإلسكان الدراسة 

تضمن . الخدماتع بشرعية كبيرة لدى الباحثين في مجال جودة وألنه يتمت وسهولته،المقياس نظرا لبساطته 

جموعتين من م وأهدافه،إلى صفحة الغالف التي تعرف المبحوثين بالبحث  النهائي باإلضافةاالستبيان بشكله 

 العمر، الحالة وتشمل:األسئلة تتعلق المجموعة األولى بالبيانات األولية الخاصة بأفراد عينة الدراسة 

سؤاال حول جودة الخدمات، حيث تقيس هذه  29ية، الوظيفة، الدخل. أما المجموعة الثانية فتحوي االجتماع

الفقرات األبعاد والجوانب الخمسة لجودة الخدمة من خالل مقياس ليكرت للموافقة وعدم الموافقة المتدرج من 

قد تم وبما أنه  التامة.ى الموافقة إل 2إلى عدم الموافقة التامة في حين يشير الرقم  2نقاط حيث يشير الرقم  2

( وغير 2حيث تتراوح اإلجابات ما بين موافق بشدة )  Likert Five Scaleاستخدام مقياس ليكرت الخماسي 

 (. وهذا يعني أن فئات المقياس الخماسي كما يلي: 2موافق بشدة )

 .0101 . المصدر: العيسى والشهري،: مقياس اجابات المبحوثين0جدول 

 الداللة ط الحسابيالمتوس

 موافق بشدة 1.02-2.33

 موافق 0.12-1.03
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 موافق إلى حد ما 0.92-0.13

 غير موافق 2.22-0.93

 غير موافق بشدة 2.3-2.23

 

 صدق وثبات أداة البحث  3/5

تم قياس صدق وثبات أداة البحث من خالل عدة إجراءات. فقد تم عرض االستبيان عدد من المحكمين في مجال 

تحقيق أهداف الدراسة. كما تم استخدام مقياس ثبات وصدق ل ة الخدمات للتأكد من مالءمة االستبيانجود

وقد كانت قيمة الفا في اختبار كرونباخ  SPPPباستخدام برنامج التحليل االحصائي  Reliabilityاالستبيان 

 ثبات والصدق. مما يعني تمتع أداة البحث بدرجة مناسبة من ال Cronbach's alpha3.20ألفا 

 األسلوب االحصائي المستخدم 3/6

وذلك للتحليل االحصائي حيث تم االعتماد على عدة أساليب  09اصدار  SPSSتم االعتماد على برنامج 

إحصائية وصفية وتحليلية بما فيها تحليل النسب المئوية والتكرارات لوصف خصائص العينة. وتحليل النسب 

واالنحرافات المعيارية لوصف اجابات المبحوثين على األسئلة المتعلقة  المئوية والمتوسطات الحسابية

 تحليل االنحدار المتعدد الختبار صحة الفرضيات.  ،ANOVAالتباين األحادي  تحليلوبموضوعات البحث. 

 

 ومعالجة البيانات  رابعا: تحليل

 وصف خصائص عينة الدراسة  4/0

ت الشخصية للمبحوثين، وذلك لوصف خصائص العينة وللكشف عن أسئلة حول البياناأربعة تضمن اإلستبيان 

علق فيما يتفروق في تقييم المواطنين لجودة خدمات إسكان المواطنين تعزى لتلك المتغيرات. مدى وجود 

منهم أعمارهم بين  %12سنة، وأن  10-00أن حوالي ربع أفراد العينة كانت أعمارهم بين نالحظ  ،عمربال

 سنة. 20تقريبا تزيد أعمارهم عن  %22سنة و 00تقريبا أعمارهم أقل من  %20ن سنة. في حي 10-20

 عمر أفراد عينة الدراسة: 0جدول 

 النسبة المئوية التكرارات اإلجابات

 %20.1 09 سنة 00-00

 %01.1 22 سنة 00-10

 %12.3 21 سنة 20 -10

 %22.0 02 فأكبر 20

 %233 032 المجموع
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حالتهم العائلية أعزب  %1معظم أفراد العينة متزوجون في حين حوالي فإن جتماعية، االفيما يتعلق بالحالة 

 ونادر منهم من هو مطلق أو أرمل.

 ألفراد عينة البحث جتماعية: الحالة اإل3جدول 

 النسبة المئوية التكرارات اإلجابات

 %0.2 2 أعزب

 %22.0 222 متزوج

 %3.2 2 أرمل

 %3.2 2 مطلق

 %233 032 المجموع

يعملون  %0حوالي ثلثي أفراد العينة موظفون في القطاع الحكومي في حين حوالي فيما يتعلق بالوظيفة فإن 

 يعملون في القطاع الخاص. %21يعملون في الجيش أو الشرطة و %22مهنيين و

 

 أفراد عينة الدراسة: وظيفة 4جدول 

 النسبة المئوية التكرارات اإلجابات

 %92.2 212 موظف حكومي

 %21.1 03 موظف بالقطاع الخاص

 %22.2 01 موظف بالجيش/ الشرطة

 %0.1 2 مهني حر

 %1.0 2 أخرى

 %233 032 المجموع

منهم دخله ما بين  %11ألف لاير في حين  22-23حوالي ربع أفراد العينة دخلهم بين فيما يتعلق بالدخل فإن 

 ألف لاير. 233تزيد دخولهم عن  %2. ألف لاير 233-22منهم دخله ما بين  %22ألف لاير و 03-23

 أفراد عينة الدراسةدخل : 5جدول 

 النسبة المئوية التكرارات اإلجابات

 %1.2 23 ألف لاير 03أقل من 

 %11.2 20 ألف لاير 23أقل من -03

 %02.2 21 ألف لاير 22أقل من -23

 %22.0 00 ألف لاير 233أقل من  -22
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 %2.9 03 ألف فأكثر 233

 %233 032 موعالمج

 

  لخدماتجودة ا، ولألبعاد الخمسة لسكاناإلخدمات الكلية لجودة لالمواطنين ل تقييم 4/0

من أجل التعرف على مستوى جودة خدمات إسكان المواطنين من وجهة نظر المواطنين المستفيدين من تلك 

ة ن والمتعلقة بالجودة الكليالواردة في االستبياالمتوسطات الحسابية لجميع الفقرات الخدمات، تم حساب 

وهو ضمن نطاق "غير موافق".  0.22المتوسط الحسابي لكافة الفقرات بلغ  للخدمات. تبين من خالل التحليل أن

وهو أيضا ضمن  0.92خدمات اإلسكان تلبي توقعاتي، وأنا راض عنها"  كما بلغ المتوسط الحسابي لسؤال"

إلجابات المبحوثين تعكس تقييما متدنيا لجودة خدمات سابية نطاق غير موافق. ويالحظ أن المتوسطات الح

 إسكان المواطنين. 

تدني مستوى جودة خدمات اإلسكان من وجهة نظر المواطنين، إن مطالعة سريعة للجدول أدناه يوضح لنا 

لتحيز اوذلك بسبب تعقيد اإلجراءات، وعدم مواكبة التطور، ووجود تشريعات قديمة تنظم العمل، باإلضافة إلى 

رافق ذلك وفي التعامل مع المراجعين، والتأخير والتعقيد وعدم الوفاء بالمواعيد، والبطء في تقديم الخدمات. 

شعور لدى المواطنين بأن نظام اإلسكان الحالي بحاجة لتغيير شامل، فهو يعاني من مشكالت متعددة وعميقة، 

مواطنين، وال يسمح لهم بالبناء من تاريخ استالم وفي نفس الوقت فهو ال يترك حرية اختيار مكان األرض لل

القرض. كل ذلك جعل المواطنين يعتقدون أن هناك حاجة ماسة لتغيير وتطوير نظام إسكان المواطنين بشكل 

 شامل. 

 جودة خدمات إسكان المواطنين من وجهة نظر المواطنين : مستوى6لجدول ا

المتوسط  العبارة ت

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 3.22 0.02 تحكم نظام اإلسكان تشريعات حديثة ومتطورة. 2

 .220 0.90 لتقديم خدمات اإلسكان. حديثة يتم استخدام نظم الكترونية 0

يتم توفير كافة التجهيزات الالزمة لتقديم الخدمة للمواطنين  0

 بشكل فعال.

0.02 220. 

 .220 0.22 .ةالموظفون في إسكان المواطنين لديهم الخبرة وروح الخدم 1

 2.22 0.22 تجربتي مع إسكان المواطنين إيجابية.   2

وتوفر الخدمة خالل وقت  سريعةاإلسكان إجراءات العمل في  9

  قصير. 

0.01 202. 

نظام اإلسكان يواكب التطورات التي حصلت في المجتمع  2

 القطري.

0.12 292. 

 .222 0.12 البناء.  ادقرض اإلسكان يكفي للبناء ويواكب ارتفاع أسعار مو 2

يتم االستجابة لطلبات المواطنين دون تدخل الواسطة  2

 والمحسوبية.

0.21 2.301 

 3.20 1.02 يحتاج نظام اإلسكان الحالي لتغيير وتطوير شامل. 23
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تعدد جهات االختصاص ال يشعرني باألمان والثقة عند  22

 التعامل مع إسكان المواطنين. 
0.20 2.32 

نظام اإلسكان الحالي من مشكالت متعددة وعميقة تجعله  يعاني 20

 موضع عدم ثقة.  
0.92 2.32 

 3.20 1.22 ال يوجد حرية في اختيار مكان األرض المخصصة للبناء. 20

تراكمت الديون عبى المواطنين بسبب مشكالت إسكان  21

 المواطنين.
1.32 2.32 

 3.22 0.20 استالم األرض. نعاني من عدم القدرة على البناء من تاريخ  22

 2.32 0.92 تلبي توقعاتي، وأنا راض عنها.خدمات اإلسكان  29

 

ومن أجل التعرف على مستوى تقييم المواطنين لألبعاد الخمسة لخدمات اإلسكان )الجوانب الملموسة، 

عد من معيارية لكل باالعتمادية، األمان، التعاطف، االستجابة(، تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات ال

األبعاد الخمسة. تبين من خالل التحليل تدني مستوى تقييم المواطنين لألبعاد الخمسة لجودة خدمات اإلسكان، 

. وقد كان تقييم المواطنين لبعد الجوانب الملموسة أقل 0.22و 0.12حيث تراوحت المتوسطات الحسابية بين 

ن هذا يعني أن المواطنين يشعروة ثم التعاطف، وأخيرا االستجابة. ما يكون، يليه بعد األمان ثم بعد االعتمادي

أن إدارة إسكان المواطنين غير قادرة على تلبية توقعاتهم وطموحاتهم والوفاء بالتزاماتها وتقديم خدماتها في 

ادرة ر قأوقات مناسبة لهم، حيث يحدث التأخير والمماطلة. كما يعتقد المواطنون أن إدارة إسكان المواطنين غي

يتصور وعلى تقديم خدماتها بعدالة وموضوعية وبدون تحيز، لذا فهم ال يشعرون بأمان عند التعامل مع اإلدارة. 

المواطنون أن إجراءات عمل اإلدارة معقدة، حيث ال تستخدم اإلدارة نظم عمل حديثة ومتطورة. كما يتصور 

عامل الفعال مع متطلباتهم، واالستجابة للشكاوى لتالمواطنون أن إدارة إسكان المواطنين غير قادرة على ا

والعمل على حلها بسرعة وكفاءة بما يقنع المراجعين والمستفيدين بأنهم محل تقدير واحترام. وأخيرا، يرى 

 ،المواطنون أن الموظفين ال يبدون درجة كافية من التعاطف معهم، وال يظهرون روح الخدمة بالشكل المطلوب

 ال يظهرون الرغبة في تقديم الخدمة حسب حاجات المواطنين. واألهم من ذلك فهم

 : تقييم المواطنين لألبعاد الخمسة لجودة خدمات اإلسكان7جدول 

االنحراف  المتوسط الحسابي البعد ت

 المعياري

 .209 0.12 الجوانب الملموسة 2

 .290 0.22 االعتمادية 0

 .220 0.12 األمان  0

 .200 0.92 التعاطف 1

 .220 0.22 الستجابةا 2

 2.32 0.92 الجودة الكلية       
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 على الجودة الكلية لخدمات اإلسكان األبعاد الخمسة لجودة الخدمةتأثير  4/3

األبعاد من أجل التعرف على مدى تأثر الجودة الكلية لخدمات إسكان المواطنين من وجهة نظر المواطنين ب

يل استخدام اختبار تحل ( تم ، االعتمادية، األمان، التعاطف، االستجابةالجوانب الملموسةالخمسة لجودة الخدمة )

 وكما هو واضح من الجدول االنحدار المتعدد لقياس أثر األبعاد الخمسة المستقلة على الجودة الكلية للخدمات.

د حصائية عنمعامل االرتباط بين األبعاد الخمسة للجودة من جهة والجودة الكلية ذات داللة إ فقد كانت قيمة

 الخمسةبعاد من األسبة لكل بعد ذات داللة إحصائية بالن R2 وفي نفس الوقت، كانت قيم 3.333مستوى معنوية 

ل بعد من أبعاد بشكل عام بكجودة خدمات اإلسكان تأثر . كما ويالحظ من الجدول أن 333عند مستوى معنوية 

الجوانب الملموسة أكثر تأثيرا على الجودة الكلية  عدبومن الواضح أن  إحصائية،كان ذو داللة الجودة الخمسة 

من الجودة الكلية، ثم بعد  %21من الجودة الكلية، يليه بعد األمان الذي يفسر حوالي  %29حيث يفسر حوالي 

من الجودة الكلية، ثم بعد التعاطف، وأخيرا بعد االستجابة الذي يفسر  %20االعتمادية الذي يفسر حوالي 

 الجودة الكلية. من %22حوالي 

 : تأثير األبعاد الخمسة لجودة الخدمة على الجودة الكلية لخدمات اإلسكان8جدول 

 .R2 Sig العوامل المستقلة

 .333 3.299 الجوانب الملموسة

 .333 3.200 االعتمادية

 .333 3.222 االستجابة

 .333 3.213 األمان

 .333 3.209 التعاطف

 F 213.129 3.333قيمة 

 3.333 3.922 ل االرتباط معام

 

 أثر المتغيرات الشخصية للمراجعين على تقييم جودة الخدمات  4/4

من أجل معرفة تأثير المتغيرات الشخصية للمراجعين )العمر، الحالة االجتماعية، الدخل، الوظيفة( على تقييمهم 

نالحظ من الجدول أن قيم  .ANOVAتم استخدام تحليل التباين األحادي لمستوى خدمات إسكان المواطنين، 

F كانت صغيرة بشكل عام، رغم ذلك فقد كانت قيمة  المحسوبةF عند متغير الوظيفة وكانت  0.022 المحسوبة

مما يعني وجود فروق دالة احصائيا في تقييم الجودة الكلية لخدمات اإلسكان  ،3.332دالة احصائيا عند مستوى 

 ق في المتوسطات الحسابية وفقا لمتغير الوظيفة كانت الفروق لصالحتعزى لمتغير الوظيفة. وعند حساب الفرو

موظفي القطاع الحكومي حيث كانت المتوسطات الحسابية لتقييمهم أعلى من المتوسطات الحسابية لباقي 

 .3.332عند بقية المتغيرات صغيرة ولم تكن دالة احصائيا عند مستوى  المحسوبة Fالوظائف. وكانت قيمة 
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 أثر المتغيرات الشخصية للمراجعين على تقييم جودة الخدمات :9جدول

 مستوى الداللة Fقيمة  المتغير المستقل ر التابعيالمتغ

 

 

تقييم مستوى الجودة  

الكلية لخدمات إسكان 

 المواطنين

 023. 1.959 العمر

 066. 1.664 الحالة اإلجتماعية

 *007. 2.285 الوظيفة

 052. 1.730 الدخل

 3.332ت داللة إحصائية عند مستوى داللة * : ذا

 

 خامسا: المناقشة والنتائج والتوصيات 

 مناقشة نتائج تحليل البيانات 5/0

كشفت نتائج تحليل البيانات عن أن المستفيدين من خدمات إسكان المواطنين في دولة قطر يقيمون جودة خدمات 

ة الجودة بشكل عام. وفي نفس الوقت، فهم يقيمون تلك الخدمات بشكل سلبي. فهم يعتقدون انها خدمات متدني

األبعاد الخمسة لجودة خدمات إسكان المواطنين بشكل سلبي، وقد كان تقييم المواطنين لبعد االعتمادية أقل ما 

يكون، يليه بعد األمان ثم بعد الجوانب الملموسة ثم االستجابة، وأخيرا بعد التعاطف. هذه النتيجة تتفق وتنسجم 

(، وفي نفس الوقت فالنتيجة السابقة تنسجم 0322مع التحقيق الصحفي الذي أجرته جريدة الراية القطرية )تماما 

( في دولة الكويت والتي كشفت عجز اإلدارة 0329إدريس )مع نتائج بعض الدراسات السابقة، مثل دراسة 

( 0322ائج دراسة الشميميري )عن إدراك احتياجات ورغبات المرضى. كما تتفق نتائج الدراسة الحالية مع نت

والتي كشفت عن بعض جوانب القصور في أداء الخدمات البريدية من الوفاء بحاجات ومتطلبات المستخدمين 

ومواكبة التطورات السكانية وحاجات السوق المتزايدة. رغم ذلك فنتائج الدراسة ال تتوافق مع نتائج العديد من 

اع مستوى جودة الخدمات من وجهة نظر المستفيدين، مثل دراسة الدراسات األخرى والتي كشفت عن ارتف

(، وغيرهم. وهذه النتيجة تؤكد 0322(، وعطية )0322عالونة )(، و0322(، وصالح )0322عبد المنعم )

الحاجة الماسة للتدخل لتحسين وتطوير أداء إدارة إسكان المواطنين، للنهوض باألداء بما ينسجم مع تطورات 

لبي توقعات المواطنين. فالمواطنون المستفيدون من خدمات إسكان المواطنين يشعرون أن إدارة العصر، وبما ي

إسكان المواطنين غير قادرة على تلبية توقعاتهم وطموحاتهم والوفاء بالتزاماتها وتقديم خدماتها في أوقات 

ان المواطنين غير قادرة على مناسبة لهم، حيث يحدث التأخير والمماطلة. كما يعتقد المواطنون أن إدارة إسك

تقديم خدماتها بعدالة وموضوعية وبدون تحيز، لذا فهم ال يشعرون بأمان عند التعامل مع اإلدارة. وهذا يؤكد 

 الحاجة للنهوض بخدمات إسكان المواطنين في دولة قطر. 

لجودة نين، وبين أبعاد اوكشفت النتائج عن وجود عالقة دالة إحصائيا بين الجودة الكلية لخدمات إسكان المواط

  ،الجوانب الملموسة واالعتمادية واالستجابة والتعاطف واألمان الخمسة:

http://www.ajrsp.com/


 م 0100-01-5المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار الثالثون | تأريخ اإلصدار: 

 
    

 

 

   www.ajrsp.com                                                                                                                         23 

 ISSN: 2706-6495 

 

في الترتيب األول حيث يساهم المساهمة األعلى في التأثير على  الملموسة جاءالجوانب ومن الواضح أن بعد 

ة تتوافق . النتيجة السابقيرا االستجابة، وأخثم التعاطفاالعتمادية، الجودة الكلية للخدمات، يليه بعد األمان ثم 

(، وعطية 0322(، وعالونة )0322(، وصالح )0322مع نتائج الدراسات السابقة مثل دراسات: عبد المنعم )

وغيرهم. وهذا يؤكد أنه يمكن قياس الجودة الكلية للخدمات  Dheer (2021) ، وAdkere (2020 (، و0322)

. كما يؤكد أن وانب الملموسة واالعتمادية واالستجابة والتعاطف واألمانالج الخمسة:أبعاد الجودة  من خالل

تفاوت المراجعين في تقييم الجودة الكلية للخدمات وتقييم جودة كل بعد من أبعاد الجودة يتأثر بتوقعات وإدراكات 

  المراجعين، والتي بدورها تتفاوت من مراجع آلخر ومن خدمة ألخرى. 

وجود فروق دالة احصائيا في تقييم الجودة الكلية لخدمات اإلسكان تعزى لمتغير وكشفت نتائج البحث عن 

عند بقية المتغيرات  المحسوبة Fوكانت الفروق لصالح موظفي القطاع الحكومي. في حين كانت قيمة  ،الوظيفة

رة خدمات إسكان )العمر، الحالة االجتماعية، الدخل( ولم تكن دالة إحصائيا. وهذا يؤكد اتفاق المراجعين إلدا

 المواطنين بشكل عام ولحد كبير على تدني مستوى جودة خدمات تلك اإلدارة. 

 التوصيات  5/0

 بناء على ما توصلت إليه الدراسة من نتائج، فإننا نوصي بما يلي:

تطوير خدمات إسكان المواطنين في قطر، ألنها خدمات هامة وأساسية، وفي نفس الوقت فإن مستوى  -

 ر االداءوتطويلبي توقعات المراجعين، وال ينسجم مع الجهود الحكومية المبذولة لتحسين جودتها ال ي

 المؤسسي للجهات الحكومية.

ل وذلك من أجتحويلها لخدمات إلكترونية التحول اإللكتروني في خدمات إسكان المواطنين من خالل  -

ينسجم تماما مع التوجهات  المراجعين. وهذا التحولزيادة جودة تلك الخدمات وكسب رضا ومساندة 

 الحكومية في الوصول لخدمات حكومية خالية من الورق.

مراجعة وتطوير تشريعات وإجراءات العمل التي تنظم خدمات إسكان المواطنين، وذلك لضمان  -

 مواكبة العصر، واالستجابة لتغيير في المجتمع القطري، وهو تغيير سريع.

الموظفين مع مراجعي إدارة اإلسكان الحكومي، مع التأكيد تبني ميثاق سلوك أخالقي يحكم تعامل  -

 على قيم العدالة وعدم التحيز والخدمة العامة والشفافية. 

تطوير نظام للتعامل مع شكاوى ومتطلبات المراجعين، مع االستجابة السريعة والرد الفوري على  -

 الشكاوى والطلبات، دون تأخير او مماطلة.

لخدمات إسكان المواطنين، مع وجود تقييم دوري لجودة تلك الخدمات،  بالتحسين المستمرقيام ال -

 والتحسين في ظل نتائج رضا المراجعين عن جودة الخدمات.

إجراء دراسات مستقبلية تركز على قياس جودة الخدمات الحكومية في قطاعات ومجاالت أخرى،  -

التحول اإللكتروني، القيادة، كما تركز على أثر متغيرات وعوامل أخرى على جودة الخدمات مثل: 

 .العمل وغيرهاعالقات 
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 مراجع ال

  العربية

ة دراس والتوقعات:جودة الخدمة باستخدام قياس الفجوة بين اإلدراكات  ( قياس0329ثابت ) ،إدريس -

. 00 العدد ،المجلة العربية للعلوم اإلدارية ،منهجية بالتطبيق على الخدمة الصحية بدولة الكويت

 .212-200ص.ص 

(. موسوعة التشريعات القطرية. تم اإلسترجاع من شبكة 0302البوابة القانونية القطرية )الميزان() -

 /https://www.almeezan.qaمن:  0302أغسطس  03اإلنترنت بتاريخ 

. 0012(. الراية ترصد مشاكل المواطنين مع خدمات اإلسكان. العدد 0322جريدة الراية القطرية ) -

 .0322أكتوبر  29

(. جودة الخدمات كآلية لتحقيق الميزة التنافسية من وجهة نظر العميل دراسة 0322سين، وراد )ح -

 تيسمسيلت. رسالة ماجستير. جامعة تلمسان.  Ciar وإعادة التأمينحالة الشركة الدولية للتأمين 

(. نحو استراتيجية وطنية إلسكان المواطنين في دولة قطر في ضوء 0302إبراهيم ) الدهيمي، -

 المشكالت المرتبطة بنظام اإلسكان الحالي. رسالة ماجستير. معهد الدوحة للدراسات العليا. 

البنك  ميدانية:(. جودة الخدمات وأثرها في تحقيق رضا الزبائن دراسة 0322سعدهللا، محمد ) -

-12. ص.ص. 22اإلسالمي السوداني وبنك االدخار والتنمية االجتماعية. مجلة جامعة شندي. العدد 

92. 

(. تقييم جودة الخدمات الفندقية في سلطة منطقة العقبة األردنية. رسالة 0322شحادات، عامر) -

 ماجستير. جامعة المنصورة. 

دراسة حالة مجمع خدمات  الجمهور:(. جودة الخدمات الشرطية من وجهه نظر 0322فيصل ) صالح، -

 .12-00. ص.ص 03الجمهور الخرطوم. مجلة إدارة الجودة الشاملة. العدد 

(. الحق في السكن. تاريخ تم 0302الشبكة العالمية للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ) -

-https://www.escr 0302من:  0302أغسطس  02اإلسترجاع من شبكة اإلنترنت بتاريخ 

net.org/ar/resources/368861 

 .العامةية السعودية . مجلة اإلدارة ( جودة الخدمات البريدية في المملكة العرب0322أحمد )،الشميمري -

 .022-029. ص.ص. 0العدد  ،22المجلد 

 الهاشمية.( قياس جودة الخدمات المصرفية اإلسالمية في المملكة األردنية 0331صالح ) ،الطالب -

 .292-212. ص.ص 20مجلة الفقه اإلسالمي. العدد 

العمالء في المستشفيات  تها برضاوعالق(. محددات جودة الخدمات الصحية 0322أمل ) عبد المنعم، -

-229. ص.ص 22. العدد والبحوث االجتماعيةالحكومية. مجلة كلية الخدمة االجتماعية للدراسات 

222. 
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(. قياس جودة الخدمات من وجهة نظر العاملين والمرضى في المستشفيات 0322عطية، مصلح) -

. 02مفتوحة للبحوث والدراسات. العدد العاملة في مدينة قلقيلية الفلسطينية. مجلة جامعة القدس ال

 .22-01ص.ص 

(. واقع جودة الخدمات المقدمة من المؤسسات الحكومية في مدينة سلفيت 0322عقبة ) عالونة، -

 الفلسطينية وجهة نظر متلقي الخدمة. رسالة ماجستير. جامعة القدس المفتوحة. 

 . معهد اإلدارة العامة، الدوحة.(. إدارة األداء المؤسسي. مادة تدريبية0303ثامر ) محارمه، -

(. تقييم جودة خدمات الصحة المدرسية باستخدام مقياس االداء الفعلي 0303المحياوي، قاسم ) -

SERVPERF  من وجهة نظر مقدم الخدمة دراسة ميدانية لتقييم خدمات الصحة المدرسية المقدمة

 . 22-22. ص.ص 29ة. العدد لطلبة المدارس في مدينة الناصرية. مجلة الكوت للعلوم اإلداري

(. تقييم عملية قياس رضا المستفيدين عن الخدمات العامة بالمؤسسات الحكومية 0303محمد ) هاشم، -

-201. ص.ص 22في جمهورية مصر العربية. مجلة جامعة القاهرة للبحوث والدراسات. العدد 

229. 
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 ملخص البحث:

وذلك ، اإللكترونية عقودالمجال في  في إدارة المنظومة التجارية "الوكالء األذكياء"على اليوم بقوة الشركات الكبرى  تعتمد

وانتهاًء بتنفيذ ، واستهداف المستهلكينباشرة التسويق الذكي مو ،المختلفة اإلنترنتبدًءا من عرض السلع وترويجها على مواقع 

اليوَم الذكية  الروبوتات والبرمجيات، حتى حلَّت هذه في هذه العقود وإتمام عمليات الدفع اإللكتروني المعامالت،الصفقات وإبرام 

 تم إلكتروني   عقد بيع   نشاهدأن اآلن الطبيعي ، وبات من اوتنفيذه ةاإللكتروني التجارة دومحّل األشخاص الطبيعيين في إبرام عق

 بين شخص طبيعي وروبوت، أو حتى بين روبوت وروبوت. تنفيذه

التكيف وفق مقتضيات البيئة التعلم الذاتي، والروبوتات من صفة االستقاللية التي تجعلها قادرةً على  ونظًرا لما تتمتع به هذه

اإللكترونية بمعزل  عن الشخص  التجارة إبرام عقودإمكانية ومن ثمَّ  ،التي غذيت بهاتعديل سلوكها في ضوء المدخالت المحيطة، و

لها التي  عن ضرورة منح هذه الروبوتات صفة الشخصية القانونيةفي الغرب عند بعض القانونيين ثار الكالم  ،الطبيعي الذي وكَّ

 .في الشريعة والقانون معتبرال الوجهعلى الصحة والنفاذ  وبمقتضاها تكتسب هذه العقود صفتي ،هذه العقود أهال إلنشاءتجعلها 

،  هذه القضية من منظور   الدراسة بحثَ  هذه تتناول  وأركانها، بإلقاء الضوء على ماهية العقود اإللكترونيةوذلك شرعي 

 التجارة إتمام عقودفي دورهم وخصائصهم، ومدى  ،الوكالء األذكياء ماهيةب والتعريف، المسلمين مدى اعتبارها عند فقهاءو

صفة "األهلية"  الوكالء األذكياء منح، ومدى مشروعية من حيث الصحة والنفاذ هذه العقود في الفقه اإلسالمي، وحكم اإللكترونية

 من منظور الشريعة اإلسالمية.و "الذمة المالية" 

 .الفقه اإلسالمي، اإللكترونيةالعقود ، الشخصية القانونية ،األهلية ،الوكالء األذكياء الكلمات المفتاحية:
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Abustract: 

Due to the spread of e-commerce, the expansion of the establishment of electronic markets, 

and the increase in consumer demand, many companies have tried to take advantage of artificial 

intelligence to improve e-commerce operations and increase sales and profits, through robots that 

perform several jobs that were until recently the preserve of humans.  

Many companies and electronic stores today rely on intelligent agents in e-commerce 

contracts, in displaying goods, promoting them on websites, and executing transactions and 

contracts. 

This means that intelligent agents are doing human work in executing electronic contracts, 

and many e-commerce contracts today are executed between a human and a robot, or a robot and 

a robot. 

Because of the independence of these robots, their ability to adapt to the surrounding 

environment, and their ability to implement e-commerce contracts away from humans, some legal 

scholars have called for granting legal personality to these robots. 
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This study studies this issue from the perspective of Islamic law, and defines electronic 

contracts, Their jurisprudential nature, the role of intelligent agents in these contracts, and, in the 

end, and in the end, giving intelligent agents a "legal personality" from the perspective of Islamic 

law. 

Keywords: Intelligent Agents, Legal Personality, Electronic Contracts, Islamic Jurisprudence.  

 

 مقدمة:

 الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف المرسلين، وآله وأصحابه أجمعين، وبعد.

دفع على هذه األسواق اإللكترونية، بقوة فإن التطور الهائل في منظومة التجارة اإللكترونية، وإقبال الشركات والمستهلكين 

زيادة و لتحسين عمليات التجارة اإللكترونية وتقنياته االستفادة من أنظمة الذكاء االصطناعيالعمل على إلى  العديد من الشركات

أعمال خدمة ، ككانت إلى وقت  قريب  حكرا على اإلنسان تقوم بأعمال  عدةذكية  من خالل روبوتات   وذلك المبيعات واألرباح،

استقراء والرد على أسئلة العمالء واستفساراتهم الموجهة للمتجر، وكجمع البيانات والمعلومات عن العمالء والمستهلكين العمالء و

عمليات الشراء السابقة الخاصة  رصدقومون بها على المواقع اإللكترونية، وعمليات البحث التي يتتبع وعلى اإلنترنت، هم اتنشاط

... إلى غير ذلك ستهدافهم بالحمالت الترويجية واإلعالنات التسويقيةما قد يحتاجونه من سلع في المستقبل، ومن ثمَّ ابهم؛ للتنبؤ ب

 اإللكترونية. من الوظائف واألعمال التي تقوم بها الروبوتات اليوم في مجال التجارة

َمت وكان من أهم تلك الروبوتات العاملة في مجال التجارة اإللكترونية اليوم، هي تلك الروبوتات   لتنوب عنالتي صمِّ

( intelligent agentsبالوكالء األذكياء ) ، وتسمىعلى شبكة اإلنترنتوتنفيذها  البائعين والمشترين في إبرام العقود اإللكترونية

بكثرة في أنشطة التجارة االلكترونية  يتّم استخدامها اآلن، وهي روبوتات  (Transaction Agents"وكالء المعامالت" ) أو

المختلفة، بدًءا من البحث في الويب، والعثوِر على مستهلِك  مشتر  للسلعة، أو العثور على منتج  أفضل  بسعر  أرخص، أو الدخول 

مزايدة على السعرِ في مواقع المزادات اإللكترونية نيابةً عن المستخدمين، وفي النهاية إبراُم العقود، في التفاوض على السلعة، أو ال

 .ودفع الثمن أو استالمه، باستقاللية  كاملة  عن مستخِدِميها من األشخاص الطبيعيين

به؛ حيث إن المعتبر فقها وقانونا أن  ولقد أثارت هذه الروبوتات إشكاليَّةً فقهيةً وقانونية من حيث طبيعة العقد الذي تقوم

به يتولى طرفي العقد إنساٌن بالٌغ عاقٌل له شخصية قانونية وأهلية أداء تجعله صالحا إلبرام هذه العقود على الوجه المعتبر والُمْعتدُّ 

)الروبوت(، أو بين اآللة وآلة  شرًعا وقانونا، لكن في حالة التعاقد بواسطة الوكالء األذكياء فإن العقد يقع بين اإلنسان واآللة 

وعلى هذا جرى العمل بشكل موسع في عقود التجارة اإللكترونية، األمر الذي دفع بعض القانونيين إلى المطالبة بضرورة أخرى، 

إضفاء صفة "الشخصية القانونية" على هذه الروبوتات الذكية؛ لتصحيح ما تقوم به من معامالت، وما تبرمه من عقود، وهي 

 لبات أردنا دراسة مدى إمكانية تحققها من وجهة نظر الشريعة اإلسالمية وفقهاء المسلمين.مطا

 أهمية الدراسة:

تكمن أهمية الدراسة في البحث عن حكم هذه النازلة الفقهية، ومحاولة الوصول إلى تخريج  فقهي  مالئم  لعمل هؤالء الوكالء 

 خاللهم.األذكياء، وللعقود اإللكترونية المبرمة من 
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 تساؤالت الدراسة:

 تحاول الدراسة اإلجابة عن مجموعة من األسئلة المثارة تجاه هذه النازلة، وهي:

 ما دور الوكالء األذكياء في عقود التجارة اإللكترونية، وما طبيعة عملهم؟ -1

 ء الوكالء األذكياء؟هل يمكن لنا من منظور الفقه اإلسالمي أن نصحح العقود اإللكترونية التي أبرمت عن طريق هؤال -2

هل و ما مدى إمكانية نقل الوكالء األذكياء من مرتبة "الشيئية" إلى مرتبة "الشخصية" من وجهة نظر الفقه اإلسالمي؟ -3

 مكن من وجهة نظر الفقه اإلسالمي إضفاء صفة "األهلية" على هؤالء الوكالء؟ي

 الدراسات السابقة:

فكرة منح الوكالء األذكياء صفة "الشخصية القانونية"، وكان الحديث فيها وجدت مجموعة من الدراسات التي تحدثت عن 

منصبًّا على الجانب القانوني فقط من غير تعرض لوجهة نظر الشريعة اإلسالمية في هذه القضية، وكان من بين تلك الدراسات 

 ما يلي:

إطار ماهيته ونفاذ تصرفاته، د. أحمد قاسم  استخدام الوكيل الذكي في التجارة اإللكترونية: دراسة قانونية مقارنة في -1

، ديسمبر 16فرج، بحث منشور بمجلة المفكر، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر بسكرة، عدد 

 م.2017

2- Agency, Contract and Intelligent Software Agents, Stuart R Cross, International Review 

of Law, Computers & Technology, Volume 17, No. 2, July 2003, UK. 

3- Intelligent Agents and the Information Requirements of the Directives on Distance Selling 

and E-commerce, Arno R Rooder and Marten B Voulon, International Review of Law, 

Computers & Technology, Volume 16, No. 3, 2002, UK. 

على بحث الموضوع من  وجميع هذه الدراسات تحدثت عن الموضوع من وجهة نظر قانونية بحتة، بينما تركز دراستنا

 وجهة نظر الشريعة اإلسالمية والفقه اإلسالمي.

 

 :الدراسةخطة 

إلى مقدمة وثالثة مباحث وخاتمة، أما المقدمة فقد جاء الحديث فيها عن أهمية البحث وأهدافه وخطة  الدراسة هوقد قسمنا هذ

 الدراسة فيه، وأما المباحث فقد جاءت على النحو التالي:

 ( ودوره في إبرام العقود اإللكترونية.Intelligent Agentاألول: الوكيل الذكي )المبحث 

 وفيه مطلبان:

 المطلب األول: التعريف بالعقد اإللكتروني وتكييفه الفقهي.

 المطلب الثاني: التعريف بالوكيل الذكي ودوره في التجارة اإللكترونية. 

 عة اإلسالمية.المبحث الثاني: األهلية ومناط ثبوتها في الشري

 وفيه أربعة مطالب:
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 المطلب األول: أهلية الوجوب ومناط ثبوتها في الشريعة اإلسالمية.

 المطلب الثاني: حكم ثبوت أهلية الوجوب لغير اآلدميين من منظور الشريعة اإلسالمية.

 المطلب الثالث: أهلية األداء ومناط ثبوتها في الشريعة اإلسالمية.

 المطلب الرابع: حكم ثبوت أهلية األداء لغير اآلدميين من منظور الشريعة اإلسالمية. 

   المبحث الثالث: التكييف الفقهي للوكيل الذكي ومدى انطباق شروط األهلية عليه.

  

 المبحث األول

 الوكيل الذكي ودوره في إبرام العقود اإللكترونية

 المطلب األول

 وطبيعته الفقهية التعريف بالعقد اإللكتروني

 ترونية" )أدَّى التوسع في استعمال شبكة اإلنترنت من قبل األفراد والشركات إلى التوجه بقوة نحو "التجارة اإللك

(Electronic Commerce ت التجارية واستعمال اإلنترنت في إبرام العقود وإتمام الصفقات والمعامالت، حيث تنافست الشركا

اُت أسواقها ت على اكتساب عمالئها عبر المواقع اإللكترونية والتطبيقات الذكية، وأنشأت الشركالكبرى منذ ظهور اإلنترن

بصور المنتج  اإللكترونية الموازية ألسواقِها التقليدية، وبدأت في عرض بضائِعها على الجمهور من خالل الشبكة، مصحوبةً 

، ومن ثمَّ التعاقد عبر لعِ والمنتجات المعروضِة بأسعارها ومواصفاتهاومواصفاتِه وثمنِه، حتى يتمكَّن المستهلُك من استعراِض الس

 الموقع أو التطبيق على شراء ما يروق له من هذه السلع.

وفي بداية األمر كان  تسديُد قيمِة السلعِ المشتراِة عبر اإلنترنت يقتصُر على الدفع نقًدا عند االستالم، وقد كانوا يسمون هذا 

؛ ألنها ال تعتمد على الوسائل اإللكترونية في طريقة الدفع والسداد، األمر (1)باسم: "التجارة االلكترونية البدائية"النوع من التجارة 

التي تتناسب مع هذا التطور التِّقَني  E- Paymentsالذي دفع البنوك والمؤسسات المالية إلى ابتكار أنظمِة الدفع اإللكتروني 

شراُء  -وبكل سهولة -، حتى أصبح بمقدور المستهلِك اآلن(2)الهائل، كبطاقات االئتمان، والبطاقات الذكية، والنقود الرقمية وغيرها

ذلك بواسطةِ مندوِب التوصيِل أيِّ سلعة  معروضة  على أي متجر  من المتاجر اإللكترونية، ودفعِ ثمنِها إلكترونيا؛ لتصله السلعةُ بعد 

على عنوانِه الذي تمَّ إدخاله في الموقع، وقد اصطلح الفقهاء والقانونيون على تسمية هذا العقد باسم: "عقود التجارة اإللكترونية"، 

زئيا من خالل تقنية عدة، فقيل: هو "اتفاٌق يبرم كليا أو ج أو: " عقد البيع اإللكتروني"، وقد عرف هذا العقد اإللكتروني بتعريفات  

االتصال عن بعد، بدون حضور  مادِّي متزامن للمتعاقدين، بإيجاب  وقبول  يمكن التعبير عنهما من خالل الوسائط، وذلك بالتفاعل 

دون  ، وقيل: هو "ارتباط إيجاب بقبول  على وجه  يظهر أثره في المعقود عليه،(3)فيما بينهم إلشباع حاجاتهم المتبادلة بإتمام العقد"

 .(4)حضور  مادِّي  لطرفيه، وذلك باستخدام وسيلة  إلكترونية لالتصال عن بعد كلِّيًا أو جزئيًّا"

 

                                        
  (.9، ص2007( )حريري، وعمر، 1)

  وما بعدها(. 303، ص 2008( )البنان، 2)

  (.14، ص 2005( )المنزالوي، 3)

  (.130( )أحمد، د.ت.، ص 4)
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 خصائص العقد اإللكتروني:

التماثل للعقد التقليدي من جهة ضرورة اكتماِل أركانِه المنصوِص  مماثٌل تمام -كما هو مالحظٌ من تعريفه-العقد اإللكتروني 

ل، لكنه يختلف عن العقد ، وهي: وجوُد عاقَِدْين جائَِزْي التصرف، ومعقود  عليه، وصيغة  مركبة  من إيجاب  وقبوعليها عند الفقهاء

 التقليدي في أمرين فقط، وهما:

ي مجلس العقد، صارت فوسيلة اإلبرام والتنفيذ، فبينما تكون الوسيلة في العقد التقليدي هي الحضور المادي للمتعاقدين  أوال:

 الوسيلة في العقد اإللكتروني هي االتصال عن بعد  عبر أيِّ وسيلة  إلكترونية.

ن مكانًا وزمانًا، إال أن يتزامن فيه حضور المتعاقديمجلس العقد، فبينما يكون المجلس في العقد التقليدي مجلًسا ماديًّا  ثانيا:

 ين في مكانين مختلفين.المزامنة الحضورية في العقد اإللكتروني تتنتفي، وتقتصر على المزامنة الزمانية فقط؛ نظرا لوجود المتعاقد

 الطبيعة الفقهية للعقد اإللكتروني: 

كانه قد استُْكملت روني واعتماد صحته ونفاذه مادامت شروط العقد وأرجرى الفقه اإلسالمي الحديُث على اعتبار العقد اإللكت

 ي العقد التقليدي، وذلك على النحو التالي:ف -حمهم هللار–فيه على النحو الذي وضحه الفقهاء 

 أوال: العاقدان وأهليتهما للتصرف:

 -كما سيأتي بيانه–أن أهلية التصرف الكاملة لى اشتراط أهلية التصّرف في العاقدين، ومعلوٌم ع -حمهم هللار-اتفق الفقهاء 

 ال تثبت في الشريعة اإلسالمية إال إلنسان  عاقل  بالغ .

وعليه، فإن اإلنسان المجنون، والصبّي غيَر المميِّز الذي ال يعقل أمور المعامالت، ال يصح منهما تصّرٌف أو تعاقٌد باتفاق 

، حتى قال (1)األهليةُ للتصّرِف ال تثبت في الشريعة اإلسالمية مطلقًا بدون العقل الفقهاء؛ بسبب انعدام أهليِة التصرف فيهما؛ إذ

 . (2)هـ(: " المجنون ال يصح بيُعه باإلجماع"676)ت  -رحمه هللا–النووي 

ثار، فهو لى العقود من آأما الصبيُّ المميِّز، وهو االصبي الذي لم يبلغ بعد، لكنه يعقِل أمَر المعامالت المالية وما يترتب ع

ميع التصرفات والمعامالت، جفي مرتبة  بين المرتبتين السابقتين، فليس هو َذا أهلية  كاملة ؛ كاإلنسان العاقل البالغ، حتى نصحح منه 

ُحواأ -رحمهم هللا–وليس هو عديَم األهليِة كالمجنون والصبيِّ الذي ال يعقل، ومن أجل ذلك منحه الفقهاُء  بها  هليةَ أداء  ناقصةً صحَّ

 لين:بعض تصرفاته دون بعض، على اختالف  بينهم في ذلك، وفيما يخصُّ بيعه وشراؤه فقد اختلف الفقهاء فيه على قو

أن بيعه وشراءه يقع صحيًحا ويتوقف نفاذه على إجازة وليّه، فإن أجازه نفذ، وإن لم يجزه بطل، وهو مذهب  القول األول:

 . (3)الحنفية والمالكية والحنابلة

فهو القول بعدم صحة بيعه وشرائه؛ إلحاقًا له بالصبي غير المميِّز؛ على اعتبار كمال األهلية شرطًا في  القول الثاني: وأما

 . (4)-رحمهم هللا-صحة البيع وانعقاده، وعلى هذا نصَّ فقهاء الشافعية 

 

                                        
، 12، ص 3، ج 1996، الغزالي، 242، ص 4، ج 1992، الحطاب، 4، ص 2، ج 1937، الموصلي، 135، ص 5، ج 1986( )الكاساني، 1)

  (.   7، ص 2، ج 1993، البهوتي، 149، ص 9النووي، د.ت.، ج 

  (.155، ص 9( )النووي، د.ت.، ج 2)

  (. 7، ص 2، ج 1993البهوتي، ، 245، ص 4، ج 1992، الحطاب، 135، ص 5، ج 1986( )الكاساني، 3)

  (.156،155، ص 9، النووي، د.ت.، ج 12، ص 3، ج 1996( )الغزالي، 4)
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ج على ذلك: أن البيع في العقد اإللكتروني يقع صحيحا ونافذا ما دام  ية أداء  كاملة ، وهذا هو العاقدان فيه يتمتعان بأهلويتخرَّ

ئع على رخصة  تجارية غالب الحال في العقود اإللكترونية؛ ألنه ال يسمح نظاًما بمزاولة التجارة اإللكترونية إال بعد حصول البا

لشركة  تتمتع بالشخصيِة االعتبارية التي ال إلنسان  بالغ عاقل  كامِل األهلية، أو إ -انوناق-لمزاولة النشاط، وال يمنح هذا الترخيص 

 تؤهِّلها لذلك.

لدفع اإلكتروني تقتضي أال تمنح البطاقات ألن لوازم ا -أيضا-وأما المستهلك )المشتري( فغالب الحال فيه أن يكون كذلك 

 البنكية والحسابات المالية إال ألشخاص  بالغين.

 ثانيا: المعقود عليه في العقد اإللكتروني:

شروط  ال يصح العقُد أو ال ينفذ العقد بدونها، منها  عدة-ُمْثَمنًاسواء كان ثمنًا أو -المعقود عليه  في-هللارحمهم -الفقهاء  اشترط

كون المعقود عليه مباَح االنتفاع به في الشريعة اإلسالمية، وكونه مملوًكا للعاقد أو مأذوناً له بالتصرف فيه، وكونه مقدوًرا على 

 . (1)معلوًما للعاقدين وكونه تسليمه،

فه بالطريقة التقليدية وعليه فأيُّ عين  مباحة  مملوكة  يجوز لمالِكها أو نائبِه أن يتصّرف فيها تصرف المالك، سواء كان تصرّ 

 المعروفة، أو بالطريقة اإللكترونية عبر اإلنترنت. 

لكترونية تمام التحقُّق؛ ألن البائَع في التجارة اإللكترونية وأما فيما يخص شرط العلِم بالمعقود عليه، فهو متحقٌِّق في العقود اإل

–يعرض السلعةَ بصورها وأوصافها الرافعة للجهالة عنها، مرقوًما عليها ثمنُها االمعلوُم للمستهلكين، وقد نص جمهوُر الفقهاء 

لة عنها، كما هو المذهب عند الحنفية على صحة بيع العيِن الغائبِة عن مجلس العقد بمجرد الصفة الرافعة الجها -رحمهم هللا

والحنابلة والظاهرية، اعتماًدا منهم على ثبوت خيار الرؤيِة للمشتري إن وجدها  -في قول  مقابل  لألظهر -والمالكية والشافعية

على  -مذهبهم في صحيح-الجمهوَر في تلك المسألة، ونصوا  -رحمهم هللا–مغايرةً للصفة التي تعاقد عليها، وقد خالف الشافعيةُ 

عدم صحة بيع العين الغائبة عن مجلس العقد حتى وإن ُوِصفت، ألن الصفة من وجهة نظرهم ال تفي برفع الغرر والجهالة، ومن 

 .(2)أجل ذلك قصروا صحة البيع على األعيان الحاضرة والمشاهدة في مجلس العقد

المعروضةَ في التجارة اإللكترونية من قبيل السلِع الغائبِة عن  ن اعتبرنا السلعَ إ -في أسوأ التقديرات-وبناًء على ذلك، فإننا 

شات الهواتف مجلس العقد، فإن التعاقد اإللكتروني عليها يقع صحيحا؛ تخريجا على مذهب الجمهور؛ ألنها سلٌع تعرض على شا

ا إذا وجدها مغايرةً تري عند استالمهوالحواسب للمستهلكين بصورها ومواصفاتها الرافعة للجهالة عنها، مع ثبوت حقِّ الخيار للمش

 لكين.للصفة، كما جرت به عادة أغلب المتاجر اإللكترونية اآلن في سياسة االسترجاع الخاصة بها، والمعلنة للمسته

بياُن سبب النهي عن بيع المالمسة والمنابذة، وأن الناس يتبايعون  -صلى هللا عليه وسلم–وقد ورد في الحديث عن النبي 

 -صلى هللا عليه وسلم-"نهى رسول هللا دون نظر  للسلعة المبيعة، أو حتى إخبار  عنها، فعن أبي سعيد الخدري، أنه قال: فيهما 

لَع ال ينظرون إليها، وال يُْخبَُرون عنها، والمنابذة أن يتنابذ  القوُم عن بيع المالمسة والمنابذة في البيع، وذلك أن يتبايع القوُم السِّ

                                        
، ج 1993، البهوتي، 149، ص 9وما بعدها، النووي، د.ت.، ج  894، ص 2، ج 2010، ابن بزيزة، 138، ص 5، ج 1986( )الكاساني، 1)

  وما بعدها(. 7، ص 2

، 370، ص 3، ج 1991، النووي، 34، ص 5، الخرشي، د.ت.، ج 155، ص 2، ج 1975ابن رشد،  ،15، ص 2، ج 1937( )الموصلي، 2)

  (.214، ص 7، ابن حزم، د.ت.، ج 496، ص 3، ج 1968ابن قدامة، 
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، ففي الحديث دليٌل على أن مجرد اإلخبار عن السلعة بذكر (1)ون إليها، وال يُْخبَُرون عنها، فهذا من أبواب القمار"السلع ال ينظر

 أوصافها كاف  في صحة التعاقد عليها، وال شك أن اإلخبار في العقود اإللكترونية متحقق.

أنَّ اإلخبار يقوم مقام النظر إليها مع القدرة  -وسلم صلى هللا عليه-هـ(: "بيَّن النبيُّ 633)ت  -رحمه هللا-قال الرجراجي 

 .(2)عليها"

ي توصيل السلعة فوأما تسليم المعقود عليه في العقود اإللكترونية فحاصٌل قطًعا؛ ألن المتاجر اإللكترونية تقوم بدورها 

يث يتم دفعه إلكترونيا حيحصل عند التعاقد؛ المتعاقد عليها إلى المستهلك على عنوانه الذي سجله في الموقع، وأما تسليم الثمن فقد 

 غبة المستهلك.رعبر وسائل الدفع اإللكترونية المتعارف عليها اآلن، وقد يتم تسليمه يدويا عند استالم السلعة، وذلك بحسب 

 ثالثا: الصيغة في العقود اإللكترونية:

هي المعبِّرة عن الرضا، والمخبرة عن اإلرادة، وقد قال الصيغةُ ركٌن مهمٌّ من أركان العقد ال تتحقق العقود بدونها؛ ألنها 

 .(3)"إنما البيُع عن تراٍض": -صلى هللا عليه وسلم–رسول هللا 

َضا في العقود، سواء كان بيعا أو غيره -رحمهم هللا-وبناء على ذلك فقد اتفق الفقهاء  ؛ عمال بصريح هذا (4)على اشتراط الرِّ

ُر العلُم به إال بما يدلُّ عليه داللةً ظاهرةً، فقد نصَّ الفقهاء الحديث، لكن لما كان الرضا أمرً  على لزوم  -رحمهم هللا-ا باطنيًّا يتعذَّ

وجوِد صيغة  للعقِد يُْستَدلُّ بها على الرضا الباطني، واصطلحوا على تسمية تلك الصيغة بـ: "اإليجاب والقبول"، وهي الصيغة 

 القولية للعقود. 

هـ(: "األصُل الذي تُْبنَى عليه العقودُ الماليةُ من المعامالت الجارية بين العباد، اتِّبَاعُ التراضي 656) -هللا رحمه -قال الزنجاني

أن حقيقةَ الرضا لما ، غير )اَل تَأُْكلُْوا أَْمَوالَُكْم بَْينَُكْم بِاْلبَاِطِل إاِلا أَْن تَُكوَن تَِجاَرةً َعْن تََراٍض ِمْنُكْم(: -تعالى -المدلوِل عليه بقول هللا

، وضابط  جلي  يُْستَدلُّ به عليه، وهو اإليجاُب  والقبوُل كانت أمًرا خفيًّا، وضميًرا قلبيًّا، اقتضت الحكمةُ ردَّ الخلِق إلى مرد  كلي 

ِن على رضا العاقَِدْين" االَّ  .(5)الدَّ

ي العقود، وهي التعاقد بالفعل والمعاطاِة من غير لفظ، ديًما مسألة "الصيغة الفعلية" فق -رحمهم هللا-هذا وقد بحث الفقهاء 

لداّل على الرضا من اهل يصح بها العقد؛ على اعتبار قيام الفعل مقام اللفظ في الداللة على الرضا، أو أنه البد من صدور اللفظ 

 الطرفين؟!.. 

ويرون عدم صحة انعقاد المعاملة بالفعل عاقد، يشترطون اللفظ في الت -ي منصوص مذهبهمف -حمهم هللار–ففقهاء الشافعية 

 -كما في قول هللا والتعاطي، في السلع النفيسة والحقيرة منها، محتجين في ذلك بأن التراضي مشترطٌ في العقود بنصِّ الشَّارع

 [،29]النساء:   أَْن تَُكوَن تَِجاَرةً َعْن تََراٍض ِمْنُكْم(بِاْلبَاِطِل إاِلا  )يَا أَيَُّها الاِذيَن َءاَمنُْوا اَل تَأُْكلُْوا أَْمَوالَُكْم بَْينَُكمْ : -تعالى

                                        
على أنهما  باب حظر بيع المسماتان المالمسة والمنابذة والدليل( الحديث بهذا اللفظ أخرجه أبو عوانة في مستخرجه، في كتاب البيوع/ باب: 1)

  (، وأصل الحديث في مسلم في كتاب: البيوع/ باب: إبطال بيع المالمسة والمنابذة.5303، ح رقم )بيعتان مجهولتان وهما من الغرر

    (.366، ص 6، ج 2007( )الرجراجي، 2)

(. قال البوصيري: "إسناٌد صحيٌح 377)( أخرجه ابن ماجه في سننه من حديث أبي سعيد الخدري، كتاب: التجارات/ باب: بيع الخيار ح رقم 3)

  (.17، ص 3، ج 1982رجاله ثقات" )ينظر: البوصيري، 

، ص 2، ج 1993، البهوتي، 3، ص 2، الشيرازي، د.ت.، ج 540، ص 6، ج 2000، ابن عبد البر، 176، ص 5، ج 1986( )الكاساني، 4)

7   .)  

 (.143، ص 1978( )الزنجاني، 5)
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، فقالوا: إن الرضا أمٌر باطٌن يعُسر الوقوُف عليه، فيناط الحكُم باللفظ إنما البيُع عن تراٍض": "-صلى هللا عليه وسلم -وقول النبي

رُد عن اللفظ، فال داللة له بالوضِع، وقُُصوُد النَّاِس فيه الظاهِر الموضوِع في اللغة للداللة على البيع والتمليك، أما الفعُل المج

 .(1)تختلف، ومن ثمَّ لم يجز التبايُع به

والمالكية، والحنابلة يرون صحة التعاقد بالمعاطاة في جميع السلع،  -في معتمد مذهبهم-لكن جمهور الفقهاء من الحنفية 

ة: أن  ل بالقول، وأن الشارع لم يَُعيِّن له حقيرها ونفيسها، من غير اشتراط  للفظ، بُحجَّ ُل بالفعِل كما يتحصَّ الرضا في البيِع يتحصَّ

وال عن أحد   -صلى هللا عليه وسلم-لفظا، ولم يزل المسلمون في أسواقهم يتعاقدون بالمعاطاة من غير نكير، ولم يُْنقل عن النبي 

 .(2)ا نقال شائعا؛ لعموم البلوى بهمن أصحابه أنهم اشترطوا اللفظ في البيع، وإالَّ لنُقَِل إلين

وتخريجا على ذلك فإن العقد اإللكتروني يقع صحيًحا على مقتضى مذهب الجمهور، خالفا للشافعية؛ ألنه من قبيل التعاقد 

لَِع بأوصافها وسعِرها المرقوِم عليها في المتجر اإللكتروني، ما هو إالَّ إيجاٌب من  هٌ بالفعل والتعاطي؛ فعرُض السِّ البائع موجَّ

 للمستهلِكين، ومجرُد ضغِط المشتري على أيكونة الشراء للتعاقد على السلعِة، وتقديِمه لبياناِت بطاقتِه االئتمانية ليتمَّ الدفُع من

خاللها، ما هو إال قبوٌل فعليٌّ للعقد، وهذا ما جرى عليه التكييُف الفقهيُّ والقانونيُّ في عقود التجارة اإللكترونية
(3). 

هـ( أنه قال: 803هـ( في "حاشيته" عن اإلمام البرزلي )ت 1230)ت  -رحمه هللا -وقد نقل الشيخ محمد بن عرفة الدسوقي

فالبيع الزٌم، وليس للبائع  -"لو عَرَض رجٌل سلعتَه للبيع وقال: من أتاني بعشرة ، فهي له، فأتاه رجٌل بذلك إن سمع كالمه أو بلغه

 ل اآلن في عقود البيع اإللكتروني.، وهذا هو الحاص(4)منُعه"

 المطلب الثاني

 التعريف بالوكيل الذكي ودوره في التجارة اإللكترونية

 إلكترونّي يتّم بين اتضح لنا من خالل ما سبق مدى مشابهة العقد اإللكتروني للعقد التقليدي في كثير  من األحكام، وأنه عقدٌ 

مر في مسألة أو وسيط  إلكتروني كالهواتف الذكية والحواسيب وغيرها، لكن األأشخاص  طبيعيين من خالل وسيلة  إلكترونية 

ي عقد البيع ف( يختلف عن ذلك تماما؛ فإذا كان المتعاقدان Intelligent Software Agentالتعاقد بواسطة "الوكيل الذكي" )

ين والتي أشرنا إليها اشترطها الفقهاء في العاقد اإللكتروني شخصين طبيعيَّين جائِزيا التصرف، تنطبق عليهما جميُع الشروط التي

( تعمل بأنظمة وتقنية (Softwareما هو إال برمجيةٌ ذكية  (Intelligent Agent)يل الذكي" إال أنَّ "الوك -في المطلب السابق

عة )في حالة التاجر(،  السلالذكاء االصطناعي؛ لتحلَّ في التجارة اإللكترونية محلَّ الشخِص الطبيعي في كلِّ شيء، بدًءا من عرضِ 

منها؛ نيابةً عن األشخاص أو البحث عنها واستعراِضها )في حالة المستهلِك(، ثم المفاوضة على ثمنِها، وإبراِم العقد عليها، ودفِع ث

يه آلةٌ ذكيَّةٌ أو برنامٌج طرفين فالطبيعيِّين، حتى أصبح من الطبعي اآلن أن نجد عقَد بيع  إلكتروني  طرفاه إنساٌن وآلةٌ ذكية، أو كال ال

 ذكّي )روبوت(.

 

 

                                        
  (.325، ص 2، ج 1994( )الشربيني، 1)

 (.6، ص 2، ج 1993، البهوتي، 418، ص 3، ج 1968، ابن قدامة، 228، ص 4، ج 1992، الحطاب، 134، ص 5، ج 1986( )الكاساني، 2)

  وما بعدها(. 279، ص 2019وما بعدها، بوحملة،  544، ص 2013( )البدري، 3)

  (.4، ص 3( )الدسوقي، د.ت.، ج 4)
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فلقد كان من أهم نتائج أبحاث الذكاء االصطناعي التي أجريت في مجال "تعلم اآللة"، ظهوُر مجموعة  من تقنيات الذكاء 

ج بين مجموعة  (، والتي تمَّ التوصُل إليها من خالل الدَّمْ Data Miningاالصطناعي التي أطلق عليها تقنية "تنقيب البيانات" )

من تقنيات الذكاء االصطناعي المختلفة؛ كتقنية التعرف على األنماط، وتمييز الصور، والبحث القائم على المعرفة، وتقنية التعلم 

اآللي، وتقنية رؤية الحاسب، وغير ذلك من التقنيات، التي تم االستفادة منها بشكل  كبير  في مجال التجارة اإللكترونية الحديثة
 ؛(1)

حيث إن كثرة المتاجر اإللكترونية وزيادةَ كمِّ السلِع والخدمات المعروضة على شبكة اإلنترنت، واإلقباَل المتنامي على التجارة 

أدَّى إلى إهداِر كثير  من الوقت والجهد البشريِّ من أجل البحِث والتصفح في هذا الكمِّ الهائِل من  -اإللكترونية َعْرًضا وطلَبًا

صين إلى االستفادة من تقنيات الذكاء االصطناعي في تصميِم روبوتات  هي عبارةٌ عن برمجيات  البيانات، ا ألمر الذي دفع المتخصِّ

هم على شبكة اإلنترنت، ويتم تفويُضهم في القياِم بأعمال  كانت حكًرا على  ذكيَّة  تنوُب عن األشخاص الطبيعين في أداء مهامِّ

وها بـ: Intelligent Agentsوبوتات الذكيَّة التي عرفت باسم: "الوكالء األذكياء" )اإلنسان، فقاموا بتصميم تلك الر (، وسمُّ

لِه بمقتضى عقد الوكالة  "الوكالء" ألن فكرة "الوكيل الذكي" تقوم على فكرة عمل "الوكيل البشري" الذي يتصرف نيابةً عن موكِّ

( تستطيع القيام بأشياء ومهاّم على شبكة اإلنترنت، Softwares) ، وهؤالء الوكالء هم عبارة عن "برمجيات"(2)الممنوح إليه

، فالوكيل الذكي بكلِّ بساطة "ما هو إال (3)كان من المفترض أن يقوم بها الشخُص الطبيعي، إذا كان لديه الوقُت الكافي ألدائها"

 نيابةً عن مستخِدِمه؛ كقراءة البريد اإللكتروني، مساِعٌد افتراضيٌّ يجلس داخل جهاز كمبيوتر، يمِكنُه القياُم بكلِّ أنواع المهامِّ 

وفلترته، وترتيبه في قوائم مختلفة، والردِّ التلقائي على بعض الرسائل وفقا لما تَّم برمجتُه عليه، أو يقوم بتصنيف األخبار 

أو القيام بإجراء حجوزات الفنادق المعروضة يوميًّا في المواقع والمجالت االلكترونية الختيار المقاالت التي تهُّم مستخِدِمه، 

، ومن أهمِّ الوكالء األذكياء والتي تعنينا في هذه الدراسة، تلك (4)والطيران لمستخِدِمه... إلى غير ذلك من األعمال التي توكُل إليه"

َمت لتمثيِل البائعين والمشترين في تعاقداتهم وصفقاتهم اإللكترونية عبر شبكة اإلن ترنت، وتنوُب عنهم في الروبوتات التي صمِّ

في  -وبكثرة -، والتي يتّم استخدامها اآلن(5)(Transaction Agentsإبرام العقود اإللكترونية، وتسمى: بـ: "وكالء المعامالت" )

 أفضل  أنشطة التجارة االلكترونية المختلفة، بدًءا من البحث في الويب، والعثوِر على مستهلِك  )مشتر  للسلعة(، أو العثور على منتج  

بسعر  أرخص، أو الدخول في التفاوض على السلعة، أو المزايدة على السعرِ في مواقع المزادات اإللكترونية نيابةً عن المستخدمين، 

 . (6)وفي النهاية إبراُم العقود، ودفع الثمن أو استالمه، باستقاللية  كاملة  عن مستخِدِميها من األشخاص الطبيعيين

دي ار، لم يَُعْد اآلن من التسويِق األمثل مجرُد إنشاِء موقع  الكتروني أو ففي جانب المزوِّ تجر  افتراضي، وعرِض من والتجَّ

 الضخم من السلع والبيانات لم تَُعْد هذه الطريقةُ كافيةً في ظلِّ هذا الكمِّ  وانتظار ولوج المستهلِِكين إليه،البضائع والسلع فيه، 

 Amazonون ثمَّ لجأت العديُد من الشركات والمواقع التجارية الكبرى مثل شركة أماز الموجودة على شبكة اإلنترنت، ومن

 Seller) يع" وغيرها إلى عرض بضائعها وتسويقها في مواقع اإلنترنت المختلفة من خالل "الوكالء األذكياء" أو "وكالء الب

Bots)ا وأسعارها؛ ؛ حيث يتم تزويد تلك البرامج ببياناِت السلع ومواصفاتها وخصائصه 

                                        
  عدها(.وما ب 67، ص 2008( )ويتباي، 1)

  (.2، ص 2006( عبد الجواد، 2)

(3) (Cross, 2003, pg 177). 

(4) (Rooder & Voulon, 2002, pg 278).  

(5) (Cross, 2003, pg 177). 

(6) (Ojha, 2008, pg 10).  
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لِين في تلك المواقع عبر لتقوم بعرِضها وتسويقِها في المواقع التجارية المختلفة على شبكة اإلنترنت، ومراسلِة المستهلكين المسجَّ 

تتبع عمليات شرائِهم  بريدهم اإللكتروني، وتقديم العروض الترويجية لهم لبيع هذه السلع، بعد معرفِة ميوالتهم الشرائية من خالل

ي، وبمجرد قبوِل أحد السابقة، والتي يقوُم الوكيُل الذكّي بجمعها وتحليلها وتصنيفها؛ لالستفادة منها في عمليات التسويق الذك

 مباشرةً إلبرام العقد المستهلكين بعرض الوكيل الذكي وموافقتِه على شراِء السلعة باختيارها والضغط عليها، يتحرك الوكيُل الذكيُّ 

 ذلك نيابةً عن مستخدِمه ك، وبيع السلعة له، وقبول ثمنِها المدفوِع بخصِمه إلكترونيًّا من حساب المشتري، ويتم كلُّ مع هذا المستهلِ 

 أنه تعاقد واشترى من روبوت  أو آلة ذكية. ك -يعيٌّ وهو شخٌص طب -ودون علِمه، فيصير المستهلِك في هذه الحالة

ل  ذكي" في عملية الشراء، من خالل برنامج من البرامج الذكيَّة المصمَّمة وقد يقوم المستهلُِك هو اآلخر باستخدام "وكي

، حيث يزودها المستخِدم بالسلعة التي يريد شراءها، Shopping Botsللتسّوق والشراء عبر الشبكة )وكالء التسوق( 

الذكيَّة بالبحث في المتاجر عن السلعة  ومواصفاتها، والسعر األعلى الذي ال يريد تجاوزه في عملية الشراء؛ لتقوم هذه البرمجيات

المطلوبة، واالتصال مع غيرها من الوكالء األذكياء، ومقارنِة األسعار، واختيار األفضل واألرخص سعرا، ومن ثم التعاقد عليها 

دها المستخدُم ببياناتها، فيصير العقد في هذه الحالة كأن ه قد تمَّ بين آلة  وآلة  )وكيِل وشرائها، ودفع ثمنها من بطاقة االئتمان التي زوَّ

التاجر الذكي، ووكيِل المستهلِك الذكي(
(1) . 

بحيث يستطيع  Intilligent Agents Negotiatorsوثمت أنظمةٌ مبرمجةٌ على الدخول في عملية تفاوض على السلعة

وكيُل المشتري الدخوَل في تفاوض  مع وكيِل البائعِ حول سعر السلعة، ومن ثّم اتخاذ القرار بإبرام العقد بعد انتهاء عملية التفاوض، 

، حيث يمكنها بيع أو (Auction Agents)وتوجُد روبوتات أخرى مصمَّمةٌ للدخول في المزادات اإللكترونية )وكالء المزادات( 

الشهير،  Ebayالسلعة عن طريق المزايدة على سعرها في المواقع اإللكترونية التي تتَّبع نظام البيع بالمزايدة، مثل موقع شراء 

، فيستطيع الوكيل الذكي عند دخوله في هذه المواقع باسِم مستخِدِمه أن يدخَل في مزايدات  حقيقيًَّة (2)أو غيرهما Onsaleأو موقع 

أو مع غيره من الوكالء األذكياء اآلخرين، فمثال: لو أن وكياًل ذكيًّا موكَّاًل من قبل مستخِدِمه بببيِع سلعة   مع األشخاص الطبيعيين،

على أالَّ يقلَّ ثمُن البيِع عن سعر  محدَّد، فإن هذا الوكيل يستطيع دخول مواقع المزادات اإللكترونية، وعرض بيانات سلعتِه فيها، 

تلقى العروض، ويرّد عليها، ويقدم تفاصيل أكثر عن سلعته لطلب الزيادة في سعرها، وفي النهاية يقوم وإعالن بداية المزاد، ثم ي

بترتيب العروض التي تلقاها، ويبرم العقد مع أفضلِها، حتى صار الوكالُء األذكياُء في التجارة االلكترونية اليوَم يشبهون الوكالَء 

له نيابةً عنه في إبرام العقود وإتمام الصفقات، كما لو الطبيعين من البشر، فمستخِدُم الوكيل الذ كي في التجارة اإللكترونية كأنه وكَّ

 وكَّل شخًصا طبيعيًّا في ذلك بمقتضى عقد الوكالة الشرعي.

  أُْبِرمت بمقتضىوهنا يرد السؤال عن التكييف الفقهي للعقود اإللكترونية المبرمة بواسطة الوكالء األذكياء، هل هي عقودٌ 

 بين العاقَِدْين ووسيطٌ عقد البيع اإللكتروني التقليدي السابق ذكره؛ على اعتبار أن "الوكيل الذكي" فيها ما هو إال وسيلةُ اتصال  

الة" على اعتبار أن الوكيل إلكترونيٌّ يتمُّ التعبير من خالله عن رضا مستخِدِمه وإرادتِه ؟!.. أو أنها أُْبِرَمت بمقتضى عقد "الوك

دخول في مزايدات ، وقبول  فيها ليس مجرَد وسيلِة اتصال  عادية؛ نظرا لما يتمتع به من االستقاللية في اتخاذ القرارات، والالذكيَّ 

 العروِض ورفضها، وإبرام العقوِد بمعزل  عن مستخِدِمه الذي ال يعرف مع َمْن تعاقد، أو كيف تعاقَد، 

                                        
  وما بعدها(. 33، ص 2017( )فرج، 1)

 وما بعدها(. 8، ص 2006( )عبد الجواد، 2)
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 لوكيل بالبيانات قبل تشغيله؟!..كتفاًء باإلذن المسبَِق والتفويِض المكتسِب من تزويد اولم يتّم استئذانُه أصاًل عند إبراِم العقد، ا

ال شكَّ أن األمَر يستقيُم فقهًا وقانونًا لو أننا اعتبرنا الوكيَل الذكّي مجرَد أداِة اتصال  أو "وسيط  إلكتروني" بين البائِع 

فُق على اإليجاب والقبول الصاِدَرْين من طرفي العقد الطبيِعيَّْين، بحيث ال يكون والمشتِري، يتمُّ من خالله التعبيُر عن الرضا والتوا

 إلكتروني الوكيُل الذكيُّ إال أداةً ناقلةً إلرادِة المتعاقَِدْين من غير أن تكون له إرادةٌ مستقلةٌ في العقد، مثلُه في ذلك مثُل أيِّ وسيط  

وتطبيق الهاتف الذكي، والموقع اإللكتروني، وغير ذلك من الوسائط اإللكترونية،  آخر، كالهاتف، والفاكس، والبريد اإللكتروني،

 .(1)وهذا ما سارت عليه قوانيُن التجارِة اإللكترونية الدولية والمحلِّية حتى اليوم

" مجرَد وسيط  إلكتروني أو وسيلة اتصال  كالهات ف أو الفاكس أو لكن في واقع األمر، ال يجوز لنا أن نعتبر "الوكيَل الذكيَّ

 -ذكياإليميل أو شاشةِ الحاسوب، حتى نُْجِري عليهِ حكَم هذه الوسائل من كونها مجرَد وسائط ناقلة  إلرادةِ المتعاقَِدْين؛ ألن الوكيل ال

لة في عبارةٌ عن روبوت  تم تصميُمه بتقنيات الذكاء االصطناعي التي تجعله قادًرا على االستقاللية الكام -كما سبق وأن ذكرنا

اتخاذ القرارات، وإبراِم العقود بمعزل  عن مستخِدِمه، حيث ينفصُل تماًما عن مستخِدِمه بمجرد تلقِّيه األمَر منه، ليتمكن بعد ذلك 

 من التنقل الحّر في المواقع والمتاجر اإللكترونية المختلفة لتحقيق مهمته، ويستطيع أثناء أداِء مهمته أن يتفاعل مع بيئته، ويستجيبَ 

بشكل  تلقائي لجميع المتغيرات التي تطرأ فيها، من أجل الوصول إلى تحقيق المهمَّة بأعلى قدر  من الدقة والمهارة، فهَْب أن وكياًل 

دة بمواصفات  وسعر  محدَّد، وأثناء بحثِه في المتاجر اإللكترونية عن السلعة  ض من قبِل مستخدِمه في شراِء سلعة  محدَّ ذكيًّا فُوِّ

ها وأسعارها، واستقراِره على أفضل العروض، وقبل إبراِمه للعقد، ظهر له أن أشخاًصا يعرضون نفس السلعة في ومواصفات

موقع  من مواقع المزادات اإللكترونية، وأنه قد يستطيع أن يدخل في هذه المزايدات، ويتحصل على السلعة بسعر  أفضل مما كان 

التغيرات ويتفاعل معها ويتخُذ القراَر بنفسه بالدخول في المزاد، والشراء من خاللِه،  سيتعاقد عليه، فإنه على الفور يستجيُب لهذه

م عليها، هي االستقاللية، والمبادرة، والتفاعل مع البيئة، والتكيُّف مع  من غير علِم مستخِدِمه؛ ألن من أهم خصائصه التي صمِّ

 . (2)مثل اإلنسانالمتغيرات، والتعلُّم اآللي، واتخاذ القرارات في ضوء ذلك 

ال شكَّ أن برمجيات  ذكيَّةً تعمل بهذا الشكل من االستقاللية، ال يجوز أبًدا اعتباُرها مجرَد وسيط  إلكتروني ووسيلة  ناقلة  

ع بها إلرادِة مستخِدِميها؛ ألن الحاصل بالفعل أن هذه الروبوتات تعبُِّر عن إرادتها هي، ال عن إرادة المستخِدِمين؛ نظًرا لما تتمت

من خصائص تجعلها قادرةً على التصرف الحّر، واتخاذ القرارات المستقلَّة، األمر الذي دفع البعَض إلى القول بإجراء أحكام 

"الوكالة" على هذه البرمجيات الذكيَّة؛ ألنها تقوم بدور الوكيل الطبيعي )الوكيل اإلنسان( في إبرام العقود وإتمام الصفقات؛ 

وكذا في  -، لكنَّ عقد "الوكالة" في الفقه اإلسالمي(3)كاملة  لصالح مستخِدِميها، كتصرف الوكيل اإلنسان وتتصرف باستقاللية  

ال يجوز إبراُمه إال بين شخصين طبيِعيَّْين متمتَِّعْين باألهلية "أهليَّة األداء" أو "الشخصية القانونية" التي تؤهلهم  -القانون المدني

فات، ومن ثمَّ اشترط الفقهاُء في الوكيِل أن يكون إنسانًا عاقاًل يُْعتَدُّ بلفِظه وعبارتِه في العقود، يَْقِصُد إلبرام العقود وإنفاذ التصر

بن البيَع، ويعقُِل معناه، ويعرف أن الشراَء جالٌب للسلعة، وسالٌب للثَّمن، وأن البيع عكسه، ويستطيُع التمييز بين الغبِن الفاحش والغ

، وإن لم يكن إنسانًا بشريًّا، (4)باتفاق الفقهاِء لفاقد  للعقلاليسير، فال وكالةَ   ، و"الوكيل الذكي" وإن لم يكن صاحَب عقل  طبيعيٌّ

                                        
 ) بعدهاوما  19، ص 2017( )فرج، 1)

(2) (Cross, 2003, pg 177). 

(3) (Cross, 2003, pg 178, Agency, Chopra, 2010, pg 38-40, Laukyte, 2016, pg 1-18). 

، ص 8، ج 2009، البهوتي، 272، ص 1994، الحصني، 191، 118، ص 5، ج 1992، الحطاب، 512، ص 7( )البابرتي، د.ت.، ج 4)
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ونية إال أنه يملك من الذكاء االصطناعي ما يجعله ُمَميًِّزا مدرًكا، قاصًدا وعاقاًل لما يفعله، ويفوُق في إبراِم عقوِد التجارة اإللكتر

األمر الذي دفع البعض إلى القول بضرورة تعديل القوانين المعمول بها اآلن، وإطفاِء صفة "األهلية" أو  البشَر الطبيعيين،

"الشخصية القانونية" على هؤالء الوكالء األذكياء؛ نظًرا لما يتمتعون به من إرادة  مستقلة  في إبرام العقود، ومشاركة  إيجابية في 

ع تلك الدعوات التي تنادي بإعادة النظر في شأن هذه الكيانات الذكيَّة الذاتيَّة والروبوتات ، وهو أمٌر يتماشى م(1)إتمام الصفقات

المستقلة التي بدأت في االنتشار عالميًّا، ومن المتوقع اندماجها مع البشر حياتيًّا في السنوات القادمة، والدعوة إلى ضرورة تحديد 

والروبوتات المستقلة ذاتية القرارات، والتي ال يجوز أبًدا إجراؤها على األشياء  "المسؤولية" عن األضرار الناتجة عن هذه اآلالت

غير العاقلة واآلالت العاديَّة في األحكام؛ ألن هذه الكيانات يمكنها القدرةُ على التصرف خارج سيطرة مستخدِميها، فَمْن سيكون 

إلى البحث في أهلية هذه الوكالء األذكياء والروبوتات  هذا يجرنانات في تلك الحالة؟!، ومسؤواًل عن الضرر الناشيء عن هذه الكيا

 المستقلة من وجهة نظر الشريعة اإلسالمي.

 المبحث الثاني

 األهلية ومناط ثبوتها في الشريعة اإلسالمية

، (2)ل(، وتعني الصالحية واالستحقاق، فيقال: هو أهٌل لكذا، أي مستِحقٌّ له ـاألهلية في اللغة مشتقة من المادة الثالثية )أ ه

وتعني عند األصوليين والفقهاء: "صالحية اإلنسان لوجوب الحقوق له وعليه شرًعا، أو لصدور الفعِل منه على وجه  يعتد به 

مرية المختلفة، وتكون الكمال في عقله وبدنه، ففي ، وهذه األهلية تثبت لإلنسان منذ والدته وتنمو معه عبر مراحله الع(3)شرًعا"

بدايتها تكون أهليةً لثبوت الحقوق له، ثم تنمو وتزداد لتصير صالحيةً لثبوت الحقوق له وعليه، ثم مع القدرة العقلية والبدنية تنمو 

تمام البلوغ والعقل تتكامل األهلية والصالحية فيه ليصير بها قادرا على إتمام بعض التصرفات والمعامالت دون بعض، ومع 

 .  (4)األهلية فيه ليصير بها أهاًل لصدور جميع األفعال والتصرفات والمعامالت منه على وجه  يعتد به شرعا

وتعرف األهليةُ عند القانونيين باسم "الشخصيَّة"، فالشخصية عندهم هي عالمة الصالحية لثبوت الحّق وااللتزام ونسبتهما 

الحقُّ وااللتزام في القانون البد لهما من صاحب، وصاحُب كل  منهما هو الشَّْخص، ومن أجل ذلك سميت  إلى صاحب  معين، إذ

 .(5)األهلية والصالحية لثبوت الحقوق والواجبات للشخص أو عليه عند القانونيين باسم "الشخصيَّة"

لى إ -د الناس وفق مراحلهم العمرية المختلفةحسب ثبوتها في آحاب-وهذه األهلية أو "الشخصية" تنقسم عند فقهاء الشريعة 

 قسمين:

 القسم األول: أهلية الوجوب.

 القسم الثاني: أهلية األداء.

 وسنتناول كال من القسمين بالشرح والتفصيل في المطالب التالية:

 

                                        
412.) 

(1) (Cross, 2003, pg 178, Chopra, 2010, pg 38-40, Laukyte, 2016, pg 1-18). 

  (. 28، ص 1( )الفيومي، د.ت.، ج 2)

  (.313، ص 1، ج 2006( )الفناري، 3)

  (. 783، ص 2004( )الزرقا، 4)

   (.513)كيرة، د.ت.، ص  (5)
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 المطلب األول

 أهلية الوجوب ومناط ثبوتها في الشريعة اإلسالمية

 ، (1)والفقهاء تعني: "صالحيةُ اإلنساِن اآلدميِّ لوجوب الحقوِق المشروعِة له، وعليه"أهلية الوجوب عند األصوليين 

، فصالحية اإلنسان لإللزام تعني: كونه أهاًل في نظر الشرع (2)أو إن شئت فقل: هي "صالحية اإلنسان لإللزام وااللتزام"

استحقاق ضمان المتلفات من أموال من أتلفها، وحقه في ملكية لوجوب الحقوق له؛ كحقه في الميراث، وحقه في النفقة، وحقه في 

ما يؤول إليه من األموال، وغير ذلك، وأما صالحيته لاللتزام فنعني بها أهليته ألن يصيرا ملزما للغير بواجبات والتزامات؛ 

 عليه. كالتزامه بالنفقات الواجبة، وبضمان المتلفات للغير، وبغير ذلك من االلتزامات التي قد تجب

 مناط أهلية الوجوب:

ذ لحظة وجودهم في ومناط هذه األهلية في الشريعة اإلسالمية هو وجود الصفة اإلنسانية التي منحها هللا تعالى لآلدميين من

ا أمه، بحيث يكون به هذه الدنيا، وانتهاًء بموتهم، بل إن هذه األهلية تثبت في الشريعة اإلسالمية بصورة ناقصة  للجنين في بطن

 أهاًل في نظر الشريعة اإلسالمية لثبوت بعض الحقوق له ال عليه.

 أقسام أهلية الوجوب:

لما كانت هذه األهلية لما كان مناط أهلية الوجوب في الشريعة اإلسالمية هو الصفة اإلنسانية المالزمة لإلنسان منذ والدته، و

 تقسيم هذه األهلية إلى قسمين:تثبت ناقصة للجنين في بطن أمه، درج الفقهاء واألصوليون على 

أهلية الوجوب الناقصة: وهي صالحية اآلدمي لثبوت بعض الحقوِق له ال عليه، وتثبت للجنين في بطن أمه؛  القسم األول:

، كالميراث، فإن للجنين فيه  بحيث يصير بها أهاًل لثبوت بعض الحقوق له؛ كالحقوق التي تنفعه نفًعا محًضا وال تحتاج إلى قبول 

؛ حتى لو اشترى الولي له شيئا ال ح ًرا كما هو معلوم، وال يجب عليه من الحقوق شيٌء؛ أي ال يصلح ألن يجب عليه الحقُّ قًّا مقرَّ

 .(3)يجب عليه الثمن، وال يجب عليه نفقة األقارب ونحوهما؛ ألنه أهل لإليجاب له ال عليه

ا في البطن، ليست له ذمة صالحة؛ لكونه في حكم جزء  من هـ(: "الجنين ما دام مجنن483)ت  -رحمه هللا-قال السرخسي 

و األم، ولكنه منفرٌد بالحياة، ُمَعدٌّ ليكون نفًسا له ذمة، فباعتبار هذا الوجه يكون أهال لوجوب الحقِّ له من عتق  أو إرث أو نسب  أ

 .(4)وصية، والعتبار الوجه األول ال يكون أهال لوجوب الحق عليه"

ٌل لثبوت بعض الحقوق نين في نظر الشريعة غيَر أهل  لاللتزام مطلقا؛ إذ هو أهٌل لإللزام ال لاللتزام، وأهولما كان هذا الج

 مر كذلك، عرفت هذه األهلية الممنوحة له عند األصوليين باسم "أهلية الوجوب الناقصة".، لما كان األ-كما أشرنا–له ال عليه 

جرد خروِجه أهلية الوجوب الكاملة، وهي "صالحية اإلنسان لثبوت الحقوق له وعليه"، وتثبت لإلنسان بم القسم الثاني:

 حيًّا من بطن أمه، وتظل مالزمة له مدة حياته، حتى تنتهي بوفاته.

 

 

                                        
  (.321، ص 2، التقتازاني، د.ت.، ج 164، ص 2، ج 1983حاج، أمير )ابن ( 1)

  .(785، ص 2004)الزرقا،  (2)

 (. 240-239، ص 4)البخاري، د.ت.، ج ( 3)

 . (333، ص 2)السرخسي، د.ت.، ج  (4)
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بحيث لو تدحرج طفٌل وبهذه األهلية الكاملة يصير اإلنسان أهال لثبوت الحقوق له؛ ولثبوت الحقوق وااللتزامات عليه للغير؛ 

 .(1)رضيٌع على مال إنسان  فأتلفه، فإن الضمان يلزمه، ويؤديه عنه وليُّه

 

 المطلب الثاني

 حكم ثبوت أهلية الوجوب لغير اآلدميين من منظور الشريعة اإلسالمية

مية واإلنسانية الحاصلة هو صفة اآلد -نعني أهلية الوجوب–على أن مناط هذا النوع من األهلية  -رحمهم هللا-اتفق الفقهاء 

لإلنسان منذ نفخ الروح فيه، وتكمل فيه بوالدته، وال يجوز عندهم بأي حال  من األحوال أن تثبت هذه األهلية لغير اآلدمي من 

المتعلقة بهذا النوع من  -جل وعال–حيوان  أو جماد  أو أيِّ شيء  من األشياء مهما بلغت قوة ذكائه؛ ألن جميع خطابات الشارع 

)َوُكلا إِنَساٍن أَْلَزْمنَاهُ طَائَِرهُ : -تعالى–األهلية، قد أناطت هذه الصالحية باآلدميين دون ما سواهم من الكائنات والمخلوقات، فقال 

[، أي: " ألزمناه ما طار له من عمله، ... وقوله: في عنقه 10]اإلسراء:  فِي ُعنُقِِه ۖ َونُْخِرُج لَهُ يَْوَم اْلقِيَاَمِة ِكتَابًا يَْلقَاهُ َمنُشوًرا(

، (2)عبارة عن اللزوم، يقال لمن التزم شيئا: يقلده طوَق الحمامة، ويقول الرجل آلخر: جعلت هذا األمر في عنقك، إذا ألزمه إياه"

في كّل آدمي  منذ والدته وعاًء تقديريًّا  -رحمهم هللا–اء فاإلنسان وحده هو محّل اإللزامات وااللتزامات، ومن أجل ذلك قدَّر الفقه

اعتبروه محاّلً للواجبات التي تجب له أو عليه، وسموه بـ "الذمة"، وعرفوها بأنها: "وصٌف شرعيٌّ مقدٌَّر في اإلنساِن صالٌح 

 .(4)، وال يثبت هذا الوصف عندهم لغير اآلدميين باتفاق(3)لإللزام وااللتزام"

ال يكون إال بعد ذمة  صالحة  لكونها  -يعني أهلية الوجوب–في "أصوله": "أصُل هذه األهلية  -رحمه هللا-سي قال السرخ

محال للوجوب؛ فإن المحل هو الذمة، ولهذا يضاف إليها وال يضاف إلى غيرها بحال، ولهذا اختص به اآلدمي دون سائر الحيوانات 

 .(5)التي ليست لها ذمة صالحة"

هـ(: "اإلنسان قد خص من بين سائر الحيوانات بوجوب أشياء له وعليه، وتكاليف 793)ت  -رحمه هللا-اني وقال التقتاز

يؤاخذ بها، فال بد فيه من خصوصية بها يصير أهال لذلك، وهو المراد بالذمة، فهي وصٌف يصير به اإلنسان أهاًل لما له، وما 

 .(6)عليه"

 المطلب الثالث

 ا في الشريعة اإلسالميةأهلية األداء ومناط ثبوته

أهلية األداء هي القسم الثاني من أقسام األهلية، ويراد بها عند الفقهاء واألصوليين "صالحية اإلنسان لصدور الفعل منه على 

من  ، فهذا النوع من األهلية هو األساس لصحة المعامالت المالية والتصرفات القولية والفعلية الصادرة(7)وجه  يُْعتَدُّ به شرعا"

بها المكلَّفين، فال تثبت قطعا عند الفقهاء للمجانين وال  -تعالى–للتكاليف الشرعية التي كلف هللا  -أيضا-اإلنسان، وهو األساس 

 غير المميِِّزين من األطفال الصغار الذين ال قدرة عقلية لهم على إبرام التصرفات والمعامالت المالية على الوجه المراد.

                                        
 (.240، ص 4، البخاري، د.ت.، ج 333، ص 2)السرخسي، د.ت.، ج  (1)

  .(239، ص 4)البخاري، د.ت.، ج  (2)

 (.356، ص 2، ج 1968)القليوبي، ( 3)

    (.322-321، ص 2التفتازاني، د.ت.، ج  وما بعدها، 237، ص 4)البخاري، د.ت.، ج ( 4)

 (.333، ص 2)السرخسي، د.ت.، ج  (5)

  .(322، ص 2التفتازاني، د.ت.، ج ) (6)

  (321، ص 2)التفتازاني، د.ت.، ج  (7)
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األهلية عند الفقهاء واألصوليين من مرحلة التمييز عند الصبي، فالصبي بعد دخوله في مرحلة التمييز ويبتدىء ثبوت هذه 

العقلي )وهي ما بعد سن السابعة(، وقبل وصوله مرحلة البلوغ، يثبت له عند الفقهاء أهلية أداء يصير بها أهال ألداِء بعِض 

ية أهليةَ أداء  اصطلح األصوليون على تسميتها باسم: "أهلية األداء التصرفات دون بعض، ومن ثمَّ منحته الشريعةُ اإلسالم

الناقصة"، والتي يصير بها الصبيُّ المميُِّز أهاًل ألداء بعض األمور؛ كصحة العبادات إن وقعت منه، ونفاذ بعِض التصرفات 

ى التي تجلب له ضررا محضا؛ كالتبرعات المالية التي تحقُِّق له نفًعا محًضا، كقبوله للهبة، مع بطالن بعض التصرفات األخر

نفاذ وغيرها، حتى إذا ما بلغ هذا الصبيُّ وصارا إنسانًا بالًغا رشيًدا، منحته الشريعةُ اإلسالمية "أهلية أداء  كاملة" يصير بها أهاًل ل

ألداء إلى قسمين: األولى: "أهلية جميع تصرفاته ومعامالته، ومؤاخًذا بجميع أقواله وأفعاله، ومن أجل هذا قسَّم األصوليون أهلية ا

 .(1)أداء ناقصة"، كحالة الصبي المميِّز دون البلوغ، والثانية: "أهلية أداء كاملة"، وتثبت لإلنسان ببلوغه عاقاًل رشيًدا

 مناط ثبوت أهلية األداء في الشريعة اإلسالمية:

اطت هذه األهلية ية، يلحظ أن الشريعة اإلسالمية أنإن الناظر في نصوص الشريعة اإلسالمية وأقوال الفقهاء حول هذه األهل

 باإلنسان اآلدمي دون من سواه، وعلَّقتها على وجود قدرتين فيه: 

 : قدرةٌ على فهم الخطاب الشرعي، وإدراك معاني األلفاظ، وال تكون إال بالعقل. األولى

 ن. : قدرةٌ على العمل بالخطابات والتكاليف الشرعية، وتكون بالبدوالثانية

فهاتان القدرتان هما األساس ألهلية األداء الكاملة، وانعدام هاتين القدرتين في اإلنسان يعني انعدام أهلية األداء مطلقًا، وقد 

استودع فيه استعداًد وصالحيةً ألن يوجد  -جلَّ وعال-اإلنسان في بداية أطواره بَْعد والدتِه عديًما للقدرتين، لكنه  -تعالى-خلق هللا 

(، فالطفل منذ والدته وقبل 2كلُّ واحدة  من القدرتين على التدريجِ شيئًا فشيئًا مع مرور الزمن، إلى أن يبلغ درجة الكمال فيهما)فيه 

، يكون معدوَم القدرتين مًعا، فال هو ذو عقل  يرقى لفهم الخطاب، وال هو ذو بدن  يقوى على أداء التكاليف،  مرحلة التمييز العقليِّ

 اعتبار مطلقًا بفعلِه وال بقولِه في مجال العقود والتصرفات، ولو وقعت معاملةٌ مدنيةٌ منه لكانت باطلةً حتى وإن حقَّقت ومن ثمَّ فال

له نفًعا محًضا؛ ألنه فاقد األداء، لكنه بعد دخوله في مرحلة التمييز العقلي وقبل وصوله مرحلة البلوغ الكامل، لما صلح ألداِء 

منح أهلية األداء الناقصة على النحو الذي بيناه، ثم إنه لما بلغ رشيدا، وكمل له عقله وبدنه على النحو  بعِض األمور دون بعض،

 ، ثبتت له أهلية األداء كاملة على النحو السابق.-تعالى–الذي أراده هللا 

 

 المطلب الرابع

 حكم ثبوت أهلية األداء لغير اآلدميين من منظور الشريعة اإلسالمية

ون ما إن المستعرض لنصوص الشريعة اإلسالمية يلحظ جيًدا أن هذه األهلية مقصورة في نظر الشرع على اآلدميين د

آلدميين، ل -تعالى– سواهم من سائر األشياء؛ ألن مناط هذه األهلية في الشريعة اإلسالمية هو "العقل"، والعقل منحةٌ منحه هللا

صرفات على الوجه ار في نظر الشريعة اإلسالمية مكلَّفًا ومأموًرا وأهاًل إليقاع التوميَّزهم به عن سائر المخلوقات، وبه ص

 المعتبر، 

                                        
 ، ص2004، الزرقا، 342، ص 2وما بعدها، التفتازاني، د.ت.، ج  350، ص 4، البخاري، د.ت.، ج 340، ص 2)السرخسي، د.ت.، ج  (1)

  .(وما بعدها 787

 (. 350، ص 4)البخاري، د.ت.، ج  (2)
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َمَواِت َواأْلَْرِض َواْلِجبَاِل فَأَبَْيَن أَْن ياْحِمْلنََها َوأَْشفَْقَن ِمْنهَ : -تعالى–فقال  ْنَساُن..)إِناا َعَرْضنَا اأْلََمانَةَ َعلَى السا . ا َوَحَملََها اإْلِ

ه هللا 72]األحزاب:  اآلية( لَها هللا  لإلنسان ما هي إال أهلية األداء والتكاليف، التي خصَّ بها، وميَّزه  -تعالى-[، وهذه األمانة التي حمَّ

"رفع القلم عن ثالثة: عن النائِم حتى يستيقظ، وعن : -صلى هللا عليه وسلم–، وقال النبي (1)بها عن سائر الجمادات والحيوانات

، "والمراد بالقلم: الحساب، والحساُب إنما يكون بعد لزوم األداء، فدلَّ أن ذلك (2)"حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل بيالص

" ال يثبت إال باألهلية الكاملة، وهي اعتدال الحال بالبلوغ عن عقل 
(3). 

 

 المبحث الثالث

 التكييف الفقهي للوكيل الذكي ومدى انطباق شروط األهلية عليه

يتبين لنا من خالل العرض السابق أن الشريعة اإلسالمية قصرت "األهلية" بجميع أنواعها على اآلدميين، وأن ما جرى 

عليه العمل عند فقهاء المسلمين قديما هو التمييز بين اإلنسان وبين ما سواه من المخلوقات في هذا األمر، فليس ثمت "شخٌص" 

ي، وسائر ما عداه فهو من قبيل "األشياء"، مهما بلغت درجة هذا الشيء من الذكاء، حتى قال في الفقه اإلسالمي إال اإلنسان اآلدم

مبنيٌّ  -يعني أهلية الوجوب التي تجعل الشخص أهال لوجوب الحقوق له وعليه-هـ(: "الوجوب 792)ت -رحمه هللا-التفتازاني 

َب العقُل في حيوان  غير اآلدمي، لم يثبت على الوصِف المسمَّى بالذمة، حتى لو فُِرَض ثبوُت العقِل بدون ذ لك الوصف؛ كما لو ُركِّ

 .(4)الوجوُب له وعليه"

، (5)هـ( في المستصفى: "أما أهلية ثبوت األحكام في الذمَّة، فمستفاٌد من اإلنسانيَّة"505)ت  -رحمه هللا-وقال اإلمام الغزالي 

 نا في الشرع بصفة "اإلنسانية" ال غير.وهذا نصٌّ صريٌح في كون "الذمة" و "األهلية" منوطة عند

انعدام أهليتهم، بوبناء على ذلك، فإن ما يستقيم عند فقهاء المسلمين في مسألة الوكالء األذكياء، هو إبقاؤهم على القول 

البشر، وهذا ه ذكاء وإلحاقهم بغيرهم من اآلالت والجمادات والعجماوات، حتى وإن امتلكت هذه الكيانات من الذكاء قْدًرا ما يشب

دمي، وجعلتهما ِحْكًرا القول هو ما يتوافق تماًما مع نصوص الشريعة اإلسالمية ومبادئها التي أناطت األهلية والذمة باإلنسان اآل

لزامات وااللتزامات، واختصاصه دون بصالحية اإل -دون غيره-عليه دون غيره من المخلوقات، ورتَّبت على ذلك اختصاَصه 

 المعامالت والتصرفات منه على وجه  يُْعتدُّ به شرعا.غيره بصحة وقوع 

ء في مرتبة "األشياء" ال وهذا االتجاه هو ما يتالءم تماًما مع القوانين المدنيَّة الحالية والتي ما زالت تضع الوكالء األذكيا

 "األشخاص".

الحديث، بعد أن نصَّ الفقهاء المعاصرون لكن قاعدة األهلية وقصرها على "اآلدميين" قد اخترقت مؤخرا في الفقه اإلسالمي 

على اعتبار "الشخصية المعنوية" للشركات والمؤسسات؛ جريًا مع القوانين المدنيَّة التي نصت منذ عقود على منح "الشخصية 

القانونية" وصفة "الشخصية االعتبارية" أو "الشخصية المعنوية" للشركات والمؤسسات ومجموعات األشخاص واألموال؛ 

                                        
  (.165، ص 2، ج 1983 حاج،أمير ابن  وما بعدها، 337، ص 2وما بعدها، التفتازاني، د.ت.، ج  335، 4)البخاري، د.ت.، ج ( 1)

(، وأبو داود في سننه، كتاب: الحدود/ باب: في المجنون يسرق أو يصيب 1328( أخرجه أحمد في مسنده من حديث علي بن أبي طالب ح رقم )2)

ا، والترمذي في سننه، كتاب: أبواب الحدود/ باب: ما جاء فيمن ال يجب عليه الحد، وقال: حديث حسن غريب.    حّدً

 (. 249، ص 4)البخاري، د.ت.، ج  (3)

 (. 337، ص 2)التفتازاني، د.ت.، ج ( 4)

  (.67، ص 1993)الغزالي، ( 5)
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صير بها أهاًل لإللزامات وااللتزامات، وللتملُِّك والتمليك، وأهاًل للحقوق الشخصية كاالسم والموطن والجنسية، وأهاًل إلبرام لت

العقود عن طريق ممثل  ونائب  ينوب عنها من األشخاص الطبيعيين؛ جريا مع الحاجة المجتمعية الملحة التي فرضت على العالم 

 .(1)سلوك هذا االتجاه

ر هذا األمر في بدايته حالةً من النقاش والجدل عند الفقهاء المعاصرين بسبب حداثة األمر، ومخالفته لما درجت عليه  وقد فجَّ

أحكام الشريعة اإلسالمية ونصوص الفقهاء األقدمين، فمن الفقهاء المعاصرين من عارض الفكرة واعتبرها خروًجا على المألوف 

القدم، لكن كثيًرا من الفقهاء المعاصرين سارعوا في تخريج حكم  بجواز منح "األهلية" وصفة وما جرى عليه العمل واستقر منذ 

ة، ومواكبة للتطورات العالمية الحاصلة والتي ال يجوز أن  "الشخصية" لهذه الشخصيات المعنوية؛ نظًرا للحاجة المجتمعية الملحَّ

ريق التطورات المجتمعية المعتبرة والمحققة في جملتها للمقاصد نجعل الفقه اإلسالمي عنها بمعزل، أو أن نضعه عقبةً في ط

الشرعية، ومن أجل ذلك سارع الفقهاء المعاصرون في إيجاد التخريجات الفقهية الدالّة على عدم ممانعة الفقه اإلسالمي لفكرة منح 

نصوصهم عن "الدولة" باعتبارها شخصيةً "األهلية" لهذه الشخصيات االعتبارية الحادثة؛ تخريجا على نصوص  قديمة  للفقهاء، ك

 مستقلةً عن أفرادها، تمتلك حقوقًا وتلتزم واجبات ، وكتأصيلهم لنظام "الوقف" وأحكاِمه التي تفيد تمتعه بذمة  مالية  مستقلة  عن ذمة

جات الفقهية التي أدت في الواقف والموقوف عليه وناظر الوقف، وكذا الحال في النظام الماليِّ لبيت المال، وغير ذلك من التخري

 . (2)النهاية إلى اعتماد هذه الشخصية في الفقه اإلسالمي الحديث

ذه التعامالت هواليوم وإذ وجدنا أنفسنا مضطرين لتخريج حكم  بجواز منح "األهلية" للوكالء األذكياء؛ حتى يستقيم أمر 

 -راسةوجهة نظر الد- شبكة اإلنترنت اآلن، فإنه من الممكن من التجارية والعقود المالية التي تنشئها وتبرمها هذه الكيانات على

 أن يتم تخريجها على "أحكام العبد المأذون له في التجارة" المنصوص عليها عند الفقهاء.

و التأسيس لها، فاإلسالم أفمعلوم أن "العبيد" كانوا حالةً اجتماعيةً تعارف العالم عليها، ولم يكن اإلسالُم طرفًا في ابتدائها 

ءت نصوص الشريعة بعد ما جاء إال على تلك الحالة السائدة التي لم يْرَضها أبدا في يوم  من األيام، ولم يشجع عليها مطلقا، وجا

قت أسباب الرق وطرقه هاء تلك الحالة، من باب كون جميع اآلدميين متكافئين في اإلنسانية والنفس البشرية، فضيَّ ذلك تحثُّ على إن

ريق  واحد، وهو باب األسر في الحروب؛ من باب المعاملة بالمثل، وقد ط، وأبقت على -كما ال يخفى على متتبع–قدر اإلمكان 

ي الفقه أحكاًما خاصة بهؤالء العبيد تتغاير بعَض الشيء أن ينظموا ف -جتماعية المفروضةإزاء هذه الحالة اال–اضطر الفقهاء قديًما 

اضين به، رعن األحكام الموضوعة لألشخاص األحرار؛ جريا مع العرف االجتماعي السائد والمفروض، وإن لم يكن في أنفسهم 

حكام أوجدنا أنفسنا مؤخرا مضطرين لتخريج  أو مشجعين عليه، لكنه واقٌع اجتماعي اضطرهم لتأسيس تلك األحكام، كما

فتراضية" التي "الشخصية االعتبارية"، وكما سنجد أنفسنا في القريب مضطرين لتخريج أحكام  "للشخصية اإللكترونية" أو "اال

 يتجه العالم لمنحها لهذه الكيانات الذكية واألنظمة الروبوتية المستقلة. 

ثابتتة لألشخاص  مي طبيعة خاصة، لم يصلوا بها إلى مرتبة "الشخصية الكاملة" كما هيإن العبيد كانت لهم في الفقه اإلسال

 األحرار، ولم ينزلوا بها إلى مرتبة "األشياء" بالكلية،

                                        
وما  354 ، ص2012وما بعدها، ناصر،  13، ص 1998، القرى، 100-99، ص 1978وما بعدها، طموم،  46، ص 2016)عبد هللا، ( 1)

  .(بعدها

، ص 1، ج 1994، عودة، 2842، ص 4وما بعدها، الزحيلي، د.ت.، ج  122، ص 1978م، وما بعدها، طمو 109، ص 2016)عبد هللا، ( 2)

393-394.)    
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فالعبد إنساٌن يحمل صفة "اإلنسانية" و "اآلدمية" ولكن العالم كله تعارف على وضعه في مرتبة "الشيئية" واعتبروه من قبيل  

على أن الرقيق فيه معنى "اآلدمية" أو "اإلنسانية"؛ بدليل كونه مكلفًا  -رحمهم هللا-األموال المملوكة، ومن أجل هذا نص الفقهاء 

، وبناء (1)معنى "المالية" أو "الشيئية"؛ بدليل وروِد الملِك عليه من غير خالف -أيضا-غير خالف، وفيه باألحكام الشرعية من 

على ذلك منحوه أهليةَ وجوب وذمةً ماليةً صالحةً لتحمل الواجبات واكتساب الحقوق، وأهليةَ أداء  تمكنه من صحة إبرام العقود 

ي هو واحٌد من أهم العوارض التي تطرأ على أهلية اإلنسان، فتوجب له أحكاًما والمعامالت، لكن أهليته هذه عورضت بالرق الذ

ه، كغيره من عوارض األهلية المعروفة في الشريعة اإلسالمية، حتى صار العبد بذلك في مرتبة  متوسطة  بين مرتبة  تخصُّ

تبة "الشخصية" أو مرتبة "اإلنسانية" الممنوحة "الشيئية" وهي مرتبة الجماداِت والحيواناِت وسائر األموال والممتلكات، وبين مر

لألشخاص الطبيعيين، وهذه المرتبة المتوسطة هي التي تقترحها الدراسة لتخريج أحكام الوكالء األذكياء، بحيث نعتبرها من قبيل 

موال واألشياء المنقولة، "األشياء" ونضعها في مرتبة "الشيئية" من حيث جريان الملك عليها وجواز بيعها وشرائها؛ كغيرها من األ

ونضعها في مرتبة "الشخصية" في جانب المعامالت المالية والعقود التجارية التي تبرمها وكالةً عن مالكيها، والتي تحتاج إلى 

امالت نوع  من "أهلية األداء"؛ قياسا على العبد المأذون له في التجارة من سيده، فاألصل أن العبد محجوٌر عليه في التجارات والمع

المالية؛ ألنه رقيٌق مملوٌك لسيده، فال تقع التعامالت المالية منه على وجه  صحيح ؛ ألنه ال يتصور منه أن يكون مالًكا للماِل وهو 

ماٌل مملوٌك أصال، وألن التعامالت التجارية قد ينتج عنها ديوٌن تلزمه وقد تباع رقبته فيها، األمر الذي سيؤثِّر قطعا على مواله، 

: "وإنما ينعدم -رحمه هللا–سبه أن يكون محجوًرا عليه وممنوعا من التجارة والمعامالت المالية؛ لحق سيِّده فيه، قال السرخسي فنا

، وبين كونه مملوًكا مااًل وكونه مالًكا -أي يصير العبُد بالرق ماال مملوكا–بالرقِّ األهلية لمالكية المال؛ ألنه يصير به مملوًكا مااًل 

، لكن لما كان العبد بصفته اإلنسانية أهاًل ألداء المعامالت المالية ومحاّلً للذمة الصالحة لإللزامات وااللتزامات، (2)منافاةٌ"للماِل 

على جواز رفع الحجر عن العبد في معامالته المالية بمجّرد إذن سيده له فيه؛ واعتبروا اإلذن من السيد  -رحمهم هللا–نصَّ الفقهاء 

ا للحجر  الذي كان موضوًعا عليه، واتفقوا على أنه يجوز للسيد توكيل عبده بالبيع والشراء، واإلذن له في التجارة لنفسه إذنًا فّكً

هـ(: "يجوز للسيد أن يأذن لعبده في 676)ت  -رحمه هللا–(، حتى قال النووي 3عاما أو مقيدا بنوع  معين  من أنواع التجارات)

والشراء باإلجماع، ويستفيد باإلذن في التجارة كلَّ ما يندرج تحت اسمها، وما كان من لوازمها التجارة وسائر التصرفات، كالبيع 

 .(4)وتوابعها"

ا للحجر الذي كان مضروبًا عليه من قبل الشرع؛ ألن اإلذن من السيد يعّد رًضا مسبقا منه  ويعتبر هذا اإلذن عند الفقهاء فّكً

: "اعلم بأن اإلذن في التجارة فكُّ الحجِر الثابِت -رحمه هللا–املة عبده، قال السرخسي بما سيقع عليه من ضمانات  قد تنشأ عن مع

لذلك بقوله:  -رحمه هللا –، ثم علَّل السرخسي (5)بالرقِّ شرًعا، ورفُع المانِع من التصرف حكًما، وإثبات اليِد للعبد في كسبِه..."

 ينعدم ذلك بالرق؛ فإن صالحية الذمة لاللتزام من كرامات البشر،  "ومحلُّ التصرفات ذمةٌ صالحةٌ اللتزاِم الحقوق، وال

                                        
  (.355، ص 10)ابن الهمام، د.ت.، ج ( 1)

  (.2، ص 25، ج 1993)السرخسي، ( 2)

ْغدي، 141، ص 1997، القدوري، 506، 8، ج 2010)الجصاص، ( 3) ، 88 ، ص4، ج 1994، سحنون، 793، ص 2، ج 1984، السُّ

، 2004، الكلوذاني، 235، ص 2د.ت.، ج  وما بعدها، الشيرازي، 341، ص 2، ج 1988وما بعدها، ابن رشد،  5، ص 4، ج 2002البراذعي، 

 . (276ص 

  (.568، ص 3، ج 1991)النووي، ( 4)

  .(2، ص 25، ج 1993)السرخسي، ( 5)
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وبالرقِّ ال يخرج من أن يكون من البشر، إال أن الذمة تضعف بالرق، فال يجب المال فيها إال شاغاًل ماليَة الرقبة، وذلك يسقط 

ا للحجر من هذا الوجه" -السيد أي من–؛ لتعلق الحقِّ بماليِة رقبته، فكان اإلذُن -أي من سيده–بوجود الرضا منه   .(1)فّكً

 الخاتمة:

 الحمد هلل وحده، والصالة والسالم على من ال نبي بعده، وبعد:

 ففي ختام هذه الدراسة نود أن نؤكد على بعض النتائج الهامة التي خلصت إليها الدراسة، وهي:

عتماد بشكل كبيرعلى اتساع دائرة التجارة اإللكرتونية وإقبال العديد من البشر عليها، أدَّى إلى توسع الشركات في اال: أوال

 ية على شبكة اإلنترنت.منظومة التجارالبرمجيات الذكاء االصطناعي في إدارة 

 ذكياء.معرفة باسم الوكالء األ: من أهم تطبيقات الذكاء االصطناعي الموجودة اآلن بكثرة تلك الروبوتات الثانيا

لمهامِّ نيابةً عن مستخِدِمه؛ امساِعد افتراضي داخل جهاز الكمبيوتر، يمِكنُه القياُم بكلِّ أنواع عن الوكيل الذكي هو عبارة : ثالثا

خبار المعروضة يوميًّا األتصنيف و ،كقراءة البريد اإللكتروني، وفلترته، وترتيبه في قوائم مختلفة، والردِّ التلقائي على الرسائل

ن األعمال التي توكُل القيام بإجراء حجوزات الفنادق والطيران لمستخِدِمه... إلى غير ذلك مو ،في المواقع والمجالت االلكترونية

 .إليه

رنت في مجال بكة اإلنت: من أهم األعمال التي يمكن للوكيل الذكي القيام بها، هو إبرام العقد اإللكرتوني وتنفيذه على شرابعا

 التجارة اإللكترونية.

ل مدى صحة ونفاذ : ولَّدت برامج الوكالء األذكياء التي يوكل إليهم مهمة إبرام العقود، مشكلةً فقهية وقانونية حوخامسا

شخاص دميهم من األالعقد المبرم من خالل هذه البرمجيات؛ نظًرا لتولِّي اآللة أو البرمجة الذكية مهمة التعاقد بدال عن مستخ

 الطبيعيين.

لقانونية؛ ا: ظهرت الدعوات في األوساط القانونية الغربية منذ سنوات بضرورة منح هذه الروبوتات صفة الشخصية سادسا

 حتى يستقيم أمر المعامالت والعقود اإللكترونية التي تبرمها، وتقع على الوجه الصحيح النافذ.

الوسائط اإللكترونية مدة ونا هذه البرمجيات الذكية أشياء كغيرها من اآلالت الجا: يستقيم األمر فقها وقانونا إذا ما اعتبرسابعا

ون هذه اآلالت كالتي يتولى طرفا العقد من األشخاص الطبيعيين التعاقد بواسطتها، لكن مما يحول بيننا وبين هذا المسلك هو 

ود بعيدا عن مستخدميها، كنها من االستقاللية في إبرام العقوالبرمجيات تمتلك قدرة كاملة من التكيف الذاتي والتعلم اآللي الذي يم

 بل وربما دون علمه ببعض تفاصيل العقد.

ديما أن تعطى هذه : "األهلية" في الشريعة اإلسالمية منوطةٌ بصفة "اإلنسانية"، ولم يتصور أحد من فقهاء المسلمين قثامنا

 "األهلية" لغير اآلدميين.

ى حاجة اخترقت في العصر الحديث، بسبب ظهور ما سمي بالشخصية االعتبارية، وظهور مد : قاعدة "األهلية" قدتاسعا

لمسائل االمجتمع إليها، وبناء على هذه الحاجة المجتمعية الملحة اضطر الفقهاء المعاصرون لتخريج أحكامها على بعض 

 المنصوصة في الفقه اإلسالمي القديم، كمسائل الوقف وبيت المال وغيرها.

 

                                        
  .(2، ص 25، ج 1993)السرخسي، ( 1)
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: من الممكن أن تخرج أحكام الوكالء األذكياء من حيث الشخصية القانونية واألهلية والذمة المالية على أحكام العبد راعاش

 المأذون له في التجارة المنصوص عليها عند الفقهاء.

بالهدف المنشود من هذه الدراسة، وهو التخريج الفقهي ألهلية وكالء بعض الشيء وأخيرا، فإننا نأمل أن نكون قد وفَّينا 

، والنوازل تحتاج إلى  فالمسألة نازلةٌ أن نكون قد وفقنا في هذا الطرح، وإالَّ  -تعالى–نرجوا من هللا والتجارة اإللكترونية األذكياء، 

 هو الموفق، -تعالى–وهللا  من خالل تلك الدراسة، فتحنا باب البحث والنظر في هذه النازلةقد اجتهاد جماعي، وحسبنا أننا 

 وصلى هللا وسلم على سيدنا محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين. والهادي إلى سواء السبيل، 

 شكر:

على دعمها  بجامعة حائل بالمملكة العربية السعودية الدراسة بالشكر والتقدير إلى عمادة البحث العلمي هذهنتوجه في ختام 

 .(Rg-20017رقم ) تحت ضمن مشاريع المجموعات البحثية، لهذه الدراسة

 المراجع

 :العربية المراجعاوالً: 

 .  دار الفكر. بيروت. لبنان.فتح القديرابن الهمام، كمال الدين محمد بن عبد الواحد. )د.ت(.   -

.  دار الكتب العلمية. 2. ط التقرير والتحبير(.  1983ابن أمير حاج، أبو عبد هللا شمس الدين محمد بن محمد. ) -

 بيروت. لبنان.

.  دار ابن 1. ط روضة المستبين في شرح كتاب التلقين(.  2010ابن بزيزة، أبو محمد عبد العزيز بن إبراهيم. ) -

 حزم. القاهرة. مصر.

مصطفى البابي الحلبي. .  4. ط بداية المجتهد ونهاية المقتصد(.  1975ابن رشد، أبو الوليد محمد بن أحمد. ) -

 القاهرة. مصر.

المقدمات الممهدات لبيان ما اقتضته رسوم المدونة من األحكام (.  1988ابن رشد، أبو الوليد محمد بن أحمد. ) -

 .  دار الغرب اإلسالمي. بيروت. لبنان.1. ط الشرعيات والتحصيالت المحكمات ألمهات مسائلها المشكالت

 .  دار الكتب العلمية. بيروت. لبنان.االستذكار(.  2000هللا. )ابن عبد البر، يوسف بن عبد  -

 .  مكتبة القاهرة. القاهرة. مصر.المغني شرح مختصر الخرقي(.  1968ابن قدامة، موفق الدين. ) -

 .  دار النفائس. عمان. األردن.التجارة اإللكترونية وأحكامها في الفقه اإلسالميأحمد، علي محمد. )د.ت.(.   -

 .  دار الفكر. بيروت. لبنان.العناية في شرح الهداية، أكمل الدين محمد بن محمد. )د.ت(.  البابرتي -

 .  دار الكتاب اإلسالمي. بيروت. لبنان.كشف األسرار عن أصول البزدويالبخاري، عبد العزيز. )د.ت(.   -

ني بين الشريعة والقانون". (. " أشكال التعبير عن اإلرادة في العقد اإللكترو2013البدري، محمد فاروق صالح. ) -

 .1577-1529(: 13) 4مجلة جامعة األنبار للعلوم اإلسالمية: 

.  دار البحوث للدراسات اإلسالمية 1. ط التهذيب في اختصار المدونة(.  2002البراذعي، خلف بن أبي القاسم. ) -

 وإحياء التراث. دبي. اإلمارات العربية المتحدة. 

قود اإللكترونية". ملتقى النظم والقواعد القانونية للتجارة اإللكترونية )المنظمة العربية (. "الع2008البنان، محمد. ) -

 للتنمية اإلدارية(.
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.  وزارة العدل السعودية. الرياض. كشاف القناع عن متن اإلقناع(.  2009البهوتي، منصور بن إدريس. ) -

 السعودية.

 .  دار عالم الكتب. الرياض. السعودية.1. ط داتشرح منتهى اإلرا(.  1993البهوتي، منصور بن يونس. ) -

(. "خصوصية اإليجاب والقبول في العقد اإللكتروني". مجلة اإلنسانية )جامعة 2019بوحملة، صالح الدين. ) -

 .297-279(: 52منتوري قسنطينة. الجزائر(: بدون مجلد )

 .  دار العربية. بيروت. لبنان.2ط . مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه(.  1982البوصيري، شهاب الدين. ) -

 .  مكتبة صبيح. القاهرة. مصر. شرح التلويح على التوضيحالتقتازاني، سعد الدين مسعود بن عمر. )د.ت(.   -

 .  دار البشائر اإلسالمية. بيروت. لبنان.1. ط شرح مختصر الطحاوي(.  2010الجصاص، أحمد بن علي. ) -

(. " واقع التجارة اإللكترونية في ظل االقتصاد الرقمي". الملتقى 2007)حريري، بوشعور محمد، وعمر، عبو.  -

الدولي الثاني: المعرفة في ظل االقتصاد الرقمي ومساهمتها في تكوين المزايا التنافسية للبلدان العربية. )جامعة 

 حسيبة بن بوعلي الشلف. الجزائر(.

 .  دار الخير. دمشق. سوريا.1. ط ة االختصاركفاية األخيار في حل غاي(.  1994الحصني، تقي الدين. ) -

.  دار الفكر. بيروت. 2. ط مواهب الجليل في شرح مختصر خليل(.  1992الحطاب، أبو عبد هللا محمد بن محمد. ) -

 لبنان.

 دار الفكر. بيروت. لبنان.  شرح مختصر خليل.الخرشي، محمد بن عبد هللا. )د.ت(.   -

 .  دار الفكر. بيروت. لبنان.حاشية الدسوقي على الشرح الكبير الدسوقي، محمد بن عرفة. )د.ت.(.  -

. ط مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكالتها(.  2007الرجراجي، أبو الحسن. ) -

 .  دار ابن حزم. القاهرة. مصر.1

 لبنان. .  دار الفكر. بيروت.12. ط الفقه اإلسالمي وأدلتهالزحيلي، وهبة. )د.ت(.   -

 .  دار القلم. دمشق. سوريا.2. ط المدخل الفقهي العام(.  2004الزرقا، مصطفى. ) -

 .  مؤسسة الرسالة. بيروت. لبنان.2. ط تخريج الفروع على األصول(.  1978الزنجاني، محمود بن أحمد. ) -
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لمواجهة التحديات  االجتماعيستخدام وسائل التواصل اتعزيز المواطنة ب استراتيجية) الرقميةالمواطنة 

 (والمخاطر األمنية في دول مجلس التعاون الخليجي

Digital Citizenship (Strategy to enhance citizenship using social media to address security 

challenges and risks in the GCC countries( 

 

 الضحويهناء علي الدكتورة/ 

 أستاذ مساعد، قسم علم المعلومات، جامعة الملك عبد العزيز، المملكة العربية السعودية دكتوراه حاسب ومعلوماتية،

 haldahawi@kau.edu.sa 
 

 ناصر محمد الساعديالدكتور/ 

   ، اإلمارات العربية المتحدةأبو ظبيشرطة  حاسب ومعلوماتية،دكتوراه 

 nalsaedi@adpolice.gov.ae         

   :صستخلمال

التعاون  سمواطني دول مجلمقترحة لتعزيز وتنمية قيم المواطنة الرقمية اإليجابية لدى  استراتيجيةسعت هذه الدراسة إلى وضع 

أو  ةاالقتصاديوأ، التي تعد مطلبا هاما في ظل األوضاع الحرجة سواء السياسية االجتماعيالخليجي من خالل وسائل التواصل 

 ،نفسيةوال ،االجتماعيةأهم التحديات المعاصرة والعوامل  ولتحقيق ذلك تناولت الدراسة .التي تمر بها المنطقة العربية األمنية

، بشكل خاص اإللكترونيةالرقمية المواطنة بشكل عام والمواطنة  في مفهوم والسياسية المؤثرة ،االقتصاديةو ،نيةوالدي ،ثقافيةوال

دول مجلس التعاون  مواطنيوسبل تنميتها لدى  ،وطرق تعزيزها ،المواطنة أو العالقة بين الفرد والدولة قياس معدلكذلك 

 تحاد الخليجي.ي الدفع لتحقيق مشروع اإلولتسهم ف ،وذلك لتعزيز األمن الوقائي ،الخليجي

مواطني دول مجلس التعاون الخليجي من خالل وسائل التواصل لدى  اإللكترونيةالرقمية وللتعرف على مستوى قيم المواطنة 

 وبشكل مباشر وفقا االجتماعيللتواصل  (Twitter) من تغريدات المستخدمين من موقع (همليون تغريد 4) ، تم جمعاالجتماعي

وأدوات  اتإستخدام تقنيلخصائص معينة وهو عدد كبير ومثالي من البيانات الرقمية لتحقيق الهدف األساسي من الدراسة، ولقد تم 

ر العملي للبحث اإلطايم النتائج. بعد ذلك تم طرح وحصائية متعددة لتقإساليب أستخدام إثم  ومنبحثية مطورة لتحليل هذه البيانات 

 ،(Artificial Intelligence) االصطناعيوالثاني بالذكاء  ،األول يتعلق بإطار العمل المقترح :يسيينمشتمال على جزأين رئ

أسفر إطار العمل عن عدد من النتائج التي توضح الوضع الحالي لمدى  ولقد ،(Machine Learning) لةوتقنية تدريب اآل

 أعلى.   قميةر وكيفية سد الخلل للحصول على مستوى مواطنة ،مواطنة األفراد
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تنميتها، الخليجية الشاملة لتعزيز قيم المواطنة الرقمية و االسترتيجيةالخطة مقترح تم تقديم  ،نتائج الدراسة بشكل واقعي ولترجمة

 ية،والمواطنة الرقمية وأفضل الممارسات العالم ،ستنادا إلى مفهوم المواطنةإمتضمنة مجموعة من البرامج التنفيذية القابلة للقياس 

على برامج تنفيذية في المحاور األساسية للبحث، مع بيان آليات التنفيذ ضمن نطاق دول مجلس  للتنفيذ، تشتملعمل قابلة  وخطة

 التعاون الخليجي.

دول مجلس التعاون ، تدريب اآللة، االصطناعيالذكاء  ،االجتماعيوسائل التواصل  ،المواطنة الرقمية الكلمات المفتاحية:

 .الخليجي

 

Digital Citizenship (Strategy to enhance citizenship using social media to address security 

challenges and risks in the GCC countries( 

Abstract: 

In this study, we propose a strategy for promoting and enhancing positive digital citizenship values 

among the citizens of the Gulf Cooperation Council (GCC) states using social media. The positive 

citizenship is considered as an important component of state under the current critical conditions 

and difficult circumstances, whether it’s the political, economic or the security situation 

experienced in the surrounding Arab countries and in the middle-east area in general. To achieve 

this, we study and address the most important challenges that influence the concept of citizenship 

in general and the digital citizenship in particular; including social, psychological, cultural, 

religious, economic, and political factors. In addition, we measure and analysis the citizenship 

level in the GCC and the relationship between the citizen and the country, and methods of 

promoting it, as well as ways to develop the citizenship values between citizens in the GCC 

countries. In order to strengthen the preventive security, and to successfully contribute and advance 

the Gulf Union project. 

To better understand the level of digital citizenship for the citizens of the Gulf States and related 

values using social media, we collected 4 million tweets directly from the social networking site 

(Twitter) using temporal, spatial and textual features. The huge number of collected data is perfect 

and optimum to achieve the primary objectives of the study. We have evaluated our proposed 

techniques using standard and well-known evaluation matrices. 
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 After that, we present our proposed framework into two main parts: the first discuss the proposed 

framework, and the second is about the use of artificial intelligence (AI), and particularly the use 

of Machine Learning algorithms. The results show that we can measure and evaluate the level of 

citizenship in the GCC states as well as we experimentally show techniques of enhancing and 

improving the digital citizenship.  

To translate the theoretical knowledge into action, we introduce a comprehensive GCC strategy 

to promote digital citizenship and its values, including a range of executive programs that are 

measurable, about the concept of citizenship, based on the global best practices of digital 

citizenship. We have also proposed an actionable plan that can be implemented on the study and 

the suggested strategy, including the hypothesis and the objective of the study and within the 

Gulf Cooperation Council (GCC). 

Keywords: Digital citizenship, Social media, Artificial intelligence, Machine Learning,  GCC 

 

 مقدمة ال 0/0

اصر، أثارت عايشها عالمنا المعوانطالقا من الطفرة التقنية الهائلة التي ي ،نفتاح ثقافي وتكنولوجيانظراً لما تواجهه مجتمعاتنا من 

سائل التواصل تتسم و إذقيم المواطنة لدى األفراد،  فيالعديد من المفاهيم والقضايا الخالفية التي أثرت  االجتماعيوسائل التواصل 

هدته شنفتاح وغياب الحدود. ويفرض النمو الكبير الذي ندماج والمشاركة واإلبعديد من الخصائص والمميزات كاإل االجتماعي

هذه المواقع عدًدا من التحديات على المجتمعات لرفع مستوى الوعي بمفهوم المواطنة لدى أفرادها، فعلى الرغم من تعدد إيجابيات 

تسخيرها ستفادة منها ومن السلبيات والمخاوف المرتبطة بها، فهنا تكمن الحاجة إلى اإلالعديد فإن هنالك  االجتماعيمواقع التواصل 

 الوطنية والمواطنة ودور المواطن تجاه وطنه. هامن أهمها تلك التي تقوم على أساس ،ئ وقيم إيجابية لدى األفرادلترسيخ مباد

، ظهر (Twitter)ستخداما وخاصة في دول مجلس التعاون الخليجي هو تويترااألكثر و االجتماعيأهم وسائل التواصل  أحد

، كما 6002م التدوينات المصغرة في عام خدمة جديدة على الساحة لتقدييقدم ه وننتشار الفعلي كوبدأ في اإل 6002الموقع في عام 

تويتر بشكل  شتراك فييمكن للمستخدمين اإل ومنها اإلنجليزية واليابانية واألسبانية والعربية والفارسية لغة،  53أنه يدعم أكثر من 

يح تظهر آخر التحديثات بترتيب زمني، كما يت إذب سم الحساامباشر عن طريق الصفحة الرئيسة للموقع وتكوين ملف شخصي ب

أي موضوع، يقوم األشخاص بالكتابة عن  عنحرف(  680 -040الموقع للمستخدمين نشر تغريدة أو رسالة قصيرة )في حدود 

ن. خريطرح آرائهم وأفكارهم حول األحداث المحيطة بهم، أو تبادل المعلومات والثقافات والتواصل مع اآل موضوعات شخصية أو

بدأ بعرض نتائج بحث فورية في محركه لمدخالت   (Google)فإن محرك البحث الشهير جوجل 6002بدءا من ديسمبر 

 المستخدمين الجديدة في تويتر وذلك ألهميتها وأهمية هذا الموقع سريع االنتشار، 
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 مليار زيارة،ت مواقع المتضمن بها تغريداعدد زيارات التجاوزت ويا سنومليون مستخدم  317عدد المستخدمين النشطين  بلغ فقد

(، كما يمكن الكتابة في موقع تويتر Twitter،6002مليون تغريدة في اليوم الواحد ) 38أما عدد التغريدات فتجاوزت معدل 

 ائلهواإلنتشار اللى شهرة الموقع إوهو سبب آخر أدى  السطحية،ومتابعة التحديثات عن طريق الهواتف المحمولة أو الحواسب 

 وسائل التواصل المختلفة الحديثة.مختلف للمعلومات عبر 

فعلى سبيل المثال في إحصائية أصدرتها شركة جوجل توضح بأن السعودية حصلت على المركز األول عالمياً في عدد المغردين 

ألف تغريدة  ٠٥٥كثر من مليون حساب في تويتر، تغرد بأ ٢١في تويتر مقارنة بعدد السكان، إذ تمتلك السعودية ما يزيد عن 

وفي  (.6002)الحمادي، يومياً. وقد حصلت مدينة الرياض على المرتبة العاشرة في قائمة المدن األكثر تغريداً على مستوى العالم

لف مستخدم نشط لموقع أ 525 نحوأعدتها هيئة تنظيم االتصاالت بدولة اإلمارات العربية المتحدة أوضحت أن هناك  دراسة

مقارنة بعدد  اً كبير اً يعد استخدام وهذا ،(6004 يئة تنظيم اإلتصاالت،)همليون تغريدة يوميا  6.3تتم مشاركة ما يعادل تويترحيث 

سكان الدولة، كما أن العدد الهائل للسياح يلعب دورا هاما في انتشار المعلومات والتواصل بين أفراد المجتمع واالهتمام بمواقع 

 .تخدامهاوكثرة اس االجتماعيالتواصل 

 ،في ظهور وانتشار العديد من الظواهر السلبية المعاصرة االجتماعيساهم هذا التضخم الهائل في استخدام وسائل التواصل 

واستخدام هذه المنصات الحديثة في تجنيد اإلرهابيين والمتطرفين  ،االجتماعينتشار الجماعات المتطرفة على شبكات التواصل اك

يقوم  إذ ،والتحرش باآلخرين من خالل  محاوالت تشويه السمعة، والمذهبية ،والعرقية ،صرية الطائفيةباإلضافة إلى تفشي العن

رهم ومن ثم يطلقون العنان لبث أفكا ،لكتروني الكبيرالبعض بالتستر خلف ستار أسماء و حسابات وهمية في هذا الفضاء اال

من أوطانهم، ومما ال شك فيه إن العديد من رموز الفكر التكفيري ومعتقداتهم دون األخذ في االعتبار مدى اإلضرار بأمنهم وأ

و  ،رهابيين بواسطة الخطاب الفكري اإلسالميلتجنيد اإل االجتماعيوأصحاب العقائد الفاسدة قاموا باستخدام مواقع التواصل 

األتباع  استقطاب العديد من ،شبابو معرفتهم بمواطن الضعف لدى ال ،وخطبهم الرنانة ،استطاعوا بأساليبهم التحريضية الجذابة

 و توجيههم حسب رغباتهم.

 الجتماعيابل باستخدام منصات التواصل  ،ليس بشكلها التقليدي فحسب ،من هذا المنطلق ظهرت لدينا الحاجة لتعزيز قيم المواطنة 

 فإن وأمته،المواطن تجاه وطنه فإذا كانت المواطنة هي منظومة المبادئ والقيم والحقوق والواجبات المترتبة على  .الحديثة

ؤولية جعل المسيبشكل افتراضي وعلى نطاقات كبيرة مما  عنها ولكنهي أحد أشكال التعبير  اإللكترونيةأو  الرقميةالمواطنة 

 الوطنية أكبر.

دام هذه األداة ستخا، ثم االجتماعيفي مواقع التواصل  رقميةتقوم بقياس معدل المواطنة ال ةلى تطوير أداإتهدف هذه الدراسة 

 فيهار وبخاصة تويت االجتماعيوسائل التواصل  ومدى تأثيرمواطني دول مجلس التعاون الخليجي  لدى رقميةلقياس المواطنة ال

 المعاصرة.للحد من المشكالت األمنية  اإللكترونيةلتعزيز المواطنة  استراتيجيةوكذلك الخروج ب
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 : مشكلة وتساؤالت البحث0/0

 عنتهم معتقداوافكارهم وال يستهان به يعبر من خالله أفراد المجتمع عن آرائهم  هاماً  منبراً  االجتماعيلتواصل أصبحت شبكات ا

لها إلثارة التغواس سلبياً  تقنيات استخداماً باستخدام هذه ال يقوم البعضأن مختلف الموضوعات في شتى الميادين. ومما ال شك فيه 

 طرفة وما إلى ذلك،نشر الشائعات واألفكار المتالفتن و

 يد  وعلى صع .خصبة مما أدى إلى تزايد المشكالت األمنية المعاصرة أرضاً  االجتماعيوجدت هذه الفئة في وسائل التواصل  إذ 

لتوجهات الفكرية ا فيقد تخطت الوسائل التقليدية في فاعليتها وقدرتها السريعة في التأثير  االجتماعيآخر فإن وسائل التواصل 

 ة والقيمية لألفراد مما يشكل تهديدا على األمن الفكري لمستخدميها. والسلوكي

ونتيجة لعظم فاعلية هذه الوسائل ومن خالل الشبكة العنكبوتية التي تتجاوز الحدود السياسية والجغرافية والزمنية فالبد من توظيف 

 الجتماعياوالدفاع عنه من خالل وسائل التواصل الشاسع للتعبير عن المواطنة الحقيقية والحب الحقيقي للوطن  اإلنترنتفضاء 

قدم تنبع في ضوء ما ت .اإللكترونيةالرقمية أو وهذا ما يمكن تسميته بالمواطنة  ،والرد على الشائعات واألخبار المغلوطة ،المختلفة

 مشكلة الدراسة الحالية والتي يمكن صياغتها في السؤال الرئيس اآلتي:

لدى مواطني دول مجلس التعاون  االجتماعيالوطني من خالل وسائل التواصل نتماء واال رقميةنة الكيف يمكن تعزيز قيم المواط

 الخليجي؟

 ويتفرع منه التساؤالت اآلتية:

 لدى مواطني دول مجلس التعاون الخليجي بشكل خاص؟بشكل عام و رقميةالمواطنة الما هو مفهوم  -0

وفي المقابل ما هي  ؟في مواطني دول مجلس التعاون الخليجي الواجب توافرها رقميةما هي أهم قيم المواطنة ال -6

 حقوقهم التي يجب أن تقدمها لهم أوطانهم؟

ن والسياسية المؤثرة التي تحد م االقتصاديةوالدينية وثقافية وال االجتماعيةالعوامل ما هي أهم التحديات المعاصرة و -5

 ؟ رقميةالممارسة مواطني دول مجلس التعاون الخليجي لقيم المواطنة 

 في دول مجلس التعاون الخليجي؟  االجتماعيخالل وسائل التواصل  رقميةكيف يمكن قياس المواطنة ال -4

 في دول مجلس التعاون االجتماعيلدى األفراد من خالل وسائل التواصل  رقميةما هي طرق تعزيز وتنمية المواطنة ال -3

 ؟الخليجي

 : أهداف البحث3/0

 لي:يهدف البحث الحالي إلى ما ي

 تخصيصها لدول مجلس التعاون الخليجي.و رقميةوضع تعريف واضح ومحدد للمواطنة ال 
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 الواجب توافرها في األفراد المنتمين لدول مجلس التعاون الخليجي مقابل الحقوق المقدمة  رقميةالتعرف على قيم المواطنة ال

 لهم من أوطانهم.

  تحد  والسياسية المؤثرة التي االقتصاديةوالدينية و والثقافية ماعيةاالجتالتعرف على أهم التحديات المعاصرة والعوامل

 ؟الرقمية قيم المواطنةمواطني دول مجلس التعاون الخليجي من ممارسة 

  تتضمن بعضالتي  وتحليل التغريداتلقياس  رقميةعمل علمي لقياس المواطنة ال إطارتصميم ( األوسمةHashtag في )

 .االجتماعيأهم وسائل التواصل  حدىج إلكنموذ Twitter)موقع تويتر )

 لتنمية وتعزيز قيم المواطنة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. تقديم خطة استراتيجية مقترحة 

 : أهمية البحث4/0

 ،ديةاالقتصاو ،من أهمية في شتى المجاالت السياسية االجتماعيتعزى أهمية هذه الدراسة بصفة عامة إلى ما لوسائل التواصل 

ول وال سيما في د ،لدى المواطنين رقميةن هذه الدراسة تتناول مفهوم المواطنة الإوبشكل خاص ف، ، واألمنية وغيرهااالجتماعيةو

عددة المت االجتماعيزدياد المطرد لعدد مستخدمي وسائل التواصل مجلس التعاون الخليجي التي تعاظمت أهميتها في ضوء اال

ن، أمن األوطان والمواطني في اباً و إيجأ نشر المعلومات على نطاق واسع التي من شأنها أن تؤثر سلباً  ودورها الفاعل في تبادل و

الوطن  ستخدامها للدفاع عناو رقميةلجب التركيز على تعزيز المواطنة اأمثل ي استغالالً  االجتماعيستغالل وسائل التواصل وال

 األشكال لو هجوم، و كذلك تكريس حب الوطن والتعبير عن هذا الحب بك ضده من لغط و رموزه ومعطياته ضد ما يثار أحياناً 

والصور التعبيرية للحب الحقيقي والمواطنة الصالحة والصادقة. وأيضاً التعريف بحقوق وواجبات المواطن تجاه وطنه ودينه 

 .لكترونياً إوأمته، ونشر ثقافة المواطنة 

لدى شريحة من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي من  رقميةلقياس المواطنة ال في هذا البحث بإيجاد أداة ام الباحثانولقد ق

مستوى  رفعات من شأنها المساهمة في تعزيز وتويتر ومن خالل النتائج يمكن الخروج بتوصي االجتماعيخالل موقع التواصل 

ى العنصرية وما إلكاإلرهاب والتطرف و المعاصرة كالتوطنه للتقليل من المشوسد الفجوات بين المواطن و رقميةالالمواطنة 

 ذلك.

 : منهجية البحث5/0

 :الدارسةعتمد البحث الحالي على منهجين أساسيين من مناهج البحث العلمي لتحقيق أهداف أ

 المنهج الوصفي: -0

ول إلى للوص كيفاً و تنظيمها والتعبير عنها كماً بالواقع، وجمع المعلومات عنها و تم استخدامه كونه يعنى بوصف الظاهرة كما هي

يتناول هذا البحث وصف المواطنة كما هي حاليا في و .(6000عبيدات، عدس،الظواهر )فهم عالقة هذه الظاهرة مع غيرها من 

 دول مجلس التعاون الخليجي. وكما يعبر عنها مواطن ،االجتماعيوسائل التواصل 
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 المنهج التجريبي: -0

مكن مشكلة ما وتنظيمها وتحليلها وتركيبها بشكل ي عنالتي تستهدف جمع المعلومات  يرتبط هذا المنهج بالقيام بالتجارب العلمية

  .(6002)الياسري، العبيدي،  من الوصول إلى مجموعة من النتائج التي تساهم في حل المشكالت التي يتصدى لها البحث

ير عدة تم جمعها من تويتر ثم تحليلها وقياس تأثعملي تم تصميمه لتحليل البيانات التي  إطارستخدام نموذج ابيقوم البحث هذا ن إ

 عوامل عليها للوصول إلى نتائج واقعية ودقيقة. 

  :الدراسات السابقة: 6/0  

يستعرض هذا الجزء من البحث بعض من الدراسات السابقة العربية واألجنبية المرتبطة بموضوع الدراسة الحالية في مجالين رئيسين 

 لي:كما ي في المجاالت المختلفة، ورتبت الدراسات زمنيا من األقدم لألحدث وسائل التواصل االجتماعي تاوهما المواطنة واستخدام

 أوالً: المواطنة

( إلى بيان مفهوم التربية الوطنية وعالقتها بالمناهج التعليمية األخرى واألساليب التي يمكن 0228 ،القحطاني)دراسة هدفت 

ئج الدراسة إلى أن المواطنة نظام متكامل مبني على حقوق الفرد وواجباته التي تقوم عليها استخدامها في تدريسها وأشارت نتا

العالقة بين الفرد ومجتمعه الذي يعيش فيه ويتحدد دور التربية الوطنية في تعليم الطالب ما يحتاجه من معلومات ومهارات وقيم 

وطنية مهمة إلعداد المواطن، على وفق فلسفة المجتمع التي يقوم عليها تمكنه من معرفة حقوقه وواجباته تجاه المجتمع .والتربية ال

وهي قائمة في المجتمع السعودي على األصول الثابتة من كتاب هللا وسنة رسوله عليه الصالة والسالم، ويحتاج المواطن إلى 

ات األخرى ذات العالقة بهذا المجتمع. وفي تنويره بالمعرفة والقيم والمهارات التي تساعده على أداء دوره تجاه مجتمعه والمجتمع

( تهدف إلى التعرف على مدى وجود مظاهر المواطنة لدى طلبة المرحلة الثانوية من وجهة 6000دراسة أخرى أعدها )هالل، 

ولي ( 584( مدرسين و)300نظر المدرسين وأولياء األمور والطلبة أنفسهم بدولة الكويت، طبقت الدراسة على عينة مكونة من )

( طالباً. وأظهرت الدراسة أن الهيئة التدريسية وافقت بدرجة متوسطة على وجود مظاهر المواطنة لدى طلبة المرحلة 884أمر و )

الثانوية، وأن موافقة أولياء األمور والطلبة أنفسهم على ذلك كانت بدرجة كبيرة، وتعد المدرسة واألسرة واإلعالم واألصدقاء 

( بدراسة استكشافية عن مدى أثر االنفتاح الثقافي في مفهوم 6003م في تنمية المواطنة. كما قام )العامر، أكثر الجهات التي تساه

وأبعاد المواطنة لدى الشباب السعودي ومدى وعيه بأبعاد المواطنة )الهوية، االنتماء التعددية، الحرية، المشاركة السياسية( إضافة 

االنتماء واستخالص أهم األبعاد للمواطنة بمفهومها العصري، إضافة إلى تحديد أهم إلى التأصيل النظري لمفهوم المواطنة و

المتغيرات العالمية المعاصرة التي انعكست على مفهوم المواطنة ومن ثم تقديم رؤية مقترحة عن إقامة تفعيل مبدأ المواطنة ودور 

وصفي التحليلي إضافة إلى استبانة لجمع المعلومات مؤسسات المجتمع ذات العالقة في ذلك. وقد استخدم العامر المنهج ال

( شاباً 440( منهم )344والحصول على البيانات الالزمة الستخالص النتائج وقد أجريت الدراسة على عينة عشوائية مكونة من )

 لمين جامعة الملك( شابات من شباب المملكة العربية السعودية الذين هم على مقاعد الدراسة الجامعية  في كليات المع005و)

سعود، والملك فهد للبترول والمعادن، وكلية المجتمع بمنطقة حائل، وكلية التربية للبنات لمنطقة حائل حيث توصلت الدراسة إلى 

 وجود تناقض في بنية الوعي والصورة الذهنية السياسية، والتردد بين المطروح عبر وسائل اإلعالم والتمسك بالجذور. 
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( بدراسة هدفت إلى تقويم البيئة المدرسية المالئمة لتربية المواطنة، والتحقق من العالقة بين (Homana et al.,2006قام و

وقد أظهرت الدراسة أن تربية المواطنة السليمة  الدراسة التحليل المنهجي الوصفي،الخصائص التي تعززها، وقد استخدمت 

يم وما يترتب عليها من تحقق ألهداف التربية الوطنية وضرورة اإللمام تتطلب إجماع أعضاء المجتمع المدرسي على فلسفة التعل

بالمعرفة المتعلقة باألمور الوطنية بهدف تعزيز المهارات المختلفة )مهارات تعليمية، تشاركية، الخبرات التعاونية( والتي تسهم 

ي االشتراك معاً ضمن بيئة داعمة لتحقيق األهداف في إنجاز األعمال بروح الفريق الواحد إذ تساعد البيئة التعاونية المعلمين ف

المخططة وترفع من التحصيل المعرفي للطلبة، كذلك بينت الدراسة أن الثقة المتبادلة والتفاعل اإليجابي يمثل ضرورة للبيئة 

اطنة. كما أوضح تربية الموالتعليمية الداعمة لتربية المواطنة، فضال عن اإللتزام بالتعليم والتفاعل مع المجتمع الخارجي لتفعيل 

Hudson,2006) في دراسته أثر مجتمع المدرسة على المواطنة كتركيز خاص في إطار دراسة حالة، حيث بدأت بدراسة )

معاني الصراع الذي يعزى إلى المواطنة وتربية المواطنة وحاولت تقصي تبني مفهوم المواطنة من خالل منظومة العالقات بين 

والمشاركة والهوية، وقد تم مناقشة وفحص فيما إذا كان مفهوم العولمة يمثل واقعية جديدة أو أنه اتجاهات  الحقوق والواجبات،

الدراسة أن العولمة شكلت تحديات مهمة جعلت من تربية المواطنة ضرورة ملحة في القرن الواحد  رأتاستمرار وجود، وقد 

( طالب وقد تم توزيع استبانة في إطار مسح آلراء الطالب وإجراء 000والعشرين وقد أجريت الدراسة على عينة مكونة من )

مقابالت لهم، و استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي وأظهرت أن الطالب ينظرون إلى التربية على المواطنة باعتبارها 

طوير لديمقراطي كمشاركة في التعلم لتمفيدة من خالل بعد العولمة، وينظرون إلى إدراك تعدد الثقافات والبعد المحلي والتمثيل ا

الوعي التنموي لالقتصاد وكتحد  للعنصرية، وقد أظهر المشروع إمكانية تحويل أو نقل العالقات خالل المدرسة باعتبارها ممارسة 

( Ruget,2007مجتمع نحو المواطنة كذلك أثرت بشكل مهم في شعور الشباب بالهوية وترويج مفهوم الوكالة. وفي دراسة أعدها )

عن معرفة أثر ضعف الدولة في المواطنة سلباً، حيث أظهرت كيف يؤثر ضعف الدولة في مستوى المواطن وكيف ينعكس ذلك 

عدم قدرة الدولة على ضمان توفير البضائع والخدمات  عليه من خالل دراسة ميدانية. وقد تم فحص ثالث فرضيات وهي أوال:

ام بمسئولياتهم مثل دفع الضرائب، احترام القانون والخدمة في الجيش، ثانيا: فقد المواطنون األساسية وإجبار المواطنين على القي

الثقة في النظام الحاكم وهذا يتجلى في االنخراط في مظاهرات وإضرابات ونشاطات احتجاجية أخرى، ثالثا: ضعف الدولة أثر 

الوطنية لذلك فإن ضعف الوالء واالنتماء تزايد وخصوصاً بين سلبياً في الشعور باالنتماء وعضوية الجماعة ودعم الهويات غير 

( إلى التعرف على 6008وتهدف دراسة )المرهبي،  المواطنين الذين غادروا البالد بحثاً عن فرص عمل أفضل في الخارج.

نة أجريت الدراسة على عيالعوامل المؤثرة في قيم المواطنة لدى طلبة المرحلة الثانوية بمحافظة عمران في جمهورية اليمن، وقد 

عشوائية من طالب وطالبات المدارس الثانوية في محافظة عمران، فقد استخدم المرهبي المنهج الوصفي اإلحصائي التحليلي 

لدراسة وتحليل البيانات التي تم جمعها باستخدام استبانة تم بناؤها وتوزيعها على أفراد عينة البحث لهذا الغرض. وتوصلت 

( للممارسة، بينما تأثير 4.5تائج التالية: إن تأثير عوامل التدين في قيم المواطنة جاء في الترتيب األول بمعدل متوسط )الدراسة للن

للممارسة، وتأثير العوامل االجتماعية واالقتصادية  5-8يليه العوامل التربوية بمعدل  -العوامل االجتماعية واالقتصادية والسياسية 

نتماء من قيم المواطنة بالمرتبة الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة على التوالي، وقد بينت الدراسة بند والسياسية وعوامل اال

الخطاب أن له أعلى تأثير في عوامل التدين وان القنوات الفضائية غير اليمنية في عوامل االتصال واإلعالم أن له أدنى معدل، 

 ريف( على درجة العوامل االقتصادية المؤثرة في قيم المواطنة.  كذلك تبين أنه ال يوجد تأثير لمتغير )حضر،
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( هدفت إلى معرفة مستوى قيم المواطنة لدى الشباب في جامعات المملكة العربية السعودية 6000وفي دراسة للـ )القحطاني، 

شباب أو الجامعات لقيم المواطنة ومدى إسهامها في تعزيز السالمة واألمن الوقائي والكشف عن المعوقات التي تحد من ممارسة ال

 إضافة إلى معرفة مقومات تفعيل ممارسة قيم المواطنة في الواقع لدى هؤالء الشباب. 

سنة في جامعات اإلمام  65 -08وقد أجريت الدراسة على عينة عشوائية من الطلبة السعوديين الذكور الذين تتراوح أعمارهم من 

ك عبد العزيز، جامعة الملك فهد للبترول والمعادن وجامعة الملك خالد وجامعة تبوك خالل محمد بن سعود اإلسالم ، جامعة المل

( طالباً، وقد أوصت الدراسة 22042من مجتمع الدراسة البالغ ) % 3( طالباً بنسبة 584.حيث تكونت العينة من ) 6002العام 

، والعمل على توعية المواطن والمقيم بحقوقه وواجباته، بضرورة تفعيل االسترتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد

واإلسراع في إنشاء الهيئة الوطنية التي بنيت عليها الخطة االسترتيجية المذكورة وتفعيل تطبيق األنظمة والقوانين بشفافية 

الب من الوطن في نفوس الط وموضوعية مع الجميع دون استثناء إضافة إلى أنه على المؤسسات التعليمية االهتمام بتعزيز مكانة

خالل تنمية الوعي والعمق االستراتيجي والديني للوطن إقليميا وعربياً وإسالمياً وعالمياً وقد اقترحت الدراسة إجراء دراسة أخرى 

 عن الثقافة السائدة في المجتمع السعودي ودراسة ظاهرة تعاظم أعداد العمالة الوافدة وأثرها في األمن الوظيفي للشباب.

 : استخدامات شبكات التواصل االجتماعي في المجاالت المختلفةثانيا

ومدى االستفادة من هذا الرصيد المعلوماتي  نظرا للتأثير الواضح لشبكات التواصل االجتماعي وكم المعلومات الهائل التي تقدمها،

ت عن إستخداماتها في مختلف المجاالت فقد تمت العديد من الدراسا في قطاعات عدة واسثمارها لتحقيق أغراضهم وأهدافهم،

بدراسة هدفت إلى الكشف عن  Amichai-Hamburger et al., 2010)قام ) يجدر تسليط الضوء على بعض منها بإيجاز.

العالقة بين الصفات الشخصية لألفراد وسلوكياتهم في استخدام مواقع التواصل االجتماعي، إذ أثبتت الدراسة أن صفات الفرد 

 ابية أو سلبية تنعكس بشكل طردي على سلوكياتهم وأساليب استخدامهم للمواقع الشهيرة مثل الفيسبوك وتويتر وغيرها.سواء إيج

لمعرفة نوعية  (Golbeck et al., 2010)استخدام السياسيين والمشرعين لوسائل التواصل االجتماعي قام بها  عنوفي دراسة 

كي من خالل المدونات وموقع تويتر وتحليل مدى تفاعل أفراد المجتمع معهم المحتوى الذي يقدمه أعضاء الكونجرس األمري

إمكانية  عن (Li et al., 2012)خرى قام بها أوفي دراسة  وردود أفعالهم المختلفة، وقياس مدى الشفافية بين الحكومة والشعب.

ل استرجاع كل التغريدات المتاحة على كشف الجرائم والكوارث المتزامنة مع المناسبات واألحداث في مختلف الدول من خال

تويتر خالل المدة الزمنية للحدث بشكل آني، والمشتملة على عبارات أو كلمات مفتاحية ذات عالقة بالحدث، ومن ثم تحليلها 

ظاماً في دراسته ن(  (Chowdhury et al., 2013كما قدم  باستخدام تقنيات تنقيب البيانات لرصد أي هجوم أو محاولة تخريبية.

لتصنيف المعلومات التي يتم استرجاعها من تويتر آلياً واستخدام ذلك النظام في رصد الكوارث الطبيعية مثل  Tweet4actيسمى 

استخدام المحتوى المعلوماتي المتاح في وسائل  حول ((Alsaedi et al., 2015وفي دراسة  األعاصير والزالزل والفيضانات.

قع تويتر، لتحديد واكتشاف األحداث التخريبية بشكل فوري باستخدام ثالث خصائص: زمانية، التواصل االجتماعي وخاصة مو

ومكانية، ونصية، ولقد توصلت الدراسة أن استخدام الخصائص الزمانية والمحتوى النصي الذي يرسله المستخدمين في نفس 

ع المعلومات حول أحداث العالم الحقيقية وكذلك مصدرا تقدم نتائج الدراسة رؤية جديدة لجم، كما الوقت يسفر عن نتائج أكثر دقة

  .مفيدا لتحسين الوعي ودعم اتخاذ القرار
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عن استخدام تويتر من قبل شركات النفط وتحليل، التغريدات المسترجعة وفقا  (Aldahawi & Allen, 2015) وفي بحث آخر

ن ثم تصنيف هذه التغريدات والمغردين عن هذه الشركات لعناصر محددة باستخدام أساليب وأدوات مختلفة لتنقيب البيانات وم

إلى مجموعات تجمعها عناصر مشتركة، ومن ثم تستطيع هذه الشركات وضع آلية للتعامل مع الفئات المختلفة وخاصة مع الفئات 

 الهجومية أو التي تبث رسائل سلبية لتشويه سمعة الشركة او نشر أخبار مغلوطة عنها.

م وبعد قراءات متعددة في اإلنتاج الفكري العربي واألجنبي، ل ،سات السابقة التي تم استعراضها في هذا البحثوتعقيبا على الدرا

يجد الباحثان دراسة حول استخدامات مواقع التواصل االجتماعي لتعزيز وترسيخ قيم المواطنة الرقمية لدى أفراد المجتمع بكافة 

لية حيث تعمل على جمع وتحليل البيانات المتاحة على مواقع التواصل االجتماعي لقياس فئاتهم. وذلك يزيد من أهمية الدراسة الحا

المواطنة لدى مواطني دول الخليج العربي، ومن ثم وضع المقترحات التي من شأنها رفع المواطنة عموماً والمواطنة الرقمية 

 خصوصاً.

 اإلطار النظري

 بشكل خاص الرقميةة : تحديد مفهوم المواطنة بشكل عام والمواطن0/0

 :المواطنة لغوياً 

: أقام ن اإلنسان ومحله " وطن يطن وطناً تقيم فيه وهو " موطالذي : المنزل واطن مأخوذة في العربية من الوطنالمواطنة والم

 . د.ت( )ابن منظور،، أوطان ، وطن البلد: اتخذه وطناً، توطن البلد: اتخذه وطنا ً، وجمع الوطن(6005، عبد الحكيم)طه،  به

 . )الرازي، د.ت( به ، ولد أم لم يولدن ومقره: مكان إقامة اإلنساالوطن

 :المواطنة اصطالحاً 

  .(0222)الدجاني،  ؛ بأنها أكثر أشكال العضوية اكتماالً في جماعة سياسية ماعرفتها موسوعة كولير األمريكية

)الموسططططططوعة  وطنمة أو أح يشططططططير إلى االنتماء إلى اصطططططططال :نهاأأما الموسوعة العربية العالمية؛ فإنها تعرف المواطنة على 

 .(0222العربية العالمية، 

ومن  ،وم بين فرد طبيعي ومجتمع سطططططياسطططططي )دولة(: مكانة أو عالقة اجتماعية تقنهاألم االجتماع تم تعريفها على وفي قاموس ع

 ، وتتحطططدد هطططذه العالقطططة عن طريق القطططانونةء، ويتولى الطرف الثطططاني الحمطططايطططخالل هطططذه العالقطططة يقطططدم الطرف األول الوال

 .(0223)غيث،

 :واطنة إجرائياً ويمكن تعريف الم

ور اجتماعياً وقانونياً ، ويُنَظم هذا الشطططططعية لها ثقافة وتاريخ ومصطططططير مشطططططتركبأنها شطططططعور الفرد باالنتماء إلى جماعة اجتماع 

 . االجتماعيةحياة بشكل فاعل في ال ، ويساهم الفرد من خالل هذا االنتماءوسياسياً 

 الرقمية:المواطنة 

 ،لوماتالمع اتوشبك ،المختلفة رهستخدام األدوات والمصادر الرقمية مثل الحاسوب بصوتفاعل الفرد مع غيره با هي
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واقع مومختلف ، لكتروني، المدوناتل: البريد اإلمث برامجأو ال تصططططال مع اآلخرين، باسططططتخدام العديد من الوسططططائللالكوسططططيلة  

 ،واألفكار ،واألعراف ،والمعايير ،والضوابط ،مجموع القواعدإذاً هي   . (6004)شرف،الدمرداشاالجتماعيت التواصطل شطبكا

ي رقي را من أجل المساهمة فوالمبادئ المتبعة في االستخــدام األمثل والقويم للتكنولوجيا، التي يحتاجها المواطنون صغارا وكبا

تصار أو باخ ة من أخطارها،توجيه نحو منافع التقنيات الحديثــة، وحماي :هي توجيه وحماية المواطنة الرقمية باختصارف الوطن،

 هي التعامل الذكي مع التكنولوجيا. ثردقةأك

ال ينبغي أن نفهم من معنى المواطنة الرقمية أنها تهدف إلى نصب الحدود والعراقيل من أجـططططططل التحكم والمراقبة، بمعنى التحكم 

 الجتماعيةاالشططيء الذي يصططل أحيانا إلى القمع واالسططتبداد ضططد المسططتخدمين بما يتنافى مع قيم الحرية والعدالة من أجل التحكم، 

وحقـطـطـطوق اإلنسان. فالمواطـطــنة الرقمية تهدف إلى إيجاد الطريق الصحيح لتوجيه وحماية جميع المستخدمين خصوصا األطفال 

ومحاربة السططططلوكيات المنبوذة في التعامالت الرقمية، من أجل مواطن رقمي  والمراهقين، وذلك بتشططططجيع السططططلوكيات المرغوبة

 يحب وطنه ويجتهد من أجل تقدمه.

مها من مثل استخدا (قواعد السلوك المعتمدة في استخدامات التكنولوجيـــا المتعددة)يمكن تعريف المواطنة الرقمية كذلك بأنها 

، وغير نترنتاإلالمجتمع، وشراء وبيع البضائع عن طريق  فيالكاملة  اإللكترونيةكة أجل التبادل اإللكتروني للمعلومات، والمشار

كما أن المواطن الرقمي هو المواطـن الذي  (اإلنترنتالمجتمع عبر شبكة  فيالقدرة على المشاركة )ذلك. وتعرف أيضا بأنها 

عالقة قوية بمنظـومة التعليم، ألنها الكفيــلة بمساعدة  له اً إن مفهوم المواطنة الرقمية إذ بشكل منتظم وفعال. اإلنترنتيستخدم 

ور لفــهم ما يجب على الطــــالب معرفته من أجــل استخــــدام التكنولوجيا بشكل مالمعلــمين والتربويين عمــوما وأولياء األ

طالب لالنخراط الكامل في المجتمع مناسب. فالمواطنة الرقمية هي أكثر من مجـــرد أداة تعليمــية، بل هي وســيلة إلعداد ال

وال شك أن نشر ثقافة المواطنة الرقمية في  والمشاركة الفاعلة في خدمة مصالح الوطن عموما وفي المجال الرقمي خصوصا.

البيت بين أفراد األسرة وفي المدرسة بين صفوف الطالب أصبح ضرورة ملحة، يجب أن تتحول إلى برامج ومشاريع في مدارسنا 

آلثار من ا مجتمعاتنامع مبادرات المجتمع المدني والمؤسسات اإلعالمية، حتى نتمكن فعال من تعزيز حماية  متوازيةاتنا وجامع

 الوطنيقمي ع المعرفة وبناء االقتصاد الرالسلبية المتزايدة للتكنولوجيا مع تعزيز االستفادة المثلى منها للمساهمة في تنمية مجتم

 .(6004)القايد،

 وق والواجبات الواجب توافرها لضمان تعزيز المواطنةالحق: 0/0

 :أبعاد المواطنة

يمكن نا فإن عليه.... الخ،  سياسيو ،وسلوكيواجتماعي، وثقافي  عديدة منها ما هو قانوني، ، له أبعادالمواطنة مفهوم تاريخي معقد

 :أن نحدد تلك األبعاد باآلتي

قبل كل شيء حق التصويت ، وهذا الوضع يشمل المقام األول وضع قانوني ة هي فين المواطنأمن المؤكد  :البعد القانوني .0

المواطنة ، فون قيود غير التي يفرضها المجتمع، لكنه أيضاً مجموعة حقوق وحريات يجب أن يتمتع بها المواطن دواالنتخاب

ي تحدد على دستورية والقانونية والتقانونياً تعني عالقة الفرد بالدولة كحقيقة جغرافية وسياسية تُحددها وتحكمها النصوص ال
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تع بالحقوق مالحقوق المختلفة لألفراد والواجبات التي عليهم تجاه المجتمع والوسائل التي يتم من خاللها التبين قاعدة المساواة 

قوق رتب الحوعادة ما تكون رابطة ) الجنسية ( معياراً أساسياً لتحديد من هو المواطن وبناءعليها تت واإليفاء بالواجبات،

 .   االجتماعية، واالقتصاديةنية، ووالواجبات السياسية، والمد

دة د( في رقعة جغرافية محء لمجموعة من األفراد )المواطنينإن نقطة تحديد الفرد بالمواطن هي االنتما :االجتماعيالبعد  .6

 .ينونتهابعاً لفهم تلك الهوية وك، واالنتماء محاولة لتشكيل الهوية ومن ثم الوالء تومعترف بها داخلياً وخارجياً 

ة داخل ة الثقافية السائدإن ممارسة مبدأ المواطنة على أرض الواقع مرتبط إلى حد بعيد بالمنظوم :السلوكي –البعد الثقافي  .5

 على ،االجتماعية؛ تعمل بشكل ال واع على اندماج الذات بالحياة االجتماعيةم والتقاليد واألعراف ، فالعادات والقيالمجتمع

 رض الواقع.أتحديد الحقوق والواجبات وممارستها على  من ثموفق شروط خاصة تحددها الجماعة و

 يتبدو المواطنة اليوم أقرب إلى نمط سلوكي مدني وإلى مشاركة نشطة يومية في حياة المجتمع أكثر مما ه :البعد السياسي .4

رية ا الوضع يشمل ح؛ وهذفاصيلهالحياة العامة بكل ت، فالمواطن الصالح مشارك في اوضع قانوني مرتبط بمنح الجنسية

 .لمساهمة في تشكيل النظام السياسي، وااالعتصاموحق التظاهر، وتشكيل األحزاب، 

 :مكونات المواطنة

 هي:هذه المكونات  ،ن تكتمل حتى تتحقق المواطنةأللمواطنة عناصر ومكونات أساسية ينبغي 

عايير يقتضيه هذا من التزام بمل في إطار اجتماعي فكري معين بما فع الفرد للدخويُعرف بأنه النزعة التي تد االنتماء: .0

وعلى الرغم  (،0222)راتب، األخرىوالفكرية  االجتماعيةمقابل األطر وقواعد هذا اإلطار وبنصرته والدفاع عنه في 

مفاهيم تداوالً في األدبيات نه يُعد من أكثر الإالتعقيد والغموض، ف يعاني من االجتماعي االنتماءن مفهوم أمن 

لمعيارين  د وفقاً للفر االجتماعي، ويميل الباحثون في علم االجتماع إلى تحديد االنتماء السوسيولوجية والتربوية المعاصرة

: العامل الثقافي الذاتي الذي يأخذ صورة الوالء لجماعة معينة أو عقيدة محددة، ثم العامل أساسيين متكاملين هما

الذي يحيط بالفرد أي االنتماء الفعلي للفرد أو الجماعة ، فالوالء  االجتماعيلذي يتمثل في معطيات الواقع الموضوعي ا

يعبر عن أقصى حدود المشاركة الوجدانية والشعورية بين الفرد وجماعة إذ هو الجانب الذاتي في مسألة االنتماء 

 .(6005)وطفة،االنتماء

 هي تعد واجبات على الدولة. نفسه ع المواطنين، وفي الوقتجمي التي يجب أن يتمتع بهاالحقوق:  .0

عليه تأديتها على أكمل وجه، وهذه الواجبات من التزامات تجاه وطنه ومجتمعه وهي ما يجب على المواطن الواجبات:  .3

 تختلف من دولة ألخرى باختالف تشريعاتهم وفلسفتهم.

 المواطن مشاركا في األعمال المجتمعية كاألعمال التطوعية.من أهم عناصر المواطنة أن يكون المشاركة المجتمعية:  .4

 تعني أن يتحلى المواطن باألخالق والقيم السامية.القيم العامة:  .5
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 :الحقوق والواجبات الواجب توافرها

 :(6005، طه، عبد الحكيم) والسياسي االقتصاديو االجتماعييستعرض الجدول التالي أهم حقوق المواطن وواجباته في المجال 

 حقوق المواطن وواجباته (0)جدول رقم 

 الحقوق والواجبات الواجب توافرها في المجاالت المختلفة

 المجال السياسي االقتصاديالمجال   االجتماعيالمجال 

الحقوق 

والواجبات 

 االجتماعية

ولية ؤالمس

 االجتماعية

نحو 

المجتمع 

 ومشكالته

تقبل 

الخالفات 

 االجتماعية

والثقافية 

 ةادياالقتصو

تقدير 

قيمة 

االعتماد 

 المتبادل

الحقوق 

والواجبات 

 االقتصادية

 الوعي

 االقتصادي

الحقوق 

والواجبات 

 السياسية

الثقافة 

 السياسية

السالم 

 كسياسة

   الحقوق  الحقوق    الحقوق

حق -

 الحياة.

حق -

 الجنسية.

حق الرأي -

 والتعبير.

حق -

 المساواة.

حق -

الحرية 

 الشخصية.

 

دور الفرد -

ي مواجهة ف

بعض 

المشكالت 

التي تواجه 

المجتمع 

مثل: 

)الزيادة 

 السكانية،

التلوث، 

، البطالة

 كالتالمش

 األمنية(.

حسن -

التصرف 

عند 

األزمات 

احترام -

الثقافات 

والشعوب 

 األخرى.

رفض -

العنصرية 

ائفية والط

)التعصب 

 واالنحياز(.

 

حسن -

 الجوار.

التعاون -

 المتبادل.

 

حق -

 العمل.

الحق في -

مستوى 

معيشي 

 مناسب.

الحقوق -

 البيئية.

 

ترشيد -

االستهالك 

 واإلنفاق.

اإللمام -

بالمؤسسات 

 االقتصادية

في 

المجتمع 

 ودورها.

تقدير دور -

التكامل 

 االقتصادي

في تحقيق 

 التنمية.

تقدير دور -

م في السال

تحقيق 

 حق العدالة.-

حق المشاركة -

 العامة.

 حق الحرية.-

حق اللجوء -

 السياسي.

 

الوعي 

 السياسي:

 معرفة-

 الدستور.

 معرفة-

الهيكل 

التنظيمي 

 للدولة.

 معرفة-

التنظيمات 

السياسية 

 للمجتمع.

نظم  معرفة-

 الحكم.

ما  معرفة-

يجري من 

أحداث 

تبني -

السالم 

للتعامل 

مع 

المشكالت 

داخلياً 

 وخارجياً.

دور -

الشعوب 

 في تحقيق

الحرية 

 والسالم.
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 والكوارث.

الكشف عن -

الحوادث 

واإلبالغ 

 عنها.

احترام -

ومساعدة 

الضعفاء 

 والمحتاجين.

 

التنمية 

 والرخاء.

 

ووقائع محلياً 

 .وعالمياً 

المشاركة 

 السياسية:

التصويت -

في 

 االنتخابات.

االشتراك -

في الحمالت 

 االنتخابية.

عرض -

وجهة النظر 

السياسة 

المرتبطة 

 .بالوطن

   الواجبات  الواجبات    الواجبات

طاعة -

م والتزا

واحترام 

 القوانين.

تحمل -

 المسؤولية.

المشاركة -

)العمل 

التطوعي 

العمل  –

 التعاوني(.

 

حترام إ-   

الملكية 

 العامة.

حترام إ-

العمل 

 واتقانه.

االهتمام -

بدفع 

 الضرائب.

الحفاظ -

 على البيئة.

حسن -

استخدام 

 الموارد

 المتاحة.

واجب أداء - 

 الوطنيةالخدمة 

الدفاع عن - .

الة الوطن في ح

وقوع عدوان 

خارجي أو 

 حتى داخلي.

الوالء للدولة -

)العمل على 

حماية أمن 

الدولة داخليا 

وخارجيا 

 صواإلخال

 للوطن(.
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 : التحديات المعاصرة والعوامل االجتماعية والثقافية واالقتصادية والسياسية المؤثرة في المواطنة لدى األفراد3/0

وطاننا، هذا الشعور باالنتساب واالنتماء المعنوي واالرتباط الوثيق بالوطن يدفع األفراد إلى االنتماء للوطن قيمة كبيرة تربطنا بأ

حب العمل فيه والرقي به إلى أعلى الدرجات، والدفاع عنه، والحفاظ عليه. وللتعبير عن االنتماء البد أن يكون السلوك العام 

ا وقر في القلب وصدقه العمل(، واالنتماء للوطن جزء من اإليمان. متوازياً مع اإلحساس الداخلي، مثل فكرة اإليمان، فهي )م

ومن هنا يجب أن يتشارك الجميع الرؤية واألهداف والوسائل والطرق حتى يتعمق االنتماء، وهذا يتحقق بالمشاركة اإليجابية 

هم ء له شيئًا ملموًسا في سلوكوالوضوح والصدق، فلذلك وجب على الشباب أن يعملوا ما بوسعهم لكي يكون حب الوطن واالنتما

سواء على أرض الواقع أو في العالم االفتراضي. هذا اإلنتماء الحقيقي للوطن يمثل درعاً واقياً للشباب من األخطار التي تهدد أمن 

 الدول واستقرارها أياً كان مصدرها ومن ثم أمنهم واستقرارهم.

 ى األفراد: العوامل االجتماعية المؤثرة في المواطنة لد0/3/0

نتاجاً حضارياً، لتحوالته التاريخية، بما جعل هذه  -بصفتها شعاراً قائماً يتقمص مضامين محددة  -على الرغم من كون الوطنية 

المضامين مصطبغة بصبغة الحضارة الراهنة المنطلقة من منظور غير ديني، يسمح على وفق المنظور الليبرالي الديمقراطي 

د قُطر معين، بالعضوية المستحقة لجميع الحقوق، ويعطيهم مجال المشاركة في التأسيس السياسي، والتأثير لكل المقيمين داخل حدو

في المجتمع ثقافياً وسياسياً، على الرغم من هذه الصورة المثالية إال أن الواقع ال يمكن أن يتحقق بها، ألن أي مجتمع يتشكل من 

اقض مع مطالب غيرها، مما يقضي بوجود منطلقات مشتركة، تضبط حركة جماعات، لكل منها مطالبها ورؤاها التي تتن

الجماعات، وتوثق مطالبها، لذلك كان الحل لتحقيق "وطنية إيجابية "، هو أن يكون المجتمع مستنداً إلى قاعدة من القيم المشتركة، 

 التي تتقيد بها كل الجماعات المؤسسة له وتجمعها هوية واحدة . 

مجتمع بالضرورة، هو نظام أخالقي مستند إلى الدين، ويكون مجتمعاً متعدد الثقافات والقوميات. ومما ال شك يرى البعض أن ال

فيه أن هناك من يخالف هذه الوجهة، تحرزاً من إقحام الدين في قضية لها تبعات عظيمة، تستهدف إدماج أفراد ينتحلون ثقافات 

يمقراطية "بقيمها" المشتركة كافية لتمثيل قاعدة يرتكز إليها االنتماء للوطن.  مختلفة، إذ يرى بعض أصحاب هذه الوجهة، أن الد

وهذه الحقيقة )حقيقة أن االنتماء للوطن( تتشكل من القيم السائدة في المجتمع الوطني، بحيث يتجاوب معها الجميع، وتقوم هذه 

ون الوطنية هي حقوق وواجبات، متبادلة بين عناصر القيم برعاية الجميع تحت سماء الوطنية الصالحة، والعدالة، إذ إن مضم

 (. 6000المجتمع في المجتمعات، مما يحقق السلم واألمن المجتمعي )األفندي،

 العوامل السياسية المؤثرة في المواطنة لدى األفراد :0/3/0

 راطية وإصالحها، دون أن ينتميفال يجوز التحدث عن السياسة وإصالحها، أو الديموق االنتماء للوطن أساس لإلصالح السياسي،

هذا المراد إعطاؤه هذه الديموقراطية أو إعطاؤه جرعات في السياسة؛ لذلك كان التحدي األكبر أمام المواطن والمسؤول على 

(. إن الشعور 6002السواء، هو االنتماء الكامل وغير المنقوص لوطن أنت فيه وابناؤك، ومن قبل كان اآلباء واألجداد )أسعد، 

االنتماء للوطن يتزايد عند شعور الفرد باألمان االقتصادي والسياسي في وطنه، وهذا الشعور يؤدي به إلى زيادة اإلنتاج لمحاولة ب

 االرتفاع بمستواه االقتصادي؛ مما يشعره باالنتماء أكثر إلى هذا الوطن، أما إذا ضعف االنتماء، فهذا بال شك كارثة قوميه؛ 
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ل المسؤولية، فعندما يَضُعف االنتماء الوطني يتحول المواطن فهذا الضعف االنتمائي  يولد الفتور والسلبية والالمباالة، وعدم تحمُّ

إلى فريسة سهلة لكل أنواع التعصب البعيدة عن الشأن العام ومصالح األمة والوطن، كما إن ظاهرة َضعف االنتماء والوالء لدى 

ة واألهمية بمكان، وذلك لما لهذه الظاهرة السلبية من آثار مباشرة في الوحدة األجيال الجديدة على درجة كبيرة من الخطور

الوطنية، والمنظومة االجتماعية، واألمن القومي، فال بد من تضافر الجهود والتعاون من أجل معالجة هذا الضعف؛ حتى ال يؤدي 

 بثروة الوطن إلى الهاوية، أال وهم النشء والشباب.

ر باالعتزاز باالنتماء إلى وطنه، وباإلحساس بالمسؤولية تجاه قضاياه الوطنية، والدفاع عن مصالحه وأمنه فللمواطن الحق أن يشع

القومي، واالستعداد للتضحية في سبيله، هذا الوطن الذي منحه جنسيته دون أدنى تعب  أو مشقة، فالجنسية ليست وثيقة إدارية 

 قانونية، إنما هي انتماء لشعب ووالء للوطن.

 : العوامل الثقافية المؤثرة في المواطنة لدى األفراد 3/3/0

تتشكل الثقافة في حياة المجتمعات والشعوب واألمم في شكل مرتكزات عقدية ومقدسات مكانية وزمانية وشخصيات قيادية وقيم 

طلق الحضاري مية وجعلها المنأخالقية وتشريعات تنظم حياة الفرد والمجتمع، وتتفرد دول الخليج العربية بتبنيها للثقافة اإلسال

لمنجزاتها ولحركتها التنموية الشاملة إذ أكدت بذلك تميزها وأصالتها وخصوصيتها الثقافية في الوقت الذي أخفق فيه الكثير أمام 

األخالقية  اتحدي الثقافات الغازية. فالثقافة اإلسالمية هي المصدر األول في البناء الثقافي لثقافتنا الوطنية، وبمضمونها وقيمه

استطاعت الثقافة إلسالمية أن تحافظ على أصالتها وأن تقيم بناءها في توازن جعل في أولوياته ما تتطلب هذه الثقافة من التزام 

بالمبادئ السامية والقيم الفاضلة ونشرها على المستوى العالمي، وفي الوقت نفسه اإلفادة من اإلنجازات الحضارية في بعدها 

مختلف األصعدة، وما يعني ذلك من تطوير الذات واللحاق بركب العالم المتقدم، والتفاعل اإليجابي مع اآلخرين  اإلنساني على

 (. 6003)الزنيدي،

 

 : العوامل االقتصادية المؤثرة في المواطنة لدى األفراد4/3/0

افة مادية القرار العام أدت إلى إفراز ثقال شك أن الطفرات االقتصادية الكبيرة التي لم تكن مصحوبة بتطوير مؤسسي آللية صنع 

تختزل مفهوم المواطنة في المنافع االقتصادية، فهناك كثيرون ممن يرون الوطن غنيمة إقتصادية وحسب! ويحددون عالقتهم به 

الظاهرة  دهذه النظرة المادية الصرفة للوطن تصل ح بما يستقطعونه من الكعكة االقتصادية، فإن أعطوا رضوا وإن منعوا سخطوا.

 تتغلغل داخل المجتمع وعلى جميع المستويات االقتصادية واالجتماعية.

وقد أصبح االنتماء المادي االقتصادي في جميع تعامالتنا الرسمية وغير الرسمية يطغى على حساب العمل المؤسسي المبني على 

ارات السياسي والروح الوطنية والرؤية المشتركة في قر الموضوعية والحيادية والشفافية والمحاسبة، الذي يقود إلى تعزيز االنتماء

الوطن العامة والخاصة. والعمل المؤسسي أمر ضروري وشرط أساس لالنتقال بالمجتمع إلى مراحل أكثر نضجا اقتصاديا 

سي هو الذي مؤسوسياسيا وتحريك الموارد الطبيعية والبشرية بكفاءة وفاعلية من أجل تحقيق تنمية مستدامة ومتوازنة. العمل ال

 يصنع الفرق بين الدول المتقدمة وتلك األقل تنمية، إذ إنه يمثل خريطة الطريق لإلنتاج والتطوير،
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إذ يعمل الجميع على بينة من األمر ويكون الكل عارفاً بدوره في التنمية االقتصادية واالجتماعية وما له من حقوق وما عليه من  

 واجبات.

تقويم أداء األفراد والمؤسسات مبنيا على حجم المساهمة في التنمية الوطنية وما يضاف من قيمة وفي العمل المؤسسي يكون  

تجعل الوطن أكثر قوة ومنعة. هذا يتطلب استيعاب مفهوم أن المصلحة الفردية تتحقق داخل إطار المصلحة الوطنية وليس خارجها. 

تقود في نهاية المطاف إلى إقتصاد ومجتمع قوي ومتماسك بفضل قيم  وهكذا ينخرط الجميع في سلسلة من القرارات التنموية التي

 (.0222اإلنتاجية والعدالة والشفافية والمحاسبة وليس فقط بعالقات مادية صرفه)األسمر،

 األفراد فيدورها المؤثر و االجتماعيمفهوم شبكات التواصل : 4/0

ن متنوعت محاولة تقديم العديد ا خالل السنوات األخيرة وتعددت ورا واسعانتشا اإلنترنتعلى  االجتماعيشهدت مواقع التواصل 

مواقع  تعريفاتتعددت كما   .، يوتوب، وغيرهاي في مقدمتها موقع فيسبوك، تويتريأتشباعات، الخدمات وتحقيق مختلف اإل

 إلنترنتامجتمعات على شبكة ستخدم لبناء امج تنها بر" أىعل باالس حيث يعرفها تلف من باحث إلى آخر،تخ ،االجتماعيالتواصل 

ومالوني  وكذلك يعرف بريس (Balas, 2006)."يمكن لألفراد أن يتصلوا ببعضهم البعض لعديد من األسباب المتنوعة حيث

موجهة من طرف سياسات تتضمن  وهيمكان يلتقي فيه الناس ألهداف محددة  على أنها االجتماعياصل مواقع التو كريشمار

لمساهمة االتي يمكن للمستخدمين المشاركة و اإلنترنتايير التي يقترحها البرنامج. وتعّرف على أنها مواقع عدد من القواعد والمع

 .(Preece, Maloney- Krichmar,2005) وبسهولةفي إنشاء أو إضافة صفحاتها 

و المصطلح  ،جتماعياالأي الترابط الشبكي   Social Networkمصطلح أو Social Mediaي اللغة اإلنجليزية يطلق عليهاو ف

ل ؟ بشكاالجتماعيويظل السؤال ماذا نعني بمصطلح التواصل  أدق من ناحية الوصف. (االجتماعيمواقع التواصل )العربي 

لكترونية توفر سرعة إخدمات ( عن طريق مواقع و... أصدقاء،مبسط هي عملية التواصل مع عدد من الناس )أقارب، زمالء، 

لمعلومات أثناء إمدادك بتلك افي واسع فهي مواقع ال تعطيك معلومات فقط بل تتزامن وتتفاعل معك  توصيل المعلومات على نطاق

كما  .(6005)المقدادي،  اإلنترنتلتبادل المعلومات بشكل فوري عن طريق شبكة  اً تكون أسلوب وبذلكفي نطاق شبكتك  عمن

و من  هبتتيح للمشترك فيها إنشاء موقع خاص  اإلنترنتعبر  ةاإللكترونيمنظومة من الشبكات  االجتماعيتعتبر مواقع التواصل 

الجامعة أو الثانوية  أو تجمعه مع أصدقاء نفسها هتماماتثم ربطه من خالل نظام اجتماعي الكتروني مع أعضاء آخرين لديهم اإل

الثاني "للويب"، الذي  ظهرت مع الجيل اإلنترنتوهو أيضا مصطلح يطلق على مجموعة من المواقع على شبكة  أو غير ذلك،

يتيح التواصل بين األفراد في بيئة مجتمع افتراضي يجمعهم حسب مجموعات اهتمام أو شبكات انتماء)بلد، جامعة، شركة،...(، 

كل هذا يتم عن طريق خدمات التواصل المباشر من إرسال الرسائل أو االطالع على الملفات الشخصية لآلخرين و معرفة أخبارهم 

 .(6006)الجرار،نها للعرضهم التي يتيحوو معلومات

 إذواء، على حد س واألفرادالدول أثربالغ على  االجتماعيمعلومات المتداولة خالل وسائل التواصل لوأصبح في الوقت الحاضر ل

ة واتجاهات يعالم التقليدية األخرى بفارق كبير وهو ما منحها قدرة كبيرة على التأثير في الساحة السياسقدرات أجهزة اإلفاقت 

 .قصيرةزمنية  مدةجذب أعداد هائلة من المستخدمين في والرأي العام 
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لتغيير سياسي وأمني  مما أدى فكار واالعتقادات المتطرفة وبخاصة لدى الشبابستخدام هذه المواقع في بث األإولقد أدى ذلك إلى  

  .تهديد أمن الدول وزعزعة استقرارها ومن ثم ،كبير

ستراتيجيات وخطط مدروسة من قبل أجهزة األمن بالدول للتعامل مع هذه المواقع والمعلومات إالبد من وضع ن كاولمواجهة ذلك 

األفراد  يفاإليجابية والسلبية  االجتماعيوسائل التواصل  تأثيرات إبرازإلى بناء على ذلك سعت هذه الدراسة   التي تبثها. 

 لدى المواطنين.  وممارساتهاقيم المواطنة ودرجتها  فيثر والتي بدورها تؤ والمجتمعات في جوانب مختلفة،

 : االجتماعيالتأثيرات االيجابية لمواقع التواصل : 0/4/0

تماعية وسياسية جاوأحدثت تغييرات ثقافية و ،يدا على الماليين من البشربعدا إيجابيا جد االجتماعيلقد أضفت شبكات التواصل 

 :يجابيةومن أهم هذه اآلثار اإل .قتصادية في حياة مجتمعات بأكملهااو

 :كوسيلة إعالمية من الجهات المسؤولة  االجتماعييمكن استخدام وسائل التواصل  تعزيز قيم المواطنة لدى األفراد

مباديء وترسيخ ال ،بالدولة أو شخصيات المجتمع المؤثرة إلبراز الجوانب اإليجابية للوطن والتركيز عليها على نطاق واسع

 طنية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة لدى شريحة كبيرة من مستخدمي هذه المواقع.والقيم الو

 :هم فذة حرة لنا االجتماعيةالعربية في الشبكات يين من أبناء الشعوب األجنبية ووجد المال نافذة مطلة على العالم

 ثقافات العالم بأسره.طالع على أفكار ولإل

 :جيل بمواقع سكيان مستقل في المجتمع يعبر به عن ذاته، فإنه عند الت يجادإلفمن ال يملك فرصة  فرصة لتعزيز الذات

 على الصعيد العالمي.ت الشخصية، يصبح له كيان مستقل تعبئة البياناو االجتماعيالتواصل 

 لعادات اعنك في الدين والعقيدة والثقافة و اً ذلك الغير مختلف إن التواصل مع الغير، سواء أكان :أكثر انفتاحا على اآلخر

و على بعد أوقد يكون بالغرفة التي بجانبك  الميول، فإنك قد اكتسبت صديقا ذا هوية مختلفة عنكن، والمظهر واللووالتقاليد، و

 آالف األميال في قارة أخرى.

 كذلك سهولة التعديل على صفحاتها، و االجتماعيإن من أهم خصائص مواقع التواصل  الرأي اآلخر:منبر للرأي و

افة المحتوى الذي يعبر عن األفكار والمعتقدات التي قد تتعارض مع الغير، فالمجال مفتوح أمام حرية التعبير مما حرية إض

 التوجهات الشخصية تجاه القضايا المختلفةأداة قوية للتعبير عن الميول واالتجاهات و االجتماعيجعل مواقع التواصل 

 .(6006)معتوق،كريم، 

 الوقت ذاتلكنها في من ظاهرة العولمة الثقافية، و االجتماعيفقد تعزز مواقع التواصل  :التقليل من صراع الحضارات 

 وضيحستخدمي تلك المواقع وكذلك تالحضارية، وذلك من خالل ثقافة التواصل المشتركة بين متعمل على جسر الهوة الثقافية و

شخاص على صعيد األ في النهاية على تقارب فكري السياسة، مما يقضي تشعباتلعربية للغرب بدون زيف اإلعالم والهموم ا

 الدول.فالجماعات و
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 :خبار أ فإنه أصبح أيسر على العائالت متابعة ،مع تطور تكنولوجيا التواصل ،فاليوم تزيد من تقارب العائلة الواحدة

 تصال المختلفة.أنها أرخص من نظيراتها األخرى من وسائل اإل، خاصة واالجتماعيمواقع التواصل عبر  اً عضببعضهم 

 :بحث عن أصدقاء الدراسة أو القع من خالل هذه الموا إذ باإلمكان تقدم فرصة رائعة إلعادة روابط الصداقة القديمة

 .(6000)الموسوي، أخبارهم بسبب تباعد المسافات أو مشاغل الحياة نقطعتالعمل ممن ا

 : لمواقع التواصل االجتماعي التأثيرات السلبية :0/4/0

 بية:ومن تلك اآلثار السل .فهي سالح ذو حدين ،سلبية أيضا اً فإن لها أثار االجتماعييجابية لمواقع التواصل إيوجد آثار مثلما 

 فمع سهولة التواصل عبر هذه المواقع فإن ذلك سيقلل من زمن التفاعل على الصعيد  من مهارات التفاعل الشخصي: التقليل

تختلف عن  فاهيهذه المواقع، وكما هو معروف فإن مهارات التواصل الشالشخصي لألفراد والجماعات المستخدمة ل

ن دائرة وأن تلغيه مأ محادثة مع شخص ما فوراً  بدألكتروني، ففي الحياة الطبيعية ال تستطيع أن تمهارات التواصل اإل

 .(6000)خضر، ة زرضغطتواصلك ب

 :تركين، قد تكون جذابة جدا لدرجة يٌنسى معها الوقت.نها مع خدماتها المتجددة التي توفرها للمشإ إذ إضاعة الوقت 

  :إن استخدامها باستمرار كأحد النشاطات الرئيسة في حياة الفرد اليومية، يجعل ترك هذا اإلدمان على مواقع التواصل

 النشاط أو استبداله أمرا صعبا للغاية خاصة وأنها تعد مثالية لملء وقت الفراغ الطويل.

 بية ن العولمة الثقافية هي من اآلثار السلإ إذ ية العربية واستبدالها بالهوية العالمية لمواقع التواصل:ضياع الهوية الثقاف

 نظر الكثيرين.في جتماعي إلمواقع التواصل اال

 :الكثير من األضرارفي تسبب يمشكلة انعدام الخصوصية مما  االجتماعيةتواجه أغلبية المواقع  انعدام الخصوصية 

وقد تصل في بعض األحيان ألضرار مادية، فملف المستخدم على هذه الشبكة يحتوي  ،نفسية على الشبابالمعنوية وال

وتوجهات قد تصل بسهولة إلى أيدي أشخاص  كالتعلى جميع معلوماته الشخصية إضافة إلى ما يبثه من هموم، ومش

 لفكرية والعقدية.توجهات الشباب ا فيوكذلك التأثير  ،قد يستغلونها بغرض اإلساءة والتشهير

 :كأصدقاء  نضيفهم االجتماعيفجميع األشخاص الذين تعرفهم عبر مواقع التواصل  تكوين صداقات مشبوهة أو مبالغ فيها

ا، مما قد يسهم أحيانا في تكوين عالقات مع أشخاص هفورفي وهو لقب غير دقيق، ألن الصداقة تتشكل مع الزمن وليس 

 .مشبوهين أو لهم أهداف غير نبيلة

 :بعض مما يدفع ال االجتماعيتبقى الشخصيات الحقيقية مجهولة خلف مستخدمي شبكات التواصل  انتحال الشخصيات

إلى االبتزاز وانتحال الشخصية ونشر المعلومات المضللة وتشويه السمعة، أو استخدام حساباتهم في تنظيم جرائم  أحياناً 

نتماء لجماعات إرهابية أو متطرفة والتي انتشرت مؤخرا حث على اإلكالدعارة أو السرقة أو االختطاف وكذلك ال ،معينة

 .(6004)بعزيز، االجتماعيبشكل كبير في شبكات التواصل 
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  :تسهم هذه المواقع في بث رسائل سلبية يتم إعدادها بواسطة أفراد من ثقافات مختلفة تماما عن التأثير على األمن الفكري

وثقافته  هوقناعاته وقيمه مما قد يولد لدية أفكارا متطرفة غريبة على مجتمع هي في فكرثقافة المتلقي مما تؤثر بشكل سلب

ودينه، فكل هذه الجوانب ذات ارتباط وثيق باألمن الفكري لألفراد والمجتمعات وخاصة في ظل االهتمام البالغ للشباب 

لمفاهيم قابل. ومن نتائج تداول وتناقل األفكار والديهم في الم والفكريبهذه المواقع ونقص الوعي الوطني والديني والثقافي 

م العديد يتم استخدا إذاختالط وتداخل المفاهيم بين مستخدميها  االجتماعيالمغلوطة بين األفراد من خالل مواقع التواصل 

لمتطرف امن المصطلحات والمدلوالت دون معرفة معناها الحقيقي لتحقيق غايات معينة تغذي النعرات الطائفية والفكر 

 (.6003سالم وغيرها من األفكار الهادمة للمجتمعات )حسام نبيل،كالجهاد في بالد اإل

 :ألغراضها  االجتماعيرهابية مواقع التواصل سّخرت بعض الجماعات المتطرفة واإل وسيلة لنشر العنف والتطرف

 ية من خالل توظيف الخطاب العاطفيرهابوتقوم بتبرير وتسويغ العمليات اإل أفكارها ومعتقداتها، وترويجائية الدع

لكسب أنصار وتابعين جدد. استغلت هذه الجماعات عدم نضج بعض الشباب لتضخ فيهم األفكار المضللة وتزين لهم 

ض في بع االجتماعيو االقتصاديحباط السياسي والخروج عن المجتمع و الهجرة من األوطان مستغلة لبعض مظاهر اإل

ل ما نفسهم في سبيأيه طاقات هؤالء الشباب الى محاربة مجتمعاتهم وتكفير حكامهم و قتل المجتمعات اإلسالمية لتوج

 (.6003)حسام نبيل، يعتقدون من أفكار خاطئة الدين منها بريء

 في تنمية وتعزيز قيم المواطنة االجتماعي: دور وسائل التواصل 5/0

 م، ونقل واقعهملديه ورفع درجة الوعييز البناء الفكري للشباب دورا محوريا في تعز ختلفةالم االجتماعيالتواصل  وسائلتؤدي 

 وذلكضاياهم، ق عنجديدة للتواصل بين الشباب للنقاش والحوارالتفاعلي مفاهيم  كما توفر، م بشكل مباشرومشكالته موطموحاته

اء سلوك ذا الرصيد الفكري في بنستفادة من هقارب والتباين الفكري لدى الشباب، ويمكن للمجتمعات اإليساعد في ظهور مدى الت

نتاج واألمن المواطنة من خالل رصد توقعات الشباب واتجاهاتهم وارتباطها بواقع الممارسة وتعاملها مع قطاعات التنمية واإل

والتوظيف وتحديات الشباب، والعمل على ترسيخ ثقافة إيجابية تسهم في تغيير السلوك النمطي السائد في المجتمعات وضبط 

يم مستمر لمدى انتمائهم لوطنهم واالعتزاز بحضارته وقيمه وسياساته والشراكة الشبابية ومارسات الشبابية بشكل يضعها أمام تقالم

 في برامج التطوير والتنمية.

فئة من أكبر  –في صناعة المواطنة يرتبط بتأثيرها في تشكيل هوية الشباب الوطنية  االجتماعيالتواصل  وسائلفإن دور  عليه

التحفيزية، وترسيخ و ،والتشريعية ،والتعليمية ،والثقافية ،والفكرية، في أبعادها الترويحية – االجتماعيالتواصل  مستخدمي وسائل

مستويات عاليه من الثقة في كفاءة الشباب وبناء قدراته، وما تتطلبه المواطنة من فكر واع  مدرك لمسؤولياته، وشعور بواجب 

 ،حباطواإل ،مواجهة حاالت التشاؤمل  المواقع التفاعليةلمواطنة  عبر توظيف هذه ا قيم عزيزالوطن، وتالتضحية والعمل من أجل 

يث عن خاصة عندما يكون الحد  ،، وحواراته وردات الفعل التي تتخذ مواقف مغايرةهمفي ثقافة بعض ،والنظرة الضيقة ،والسلبية

ليها علتضع  ،لديهمطن القلق االشباب ومو توجهاتنة بذلك إطار الكتشاف المواطنة الحقوق والواجبات والمسؤوليات؛ إن المواط

على تجاوزها، وتوجيه طاقاتهم نحو تعميق ثقافة االبتكار واالختراع  ممساعدته و من ثم العمل علىمؤسسات الدولة يدها 

 ،زيز جودة التعليمكتع ،عالمية والتوعوية والتثقيفية الداعمة للشباببناء المناخات اإل من ثموالموهبة، و
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وتمنحهم الثقة  ،وترقية أساليب التوعية والتثقيف وإيجاد حاضنات للشباب تستقطب أفكارهم وتتيح لهم فرص النقاش وإبداء الرأي 

 .( 6002العويسي،) في أنفسهم، والمرونة في التشريعات الداعمة لعمل الشباب.

كمحطات لتعميق القيمة المضافة لها في رقي الوطن وتحقيق  الجتماعياالتواصل  مواقعتأتي  في ظل مفهوم المواطنة الرقمية 

وتحفيز أبنائه على المحافظة على منجزاته، والسمو بممارساتهم  ،غاياته وتنمية موارده وتوجيهها نحو تحقيق منافعه والترويج له

الوئام والتعارف والحوار، ويمارس دوره في ظل شعور الفرد المستخدم لها، بأنه يحمل رسالة المواطنة الداعية الى السالم و

الكلمة ودقة المعلومة ساعيا نحو تقديم  صدق، والحرص على القويمةخالقيات تزام بالقواعد واألسس واأللالوطني في ظل اإل

يصالها إل والطريقة المناسبة ،من واجبات وما له من حقوق وآلية الحصول عليها هاألفضل، مدركا لحدود مسؤولياته، عارفا بما علي

وفق منظومة القوانين والتشريعات، لتكون تعبيراته ووجهات نظره وتغريداته على  المواقعلمتخذي القرار والمؤسسات عبر هذه 

هذا من شأنه أن يعزز من وقوفه في وجه من يحاول من فهم عميق لمسؤولياته الوطنية. عبر التويتر والفيس بوك وغيرها نابعة

 .المنجز الوطني، بما يتيحه من شواهد حية ودالئل شاهدة على عظمة هذا المنجز وشموخه أن يقلل أو يشّوه صورة

  االسترتيجيةرئيسي للمعلومات األمنية و كمصدر االجتماعيالتجارب الدولية في استخدام وسائل التواصل : 6/0

 جتماعياالوسائل التواصل تاحة خالل المعلومات المسيتم استعراض بعضاً من التجارب الدولية التي اعتمدت على  فيما يلي

، المخاطر األمنيةو الجرائم مواجهةخاصة للتصدي للكوارث واألزمات، وكذلك  وتطبيقات كمصدر أساسي في تطوير أنظمة

 .مدى نجاح هذه التجارب في تحقيق أهدافها وغاياتها من غير استخدام مصادر المعلومات التقليديةو

  اليابانية: : التجربة0/3

  (JMA) اليابانية الجوية رصاداأل وكالة في الزالزل رصد في المستخدم الزالزل وإدارة اكتشاف طبيقت

( إطار عمل تطبيقي يستمد معلوماته وتحديثاته من برامج التواصل JMAطورت وكالة األرصاد الجوية اليابانية ) :الهدف

 لزالزل بشكل تلقائي ويرسل تحذيرات على شكل رسائل بريدوبشكل خاص برنامج تويتر، يقوم النظام بالكشف عن ا االجتماعي

( إلى رفع كفاءة واستعداد المواطنين للكوارث JMAإلكتروني للمستخدمين المسجلين، إذ تهدف وكالة األرصاد الجوية اليابانية )

 الطبيعية. 

حديد أماكنها على الخريطة وبدقة عالية، حيث يقوم باكتشاف الزالزل وت 6002تم إعتماد البرنامج للمرة األولى سنه  اإلجراء:

 باإلضافة إلى الطرق التقليدية.  االجتماعيوذلك باستخدام تحديثات وسائل التواصل 

دقائق قبل الوسائل التقليدية للكشف  2من الزالزل وبمعدل  %22يجابية فقد قام بالكشف عن إحصل التطبيق على نتائج  النتائج:

 .( 0Sakaki, et al., 201(درجات رختر 5عن  عن الزالزل التي تزيد قوتها

 : التجربة البريطانية:0/3

 (0110أحداث شغب ومظاهرات صيف لندن والمدن االنجليزية )

 على الحصول وإمكانية الشغب، وأحداث المظاهرات في االجتماعي التواصل وسائل تلعبه الذي الدور عن الكشف الهدف:

 .وتحليلها منها األمنية المعلومات
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 ميةالعال األحداث خالل وبالذات القرار اتخاذ دعم في الحديثة المعلومات من النوع هذا على يعتمد أمني برنامج تطوير :اإلجراء

  وغيرها. والرياضية االقتصاديةو السياسية األحداث من وغيرها 0 الفورميال سباقات أو كاألولمبياد

 لألحداث لومفص واضح تحليل مع ،هامة وبيانات حصائياتإ على تشتمل التي النتائج من العديد عن التجربة أسفرت النتائج:

 الشرطية الممارسات ودعم ،واألمان األمن تعزيز في ستخدامهاإو التكنولوجية الممارسات أفضل الى والوصول المتصاعدة،

 . ),al., et Lewis (2011الحديثة

 التجربة األمريكية:: 3/3

 مدينة سياتل األمريكية -دني واالستجابةالقيادة العامة للدفاع الم

 البشرية الثروات على تسعى القيادة العامة للدفاع المدني واالستجابة في مدينة سياتل األمريكية لتطوير قدراتها في الحفاظ الهدف:

يقوم بجمع المعلومات وذلك عن طريق تطوير برنامج أمني تفاعلي  ،والخاصة العامة للممتلكات الحماية وتوفير، للدولة والمادية

 . االجتماعيعن الحرائق من وسائل التواصل 

يقوم باكتشاف نوع الحدث األمني )حوادث أو حرائق إذ  ،)2014) عام مارس منبدأ العمل التجريبي للبرنامج في شهر  اإلجراء:

   فقط. االجتماعيواصل أماكنها على الخريطة وبدقة عالية باستخدام تحديثات وسائل الت (، وتحديدأو جرائم وغيرها

من األحداث األمنية في المدينة مقارنة مع الطرق التقليدية في اإلبالغ عن هذه األحداث األمنية،  %32,04تم الكشف عن  النتائج:

كما تمت مقارنة هذه الدراسة بدراسات أخرى مشابهة وتشير النتائج إلى أن هذا التطبيق قادر على اكتشاف خمسة أضعاف 

 ,.Schulz, et al). تقريبا %3.88األمنية وبشكل مباشر وتلقائي مقارنة مع أفضل دراسة ذات صلة وبفاعلية تعادل الحوادث 

2015) 

 االستفادة من هذه التجارب الدولية فيما يلي: ويمكن

 والتطبيقات البرامج من ستفادةاإل كذلك منها، ستفادةاإلو العالمية والتجارب الخبرات أحدث على اإلطالع 

 ة.عالي فعالية ذو المواطنة لتنمية خليجي رقمي تطبيق لىإ للوصول منها والتعلم ،العالقة ذات إللكترونيةا

 جهزةلأل بالنسبة ذلك ومعوقات المصادر تلك مع التعامل ومقومات المفتوحة بالمصادر المتوفرة المعلومات أهمية 

 الخليج. بدول المختلفة

 المختلفة ميةالعل التخصصات بين الثغرات لسد عام بشكل واألمني الوطني، ملوالع العلمي، البحث عملية بين الربط 

 الوطنية الممارسات أفضل الى للوصول وغيرها والنفسية االجتماعية والدراسات والبرمجة الحاسوب كعلوم

 .الرقمية

 والحديثة التقليدية المعلومات مصادر من المستقاة المعلومات بين التكاملي الربط. 

 ومهاراتهم كفائتهم لرفع وذلك والمبرمجين للمطورين ودورات عمل ةخط وضع. 

 رعالشا فعل رد وقياس القرار تخاذإ دعم في االجتماعي التواصل وسائل من األمنية المعلومات من االستفادة دعم 

 وغيرها. واألمنية االقتصاديةو السياسية القرارات تجاه
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 إلطار التطبيقيا

واألساليب  ،وأدواته ،وعينته ،منهج البحثتوضيح وذلك من خالل  بشكل تفصيلي لبحثالمنهجية لات جراءاإل الجزءهذا يستعرض 

 وتحقيق أهدافه. ،أسئـــلة البحـــث ناإلحصــــائية المتبعة لإلجابة ع

 منهج البحث :0/3

يه هذا النوع لبـحث ولما يقتضهذا ااسب لألنه المنهج المن ،فقد تم استخدام المنهج التطبيقي التجريبي ،لطبيعة البحث وأهدافه نظراً 

( وتحليلها وتجربة إطار العمل Twitter) االجتماعيتم جمع كم كبير من البيانات من موقع التواصل  إذالعلمية، من الدراسات 

تـــائج نلوصول إلى نتائج وتوصيات تـسهم في الوصول إلى أفضل الممارسات العملية لتعزيز قيم المواطنة واستـخالص لعليها 

 تها إلى واقع عملي يمكن تطبيقه.تفيد في عالج مـشكلة البحث ومن ثم ترجمة مخرجا ،معينة

 عينة البحث :0/3

 ،االجتماعيالهدف من هذه الدراسة هو تطوير برنامج قادر على قياس المواطنة وعالقة الفرد و الدولة من خالل وسائل التواصل 

مع ، لقد قمنا بجةهذه المنصات الرقمية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربيومن ثم تعزيز قيم المواطنة من خالل 

تم اختيار موقع تويتر إذ (، Twitter) االجتماعيعينة البحث في هذه الدراسة باستخالص رسائل المستخدمين من موقع التواصل 

من  ، وألن الوصول للموقع يسيربه من البيانات المنشورة لكم الهائلللعديد من األسباب ومنها شهرته وكثرة عدد المستخدمين وا

ـــهزة أو أجـخــــالل الكم الهائل من التطبيقات التي تساعد على الوصول إليه سواء بواسطة الكمبيوترات اللوحية المحمـــولة 

واء في بيته أو عمله أو حتى من العالم سي ن المستخدم يمكنه أن ينشر ما يريد بحرية من أي مكان فإ، لذا فالهواتف المحمولة

 وحاً للمعلوماتمصدراً مفت يعتبر إذ إنهمواقع التواصل األخرى مثل فيسبوك آو جوجل بلس  من بينالشارع، أما سبب اختيار تويتر 

Open Access)) . كبيرة  ةالطبيعة المنفتحة لموقع تويتر تسمح لمجموع .األكاديميينكما أنه متاح ومجاني للمبرمجين والباحثين

وبشكل تلقائي ومباشر مع بعضهم البعض وهذا العامل يعد أقل شيوعا بين األفراد أو المجموعات  من المستخدمين للتفاعل علناً 

ي را رقمية تعزز تبادل المعلومات في الوقت الحقيقااألخرى، كما أن تويتر يدعم بشكل فعال أغو االجتماعيةفي شبكات التواصل 

(Real-Time )ذاهبوالم ،والديانات ،والمعتقدات ،واآلراء ،مباشر مما يدعم التفاعلية والتلقائية لمختلف األفكار أي بشكل، 

 لجمع البيانات لغرض هذا البحث. ومالئماً  مناسباً  واألعراق، مما يجعله مصدراً 

كبر لذا فقد قمنا بجمع أ ،ماعياالجتمن خالل وسائل التواصل  اإللكترونيةالرقمية أواألساسي هو قياس وتحليل المواطنة  الهدف

يتم جمع البيانات بشكل إذ ، ((MongoDBقدر من تغريدات المستخدمين وتخزينها بشكل تلقائي وفوري في قاعدة بيانات مؤقتة 

والذي يتيح للدارسين جمع التغريدات المنشورة في  (Twitter Streaming APIمبــاشر من موقع تويـــتر من خـــالل تطبيق )

نات البيا ونيجمع واتختلف من باحث آلخر وإن كان تي يتم جمعها، ومما يجب مالحظته أن البيانات الال مقابل ماديقع وبالمو

 .االجتماعيبواسطة كلمات بحث متطابقة وذلك لنظام العشوائية المتبع طبقا لشروط وأحكــام مواقع التواصـــل 

 ئيسيتينر)تويتـــر( بواسطة طريقتين  االجتماعيمين من موقع التواصـــل بجمع رسائل المستخد ام الباحثانفي هذه الدراسة ق

(، الطريقة األولى باستخدام الوسم أو 50/2/6002إلى  0/2/6002ولمدة شهر كامل )ثالثين يوما: من تاريخ 

 ، (Mention)والطريقة الثانية بواسطة اإلشارة إلى المستخدم ،(Hashtag)الهاشتاق
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ويمكن إدراجـــه باستخدام الرمز )#( في أي مكان في  االجتماعيوسم السمة األبرز من سمات مواقع التواصل يعد الهاشتاق أو ال

 ما يتم استــــخدام الهاشتاق للفت انتباه المستخدمين غالباً . وأي في البداية أو المنتصف أو في نهاية نص الرسالة ،نص الرسالة

حول موضوع معين، هناك تصنيفات كثيرة للوسم فمنها ما يقوم على درجة  يدور غالباً ن الوسم إ إذاآلخرين إلى فكرة المستخدم 

األولي هو رصـــد  الهدف إذ إنومنها ما يحتوي على أرقام وغيرها،  ،ومنها ما يقوم على ذكر اسم شخص أو مكان ،الوضوح

ية أما اإلشارة إلى مستخدم فهي آل ،المواطنة فيها لقياس نسبة حول دول الخليج الست كالً على حدهاآلراء و التعليقات وتحليــل 

تويتر وغيره )ولكن بصور مختلفة( للرد على مستخدمين آخرين، أو إلشراك مستخدمين  االجتماعيمستخدمة في موقع التواصل 

 هي دمثم اسم المستخالرمز )@(  ،آخرين في الحوار حول موضوع معين  أو حتى للفت انتباه مستخدم إلى موضوع أو حدث

ي سـواء أولها أو ف ،صيـــغة اإلشـــارة في موقع تويـــتر ويمكن للمستخدم ذكر مستخدم واحد أو أكثر في أي مكان في الرسالة

 الوســط أو آخرها. 

التغريدات التي تحتوي على األوسمة التالية:  بواسطة جمعالطريقة األولى طريقتين: تمت عملية جمع البيانات باستخدام 

، يالعرب#الخليج_باإلضافة إلى الوسم  ه، أي وسم كل دولة على حد#اإلمارات، #عمان، #قطر، #الكويت، #البحرين، دية#السعو

مجموع التغريدات المجموعة باستخدام الطريقة  ( يبيـن كل وسم مع عدد التغريدات التي تحتوي على ذلك الوسم،6رقم ) الجدول

 وهو عدد كبير ونموذجي لهذا النوع من الدراسات التحليلية.ألف تغريدة  400األولى )الوسم( يتجاوز 

 وذلك للكشف عن عالقة المستخدمين مع أهم ،مستخدمالجمع التغريدات التي تحتوي على اسم فهي عبارة عن الطريقة الثانية أما 

ففي  .يهقياس نسبة الوطنية فالحسابات السياسية وبعض الحسابات الحكومية الهامة والشهيرة والتي تمثل المجتمع وتمكننا من 

مستخدمين وفق موقع  ةالسعودية علي سبيل المثال تم جمع التغريدات التي تحتوي على اسم أشهر خمس

( www.socialbakers.com الخاص لإلحصائيات بموقع تويتر، فقد جاء حساب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن )

(، كما ١كما جاء في الجدول رقم ) 124836بات شهرة وأكثرها ذكرا بمجموع ( كأكثر الحسا(KingSalman@عبد العزيز 

وحساب وزير ،  (spagov@)وحساب وكالة األنباء السعودية واس  ،(SaudiNews50@)جاءت الحسابات أخبار السعودية 

كأكثر  (MOISaudiArabia@)وحساب وزارة الداخلية الرسمي ،  (AdelAljubeir@)خارجيتها عادل بن أحمد الجبير 

على التوالي في المملكة العربية السعودية، وكذلك هو الحال مع الدول األخرى من دول مجلس التعاون لدول  الحسابات ذكراً 

( يوضح أكثر خمسة حسابات شهرة والتي تحتوي على اسم مستخدم من المستخدمين والذين تم 5الجدول رقم ) .الخليج العربية

( بجانب كل دولة وعدد www.socialbakers.com دمين في كل دولة وفق الموقع الشهير )شهر المستخأاختيارهم وفق 

( أي 4005225=  5200406+ 405520التغريدات التي تشير إلى ذلك الحساب، مجموع التغريدات المجموعة لهذه الدراسة )

 وهو عدد كبير ومثالي من البيانات الرقمية. ةمليون تغريد 4ما يزيد على 
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 خالل شهر ة( مجموع التغريدات بواسطة الوسم لكل دولة من دول الخليج العربي0ول رقم )الجد

 مجموع التغريدات التي تحتوي على الوسم الوسم

 124836 السعودية#

 89107 اإلمارات#

 56521 عمان#

 33693 قطر#

 62608 الكويت#

 30336 البحرين#

 6260 الخليج_العربي#

 403361 داتالمجموع الكلي للتغري

 

منهم رموز وطنية لكل دولة من دول مجلس التعاون  ،لى أشهر المستخدمينإشارة ( مجموع التغريدات بواسطة اإل٣الجدول رقم )

 خالل شهر ةلدول الخليج العربي

مجموع التغريدات التي تحتوي  حسابات سياسية 5قائمة ألشهر  الدولة

 على اسم المستخدم

 

 

 لسعوديةا

 

 712011 (@KingSalman) عبد العزيزسلمان بن 

 93829 (SaudiNews50@)أخبار السعودية 

 45530 (spagov@)واس 

 33684  (AdelAljubeir@)عادل بن أحمد الجبير 

 28431 (@MOISaudiArabia)وزارة الداخلية 

 

 

 اإلمارات

 

HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) 1136983 

Hamdan bin Mohammed 

(@HamdanMohammed) 

865241 

(@MBZNews)  249548 أخبار محمد بن زايد 

(@SaifBZayed)  30188 سيف بن زايد آل نهيان 
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 (@UAE_BARQ)  19639 برق اإلمارات 

 

 

 عمان

 

 

(@oman1_news) أخبار عمان|oman news  32922 

 19228  (ONN_1@)شبكة األخبار العمانية 

(@OmaniaAffairs) 14982 عمانية شؤون 

 (@al_wisal)Al Wisal - 2477 الوصال 

 (@OmanTVGeneral) OmanTV 2398 القناة العامة 

 

 

 قطر
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 البحث ت: أدوا3/3

أداة مالئمة الختبار التقنيات واإلطارات العلمـــية المطورة من قبـــل الباحثـــين للتعرف على مدى فعاليتها  تعد التجارب العملية

 Machine) لةاآلالتي تعرف بتدريب  باختــــبار عدد من تقنيات التصنيف التلقائي ام الباحثانوللتأكد من جودتها، وعليه فقد ق

Learning)  الهدف  شرح وسيتمطورة، موضع نهج الختبار طريقة  تمفبـــعد أن تم تحديد مشكلة الدراســـة وأهــــدافها وأسئلتها

قياس فعالية كل منها وإجراء مقارنة معيارية بينها وسبل  عليها، إذ يجب وشرح التقنيات المعتمدة ،من مرحلة التصنيف اآللي

 ولى إلى قسمين:التجربة األ تم تقسيملذا ؛ تطويرها

 اختيار أفضل طريقة تصنيف من بين ثالث تقنيات حديثة مختارة. القسم األول:

 اختيار أفضل الخصائص التي تساهم في زيادة فعالية مرحلة التصنيف. القسم الثاني:

 : عن طريق النطاق الجغرافي والنطاق الشعبي علىبعد ذلك تمت دراسة نسبة الوطنية لكل دولة من دول مجلس التعاون 

: قياس نسبة الوطنية لكل دولة من دول مجلس التعاون من خالل األوسمة )الهاشتاق(، حيث يتم جمع كل التغريدات المتاحة أوالً 

 تحت وسم أسماء دول الخليج الست وكذلك وسم باسم الخليج العربي.

أشهر  تويتر، فبعد تحديد االجتماعيالتواصل  النطاق الشعبي وذلك ألشهر خمسة مستخدمين لموقع على: قياس المواطنة ثانياً 

 حسابات سياسية أو وطنية على تويترلكل دولة خليجية تم جمع كل التغريدات التي أشارت إلى هذه الحسابات أو األشخاص. خمس

  

  للتقويماألساليب اإلحصائية : 4/3

أو ما  (عشرة أضعاف) استخدام طريقة التحقق الشهيرة عبر من دقة النتائج في جميع التجارب العملية تم استخدام نهج التحقق

وهو نهج هام في التحقيق يتميز باإلنصاف والعشوائية في اختيار عينة   (A ten-fold cross validation approach)يسمى 

( اد مقارنتهاتقنيات المرلتدريب واختبار أساليب التعلم )ال تي تم جمعهاتخدمت البيانات الفقد اسُ  ، (Burnap, et al., 2015)البحث

مرات متتالية، في كل مرة يتم تدريب التقنية )الطريقة(  00أقسام متساوية وتدريبــها  00حيث يتم تقسيم مجموعة البيانات إلى  ،

تـــخدم سويستخدم القسم العاشر واألخير من البيانات للتجربة واالختبار، ثم تعاد التجربة مرة أخــرى فيُ  00أقسام من أصل  2على 

 بيـــانات أخرى غير األولى في التدريب والعاشرة في التجريب وهكذا، إلى أن يتم التدريب واالختبار عشر مرات متتالية. 2

في جميع التجارب سواء الختبار مرحلة التصنيف أو مرحلة التجميع وذلك لعدة   1WEKAتم استخدام برنامج التعليم واالختبار 

 أسباب وهي:

 فر لالستخدام العلمي.ااني ومتوالبرنامج مج .0

 سهولة االستخدام والمقارنة بين التقنيات. .6

يحتوي على العديد من التقنيات سواء التجميعية أو التصنيفية وكذلك طرق عديدة للتحقق من النتائج التي تم التوصل  .5

 إليها.

                                                 
1 http://www.cs.waikato.ac.nz/ml/weka/ 
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 تتم عمليات الحساب والتحليل بشكل تلقائي وال تستغرق وقتا طويال. .4

 وذلك على النحو التالي: (4كما في الجدول رقم ) دام عدد من المؤشرات واألساليب اإلحصائيةكما تم استخ

 

 اإلحصائية واألساليبالمؤشرات  (4الجدول رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

(: معدل المرات الصحيحة التي تصيب فيها التقنية المراد قياسها مقارنة بالطريقة اليدوية أو العامل Precision) جودةال .0

 ( بالمعادلة الحسابية التالية:Precision)جودة س ال(. ويتم حساب مقيــــاtpالبشري، أو نسبة اإليجابية الصحيحة )

tp

tp + fp
= (Precision) الجودة  

(: عدد المرات الخاطئة التي تخطئ فيها التقنية المراد قياس فعاليتها مقـــارنة بالطريقة اليدوية أو Recallاالستدعاء ) .6

 ( بالمعادلة الحسابية التالية:Recallـاس االستدعاء )(، ويتم حساب مقيـــfpالعامل البشري، أو نسبة االيجابية الكاذبة )

  
tp

tp + fn
= (Recall)االستدعاء 

F)معيار  .5 − measure) جودوهو أحد أفضل مقاييس الفعالية اإلحصائية ألنه يدمج معيـــــار ال( ةPrecision )

دام لطريقة اليدوية ويتم قياسها باستخ(، وفعليا يقوم هذا المعيار بقياس مدى نقاء التقنية مقارنة باRecallواالستدعاء )

 المعادلة الحسابية:

االستدعاء × الجودة × 2

االستدعاء +  الجودة
 = (F − measure)معيار  

(: معدل المرات التي تتفق فيها التقنية مع الطريقة اليدوية سواء سلبا أو إيجابا إلى العدد الكلي من Accuracyالدقة ) .4

حساب  ويتمحيث يتم حساب اإلجابات الصحيــــحة إلى العدد الكلي من اإلجابات،  اإلجابات، وتسمى بالطريقة القطرية

 (Accuracyمقياس الدقة )

    التالية:  بالمعادلة الحسابية  
tp+tn

tp+fp+fn+tn
= (Accuracy)الدقة  

 

 

 

التقنية المراد 

قياس 

 فعاليتها

 الطريقة اليدوية 

 ال نعم 

 إيجابية صحيحة نعم

tp (true positive) 

 إيجابية كاذبة

fp (false positive) 

 سلبية كاذبة ال

fn (false 

negative) 

 سلبية صحيحة

tn (true negative) 
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و أكثر لذا فهو ( والذي يستخدم لقياس مدى االتفــاق بين حكمين أCohen’s kappa coefficientمعامل االرتباط ) .3

فإن االتفاق بين الحكمين يكون كبيرا  0يقيس نسبة االتفاق الداخـــلي، كلــــما زادت قيمــــة هذا المعيار واقتربت من 

 وكلما قل واقترب من الصفر كلما كان االختالف بين الحكام أكبر.

 بي والنسبة المئوية. كما تم استخدام بعض األساليب اإلحصائية الشهيرة كالمعدل والمتوسط الحسا .2

 

 إطار العمل المقترح: 5/3

واحد ليس في اليوم ال ،المفيدة منها وغير المفيدة ،بالكم الهـــائل من المعلومـــات المنشورة االجتماعيتتميز وسائل التواصل 

لتحديثات الروتينـــية للمستخدمين عتبــار عــدد الشائعات وكذلك اوحسب وإنما في الثانيـــة الواحــــدة ، وإذا أخذنا بعين اإل

المختلفة نجد أن أي إطار عمـل البد وأن يكون مرنا وقادرا على التعامل مع هذا الكم الهائل من المدخالت،  ضوعاتوالمو

ولصعوبة هذه المهمة نجد أن الباحثين في هذا المجال يعتمدون على طريقة تبسيط المعلومات واستخالص األحداث ذات األهمية 

( يوضح إطار العمل المقترح والذي يتكون 0الشكــل رقم )  ،قط ومن خالل عدد من الخطوات التي تكون اإلطار اإلجمالي للنظامف

 من خمس خطوات أو مراحل أساسية هي : 

 

 االجتماعي( الهيكل المقترح لجمع المعلومات من وسائل التواصل 0الشكل رقم )

 ((Data Collection: مرحلة جمع المعلومات 0/5/3

تهدف هذه الخطوة إلى جمع أكبر قدر من تغريدات المستخدمين وتخزينها بشكل تلقائي وفوري في قاعدة بيانات مؤقتة 

MongoDB))موقع تويـــتر خـــالل تطبيق ، يتم جمع البيانات بشكل مبــاشر منTwitter streaming API)  ) والذي يتيح

نتها بالعدد مقار ت، وتعد هذه النسبة كبيـــرة جدا إذا تمبال مقابلدات المنشورة في الموقع جمع نسبة معينة من التغري باحثينلل

 % 50أن هناك شـــركات ومواقع توفر نسبة أكبر من البيانات بما يصل إلى إلى الكلي لرسائل المستخدمين، كما يجـدر اإلشارة 

 معيج موعة تختلف من باحث آلخر وإن كان كل منهمالبيانات المج وبأســعار متفـــاوتة، ومما يجب مالحظته أيضا أن % 30أو 

 .االجتماعيالبيانات بواسطة كلمات بحث متطابقة وذلك لنظام العشوائية المتبع طبقا لشروط وأحكــام مواقع التواصـــل 
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 (من ولمدة شهر كامل تينرئيسيبجمع رسائل المستخدمين من موقع تويتـــر بواسطة طريقتين  ام الباحثانفي هذه الدراسة ق

والطريقة الثانية بواسطة اإلشارة إلى المستخدم كما  ،(، الطريقة األولى باستخدام الوسم أو الهاشتاق50/2/6002إلى  0/2/6002

تالفات لتحـــديد االخ وذلك االجتماعييوما من موقـــع التواصــــل  30جمــع البيـــانات لمدة  فقد تم، ثعينة البح تم التوضيح في

ة الزمنية المحددة وكذلك لتدريب خوارزمية مرحلة التجميع والتي تتطلب بيانات مدوالتغيرات في رسائل المستخدمين خـــالل ال

ت تجدر اإلشارة إلى أننا نقوم بتخزين جميع التغريدا ة(.ياريتدريب وأخرى لالختبار ولوضع معايير ومستويات رقمية )عملية مع

 حذفها من الذاكرة كما يتم حذف المجموعة غير النشطة )في مرحلة التجميع( والتي ال يتم تحديثها أو إضافة ساعة ثم يتم 64لمدة 

 ساعة. 64لها في غضون  تغريــدات

 (Pre-Processing) : مرحلة معالجة المعلومات األولية0/5/3

لبية من نسبة البيانات الس وتقليلل والتجميع جودة البيانات وإعدادها بشكل أفضل لمرحلة الفص تهدف هذه الخطوة إلى تحسين

ال تمت بصلة  ةتغريدالمجموع الكلي من البيانات، عمليا الهدف الرئيسي لهذه الخطوة الهـامة في إطار العمل هو حذف أي 

 لألحداث والتطورات الهامة، تتضمن مرحــــلة معالجة المعلومات األولية الخطوات التالية:

 ليلة األهمية.التخلص من الكلمات ق -0

 . (Khoja, et al., 2001) استخدام معالج لغوي متطور وهو معالج خوجة -6

 التخلص من التغريــــدات التي ال يزيد محتواها عن ثالث كلمات ألنها ال تحتوي على معلومات هامة بشكل عام. -5

ة ف الكلمات فهي أقل عرضالتخلص من التحديثات التي تتكون من كلمة واحدة تتعدى في عدد حروفها نصـف عدد حرو -4

 .مثال التغريدة: صباااااااااااااااااااااااااح الخير أعزائي()، لتحتوي على معلومات مفيدة

 

 ((Classificationالتصنيف مرحلة الفصل و :3/5/3

مرحلة في ال تعد هذه المرحلة ومرحلة التجميع أهم مرحلتين في إطار العمل، فبعد أن تمت معالجة البيانات بشكل أولي ومبسط

ل الحوارات مث ،السابقة تهدف مرحلة الفصل والتصنيف إلى فصل التغريدات المهمة عــن التغريدات والتحديثات عديمة الجدوى

ــذه ستخدام العديد من البرامج والتقنيات في هإتم  .والتحديثات الشخصية أو العائلية وغيرها ،بين المستخدمين وأخبار المشاهير

هو أفضل طريقة يمكن استخــدامها في هذا ( Naive Bayes Classifier)عمليا إلى أن نظام  تم التوصل لكنـلة والمرحــــ

البرمجية الحسابية وبشكل  (Rلغة )استخدام أنه تم تجدر اإلشارة هنا إلى  ،(Sankaranarayanan, et al., 2009) الغرض

يف، هذه المرحلة شديدة األهمية ألنها تقوم بتقليل الكم من لبناء وتجربة مرحلة الفصل والتصن( e1071 R package)خاص

تخاذ إالبيانات التي تم تجميعها ومعالجتها على أساس الموضوع وكذلك يتم تنظيف وتصفية المعلومات غير الهامة لعملية دعم 

 القرار. 
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 (Clustering) مرحلة التجميع: 4/5/3

تم التخلص من التغريدات غير الهامة والتي ال عالقة لها  ،هامةأخرى غير و هامةبعد أن تم تصنيف التغريدات إلى تغريدات 

 تم جمع التغريدات الهامة واالنتقال بها إلى المرحلة التالية، لذا باألحداث والتطورات ذات الطبيعة األمنية 

حدة يطلق عليها مجموعة مجموعة وامرحلة التجميع إلى جمع التحديـــثات المتشـــابهة في المـادة والمضمون في  قامت

Cluster)) ًأو  اً أو اقتصادي ، وعليـه فإن كل التغريـــدات في المجموعة الواحدة يجب أن تنتمي إلى موضوع معين سواء سياسيا

 ةمع مالحظة أنه ال يتم تعيين عدد المجموعات أو موضوعـاتها بشـــكل مسبق، وتعـــد هذه الخاصي ،وغيرها أو أمنياً  رياضـياً 

 :لعدة أسباب  (Online    clustering)ة التجميع التلقائيةختيار طريقاتم و قد مميزات إطار العمل المقترح،  أحد

  االجتماعيدعم التعامل مع الكم الهائل من التحديثات والتغريدات في مواقع التواصل. 

 .دعم التلقائية وتوفير الوقت والجهد مقارنة بالتقنيات األخرى 

 لمسبق بعدد المجموعات وال موضوعاتها وإنما يتم التوصل لها من خـالل التغريدات وبشكل مباشر.ال تشترط العلم ا 

في حال وجود تحديث أمني مهم يتم إخطار القائمين على البرنامج وبشكل تلقائي عن طريق إرسال تنبيه أو تحذير مباشر بصورة 

بإخـــطار المسؤولين أو أصحاب القرار باألحداث األمنية الهامة  ن فيهاوتشابه بروتوكول غرفة العمليات والتي يقوم العامــل

 وبحسب التدرج المعمول به.

 (Summarization) مرحلة التلخيص :5/5/3

 من ةتغريدهذه المرحلة اقتراح أفضل  إذ هدفتالتلخيص أو تمثيل كل مجموعة هي الخطوة األخيرة في إطار العمل المطـــور 

صعب في حـــد  المجموعة بشكل تلقائي هي مهمة شاقة وتحد   وتلخيــــصي المجمــــوعة الواحـــــدة بين مجموعة التغريدات ف

ختيار أفضــل تغريــــدة تمثل عددا من التغريــــدات المتشابهة في الموضوع لكي تسهل وتختصر على إ تموفي هذا العمل  ذاته،

 ة بسيطة.مدالتطورات خالل القائمين على البرنامـج قراءة معظم التحديـــثات و

 والذي يتــركز على استخالص أهم، االجتماعيهناك عدد من اآلليات المستخدمة في عملية التلخيص في سياق وسائل التواصل 

 Chakrabarti)الباحثة تشاكر ابـارتي  مقترح منها على سبيل المثال ال الحصر، الكلمات وأكثرها شيوعا في المجموعة الواحدة،

et al., 2011)   أكثر تعقيدا يقوم على استخراج األفكار الرئيسـية لكل مجمـــوعة ولكن هذا النهج  اً وأسلوب قدمت مقترحاً حيث

ات إلى طريـقة تستخــدم مصفوف باحثون آخرونتوصل بينما وقد ينتج عبارات غير مفهومة،  ،يتطلب وقتا طويال وغير عملي

ات رئيسية من التغريدات من المجموعة الواحدة،  وبشكل عام البد من مراعـاة عدد أقــل تعقيدا وتستخلــص كلمات أو مصطلح

كاألبحاث  ،عن غيرها من وسائل النشر التقليدية االجتماعيمن الخصائص التي تميز أسلوب كتابة الرسائل في وسائل التواصل 

 :التي ينبغي مراعاتها هذه الخصائصومن  ،أو المقاالت أو حتى الكتابات المطولة في الشبــــكة العنكبوتـــية
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 .متوسط طول التغريدة أو الرسالة -0

 المصطلحات شيوعا في عين االعتبار.أخذ أكثر الكلمات و -6

 (.(Retweet Numberدد مرات إعادة النشر أو اإلرسال ع -5

 .صورة أو مقطع مصور أو غيرها من الوسائط المتعددة إحتواء التغريدة على -4

 ( التي تتضمنها المجموعة. URLيبروابط )عناوين الوعدد ال -3

 ((Alsaedi et al., 2016 دراسة سابقة وقياس مدى جودتها في ،تطويرها وتجريبها تموسيلة تلخيص استخدام  تمفي هذا البحث 

ذكر عدد مرات ( والتي تعتمد على خاصيتين أساسيتين وهما الخاصية الزمانية وTemporal TF-IDFالطريقة المطورة ) ،

رق ط(، تم تجربة الوسيلة المطورة في التلخيص ومقارنتها بأفضل ال Frequencyأو الكلمة في التغريدة )معدل التكرارالمصطلح 

 اً مبهر المطورة أداءاً  هذه الطريقةواألنظمة المطورة حديثا في مجال تلخيص التغريدات والفقرات أو الجمل القصيرة، أظهرت 

المؤشرات واألساليب اإلحصائية المتبعة: الجودة على  بفارق كبير اعتماداً و ،فقد تفوقت على جميع األنظمة األخرى

(Precision) و( االستدعاءRecall ومعيار )(F − measure) و( الدقةAccuracy).  

 Artificial Intelligence and Machine Learning لةاآل االصطناعي وتدريبالذكاء : 6/3

ن أحدث و أفضل التقنيات المستخدمة في عصرنا الحاضر، موالتعلم الرقمي العميق   ةاآلل وتدريب وتعليم ياالصطناعيعد الذكاء 

ات بعدد غير محدود من الصناع فهذه التقنيات تستخدم في صناعة الحواسيب واألجهزة اللوحية وصناعة السيارات الذكية مروراً 

اعات الحديثة، كما أنها عصب التطوير والتحليل لوسائل وصوال إلي أدق األجهزة والمعدات الطبية والعديد من الصن ،الحديثة

اآللة أن تعليم و لةولتسهيل التفرق بينهم يمكن القول بشكل عام أن التعلم الرقمي العميق  هو جزء من تعليم اآل التواصل الحديثة،

 جهزة الكمبيوتر ومحاولة تطويرهايقوم بالتعامل مع ومحاكاة السلوك الذكي في أالذي ، االصطناعيهو جزء وأحد تقنيات الذكاء 

 .للقدرات البشرية الهائلة ووظائفها المختلفة اإللكترونيةللوصول باألجهزة  لتقليد السلوك البشري الذكي

نات بيانات محددة مسبقا هو المهمة األساسية في علوم البيا على وفق اآللةظام تعليم ن باستخداملتصنيف البيانات  بناء نماذج كما أن 

صة في مجال البحوث التي تنطوي على مجال التصنيف، فمثال بناء نموذج للتنبؤ بأسعار المنازل يتوجب عليه استخدام بيانات وخا

لعواطف والمعتقدات أو المشاعر )مثل الكراهية في المجتمعات أو نسبة تقبل الشعب ا تحليلتاريخية وواقعية، كذلك بناء نموذج ل

 معرفة الكلمات المستخدمة في سياق المشاعرأو في النص اإللكتروني يتطلب  االجتماعياصل للحكومة( باستخدام وسائل التو

استخدام تقنيات ب فقد قمناوبناء على ذلك ، وبشكل آليمناسبة للتدريب واختبار المصنفات  ويجب أن تكون ،يجابية أو السلبيةاإل

 ستخدام ثالثة تقنيات رئيسية وهي:تم اهذا البحث  فيو التعاون،  مجلسلقياس نسبة المواطنة في دول  اآللةتعليم 

 الطريقة األولى: (Naive Bayes classification )( وتستخدم هذه الطريقة اإلحصائيات المستمدة من نظريةThe 

Bayes’ Theorem) . 

 الطريقة الثانية: (Support Vector Machines (SVMs) )فتين من وهي آلية مشهـــورة تقوم بفصل مجموعتين مختل

 .ألكبر مسافة ممكنة( hyperplaneالنصوص بواسطة )
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 الطريقة الثالثة: (Logistic Regression )( وهي عبـــارة عن تعمـــيم لنمـــوذج تطبـــيق االنحدارRegression )

  .لمتغيرات لوجستية عديدة

باحثـــين وذلك لتدريب التقنية المختارة والمراد ة خمسوبواســــطة  )رسالة( يدوياً  ةتغريد 3000إعداد البيانات تصنيف عدد  تطلب

فحصها، فقد قام كل باحث على حدة بإضـافة وصف للتغريـــدة إما "وطنية" أو "غير وطنية" وحفظها في برنــــامج اإلكسيل ، 

م نتائج تصنيف "، ثم تم تقسيتغريدة " وطنية  (2500)تغريدة "غير وطنية " و 2500))تضمن المجمـــوع الكلي للبيانات 

وافق بين قياس مدى الت وبعد ذلك، الثالث والمراد اختبارها اآللةالتغريدات اليدوي إلى مجموعات لتدريب واختبار تقنيات تعليم 

والتي تعني ( kappa = 0.816الشهير وكانت النتيجة مرتفــــعة جدا )( Cohen’s kappa coefficientالباحثين وفقا لمعامل )

تم استخدام  ذلك كبين الباحثــــين و جواز استخــــدام هذه التصنـــيفات في تدريب وتجريب تقنيات التصنيف الثالث، مدى التوافق 

 .WEKAنهج التحقق عبر عشـــرة أضعــــاف وكذلك برنـامج 

 

 التجارب العملية للبحث ومناقشةعرض  :0/3 

لذكاء ا استخدام تقنيات وكذلك ،وذلك لقياس مدى فعاليته وجودتهالتجارب العملية على إطار العمل  عرضسيتم  الجزءفي هذا 

لتقنيات وقياس مدى فعالية هذه ا لقياس نسبة المواطنة بين المستخدمين في دول مجلس التعاون لةوتدريب وتعليم اآل االصطناعي

حلة من مراحل الهيــكل المقترح أو ين رئيسيين يهدف كل منهما إلى التحقق من مرأها، تم تقسيم التجارب إلى جزئالحديثة وأدا

 .االجتماعيلتطوير وإضافة خصائص جديدة تؤدي إلى إثراء نسبة المواطنة الرقمية المستخــــرجة من مصادر التواصل 

 : التجربة األولى للبحث 0/0/3

داف وتفاصيل فيما يلي أهو اآللةوتدريب وتعليم التجربة األولى في هذا البحث لتدريب وتشغيل مرحلة الفصل والتصنيف  هدفت

 التجربة األولى.

 : أهداف التجربة األولى وإعدادهاأوالً 

تم القيام ة في هذه التجربوهناك العديد من التقنيات والطرق المستخدمة لتدريب البيانات وتصنيفها في عالم تقنية المعلومــات، 

بالنسبة لهدف الدراسة، أما الجــزء  وغير الهامة الهامةت مستخدمة في الفصـــل بين التغريـــدا طرقبمقارنة بين أفضل ثالث 

 ن ثممتحقيق نتائج أفضـل في مرحلة التصنــيف وفي  ساهمتاختبار عدد من الخصائص والتي  تمالثاني من هذه التجـــربة 

 تحقيق فعالية أكبر لإلطار الكلي المطور. 

 رئيسية هي:فالجزء األول يركز على المقارنة بين ثالث تقنيات  اً إذ

 ( الطريقة األولىNaive Bayes classification ) 

 الطريقة الثانية (support vector machines (SVMs) ) 

 ( الطريقة الثالثةLogistic Regression)  
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 إلى إدراج ودراسة تحسينات لعملية الفصل ومن هذه الخصائص: هدفتأما الجزء الثاني من التجربة العملية األولى ف

 استخدام ( المصطلـحات التي تحتوي على مقطع واحدunigram)  أو مقطعينbigram)أو ثالثة مقاطع ) (trigram )

 (N-gramأو أكثر )

 ( استخدام المميزات اللغوية مثلNER) تستخدم للتعـــرف على بعـض األسماء من سياق الجملة مثل أسماء  والتي

 األشخاص أو األماكن المشهورة وغيرها

 التعرف على أج( زاء الجمـلة بواســـطة آليةparts-of-speech tagging) آلية تستخدم للتعرف على مكونات  وهي

 .وغيرها حرفو ،واسم ،الجملة من فعل

 ين أو أكثر من هذه الخصائص للوصول إلى أفضــل نتيجة لمراحل التصنيف.تالجمع بين اثن 

 : إجراءات التجربة األولى للبحثثانياً 

لطرق التقنية تم اختيار هذه او ،ل طريقة تصنيف تقنية من الطرق الثالث المقترحة مع طريقة التصنيف اليدويةمقارنة ك تمتبداية 

الثالثة وذلك لشهرتـــــهم في مجال التصنيف بشكل عام وفي مجال تصنيف الرسائل القصيرة بشكل خــــاص، تتم المقـــارنة بين 

( أن الطريـــقة 3، يتبين من الجدول رقم )تفصيلي سابقائية والتي تم توضيحها بشكل التقنيات الثالث باستخدام األساليب اإلحصا

 ورسائل (هامة)( هي أفضــــل الطرق التقنية في فصـــل رســائل المستخدمين إلى رسائل Naive Bayes classifierاألولى )

 لدى مقارنتها مع العنصر البشري. كويبدو ذلك واضحا من خالل الوسائل اإلحصائية المستخدمة وكذل (غير هامة)

واسطة عدد من الوسائل اإلحصائية ( مقارنة بين تقنيات مرحلة التصنيف المختلفة ب5لجدول رقم )ا  

 الطريقة الثالثة

Logistic Regression 

classifier 

 الطريقة الثانية

SVMs classifier 

الطريقة األولى 

(Naive Bayes 

classifier) 

اءمقياس األد  

76.13 80.93 82.13 )Accuracy( الدقة 

73.91 79.84 80.64 )Precision( الجودة 

83.90 86.54 86.79 )Recall( االستدعاء 

78.30 83.05 83.60 )F-measure( معيار 

 

 

( هي أفضل الطـــرق المتبعة في مرحلة التصنيف وبناء Naive Bayes classifierبعد أن تم التوصل إلى أن الطريقة األولى )

 ـــلى للتصنيف، على المؤشرات اإلحصائية فإنه تم اعتمادها الطريقة المثــ

 

 

 

SVM 

 Human 

 Yes No 

Yes 701 177 

No 109 513 

   

Logistic  

Regressio

n 

 Human 

 Yes No 

Yes 646 234 

No 129 496 

 

Naive  

Bayes  

classifier 

 Human 

 Yes No 

Yes 683 164 

No 104 549 
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هذه الطريقة فقط مع إهمال الطريقة الثانية والثــالثة، ففي الجزء الثاني من التجربة العملية األولى  استخدموعليه فإن باقي العمل 

بدراسة عدد من الخصائص لتحسين عملية الفصل والتصنيف وتم قياسها على جميع طرق التصنيف لغرض التحقق، تم القيام 

( يبيـن نتائج اختبار الخصائص المختلفة على عملية التصنيف، الخاصية األولى وهي عدد المقـــاطع التي تتكون 2الجدول رقم )

يفوق  ختبار عدد المقاطع الذيإمنها الرسالة النصية، فنالحظ أن كلما زاد عدد المقاطع قلت الدقة الناتــجة، لهذا السبب فضلنا عدم 

مج الخاصـية األولى مع الخاصية الثانية لقياس مدى فعالية الخاصيتين معا، وفعال فقد حصلنا مقاطع كحد أقصى وإنما قمنا بد 5

 للمقطعين. %4للمقطع الواحد و  %1.5على نتيجة أفضــل بفارق يتجاوز الـ 

وض عن المعنى تفيد إزالة الغمـــ وكلتاهما (POS + NERختبار الخاصيتـــين اللغويتـــين )إفي الخطـــوة التاليـــة قمنا ب

مع ( أن هذه الخصائص اللغوية تساهم في زيادة دقة المصنف 6وتوضيح أجزاء الجمـــلة أو التغريدة، نستنتج من الجـدول رقم )

قمنا باستخدام جميع الخصائص الفعالة مع المصنف وكانت النتيجة أن  هذه الزيادة أقل قليــــال من الخاصــــية السابقة، أخيراً  أن

وهــي نتيجة عالية  %83جميع الخصائص مع المصنف هو أفضل التحسينات جميعا ودقة المصنف تجــاوزت حاجز  استخدام

 بالنسبة للدراسات المشابهة في هذا المجال.

 خصائص عدة ستخدام إب( مقارنة بين تقنيات مرحلة التصنيف المختلفة 6الجدول رقم )

 التقنية الثالثة

Logistic Regression 

classifier 

 التقنية الثانية

SVMs classifier 

 التقنية األولى 

Naive Bayes 

classifier 

 الخصائص

76.13 80.93 82.13 Unigrams مقطع واحد    

78.57 78.18 79.52 Bigrams مقطعين    

69.97 74.09 72.84 Trigrams ثالثة مقاطع    

79.45 82.23 83.67 Unigrams + Bigrams 

صائص لغوية خ 83.50 81.92 81.38  

POS + NER 

 جميع الخصائص 85.43 83.86 80.22

Unigrams + Bigrams+ 

POS + NER 

  

 : نتائج التجربة األولى ومناقشتهاثالثاً 

 تم تلخيص نتائج التجربة األولى على النحو التالي:

، حيث تجاوز معدل (3) رقم جـــدولالظهر ذلك واضحا في  إذالتقنية األولى للتصنيف هي أفضل الوسائل المستخدمة   -0

 مقارنة بالطريقة الثانية،  %2مقارنة بالطريـــقة الثانــية ونسبة  %0الدقة نسبة 
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كما أنه وبمقارنة بقية مقاييس األداء نجد أن الطريقة األولى أفضل الطرق في التصنيـــــف التلقائي وتليها الطريقة الثانية 

تتمتع بعدد من الخصـائص تميزها عن غيرها من طرق التصنيف اآللي، فهي  فالثالثة، ويعزى ذلك ألن الطريقة األولى

تتمتع بالسهــولة وقلة التعقـــيد وذلك من حيث التشكيل والبناء، أما من حيث األداء فتتسم بالسرعة وعدم الحاجة إلى 

 العديد من الحسابات المكررة والمعقدة كما هو الحال في التقنيات األخرى.

ة الثانية من التقنيات البارزة في مجال التصنيف التلقائي فقد أثبتت فاعلية في العـــديد من األبحاث والدراسات تعد التقني  -6

النتائج،  لم تتوصل إلى أفضل في ذلك أنهاالسابقة، ولكن لكثرة التعقيدات و صغر حجم التغريدات فقد يكون الســـبب 

من ناحـــية التصنيف والمقارنة وقد أثبتت فاعلية كبيرة في العديد من  الجيدةالطريقة الثالثة كـــذلك تعد من التقنـــيات 

( وأبرزها خاصية 2المجـــاالت،  وبالفعل فإننا نالحـــظ تحسنا كبيرا بعد إضافة الخصائص المختلفة في الجدول رقم )

 الجمع بين )مقطع واحد ومقطعين( وكذلك عند إضافة الخصائص اللغوية.

( وإنما تؤكد هيمـــنة التقنية األولى على جميع 3( ال تتعارض مع النتـائج في الجـــدول رقم )2الجدول رقم )النتائج في   -5

 التقنيات حتى في حال إضافة الخصائص المختلفة.

إلى  ؤديتتويتر فإن زيـــادة عدد مقاطـــع الكلمات ال  االجتماعيبسبب حجم الرسالة النصية في موقع التواصـــل   -4

( أما عند دمج الخاصية 2صفوف من الجدول رقم  ةة نسبة الدقة في الحصول على المعلومات األمنية )أول ثالثزياد

نسبة دقة أعلى من استخدام كل خاصية على حدة، وهذا يدل على أن الدمج بين إلى األولى والثانية فقد توصلنا 

 لإلطار العمـــلي بشـــكل عام. الخصائص قد يكـون مفيداً 

لكلي اإلطار ا من ثمخدام الخصائص اللغوية والتركيبية )النحوية( يؤدي إلى زيادة فعالية مرحلة التصنـــيف واست  -3

 المقترح.

 : التجربة الثانية للبحث 0/0/3

 بواسطة االجتماعيقياس نسبة المواطنة وعالقة الفرد والدولة من خالل وسائل التواصل إلى تهدف التجربة الثانية في هذا البحث 

اإلشارة  طةوبواسباستخدام الوسم أو الهاشتاق  :من خالل عينة البحث بواسطة طريقتي جمع المعلوماتاآللة تقنية تدريب وتعليم 

 نتائجها. تحليل ومناقشةهداف وتفاصيل التجربة الثانية ومن ثم أل استعراضوفيما يلي ، إلى المستخدم

 : أهداف التجربة الثانية وإعدادهاأوالً 

ثل الكشف ستخدام هذه التقنية في دراسات عديدة ماوتم  اآللةتدريب وتعليم ستخدامات لتقنيات ا سابقا فهنالك العديد من االكما فصلن

( وكذلك KingRd,2013( وعن العنصرية )Chakraborty,2012) االجتماعي( وعن العنف  (Perry,2009 عن الكراهية

 االجتماعية( وغيرها من الجوانب Islamophobia( )Burnap,2015الكشف عن كراهية المسلمين أو )اإلسالموفوبيا 

 ، االجتماعيواإلنسانية ومن خالل وسائل التواصل 

ص الكلمات ستعانة بخصائ، وكذلك تمت االاالجتماعيستخدام موقع تويتر اعلى قياس نسبة المواطنة ب تم التركيزفي هذا البحث 

كشف عن الكلمات البذيئة في التغريدات للكشف عن الشتائم والموضوعات المتعلقة وتركيب الجمل في هذه الدراسات، فمثال تم ال

 .االجتماعيبالعنف وكذلك الضمائر للكشف عن السلوك العدائي على مواقع التواصل 
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ا" راستخدام خصائص التغريدات وتركيب الجمل والكلمات لحساب وتقدير نسبة المواطنة فمثال: "شكتم البحث الجزء من ففي هذا 

أو "نقدر لسعادتكم" أو "فخرنا" "عزنا" "التضامن" "النجاح" أو "األمن واألمان" "فداكم" "والة أمرنا" "سيروا بنا" وغيرها 

فهي تعكس المواطنة والترابط وعليه تكون نسبة المواطنة عالية في هذه التغريدات، أما بالنسبة للتغريدات التي تحتوي على 

" "القطيع" "ابتزاز" "أكره" "فساد" "الواسطة" "الرشوة" "يتالعب" "يسرق" )مع التحفظ على كثير العبارات "الرشوة" "الظلم

في هذه الدراسة نقوم بعملية ربط وتضييق الفجوة بين علوم الحاسوب  اً من األمثلة األخرى( فهي تعكس تدني نسبة المواطنة، إذ

 والشرطية واألمنية وغيرها من جهة أخرى. تماعيةاالجوالتقنيات الحديثة من جهة والعلوم األخرى كالعلوم 

 : إجراءات التجربة الثانية للبحثثانياً 

ستخدام الوسم أو الهاشتاق أي على ما يربو على ابعلى نتائج قياس نسبة المواطنة  جزءتركز أول مجموعة من النتائج في هذا ال

  بواسطة اإلشارة إلى المستخدم )ما يناهزنسبة المواطنة  و قياس فتقوم بتقويممجموعة الثانية من النتائج تغريدة أما ال (5400)

ونسبة معينة من المواطنة أما التغريدات التي ال تحتوي على أي  هذه الرسائل تحتوي على معلومات، معظم (مليون تغريدة 3.7

 فقد تم حذفها أيضاً  (٪5يلة جدا )أقل من إيجابية أو سلبية فقد تم حذفها( أو أن نسبة المواطنة فيها قل أكانت نسبة مواطنة )سواء

 A ten-fold cross validationستخدام نهج التحقق عبر عشرة أضعاف أو ما يسمى )اتم النتائج،  فيوذلك كي ال تؤثر 

approach )( واألساليب اإلحصائية: الجودةPrecision) اإلو( ستدعاءRecall ومعيار )(F − measure)  والتي تعد أفضل

خدم ، فهي تعد معايير شهيرة وتسترابعقق وقياس الجودة في هذا النوع من الدراسات وكما تم توضيحها في الفصل الطرق للتح

 في قياس فعالية العديد من التطبيقات والنظم مثل التجميع وعمليات البحث وعمليات استعادة المعلومات وغيرها.

 : نتائج التجربة الثانية ومناقشتهاثالثاً 

من خالل ستخدام الوسم ثم اإلشارة إلى المستخدم على التوالي اب( نسبة المواطنة 8( والجدول رقم )2رقم ) يلخص الجدول

وباستخدام الخصائص  المطورة اآللةتدريب اختبار تقنية مدة تويتر خالل  االجتماعيالتغريدات التي وردت في موقع التواصل 

 ( والذي يدمج بينF-measureعلى مقياس ) الخليج العربي يجب التركيز فعلياً  في دول مواطنةاللغوية والتركيبية، لقياس نسبة ال

(، فهو يقوم بقياس نسبة المواطنة الرقمية لعينتي البحث بواسطة أجهزة Recall( واالستدعاء )Precisionمعيـــــار الجودة )

سبة أعلى كانت نسبة المواطنة أعلى، أما عن مقياسي كلما كانت النوالحاسوب ومقارنتها بالطريقة اليدوية )أي بالذكاء اإلنساني( 

وذلك ألن األول يقيس  ،ستخدامهما بشكل منفرداولكن ال يمكن  ن أيضاً ا( فهما مهمRecall( واالستدعاء )Precisionالجودة )

 قيس نسبة االيجابية الكاذبة فقط.يجابية الصحيحة والثاني فينسبة اإل

 

 ( والخصائص المختلفةNaive Bayes classifierستخدام )إواطنة باستخدام الوسم أو الهاشتاق ب( معدل نسبة الم0الجدول رقم )

 الخصائص (Precisionالجودة ) (Recallاالستدعاء ) (F-measureمعيار )

77.30 74.85 79.92 Unigrams مقطع واحد    

76.29 82.22 71.15 Bigrams مقطعين    

72.50 65.91 80.56 Trigrams مقاطع  ثالثة   

77.91 74.23 81.97 Unigrams + Bigrams 

http://www.ajrsp.com/


 م 0100-01-5المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار الثالثون | تأريخ اإلصدار: 

 
    

 

 

   www.ajrsp.com                                                                                                                    88 

 ISSN: 2706-6495 

 

 POS + NERخصائص لغوية  82.86 74.36 78.38

 + Unigramsجميع الخصائص 85.70 75.48 80.27

Bigrams+ POS + NER 

  

 

 المختلفة( والخصائص Naive Bayes classifierستخدام )ا( معدل نسبة المواطنة بواسطة اإلشارة إلى مستخدم ب8الجدول رقم )

 الخصائص (Precisionالجودة ) (Recallاالستدعاء ) (F-measureمعيار )

72.06 72.06 72.06 Unigrams مقطع واحد    

68.98 67.43 70.61 Bigrams مقطعين    

68.16 63.28 73.86 Trigrams ثالثة مقاطع    

74.41 78.34 70.65 Unigrams + Bigrams 

 POS + NER خصائص لغوية 75.17 73.99 74.57

 + Unigramsجميع الخصائص 71.14 81.78 76.09

Bigrams+ POS + NER 

  

 :(8و) (0هناك العديد من النتائج التي يمكن استخالصها من الجدولين )

  .الجتماعياوسائل التواصل  خالل األدلة العملية والتجريبية تشير الى أنه يمكن قياس المواطنة بشكل دقيق وفعال من  -0

( وإنما تؤكد على أن 2( و)3( ال تتعارض مع النتـائج في الجـــداول السابقة )8( ورقم )2ج في الجدول رقم )النتائ  -6

ؤدي إلى زيادة فعالية مرحلة التصنـــيف وبالتالي قياس تإضافة الخصائص اللغوية والتركيبية )النحوية( المختلفة 

 .المواطنة بشكل أدق وأكثر فعالية

 يعزز ويرفع مستوىشارة الى أحد المستخدمين الوطنيين أو المشاهير ألوسمة )الهاشتاقات( واإلستخدام الفاعل لاال  -5

وسم أو ال، كذلك نستنتج أن نسبة المواطنة باستخدام دول مجلس التعاون الخليجيلدى مواطني  اإللكترونيةالمواطنة 

بمتوسط حسابي  اإلشارة إلى مستخدم( أعلى منها بواسطة F-measure %80.27) الهاشتاق بمتوسط حسابي لمعيار

الوسم أو الهاشتاق لتعزيز استخدام (، لذا يمكن استخدام التقنيتين مع التركيز على F-measure %76.09) لمعيار

 .االجتماعيلدى األفراد من خالل وسائل التواصل  اإللكترونيةوتنمية المواطنة 

في كل دولة  مواطنةلقياس نسبة ال المطورة اآللةتدريب وتعليم ستخدام تقنية إ المجموعة الثانية من الجداول والنتائج تركز علىأما 

أو بواسطة  الوسممن دول الخليج العربي، تم تقسيم عينتي البحث حسب الطريقة المستخدمة في جمع البيانات وذلك باستخدام 

باستخدام  ولة من دول مجلس التعاون الخليجيلكل دنسبة المواطنة الرقمية  ( معدل2يلخص الجدول رقم )اإلشارة إلى مستخدم، 

الوسم باستخدام  ( واستخدام الخصائص المختلفة لعينة البحث والتي تم جمعهاNaive Bayes classifierتقنية التصنيف األولى )

 .ستخدممبواسطة اإلشارة إلى نسبة المواطنة الرقمية لكل دولة  ( فيوضح معدل00الجدول رقم )أما  .أو الهاشتاق
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 ( نسبة المواطنة الرقمية لكل دولة من دول مجلس التعاون الخليجي باستخدام الوسم أو الهاشتاق9الجدول رقم )

 نسبة المواطنة الرقمية مجموع التغريدات التي تحتوي على الوسم الوسم

 82.4% 124836 السعودية#

 80.1% 89107 اإلمارات#

 85.0% 56521 عمان#

 79.7% 33693 قطر#

 80.4% 62608 ويتالك#

 82.3% 30336 البحرين#

 88.3% 6260 الخليج_العربي#

 82.6% 403361 المجموع

 

 بواسطة اإلشارة إلى مستخدم أو حساب معين الخليجي ( نسبة المواطنة الرقمية لكل دولة من دول مجلس التعاون01الجدول رقم )

 5أحد أشهر  مجموع التغريدات التي تحتوي على الدولة

 ات سياسيةحساب

 نسبة المواطنة الرقمية

 80.8% 913485 السعودية

 80.2% 2301599 اإلمارات

 83.7% 72007 عمان

 80.7% 144243 قطر

 79.9% 207333 الكويت

 82.0% 61735 البحرين

 81.2% 3700402 المجموع

 

 لي:تم تلخيص نتائج المجموعة الثانية من التجربة الثانية والجداول على النحو التا

 81.2%الوسم أو الهاشتاق ومعدل استخدام عند  82.6%تجاوزت معدل  فقدتعد نسبة المواطنة في الجداول عالية جدا   -0

وهي نسب عالية جدا وتدل على ارتفاع نسبة المواطنة في المجتمع  ،اإلشارة إلى مستخدمعند جمع البيانات بواسطة 

 لى حد كبيرإ قد تأثرتكل عام، كما يجب التركيز على أن نسبة المواطنة الخليجي والعالقة المميزة بين الفرد والدولة بش

و أ االقتصاديةأو  االجتماعيةالجوانب السياسية أو جمع البيانات مثل  مدةبالعديد من العوامل والظواهر المحيطة خالل 

 األمنية وغيرها،
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اشر معدل المواطنة الرقمية بشكل مب فييؤثر سلبا مثال: زيادة أسعار البترول أو المحروقات في أحد الدول الخليجية قد  

زدياد معدل المواطنة الرقمية خالل المناسبات الوطنية أو عند حدوث إالدولة، كما يمكن مالحظة  تلكأو غير مباشر في 

 زدياد اللحمة الوطنية والروابط المشتركة.إأحداث إرهابية تؤدي الى 

زيادة المواطنة  :عني أن مواطنيها أكثر مواطنة من مواطني الدول األخرى، مثالزيادة المواطنة الرقمية في دولة ما ال ت -6

بنسبة العربية المتحدة  اإلماراتدولة على  82.3%( بنسبة مواطنة 2في الجدول رقم )مملكة البحرين الرقمية في 

العربية المتحدة وإنما قد  اإلماراتأكثر مواطنة من مواطني دولة مملكة البحرين مواطني ال تعني أن  80.1%مواطنة 

سم الدولة أو تعرضها الى هجمات خارجية وكم هائل من التغريدات المسيئة إستخدام السلبي للهاشتاق أو يدل على اإل

 قتصادي أو غيره من العوامل األخرى.انتيجة لموقف معين أو قرار سياسي أو 

 ومن أهمها: ،ةهناك العديد من العوامل التي تؤثر على قياس المواطنة الرقمي -5

اإلشارة الى المستخدم، فال يمكن بأي حال من األحوال مقارنة معدل المواطنة  دعدد التغريدات لوسم الدولة أو عن)أ(  

( 2تغريدة في الجدول رقم ) (50552)ـ تغريدة ومقارنتها بمملكة البحرين ب (064852)ـ بين المملكة العربية السعودية ب

ومقارنتها بمملكة البحرين مليون تغريدة  2.3العربية المتحدة بما يزيد عن  اإلماراتبين دولة أو مقارنة معدل المواطنة 

 (،00تغريدة في الجدول رقم ) ألف 62بما ال يتجاوز 

على نسبة من التهكم والسخرية والنكت والعبارات التي يقصد بها آراء معاكسة  االجتماعيمواقع التواصل حتواء إ )ب( 

 قياس معدل المواطنة الرقمية. في تؤثر سلباً بارات والتراكيب اللغوية والتي وغيرها من الع

جمع البيانات )شهر يونيو( عند  في مدة 85%وصلت النسبة إلى  إذنسبة مواطنة رقمية نجدها في سلطنة عمان أعلى  -4

تقريبا، وقد يعود  80%نسبة ال تتعدى ال إذنسبة مواطنة رقمية نجدها في دولة قطر وأقل  ،الوسم أو الهاشتاقاستخدام 

السبب في ذلك للربط بين موقف سياسي معين )مثال: موقف دولة قطر من األزمة السياسية في جمهورية مصر العربية( 

شهر يونيو من خارج دولة قطر ودول  األوقات منوكذلك عدد المستخدمين الذين قاموا باستخدام الوسم #قطر في بعض 

نجدها  نسبة مواطنة رقميةأعلى نالحـــظ أن ف ،اإلشارة إلى مستخدملعينة البحث بواسطة نسبة الخليج بشكل عام، أما بال

نسبة مواطنة رقمية نجدها في جمع البيانات وأقل  مدةخالل  83.7%لى إوصلت النسبة  فقد ،في سلطنة عمان أيضاً 

عدد المستخدمين الذين قاموا باإلشارة الى أن بتقريبا، وقد نبرر السبب في ذلك  80%ال تتعدى النسبة  إذدولة الكويت 

الوصال، القناة العامة( ال  أخبار عمان، شبكة األخبار العمانية، شؤون عمانية،(أحد المستخدمين السياسيين الخمسة 

 وطنن الخمسة األكثر شهرة )المجلس، الييتجاوز ثلث عدد المستخدمين الذين قاموا باإلشارة الى أحد المستخدمين الكويتي

، الكويت نيوز، د. عبدهللا النفيسي، الكويت نيوز(، وكذلك عند التحقق اليدوي وجدنا الهجوم السلبي على اإللكترونية

نسبة المواطنة الرقمية، وبشكل عام نجد أن نسبة المواطنة الرقمية تكون حساب د. عبدهللا النفيسي مما أدى الى انخفاض 

الوصال، القناة  أخبار عمان، شبكة األخبار العمانية، شؤون عمانية،(عامة مثل وال االجتماعيةأعلى بكثير في الحسابات 

سلطنة عمان بالمقارنة مع الحسابات الشخصية مثل حساب معالي وزير العامة( بالنسبة ألكثر الحسابات شهرة في 

 يان نائب رئيس مجلسخارجية المملكة العربية السعودية عادل بن أحمد الجبير أو حساب الشيخ سيف بن زايد آل نه

 الوزراء ووزير الداخلية اإلماراتي.
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وهذه  88%نسبة المواطنة الرقمية تكون األعلى وبنسبة تتجاوز الخليج_العربي فإن #الحظ أنه عند استخدام الوسم ن -3

قدمها ت وإنما تعد منطلقا وبداية جوهرية للمقترحات والمبادرات والتوصيات التي ،النتيجة ليست مهمة وإيجابية فحسب

 وتوصي بها هذه الدراسة.

 قيم المواطنة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتعزيزالخليجية لتنمية  االسترتيجيةمقترح الخطة : 8/3

 مقدمة :0/8/3

 مجلس دول مواطني لدى الخصوص وجه على الرقمية والمواطنة عموما، المواطنة قيم وتنمية تعزيز إلى الدراسة هذه تسعى

 وضيحت مع الواقع أرض على وتطبيقها ترجمتها يمكن عملية استراتيجية خطة وضع طريق عن العربية الخليج لدول تعاونال

 المستخدمين يعجم وحماية لتوجيه الصحيح الطريق إيجاد إلى الرقمية المواطنة تهدف إذ تفصيلي، بشكل التطبيق وسياسات آليات

 تعامالتال في المنبوذة واألفكار السلوكيات ومحاربة المرغوبة السلوكيات شجيعبت وذلك والشباب، المراهقون منهم خصوصا

 تقدمه. أجل من ويجتهد وطنه يحب إيجابي خليجي مواطن أجل من الرقمية،

 دول بين والترابط والتكامل التنسيق تحقيق في والمتمثلة العربية الخليج لدول التعاون لمجلس االسترتيجية ألهدافا إلى ستناداً او 

 دولةو قطر، ودولة عمان، وسلطنة السعودية، العربية والمملكة البحرين، ودولة المتحدة، العربية اإلمارات دولة الست: الخليج

 في للمجلس األساسي النظام عليه نص ما وفق على المتكامل، الشامل وإتحادها وحدتها إلى وصوالً  الميادين جميع في الكويت

 هذه وجاءت المجلس، دول مواطني بين التعاون وأوجه والصالت الروابط وتوثيق تعميق على أكدت التي الرابعة، مادته

 عالقات من الست الدول بين األخوية الروابط ويعمق يربط ما على شددت التي األساسي النظام ديباجة في واضحة ستراتيجياتاال

 لدو تتميز إذ الهدف، ووحدة المشترك بالمصير وإيمان اإلسالمية، العقيدة أساسها متشابهة وأنظمة مشتركة، وسمات خاصة،

 ززتهاع وتوحد تقارب عوامل مجملها في وهي مواطنيها، بين األسري والتمازج والثقافية، الدينية الروابط بعمق التعاون مجلس

 بينهم التواصلو إلتصالا ويسرت المنطقة، هذه سكان تحتضن التي ةالساحلي الصحراوية البيئة عبر المنبسطة الجغرافية الرقعة

 تطويراو إستمرارا االعتبارات لهذه أسس قد المجلس كان وإذا والقيم، الهوية في وتجانساً  المنطقة هذه سكان بين ترابطاً  وأوجدت

 اعملي دار يمثل أخرى زاوية من فإنه المجاالت، جميع في الشامل الخليجي اإلتحاد إلى ووصوال وقائمة قديمة لتفاعالت وتنظيما

 إستجابة يمثل كما واألمنية، االقتصادية أهمها مختلفة قطاعات على الحرجة الفترة هذه في وخصوصا والتنمية األمن تحديات على

 .الشامل لعربيا المستوى على تحقيقها تعذر أن بعد اإلقليمية، العربية الوحدة من لنوع األخيرة العقود في المنطقة أبناء لتطلعات

 استراتيجية في هرياجو عنصرا الخليجية، الوطنية التربية ودعم الخليجيين للمواطنين المواطنة تعزيز يكون أن غيينب ذلك على بناء

 وأثرها رنتاإلنت على المفتوحة اإلتصال قنوات تبثها التي للمعلومات الحاضر الوقت في البالغة لألهمية ونظرا التعاون، مجلس

 ذاً إ الرقمية، المواطنة هي الخليجية المواطنة أساسيات أهم أحد فإن الدول، إستقرار عةزعز أو واألمان األمن تعزيز في الكبير

 من والأ الواقع رصد يجب لذلك ونمائها، الشعوب ولحمة الخليجية المستقبل حكومات نجاح ركائز من ركيزة الرقمية فالمواطنة

 بجميع جتماعياال التواصل وسائل حاليا ومنها العنكبوتية كةالشب في الست الخليج دول حول نشرها يتم التي المعلومات جمع خالل

 إلى وصوال فيسبوك" و "تويتر مثل والمدونات الكتابة مواقع أو (Wikipedia) العالم موسوعة مثل المعلوماتية سواء أنواعها

  وغيرها، "يوتيوب" كـ والمقاطع الفيديو مواقع
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 سلبا واءس والمؤثرة البارزة السياسية الشخصيات عن وكذلك األمور مختلف في أوطانهم حيال إنطباعاتهم أو توجهاتهم تحديد ثم

 السلبية المعلومات بث منع أو للتقليل فعالة وحلول مقترحات وضع يتم حتى دقيقة علمية بطريقة تحليلها ثم ومن إيجابا، أو

 إنتماء ردمج من أكثر المواطنة ألن الخليجيين، المواطنين لدى الرقمية المواطنة نسبة رفع إلى وصوال الفتن وإثارة والشائعات

 على العليا صالحهوم بالوطن وإعتناء ممارسة وإنما فقط، القولي واإلنتماء بالوالء بالتغني ليست وهي الثبوتية باألوراق إثباته يتم

 هذه تهدف إذ ،االجتماعي التواصل مواقع الساحات هذه أهم وإحدى واألوقات، الظروف مختلف في ومستمر وثيق نحو

 .االجتماعي لتواصلا وسائل عبر الخليجية المواطنة قيم وتعزيز بتحفيز يقوم رقمي خليجي وطني برنامج تطوير إلى االسترتيجية

 المقترحة االسترتيجية الخطة منطلقات :0/8/3

 اآلتية: المنطلقات على الرقمية المواطنة تعزيز استراتيجية ترتكز

 لتعاونا مجلس دول في واالقتصاد والتنمية والتطوير األمن مستوى رفع شأنها من رقميةال المواطنة وتفعيل تحقيق -0

 الخليجي.

 تكون أن من بد ال االجتماعي التواصل مواقع في يوميا نشرها يتم التي والبيانات المعلومات من الهائل الكم ضوء في -6

 مواطنة في تؤثر التي واألحداث المعلومات نم النوع بهذا واعية الخليجي التعاون مجلس بدول مختصة أجهزة هناك

 تعزيزو المناسب، الوقت في الالزمة التدابير وإتخاذ الفتن وإثارة اإلشاعات لدرء ومصداقيتها مصادرها وتتبع األفراد

 ليج.الخ دول جميع على تعميمها ويمكن أفضل نتائج إلى للوصول فيها العمل آلية وتوحيد األجهزة هذه بين التعاون

 معادية دول أو منظمات أو جهات أو ألشخاص تابعة وتكون االجتماعي التواصل وسائل في الحسابات من كثير ورظه -5

 نحو فكارهمأ وتوجيه شبابها في السلبي التأثير إلى وتسعى الخليج دول واستقرار أمن زعزعة الرئيسية أهدافها من التي

 لمجتمعا أفراد بين والشائعات والقالقل، الفتن ونشر األمر، والة ومعارضة واإلرهاب، والمذهبية، والحزبية، الطائفية،

 الخليجي.

 لبياناتا وتحليل بجمع تقوم الخليجي التعاون مجلس دول في إقليميا مطورة الرقمية المواطنة قيم تعزز برامج وجود عدم -4

 .االجتماعي التواصل وسائل عبر ورصدها وإدارتها الرقمية

 في ؤثري قد الذي الخلل معالجة ثم ومن المعلومات إلدارة حديثة تطبيقات برمجة على لقادرينا والفنيين المطورين ندرة -3

 األفراد. مواطنة درجة

 التواصل وسائل لمراقبة تهدف متطورة تقنية وبرامج بشرية بإمكانيات مزودة عمل فرق لتجهيز الملحة الحاجة -2

 المعلومات على الجهود هذه تقتصر وال الساعة، مدار ىعل ومتابعتها والتحديثات المعلومات ستخالصاو االجتماعي

 المختلفة. واللهجات العالمي االنتشار ذات باللغات التحديثات متابعة وإنما العربية باللغة

 والرسالة الرؤية :3/8/3

 الخليجي. التعاون مجلس دول مواطني لدى الرقمية المواطنة قيم وترسيخ تعزيز :الرؤية 

 الوحدة واصرأ ودعم الخليجي مجتمعنا تجاه بمسؤوليتنا الوفاء في تكمن العربية الخليج لدول التعاون جلسم دول في رؤيتنا إن

 ترونيإلك وجواز موحدة رقمية خليجية وحدة ذلك في بما الشامل بمفهومه الخليجي واإلستقرار اآلمن ركائز دعم بغية الخليجية

 الخليجي. المعلوماتي األمن منظومة يعزز خليجي
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 الخليجي. التعاون مجلس بدول االجتماعي التواصل وسائل استخدام في واألمن الثقة بناء :لرسالةا 

 اتي،المعلوم األمن وتحقيق إلكترونيا آمن مجتمع نحو والشرطية األمنية وإدارتها وبدعمها الخليجية القيادة توجيهات إطار في

 التطويـر سياسـة العربية، الخليج لدول التعاون مجلس بدول المواطنة قيم وتعزيز تنميةل الخليجية االسترتيجية الخطة انتهجت

 والنظـم تالتقنيـا إسـتخدام بين الربط حيـث مـن العصـر روح ومواكبـة الجودة، وتعزيز األداء في التميز الى الهادفـة والتحديـث

 في ألمثلا باالستثمار بالـغا إهتمـاما االسترتيجية الخطة تـولي كما الموحد، المترابط الخليجي النسيج على والمحافظة الحديثـة

 عال،ف بشكل الماديـة واإلمكانـات المالية المـوارد وإسـتغالل البشـرية، القـوى وتدريـب تأهيـل خـالل مـن البشـري العنصـر

 للخطـة األمنيـة الرؤيـة هـدافأ مـع وانسجاما الرشـيدة، وحكوماتها الخليجيـة، األمنيـة للمنظومـة العامـة للسياسـة تحقيقـاً 

 ".6002-6002" الشـاملة االسترتيجية

 المقترحة االسترتيجية الخطة أهداف :4/8/3

 إلى: الرقمية المواطنة لتعزيز التعاون مجلس لدول اإلقليمية االسترتيجية تهدف

 في إليها حاجةال ظهرت التي الرقمية ةالمواطن قيم لتعزيز محددة آلية إيجاد في للمبادرة الخليجي اإلقليمي التعاون توثيق -0

  ليه.ع المتعارف بالشكل المواطنة قيم وترسيخ لتعزيز فعليا المبذولة الجهود مع جنب إلى جنبا الحديث العصر

 لخليجيينا للمواطنين منيعا حصنا تعد التي الخليجي المجتمع في تحديدا الرقمية والمواطنة عموما المواطنة مستوى رفع -6

 عوبهاش لحمة وزيادة الخليجية المستقبل حكومات نجاح ركائز من ركيزة تشكل ثم ومن سلبية، خارجية اتمؤثر أي ضد

 الظواهر من وغيرها والعنف والتطرف اإلرهاب لدحض األمنية األجهزة من للعديد أساس حجر تعد كــما ونمائها،

 المختلفة. السلبية

 دولل موحدة متخصصة أجهزة قبل من ومستمر مقنن بشكل جتماعياال التواصل وسائل في تبث التي المعلومات إدارة -5

 العربي. الخليج

 تقرارهموإس بأمنهم والمساس الخليجيين المواطنين تستهدف منظمات أو لجهات تابعة أو شخصية حسابات ألي التصدي -4

 الدول. ىحت أو األفراد بين الفتنة إيقاظ أو الفتنة جذور لزرع الخليجي المجتمع أفراد بين والشائعات الفتن ونشر

 عاونالت مجلس بدول االجتماعي التواصل وسائل استخدام في والمصداقية الموثوقية من مستوى أعلى على المحافظة -3

 الخليجي.

 الوالء نسبة اعإرتف ظل في العربية الخليج دول في االقتصاديةو والتطويرية التنموية الخطط لنجاح المالئم المناخ توفير -2

  المواطنين. جميع لدى المواطنة ثم نوم واإلنتماء

 المقترحة االسترتيجية للخطـة التطويري إطارالعمل :5/8/3

 سابقا.ستراتيجة المقترحة بشكل تفصيلي لقد تم استعراض إطار العمل التطويري للخطة اال
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 المقترحة: االسترتيجية الخطة من المتوقعة المخرجات :6/8/3

 .االجتماعي التواصل وسائل من الحديثة المعلومات إدارةو جمع على قادر رقمي وطني تطبيق .0

 وهام. حيوي معلومات مصدر ومن فعال بشكل أمنية أو قتصاديةإ سياسية، سواء الجديدة األحداث تحليل .6

 وغيرها. واألمنية االقتصاديةو السياسية واألحداث القرارات تجاه الشارع فعل رد قياس على القدرة .5

 ليها.إ الوصول عن التقليدية التواصل وسائل تعجز ولوجستية راتيجيةاست معلومات على الحصول .4

 التقنية. قدراتهم ورفع البرنامج على والقائمين المطورين مهارات تطوير .3

 المقترحة: االسترتيجية الخطة تنفيذ آلية :0/8/3

 مجلس ولد قبل من ستخدامهاا يمكن قالطري خارطة تعد واضحة للتنفيذ آلية وجود من البد المقترح العمل إطار تطبيق يتم حتى

 يلي: فيما وتتمثل المقترحة، االسترتيجية نتائج من المثلى لإلستفادة التعاون

 منه فرعويت الخليجية( المواطنة تنمية )مركز اسم تحت الخليجية المواطنة بتنمية مختص مشترك: خليجي مركز إنشاء -0

 مع صلوالتوا وتطويره تنفيذه تتولى للمقترح حاضنة رسمية جهة وجود الرقمية(، الخليجية المواطنة إدارة) المركز هذا

 لرئيسية.ا أهدافه تحقيق في فعال بشكل البرنامج يسهم حتى أولي متطلب يعد نتائجه، بأهم لتزويدها المختصة الجهات

 الرقمية. الخليجية المواطنة وإدارة الخليجية المواطنة تنمية مركز المركز/اإلدارة: مسمى -6

 والتواصل اإلعالم قطاع – الخليجي التعاون مجلس لدول العامة لألمانة ومادياً  وإدارياً  فنياً  تابعاً  يكون عية:التب -5

 اإلستراتيجي.

 واصمع إحدى في اإلدارة هذه تكون بحيث المجلس أعضاء اتفاق حسب أو بالرياض لألمانة الرئيسي المركز في المقر: -4

 الخليج. دول

 اصخ وبشكل المواطنة قيم وتعزيز تنميةل واإلستراتيجيات الخطط وضع في اإلداري تميزال المركز/اإلدارة: رؤية -3

 على التغلب في والمساهمة للمعلومات الحديثة اإلتجاهات ومواكبة اإللكترونية المعلومات وإدارة الرقمية المواطنة

 تصاحبها. التي األمنية والمخاطر التحديات

 التي المختصة األجهزة وجميع التعاون مجلس دول لجميع خليجي رقمي معلوماتي دعم تقديم المركز/اإلدارة: رسالة -2

 المتعددة. األمنية المخاطر من وحمايتهم األفراد مواطنة تعزيز شأنها من

 المركز/اإلدارة: أهداف -2

 المشتركة. وقيمها الخليجية المواطنة لتنمية متكاملة شاملة استراتيجية التعاون مجلس لدول يكون أن 
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 الرقمية. المعلومات إلدارة موحدة شاملة استراتيجية التعاون مجلس لدول يكون أن 

 والمتواصل المستمر التنسيق يحقق مما واحد مكان في مجمعاً  العمل يكون أن. 

 التعاون. مجلس دول في المعنية اإلدارات جميع مع مستمر تواصل على المركز يكون أن 

 الرقمية. بالمعلومات المعنية والعربية الدولية واألجهزة داتالوح مع مستمر تواصل المركزعلى يكون أن 

 اإلنجليزية. باللغة تام إلمام مع والكمبيوتر بالبرمجة واهتمامات مهارات ذي مؤهل بشري كادر اختيار 

 األمد. وقصيرة ومتوسطة طويلة عمل ستراتيجياتا إعداد 

 األمنية. المعلومات وإدارة الرقمية الخليجية المواطنة في والمنهجية التربوية الدراسات إعداد 

 المتخصصة. والمراكز الخليجية الجامعات مع بالتعاون الحديثة المناهج وفق التأهيلي البرنامج إعداد 

 تخصصية. دورات خالل من المطلوبة المهارات إلستكمال المكمل التدريبي البرنامج إعداد 

 المحللين.و المدربين وتدريب البرنامج لتنفيذ الخبراء اختيار 

 مراحله. بجميع العمل تنفيذ متابعة 

 الجودة. ومراقبة المستمر والتحسين التطوير 

 يةاإللكترون والمعلومات الخليجية بالمواطنة تتعلق سنوية أو سنوية، نصف دورية، مجلة المركز يصدر أن 

 الحديثة. المعلومات ومصادر

 المصاحبة األمنية والمخاطر المعاصرة ياتالتحد حول والتثقيفية التوعوية النشرات يصدرالمركز أن 

 خاللها. من تبث التي والمواقع اإللكترونية للمعلومات

 على المتاحة األخرى والمواقع االجتماعي التواصل مواقع حول الالزمة والقانونية الفنية اإلستشارات يقدم أن 

 خاللها. من المنشورة والمعلومات اإلنترنت

 الرئيسية: اللجان .8

 وتقنية ةفني لجنة                    

 والتأهيل التدريب لجنة 

 قانونية لجنة 

 ستراتيجياال التخطيط لجنة 

 المساندة: اللجان .9

 إعالمية لجنة  

 أكاديمية لجنة 
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 الجودة ضبط لجنة 

 فيها. المختصة والمراكز الخليج دول بين والتنسيق اإلتصال لجنة 

 المقترحة: سترتيجيةاال الخطة تطبيق حول والسلبيات اإليجابيات :8/8/3

 يلي: كما المقترحة االسترتيجية تطبيق وسلبيات إيجابيات أهم الجزء هذا يستعرض

  :اإليجابيات

 يعزز بما الرقمية المعلومات إدارة في الخليجي المجلس دول تعاون مجال في نوعية ونقلة خطوة المقترح هذا يحقق 

 التعاون. مجلس دول مواطني لدى المواطنة قيم

  المواطنة لتنمية المبذولة الجهود يوحد كما التعاون، مجلس دول بين الخبرات وتبادل المثمر التعاون سبل يوفر 

 الداخلية. الوطنية الهوية من بدال الخليجية والهوية الخليجية

 والمعلوماتي. التقني المجال في سواء واحترافي عال   مستوى على بشريا كادرا يوفر 

  الخليج. دول جميع عن نيابة لها والتصدي األمنية المخاطر لمواجهة األمنية المراكز مع مختلفة اتفاقيات عقد 

 اإللكترونية المعلومات إدارة نظم لتطوير الخاص القطاع ومؤسسات المختلفة والفنية األكاديمية الجهات مع التنسيق. 

 :السلبيات

 والتدريب. والفنية البشرية التجهيزات حيث من عالية، مالية ميزانية إلى المقترح هذا يحتاج  

 يطبق حتى العالقة ذات األمنية واألجهزة التعاون مجلس دول جميع بين ودقيق منظم تنسيق إلى المقترح هذا يحتاج 

 فعالة. بطريقة

 بشكل ومتابعتها النتائج أفضل تحقيقه لضمانات متميز بشكل بداخله الجودة ضبط لجنة تفعيل إلى المقترح هذا يحتاج 

 دائم.

 اختراق حدوث مكانيةإ (Hacking) الحساسة. الرقمية للمعلومات تسربو إلكترونية وهجمات 

 

 : الخاتمة4/0

ات نجاح حكوممطلبا هاما لدفع مسيرة عمل مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وركيزة من ركائز المواطنة اإليجابية تمثل 

حجر أساس للعديد من األجهزة األمنية والشرطية لدحض مواطنة اإليجابية ال، كما تعد المستقبل الخليجية، ولحمة الشعوب ونمائها

راق نتماء يتم إثباته باألوافالمواطنة أكثر من مجرد اإلرهاب والتطرف والعنف وغيرها من الجرائم والظواهر السلبية المختلفة، 

ستمر تناء بالوطن ومصالحه العليا على نحو وثيق ومنتماء القولي فقط، وإنما ممارسة واعالثبوتية وهي ليست بالتغني بالوالء واال

، ومنها استخلصنا مصطلح المواطنة الرقمية، االجتماعيمواقع التواصل في مختلف الظروف واألوقات وأحد أهم هذه الساحات 

 أوجدت إعالماً جديداً، أطلق عليه البعض )اإلعالم البديل( أو )إعالم الجيل(،  تثورة االتصاالف
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الناشطين فيه من جيل الشباب، والمستهدفين فيه أيضاً هم جيل الشباب، فكما أن الوالدين واألسرة والمدرسة والجامع وذلك لكون 

كلها أوعية تحمل أمانة ودوراً فعاالً فكذلك اإلعالم وبخاصة اإلعالم الرقمي الحديث، يحملها ويجب أن يتحمل مسؤوليته في 

 تعزيز قيم المواطنة وتحصين األجيال.

مواطني دول مجلس التعاون الخليجي من لدى  اإللكترونيةدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مستوى قيم المواطنة الرقمية ه

والنفسية والثقافية والدينية  االجتماعيةأهم التحديات المعاصرة والعوامل والتعرف على  ،االجتماعيخالل وسائل التواصل 

المواطنة أو العالقة  قياس معدلكذلك ، بشكل خاص اإللكترونيةمواطنة بشكل عام والمواطنة الفي  والسياسية المؤثرة االقتصاديةو

بين الفرد والدولة وطرق تعزيزها وسبل تنميتها لدى األفراد في دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك لتعزيز األمن الوقائي ولتسهم 

 تحاد الخليجي.في الدفع لتحقيق مشروع اإل

 قديم اآلتي:خلص البحث إلى ت

  الخليجية الشاملة لتعزيز قيم المواطنة الرقمية وتنميتها، متضمنة لمجموعة من البرامج التنفيذية  االسترتيجيةالخطة مقترح

 القابلة للقياس إستنادا إلى مفهوم المواطنة والمواطنة الرقمية، وأفضل الممارسات العالمية.

 يذ مل على برامج تنفيذية في المحاور األساسية للبحث، مع بيان آليات التنفخطة عمل قابلة للتنفيذ مستقلة عن البحث، تشت

 وضمن نطاق دول مجلس التعاون الخليجي.

 .مجموعة من النتائج والتوصيات كما في الفقرات التالية 

 

 : نتائج البحث4/0

 .تحديد مفهوم المواطنة بشكل عام والمواطنة الرقمية بشكل خاص 

  والواجبات التي ينبغي توافرها لضمان تعزيز المواطنة.التعرف على أهم الحقوق 

 .التعرف على مفهوم شبكات التواصل االجتماعي ودورها المؤثر في مواطني دول مجلس التعاون 

 االجتماعيل ستخدام وسائل التواصاتشير األدلة العملية والتجريبية إلى أنه يمكن قياس المواطنة الرقمية بشكل دقيق وفعال ب 

ين علوم ، ففي هذه الدراسة قمنا بالربط بستخدام تقنيات وتكنولوجيا الحاسوب الحديثةاة من دول الخليج العربي بلكل دول

والشرطية واألمنية وغيرها من جهة  االجتماعيةالحاسوب والتقنيات الحديثة من جهة والدراسات األخرى كالعلوم 

 أخرى.

  ً82.6%حيث تجاوز المعدل لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي  يعد معدل المواطنة الرقمية مقبوالً وعالي نسبيا) )

اإلشارة إلى مستخدم مع وجود فرص عند جمع البيانات بواسطة  (81.2%)الوسم أو الهاشتاق ومعدل ستخدام ا عند

 الحديثة. االجتماعيعالية للتحسين وتعزيز المواطنة عبر وسائل التواصل 

 85%-80%واطنة الرقمية لدى مواطني دول مجلس التعاون الخليجي )بين معدلي هناك تقارب بشكل عام في قيم الم 

 ( مع وجود فروق بسبب بعض العوامل مثل: تقريبا
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  .مستخدماللى إ)أ( عدد التغريدات لوسم الدولة أو عند اإلشارة 

ي تراكيب اللغوية والتعلى نسبة من التهكم والسخرية والنكت والعبارات وال االجتماعيمواقع التواصل )ب( احتواء 

 تؤثر سلبا على قياس معدل المواطنة الرقمية.

  وهذه النتيجة مهمة وإيجابية وبُنيت  الخليج_العربي#ستخدام الوسم اوذلك عند  (88%)تجاوز معدل المواطنة الرقمية نسبة

 .اإللكترونيةلتعزيز وتنمية المواطنة عليها بعض المبادرات والتوصيات 

 ث: توصيات البح4/3

 اعتمادا على ما توصلت إليه هذه الدراسة وبناء على التجارب العملية ونتائجها يمكن طرح بعض التوصيات التي تمثلت فيما يلي:

طرح و تفعيل أوسمة خليجية في )تويتر( تعبر عن وحدة الخليجين لزيادة معدل المواطنة الرقمية الخليجية مثل:  .0

وذلك إستنادا إلى نتائج البحث حيث  وأفتخر_احد #اناالخليجي #خليجيالتعاون #مجلسناالخليجي #خليجناو_#مجلس

(، إذاً (88%نسبة المواطنة الرقمية تكون األعلى وبنسبة تتجاوز فإن الخليج_العربي #ستخدام الوسم الوحظ أنه عند 

دول مجلس  في كترونيةاإللالمواطنة يمكن أن يؤثر إيجابا في  االجتماعيلمواقع التواصل ستخدام الصحيح واألمثل فاال

سيدي _لك_عمان #الوالء_يا_البواسل #غرد_التعاون الخليجي، فمثال عند استخدام األوسمة التالية: #جنودنا

عزنا _البحريني #عزكم_الوطني_القطري #اليوم_الوطني_#اليوم 45الوطني_بالدي #اليوم_الوطني #عيشي_#اليوم

يتبين لنا زيادة معدل المواطنة  واحد_البالد #العزم_أمير_#سمو سلمان_الشريفين #الملك_الحرمين_#قابوس #خادم

أوسمه خاصة بجميع دول مجلس التعاون الخليجي  5الرقمية فيها، و في تجربة لقياس فاعلية هذه التوصية تمت دراسة 

من خالل  المواطنة وأفتخر لدراسة نسبة_التعاون #مجلسناالخليجي #خليجناواحد #اناالخليجي #خليجي_وهي: #مجلس

ستخدام تقنية ا( وب2016التغريدات التي وردت في موقع )تويتر( خالل نفس مدة الدراسة )شهر واحد وهو شهر يونيو 

ستخدام الخصائص اللغوية والتركيبية نفسها، اوب المطورة( Machine Learningتدريب وتعليم أجهزه الحاسب اآللي )

أوسمة خليجية إذ يتبين لنا ارتفاع معدل المواطنة الرقمية  5في اطنة نتائج قياس نسبة المو (06يلخص الجدول رقم )

الوسم أو الهاشتاق نسبة مواطنة رقمية نجدها في وأعلى  92.8%)حيث تجاوزت نسبة المواطنة الرقمية معدل )فيها، 

الوسم جدها في نسبة مواطنة رقمية ن( خالل مدة جمع البيانات أما أقل 95%حيث تجاوزت النسبة ) #مجلسناالخليجي

مجموع التغريدات مع مالحظة قلة إستخدام هذه األوسمة بشكل عام حيث ال يتجاوز   تقريبا 90%بنسبة  #اناالخليجي

مجتمعة، وتعد هذه اإلحصائية منخفضة جدا إذا ما تمت مقارنتها  (16974)التي تحتوي على أحد هذه األوسمة 

 . (2اء في الجدول رقم )التغريدات التي تحتوي على وسم الدولة كما جب

( نسبة المواطنة الرقمية لخمسة أوسمة خليجية مقترحة يمكن استخدامها لتعزيز وتنمية المواطنة 00الجدول رقم )

 لدى مواطني دول مجلس التعاون الخليجي اإللكترونية

 نسبة المواطنة الرقمية مجموع التغريدات التي تحتوي على الوسم الوسم

 93.6% 9448 التعاون_#مجلس

 95.2% 1906 #مجلسناالخليجي
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 94.7% 3091 #خليجناواحد

 90.2% 872 #اناالخليجي

 90.5% 1657 وأفتخر_#خليجي

 92.8% 16974 المجموع

 

جهة وتكون سداً منيعاً لمواتبني مبادرات رقمية من قبل جهات رسمية خليجية تلعب دور الدعاية المضادة لألفكار الهدامة  .6

 في دولهناك العديد من المبادرات والحسابات الناجحة على مستوى األفراد والجهات ف ر السلبية،التطرف والظواه

، ومن هذه المبادرات حساب االجتماعيةعبر منّصات وسائل اإلعالم مجلس التعاون الخليجي لدعم قيم المواطنة الرقمية 

فرسان االمارات ( وحساب fdeet_alnssr@)( وحساب بن عويد @sawabcenterمركز صواب )

(Forsan_UAE)@  عمان  -وحساب نفي اإلشاعاتnaveoman))@ وحساب مغردون للوطنwa6ani_1) 

 تكّرس تواجدها المكثف والفعال للقضايانسبة المواطنة الرقمية لهذه الحسابات مرتفعة جدا إذ وغيرها الكثير، تعد @( 

ى نطاق واسع ونشر المقاطع والبيانات والصور والرسائل واألحداث الوطنية، كما تقوم بايصال رسائلها الوطنية عل

الوطنية ولشخصيات ترتبط بالدولة ووالة األمر، كما تقوم بالرد على العديد من الحسابات اإلرهابية والعنصرية وذات 

نحصر ت المميزةالمشكلة في أن هذه المبادرات األجندة المتطرفة سواء الدينية أوالمذهبية أوالعرقية، وغيرها، ولكن تكمن 

في نشاطات فردية إرتجالية يقوم بها نشطاء رقميون وبشكل غير منظم، مما يؤّكد الحاجة إلى فعاليات ومبادرات رقمية 

 تتبناها جهات رسمية في دول مجلس التعاون.

لمواطنة بشكل قيم اإنشاء هيئة مستقلة تتبع لألمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ومؤهلة للعمل تقوم برفع  .5

وخطــة عمــل ضمــن وزارات اإلعالم والداخليــة  استراتيجيةضــرورة وجــود عام والمواطنة الرقمية بشكل خاص و

المواطنة، أحد أهداف هذه الهيئة: والعمل والعدل واألوقاف وغيرها من الوزارات لوضع خطط وطنية وإقليمية لدعم 

سسات الدول ومسيرة وأهداف مجلس التعاون لدول الخليج وأهميته عبر وسائل نشر منجزات األجهزة الحكومية ومؤ

وبصورة دورية بهدف إطالع المواطن على الحقائق  االجتماعياإلعالم المختلفة مع التركيز على وسائل التواصل 

 ودرء اإلشاعات واألخبار المغلوطة. 

 إللكترونيةامجلس التعاون ومكافحة الجريمة في جميع دول  تفعيل تطبيق األنظمة والقوانين في مجال األمن اإللكتروني .4

مثل السب والقذف لحسابات وشخصيات المجتمع الخليجي لضمان ودعم األمن المعلوماتي، وكذلك تعزيز جهود التعاون 

ها مبين دول مجلس التعاون الخليجي وعقد الدورات والمؤتمرات والحوارات والبرامج التي تعزز وتدعم المواطنة وقي

 ودورها في تحصين األجيال.

تطوير حمالت توعوية تقوم بها مؤسسات إعالمية وجهات أمنية ووزارات اإلتصاالت وتقنية المعلومات وعبر حسابات  .3

ستخدام حسابات اإلكترونية تابعه لها لتوعية جميع شرائح المجتمع بمفهوم المواطنة وأهميتها كما يمكن تبني الفكرة أيضا ب

 المختلفة. االجتماعيوشخصيات المجتمع عبر وسائل التواصل  بعض المشاهير
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تشجيع المؤسسات التعليمية سواء التعليم العام أو الخاص، ومن خالل جميع المراحل، مع التركيز على التعليم الثانوي  .2

مية تنوحضهم على اإلهتمام بتعزيز مكانة الوطن في نفوس الطالب من خالل  وكسب قلوب وعقول الشبابوالجامعي 

الوعي بالعمق اإلستراتيجي والديني للوطن إقليميا وعربيا وعالميا، وذلك سينعكس إيجابيا على دور المواطن وبخاصة 

 للدفاع عن دول الخليج العربي في الساحات الرقمية بكل فخر وإعتزاز. االجتماعيجيل الشباب على مواقع التواصل 

ون ال بد أن تك االجتماعيالتي يتم نشرها يوميا عبر مواقع التواصل  في ضوء الكم الهائل من المعلومات والبيانات .2

 األجهزة األمنية على درجة عالية من اإلستعداد والوعي بهذا النوع من المعلومات وجمعها، وتحليلها، ومراقبتها، 

نية ب على األجهزة األموتتبع مصادرها ومصداقيتها لدرء اإلشاعات واتخاذ التدابير الالزمة في الوقت المناسب، كما يج

اإلستخدام  هامة مثل استراتيجيةوالشرطية المختلفة اإلهتمام بنشر موضوعات وتحديثات تستهدف تحقيق غايات أمنية و

 واإلستخدام األمثل للمعلومات األمنية. االجتماعياألمثل لوسائل التواصل 

تخالص ساو االجتماعيلمراقبة وسائل التواصل  تجهيز فرق عمل مزودة بإمكانيات بشرية وبرامج تقنية متطورة تهدف .8

المعلومات والتحديثات ومتابعتها على مدار الساعة، وال تقتصر هذه الفرق على اللغة العربية وإنما متابعة التحديثات 

 باللغات العالمية ذات االنتشار وكذلك اللهجات المختلفة.

الخبراء والمتخصصين واإلستفادة من األبحاث  تطويـر مراكـز أبحاث علميـة متخصصـة تضـم مجموعـة مـن .2

 اإلستفادةووالدراسات العلمية والتطورات التقنية والتي تساهم بشكل فعال في الحصول على قدر أكبر من المعلومات، 

المثلى من مقومات التطوير وكذلك توفير الوقت، والجهد، والموارد البشرية، والمالية لدى أجهزة ومؤسسات الدول 

 رأسها األجهزة األمنية والشرطية.وعلى 

إدراج منهج أو مادة دراسية ضمن المناهج التعليمية للطالب في المدارس، وكذلك في الجامعات على حد سواء تعنى  .00

بالمواطنة والتربية الوطنية بما في ذلك المواطنة الرقمية، وكذلك تطوير دورة متخصصة بالمواطنة والتربية الوطنية 

فين في مختلف قطاعات دول مجلس التعاون الخليجي مع توعيتهم بأهمية أمن المعلومات واالستخدام للعاملين والموظ

 .االجتماعياآلمن للمعلومات على مختلف وسائل التواصل 
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في مديرية التربية والتعليم في محافظة  األساسيةدرجة تطبيق استراتيجية اإلدارة الذاتية لدى مديري المدارس 

 المفرق من وجهة نظر المعلمين والمعلمات فيها

The degree of application of the self-management strategy for principals of basic schools in the 

Directorate of Education in Mafraq Governorate from the point of view of teachers 
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 :الملخص

هدددددفه هددددسة الدراسددددة للتعددددر  علددددج درجددددة الذيددددل اسددددتراايدية اإلدارة الساايددددة لددددد  مدددددير  المدددددار  

محافظدددة الم دددرج مدددر  جمدددة  ظدددر المعلمدددير  المعلمدددا  فيمدددا،  لتح يدددل  األساسدددية فدددي مديريدددة التربيدددة  التعلدددي  فدددي

( 350هدددسة الدراسدددة اددد  ااذددداص المدددلمل الوذددد ي التحليلدددي  تذ اددد  الدددوير اسدددتذا ة  او يعمدددا علدددج عيلدددة مكو دددة مدددر  

معلددد   معلمدددة فدددي المددددار  األساسدددية فدددي محافظدددة الم دددرج اددد  اجتيددداره  بلري دددة ع دددوائية مدددر مدتمددد  الدراسدددة، 

( اذدددير هن هلدددا  درجدددة مرا عدددة مدددر الذيدددل SPSSتجدددرال التحليدددل اإلحندددائي مدددر جدددمج اسدددت دا  بر دددامل    بعدددد

مدددر  جمدددة  ظدددر فدددي محافظدددة الم دددرج اإلدارة الساايدددة لدددد  مددددير  المددددار  األساسدددية فدددي مديريدددة التربيدددة  التعلدددي  

فددددي درجددددة ( α≤0.05 سددددتو المعلمددددير  المعلمددددا  فيمددددا، جمددددا ه ددددل   اوجددددد فددددر ج ذا  د لددددة تحنددددائية علددددد م

الذيدددل اسدددتراايدية اإلدارة الساايدددة لدددد  مددددير  المددددار  األساسدددية فدددي مديريدددة التربيدددة  التعلدددي  لمحافظدددة الم دددرج 

سدددددلوا   ،المؤهدددددل العلمدددددي ،علمدددددا  فيمدددددا اذعدددددا لمت يدددددرا   الددددددل  جمدددددة  ظدددددر المعلمدددددير  الم فدددددي األردن مدددددر

 ال ذرة(.

 .محافظة الم رج  التعلي ،مديرية التربية  األساسية،اإلدارة السااية، مدير  المدار   :الكلمات المفتاحية
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The degree of application of the self-management strategy for principals of basic 

schools in the Directorate of Education in Mafraq Governorate from the point of view 

of teachers 

 

Abstract 

This study aimed to identify the degree of application of the self-management 

strategy among principals of basic schools in the Directorate of Education in the Mafraq 

Governorate from the point of view of teachers in it. 

 To achieve this study, the descriptive analytical approach was followed; A 

questionnaire was developed and distributed to a sample of (350) male and female teachers in 

basic schools in Mafraq Governorate, who were randomly selected from the study population. 

After conducting statistical analysis through the use of the (SPSS) program, it was found that 

there is a high degree of self-management application among principals. The basic schools in the 

Directorate of Education in the Mafraq Governorate from the point of view of teachers, and there 

are no statistically significant differences at the level (α≤0.05) in the degree of application of the 

self-management strategy among the principals of the basic schools in the Directorate of 

Education in the Mafraq Governorate in Jordan from The viewpoint of male and female teachers 

regarding it according to the variables (gender, educational qualification, years of experience). 

Keywords: self-management, primary school principals, Education Directorate, Mafraq 

Governorate. 

 :المقدمة

تن  جددددود اإلدارة همددددر   م ددددر ملددددل فددددي جددددل المدتمعددددا  الذ ددددرية التددددي امتلدددد  تمكا يددددا  ماديددددة  ا ليددددة 

 مددددر هلددددا  سددددتلي  هن   ددددوج تن اإلدارة هددددي الوحدددددة  واجذاامددددا،ب طذيعيددددة اسدددداعدها فددددي اح يددددل ههدددددافما  ال يددددا  

حيدددج يددددك هن يكدددون هلدددا  جمدددا  تدار  ال يدددس  فعددداج يعتمدددد علدددج  ،األساسدددية لكدددل عمدددل مذلدددي علدددج هسددد  علميدددة

فدددلحر ردددادر ن علددددج ا ددددي  ال ددددما  العامددددة فدددي هرندددر  ردددده  ب ردددل اكل دددة ممكلددددة.  ،األسددداليك اإلداريدددة الحدي ددددة

اجذددددة التلددددور العلمددددي  الت لددددي مددددا لدددد  اتمتدددد  بديلاميكيددددة فددددي اإلدارة  ا   تددددا  علددددج  بددددسل  اسددددتلي  المدرسددددة مو

 المدتم  المحلي بحيج اكون بعيدة عر التراج   الرجود.
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 ،يواجدددل العدددال  العديدددد مدددر التحدددديا  التدددي ادددؤةر ب دددكل مذاتدددر علدددج بليدددة التعلدددي   بي تدددل  ههدافدددل  ملاهددددل

 الدددوير  سدددائل  ، الدددامي المعرفدددة ،ال دددة المتم لدددة فدددي التحدددوج التكلولدددوجي اإلغدددرالا  المتسدددارعة فدددي األل يدددة ال 

جدددل هدددسا هد  تلدددج الدددوير التعلدددي   مؤسسددداال الرائددددة فدددي الذلددددان اللاميدددة  ، غيرهدددا ،ا انددداج  اإلعدددم   المعلومدددا 

 (.2015 ، سلي 

حيددددج  ،لممرجفيددددةرجددددف  م دددداهي  اإلدارة الحدي ددددة علددددج اعفيددددف الم ددددارجة المدتمعيددددة  التحددددوج  حددددو ا

ادددر  الدددوير التعلدددي  فدددي تطدددار الممرجفيدددة   هدددي مدددر ههددد  الادددما ا   سدددتدامة هدددسا التلدددور  اللمدددو  بالعمليدددة 

 التعليمية. 

ميدددة فدددي  دددل  ههميدددة التحدددوج  حدددو الممرجفيدددة لددددع  جمدددود الدددد ج المادفدددة تلدددج رفددد  جدددودة ال ددددما  التعلي

ددددر  بم مددددو  ا ،  مددددرالتحددددوج تلددددج الممرجفيددددة ، جاسددددتراايدية حدي ددددة امددددد  تلددددج اإلذددددم  إلدارة الساايددددةمددددا عب

اإلدار  حيددددج ارجددددف اهتماممددددا علددددج المدرسددددة جوحدددددة تداريددددة اتميددددف با سددددت ملية التامددددة فددددي رراراامددددا اإلداريددددة 

  المالية.

ا مدددددر ا سدددددت ملية  السدددددللة فدددددي 2008هجددددد العدمدددددي   ( هن  مدددددل اإلدارة الساايدددددة يادددددمر للمدرسدددددة مفيددددددي

 هن الذيدددل اإلدارة الساايدددة  ، يح دددف الملافسدددة بدددير المددددار  ، يفيدددد مدددر الم دددارجة فدددي ذدددل  ال دددرار ،اراا ددداذ ال دددر

فدددي ملدددا  يتسددد   م رجاادددل.هدددو هحدددد ه ددددا هسددداليك اإلذدددم  اإلدار  الدددس  يمدددد  تلدددج احسدددير التعلدددي   احسدددير 

 بال  افية  المساللة  المسؤ لية.

لدددسل   ،مندددالا الم دددت لير بدددالعلو  اإلداريدددة  التربويدددة ،دجمي تدارييددداباعتذارهدددا مددد ،اجتسدددذه اإلدارة الساايدددة

يترجدددف اهتماممدددا علدددج المدرسدددة جوحددددة تداريدددة اتمتددد  ب ددددر هجذدددر مدددر ا سدددت ملية فدددي تدارة تدددؤ  ما الم تل دددة. مدددر 

رددددراما علدددج مواجذدددة هحددددف المت يدددرا  فدددي عندددر الت دددد  التكلولدددوجي  المعلومدددااي  الدددو ارةهبدددر  علاذدددر  ددددا  

 ، تيددددة التلدددور المائدددل الدددس  حددددف فدددي اكلولوجيدددا المعلومدددا   ا اندددا    اسدددت دامااما. فدددي مدددداج المعلومدددا 

تلدددج هرندددج  لمسدددت ادة ملمدددا ،ممدددا هد  تلدددج الحاجدددة الماسدددة تلدددج الظدددي   تدارة هدددسة المعلومدددا  بحكمدددة  مسدددؤ لية

 الدددو ارة دعددد  مت دددس  ال دددرار فدددي اا ددداذ ردددراراام .  عليدددل بدددده   لدددو ارةحدددد فدددي اح يدددل األهددددا  ا سدددتراايدية ل

 حرذددده علدددج الويرهدددا  فدددل ملظدددور تدددمولي متكامدددل  ،فدددي بلدددال رتيدددة مسدددت ذلية لملظومدددة التعلدددي  فدددي األردن

اسددددت دا  التكلولوجيددددا ب ددددكل فعدددداج  اوسددددي   يؤجددددد علددددج ههميددددة  ،يراعددددي هسدددداليك  تليددددا  الت لددددي  ا سددددتراايدي

لل دددر هدددسة الرتيدددة  ا لتدددفا  بمدددا. جمدددا تدددرعه الدددو ارة فدددي بلدددال اسدددتراايدية لددد دارة الساايدددة.  المدتمعيدددة الم دددارجة 

 سدددديكون لمددددسة ا سددددتراايدية د ر جذيددددر فددددي اإلدارة  ،هن  كددددون حدددددر الفا يددددة فددددي ا عيددددل المعرفددددة فددددي الددددو ارة

 المسدددداهمة فددددي الددددوير  ،الددددد ر علددددج الترجيددددف علددددج اذلددددي ال يددددارا  النددددحيحة  الملاسددددذة الساايددددة.  يترجددددف هددددسا

 ضدددمان  ، احديدددد السياسدددا  للح دددا  علدددج ره  المددداج ال كدددر   الح دددا  عليدددل ،لدددرب  األفدددراد األعمددداج تدددذكا  

 .(2014 ،الو ارةت  ال برامل اإلدارة السااية للمساهمة في ا سيسل  اعظي  ا ست ادة ملل  

مدددر األهددددا ،  هدددسا  الساايدددة، يادددمر اح يدددل الك يدددر ، علدددج هن التلذيدددل ال عددداج لددد دارة ات دددل العديدددد مدددر الدراسدددا 

 استراايديا  التلوير  التلمية،د رة في اح يل العملية التعليمية ألهدا  ب يساه 
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ت  هن اإلدارة المدرسددددية  ، علددددج الددددرغ  مددددر األهميددددة المتفايدددددة  التلذيددددل اللدددداجا لمددددسا المدددددجل اإلدار  الحددددديج  

داريدددة بدددير ،  عدددد  الم دددارجة اإلاإلداريدددة المتذعدددة باأل مددداط جاذدددة ما الددده اعدددا ي مدددر ريدددود مرجفيدددة األردنفدددي 

رية التيسددددي علددددج األمددددور التددددي ا تنددددربسددددي   محددددد د مددددر النددددمحيا   ب دددددر اتمتدددد  المدددددار  ت     ،الكددددوادر

اعدددد هجذدددر هدددسة ال يدددود هدددي ،  لمدددا لية للمددددار  فدددي الورددده الملاسدددك جدددسل  عدددد  ذدددر  الميفا يدددة الت ددد ي ،الر ايليدددة

حددداج الذي مدددا م دددارجة  اسدددعة مدددر جا دددك المعلمدددير فدددي  فدددي  اتددديا اإلدارة الساايدددة ،المرجفيدددة فدددي اا ددداذ ال دددرارا 

األمدددر الدددس  يدددلعك  تيدابيدددا علدددج مسدددتو  ، جدددل جوا دددك اإلدارة المدرسدددية  مدددر ضدددملما ذدددل  ال دددرار المدرسدددي

 ،ال رارا  ال يس هسة

درجددددة الذيددددل اسددددتراايدية اإلدارة الساايددددة لددددد  مدددددير  المدددددار  لددددسل  جددددال  هددددسة الدراسددددة للتعددددر  علددددج  

 في مديرية التربية  التعلي  في محافظة الم رج مر  جمة  ظر المعلمير  المعلما  فيما. األساسية

 :الدراسةمشكلة 

 ،بمدددددا فدددددي ذلددددد  المؤسسدددددا  التعليميدددددة ، سدددددذييا فدددددي مدددددداج اإلدارةيعتذدددددر م مدددددو  اإلدارة الساايدددددة مدددددر الم ددددداهي  الحدي دددددة 

ا علدددج مسدددتو  المؤسسدددا  األرد يدددة،  علدددج  جدددل ال ندددو  علدددج مسدددتو    الدراسدددا  المتعل دددة بمدددسا الم مدددو  رليلدددة جددددي

ا مددددر ا ، باإلضددددافة تلددددج الددددلم  لعوامددددل التددددي املدددد  تبددددداص مو  يمدددداالمؤسسددددا  التعليميددددة، حيددددج اواجددددل المؤسسددددا  عددددددي

المرجدددف  السدددائد الدددس    يسدددما للمرت سدددير بملار دددة مذدددادراام   ترائمددد ، تضدددافة تلدددج محد ديدددة المعلومدددا  ال اذدددة بمددد   

 يملددد  المذدددادرا  اإلبداعيدددة المؤديدددة تلدددج اإلبدددداص اإلدار   ، جميددد   هدددسا يسدددم  فدددي ادددد ي مسدددتو  ال دددرارا  التلظيميدددة

 علج مستو  المؤسسة التعليمية جكل.

الدمددددود التددددي اذددددسلما   ارة التعلددددي  بدددداألردن فددددي مددددداج ا را ددددال  بددددرغ لدراسددددة الحاليددددة فددددي ه ددددل اتم ددددل م ددددكلة ا

جرائدددي لمددددار   الددددليل اإل ،تلظيمددديالدليل الدددبمسدددتو  اإلدارة المدرسدددية فدددي مددددار  التعلدددي  العدددا   المتم لدددة فدددي تذددددار 

جلددددة ا دددد يلية لكددددل مدرسددددة، ت  هن هلددددا   التعمددددي  بوضدددد   ،التعلددددي  العددددا ،  جددددسل  ذددددر  ميفا يددددة ا دددد يلية للمدددددار 

جمدددا اذلدددور  م دددكلة الدراسدددة  ،العديدددد مدددر الم دددكم  التدددي اواجدددل ردددادة المددددار   احدددد مدددر رددددراما علدددج اح يدددل ههددددافما

مدددر جدددمج مدددا هتدددار  تليدددل بعددد  الدراسدددا   الذحدددوف السددداب ة فدددي اوذددديااما تلدددج ضدددر رة ااذددداص األسددداليك اإلداريدددة 

ة، مدددر الممكدددر ذدددياغة م دددكلة الدراسدددة مدددر جدددمج األسددد لة درسدددية  ملمدددا هسدددلوا اإلدارة الساايدددالحدي دددة فدددي اإلدارة الم

   اآلاية: 

اإلدارة الساايدددة لدددد  مددددير  المددددار  األساسدددية فدددي مديريدددة التربيدددة  التعلدددي   اسدددتراايديةمدددا درجدددة الذيدددل  السؤؤؤ األ األوأل:

 ؟        لمحافظة الم رج في األردن مر  جمة  ظر المعلمير  المعلما  فيما

في درجة الذيل استراايدية اإلدارة السااية لد  ( α≤0.05 هل اوجد فر ج ذا  د لة تحنائية علد مستو  : الس األ الثاني

المدار  األساسية في مديرية التربية  التعلي  لمحافظة الم رج في األردن مر  جمة  ظر المعلمير  المعلما  فيما اذعا  مدير 

 سلوا  ال ذرة(؟ ،المؤهل العلمي ،لمت يرا   الدل 
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 :الدراسةأهمية 

 :تلج رسمير هماالدراسة  رد ا  ا سي  ههمية 

 األهمية النظرية:

دار  اإل هدددو اإلدارة الساايدددة  الدددس  يسددداير ال كدددرمدددر ههميدددة الموضدددوص الدددس  اتلا لدددل  الدراسدددة ههميتمدددا اللظريدددة  اكتسدددك

مدددر الحدددديج  مت يدددرا  العندددر حيدددج هذدددذا التوجدددل  حدددو الممرجفيدددة فدددي التعلدددي  ااداهدددا عالميددداي يعدددوج عليدددل الك يدددر 

الدراسددددة فددددي تةددددرال المكتذددددة التربويددددة حددددوج موضددددوص  هن اسددددم   تددددائل مدددداج لللمددددو  بالعمليددددة التعليميددددة. جمددددا يؤمددددلاآل

 اإلدارة السااية للمدرسة.

 همية العملية:األ

 ارددد  ممارسدددتم  لددد دارة  علدددج  الم دددرج مدددر جدددمج اعدددرفممحافظدددة يؤمدددل هن ا يدددد  تدددائل الدراسدددة الحاليدددة ردددادة مددددار  

الم دددرج لع دددد د را  محافظدددة تدارة التعلدددي  بملل دددة  التددددريك فددديالساايدددة. جمدددا يتورددد  هن ا يدددد  تدددائل الدراسدددة الحاليدددة تدارة 

  يتعلل باإلدارة السااية.  فيماادريذية ل ادة المدار  

 :الدراسةحدود 

 محافظددددة مدددددار المرحلددددة األساسددددية العليددددا فددددي معلمددددي  معلمددددا  ادددد  تجددددرال الدراسددددة الحاليددددة علددددج : الحؤؤؤدود البشؤؤؤؤرية

 .الم رج

 .الم رج باألردنمحافظة  األساسية في مدار في الا  تجرال الدراسة : الحدود المكانية

 ( 2021/ 2020ا  تجرال الدراسة جمج العا  الدراسي   :الزمانيةالحدود 

 التعريفات اإلجرائية:

مدجل تدار  حديج ي و  علج اعتذار المدرسة  حدة تدارية اعا  ية لنلاعة ال رارا  علج مستو  المور   اإلدارة الذاتية:

 جافة  ، هي منممة لتحسير  ر   التعلي  لد  التمميس  جافة العاملير مر مديرير  معلمير  ه ليال األمور ،المدرسي

هذحاا المنالا لنلاعة ال رارا  المتعل ة بالمما  الو ي ية لسا  المدرسة. جما يت  احديد المما  الرئيسة في ضول جنائص 

 (.2008 احتياجا  المدرسة   سما  العدمي، 

ب  ما الدرجة الكلية  ستدابا  هفراد عيلة الدراسة علج هدااما التي ا ي  درجة  ار  الذيل اإلدارة السااية في ياً: إجرائ

 المدار  األساسية في محافظة الم رج. 

 اإلطار النظري 

ينعك اعريف اإلدارة السااية بنورة محددة حيج ه ل   يوجد لما اعريف محدد حتج اآلن  م  ذل  فملال  بع  

التعري ا  التي يمكر احديدها  استلذاطما اذعا لسياسة ال  المدرسة في تداراما للعمل بنورة ذااية فيمكر اعتذارها احو  ااما 

دارة العليا مم لة في   ارة التربية  التعلي  السللة جاملة للمدرسة في تدارة ذااما في مسؤ ليا  ذل  ال رار ه  ه ما ا وي  اإل

مر مور  العمل  ا تمل هياا علج ردرة فريل العمل في المدرسة علج ال يس ال  المسؤ ليا   اح يل التوا ن الديد بير السللة 

 (.2007 العدمي،   ردرااما
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علج ه ما مدموعة مر الم وما   الد اف   ال درا  في مدير  ( اإلدارة السااية Chih&chao، 2017عر   

الل سية  السلوجية  ا جتماعية جما ه ما اتللك ي األسا  علج الم وما  العلمية  المدار ، حيج اعتمد عملية تدارة السا  ف

 دافعاي  ردرة   سيلة  طري ة  هسلوباي  بي ة اتوافر فيما حوافف الذي ما.

( ف د عر  اإلدارة السااية علج ه ما: ردرة ال ائد ال  نية علج التعامل م    سل بما ercoskun، 2016ايرجسر   هما

يتعامل بل م  اآلجرير،  معرفتل ب دراال  مماراال  است ملما ب عالية،  بلال ت نية مر جمج السيلرة التامة علج عواط ل 

  م اعرة السااية.

 ذل  بتح يل المر  ة المالية  الم مة إلترا   ،ذم  التربو  داجل الد لةيسعج  ظا  اإلدارة السااية تلج اح يل اإل

ف د هةذته اإلدارة السااية  ،لتحديد احتياجا  التمميس الم تل ة مر بي ة ألجر   السعي  حو اح ي ما ،العديد مر األطرا  المعلية

تلج المستويا  األرل في المؤسسا  يفيد مر تعور حيج هن   ل سللة ذل  ال رار  ، دا  هسلوبما في مداج تدارة األعماج

 ،حيج يكون لديم  سللة مؤةرة  فعالة في هسلوا هدائم  لو ائ م   ممامم  التلظيمية ،األفراد العاملير بالرضا الو ي ي

ل الللذة  دع   اكمر ههمية اإلدارة في اعتذارها تحد  الوسائل المممة في احسير هدا ،فحيلسا  يفداد تعوره  بالرضا الو ي ي

 (.2006 ،التفا  المعلمير في هدال الممما  الموجلة تليم   حسير

هن هبر  ما يمكر هن اح  ل اإلدارة السااية مر ههدا  علج ذعيد المدرسة  المدتم  المحلي المحي  جما  ضحما 

اح يل  وعية متميفة مر  (  هي جآاي: ضمان الذيل مذادئ الدودة ال املة علج مستو  المدرسة،  مر ة 2015العداج،  

الم رجا  التعليمية،  ادعي  الر اب  بير فريل تدارة المدرسة  ه ليال األمور  جسا الممتمير ب اايا التعلي  علج ذعيد المدتم  

المحلي المحي  بالمدرسة، مما يتيا فرذة احديد العوامل المممة في ج   األدال بالمدرسة  ا سيرها بموضوعية جذيرة،  مر 

لل اال علج هسة العوامل  بما يسم  في الوير األدال بالمدرسة   يادة فعاليتما،  ا بتكاريةذياغة مدموعة مر الحلوج ة  

 -بد رة -علج مستو  اعليمم   هسا ي د  -باإليدابية - اوفير الرعاية الكافية لدمي  امميس المدرسة بما يامر ا ورم   يؤةر

 سك مر بيلما  تمكا يا   ههدا  جل هسرة علج ذعيد الت وج  الملافسة بير المدار ،  مر ة  حرية اجتيار هفراد المدتم  لأل

هسا المدتم  لتعلي  هبلائم ،  يملا مدجل اإلدارة السااية جافة هذحاا المنالا المدرسية ال رذة  الت دي  الار ريير لدع  

 م ارجتم  في مسؤ لية  سللة ذلاعة ال رارا  المتعل ة بالعمليا  المدرسية  اا اذها.

( هن مر هه  األهدا  التي اح  ما اإلدارة السااية ا عيل تليا  الم ارجة بير جافة العاملير Chih& Chao،2017   هجد

بالمدرسة  ه ليال األمور  ريادا  المدتم  المحلي المحي   مؤسساال ضما اي، لتلذيل الممرجفية في تدارة المدرسة،  ا وي  

احسير هدائما  جوداما،  ا دي  الررابة السااية لد  العاملير بالمدرسة،  مدل  تدارة المدرسة في اا اذ ال رارا  التي اؤد  تلج

  ذل  مر جمج ا ا اج معاي علج مواذ ا  األدال ال عاج لكل ملم   رب  الحوافف بمستويا  هدائم .

لية التدريسية تن تمكا ية احديد هبر  ما يمكر هن اح  ل اإلدارة السااية للمدرسة مر ههدا  ا و  علج احسير جودة العم

 الممارا  اإلدارية، في  ل تموج برامل التلمية المملية  اإلدارية جافة الكوادر العاملة بالمدرسة، امي ة الذي ة المدرسية 

المدتمعية، ال ائمة علج الم ارجة  ا لتفا ، مما يفيد مر اإلحسا  با رتدار  الددارة  ال عور بالملكية  ا لتفا  بير 

 ير ة افة المدرسة ب كل تيدابي يامر الت اعل الذلال بير مدير المدرسة  المعلمير  التمميس  ه ليال األمور الم ارجير،  ا

 يكون لديم  دافعية  التفا   ردرة فائ ة علج اإل دا ،  يتيا للمدير فرذة اذلي هد اراي جديدة ادع  الممرجفية  اامر مفيداي 

 مدرسة  المدتم  المحلي المحي  بما،  اوةيل النلة بير المدرسة  المدتم  المحلي مر العمرا  اإليدابية بير الملفج  ال
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بما يامر اح يل الم ارجة المدتمعية في تدارة  امويل العملية التعليمية،  ارتيد است دا  الموارد المالية للمدرسة، بما يامر  

مساللة مر هجل التلمية،  احسير عملية ذل  ال رار ال -احسير المساللة التعليمية حوج او يف الموارد المالية للمدرسة

المدرسي، في  ل ا عيل المر  ة الم للة في الذيل الت ريعا  الملظمة لحسر سير العمل المدرسي، مما ياممر التوذل تلج 

سا لمد  الذيل م ا -جسل  -برامل عمل فائل الدودة،  اللظر للمراجعة باعتذارها جفلا رئيساي مر المساللة العامة  اعتذارها

الدودة ال املة في المدرسة  مؤتراي لما،  بج الررابة السااية في   و  جافة العاملير بالمدرسة،  ا دي  هسلوا الت وي  السااي 

 علج ضول ما يمكر لمدجل اإلدارة  داجل المدرسة بما يامر اح يف العاملير فيما  حو حتمية التدويد  اإلذم  التربو ،

  ل مر ههدا  علج ذعيد المدرسة  جان مر اللذيعي هن يلذل مذده المساللة علج جافة العاملير بتل  المدرسة السااية هن يح

 ذل  بوضعم  احه مدمر المرارذة الدماهيرية، فالملا  المتحرر المرن الس  ج ل حرية الحرجة  ا  لمج للمدرسة، يستتذعل 

آلبال  هعاال المدتم  المحلي ب كل ه س .  هسا ما يللل عليل المساللة بالار رة احديد المس وليا ،  المساللة مر رذل ا

ال ارجية  التي يلظر تليما  علج المستو  ال رد( "باعتذارها عملية اتامر حكما معيلاي يستلد تلج روا ير الظيمية فعلية م ل: 

ت دا ا "، بيلما يلظر تليما  العاملون مرحل الت ةير علج المراك  العم ا   رب  فر  الترفي   الترري بمد  ما يح  ل 

  علج المستو  المؤسسي( باعتذارها العملية ه  العمليا  التي ات جد عر طري ما اإلدارا  التعليمية مر اح يل المدار  ألهدافما.

فلس ة (هن ملا المدار  حرية اإلدارة السااية  ي ابلل: ا دي  مي اج يتامر Chih& Chao،2017 ي ير في هسا الندد  

 ههدا  المدرسة، تريلة ذمحية هسا المي اج لمدة جم  سلوا ،  ا يي  ههدا  المدرسة جل ةمف سلوا  للورو  علج مد  

" مر جا ك External، checksردراما علج اح يل طموحا  المدرسة، بدا ك جاوص المدار  لمراجعا  متواذلة "

ديمي،  ا دي  ا ريراي سلوياي للذرلمان الليو يللد ، يتامر ا عيمي السللا  الليو يللدية المت ننة   حدة ال حص األجا

 باللواحي المالية، للتح ل مر هن م رجا  المدرسة التي ا  احويلما رد اح  ه في تكلما الكمي  الكي ي المت ل عليل.

مستو  المدرسة، لعل  هكسا يتاا هن التلذيل ال عاج لمدجل اإلدارة السااية، يامر اح يل الك ير مر األهدا  علج 

د ن التدجل مر جا ك  -ههمما: تااحة ال رذة هما  مدل  تدارة المدرسة لللمو  بحل العديد مر م كماما علج  حو مست ل

  مما يسم  بد رة في ادويد  احسير مستو  العملية التعليمية علج مستو  المدرسة،  بالتالي يامر جودة  -اإلدارة التعليمية

 مميس  احسير مستوياام  علج الد ا .م رجااما مر الت

 (.  2005، ال   ي ا ضحماح ل تدارة السا  مدموعة مر ال وائد جما 

 ا لل رتية  اضحة لألهدا  المرجوة، لتكون األهدا   اضحة رابلة للتح يل. -

 اعمل علج الت يي  المستمر لمستراايديا ،  الممارا ،  الموارد الم مة لتح يل األهدا . -

 ج الوير  تيداد حلوج للع ذا  التي احوج د ن اللدا .اعمل عل -

 اجتساا ال  ة بالل    ال درة علج ا اناج،  اجتساا فر التعامل م  ال  نيا  الم تل ة. -

اجتساا عدة ممارا  م ل: ال درة علج الت لي ،  ارايك المما  حسك األ لوية  األهمية،  التعل  السااي،   يادة  -

 ااي.المعار ،  التلوير الس

 است مج الوره مر جمج ا ستعا ة بالت ليا  الحدي ة، جالحاسوا  اإل تر ه،  غير ذل . -

 (  هي علج اللحو اآلاي:2010إلدارة السا  بعدان رئيسيان بيلمما السكار ة  
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 اضحة ه  ي: بعد ا يي  السا ،  اعفيفها:  فيل ي و  المدير بوض  ههدا  محددة،  العمل علج اح ي ما  اذلي جل  

 لحل الم كم ،  اعتماد معايير دري ة لتسميل عملية ا يي  األدال للمما .

ةا ياي: بعد مرارذة السا :  الس  يت  فيل الترجيف علج ما ي و  بل المدير بداف  داجلي  الت جد مر ا دمل با تظا   حو ما هو 

ارة رذل هفعالل أل ما مرتة التنرفا ،  يدير  رتل بك اية مللوا ملل د ن مرارذة، ه  محاسذة مر اآلجرير. فال رد هلا يمت  ب فك

 لمست ادة ال نو  ملل لتح يل األهدا ،  يوجد اوا  ا بير الواجذا   الرغذا   األهدا .

 ( جما يلي:2005إلدارة السا  العديد مر اإليدابيا  لل رد بيلما  ال   ي،

 الك اية  األدال.اإلفادة مر اللارا ،  الممارا  الكاملة لرف   1.

  العملي. اح يل الرضا الل سي باإل دا ا  المح  ة علج النعيدير ال  ني2. 

 تحداف اوا ن بير متللذا  العمل،  متللذا  األسرة  المدتم ،  بير حك العمل  الراحة. 3.

رايك المما  حسك األ لوية دع  ممارا  الت كير اإلبداعي،  الم درة علج حل الم كم  باألسلوا العلمي،  الت لي ،  ا4. 

  األهمية،  التعلي  السااي،   يادة المعار ،  التلوير السااي.

 اعفيف ال  ة بالل  ،  التعامل  التواذل م  اآلجرير.5. 

 حسر است مار الوره مر جمج ا ستعا ة بالت ليا  الحدي ة لتح يل األهدا . 6.

 مة إلدارة السا  ال عالة جما يلي:( سذل الوير الممارا  الم Timm، 1994حدد اي   

 فم  ال رد لوجمان  ظرة،  ااداهاال،  هساليك سيلرال علج حياال.1. 

 احديد ال رد ألهدافل بدرة،   ضو .2.

  عي ال رد بال لوا  التي اوذلل تلج ههدافل،  تعورة بالسعادة هةلال السعي لتح ي ما.3. 

 العمل بدد لتح يل األهدا . 4.

 الت سية الراجعة التي رد ادع  تدارة السا  ب كل فعاج. الحنوج علج 5.

 الت لي  السلي  الس  يتللك ال يا  بتحديد األ لويا .6. 

دع  اإل تاجية مر جمج احاتي جل مر: الع وائية،  عد  التلظي ،  الت جيل،  التردد،  الحيرة،  احميل السا  هج ر مر 7. 

 طارتما.

 الدراسات السابقة:

 اجر   ،سا  عربيةاحيج ا  ا سي  الدراسا  الساب ة الج در ،ح ة بعر  الدارسا  الساب ة بموضوص الدراسةرامه الذا  

 ا اي:التسلسل الفملي مر ا حدف الج ا رد  علج اللحو  اجلذية حسك

هدفه تلج ا ني درجة فاعلية تدارة السا  لد  مدير  المدار  ال ا وية الحكومية  (. دراسة2018هجر  هبو ملج      

في مديرية التربية  التعلي  لملل ة الفررال األ لج  عمرتما بمستو  ا لتفا  التلظيمي لد  المعلمير  احديد ما تذا جا ه هلا  

( معلماي 330ؤهل العلمي. اكو ه عيلة الدراسة مر  فر ج في الدرجة  المستو  اعف  للدل   سلوا  ال ذرة  الت نص  الم

  معلمة اجتير ا باللري ة اللذ ية الع وائية. است دمه الدراسة الململ الوذ ي ا راذاطي.
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هتار   تائل الدراسة تلج ما يلي: جال  درجة فاعلية تدارة السا  لد  مدير  المدار  ال ا وية الحكومية في مديرية  

ملل ة الفررال األ لج مر  جمة  ظر المعلمير عالية  عد   جود فر ج دالة تحنائيا بير متوسلا  تجابا  التربية  التعلي  ل

التعلي  لملل ة عيلة الدراسة فيما يتعلل بدرجة فاعلية تدارة السا  لد  مدير  المدار  ال ا وية الحكومية في مديرية التربية  

لظيمي لد  المعلمير في المدار  ال ا وية الحكومية التابعة لمديرية التربية  التعلي  جال مستو  ا لتفا  التالفررال األ لج، 

لملل ة الفررال األ لج مر  جمة  ظره  متوسلا  عد   جود فر ج دالة تحنائيا بير متوسلا  تجابا  المعلمير في المدار  

ج فيما يتعلل بمستو  ا لتفا  التلظيمي، جا ه هلا  عمرة ال ا وية الحكومية في مديرية التربية  التعلي  لملل ة الفررال األ ل

تيدابية اراذاطية بير درجة فاعلية تدارة السا  لد  مدير  المدار  ال ا وية الحكومية في مديرية التربية  التعلي  لملل ة 

 الفررال  مستو  ا لتفا  التلظيمي لد  المعلمير.

التعر  علج مستو  ممارسة تدارة السا  لد  معلمي الرياضيا  في  بدراسة هدفه تلج .(2018ال رفا   جما را  

معلماي  معلمة ا   (74عيلة الدراسة مر   ال ا وية في مدار  الذادية ال مالية ال ررية مر  جمة  ظره .  رد اكو ه المرحلة

الدراسة هن درجة ممارسة   تائل ه مر   ،اجتيارها باللري ة الع وائية اللذ ية.  است دمه الدراسة الململ الوذ ي المسحي

 جسل  ه مر  الدراسة عد   جود فر ج ذا  د لة  تدارة السا  لد  معلمي الرياضيا  ب كل عا  جا ه بدرجة متوسلة،

 5ارل مر  تلج مت ير الدل ،  المؤهل العلمي، بيلما جا ه ال ر ج دالة فيما يتعلل بمت ير ال ذرة  لنالا ف ة تحنائية اعف 

 سلوا .

هدفه التعر  تلج عمرة تدارة السا  باإلبداص اإلدار  مر  جمة  ظر مدير   (. دراسة2017 هجر  ال لف     

 مديرا  مدار  ملل ة حولي التعليمية بد لة الكويه. ا  است دا  الململ الوذ ي المسحي ا راذاطي. اكو ه عيلة الدراسة 

ممارسة تدارة السا  لد  مدرال  مديرا  المدار  التابعة لملل ة ( مدير  مديرة. هتار  اللتائل تلج هن مدا   125مر  

حولي التعليمية بد لة الكويه جال  بدرجة مرا عة  ممارسة اإلبداص اإلدار  لد  المدرال  المديرا  هياا جال بدرجة 

   مديرا  ملل ة حولي مرا عة. جما هتار  اللتائل هياا تلج هن تسما  تدارة السا  في اح يل اإلبداص اإلدار  لد  مدير

 التعليمية بد لة الكويه جال بدرجة جذيرة جداي.

 تلج العمرة بير ممارة تدارة السا   اإلبداص اإلدار  لد  هدفه التعر  بدراسة .(2016العد ا ي   جما رامه      

هسة الدراسة الململ الوذ ي، بددة فرص السليما ية، است دمه الذاح ة في  المو  ا  اإلداريا  بدامعة المل  عذد العفيف

الكلي للمو  ا  اإلداريا  العامم  في تدارا   مر حد  المدتم  %03اكون مدتم  الدراسة مر عيلة ع وائية بل ه 

ه اليل الدراسة مر  تائل اوفر ممارا  تدارة السا  لد  دة فرص السليما ية.  هه  ما اوذلجامعة المل  عذد العفيف بد

المو  ا   اإلدار  جكل لد  بدامعة المل  عذد العفيف بددة  بدرجة جذيرة جدا، اوفر جوا ك اإلبداص  المو  ا  اإلداريا

اإلداريا   بدرجة جذيرة جدا،  جود عمرة اراذاطية ذا  د لة تحنائية بير جل ممارة مر ممارا  تدارة السا   بير جل 

تحنائية في جمي  ممارا  تدارة السا   جمي  جوا ك  جا ك مر جوا ك اإلبداص اإلدار ، عد   جود فر ج ذا  د لة

 اإلبداص اإلدار .

الددددوير هدال ريددددادا  المدددددار  ال ا ويددددة بالمملكددددة العربيددددة السددددعودية فددددي ضددددول  ( بعلددددوان2016دراسددددة السددددذعي  

 مدجل اإلدارة السااية، 
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ال ا ويدددة بالمملكدددة العربيدددة السدددعودية فدددي ضدددول  المددددار  هدددد  الدراسدددة تلدددج التعدددر  علدددج الدددوير هدال ريدددادا 

  رتيددددددة لتلددددددوير هدال ا دمددددددل الدراسددددددة فددددددي طددددددر الددددددس الساايددددددة،  رددددددد يسددددددم  التنددددددور الم تددددددر   اإلدارة مدددددددجل

 السااية،  اإلدارة ال ا وية في ضول مدجل المدار  ريادا 

علدددج العديدددد مدددر  الساايدددة اإلدارة همدددا  الذددداح ير لمفيدددد مدددر الدراسدددا  التدددي اتلدددا ج هةدددر الذيدددل مددددجل  ا دددتا األفدددل

علدددج المدددلمل الوذددد ي،   اعتمدددد  الدراسدددةالمت يدددرا  ذا  الندددلة بددداإلدارة التعليميدددة ه  بالعمليدددة التعليميدددة ب دددكل عدددا ، 

 . هو ا ستذيانفي ت ما الميدا ي بإحد  هد ا  الململ الوذ ي،   استعير الدراسة

( بدراسة هدفه التعر  عر التدجل السلوجي إلدارة السا  Briesch& Mahoney، 2014 را  برايتش  ما هو ي      

( مر ا جتناذيير الل سيير في 295  ال ا  بعيلة روامما  في الن و  الدراسية جت يي  ادريذي لمرارذة  اسديل السلو

( بلود،  ه مر  الدراسة العديد مر 10ستذا ة مكو ة  ج االمدار  بمد  متابعة الت د  المحر  عذر فترة الدراسة، مر جم

است مليتم ، جما ملاف  تدارة السا  لد  ا جتناذي الل سي علد است دامم  اللمل التدجلي، م ل  يادة امكير اللما  

ه مر   تيدة مرا عة باللسذة للتو يف األم ل للمنادر التعليمية  الموارد التربوية التي اتيا لألجنائي الل سي مرارذة 

  اسديل سلو  اللما.

التعر  للعمرة بير التدري  اللاجا،  ممارا  تدارة السا ،  ت مار  ( هدفهCarter، 2013هجر  جارار         

ا  التي يواجمما المعلمون في التدري ،  تدارة السا ،  ا  است دا  الململ الوذ ي التحليلي،  ململ العمرة المعي 

ههدا  الدراسة ا  است دا  ا ستذا ة ج داة لدم  الذيا ا  مر هفراد عيلة الدراسة  اكو ه عيلة الدراسة  السذذية،  لتح يل

العاتر في   ية مي ي ان األمريكية،  ه مر  اللتائل استراايديا  التدري  ( طالذاي مر طما الن ير التاس   210مر  

 األج ر  األرل  داحاي مر جمج تدارة السا .

 :ما يميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة

اتميف هسة الدراسة عر الدراسا  الساب ة في ه ما تضافة جديدة تذ اتس  هسة الدراسة ب همية جاذة تلج حد ما جو ما اعد 

علج حد عل  الذاح ة باإلضافة  عمرتما بم ارجة في اا اذ ال راراإلدارة السااية  مر الدراسا  العربية ال ليلة التي ربله بير 

 في األردن. محافظة الم رجفي  الو ارة  تلج الذيل هسة الدراسة بمدار

 الوير ادااي الدراسة  ،تعداد اإلطار اللظر  للدراسة  رد است اد  الدراسة الحالية مر الدراسا  الساب ة في

عر   ملار ة  ،انليف  اذويك الدراسة ،اجتيار ململ الدراسة الملاسك  اجتيار المعالدا  اإلحنائية الملاسذة ، انميمما

  ا سيرها. اللتائل

 :الدراسةمنهج 

 ذلددد  الدراسدددة  هدددي طري دددة لدمددد  المعلومدددا   الذيا دددا  حدددوج هدددد   ،سدددلوا الوذددد ي  التحليلدددياأل ةالذاح ددد هاسدددت دم

 لتحديد  تر   احليل  الحنوج علج هه  اللتائل.

   :الدراسةمجتمع 

( 2125   الذددددالد عدددددده الم ددددرج محافظددددة فددددي األساسددددية مدددددار  ال معلمدددديعدددددد  اكددددون مدتمدددد  الدراسددددة مددددر

 .2020/2021الم رج للعا  الدراسي محافظة معلماي بمدار  التعلي  العا  الحكومي،  ف ا ل دارة العامة للتعلي  ب
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 :الدراسةعينة 

 /2019الحكومية في محافظة الم رج لسلة   األساسيةعلج المعلمير في المدار   استذا ة( 400رامه الذاح ة بتو ي   

( 5( استذا ة  بعد مراجعة ا ستذا ا  اذير هن هلا   355باللري ة اللذ ية الع وائية،  استرد  ملما الذاح ة  (، 2020

( معل   معلمة في المدار  األساسية في 350استذا ا  غير ذالحة للتحليل اإلحنائي،  بمسا ف د اكو ه عيلة الدراسة مر  

 فراد عيلة الدراسة  ف اي لمت يراام  ال  نية. ( او ي  ه1محافظة الم رج،  يوضا الدد ج رر   

 (1الجدوأل رقم )

 توزيع أفراد عينة الدراسة تبعاً للمتغيرات الشخصية

 النسبة المئوية العدد المستوى المتغير

 الجنس 

 %48.0 168 ذجر 

 %52.0 182 ه  ج 

 %100.0 350 المجموع

 الخبرة 

 %50.6 177 سلوا  10هرل مر 

 %49.4 173 سلوا  ف ج ر  10

 %100.0 350 المجموع

 الم هل العلمي 

 %71.4 250 بكالوريو  

 %28.6 100 دراسا  عليا 

 %100.0 350 المجموع 

 

 الدراسة: اةأد

است دمه الذاح ة ب ر  الوذوج تلدج ههددا  الدراسدة  اإلجابدة عدر هسد لتما ا سدتذا ة هداة لدمد  الذيا دا  مدر هفدراد 

 الدراسة،  فيما يلي عر  تجرالا  بلال هداة الدراسة اإلدارة السااية:عيلة 

بعددد الرجددوص تلددج األدا اللظددر   الدراسددا  السدداب ة رامدده الذاح ددة بذلددال هداة الدراسددة ا سددتذا ة، حيددج اتددتمله علددج 

( ف درة 52لددفل ال دا ي علدج  جفهير الدفل األ ج: اتتمل علج المعلوما  ال  نية  الو ي ية ألفراد عيلة الدراسدة،  اتدتمل ا

ا ي  المت ير المست ل اإلدارة الساايدة حيدج رسد  هدسا المت يدر علدج عددة مددا    هدي علدج اللحدو اآلادي، اتدتمل المدداج األ ج 

( ف درا  ا دي  الم دارجة فدي اا داذ ال درار، همدا 4( ف رة ا ي  ا دوي  الندمحيا ، جمدا اتدتمل المدداج ال دا ي علدج  12علج 

( ف ددرا  ا ددي  10( ف ددرا  ا ددي  هدال الللذددة، همدا باللسددذة للمددداج الرابدد  ف ددد اتددتمل علددج  5ال الددج ف ددد اتددتمل علددج  المدداج 

( ف درا  ا دي  المعوردا  الذ درية، همدا باللسدذة للمدداج السداد  ف دد 6المتابعة  المحاسذة، هما المداج ال ام  ف د اتتمل علدج  

( ف درا  ا دي  العمردة مد  المدتمد  6ي، همدا باللسدذة للمدداج السداب  ف دد اتدتمل علدج  ( ف را  ا ي  اللمو الممل9اتتمل علج  

 .( يوضا استذا ة اإلدارة السااية بنوراما األ لية1المحلي،  الملحل رر   
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 :ثبات أداة الدراسة

( معل   معلمة 20مكو ة مر  للت جد مر ةذا  هداة الدراسة  ةذا  الذي ما ا  او ي  هداة الدراسة علج العيلة ا ستلمعية 

 Pearsonمر جارج عيلة الدراسة األذلية مراير ب ارج  ملي مدال  هسذوعان(  است راج معامل ا راذاط بيرسون  

Correlation هل ا   جر   ذا ( بير ا ديراام  في المراير علج هداة الدراسة  ا  الذيل معادلةChronbach Alpha علج )

 ( الس  يوضا معامم  ال ذا   معامم  اراذاط بيرسون.2سة، جما هو مذير في جد ج جمي  ف را  هداة الدرا

 (2جدوأل )

 معامالت الثبات )كرونباخ الفا( ومعامالت ارتباط بيرسون ألداة االدارة الذاتية

 المجاالت
 كرو نباخ معامل الثبات

 الفا 
 معامل االرتباط بيرسون 

 *0.80 0.85 ا وي  النمحيا 

 *0.79 0.86 المتابعة  الت وي 

 *0.78 0.88 اللمو المملي

 *0.76 0.89 ككل اإلدارة الذاتية 

 يلي:( ما 2يظمر الدد ج رر   

-0.85جمي  ري  معامم  ال ذا  بلري ة  جر  ذا  ال ا( جا ه م ذولة ألغرا  التلذيل، حيج ت ما ارا حه بير  1.

 جمعيما ري  م ذولة ألغرا  التلذيل  تذ هتار  معظ    رد هتار  الدراسا  تلج رذوج معامم  ال ذا  (،0.89

 (.Amir &Sonderpandian، 2002(  0.60الدراسا  تلج هن  سذة رذوج معامل ال ذا   

ا يدج علج ةذا   هس ،(α≤0.05 جمي  ري  معامم  ا راذاط بلري ة بيرسون دالة تحنائياي علد مستو  الد لة 2.

 التلذيل.

  اعتمد  ا ستذا ة علج م يا  ليكر  ال ماسي في اإلجابة عر األس لة  ذل  علج اللحو اآلاي:

 اختبار مقياس االستبانة (3الجدوأل )

 قليلة جداً  قليلة متوسطة كبيرة كبيرة جداً  اإلجابة

 1 2 3 4 5 الدرجة

الدراسة علد التعليل علج المتوس  الحسابي للمت يرا  الواردة في  موذجما هما فيما يتعلل بالحد د التي اعتمداما هسة 

 الكيم ي  علج المعادلة اآلاية هي  مرا  ، متوس ، مل   ( بلالي  لتحديد درجة المواف ة ف د حدد  الذاح ة ةمف مستويا 

 (: 2007 ال ري ير، 

 الحد األد ج للذديل( / عدد المستويا   -طوج ال ترة=  الحد األعلج للذديل1.  

  بسل  اكون المستويا  جالتالي: 1.33= 4/3=  3(/5-1 2. 

 .2.34هرل مر  -1درجة مواف ة مل  اة مر 3. 

 .3.68هرل مر  -2.34درجة مواف ة متوسلة مر  4.

 .5-3.66درجة مواف ة مرا عة مر  5. 
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 ائية:األساليب اإلحص

 للتح ل مر ههدا  الدراسة ا  هاذاص األساليك اإلحنائية:

معامم  ال ذا   جر  ذا  ال ا(  معامم  اراذاط بيرسون لمدا   الدراسة   ذل  للتح ل مر ذحة هداة 1-

 الدراسة.

 التكرارا   اللسذة الم وية  للتعر  علج او ي  هفراد عيلة الدراسة  ف ا لمت يراام  ال  نية.2-

 المتوسلا  الحسابية  ا  حرافا  المعيارية  ل جابة عر السؤاج األ ج.3-

( للتعر  علج ال ر ج بير تجابا  هفراد عيلة الدراسة  اإلجابة Independent Samples T-Testاجتذار 4-

 عر السؤاج ال ا ي.

 عرض النتائج المتعلقة بأسئلة الدراسة: 

ا  تائل الدراسة الت ي امد  للتعر  علج درجة الذيل استراايدية اإلدارة السااية لد  مدير  المدار  يتامر هسا الدفل عرضي

في مديرية التربية  التعلي  في محافظة الم رج مر  جمة  ظر المعلمير  المعلما  فيما،  ذل   ف ا لما الا لتل مر  األساسية

 هس لة،  فيما يلي عر  اللتائل:

في مديرية  األساسيةما درجة الذيل استراايدية اإلدارة السااية لد  مدير  المدار  أوالً: النتائج المتعلقة بالس األ األوأل: 

 التربية  التعلي  في محافظة الم رج مر  جمة  ظر المعلمير  المعلما  فيما؟

يارية لت ديرا  هفراد عيلة الدراسة عر جل ببعد مر ل جابة عر هسا السؤاج ا  است راج المتوسلا  الحسابية  ا  حرافا  المع

في مديرية األساسية درجة الذيل استراايدية اإلدارة السااية لد  مدير  المدار  هبعاد مداج اإلدارة السااية   التي اعك  

  فيما يلي عر  اللتائل:التربية  التعلي  في محافظة الم رج مر  جمة  ظر المعلمير  المعلما  فيما، 

 (4الجدوأل رقم )

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة عن كل مجاأل من مجاالت اإلدارة الذاتية 

 ككل مرتبة تنازلياً وفقا للوسط الحسابي

 درجة التقييم الرتبة االنحراف المعياري الوسط الحسابي المجاأل الرقم

 مرا عة 1 0.78 3.96 المتابعة  الت وي  2

 مرا عة 2 0.74 3.89 ا وي  النمحيا  1

 مرا عة 3 0.90 3.87 اللمو المملي 0

 مرا عة  0.69 3.91 ككل اإلدارة الذاتية 

( هن المتوسلا  الحسابية لت ديرا  هفراد عيلة الدراسة عر جل المداج مر مدا   اإلدارة 4يظمر مر الدد ج رر   

( بدرجة ا يي  مرا عة لدمي  المدا  ، حيج جال المداج "المتابعة  الت وي " بالمراذة 3.96-3.87السااية ارا حه ما بير  

(،  احتل المراذة 3.89(،  جال بالمراذة ال ا ية المداج "ا وي  النمحيا " بمتوس  حسابي  3.96األ لج بمتوس  حسابي  

( بدرجة 3.91السااية جكل   ل دارة بلد المتوس  الحسابي  (،3.87ال ال ة  األجيرة المداج "اللمو المملي" بمتوس  حسابي  

في مديرية األساسية ا يي  مرا عة هياا، مما يدج علج هن هلا  درجة مرا عة مر الذيل اإلدارة السااية لد  مدير  المدار  

  مر  جمة  ظر المعلمير  المعلما  فيما.في محافظة الم رج التربية  التعلي  
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مر  جمة  ظر الذاح ة تلج هن   ارة التربية  التعلي  األرد ية رد اهتمه بتلذيل اإلدارة السااية   يعود السذك في ذل 

جاستدابة لمهتما  المتفايد بتلوير اإلدارة المدرسية ب كل عا   اإلدارة المدرسية للمرحلة ال ا وية علج  جل ال نو ، حيج 

ار  ال ا وية بالكوادر اإلدارية المؤهلة جما ه ما احر  علج السعي اهتمه   ارة التربية  التعلي  ب كل مستمر برفد المد

لمرا ال بالمستو  اإلدار  داجل المدرسة مر جمج الد را  التدريذية  الذرامل التلويرية التي امد  تلج تجساا مدرال 

لمدار  ال ا وية رادرير علج التعامل م  المرحلة ال ا وية الك ايا   الممارا  األساسية الم مة ل دارة اللاجحة  تذ هن مدرال ا

 المدرسة جوحدة تدارية مست لة بسااما، لم  حرية التنر  في تدارة تؤ  ما.

في مديرية األساسية درجة الذيل استراايدية اإلدارة السااية لد  مدير  المدار  إلعلال ذورة هج ر ا نيمي عر 

رامه الذاح ة باست راج المتوسلا  الحسابية  ،التربية  التعلي  في محافظة الم رج مر  جمة  ظر المعلمير  المعلما  فيما

 ا  حرافا  المعيارية لت ديرا  هفراد عيلة الدراسة عر ف را  جل ببعد مر هبعاد مداج اإلدارة السااية،  فيما يلي عر  

 اللتائل:

 أل: تفويض الصالحيات.المجاأل األو -

 (5الجدوأل رقم )

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة عن فقرات مجاأل تفويض الصالحيات مرتبة 

 تنازلياً وفقا للوسط الحسابي

 الفقرة الرقم
الوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 الرتبة

درجة 

 التقييم

 مرا عة 1 0.90 4.25 ذمحيا  في اا اذ ال رارا  الملاسذة للعمل. اعلي المديرية المدير 1

 مرا عة 2 0.78 4.11 لد  المدير ذمحيا  لتو ي  موا  ة المدرسة  فل ما يراة ملاسذا. 2

 مرا عة 3 0.89 4.09 بتوفير ما احتاجل المدرسة مر  سائل اعليمية. لمديراسما المديرية ل 0

لتلظددي   ددد ا  ا ددد  المدرسددة  المدتمدد  يعلددي المدددير ذددمحيا   7

 المحلي.
 مرا عة 4 0.89 4.02

 مرا عة 5 0.95 3.94 اعلي الحرية للمعلمير في تةرال الملاهل بما ي د  منلحة الللذة. 6

يعلددي المدددير ذددمحيا  لع ددد مددؤامرا  ا ددد  المدرسددة  المدتمدد   8

 المحلي.
 مرا عة 6 0.88 3.92

لددد  المدددير ذددمحيا  إلضددافة حنددص دراسددية  ف ددا لمددا يتلاسددك  4

  منلحة الللذة. 
 مرا عة 7 1.02 3.89

لددد  المدددير ذددمحيا  إلل ددال حندددص دراسددية  ف ددا لمددا يتلاسدددك  5

  منلحة الللذة. 
 مرا عة 8 1.17 3.81

 مرا عة 9 1.11 3.76 لد  المدير ذمحيا  لترمي  مرافل المدرسة متج استلف  األمر. 12

 مرا عة 10 1.09 3.74 فدل مندلحة  ،السل المديرية م  المدير فدي تجدرال ادل م  المعلمدير 9
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 الفقرة الرقم
الوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 الرتبة

درجة 

 التقييم

 المدرسة.

السددل المديريددة مدد  المدددير فددي اجتيددار المعلمددير الددددد  فددل منددلحة  13

 المدر .
 مرا عة 11 1.04 3.68

لددد  المدددير ذددمحيا  لذلددال مرافددل جديدددة للمدرسددة متددج اسددتلف   11

 األمر.
 متوسلة 12 1.20 3.64

 مرا عة  0.75 3.90 ككلمجاأل تفويض الصالحيات 

( هن المتوسلا  الحسابية لت ديرا  هفراد عيلة الدراسة عر ف را  مداج ا وي  5يظمر مر الدد ج رر   

المديرية المدير (   نما: اعلي 1(، حيج جال  بالمراذة األ لج ال  رة رر   4.25-3.64ارا حه ما بير  النمحيا  

(،  درجة ا يي  مرا عة، في حير جال  بالمراذة األجيرة 4.25ذمحيا  في اا اذ ال رارا  الملاسذة للعمل، بمتوس  حسابي  

( 3.64(   نما: لد  المدير ذمحيا  لذلال مرافل جديدة للمدرسة متج استلف  األمر، بمتوس  حسابي  11ال  رة رر   

 ( بدرجة ا يي  مرا عة.3.90د المتوس  الحسابي للذبعد جكل   درجة ا يي  متوس ،  بل

 المجاأل الثاني: المتابعة والتقويم. -

 (6الجدوأل رقم )

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة عن فقرات مجاأل المتابعة والتقويم مرتبة تنازلياً 

 وفقا للوسط الحسابي

 الفقرة الرقم
الوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 الرتبة

درجة 

 التقييم

 مرا عة 1 0.96 4.28 مستمر.بالل اطا  الداجلية في المدرسة ب كل  المديري و    1

 مرا عة 2 0.89 4.15 باأل ظمة  ال وا ير  الت ريعا . المديريلتف   2

 مرا عة 3 0.98 4.00 تلية محددة للمساللة علج مستو  المدرسة. المديريست د   3

 تددائل الللذددة ب ددكل د ر  للحكدد  علددج مددد   المددديريحلددل  4

 0.91 3.92 احسر هدال الللذة. 
 مرا عة 4

المعايير المست دمة للمحاسذة جلذا تلج جلك مد   المديريا   5

 1.03 3.84 احديد األهدا .
 مرا عة 5

العمرددة بددير اللتددائل التددي ادد  الحنددوج عليمددا  المددديريحلددل  7

 1.05 3.81  األهدا  الموضوعة.
 مرا عة 6

 مرا عة 7 1.11 3.75 هساليك ريا   ا وي  هدال الللذة  المعلمير. المديريحدد  6

 مرا عة  0.79 3.97 مجاأل المتابعة والتقويم ككل
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هفراد عيلة الدراسة عر ف را  مداج المتابعة  ( هن المتوسلا  الحسابية لت ديرا 6يظمر مر الدد ج رر   

بالل اطا  الداجلية  المدير(   نما: ي و  1(، حيج جال  بالمراذة األ لج ال  رة رر   4.28-3.75ارا حه ما بير    الت وي  

( 6  رة رر   (،  درجة ا يي  مرا عة، في حير جال  بالمراذة األجيرة ال4.28مستمر، بمتوس  حسابي  في المدرسة ب كل 

(  درجة ا يي  مرا عة،  بلد المتوس  3.75هساليك ريا   ا وي  هدال الللذة  المعلمير، بمتوس  حسابي   المدير  نما: يحدد 

 ( بدرجة ا يي  مرا عة.3.97الحسابي للذبعد جكل  

 .المجاأل الثالث: النمو المهني -

 (7الجدوأل رقم )

مرتبة تنازلياً وفقا  المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة عن فقرات مجاأل النمو المهني المتوسطات الحسابية واالنحرافات 

 للوسط الحسابي

 الفقرة الرقم
الوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 الرتبة

درجة 

 التقييم

يلل  المدير المعلمير علج مؤتدرا  ا يدي  األدال  المتورد  مدلم   5

 1.00 3.97 احدي ما جتربويير  مت ننير
 مرا عة 1

 مرا عة 2 1.04 3.91 بيلم .المعلمير علج اوجيل األرران فيما  المديري د   3

 مرا عة 3 1.29 3.88  احتياجاام .يتمت  المعلمون بحرية اجتيار الد را  التي اتمل   1

ي ر  المدير المعلمير في  ض  المعايير التي است د  في ا دوي   7

 1.04 3.87 ت دا اام .
 مرا عة 4

في الذرامل التربوية التي اعدود بدالل   علدج المي دة  المديري ار   6

 1.04 3.87 التدريسية.
 مرا عة 4

يعلي المعلمون د را  ادريذية اتلاسك م  حاجاام  المملية بمدا  4

 1.09 3.86 المدرسية.يتمل  م  الملاهل 
 مرا عة 6

ي ددددار  المعلمددددون فددددي بددددرامل الت هيددددل التربددددو  فددددي مددددداج  2

 1.03 3.85 الملماج.استراايديا  ادري  
 مرا عة 7

 مرا عة 8 1.08 3.82 العليا.المديرير علج مواذلة دراساام   الو ارةا د   7

 مرا عة  0.91 3.88 مجاأل النمو المهني ككل 

لت ديرا  هفراد عيلة الدراسة عر ف را  مداج اللمو ( هن المتوسلا  الحسابية 7يظمر مر الدد ج رر   

(   نما: يلل  المدير المعلمير علج 5(، حيج جال  بالمراذة األ لج ال  رة رر   3.97-3.82ارا حه ما بير   المملي 

عة، في حير (،  درجة ا يي  مرا 3.97احدي ما جتربويير  مت ننير، بمتوس  حسابي  مؤترا  ا يي  األدال  المتور  ملم  

المديرير علج مواذلة دراساام  العليا، بمتوس  حسابي  الو ارة(   نما: ا د  7جال  بالمراذة األجيرة ال  رة رر   

 ( بدرجة ا يي  مرا عة.3.88(  درجة ا يي  مرا عة،  بلد المتوس  الحسابي للذبعد جكل  3.82 
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في درجة الذيل ( α≤0.05 ج ذا  د لة تحنائية علد مستو  هل اوجد فر : ثانياً: النتائج المتعلقة بالس األ الثاني

استراايدية اإلدارة السااية لد  مدير  المدار  األساسية في مديرية التربية  التعلي  لمحافظة الم رج في األردن مر  جمة  ظر 

 سلوا  ال ذرة(؟ ،المؤهل العلمي ،المعلمير  المعلما  فيما اذعا لمت يرا   الدل 

امه اإلجابة عر هسا السؤاج مر جمج است راج المتوسلا  الحسابية  ا  حرافا  المعيارية إلجابا  هفراد عيلة 

درجة الذيل استراايدية اإلدارة السااية لد  مدير  المدار  األساسية في مديرية التربية  التعلي  لمحافظة الم رج الدراسة عر 

، جما ا  الذيل سلوا  ال ذرة( ،المؤهل العلمي ،لما  فيما اذعا لمت يرا   الدل في األردن مر  جمة  ظر المعلمير  المع

 (،  فيما يلي عر  اللتائل:Independent Samples T-Testاجتذار  

 (8الجدوأل رقم )

( لدراسة الفروق في درجة تطبيق اإلدارة الذاتية لدى مديرية Independent Samples T-Testنتائج تطبيق اختبار )

 من وجهة نظر المعلمين تعزى إلى متغير الجنساألساسية المدارس 

الداللة  T إناث  ذكور  المجاأل

المتوسط  اإلحصائية 

 الحسابي 

االنحراف 

 المعياري

المتوسط 

 الحسابي 

االنحراف 

 المعياري

 0.02 2.48 0.68 3.76 0.79 4.03 ا وي  النمحيا  

 0.48 0.73 0.77 3.92 0.81 4.01 المتابعة  الت وي  

 0.77 0.32 0.85 3.9 0.96 3.86 اللمو المملي 

 0.22 1.28 0.64 3.84 0.74 3.97 اإلدارة الذاتية ككل 

 ( ما يلي:8يظمر مر الدد ج رر   

في درجة الذيل ا وي  النمحيا  لد  مديرية المدار   ( α≤0.05  جود فر ج ذا  د لل تحنائية علد مستو  الد لة 1-

، حيج بل ه ريمة مر  جمة  ظر المعلمير اعف  تلج مت ير الدل (في محافظة المفرق في مديرية التربية  التعلي  األساسية 

 T  )2.48السجور  تذ هن المتوس   (  هي ريمة دالة تحنائياي،  علد مراجعة المتوسلا  الحسابية اذير هن ال ر ج لنالا

 (. 3.76(، في حير هن المتوس  الحسابي ل  اف بلد  4.03الحسابي للسجور بلد  

 اللمو في درجة الذيل المتابعة  الت وي   ( α≤0.05  عد   جود فر ج ذا  د لل تحنائية علد مستو  الد لة2-

مر  جمة  ظر المعلمير اعف  تلج مت ير  الدل (، حيج جا ه ري  األساسية لد  مديرية المدار   اإلدارة السااية جكل المملي 

 T.غير دالة تحنائياي ) 

 يعود السذك في ذل  تلج هن مدرال مدار  السجور رادرير علج التعامل م  مديريا  التربية  التعلي  ب كل هج ر فعالية  تذ ه مد  

اإلداريدة هج در مدر مدديرا  مددار  اإل داف ممدا يكسدذم  الممدارا  رادرير علج التواجد في ا جتماعيا   اللد ا   المؤامرا  

 ي  النمحيا  ب كل هج ر فاعلية. ال اذة بت و
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 (9الجدوأل رقم )

( لدراسة الفروق في درجة تطبيق اإلدارة الذاتية لدى مديرية Independent Samples T-Testنتائج تطبيق اختبار )

 من وجهة نظر المعلمين تعزى إلى متغير الخبرة في محافظة المفرق في مديرية التربية والتعليم األساسية المدارس 

الداللة  T سنوات فأكثر  10 سنوات 10أقل من  المجاأل

المتوسط  اإلحصائية 

 الحسابي 

االنحراف 

 المعياري

المتوسط 

 الحسابي 

االنحراف 

 المعياري

 0.79 0.29 0.73 3.89 0.78 3.92 ا وي  النمحيا  

 0.69 0.43 0.78 3.94 0.81 3.99 المتابعة  الت وي  

 0.75 0.34 0.92 3.9 0.9 3.85 اللمو المملي 

 0.91 0.14 0.67 3.91 0.73 3.92 اإلدارة الذاتية ككل 

في درجة الذيل ( α≤0.05 ( عد   جود فر ج ذا  د لل تحنائية علد مستو  الد لة 9يظمر مر الدد ج رر   

مر  جمة  ظر المعلمير اعف  في محافظة المفرق  في مديرية التربية  التعلي  األساسية السااية لد  مديرية المدار  اإلدارة 

 ( جا ه غير دالة تحنائيا.Tتلج مت ير سلوا  ال ذرة، حيج هن جمي  ري   

 (10الجدوأل رقم )

( لدراسة الفروق في درجة تطبيق اإلدارة الذاتية لدى مديرية Independent Samples T-Testنتائج تطبيق اختبار )

 من وجهة نظر المعلمين تعزى إلى متغير الم هل العلمي في محافظة المفرق في مديرية التربية والتعليم األساسية المدارس 

الداللة  T دراسات عليا  بكالوريوس  البُعد 

المتوسط  اإلحصائية 

 الحسابي 

االنحراف 

 المعياري

المتوسط 

 الحسابي 

االنحراف 

 المعياري

 0.67 0.45 0.71 3.97 0.76 3.89 ا وي  النمحيا  

 0.36 0.95 0.94 3.82 0.76 3.99 المتابعة  الت وي  

 0.71 0.39 1.04 3.94 0.89 3.87 اللمو المملي 

 0.94 0.09 0.73 3.92 0.69 3.91 اإلدارة الذاتية ككل 

في درجة الذيل  ( α≤0.05 ( عد   جود فر ج ذا  د لل تحنائية علد مستو  الد لة 10مر الدد ج رر   يظمر 

مر  جمة  ظر المعلمير اعف  في محافظة الم رج  في مديرية التربية  التعلي  األساسية السااية لد  مديرية المدار  اإلدارة 

يمكر ا سير هسة اللتيدة مر جمج ا ابل الذي ا   ا ه غير دالة تحنائيا.( جTتلج مت ير المؤهل العلمي، حيج هن جمي  ري   

 اإلدارية  ا ابل النمحيا  المملوحة للمدرال في المدار  ال ا وية.

 التوصيات         

 في ضول اللتائل التي اوذله تليما الّدراسة ردمه الدراسة التوذيا  اآلاية:

علج  يادة ال  اإلمكا ية مدر جدمج ع دد الدد را  التدريذيدة   رم العمدل الميدا يدة لت عيدل الذيدل مددا    العملضر رة  -

 .السااية جكلاستراايدية اإلدارة 
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الساايدة فدي المددار ،   معدايير اإلدارة  ارة التربية  التعلي  استراايدية الويرية  اضحة  محددة لتلذيل م اهي   اتذلجهن  -

  ذل  لتعفيف ردرااما  رف  مستو  اميف  تبداص ال دما  فيما.

ضر رة العمل علج ادعي  الذلية التلظيمية للمدار   جاذة بالتدميفا   ال دما  ا لكتر  ية الار رية الم مة مر  -

 إلبداص فيما.   بي ة اعليمية  تدارية  فلية مما يساعد علج رف   ايرة العمل  مستو  التميف  ا

 :قائمة المراجع

 المراجع العربية:

درجة فاعلية إدارة الذات لدى مديري المدارس الثانوية وعالقتها بمستوى االلتزام (. 2018هبو ملج، تلما  يوسف محمد  

 الفررال، األردن.. رسالة ماجستير، الدامعة الماتمية، التنظيمي لدى المعلمين في محافظة الزرقاء

رسالة ماجستير غير إدارة الذات لدى مديرات المدارس الثانوية بمدينة مكة المكرمة. (. 2005، ابتسا  ردة علية  ال   ي

 مل ورة، جامعة ه  ال ر ، مكة المكرمة، المملكة العربية السعودية.

 دار ال كر.: ال اهرة ،استراتيجيات مستقبلية لأللفية الجديدة() اتجاهات حديثة في تعليم التفكير(. 2003  ،مدد  ،حذيك

 ، اإلسكلدرية، دار الوفال لديلا الل ر  التو ي   اللذاعة.اإلدارية الذاتية والمركزية التعليم(. 2006حسير، سممة عذد العظي   

ومديرات المدارس التابعة لمنطقة حولي إدارة الذات وعالقتها باإلبداع اإلداري لدى مدراء (. 2017، فاطمة هحمد  ال لف

 . رسالة ماجستير، جامعة تج الذيه، الم رج، األردن.التعليمية بدولة الكويت

تطؤؤؤؤوير اداء قيؤؤؤؤادات المؤؤؤؤدارس الثانويؤؤؤؤة بالمملكؤؤؤؤة العربيؤؤؤؤة السؤؤؤؤعودية فؤؤؤؤي  ؤؤؤؤوء (: 2016سددددعيد فددددايف محمددددد السددددذعي  

 العليا للتربية، جامعة ال اهرة.، رسالة دجتوراة، جلية الدراسا  مدخل اإلدارة الذاتية

 ، عمان: دار المسيرة للل ر  التو ي   اللذاعة.اإلبداع اإلداري(. 2011السكار ة، بمج  

واقع تطبيق اإلدارة المدرسية الذاتية في المدارس الحكومية المدارة ذاتياً بمحافظات شماأل الضفة (. 2015سلي ،  ليد جالد  

 ، رسالة ماجستير غير مل ورة، جامعة اللدا  الوطلية،  ابل ، فلسلير.ومعلميها الغربية من وجهة نظر مديريها

(. مستو  ممارسة تدارة السا  لد  معلمي 2018، حسير عسكر  ال رفا ، ذالا سويل   ال ليش، حسير م و   ال رفا 

مجلة األكاديمية للدراسات  .ال ماليةالرياضيا  في المرحلة ال ا وية مر  جمة  ظره : دراسة ميدا ية في مدار  الذادية 

 .20لعدد  88 -75( :1 23، واإلنسانيةاالجتماعية 

الذات وعالقتها باإلبداع اإلداري من وجهة نظر القيادات اإلدارية بجامعة األميرة نور بنت (. تدارة 2015العداج، اعتفا   

 ية، الريا ، المملكة العربية السعودية.، رسالة ماجستير غير مل ورة جامعة  ايف العربعبد الرحمن بالرياض

، المكتذة العنرية للل ر  التو ي  ، الملنورةدرسةللمالمشاركة المجتمعية واإلدارة الذاتية (. 2008العدمي، محمد حسلير  

  اللذاعة.

 ، المكتذددددددة العنددددددرية للل ددددددرالمشؤؤؤؤؤؤاركة المجتمعيؤؤؤؤؤؤة واإلدارة الذاتيؤؤؤؤؤؤة للمدرسؤؤؤؤؤؤة(. 2007العدمددددددي، محمددددددد حسددددددلير.  

  التو ي ، اللذعة األ لي.
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 (أهمية اللغة العربية في مناقشات المسائل العقدية)

)Importance of Arabic Language in Discussions on Issues of Islam Doctrine( 

 هللا العبد حمادي خديجة الدكتورة/

 قطر ، دولةالمجتمع كلية في اإلنسانية العلوم قسم في مشارك أستاذ

Email: Khadega.Alabdullah@ccq.edu.qa 

 

 :الملخص

،محمد في األولين واآلخرين، وبعد والسالم على هلل والصالةالحمد   

فهذا البحث عبارة عن نماذج متفرقة في كيفية اعتماد السلف على اللغة العربية في فهم العقيدة اإلسالمية، بدأت     

خاطئة في القوا  األ ستة أمثلة عن ذكرتهمية اللغة العربية عند علماء المسلمين، ثم بتمهيد موجز عن أالبحث 

التي رّد عليها العلماء ضمن كل  للمسألةتعريف موجز فقدمت الفرق في التاريخ اإلسالمي،  العقيدة لبعض

لماء عليها من الع ردود أعقبته بعرضم ذكرت قو  الفرقة التي أخطأت في تأويل النص الشرعي، ، ومن ثمثا 

  .جانب اللغة العربية

فالهدف األساسي الذي أردت الوصو  إليه هو الحث على االهتمام بعلوم العربية حتى يتمكن المرء من فهم    

هذه النماذج لتكون حافزاً لطالب العلم على االهتمام بالعربية وعلومها  قدمتفإنني  الشرعية، لذلكالنصوص 

 بشتى أنواعها.

بين األقوا  الخاطئة وبين وجه الصواب في  المنهج المقارنهج الذي اعتمدته فقد غلب على البحث أما المن  

.التحليلي والتاريخيكل مثا  ذكرته، باإلضافة للمنهج   

غة العربية وأساليبها وطريقة لمدى اهتمام علماء المسلمين بال اتضح معنا تم ذكرتهاومن خال  األمثلة التي     

  .جعلوا اللغة العربية سالحاً من األسلحة يدافعون به عن دين هللا همالتراكيب، وكيف أنصياغة الجمل و

 تزلة،المع وصفاته، هللا أسماء والحلو ، الفناء القرآن، خلق هللا، رؤية هللا، كالم العربية، اللغة ة:الكلمات المفتاحي

 .الصوفية
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)Importance of Arabic Language in Discussions on Issues of Islam Doctrine( 

 

Abstract   

Praise be to God, and prayers and peace be upon Muhammad, his family and all of his 

companions   . 

 This research is different examples of how the predecessors depended on the 

Arabic language in understanding the Islamic faith. I started the research with a brief 

introduction on the importance of the Arabic language for Muslim scholars, then I 

mentioned six examples of false statements in the doctrine of some sects in Islamic 

history. I presented a brief definition of the issue that the scholars responded to within 

each example, and then mentioned the statement of the group that made a mistake in 

interpreting the legal text. Later, this was followed by presenting the scholars' responses 

to it from the perspective of the Arabic language. 

 The main goal I wanted to reach was to urge that attention be paid to the sciences 

of the Arabic language so that one can understand the legal texts. Therefore, I presented 

these models to be an incentive for students of knowledge to take an interest in the 

Arabic language and its various sciences. 

 As for the method that I adopted, I used the comparative method between the 

wrong statements and the rightness in each example I mentioned, in addition to the 

analytical and historical method.  

The examples presented in the research showed the Muslim scholars' great interest in 

the Arabic language, its methods and the method of formulating sentences and 

structures, and how they made the Arabic language a weapon to defend the religion of 

God. 

Keywords: Arabic language, God's word, God's vision, creation of the Qur'an, 

annihilation and mortality, Allah's Names and Attributes, Mu'tazila, Sufis. 
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 مقدمة:

ِمي  َن إِلَْيِه أَْعجَ الحمد هلل الذي أنز  هذا الكتاب بلسان عربي مبين، ونفى عنه عجمة األعجمين }لَِساُن الَِّذي يُْلِحُدو  

 [301َوهََذا لَِساٌن َعَربِي  ُمبِيٌن{ ]النحل: 

 ،محمد في األولين واآلخرين، وبعدوالصالة والسالم على   

م في فهم العقيدة اإلسالمية، ث فهذا البحث عبارة عن نماذج متفرقة في كيفية اعتماد السلف على اللغة العربية  

لمتأثرة بعلم الكالم وغالة الصوفية، وكيف أّن اللغة العربية كانت سالحاً فعاالً الرد على بعض أقوا  الفرق ا

 إلبطا  الشبهات التي ساقتها الفرق التي تأثرت بعلم الكالم. 

بدأت البحث بتمهيد موجز عن أهمية اللغة العربية عند علماء المسلمين، ثم شرعت في ذكر األمثلة على الفكرة،    

أمثلة عن أقوا  خاطئة في العقيدة لبعض الفرق في التاريخ اإلسالمي، حيث قمت بتعريف وهي عبارة عن ستة 

موجز بسيط للفكرة التي رّد عليها العلماء ضمن كل مثا ، ومن ثم ذكرت قو  الفرقة التي أخطأت في تأويل 

ني ما قالوه، ولكن النص الشرعي، أعقبته بعرض ردود العلماء عليها من جانب اللغة العربية، ورغم أنني نقلت

آثرت أن أشرح كالمهم بعبارة سهلة مفهومة بلغة مبسطة ليفهما الجيل المعاصر؛ ألن أقوا  األقدمين تناسب 

 عصورهم في أسلوب صياغتها، فكان ال بد من توضيح كالمهم بأسلوب يتناسب مع عصرنا الحالي.  

الهتمام بعلوم اللغة العربية، وليس االقتصار على من كونه محفزاً لطالب العلم على ا وتأتي أهمية هذا البحث  

النحو كما هو حا  األغلبية اليوم، فمن المؤسف أننا نجد اليوم طالب علم ال يكاد يفقه من العربية في أحسن أحواله 

إال النحو وقواعد النحو، وأما بقية علوم العربية من بالغة، وأساليب العرب في الكالم، وعاداتهم في الخطاب، 

وطرقهم في البيان، فال يعرف منه إال كما قالوا في المثل الشعبي الساخر) من معرفته بالصحابة يترضى على 

 بعلوم العربية حتى يتمكن المرء الحث على االهتمامالذي أردت الوصو  إليه هو  فالهدف األساسيعنترة(، لذلك 

حافزاً لطالب العلم على االهتمام بالعربية  من فهم النصوص الشرعية،  لذلك فإنني أقدم هذه النماذج لتكون

 وعلومها بشتى أنواعها.

بين األقوا  الخاطئة وبين وجه الصواب في كل  المنهج المقارنأما المنهج الذي اعتمدته فقد غلب على البحث    

 .التحليلي والتاريخيمثا  ذكرته، باإلضافة للمنهج 

 خطة البحث:

 اء البحث في مقدمة، وتمهيد، وستة مطالب، وخاتمة.وأما بالنسبة لخطة البحث فقد ج  

 وهذا عرض تفصيلي لخطة البحث:

 المقدمة: ذكرت فيها أهمية البحث وسبب اختياره والخطة

 التمهيد: خصصته للحديث عن أهمية اللغة العربية عند علماء المسلمين.
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 على من نفى صفة الكالم عن هللا عز وجل. األو : الردالمطلب 

 على من قا  بخلق القرآن. لثاني: الردالمطلب ا

 المطلب الثالث: الرد على من أنكر أن تكون أسماء هللا وصفاته أزلية.

 على من قا  بالفناء والحلو . الرابع: الردالمطلب 

 على من أنكر رؤية هللا عز وجل يوم القيامة. الخامس: الردالمطلب 

 ه تعالى: }إِلَى َربِّهَا نَاِظَرةٌ{، أي منتظرة.على من فسر "ناظرة" في قول السادس: الردالمطلب 

 الخاتمة: ضمنتها خالصة البحث والتوصيات.

 المصادر والمراجع 

 تمهيد: 

 أهمية اللغة العربية عند شيخ اإلسالم ابن تيمية:

ومن يتتبع  ،(1) بالعربيةروى األصمعي عن الخليل بن أحمد قا  أبو عمرو بن العالء: أكثر من تزندق بالعراق لجهلهم   

كتب ابن تيمية رحمه هللا تعالى يرى مدى اهتمام هذا العالم بعلوم العربية، وكيف أنه كثيراً ما يستد  بقو  العرب 

 وأساليبهم في الكالم لتقرير فكرة ما أو لدحض شبهة ما.

 اإلسالم وأهله واللغات من ) اللسان العربي شعار :-رحمه هللا  -فهو قد اعتبر العربية شعار اإلسالم قا  ابن تيميّة 

 ( 2)أعظم شعائر األمم التي بها يتميزون...(

مبيناً أهمية اللغة العربية، وأنها من الدين وأن معرفتها واجب لفهم الكتاب والسنة:  )واعلم أن  -رحمه هللا تعالى-ثم قا  

التابعين في مشابهة صدر هذه األمة من الصحابة و ويؤثر أيضاً  بيناً  قوياً  اعتياد اللغة يؤثر في العقل والخلق والدين تأثيراً 

ومشابهتهم تزيد العقل والدين والخلق، وأيضا فإن نفس اللغة العربية من الدين ومعرفتها فرض واجب فإن فهم الكتاب 

 (. وما ال يتم الواجب إال به فهو واجبوالسنة فرض وال يفهم إال بفهم اللغة العربية 

ر بن أبي شيبة حدثنا عيسى بن يونس عن ثور عن عمر بن يزيد كتب عمر إلى أبي موسى وهذا معنى ما رواه أبو بك

  (3) عربي.األشعري رضي هللا عنه أما بعد فتفقهوا في السنة وتفقهوا في العربية وأعربوا القرآن فإنه 

                                                           
 ( ابو البركات األنباري المكتبة الشاملة اإلصدار الثاني30كتاب نزهة األلباء )ص:  ( 1)

هـ، دراسة 837يف: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني ( تأل301( اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم)ص:  2)

 م3111هـ/ 3131وتحقيق: ناصر عبد الكريم العقل، الناشر: دار عالم الكتب، بيروت، لبنان، الطبعة: السابعة، 

بي شيبة، عبد (، المؤلف: أبو بكر بن أ336/ 6( الكتاب: الكتاب المصنف في األحاديث واآلثار المشهور بمصنف ابن أبي شيبة )3)

الرياض،  –هـ(، المحقق: كما  يوسف الحوت، الناشر: مكتبة الرشد 312هللا بن محمد بن إبراهيم بن عثمان العبسي )المتوفى: 

 3101الطبعة: األولى، 
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  (4)م".فرائض فإنها من دينكوفي حديث آخر عن عمر رضي هللا عنه أنه قا : " تعلموا العربية فإنها من دينكم وتعلموا ال

وهذا الذي أمر به عمر رضي هللا عنه من فقه العربية وفقه الشريعة يجمع ما يحتاج إليه ألن الدين فيه فقه أقوا  وأعما   

  (5)ففقه العربية هو الطريق إلى فقه أقواله وفقه السنة هو الطريق إلى فقه أعماله(.

 تعليمالعربية وأن " تعلم  فقا : ومعلومأوالدهم في الحرص على العربية،  وفي موضع آخر ذكر كيف حا  السلف مع   

فنحن مأمورون أمر إيجاب أو أمر استحباب  اللحن،؛ وكان السلف يؤدبون أوالدهم على فرض على الكفايةالعربية " 

 (6)ب في خطابها.بالعر قتداءوالسنة واالاأللسن المائلة عنه؛ فيحفظ لنا طريقة فهم الكتاب  العرب ونصلحأن نحفظ القانون 

 واآلن لنشرع في ذكر األمثلة:

 المطلب األول: الرد على من نفى صفة الكالم عن هللا عز وجل

هللا  رسو  هللا صلى ، ففي الحديث الصحيح عن عدي بن حاتم قا : قا (7)عقيدة أهل السنة أن هللا تعالى يكلم عباده      

 (8)سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان وال حجاب يحجبه ( عليه و سلم: ) ما منكم من أحد إال

من قا  هذه المقالة في اإلسالم كان يقا  له الجعد بن درهم،  و)أو بينما الجهمية زعمت أن هللا تعالى )ال يكلم عباده(،      

ة التي تسمى " مقالة نسبت هذه المقال أحوز، وإليهوأخذ هذه المقالة عنه جهم بن صفوان، وقتله بخراسان سلمة بن 

إن هللا ال يرى في اآلخرة، وال يكلم عباده؛ وأنه ليس له علم وال  يقولون:الجهمية " وهي نفي صفات هللا تعالى، فإنهم 

ووافق الجهم على ذلك " المعتزلة " أصحاب عمرو ، القرآن مخلوق ويقولون:حياة وال قدرة، ونحو ذلك من الصفات، 

 (9).ا أخرى في القدر وغيرهبن عبيد وضموا إليها بدع

مقولة ال أساس  وأنها، وبينوا بطالنها، وكشفوا زيف ادعائها، هل السنة أمام هذه الكالم الخطيروقد وقف جمهور أ

شرعي وال لغوي يسند مقولتهم هذه، وساق جمهور أهل السنة الحجج الشرعية والعقلية واللغوية على بطالن هذه المقالة، 

 .وزيف هذه الدعاوى

                                                           
تعلموا »ر: ( قا  عم338/ 6( األثر رواه ابن تيمية رحمه هللا تعالى بالمعنى، وأما األثر بألفاظه فهو في مصنف ابن أبي شيبة )4)

 ، فوضع ابن تيمية كلمة العربية مكان اللحن«اللحن، والفرائض فإنه من دينكم
 (308اقتضاء الصراط المستقيم )ص:  5

 المحقق:هـ(، 837 المتوفى:تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني ) المؤلف:( 323/ 13مجموع الفتاوى ) (6)

م، مصدر الكتاب : موقع اإلسالم  3002هـ /  3136زار، الناشر : دار الوفاء، الطبعة : الثالثة ، عامر الج -أنور الباز 

islam.com-http://www.al  

تيمية الحراني أبو أحمد عبد الحليم بن  المؤلف:، (178/ 3ي تأسيس بدعهم الكالمية )انظر مثالً كتاب: بيان تلبيس الجهمية ف (7)

 ، تحقيق : محمد بن عبد الرحمن بن قاسم3113مكة المكرمة، الطبعة األولى ،  -مطبعة الحكومة  الناشر:العباس، 

محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو  المؤلف:(، 71ص: )والجهمية وكذلك كتاب: اجتماع الجيوش اإلسالمية على غزو المعطلة 

 3171 – 3101 األولى،بيروت، الطبعة  –ب العلمية دار الكت الناشر:عبد هللا، 

ت، بيرو –اليمامة  كثير،دار ابن  الناشر:محمد بن إسماعيل أبو عبدهللا البخاري الجعفي،  المؤلف:( 3801/ 6صحيح البخاري ) (8)

 جامعة دمشق -د. مصطفى ديب البغا أستاذ الحديث وعلومه في كلية الشريعة  تحقيق:، 3178 – 3108 الثالثة،الطبعة 

 (203/ 33( مجموع الفتاوى ) 9)
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ْم أِلَِبي بَْعُضهُ  أحدهم قَا َ يذكر لنا التاريخ حجة لغوية باطلة ساقها أحد المعتزلة للتدليل على كالمهم هذا، فقد قا      

ِ، لِ  –َعْمِرو ْبِن اْلَعاَلِء  َ ُموَسى، ِبنَْصِب اْسِم هللاَّ ْبَعِة: أُِريُد أَْن تَْقَرأَ: َوَكلََّم هللاَّ اِء السَّ تََكلَِّم يَُكوَن ُموَسى هَُو اْلمُ وهو أََحِد اْلقُرَّ

 ُ  ! (10)اَل هللاَّ

ا َجاَء ُمو    َسى لِِميقَاِتنَا َوَكلََّمهُ َربُّهُ{ ؟!فَقَاَ  أَبُو َعْمٍرو: هَْب أَنِّي قََرْأُت هَِذِه اآْليَةَ َكَذا، فََكْيَف تَْصنَُع ِبقَْولِِه تََعالَى: }َولَمَّ

 (11).فَبُِهَت اْلُمْعتَِزلِيُّ 

أنه لما أراد المعتزلي تحريف كتاب هللا تعالى من حيث اللغة العربية بأن يجعل موسى هو الفاعل أي  الشاهد فيهو    

يصبح هو من قام بالكالم وليس هللا تعالى، وبالتالي فيتم نفي صفة الكالم عنه سبحانه وتعالى، هنا قام أبو عمرو بن 

واآلية التي استد  بها أبو عمرو بن العالء   أيضاً،من جانب لغوي  العالء رحمه هللا تعالى بالرد على هذا المعتزلي

ا َجاَء ُموَسى لِِميقَاتِنَا َوَكلََّمهُ َربُّهُ{ فالهاء في الفعل )كلمه( تعود على موسى ال  تد  داللة واضحة على ذلك،  }َولَمَّ

هاء الغائب، وهاء الغائب إذا اتصلت  محالة،  والهاء في محل نصب مفعو  به باتفاق بين أهل النحو واللغة، ألنها

 بالفعل فهو في محل نصب مفعو  به، وبالتالي ف موسى هو من وقع عليه الفعل. 

وال يجوز من حيث اللغة أن يقو  كلمه ربّه بالنصب، ألنه تصبح كلمة )كلمه( متعدية إلى مفعولين وهي ليست 

وهذا ال يجوز مطلقاً في العربية، وال يقع بأي حا   كذلك، وتصبح من دون فاعل، ال مستتر وال متصل وال ظاهر،

 من األحوا  في لغة العرب. 

المعتزلي من خال  اللغة العربية، واكتفى حجة  من ابطا كيف تمكن أبو عمرو بن العالء رحمه هللا تعالى  نالحظ هنا   

 .بدليل واحد فقط

 وكأنه يصف حا  أولئك الجهمية تماماً عن بعض المتفرنجين  قا رحم هللا مصطفى صادق الرافعي عندما 

)وما رأيت فئة يأكل الدليل الواحد أدلتها جميعاً كهؤالء المجددين في العربية، فهم عند أنفسهم كالجمرة المتوقدة، ال 

 ( 12)يُشبعها حطُب الدنيا ولكن غرفة من الماء تأكل الجمرة، وهم مخذولون بقوة هللا،(

 غة على من قال بخلق القرآن:المطلب الثاني الرد عن طريق الل

 فكرة خلق القرآن هي من جنس فكرة أن هللا تعالى ال يكلم عباده، فهذه من جنس تلك، وهذه بنت تلك، 

                                                           
( )أي أنه على هذا يكون لفظ الجاللة مفعوالً به، ويكون موسى هو الفاعل، وبالتالي فالمتكلم هو موسى وليس هللا، ألنه اتفق 10)

اد ولكن هذا المعتزلي أر القراء كلهم على قراءة لفظ الجاللة في اآلية بالرفع، فهذه اآلية حجة في إثبات صفة الكالم هلل عز وجل،

 تحريف كتاب هللا تعالى ليوافق بدعته فطلب من أبي العالء أن يقرأ لفظ الجاللة بالنصب ليكون المتكلم موسى وليس هللا(

صدر الدين علي بن علي بن محمد بن أبي العز الحنفي، تحقيق أحمد  المؤلف:(، 112/ 3( شرح الطحاوية في العقيدة السلفية )11)

المملكة العربية السعودية، تاريخ  -وزارة الشئون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد  الناشر:األولى،  الطبعة:كر، محمد شا

 islam.com-http://www.al، مصدر الكتاب : موقع اإلسالم 222هـ، عدد الصفحات : 3137النشر : 

( المؤلف: مصطفى صادق بن عبد الرزاق بن سعيد بن أحمد بن عبد القادر الرافعي )المتوفى: 8)ص:  ( تحت راية القرآن12)

 م  3003 -هـ  3131 -بيروت، الطبعة األولى  –صيدا  -هـ(، الناشر: المكتبة العصرية 3126
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وقد استد  هؤالء بشبهات أبطلها أهل السنة ونسفوها من أساسها، ومن ضمن الشبهات التي أثاروها للتدليل على 

الشخصي الضعيف القاصر، ولم يفهموا القرآن وفق كالم  وفق فهمهم بدعتهم أنهم تأولّوا القرآن على الظاهر

العرب وال طريقة خطابهم، وال أساليبهم في التعبير، فجاؤوا بالتخريف وهم يظنونه إبداعاً، ووقعوا في ظالم 

 .التحريف وهم يحسبونه نوراً وشعاعاً 

 ( 13) ا{َعَربِيًّ قوله تعالى: }إِنَّا َجَعْلنَاهُ قُْرآنًا فمن الشبهات التي أطلقوها على بدعتهم في خلق القرآن استداللهم ب

 أن معنى جعلناه في هذه اآلية هو خلقناه:  (14)حيث زعم بشر المريسي

فيه إن معنى جعلناه خلقناه، وهو حرف محكم ال يحتمل معنى  على"وهل في الخليقة أحد يشك في هذا أو يخالف 

وال عند غيري من سائر الناس، وال عند أحد من العرب، وال من غير الخلق، وما بين جعل وخلق فرق عندي 

 .(15)العجم، وال يتعارفون الناس وال يعقلون غير هذا في كالمهم ولغاتهم سواء عندهم قالوا: خلق أو جعل."

 ،له باختصار: أن كلمة جعل في اللغة العربية تكون على معنيين: األو : خلق (16) الكنانيفكان جواب عبد العزيز 

والفرق بينهما من حيث اللغة أن جعل إذا كانت تتعدى إلى مفعو  به واحد فهي بمعنى خلق، مثل . والثاني: صيّر

 .أي خلق منها زوجها [،371الَِّذي َخلَقَُكْم ِمْن نَْفٍس َواِحَدٍة َوَجَعَل ِمْنهَا َزْوَجهَا{ ]األعراف:  تعالى: }هُوَ قوله 

                                                           
 [1]الزخرف: ( 13)

رضي -دي، المريسي، من موالي آ  زيد بن الخطاب ( هو أبو عبد الرحمن بشر بن غياث بن أبي كريمة العدوي موالهم، البغدا14)

 .-هللا عنه

 كان متكلما، مناظرا، وكان بشر من كبار الفقهاء، أخذ عن: القاضي أبي يوسف.

ونظر في الكالم، فغلب عليه، وانسلخ من الورع والتقوى، وجرد القو  بخلق القرآن، ودعا إليه، حتى كان عين الجهمية في عصره 

( 303/ 30أهل العلم، وكفره عدة، ولم يدرك جهم بن صفوان، بل تلقف مقاالته من أتباعه، انظر سير أعالم النبالء )وعالمهم، فمقته 

مجموعة من المحققين  المحقق:هـ(، 817 المتوفى:شمس الدين أبو عبد هللا محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي ) المؤلف:

 م 3172هـ /  3102 الثالثة، الطبعة:مؤسسة الرسالة،  الناشر:بإشراف الشيخ شعيب األرناؤوط، 

(، المؤلف: أبو الحسن عبد العزيز بن يحيى بن عبد العزيز بن 60الرد على من قا  بخلق القرآن )ص:  واالعتذار في( الحيدة 15)

اث بن أبي كريمة أبي والمردود عليه هو عبد الرحمن بشر بن غي، 310لمكي الكناني، المتوفى سنة مسلم بن ميمون الكناني ا

، حققه وعلق عليه الدكتور علي بن محمد بن ناصر الفقيهي، أستاذ لقسم الدراسات العليا 337المريسي المعتزلي المتوفى سنة 

 م3003هـ/3131بالجامعة اإلسالمية، الناشر: مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة، الطبعة: الثانية، 

بد العزيز بن مسلم بن ميمون الكناني المكي سمع عبد هللا بن معاذ الصنعاني وسليم بن مسلمة المكي ( عبد العزيز بن يحيى بن ع16)

هشام بن سليمان المخزومي ومروان بن معاوية وسفيان بن عيينة ومحمد بن إدريس الشافعي وقدم بغداد في أيام المأمون وجزى 

الحيدة وكان من أهل الفضل والعلم وله مصنفات عدة وكان ممن تفقه  بينه وبين بشر المريسي مناظرة في القرآن وهو صاحب كتاب

بالشافعي واشتهر بصحبته، وكان يكنى بالغو  لبشاعته ودمامته، ولما دخل عبد العزيز بن يحيى المكي على المأمون وكانت خلقته 

ك هذا لم يصطف هللا يوسف لجماله وإنما شنعة جدا فضحك المعتصم فاقبل عبد العزيز على المأمون فقا  يا أمير المؤمنين لم ضح

ر ياصطفاه لدينه وبيانه وقد قص ذلك في كتابه بقوله تعالى فلما كلمه قا  إنك اليوم لدينا مكين أمين لم يقل لما رأى جماله فبياني يا أم

 لساني  المؤمنين أحسن من وجه هذا فضحك المأمون وأعجبه قوله وقا  للمعتصم إن وجهي ال يكلمك وإنما يكلمك

 –دار الكتب العلمية  الناشر:أحمد بن علي أبو بكر الخطيب البغدادي،  المؤلف:( 111/ 30ترجمته في تاريخ بغداد ) . وانظر

، لإلمام الحافظ شيخ االسالم شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقالني المتوفي (131/ 6وفي كتاب تهذيب التهذيب )بيروت، 

 م 3171-هـ  3101ولى هـ، الطبعة اال 237سنة 
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ْفلَى{  ولين،مفعوأما إذا كانت جعل تتعدى إلى  فإنها هنا بمعنى صيّر، مثل قوله تعالى }َوَجَعَل َكلَِمةَ الَِّذيَن َكفَُروا السُّ

 .: مفعو  به ثانوالسفلى[، ف كلمة: مفعو  به أو ، 10]التوبة: 

ى خلق، وإنما بمعنى [ فهنا جعل ليست بمعن1]الزخرف:  َعَربِيًّا{}إِنَّا َجَعْلنَاهُ قُْرآنًا  :وعندما يقو  هللا تعالى عن كتابه

 .صيّر، ألن الهاء في جعلناه مفعو  به أو ، وقرآناً مفعو  به ثان

  .)جعلنا قرآنا(، لكان المعنى خلقنا قرآنا، ولكنه تعالى قا : }جعلناه قرآنا{ :ولو أن هللا تعالى قا 

شر تاب الحيدة ورّد بها على بوتماماً للفائدة ننقل بعض اآليات التي استد  بها عبد العزيز الكناني وذكرها في ك 

 المريسي:

 َ ِ إَِذا َعاهَْدتُْم َواَل تَْنقُُضوا اأْلَْيَماَن بَْعَد تَْوِكيِدهَا َوقَْد َجَعْلتُُم هللاَّ [، فعلى منهج 13َعلَْيُكْم َكِفياًل{ ]النحل: ـ }َوأَْوفُوا بَِعْهِد هللاَّ

 كم كفيالً، سبحانه وتعالى عّما يقولون علواً كبيراً بشر المريسي وأمثاله يكون معناها وقد خلقتم هللا علي

َ ُعْرَضةً أِلَْيَمانُِكْم{ ]البقرة:  تخلقوا  اآلية: وال[ فعلى منهج بشر المريسي وأمثاله يكون معنى 331ـ }َواَل تَْجَعلُوا هللاَّ

 هللا عرضة أليمانكم، اللهم غفرانك

ِ ُشَرَكاَء اْلِجنَّ َوَخلَ  ا يَِصفُوَن{ ]األنعام: ـ }َوَجَعلُوا هلِلَّ [ 300قَهُْم َوَخَرقُوا لَهُ بَنِيَن َوبَنَاٍت بَِغْيِر ِعْلٍم ُسْبَحانَهُ َوتََعالَى َعمَّ

 الجّن!فعلى منهج بشر المريسي وأمثاله يكون معنى اآلية وخلقوا هلل شركاء 

ْحَمِن إِنَاثًا  }َوَجَعلُواـ  [ فعلى 31أََشِهُدوا َخْلقَهُْم َستُْكتَُب َشهَاَدتُهُْم َويُْسأَلُوَن{ ]الزخرف: اْلَماَلئَِكةَ الَِّذيَن هُْم ِعبَاُد الرَّ

 المالئكة!منهج بشر المريسي وأمثاله يكون المعنى: الكفار والمشركون هم الذين خلقوا 

[ فعلى منهج 13قََراِطيَس تُْبُدونَهَا{ ]األنعام:  ـ }قُْل َمْن أَْنَزَ  اْلِكتَاَب الَِّذي َجاَء بِِه ُموَسى نُوًرا َوهًُدى لِلنَّاِس تَْجَعلُونَهُ 

بشر المريسي وأمثاله يصبح اليهود خلقوا التوراة، ومعنى خلق التوراة خلق كالم هللا عز وجل، فزعم أن اليهود 

 .خلقت كالم هللا تعالى

[ فعلى منهج بشر المريسي وأمثاله 13ـ10َن{ ]الحجر: ـ }َكَما أَْنَزْلنَا َعلَى اْلُمْقتَِسِميَن * الَِّذيَن َجَعلُوا اْلقُْرآَن ِعِضي

 .يكون المعنى أن المقتسمين خلقوا القرآن، سبحان هللا عما يقولون

ثم قا  عبد العزيز الكناني رحمه هللا تعالى مبيناً أهمية اللغة العربية وأن الجهل فيها هو الذي أوقع بشر المريسي 

بة المليئة باألغاليط:)وإنما دخل الجهل على بشر ومن قا  بقوله يا أمير وأمثاله في األقوا  المتناقضة المتضار

المؤمنين ألنهم ليسوا من العرب وال علم لهم بلغة العرب ومعاني كالمها، فتناولوا القرآن على لغة العجم التي ال 

قدون ذلك من  ينتتفقه ما تقو ، وإنما تتكلم بالشيء كما يجري على ألسنتها، فكل كالمهم ينقض بعضه بعضا ال

 (.17)أنفسهم، وال ينتقده عليهم غيرهم لكثرته(

                                                           
 (83( الحيدة واالعتذار في الرد على من قا  بخلق القرآن )ص: 17)
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والموضوع طويل جداً في كتاب الحيدة ولكننا نقلنا منه وأوجزناه ونقلنا منه ما له عالقة في بحثنا هذا لتطلع على 

ن حلة هذا الميداأهمية اللغة العربية، وأن الجهل فيها هو سبب الزيغ والضال ، وأن علماء أهل السنة كانوا هم فطا

 فكبتوا خصومهم باألدلة والبراهين اللغوية مثلما كبتوهم بالبراهين الشرعية والعقلية

 (19)ازلية (18) وصفاتهالمطلب الثالث الرد على من أنكر أن تكون أسماء هللا 

ا بعلمه )لم يز  عالمأبو حنيفة رحمه هللا تعالى:  حادثة، قا ليست  صفات هللا تعالى أزليةاتفق أهل السنة على أن    

والعلم صفة في األز  وقادرا بقدرته والقدرة صفة في األز  ومتكلما بكالمه والكالم صفة في األز  وخالقا بتخليقه 

ي األز  والمفعو  ف والفعل صفةوالتخليق صفة في األز  وفاعال بفعله والفعل صفة في األز  والفاعل هو هللا تعالى 

 (20) (.ر مخلوقمخلوق وفعل هللا تعالى غي

نِيَّة فكانت واقعة في قديم األز  بصدق الحقائق، لم يستحدث  ابن تيميةوقا      رحمه هللا تعالى:)خلصت له األسماء السَّ

تعالى صفة كان منها خليًا، أو اسًما كان منه بريًا تبارك وتعالى، فكان هاديًا سيهدي، وخالقًا سيخلق، ورازقًا سيرزق، 

 (21) (.اعاًل سيفعل،وغافًرا سيغفر، وف

                                                           
( اتفقت عامة األمة على مصطلح /صفات هللا/ ومن الغرائب أن ابن حزم اعتبرها بدعة منكرة في الدين )وأما اطالق لفظ 18)

ي كالمه المنز  على لفظة الصفات وال على لفظ الصفة وال الصفات هلل تعالى عز و جل فمحا  ال يجوز ألن هللا تعالى لم ينص قط ف

حفظ عن النبي صلى هللا عليه و سلم بأن هلل تعالى صفة أو صفات نعم وال جاء قط ذلك عن أحد من الصحابة رضي هللا عنهم وال 

طق به ولو قلنا أن اإلجماع قد عن أحد من خيار التابعين وال عن أحد من خيار تابعي التابعين ومن كان هكذا فال يحل ألحد أن ين

تيقن على ترك هذه اللفظة لصدقنا فال يجوز القو  بلفظ الصفات وال اعتقاده بل هي بدعة منكرة قا  هللا تعالى }إن هي أسماء 

 سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنز  هللا بها من سلطان إن يتبعون إال الظن وما تهوى األنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى {

قا : وإنما اخترع لفظ الصفات المعتزلة وهشام ونظراؤه من رؤساء الرافضة وسلك سبيلهم قوم من أصحاب الكالم سلكوا غير و 

مسلك السلف الصالح ليس فيهم اسوة وال قدرة وحسبنا هللا ونعم الوكيل ومن يتعد حدود هللا فقد ظلم نفسه وربما أطلق هذه اللفظة من 

من لم يحقق النظر فيها فهي وهلة من فاضل وذلة عالم وإنما الحق في الدين ما جاء عن هللا تعالى نصا أو  متأخري األئمة من الفقهاء

عن رسوله صلى هللا عليه و سلم كذلك أو صح إجماع األمة كلها عليه وما عدا هذا فضال  وكل محدثة بدعة ...ثم قا  وقد قا  تعالى 

ى إطالق الصفات جملة .. حيث لم يأت بإطالقها فيه نص وال إجماع أصال وال أثر سبحان ربك رب العزة عما يصفون فأنكر تعال

( المؤلف: علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري أبو محمد، 12/ 3في الملل واألهواء والنحل ) انظر الفصلعن السلف( انتهى، 

 القاهرة-مكتبة الخانجي  الناشر:

لم يز (، فلما أرادوا النسبة جعلوها لألز ؛ يعني الزمان الماضي القديم جدا الذي لم ( لفظ )أزلية( هذا مركب أو منحوت من )19)

 يز ، ال يعرف له بداية.

أزلية، والتعبير عن هذه األشياء بما جاء في الكتاب  -عز وجل  -، أو أنَّ صفات الرب -عز وجل  -فيُقَاُ  هم يعبرون بأنه أزلي 

األشياء بما لم يرد في الكتاب والسنة؛ ألنه قد يشتمل على باطل، والمرء ال يعلم ذلك، حتى من  والسنة هو الحق، فال يُعبَّر عن هذه

( شرحها فضيلة الشيخ 13جهة االحتماالت العقلية أو االحتماالت اللغوية، انظر:  إتحاف السائل بما في الطحاوية من مسائل )ص: 

سالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد، وهي دروس صوتية مفرغة من موقع العالمة صالح بن عبد العزيز آ  الشيخ وزير الشؤون اإل

 المكتبة الشاملة اإلصدار الثاني

 الناشر: الكوفي،أبو حنيفة النعمان بن ثابت بن زطي الخزاز  المؤلف:(، 37( الشرح الميسر على الفقهين األبسط واألكبر )ص: 20)

 د.محمد بن عبدالرحمن الخميس تحقيق:، 3111 األولى،الطبعة  عجمان، –مكتبة الفرقان 

تقي الدين أبو الَعباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السالم بن عبد هللا بن أبي  المؤلف:(، 173( الفتوى الحموية الكبرى )ص: 21)

دار  الناشر:، د. حمد بن عبد المحسن التويجري المحقق:هـ(، 837 المتوفى:القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي )

 م 3001هـ / 3132الطبعة الثانية  الطبعة:الرياض،  –الصميعي 
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 (22).بينما المعتزلة )زعموا أن أسماء هللا مخلوقة، وأن علم هللا مخلوق(   

ومما استد  به المعتزلة على دعواهم الضعيفة هذه أنهم استندوا إلى قو  ضعيف لعلماء المدرسة الكوفية في النحو،   

َض  فقد )َذهََب بعُض الُكوفيِّين إلى أنَّ أَْصلَه َوَسٌم ألنَّه ِمن الَوْسم وهو الَعالَمةُ ، فحِذفَِت الواُو ، وهي فاُء الَكلَمة  وُعوِّ

، وبالتالي فإن أسماء هللا تعالى حسب زعم المعتزلة ليست أزلية، فالناس  (23)عنها الهَْمزة ، وعلى هذا فَوْزنُه اعل(

ه األسماء، ألن أصل كلمة اسم من هي التي وسمت هللا تعالى بهذه األسماء، والناس هي التي جعلت هلل تعالى هذ

وسم، أي هناك من وضع عالمة على المسّمى، فهي حادثة ليست أزلية، فقد )كان هللا في األز  بال اسم وال صفة 

 (24)فلما خلق الخلق جعلوا له أسماء وصفات فإذا أفناهم بقي بال اسم وال صفة(

اس اللغوي الذي استند إليه المعتزلة، وليبينوا أنه ما بني وأمام هذا البهتان العظيم وقف علماء السنة لينسفوا األس

على باطل فهو باطل مثله، وليبينوا الخطأ الفاحش في اعتبار أن كلمة اسم أصلها من وسم، وليبينوا وجه االشتقاق 

 الصحيح لهذه الكلمة من حيث اللغة، 

لسمو، أي العلو والرفعة، واستندوا إلى قو  فقد بيّن أهل السنة أن كلمة اسم ليس أصلها من وسم، بل هي من ا   

نحاة اهل البصرة حيث قالوا )إنما قلنا إنه مشتق من السمو ألن السمو في اللغة هو العلو يقا  سما يسمو سموا إذا 

عال ومنه سميت السماء سماء لعلوها واالسم يعلو على المسمى ويد  على ما تحته من المعنى ولذلك قا  أبو 

بن يزيد المبرد االسم ما د  على مسمى تحته وهذا القو  كاف في االشتقاق ال في التحديد فلما سما العباس محمد 

 (25)االسم على مسماه وعال على ما تحته من معناه د  على أنه مشتق من السمو ال من الوسم(

ِ اأْلَْسَماُء اْلُحْسنَى{ ]األع قلت: وهذا    [، وموافق لصفة علو هللا عز 370راف: موافق في المعنى لقوله تعالى }َوهلِلَّ

 وجل، وموافق لكون أسمائه أزلية وليست حادثة مستحدثة.

 أما كون االسم من السمو فمن أوجه:    

أن كلمة اسم يتم جمعها على أسماء، مثل ابن أبناء، ولو كانت من وسم لكان وجب جمعها على )أوسام( مثل  األول:

 ا ، : ولد أوالد، وتد أوتاد، طفل أطف

                                                           
هـ(، 837 المتوفى:تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني ) المؤلف:( 181/ 6الفتاوى الكبرى البن تيمية )( 22)

م، مصدر 3178 -هـ 3107الكتب العلمية، الطبعة: األولى مصطفى عبدالقادر عطا، الناشر : دار  -محمد عبدالقادر عطا  المحقق:

 islam.com-http://www.alالكتاب : موقع اإلسالم 

محّمد بن محّمد بن عبد الرّزاق الحسيني أبو الفيض الملقّب بمرتضى  المؤلف:( 102/ 17( تاج العروس من جواهر القاموس )23)

ب  يدي، تحقيق مجموعة من المحققين، الناشر دار الهدايةالزَّ

(، المؤلف: أبو عبد هللا محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح 303/ 3( الجامع ألحكام القرآن المشهور بتفسير القرطبي )24)

م الكتب، الرياض، هـ(، المحقق: هشام سمير البخاري، الناشر: دار عال 683األنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي )المتوفى: 

 م، المصدر: الشاملة الذهبية 3001هـ/  3131المملكة العربية السعودية، الطبعة: 

–-دار الفكر  الناشر: األنباري،أبي البركات عبد الرحمن بن محمد بن أبي سعيد  المؤلف:( 6/ 3( اإلنصاف في مسائل الخالف )25)

 دمشق
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أن كلمة اسم يتم تصغيرها على ُسَمّي، ومنه اسم ُسَميّة المشهور جداً، ولو طانت من وسم لكان تصغيرها  الثاني:

  .طُفيل ُوتيد، طفلهو ُوَسيم، مثل ولد ُولَيد، وتد 

نه من أأنك تقو  أسميته، ولو كان مشتقا من الوسم لوجب أن تقو  وسمته، فلما لم تقل إال أسميت د  على  الثالث:

 .السمو

أن العلماء اتفقوا على أن همزة الوصل في أو  كلمة اسم هي همزة تعويض، وهمزة التعويض إنما تقع بد   الرابع:

لك أنهم ذ (،عين الكلمة)الفعل فاء كلمة( وال تكون بدالً لوسط )الفعل الم الكلمة( وليس بد  أو  )األخير الحرف 

عوضوا عنها الهمزة في أوله فقالوا ابن ولما حذفوا الفاء التي هي الواو  و،بنلما حذفوا الالم التي هي الواو من 

 (26) عدة.من وعد لم يعوضوا عنها الهمزة في أوله فلم يقولوا )إعد( وإنما عوضوا عنها الهاء في آخره فقالوا 

تزلة ي فما قالته المعوبالتال. وبناء على ذلك كله فإن أصل كلمة اسم هو من السمو أي العلو والرفعة وليس من وسم

أن أسماء هللا حادثة بناء على أن كلمة اسم أصلها وسم، هذا الكالم أساسه باطل، وما كان أساسه باطالً فإنه سينهار 

ِ َوِرْضَواٍن َخْيٌر أَْم َمْن أَسََّس بُْنيَانَهُ َعلَى َشفَا جُ  }أَفََمنْ بأصحابه   بِِه{ ُرٍف هَاٍر فَاْنهَارَ أَسََّس بُْنيَانَهُ َعلَى تَْقَوى ِمَن هللاَّ

 [ 301]التوبة: 

ُ بُْنيَانَهُْم ِمَن اْلقََواِعِد فََخرَّ َعلَْيِهُم السَّْقفُ  ْن فَْوقِِهْم{ مِ  ومن كانت قواعده باطلة فإن البناء سيسقط فوق رأسه }فَأَتَى هللاَّ

 [36]النحل: 

لم يز  هللا سبحانه موصوفا قبل وجود الخلق  يقو :قا  القرطبي رحمه هللا تعالى: )من قا  االسم مشتق من العلو 

وبعد وجودهم وعند فنائهم وال تأثير لهم في أسمائه وال صفاته وهذا قو  أهل السنة؛ ومن قا  االسم مشتق من 

كان هللا في األز  بال اسم وال صفة فلما خلق الخلق جعلوا له أسماء وصفات فإذا أفناهم بقي بال اسم  يقو :السمة 

إن كالمه مخلوق  قولهم:صفة وهذا قو  المعتزلة وهو خالف ما أجمعت عليه األمة وهو أعظم في الخطأ من  وال

 ( 27).تعالى هللا عن ذلك !(

ائغ، ليردوا بها على الفرقة التي جاءت بقو  ز ؛باللغة العربيةتسلحوا علماء أهل السنة  ومما سبق تبين لنا كيف أن  

ف أنهم عن طريق اللغة العربية هدموا بنيان تلك الفرق من أساسه حتى خّر عليهم وليبينوا بطالن أساسهم، وكي

 .السقف من فوقهم

                                                           
المؤلف: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس، دراسة وتحقيق: عبد ( 1/ 32( ذكره بشكل موجز جداً في النبوات )26)

م، ؛ واما 3000هـ/3130العزيز بن صالح الطويان، الناشر: أضواء السلف، الرياض، المملكة العربية السعودية، الطبعة األولى، 

(، كما ذكره بعبارة سهلة مفهومة في 1/ 3خالف )التفصيل بشكل واسع جداً ففي كتب اللغة وخاصة كتاب اإلنصاف في مسائل ال

( المؤلف : محمد الحسن الددو الشنقيطي، مصدر الكتاب : دروس صوتية قام بتفريغها موقع 1/ 31سلسلة األسماء والصفات )

  http://www.islamweb.netالشبكة اإلسالمية 

(، المؤلف: أبو عبد هللا محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح األنصاري 303/ 3آن المشهور بتفسير القرطبي )( لجامع ألحكام القر27)

هـ(، المحقق: هشام سمير البخاري، الناشر: دار عالم الكتب، الرياض، المملكة  683الخزرجي شمس الدين القرطبي )المتوفى: 

 در: الشاملة الذهبيةم، المص 3001هـ/  3131العربية السعودية، الطبعة: 
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 مالحظة هامة:  

، وبالتالي فما (28) البصريين()إن كال الرأيين صحيح أي رأي الكوفيين ورأي  :لعل قائالً يقو  ولكن ابن تيمية قا 

 يست أزلية قولهم هذا له وجه من الصحة؟قاله المعتزلة عن أن أسماء هللا تعالى حادثة ول

والجواب: أن ابن تيمية رحمه هللا تعالى قا  إن قو  الكوفيين صحيح ولكن باعتبار آخر، فهو لم يقّر أن كلمة اسم 

 كما سّماه ابن تيمية رحمه هللا تعالى، (29) األوسط(مشتقة صرفياً من كلمة وسم، بل قا  هي من باب )االشتقاق 

 عدو؛ طسم طمس؛ كلم ملك...ألخ( وعد؛وسط هو اتفاق الكلمات دون ترتيب مثالً )واالشتقاق األ

)كثير من الناس بل أكثر المحققين من علماء العربية والبيان يثبتون المناسبة بين األلفاظ والمعاني ويقسمون االشتقاق 

 أنواع:ثالثة إلى 

 وعليم.مثل علم وعالم  والترتيب:وهو اتفاق اللفظين في الحروف  :األصغراالشتقاق 

تق وقو  الكوفيين إن االسم مش ووسم؛سمي  الترتيب مثل: وهو اتفاقهما في الحروف دون والثاني االشتقاق األوسط

من السمة صحيح إذا أريد به هذا االشتقاق وإذا أريد به االتفاق في الحروف وترتيبها فالصحيح مذهب البصريين 

الفعل سماه وال يقا : وسمه ويقا  في التصغير: ُسَمّي وال يقا : وسيم، ويقا  أنه مشتق من السمو، فإنه يقا  في 

 (30) .في جمعه: أسماء وال يقا  أوسام(

مه ثم تأمل بقية كال ،)وقو  الكوفيين إن االسم مشتق من السمة صحيح إذا أريد به هذا االشتقاق( :فتأمل قوله    

م يبين أن مذهب الكوفيين في اشتقاق االسم من وسم ومن السمة كيف أن االسم مشتق من السمو، فهو بهذا الكال

هو اشتقاق خاطئ، ويرجح مذهب البصريين في أنه مشتق من السمو، كما بيّناه مفصالً من قبل وبالتالي فال إشكا  

، كوال تعارض بين كالمه رحمه هللا تعالى وبين ما قررناه من أن االسم مشتق من السمو ألنه هو نفسه قا  بذل

 معنى دقيق. (، وهذاوأما تصحيحه لقو  الكوفيين أنه من السمة فهو من باب االشتقاق األوسط)الكبير

 والحلول  القائلين بالفناءالرابع: الرد على  المطلب

هذا المثا  جعلناه وسطاً بين األمثلة السابقة والالحقة حتى ال يشعر القارئ بالملل والسآمة والضجر من الرد على  

 البحثالكالمية من جهمية ومعتزلة فقط، لذلك قّدمنا هذا المثا  هنا ليكون كالفاصل المنشط ضمن  الفرق

                                                           
 (1/ 32( النبوات )28)

لم أعثر في كتب اللغة على هذا المصطلح، وإنما هناك االشتقاق األصغر أو الصغير واالشتقاق الكبير واالشتقاق الكبار، وأما ( 29)

سط هو ى عن االشتقاق األواالشتقاق األوسط فلم أعثر عليه في المراجع التي بين يدي، ولكن الذي ما ذكره ابن تيمية رحمه هللا تعال

ح وإما أنه اصطال الفتاوى،نفسه ما ذكره علماء اللغة عن االشتقاق الكبير، فغما أن يكون هناك خطأ من الناسخ أو خطأ مطبعي في 

 خاص بابن تيمية رحمه هللا تعالى، وال مشاحة في االصطالح

 (137/ 30( مجموع الفتاوى )30)
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باتفاق  لومبغيره، ومعوقد ذكر ابن تيمية معنى الفناء عن الصوفية بأنه )استغراق القلب في الحق حتى ال يشعر    

 ( 31) المقربين(ن والمالئكة الناس أن حا  البقاء أكمل من الفناء وهذه حا  األنبياء والمرسلي

فالفناء في االصطالح الصوفي على معنى زوا  األوصاف المذمومة وبقاء األوصاف المحمودة ، وفناء رؤيا    

األعما  ببقاء رؤيا العبد ، لقيام الحق للعبد بذلك ، وكذلك فناء الجهل بالعلم ، وفناء الغفلة بالذكر، وهذه المعاني 

) افن عن الخلق بإذن هللاَّ تعالى ، وعن : قرآنية ونبوية، وقا  الشيخ عبد القادر الجيالني إلى هذا الحد لها أصو 

هواك بأمر هللاَّ تعالى ، وعن إرادتك بفعل هللاَّ تعالى ، وحينئذ تصلح أن تكون وعاًء لعلم هللاَّ تعالى ، فعالمة فنائك 

ليأس مما في أيديهم ، وعالمة فنائك عن هواك ترك عن خلق هللاَّ تعالى ، انقطاعك عنهم وعن التردد إليهم وا

التكسب والتعلق بالسبب في جلب النفع ودفع الضر، تكل ذلك كله إلى هللاَّ تعالى ، وعالمة فنائك عن إرادتك بفعل 

 (32).هللاَّ أنك ال تريد مرادا قط ، وال يكون لك غرض، وال يبقى لك حاجة وال مرام ، فتفنى عن أخالق البشرية (

فهذا المعنى كما ترى ال إشكا  فيه بالخط العريض، ولكن غالة الصوفية شطحوا كثيراً في هذا المعنى، حتى جاؤوا   

 .بالطامات

يقو  ابن القيم رحمه هللا تعالى: )وينبغي أن يعرف أن مراعاة مقام الفناء الذي جعلوه غاية، آ  بكثير من طالبيه   

ا أنها علل قاطعة عنه، واشتد نكير الشيوخ واألئمة عليهم، حتى قا  شيخ إلى ترك القيام باألعما  جملة، ورأو

الطائفة الجنيد: إن الذي يزني ويسرق خير من هؤالء؛ وهم نوعان نوع جردوا الفناء في شهود الحكم، وهو الحكم 

رف العارف ال يعالقدري ورأوا أنه نهاية التوحيد، فآ  بهم استغراقهم فيه إلى اطراح األسباب، حتى قا  قائلهم 

معروفاً وال ينكر منكراً الستبصاره بسر هللا في القدر، والنوع الثاني أصحاب تجريد الفناء واإلرادة فجردوا الفناء 

 (33).واإلرادة تجريداً آ  بهم إلى ترك األسباب جملة، والطائفتان منحرفتان ضالتان(

وإنما أردنا تعريف الفناء تمهيداً  (34) منهالسلف وليس الموضع الستطراد في هذا البحث وتبيان موقف علماء   

 للمثا  المتعلق بمادة بحثنا هنا حو  أهمية اللغة العربية في الرد على أهل من زاغ وضل عن المنهج القويم

 فمن شطحات غالة التصوف أنهم عندما قالوا بالفناء والمحو وصلوا إلى حد االعتقاد بالحلو  ووحدة الوجود  

جر رحمه هللا تعالى: )غالة الصوفية فان اكابرهم لما تكلموا في مسألة المحو والفناء، وكان مرادهم بذلك قا  ابن ح  

المبالغة في الرضا والتسليم وتفويض األمر، بالغ بعضهم حتى ضاهى المرجئة في نفي نسبة الفعل إلى العبد، 

                                                           
أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو  المؤلف:(، 336ص: )والباطنية تفلسفة والقرامطة ( بغية المرتاد في الرد على الم31)

 د. موسى سليمان الدويش تحقيق:، 3107 األولى،مكتبة العلوم والحكم، الطبعة  الناشر:العباس، 

جامعة القاهرة، إعداد: د. محمود  ( رسالة دكتوراه منحت مرتبة الشرف األولى، من كلية دار العلوم31/ 33( المعجم الصوفي )32)

 عبد الرازق، األستاذ المساعد بكلية الشريعة وأصو  الدين جامعة الملك خالد، قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة،

 –دار ابن القيم  الناشر:محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد هللا،  المؤلف:(، 112ص: )السعادتين ( طريق الهجرتين وباب 33)

 عمر بن محمود أبو عمر  تحقيق:، 3111 – 3131 الثانية،ام، الطبعة الدم

محمد بن أبي بكر  المؤلف:(، 322/ 3انظر البحث بشكل جيد ومفصل في مدارج السالكين بين مناز  إياك نعبد وإياك نستعين )( 34)

 محمد حامد الفقي تحقيق:، 3181 – 3111 الثانية،بيروت، الطبعة  –دار الكتاب العربي  الناشر:أيوب الزرعي أبو عبد هللا، 
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م غال بعضهم فزعم أن المراد بالتوحيد اعتقاد وجّر ذلك بعضهم إلى معذرة العصاة، ثم غال بعضهم فعذر الكفار، ث

وحدة الوجود، وعظم الخطب حتى ساء ظن كثير من أهل العلم بمتقدميهم وحاشاهم من ذلك وقد قدمت كالم شيخ 

الطائفة الجنيد وهو في غاية الحسن وااليجاز وقد رد عليه بعض من قا  بالوحدة المطلقة فقا  وهل من غير ولهم 

 (35)ل ينبو عنه سمع كل من كان على فطرة اإلسالم وهللا المستعان(في ذلك كالم طوي

 أنهم قالوا بجواز رؤية هللا تعالى عز وجل في الدنيا في اليقظة، فخالفوا قوله عليه الصالة والسالم هم ومن شطحات

 (36«. )يموتأنه لن يرى أحد منكم ربه عز وجل حتى  تعلموا»

 :وله عليه الصالة والسالم في حديث جبريلهذا بق قولهمعلى  الصوفيةوقد استد  

 (37) يراك(أن تعبد هللا كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه  )اإلحسان 

فقد زعموا بسبب جهلهم باللغة العربية وعلومها بل جهلهم بأو  ما يجب أن يتعلمه اإلنسان من العربية أال وهو  

)فإن لم تكن(  إنك إذا وصلت إلى مرحلة المحو والفناءالنحو، فزعموا أن معنى قوله عليه الصالة والسالم هو 

 .بية، وهذا من أعجب الجهل باللغة العرفي اليقظة )تراه(فإنك ستتمكن وقتها من رؤية هللا عز وجل كفاحاً في الدنيا 

 قا  بدر الدين العيني رحمه هللا تعالى:  

في دار الدنيا، وقا  في قوله "فإن لم تكن تراه"  )وقد ادعى بعض غالة الصوفية جواز رؤية هللا تعالى باألبصار  

إشارة إلى مقام المحو والفناء، وتقديره فإن لم تصر شيئاً وفنيت عن نفسك حتى كأنك ليس بموجود، فإنك حينئذ 

 (38تراه!( )

ن جانب موهذا الذي قالوه ال يقوله إال جاهل بالشرع وجاهل باللغة العربية، وسنكتفي بتبيان بطالن هذه المقولة  

 اللغة العربية، وأما بيان بطالنها من جانب األدلة الشرعية من كتاب وسنة فليس من مادة بحثنا

 هو الحديث نفسه الذي استدلوا به، أي قوله عليه الصالة والسالم:  قولهموالدليل على بطالن 

                                                           
دار  الناشر:أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالني الشافعي،  المؤلف:( 117/ 31( فتح الباري شرح صحيح البخاري )35)

 أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالني الشافعي تحقيق:، 3181 بيروت،-المعرفة 

أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري،  المؤلف:(، 311/ 7)مسلم ( الجامع الصحيح المسمى صحيح 36)

 دار الجيل بيروت + دار األفاق الجديدة ـ بيروت الناشر:

/ 1لمشهور ب صحيح البخاري )وأيامه، ا وسلم وسننه( الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسو  هللا صلى هللا عليه 37)

 3108 الثالثة،بيروت، الطبعة  –اليمامة  كثير،دار ابن  الناشر:البخاري الجعفي،  عبد هللان إسماعيل أبو محمد ب المؤلف:، (3811

 دمشق جامعة-د. مصطفى ديب البغا أستاذ الحديث وعلومه في كلية الشريعة  تحقيق:، 3178 –

ملفات وورد من ملتقى أهل  الكتاب:مصدر  بدر الدين العيني الحنفي، المؤلف:(، 386/ 3( عمدة القاري شرح صحيح البخاري )38)

 http://www.ahlalhdeeth.comالحديث 
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 على بطالن كالمهم هو أن قوله )فإن االستدال  يراك(، ووجهأن تعبد هللا كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه  )اإلحسان

لم تكن تراه( هي جملة شرطية غير تامة المعنى بل تحتاج إلى جملة جواب شرط، وجواب الشرط هو )فإنه 

 (.يراك

بينما غالة الصوفية اعتبروا على تأويلهم الفاسد أن كلمة )تراه( هي جواب شرط فعل الشرط )لم تكن(، وبالتالي 

 .لم تكن( فهنا يمكنك رؤية هللا تعالى)تراه()والفناء المحو  فأنت إن وصلت إلى حالة

أن كلمة )تراه( ال تصلح أن تكون جواباً لفعل الشرط )لم تكن(، ألن جملة )فغن لم تكن تراه فإنه يراك(  هموغاب عن

وحرف الشرط )إن( في هذه الجملة يجزم فعلين مضارعين، فلو كانت كلمة تراه هي  جازم،هي جملة شرط 

لم تكن تره( بجزم كلمة تراه أي حذف األلف منها ألنها فعل مضارع  )فإناب الشرط لكان يجب ان يقو  جو

مجزوم معتل اآلخر وعالمة جزمه حذف حرف العلة، أال وهو األلف، ولكن لما قا  )تراه( ولم يقل )تره( دّ  

 م أي أن يقو  )تره(على أن كلمة تراه ليست جواب الشرط للفعل )لم تكن( وإال لكان حقها الجز

وبالتالي فاستداللهم بالحديث على دعواهم في رؤية هللا تعالى في الدنيا هو استدال  جاهل، وال ينطق عن رجل  

 .عنده أبجديات النحو العربي

قا  ابن حجر رحمه هللا تعالى: )وأقدم بعض غالة الصوفية على تأويل الحديث بغير علم، فقا  فيه إشارة إلى مقام 

و والفناء، وتقديره "فإن لم تكن" أي فإن لم تصر شيئا وفنيت عن نفسك حتى كأنك ليس بموجود، فإنك حينئذ المح

عن أنه لو كان المراد ما زعم، لكان قوله "تراه" محذوف األلف، ألنه  -للجهل بالعربية-تراه، وغفل قائل هذا 

رق هذا الحديث بحذف األلف، ومن يصير مجزوما لكونه على زعمه جواب الشرط، ولم يرد في شيء من ط

ادعى أن إثباتها في الفعل المجزوم على خالف القياس، فال يصار إليه، إذ ال ضرورة هنا، وأيضا فلو كان ما 

ادعاه صحيحا لكان قوله "فإنه يراك" ضائعاً، ألنه ال ارتباط له بما قبله، ومما يفسد تأويله رواية كهمس فإن 

نه يراك" وكذلك في رواية سليمان التيمي، فسلط النفي على الرؤية ال على الكون الذي لفظها "فإنك إن ال تراه فأ

حمل على ارتكاب التأويل المذكور، وفي رواية أبي فروة "فان لم تره فإنه يراك" ونحوه في حديث أنس وابن 

 ( 39).عباس، وكل هذا يبطل التأويل المتقدم وهللا أعلم (

 .الرد على المنحرفين والغالة الذين شطحوا فقالوا كالماً ال يقبله الشرعاع العلماء استطاللغة العربية  فمن خال 

 

 

 

                                                           
 (330/ 3( فتح الباري )39)
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 على من أنكر رؤية هللا عز وجل يوم القيامة المطلب الخامس: الرد

ئٍِذ ُوُجوهٌ يَْومَ فقد قا  هللا تعالى: }، رؤية هللا عز وجل يوم القيامة ثابتة بالنصوص الشرعية في الكتاب والسنة النبوية

 [31، 33( إِلَى َربِّهَا نَاِظَرةٌ{ ]القيامة: 33نَاِضَرةٌ )

ا رسو  هللا : "يوسلم قالواوفي السنة عن أبي سعيد الخدري رضي هللا عنه: )أن أناسا في زمن النبي صلى هللا عليه 

 هل نرى ربنا يوم القيامة "؟ 

 الوا: ال،ق "؟بالظهيرة ضوء ليس فيها سحاب نعم، هل تضارون في رؤية الشمسوسلم "قا  النبي صلى هللا عليه 

 قالوا: ال  "؟قا  "وهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر ضوء ليس فيها سحاب

 .(القيامة إال كما تضارون في رؤية أحدهما" وجل يوم"ما تضارون في رؤية هللا عز  :وسلمقا  النبي صلى هللا عليه 

(40) 

ية هللا تعالى، وردوا هذه الحديث دراية، واستدلوا بأدلة ليس هاهنا مجا  ورغم ذلك فعامة المعتزلة أنكروا رؤ

 استعراضها، وإنما نأخذ منها ما يخص بحثنا، لنرى كيف رّد علماء المسلمين عليهم من ناحية اللغة العربية،

ا َجاَء ُموَسى لِ فمن األدلة التي استدلوا بها على نفي رؤية هللا تعالى يوم القيامة هو قوله تعالى لموسى }َولَ  ِميقَاتِنَا مَّ

 [311َوَكلََّمهُ َربُّهُ قَاَ  َربِّ أَِرنِي أَْنظُْر إِلَْيَك قَاَ  لَْن تََرانِي{ ]األعراف: 

ووجه االستدال  اللغوي عندهم هو أن لن تفيد التأبيد، )وقد أشكل حرف "لن" هاهنا على كثير من العلماء؛ ألنها 

 (41)  به المعتزلة على نفي الرؤية في الدنيا واآلخرة.(موضوعة لنفي التأبيد، فاستد

يرى ربه يوم القيامة، فمن باب أولى أن من هو أدنى منه منزلة لن يرى هللا  السالم لنعليه  وبالتالي فإذا كان موسى

 تعالى يوم القيامة.

بت ن عندهم للتأييد وإذا ث}لن تراني{ ول :ومنع من ذلك المعتزلة والخوارج وبعض المرجئة مستدلين بقوله تعالى

 ( 42) غيرهفي حق موسى عليه الصالة والسالم عدم الرؤية ثبت في حق 

فهذه هي الحجة اللغوية لمن منع رؤية هللا عز وجل يوم القيامة، ولهم حجج أخرى عقلية ونقلية وقد أجاب عنها 

 فطاحلة العلماء، مذكورة في مواضعها في كتب العقيدة.

                                                           
 (3683/ 1( صحيح البخاري )40)

هـ [، المحقق :   881- 800ي ] (، المؤلف : أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشق161/ 1) ( تفسير القرآن العظيم41)

م، مصدر الكتاب : موقع مجمع الملك  3111 -هـ 3130سامي بن محمد سالمة، الناشر : دار طيبة للنشر والتوزيع، الطبعة: الثانية 

  www.qurancomplex.comفهد لطباعة المصحف الشريف 

 ( مع اختصار بسيط117/ 8صحيح البخاري ) ( عمدة القاري شرح42)
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تفيد التأبيد( فإن العلماء قالوا إن هذا الكالم غير مسلم به، وأن "لن" في لغة العرب تفيد توكيد  )لنوأما هذه الحجة 

 .النفي في المستقبل، وال تفيد بالضرورة التأبيد

قا  ابن القيم رحمه هللا تعالى: )قوله تعالى }لَْن تََرانِي{ فإنما يد  على النفي في المستقبل وال يد  على دوام النفي 

ْينَا لَ ولو قيدت بالتأبيد فكيف إذا أطلقت قا  تعالى: }َولَْن يَتََمنَّْوهُ أَبَداً{ مع قوله تعالى: }َونَاَدْوا يَا َمالُِك لِيَْقِض عَ 

   (43)[(88الزخرف: ]َربَُّك{ 

[ مع أنهم 12وقا  بدر الدين العيني: ال نسلم أن لن تد  على التأبيد بدليل قوله تعالى }َولَْن يَتََمنَّْوهُ أَبًَدا{ ]البقرة: 

 )يقصد بذلك قوله تعالى }َونَاَدْوا يَا َمالُِك لِيَْقِض َعلَْينَا َربَُّك{( (،44) اآلخرةيتمنونه في 

لعيني أراد الجمع بين األقوا  في موضع آخر، فقا :)وقيل إنها لنفي التأييد في الدنيا جمعا بين على أن بدر الدين ا

 (45) اآلخرة(هذه وبين الدليل القاطع على صحة الرؤية في الدار 

 وهذه الكلمة تشعرك أن العيني رحمه هللا تعالى يميل إلى تضعيف هذا الجمع بين األقوا  "،وتأمل عبارته: "قيل

تفيد نفيه تنصب مستقبال و نونا وإنماالسيوطي:) "لن" بسيطة وقا  الخليل من "ال أن" والفراء ال النافية أبدلت وقا  

 (46) المختار(وكذا التأكيد ال التأبيد على 

العلماء الحجج اللغوية ليرّدوا على من زعم أنه ال يمكن رؤية هللا تعالى عز وجل يوم القيامة،  وهنا أيضاً استخدم 

ي ف وعمدة العلماء، الحق للناس لبيانعلماء األمة بيد سالح  ، فهيدراسة اللغة العربية ا يؤكد لنا على أهميةوهذ

 .االحتجاج على الخصوم

 أي منتظرة ،في قوله تعالى }إِلَى َربَِّها نَاِظَرةٌ{ فسر " ناظرة "الرد على من  :المطلب السادس

وم القيامة، وكيف رد العلماء بالحجج اللغوية على من قا  باستحالة ذلك، عن رؤية هللا تعالى ي وذكرنا مثاالً سبق 

  .في نقاشات العقيدة لتبيان أهمية اللغة العربيةوهذا مثا  آخر نسوقه 

وجدنا أن عامة العلماء تقو  هو النظر بالعين، مستدلين على ذلك  [،31}إِلَى َربِّهَا نَاِظَرةٌ{ ]القيامة:  :ففي قوله

  .ث النبوية الكثيرة التي جاءت تثبت ذلكباألحادي

 تفسيراً لهذه اآلية ال يستقيم مع اللغة وال الشرع،  أعطى-تعالى هللا  رحمه- ولكن اإلمام مجاهد

                                                           
(، المؤلف: محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد هللا المشهور ب ابن قيم 317ص: )األفراح ( حادي األرواح إلى بالد 43)

 بيروت-دار الكتب العلمية  الناشر:الجوزية، 

 (111/ 8( عمدة القاري شرح صحيح البخاري )44)

 (136/ 31يح البخاري )( عمدة القاري شرح صح45)

(، جال  الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، سنة الوالدة / سنة الوفاة 161/ 3( همع الهوامع في شرح جمع الجوامع )46)

 هـ، تحقيق عبد الحميد هنداوي، الناشر المكتبة التوفيقية، مكان النشر مصر133
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إن معنى ناظرة أي هي منتظرة، ونقل لنا الطبري أقوا  مجاهد في تفسير هذه  :-تعالىرحمه هللا -فقد قا  مجاهد 

 (47)و"تنتظر منه الثواب"(  "،و "تنتظر من ربها ما أمر لها "،وفضلهاآلية: )"تنتظر رزقه 

 .ن يقو  مجاهد رحمه هللا تعالى هذا القو ، فهو من هو في المنزلة من العلم بالقرآن والفقه والعلم بالعربيةأوالعجيب 

تعالى يوم القيامة كما  ورجحه فهم ينكرون رؤية هللا ،وقد ما  الزمخشري بحكم كونه من المعتزلة إلى هذا الرأي

 .سبق بيانه

كما كانوا في الدنيا ال يخشون وال يرجون  ربهم،أنهم ال يتوقعون النعمة والكرامة إال من  المعنى:قا  الزمخشري: )

 (310/ 8إال إياه( ... الكشاف )

أن رؤية هللا عز وجل يوم وقد أجاب علماء األمة عن هذا القو  الخاطئ، وبينوا باألدلة الشرعية والعقلية واللغوية 

القيامة واردة دلت عليها الدالئل، ولكننا سوف نقتصر من هذه األدلة على ما هو مختص بمادة بحثنا، أي األمور 

أن العلماء قالوا إن مجاهد قد أخطأ في تفسيره السابق الذكر، ووجه خطأ مجاهد رحمه هللا  باللغة، ذلكالمتعلقة 

 ،( 48) انتظرتهي اللغة العربية، عندما تقو  "نظرت فالنا" أي فف نظر،تعالى هو في كلمة 

 فإذا أرادوا النظر بالعين قاموا بتعديته بحرف الجر إلى، فقالوا: "نظر إلى"، أي أبصره وشاهده ورآه بعينيه  

: َوقَْوُ  ُمَجاِهٍد إِنَّهَا بَِمْعنَى "تَنْ  يقو  القرطبي رحمه هللا تعالى: تَِظُر الثََّواَب ِمْن َربِّهَا وال يراه شيء ِمْن ]قَاَ  الثَّْعلَبِيُّ

تعالى: هَْل يَْنظُُروَن إاِلَّ  َخْلقِِه"، فَتَأِْويٌل َمْدُخوٌ ، أِلَنَّ اْلَعَرَب إَِذا أََراَدْت بِالنَّظَِر ااِلْنتِظَاَر قَالُوا نَظَْرتُهُ، َكَما قَا َ 

اَعةَ ]الزخرف:  [ َوإَِذا 11[، وما يَْنظُُروَن إاِلَّ َصْيَحةً واِحَدةً ]يس: 21تَأِْويلَهُ ]األعراف: [، هَْل يَْنظُُروَن إاِلَّ 66السَّ

ا إَِذا َكاَن النَّظَُر َمْقُرونًا بِِذْكٍر إِلَى، َر َوالتََّدبَُّر قَالُوا: نَظَْرُت فِيِه، فَأَمَّ نَى عْ َوِذْكِر اْلَوْجِه فاََل يَُكوُن إاِلَّ بِمَ  أََراَدْت بِِه التَّفَكُّ

ْؤيَِة َواْلِعيَاِن.   الرُّ

: إِنَّ قَْوَ  ُمَجاِهٍد تَْنتَِظُر ثََواَب َربِّهَا َخطَأٌ، أِلَنَّهُ اَل يُقَاُ  نَظََر إِلَى َكَذا بِ  َمْعنَى ااِلْنتِظَاِر، َوإِنَّ قَْوَ  اْلقَائِِل: َوقَاَ  اأْلَْزهَِريُّ

ْيٍن، َكَذلَِك تَقُولُهُ اْلَعَرُب، أِلَنَّهُْم يَقُولُوَن نَظَْرُت إِلَْيِه: إَِذا أََراُدوا نَظََر اْلَعْيِن، فَإَِذا نَظَْرُت إِلَى فاَُلٍن لَْيَس إاِلَّ ُرْؤيَةَ عَ 

 أََراُدوا ااِلْنتِظَاَر قَالُوا نَظَْرتُهُ، قَاَ :

ْهِر تَْنفَُعنِي لََدى أُمِّ ُجنْ   َدبِ فَإِنَُّكَما إِْن تَْنظَُرانِي َساَعةً ... ِمَن الدَّ

، َوإَِذا أََراُدوا نَظََر اْلَعْيِن قَالُو ا أََراَد ااِلْنتِظَاَر قَاَ  تَْنظَُراِني، َولَْم يَقُْل تَْنظَُراِن إِلَيَّ  ا: نَظَْرُت إِلَْيِه، قَاَ :لَمَّ

                                                           
محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب  المؤلف:( 81/ 31)الطبري ( جامع البيان في تأويل القرآن والمشهور ب: تفسير 47)

-هـ  3130 األولى، الطبعة:مؤسسة الرسالة،  الناشر:أحمد محمد شاكر،  المحقق: هـ[ 130- 331]اآلملي، أبو جعفر الطبري، 

 www.qurancomplex.comموقع مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف  الكتاب:م، مصدر  3000

وهذا رأي ال )نطر ( يقا  بالعامية نطرتك أي انتظرتك، فإما أن العوام أبدلوا الطاء بدالً من الظاء وهو ما نميل إليه، وإما أنه من 48)

 نستسيغه( أي حفظ بعينه ومنه كلمة الناطور، 
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 نَظَْرُت إِلَْيهَا َوالنُُّجوُم َكأَنَّهَا ... مصابيح رهبان تشب لقفا  

ِب ِمْن ِمنًى ... َولِي إِلَيْ  آخر: نَظَْرتُ وقا   ُج َعاِرمُ  نَظٌَر لَْواَل هَا بِاْلُمَحصَّ  التََّحرُّ

 إِلَْيِك لَِما َوَعْدِت لَنَاِظٌر ... نَظََر اْلفَقِيِر إِلَى اْلَغنِيِّ اْلُموِسرِ  آَخُر: إِنِّيَوقَاَ  

، أِلَنَّ نََظَر الذُّ ِّ َواْلُخضُ    (49) اْلَمْسئُوِ .وِع أََرقُّ لِقَْلِب أَْي إِنِّي أَْنظُُر إِلَْيِك بُِذ ٍّ

ألجل هذا وبقية اآلثار وجدنا الطبري رحمه هللا تعالى يقو  مرجحاً قو  عامة العلماء على قو  مجاهد: )وأولى 

 (50) خالقها(القولين في ذلك عندنا بالصواب القو  الذي ذكرناه عن الحسن وعكرمة، من أن معنى ذلك تنظر إلى 

بين العلماء من الناحية اللغوية خطأ مجاهد رحمه هللا تعالى في تفسير هذه اآلية، وأنهم فرقوا بين ونالحظ هنا كيف 

في اللغة العربية إذا اقترنت كلمة "نظر" بحرف الجر "إلى" فهي معناها  فقالوا:)نظر، ونظر فيه، ونظر إليه( 

  جليل.تحقيق اإلبصار والرؤية بالعين وليس معناها االنتظار. وهذا معنى دقيق و

 الخاتمة:

قة غة العربية وأساليبها وطريلاهتمام علماء المسلمين بال مدىمعنا  سابقاً اتضحومن خالل األمثلة التي ذكرناها       

صياغة الجمل والتراكيب، وكيف أن أولئك العلماء قد جعلوا اللغة العربية سالحاً من األسلحة يدافعون به عن دين 

 هللا.  

اب اللغة العربية كثيرة من نحو وصرف وبالغة وبديع وأساليب العرب في الكالم وطرقهم في التعبير ، فمن وأبو   

أن اللغة العربية هي النحو فقط، ال بد من طالب العلم من أن يلّم بكثير من علوم ، أكبر الخطأ أن يظن شخص ما 

ون ال يزيغ وال يضّل عن طريق الحق، وحتى يكالعربية حتى يستطيع فهم كتاب هللا تعالى على الوجه السديد ف

في جعبته سالح فّعا  في دحض كالم الذين شطحوا وجانبوا الصواب، وحتى يتفكر المسلم في كتاب هللا تعالى 

َ  إِلَْيِهْم  ْكَر لِتُبَيَِّن لِلنَّاِس َما نُزِّ فَكَُّروَن{ َولََعلَّهُْم يَتَ على الوجه الصحيح أو القريب إلى الصحيح، }َوأَْنَزْلنَا إِلَْيَك الذِّ

 [11]النحل: 

 

 

 

                                                           
ُد ْبُن أَْحَمَد ْبِن أبي بكر بن فرح األنصاري 301/ 31قرطبي[ )( ]الجامع ألحكام القرآن = تفسير ال49) ِ ُمَحمَّ (، المؤلف: أَبُو َعْبِد هللاَّ

 –هـ(، تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، الناشر: دار الكتب المصرية 683الخزرجي شمس الدين القرطبي )المتوفى: 

 م 3161-هـ 3171القاهرة، الطبعة: الثانية، 

 (81/ 31فسير الطبري )( ت50)
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 المصادر والمراجع

 ـ القرآن الكريم

ـ إتحاف السائل بما في الطحاوية من مسائل، شرحها فضيلة الشيخ العالمة صالح بن عبد العزيز آ  الشيخ وزير 

تبة الشاملة اإلصدار الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد، وهي دروس صوتية مفرغة من موقع المك

 الثاني

محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد هللا  المؤلف:ـ اجتماع الجيوش اإلسالمية على غزو المعطلة والجهمية، 

 3171 – 3101 األولى،بيروت، الطبعة  –دار الكتب العلمية  الناشر:المعروف باسم ابن القيم، 

هـ، دراسة 837الجحيم، تأليف: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني ـ اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب 

 م3111هـ/ 3131وتحقيق: ناصر عبد الكريم العقل، الناشر: دار عالم الكتب، بيروت، لبنان، الطبعة: السابعة، 

دار  الناشر: األنباري،أبي البركات عبد الرحمن بن محمد بن أبي سعيد  المؤلف:ـ اإلنصاف في مسائل الخالف، 

 دمشق –الفكر 

أحمد بن عبد الحليم بن تيمية  المؤلف:(، 336ص: )والباطنية ـ بغية المرتاد في الرد على المتفلسفة والقرامطة 

 د. موسى سليمان الدويش تحقيق:، 3107 األولى،مكتبة العلوم والحكم، الطبعة  الناشر:الحراني أبو العباس، 

 لناشر:اأحمد عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس،  المؤلف:يس بدعهم الكالمية، ـ بيان تلبيس الجهمية في تأس

 ، تحقيق : محمد بن عبد الرحمن بن قاسم3113مكة المكرمة، الطبعة األولى ،  -مطبعة الحكومة 

ى الملقّب بمرتضمحّمد بن محّمد بن عبد الرّزاق الحسيني أبو الفيض  المؤلف:ـ تاج العروس من جواهر القاموس، 

بيدي، تحقيق مجموعة من المحققين، الناشر دار الهداية  الزَّ

 بيروت،  –دار الكتب العلمية  الناشر:أحمد بن علي أبو بكر الخطيب البغدادي،  المؤلف:ـ تاريخ بغداد، 

وفى: فعي )المتالمؤلف: مصطفى صادق بن عبد الرزاق بن سعيد بن أحمد بن عبد القادر الرا القرآن،ـ تحت راية 

 م 3003 -هـ  3131بيروت، الطبعة األولى  –صيدا  -هـ(، الناشر: المكتبة العصرية 3126

المحقق: ، هـ[ 881- 800]أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي  المؤلف:ـ تفسير القرآن العظيم، 

م، مصدر الكتاب :  3111 -هـ 3130الطبعة: الثانية دار طيبة للنشر والتوزيع،  الناشر:بن محمد سالمة،  سامي

 www.qurancomplex.comموقع مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف 

هـ،  237ـ تهذيب التهذيب، لإلمام الحافظ شيخ االسالم شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقالني المتوفي سنة 

 م 3171 -هـ  3101الطبعة االولى 
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وأيامه، المشهور ب صحيح  وسلم وسننهـ الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسو  هللا صلى هللا عليه 

روت، بي –اليمامة  كثير،دار ابن  الناشر:البخاري الجعفي،  عبد هللامحمد بن إسماعيل أبو  المؤلف:البخاري، 

 معةجا-د. مصطفى ديب البغا أستاذ الحديث وعلومه في كلية الشريعة  تحقيق:، 3178 – 3108 الثالثة،الطبعة 

 دمشق

محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب  المؤلف:الطبري، جامع البيان في تأويل القرآن والمشهور ب: تفسير 

: مؤسسة الرسالة، الطبعة :  هـ [ المحقق : أحمد محمد شاكر، الناشر 130- 331]اآلملي، أبو جعفر الطبري، 

م، مصدر الكتاب : موقع مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف   3000 -هـ  3130األولى ، 

www.qurancomplex.com 

ري، يري النيسابوأبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القش المؤلف:ـ الجامع الصحيح المسمى صحيح مسلم، 

 دار الجيل بيروت + دار األفاق الجديدة ـ بيروت الناشر:

المؤلف: أبو عبد هللا محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح األنصاري  القرطبي،ـ الجامع ألحكام القرآن المشهور بتفسير 

ر: دار عالم الكتب، هـ(، المحقق: هشام سمير البخاري، الناش 683الخزرجي شمس الدين القرطبي )المتوفى: 

 م، المصدر: الشاملة الذهبية 3001هـ/  3131الرياض، المملكة العربية السعودية، الطبعة: 

ـ حادي األرواح إلى بالد األفراح، المؤلف: محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد هللا المشهور ب ابن قيم 

 بيروت-دار الكتب العلمية  الناشر:الجوزية، 

الرد على من قا  بخلق القرآن، المؤلف: أبو الحسن عبد العزيز بن يحيى بن عبد العزيز بن  واالعتذار فيـ الحيدة 

عليه هو عبد الرحمن بشر بن غياث بن  ، والمردود310مسلم بن ميمون الكناني المكي الكناني، المتوفى سنة 

الدكتور علي بن محمد بن ناصر الفقيهي،  ، حققه وعلق عليه337أبي كريمة أبي المريسي المعتزلي المتوفى سنة 

أستاذ لقسم الدراسات العليا بالجامعة اإلسالمية، الناشر: مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة، الطبعة: الثانية، 

 م3003هـ/3131

ها غدروس صوتية قام بتفري الكتاب:محمد الحسن الددو الشنقيطي، مصدر  المؤلف:ـ سلسلة األسماء والصفات، 

 http://www.islamweb.netموقع الشبكة اإلسالمية 

هـ(، 817 المتوفى:شمس الدين أبو عبد هللا محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي ) المؤلف:أعالم النبالء،  ـ سير

 ة،الثالث الطبعة:مؤسسة الرسالة،  الناشر:ط، مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ شعيب األرناؤو المحقق:

 م 3172هـ /  3102

المؤلف: صدر الدين علي بن علي بن محمد بن أبي العز الحنفي، تحقيق أحمد  السلفية،ـ شرح الطحاوية في العقيدة 

العربية  المملكة-وزارة الشئون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد  الناشر:األولى،  الطبعة:محمد شاكر، 
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http://www.al-موقع اإلسالم  ب:الكتا، مصدر 222 الصفحات:هـ، عدد 3137 النشر:السعودية، تاريخ 

islam.com 

 الناشر: كوفي،الأبو حنيفة النعمان بن ثابت بن زطي الخزاز  المؤلف:ـ الشرح الميسر على الفقهين األبسط واألكبر، 

 د. محمد بن عبدالرحمن الخميس تحقيق:، 3111 األولى،الطبعة  عجمان، –مكتبة الفرقان 

 –ة اليمام كثير،دار ابن  الناشر:البخاري الجعفي،  عبد هللاـ صحيح البخاري، المؤلف: محمد بن إسماعيل أبو 

غا أستاذ الحديث وعلومه في كلية الشريعة د. مصطفى ديب الب تحقيق:، 3178 – 3108 الثالثة،بيروت، الطبعة 

 دمشق جامعة-

 –القيم  دار ابن الناشر:محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد هللا،  المؤلف:ـ طريق الهجرتين وباب السعادتين، 

 عمر بن محمود أبو عمر تحقيق:، 3111 – 3131 الثانية،الدمام، الطبعة 

ى ملفات وورد من ملتق الكتاب:بدر الدين العيني الحنفي، مصدر  المؤلف: البخاري،عمدة القاري شرح صحيح  -

 http://www.ahlalhdeeth.comأهل الحديث 

 لمتوفى:اتقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني ) المؤلف:ـ الفتاوى الكبرى البن تيمية، 

مصطفى عبدالقادر عطا، الناشر : دار الكتب العلمية، الطبعة: األولى  -محمد عبدالقادر عطا  المحقق:هـ(، 837

 islam.com-http://www.alم، مصدر الكتاب : موقع اإلسالم 3178 -هـ 3107

دار  ناشر:البن علي بن حجر أبو الفضل العسقالني الشافعي،  أحمد المؤلف:ـ فتح الباري شرح صحيح البخاري، 

 ، تحقيق : أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالني الشافعي3181بيروت ،  -المعرفة 

تقي الدين أبو الَعباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السالم بن عبد هللا بن أبي  المؤلف: الكبرى،ـ الفتوى الحموية 

د. حمد بن عبد المحسن  المحقق:هـ(، 837 المتوفى:حمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي )القاسم بن م

 م3001هـ / 3132الطبعة الثانية  الطبعة:الرياض،  –دار الصميعي  الناشر:التويجري، 

بة مكت الناشر:ـ الفصل في الملل واألهواء والنحل، المؤلف: علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري أبو محمد، 

 القاهرة –الخانجي 

 المؤلف: أبو بكر بن أبي شيبة، عبد هللا بن محمد شيبة،ـ المصنف في األحاديث واآلثار المشهور بمصنف ابن أبي 

الرياض،  –هـ(، المحقق: كما  يوسف الحوت، الناشر: مكتبة الرشد 312بن إبراهيم بن عثمان العبسي )المتوفى: 

 3101الطبعة: األولى، 

 المحقق:هـ(، 837 المتوفى:تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني ) المؤلف:ـ مجموع الفتاوى، 

م، مصدر الكتاب : موقع  3002هـ /  3136عامر الجزار، الناشر : دار الوفاء، الطبعة : الثالثة ،  -أنور الباز 

 islam.com-http://www.alاإلسالم 
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ـ المعجم الصوفي، رسالة دكتوراه منحت مرتبة الشرف األولى، من كلية دار العلوم جامعة القاهرة، إعداد: د. 

محمود عبد الرازق، األستاذ المساعد بكلية الشريعة وأصو  الدين جامعة الملك خالد، قسم العقيدة والمذاهب 

 المعاصرة،

: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس، دراسة وتحقيق: عبد العزيز بن صالح النبوات، المؤلفـ 

 م، 3000هـ/3130الطويان، الناشر: أضواء السلف، الرياض، المملكة العربية السعودية، الطبعة األولى، 

 ـ نزهة األلباء، أبو البركات األنباري المكتبة الشاملة اإلصدار الثاني

 لناشر:امحمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد هللا،  المؤلف:سالكين بين مناز  إياك نعبد وإياك نستعين، ـ مدارج ال

 محمد حامد الفقي تحقيق:، 3181 – 3111 الثانية،بيروت، الطبعة  –دار الكتاب العربي 

ي، سنة الوالدة / سنة الوفاة الهوامع في شرح جمع الجوامع، جال  الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوط ـ همع

 هـ، تحقيق عبد الحميد هنداوي، الناشر المكتبة التوفيقية، مكان النشر مصر.133
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 كلية التربية بالجامعات السعوديةطالب التعليم عن بعد وأثره على التحصيل الدراسي لدى 

 في ظل جائحة كورونا 

Distance education and its impact on the academic achievement of students of the College 

of Education in Saudi universities in light of the Corona pandemic 

 

 محمد خمايسة ىصفاء موس /اعداد الدكتورة

 المملكة العربية السعودية، جامعة حائل، استاذ مساعد في االدارة التربوية

Email: d.khamayseh@yahoo.com  

 

:الملخص  

هدفت هذه الدراسة إلى معرفة أثر التعليم عن بعد في التحصيل الدراسي لدي طلبة كلية التربية بالجامعات السعودية  

ة الدراس التربية بجامعات السعودية وحاولتفي ظل جائحة كورونا، وتم تطبيق هذه الدراسة على عينة من الطلبة في كلية 

المنهج التحليلي  ةالباحث تواستخدم .يل الدراسيالكشف عن العالقة االرتباطية بين متغيرين هما التعليم عن بعد والتحص

وكانت ، ةإن المعالجة الميدانية للدراسة تمت وفق اإلجراءات المنهجية واألدوات المعتمد عليها في البحوث الميدانيالوصفي. 

طالب وطالبة  (167)وكانت عينة الدراسة مجتمع الدراسة يتمثل في طالب وطالبات كلية التربية بالجامعات السعودية 

، وتوصلت الدراسة إلى عدم وجود فروق في تقديرات أفراد العينة على االستبانةواستخدمت أداة  من أدوات جمع البيانات وهي 

إجراء المزيد من الدراسات  التوصيات اآلتية:  ةالباحث تئج قدملمتغيرات الجنس، وفي ضوء النتامتوسطات األداة ككل وفقا 

اتها على إدارة التعليم عن بعد، تقديم الدعم الكافي للجامعات حتى تحافظ على وقدر، وواألبحاث على عينات ومراحل مختلفة

 يز التعاون بينها وبين الجامعات.وتعز ،دعم لمشاريع الوطنية التي تنمي فكرة التعليم عن بعدو

 طالب كلية التربية بالجامعات السعودية، كورونا الدراسي، جائحةالتحصيل  بعد،التعليم عن  :المفتاحيةالكلمات 
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Distance education and its impact on the academic achievement of students of the College 

of Education in Saudi universities In light of the Corona pandemic 

 

Abstract:  

 This study aimed to find out the impact of distance education on the educational 

achievement of students of the Faculty of Education in Saudi Universities under the Corona 

pandemic, and this study was applied to a sample of students in the Faculty of Education of 

Saudi Universities and the study tried to reveal the correlation between two variables, distance 

learning and academic achievement. The researcher used the descriptive analytical approach. 

The field treatment of the study was carried out in accordance with the methodological 

procedures and tools relied upon in field research, and the study community was represented by 

students of the Faculty of Education in Saudi Universities and the sample study (167) students 

and used a tool of data collection which is questionnaire, and the study found no differences in 

the estimates of the sample members on the averages of the tool as a whole according to the 

variables of sex, and in the light of the results the researcher made the following 

recommendations :   Further studies and research on different samples and stages. Providing 

sufficient support to universities to maintain their ability to manage distance education.  Support 

for national projects that develop the idea of distance education, and strengthen cooperation 

between them and universities 

Keywords: Distance education, academic achievement, the Corona pandemic, students of the 

Faculty of Education in Saudi Universities 

 

 :المقدمة

لعبت تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت دوراً رائداً في جميع مجاالت الحياة، ساعد ذلك على إحداث تحول ثقافي كبير، 

مما ساهم في زيادة مستوى التقريب، والقضاء على جميع الحواجز الزمنية والمكانية بين أفراد مجتمع واحد أو مجتمعات 

، وكان على التعليم أن يبحثا عن طرق وأساليب جديدة لمواجهة التحديات المحلية مختلفة. أصبح العالم كله قرية كونية صغيرة

والعالمية الناجمة عن زيادة الطلب على التعليم، الذي يصاحبه في بعض األحيان نقص في اإلمكانات، مما أدى إلى ظهور 

 (. 2019امد، لتعيين كل من المعلم والمتعلم في العملية التعليمية )ح الرقمي،مفهوم التعلم 
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يمكن تحقيق قناعة أساتذة الجامعات باستخدام تكنولوجيا التعليم، وتشكيل اتجاهات إيجابية نحو استخدامها في التدريس 

الجامعي من خالل إقناعهم بأهمية تكنولوجيا التعليم في مجال التدريس الجامعي، إذا ما استخدمت استخداما جيدا؛ إذ أن استخدام 

م تساهم في تحرير عضو هيئة التدريس من األعمال الروتينية مثل التلقين والتصحيح ورصد العالمات، مما تكنولوجيا التعلي

يعطيه مساحة لتكريس نفسه لمساعدة الطالب على تعلم التفكير والمساهمة في تخطيط أنشطتهم وغيرها من األعمال اإلشرافية، 

باشرة، ووضع الطالب في مناصب تحفزهم على التفكير واستخدام الحواس والمساهمة في التأكيد على أهمية التجربة الحسية الم

التفاعل في الفصول الدراسية، وتحفيز زيادة المشاركة اإليجابية للطالب: من خالل  التعليم عن بعدفي نفس الوقت، كما ويعزز 

تمام الطالب وتلبية حاجتهم للتعلم وتحفيز تنويع استخدام الوسائل التقنية، وتنويع أساليب التدريس، وتجنب التلقين، وتحفيز اه

دوافعهم ورغباتهم الالحقة لزيادة المعرفة، مما يسهل مهمة عضو هيئة التدريس الجامعي ويساعده على خلق الفرص والمواقف 

هذا يمكن أن يأتي المناسبة لخلق التعلم، وكما أنه يقوم بإنشاء وتعميق المواد التعليمية وإطالة أمد احتفاظ الطالب بالمعلومات، و

من خالل إشراك الحواس المختلفة للمتعلم، واختصار وقت عضو هيئة التدريس وجهده داخل الفصل الدراسي، في عرض 

وسيلة تعلم بصرية مناسبة إلعفاء عضو هيئة التدريس من الشرح الطويل، والحد من التأثير على اللفظية المجردة، وتشجيع 

اقف تربوية مبتكرة تبعده عن الجمود والتقليدية وتقربه من روح العصر وتواكب التطور عضو هيئة التدريس على تبني مو

 (.2019العلمي التكنولوجي )بن عامر، 

تمتلك المملكة العربية السعودية بنية تحتية كافية لمواكبة التطور التكنولوجي الحديث في مختلف المجاالت وخاصة   

التعليم وخاصة بعد انتشار فيروس كورونا وهذا التهديد هدد حياة الماليين من البشر في كثير من دول العالم السعودية يعتقد 

ة دراستهم. توقفت المستويات التعليمية والمستويات التعليمية في العديد من البلدان في العرب أنه اختيار مباشر للطالب لمواصل

يمكن  اإللكتروني،ألن الكليات والجامعات المختلفة أعدت منصات تعليمية خاصة لهذه الدورة. من خالل عملية التعلم  العالم،

والتي تمكن الجميع  ،منصة مجانية عبر اإلنترنتللجميع الحصول على محاضرات يومية عن طريق نشر المحاضرات على 

 (2007)جبريل،  من التسجيل وتصفح جميع المحتويات دون أي تكاليف مالية

فهو يعتمد على تفشي فيروس  المهمة،في الوقت الحاضر أصبح التعليم عن بعد في غاية األهمية لتجاوز هذه المرحلة 

وذلك ألن تفشي فيروس كورونا يجعل االتصال بين المعلمين والمتعلمين  ،ة الحديثةكورونا الذي يعتمد على التكنولوجيا الرقمي

ألنه  ،المحتوى الذي نجده في االتصاالت الهاتفية ومختلف وسائل التواصل االجتماعي ،على سبيل المثال ،دون لقاءات مباشرة

 ،للمرسل إنشاء حديثه وإرفاق مقاطع فيديو وشروحات وال يوجد رابط زمني. كما أن هناك موقًعا محدًدا يتيح ،متاح للجميع

يشاهده الطالب في أوقات فراغهم أو عندما تتاح لهم الفرصة. تتعدى  ،وبالتالي جذب انتباه الناس. مستوى المعرفة لدى المتلقي

لالنضمام إلى مركز التعليم.  مما يوفر الفرصة ألكبر عدد ممكن من أفراد المجتمع ،طريقة التعليم عن بعد حدود الزمان والمكان

وقد يكون هذا سببًا مهًما آخر لألشخاص المسؤولين عن متابعة عملية التعليم لتوجيه هذه الطريقة. تحل التكنولوجيا الرقمية محل 

، ومن هنا جاءت هذه الدراسة للتعرف التعليم عن بعد وأثره على التحصيل الدراسي لدى طالب كلية التربية دراسة الحضور

 .بالجامعات السعودية في ظل جائحة كورونا
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 :الدراسةمشكلة 

أصبح التعلم عن بعد أحد األهداف التي تسعى مؤسسات التعليم العالي لتحقيقها في مختلف البرامج التي تقدمها. في ضوء 

ة في مؤسسات التعليم ذلك، فإن الوصول إلى التعلم عن بعد قادر على تحقيق الجودة كان وال يزال أحد أهم األهداف التنظيمي

العالي في مختلف دول العالم. ولما أصبحت الجودة من المعايير التي يتم التركيز عليها من أجل تقديم أي منتج. وتم تطوير عدة 

مؤشرات لقياس الجودة الكلية لهذه المنتجات، وتكمن مشكلة الدِّراسة في تحديد مدى استخدام التعلم عن بعد في الجامعات 

 ، إذ تظهر أهمية التعلم عن بعد كطريقة تدريس تكنولوجية تقنية معاصرة، السعودية

وكان البد من مواكبة الثورة العلمية والتكنولوجية التي يشهدها العالم، وألهمية التعليم الجامعي، فالبد من اتباع طرق 

تدريس مناسبة من أجل تحسين جودة مخرجاته، وتخطي الصعوبات التي تواجه عملية التعليم والتعلم، وتغير دور عضو هيئة 

فقد أصبح دور المعلم موجهاً ومرشداً؛ فضالً عن تغير دور  ،ر يستخدم التعلم عن بعدالتدريس من معلم تقليدي إلى معلم معاص

؛ إذ أصبح التعلم عن بعد واالستقرارالطالب من الدور السلبي لمتلقى للمعلومة إلى الطالب اإليجابي يشارك في عملية الدراسة 

البرامج التي تقدمها، فإِنَّ الوصول إلى تعلم رقمي قادر  أحد األهداف التي تسعى مؤسسات التعليم العالي لتحقيقها في مختلف

 .على تحقيق المعرفة

منها ارتفع مستوى الوعي بأهمية التعليم التعلم عن بعد هناك العديد من العوامل التي ساهمت بشكل كبير في تطوير 

ى التعليم والتدريب في جميع المجاالت، والتعليم اإللزامي إلى سن معينة في معظم بلدان العالم اليوم، واستمرار الحاجة إل

واكتظاظ الفصول الدراسية ونقص نسبي في عدد المعلمين، وعدم قدرة المؤسسات التعليمية التقليدية )وخاصة الجامعات( على 

قبول جميع الراغبين في الدراسة، فضال عن االنفجار المعرفي في مختلف المجاالت، وتطور كبير في مجال الحاسبات 

باإلضافة إلى ظهور بعض األوبئة التي تستدعي  ،التعلم عن بعدضرورياً كبديل عن  التعليم عن بعدصاالت الذي جعل واالت

 عدم الخروج من المنزل كجائحة كورونا، ويمكن صياغة مشكلة الدراسة من خالل األسئلة اآلتية:

طالب كلية التربية بالجامعات السعودية في  : ما مدى تأثير التعليم عن بعد على التحصيل الدراسي لدىالسؤال األول -

 ظل جائحة كورونا؟

( في آراء أفراد عينة الدراسة حول α=.=50: هل هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )السؤال الثاني -

كورونا تبعاً تأثير التعليم عن بعد على التحصيل الدراسي لدى طالب كلية التربية بالجامعات السعودية في ظل جائحة 

 لمتغير الجنس؟

 :الدراسةأهمية 

 تكتسب الدراسة أهميتها من خالل جانبين:

 األهمية النظرية:

وهو أثر التعليم عن بعد في التحصيل الدراسي لدي طلبة كلية  ستتناوله ارسة من أهمية الموضوع الذيتكمن أهمية الد 1. 

 التربية بالجامعات السعودية في ظل جائحة كورونا.

 بعد. تقدم الّدراسة إطارا نظريًا شامالً حول استخدام التعليم عن  2.
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 التطبيقية:همية األ

قد تفتح هذه الدراسة المجال أمام الباحثين إلجراء دراسات مشابهه تتناول عينات ومراحل مختلفة في المملكة العربية  1.

 السعودية

التي ستتناول أثر التعليم عن بعد في  ةاألولى في حدود علم الباحثباإلضافة إلى أن أهميتها تبرز من كونها الدراسة  2. 

   التحصيل الدراسي لدي طلبة كلية التربية بالجامعات السعودية في ظل أزمة كورونا ومستجداتها

كل باإلضافة إلى مساعدة وتحفيز الطلبة على تطبيق التعليم الذاتي بش ،ذية مرجعية تستفيد منها الجامعاتتقديم تغ 3. 

 مستمر.   

 محددات الدراسة:

 السعودية.طالب وطالبات كلية التربية بالجامعات  تم إجراء الدراسة على :الحدود البشرية

 .كلية التربية بالجامعات السعوديةتم إجراء الدراسة في  الحدود المكانية:

 2021/ 2020العام الجامعي  إجراء في تم الزمانية:الحدود 

 واالصطالحيةاإلجرائية 

بين المعلمين والمتعلمين والمؤسسة  االتصالالوسائط الرقمية في  استخدامنمط من التعليم الذي يعتمد على  التعليم عن بعد:

 (.2017التعليمية برمتها)محمد،

ذلك النوع أو النظام الذي يقدم فرص تعليميه وتدريبيه إلي المتعلم دون  :إجرائياتعريف التعليم عن بعد  :اإلجرائيالتعريف 

في  االنتظامالعمل عن  يعقيهأو  الدراسةملن مل يستطيع استكمال  محددبوقت ومكان  االلتزامإشراف مباشر من المعلم ودون 

 التعليميةويتم تحت إشراف مؤسسه تعليميه مسئوله عن إعداد المواد  له،مكمال  التعليم النظامي ويعتبر بديال للتعليم التقليدي أو

 ،التليفزيون ،التلكس ،الفاكس ،الراديو الهاتف،على وسائط تكنولوجيه عديده مثل  اعتماداللتعلم الفردي  األزمةواألدوات 

 الكمبيوتر.

وتعتمد درجة تطور الدولة على مقدار المعرفة  ،التقدم البشري عملية التعليم والتعلم من أهم مؤشرات تعتبر الدراسي:التحصيل 

يقيس التحصيل األكاديمي عدد المفاهيم العلمية  .العلمية التي يكتسبها أعضائها ودورها في تعزيز التقدم االجتماعي والتقدم. تقدم

ومن ثم مؤشر لدرجة تحقيق األهداف  ،علموهو من أهم المؤشرات التي يعتمد عليها نظام التعليم لقياس مقدار الت ،لدى الطالب

قورة، )المستقبلي في المواقف الحالية أو ويمثل اكتساب المعرفة والمهارات والقدرة على استخدامها  ،التعليمية والتربوية. التعلم

1970). 

جعل  إلىويقتصر هذا المفهوم على ما يحصل عليه الفرد المتعلم من معلومات وفق برنامج معد يهدف  التعريف اإلجرائي:

 .إعداده للتكيف مع الوسط الدراسي بصورة عامة إلىالمتعلم أكثر تكيفا مع الوسط االجتماعي الذي ينتمي إليه، باإلضافة 

في العالم أجمع التي تسبب اعتالالت تتنوع    Covid– 91كورونا وهي األزمة التي نتجت عن تفشي فايروس  أزمة كورنا:

 بين الزكام وأمراض أكثر وخامة،
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أثرت في  التنفس، والتيوتشمل األعراض الشائعة للعدوى أعراًضا تنفسية والحمى والسعال وضيق النفس وصعوبات في  

 .(=0=0 العالمية،الصحة  منظمة)عالم ية والصحية في معظم دول الجميع القطاعات التعليمية واالقتصادية واالجتماع

 

 اإلطار النظري 

 التعليم عن بعد:  

في ظل المتغيرات السريعة في مجال التكنولوجيا والظروف المتباينة للسوق يواجه نظام التعليم تحدياً فيما يتعلق بتقديم  

فرص تعليمية متزايدة بدون الزيادة في الميزانيات، وتتغلب العديد من المؤسسات التعليمية على هذا التحدي عن طريق تطوير 

دئي نقول أن "التعليم عن بعد" عندما يكون هناك مسافة مادية فاصلة بين المعلم والمتعلم، برامج للتعليم عن بعد، و بشكل مب

يعتبر التعلم عن بعد  ،وتستخدم تكنولوجيا من أجل مأل الفجوة بين كل من الطرفين بما يحاكي االتصال الذي يحدث وجهاً لوجه

واليوم أصبح التعليم  ،فراد تفصلهم ظروف معينة عن موقع الدراسةمن أكثر الطرق التعليمية حداثة إذ يقدم البرنامج التعليمي أل

 (2007عن بعد يعتمد على وسائل التكنولوجيا الحديثة كالكمبيوتر واللوحات والهواتف الذكية. )جبريل، 

العمل  ويعرف بأنه أسلوب فعال في توفير فرص التعلم وإثراء الخبرات أمدام العاملين الذين ال يستطيعون االنقطاع عدن

  النظامي.والتفرغ للتعلم، الذين حرموا مدن التعليم 

ويتم ذلك من خالل الوسائط المتعددة  ،فالتعلم عن بعد هو توفير التعليم ألي فرد من أفراد المجتمع لديه الرغبة في التعليم

 .((Lee، 1999ا المتنوعة تحت رقابة إدارية وتنظيمية تنتهي بالحصول على شهادة معترف به ووسائل االتصال

إن نظام التعليم عن بعد من خالل شبكات المعلومات يعتمد على مفهوم النهج المالئمة. يضم مجموعة من المناهج  

التعليمية في نظام يسمى نموذج الولوج المفتوح، بحيث يسمح هذا النظام بوضع المناهج الدراسية في صورة إلكترونية، بحيث 

"ويعتمد هذا النوع من التعليم اليوم على مبدأ االتصال المباشر عبر  بينها.لة يمكن للمتعلم الوصول إليها واالختيار والمفاض

األقمار الصناعية إلى أجهزة االتصال واالستقبال واألنترنت التي ازدهرت برامج التعليم عن بعد عبرها مؤخرا بصورة 

 :  (2004سوهام بادي، )اآلتية ويستند التعليم عن بعد على األمور  ،ملحوظة

   المالئمة.اتية التعليم، فالمتعلم يحصل على ما يريد من معلومات، ويتعلم بالطريقة ذ 1. 

حها التعليم عن بعد بحيث يكون للمعلم والمتعلم على حد السواء حرية االختيار خاصة أمام البدائل المتنوعة التي يتي 2. 

   النهائي.الحرية إلتمام العملية التعليمية وتحقيق هدفها 

العرض األساليب، فالتكنولوجيا الحديثة في تصميم الشبكات والمواقع االفتراضية تتيح للمعلم أن يستخدم العديد من أساليب تنوع 

 . (2002الدباسي، )

 : التعليم عن بعدتقنيات 

التي يمكن استخدامها في العملية التعليمية والتي تندرج  التكنولوجيةيشهد هذا العصر تطورات مستمرة في الوسائل 

 (:2017العثمان، آل مسعد، )وهي تحت ثالث تقنيات رئيسية 
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قسم إلى نوعين، األول تفاعلي مثل المؤتمرات السمعية والراديو والتي تنأوالً: التكنولوجيا المعتمدة على الصوت:  -

 كنة مثل األشرطة السمعية والفيديو.قصير الموجات، اما الثانية فهي أدوات صوتية سا

يتنوع استخدام الفيديو في التعليم ويعد من أهم الوسائل للتفاعل المباشر وغير ثانياً: تكنولوجيا المرئيات)الفيديو(:   -

 المباشر، ويتضمن االشكال الثابتة مثل الشرائح،

الى االشكال المنتجة في الوقت الحقيقي التي تجمع مع  باإلضافةواالشكال المتحركة كاألفالم وشرائط الفيديو،  

 المؤتمرات السمعية عن طريق الفيديو المستخدم في اتجاه واحد أو اتجاهين مع مصاحبة الصوت. 

فهو يستخدم في عملية التعلم بثالثة  ،عن بعد التعليموهو أهم العناصر االساسية في عملية ثالثاً: الحاسوب وشبكاته:   -

أشكال وهي: التعلم المبني على الحاسوب والتي تتمثل بالتفاعل بين الحاسوب والمتعلم فقط، التعلم بمساعدة الحاسوب 

رة يكون فيه الحاسوب مصدرا للمعرفة ووسيلة للتعلم مثل استرجاع المعلومات أو مراجعة االسئلة واالجوبة التعلم بإدا

 الحاسوب حيث يعمل الحاسوب على توجيه وارشاد المتعلم. 

 : التعليم عن بعدأهمية 

مفيد في تطوير أعضاء هيئة التدريس مهنيا، وخاصة أولئك الذين يعملون بدوام كامل حيث يجدون  التعليم عن بعد

صعوبة في حضور الدورات التقليدية المقدمة في الحرم الجامعي، كما أنه مفيد في تغيير الطريقة التي يجمع بها الطالب المواد 

في تعزيز قدرة الطلبة في تعلم  التعليم عن بعدعن الدور الذي يعلبه  العلمية والبحثية التي يحتاجونها ألداء واجباتهم؛ فضالً 

الطالب غير القادرين على الذهاب للجامعة بشكل يومي أو ذوي االحتياجات الخاصة،  التعليم عن بعداللغات، كما يمكن أن يفيد 

ومياً إلى الجامعة بسبب ارتفاع تكلفة النقل، وكذلك الطالب من األماكن السكنية البعيدة عن الجامعة وغير القادرين على السفر ي

تعزيز التعلم الذاتي، حيث يسهل عضو هيئة التدريس على المتعلم الوصول  التعليم عن بعدأو تعطل وسائل النقل العام، كما أن 

 (.2010إلى مجتمع المعلومات)عبد المنعم، 

 : التعليم عن بعدأهداف 

 ي في عمليات التدريس والتعلم على النحو التالي:( أهداف التعلم الرقم2019لخص اليمين )

 خلق بيئة تعليمية من خالل تقنيات رقمية جديدة ومتنوعة في مصادر المعلومات والخبرات. -

 إعطاء أعضاء هيئة التدريس المهارات الفنية الستخدام الثقافة التعليمية الحديثة. -

 ثقافة االتصال والمعلومات. تزويد المتعلمين بالمهارات والكفاءات الالزمة الستخدام -

نمذجة وتقديم التعليم في شكل معياري، حيث توفر الدروس صورة نموذجية، ويمكن إعادة تقديم الممارسات التعليمية  -

الممتازة، على سبيل المثال، بنوك األسئلة النموذجية، وخطط الدروس النموذجية، وتحسين تقنيات الصوت والصورة 

 لصلة.والوسائط المتعددة ذات ا

 توسيع دائرة المتعلمين من خالل الشبكات العالمية والمحلية، وليس مجرد التدريس كمصدر وحيد للمعرفة. -
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دعم عملية التفاعل بين المتعلمين وأعضاء هيئة التدريس من خالل تبادل الخبرات التعليمية واآلراء والمناقشات  -

المختلفة مثل البريد الرقمي والدردشة الحية والفصول الدراسية والحوارات التي تهدف إلى استخدام قنوات االتصال 

 االفتراضية.

 إنشاء شبكات تعليمية لتنظيم وإدارة عمل المؤسسات التعليمية. -

 إعداد جيل من الخريجين القادرين على التعامل مع الثقافة ومهارات العصر وتطوراتها الهائلة. -

 

 : التعليم عن بعدخصائص ومميزات 

في مجموعة من الخصائص التي تجعله أسلوبًا فعااًل للتعليم، ويساعد على نشره وتطبيقه من قبل  التعليم عن بعدينفرد 

 (:2019عامر، )بن  المؤسسات التعليمية من خالل الجوانب التالية

من أجل خلق بيئة مناسبة وتفاعلية وتحفيزية للمتعلم، فإن التفاعل هو واحد من أكثر الطرق فعالية في التواصل والتفاعل:  1.

 عملية التعليم الذاتي أو المفاهيم والخبرات التي يجب اكتسابها. 

من طريقة إلى أخرى  واالنتقاليتيح التكيف الفرصة للمتعلم الختيار أساليب التعلم التي تناسب ميوله ويسمح بالتنوع التكيف:  2.

 الفردية بين المتعلمين. االختالفات االعتبارويأخذ في 

 حجر الزاوية في عملية التعلم هو المتعلم وتركيزه.التمركز حول المتعلم: 3. 

 أن يواكب التطورات واالبتكارات في العصر، ويقوم المعلم بتتبع نهج كل ما هو جديد. التحديث:  4.

ماح للمتعلم باختيار الوقت والمكان المناسبين وال يتطلب من المتعلم أن يكون لديه زمان أو مكان محدد، تتمثل بالسالمرونة:  5.

 بل حرية االختيار.

المتعلم ويسهل عليه فهم واستيعاب المفاهيم، ويعطيه مساحة مناسبة لكل من المعلم   التعليم عن بعديناسب : المالءمة  6.

 كل ما هو مهم وأساسي في الموضوع التعليمي، في حين أن المتعلم يسمح له بزيادة التركيز. والمتعلم، مع تركيز المعلم على

على التعبير عما يدور في خلده دون إحراج وخلق جو من النقاش بين المتعلمين أنفسهم  بعد المتعلمالتعليم عن يحفز الترابط:  7.

 أو بينهم وبين المعلم نفسه وتبادل اآلراء.

 الدراسي:التحصيل 

يعني مفهوم التحصيل الدراسي تمكين الطالب من الوصول إلى مستوى معين من التعلم في جميع مستويات التعليم  

وهذا هو االعتبار لألداء األكاديمي الذي يقاس بالعديد من االختبارات أو التقارير التي يعدها المعلمون ويعدونها لقياس مستوى 

األكاديمي يشير إلى قدرة الطالب على استيعاب قدر كبير من المعلومات والمهارات خالل الطالب في كل مرحلة والتحصيل 

فترة الدراسة، والتي تعتمد على قدرة الطالب على فهم المعلومات المقدمة له خالل فترة التعليم، ويقاس التحصيل الدراسي 

رحلة من مراحل التعليم، تكون الدرجة هي درجة تعلم بمؤشر األداء األكاديمي أو األكاديمي الذي أنشأته الرسمية. في كل م

الطالب أو مستوى النجاح الذي تم تحقيقه. موضوع معين أو مجال تعليمي معين، أي مستوى القدرة التي يحققها الطالب في 

 (.2011)الجياللي،  عملهم األكاديمي أو المدرسي
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عملية التعليمية، كما أنه مهم جًدا في العملية األكاديمية للطالب، ألن التحصيل الدراسي هو أحد العوامل التي تساعد الطالب في ال

التحصيل الدراسي يشير إلى مستوى الطالب ومستوى تحصيلهم ومعرفتهم في كل عملية تعليمية. يمكن أن تساعد المراحل 

المراد تجربتها. يشير التحصيل  أيًضا الطالب في عملية تحديد األهداف التي يتعين تحقيقها في كل مرحلة من مراحل التعليم

الدراسي للطالب إلى درجة نجاح أو فشل نظام التعليم، وكذلك إنجازات األشخاص الذين عملوا بجد إلعداد وعرض النظام 

للطالب، ويمكن أن يساعد اإلنجاز األكاديمي الطالب على فهم الدرجة التي وصلت إليها. حققوا أهدافهم التعليمية بنجاح. يقيس 

نجاز األكاديمي تقدم الطالب، ويساعدهم على تطوير مهاراتهم الخاصة، ويوسع مفاهيمهم، ومعرفتهم األكاديمية والمهارات اإل

 .األخرى لمساعدة الطالب على التطور في المرحلة التعليمية، ويلعب أيًضا دوًرا مهًما في التطوير األكاديمي للطالب

 أهمية التحصيل الدراسي:

 .يق التقدم، ألن المجتمع يتقدم بناء على رغبات مختلفة، والتقدم مبني على مخرجات التعلمتحقفي دوره  1. 

 .عتبر من أهم األنشطة النفسية التي يقوم بها الطالب والتي يمكن من خاللها إظهار درجة تحصيله األكاديميي2. 

 .يستخدم لقياس درجة اكتساب الطالب وفهم مستواه3. 

 (2013يمكن أن يساعد التحصيل األكاديمي الطالب على فهم نقاط القوة والضعف لديهم )السلخي،  4.  

 الدراسات السابقة:

من األقدم تلخص الدراسة أهم الدراسات العربية واألجنبية السابقة المتعلقة بالموضوع يمكن عرض الدراسات السابقة بالترتيب 

 على النحو التالي:إلى األحدث 

 العربية: باللغة أوال: الدراسات 

:دراسة هدفت إلى التعرف على درجة استفادة الطالب بجامعة الملك عبد العزيز بمدينة جدة  ( 2018دراسة المحمادي )1. 

والتحديات التي تواجه الطالب بجامعة الملك عبد العزيز بمدينة جدة من (EMES) من استخدام نظام التعليم اإللكتروني

تحسين تجربة جامعة الملك عبد العزيز في استخدامها نظام التعليم اإللكتروني  (EMES) ظام التعليم اإللكترونياستخدام ن

 570ولتحقيق أهداف الدراسة اتبع المنهج الوصفي، وتكونت العينة التي طبقت عليها الدراسة من ) .من وجهة نظر الطالب

بلغ  التالية:(عضوا من أعضاء هيئة التدريس . وتوصلت الدراسة إلى النتائج  115و من أعضاء هيئة تدريس) ،( طالبا

بلغ  (86.3بدرجة متوسطة ) (EMES )اإللكترونيالمتوسط العام لدرجة استفادة الطالب من استخدام نظام التعليم 

 .بدرجة معوق محتمل ( 04.1) اإللكترونيالطالب من استخدام نظام التعليم  يوجههاالمتوسط العام لدرجة التحديات التي 

لبة المرحلة الثانوية نحو إدارة التعليم اإللكتروني في المدينة اتجاهات ط بعنوان (:(2019دراسة المزيني والمحمادي 2. 

دراسة لتحديد اتجاهات طالب المرحلة الثانوية بالمدينة المنورة الستخدام أنظمة التعلم اإللكتروني في التعليم. المنورة، 

( 188( طالباً و )202منهم ) ،( طالباً وطالبة تم اختيارهم بطريقة التقسيم الطبقي العشوائي390تكونت عينة الدراسة من )

و  ،اإلعدادي( طالبا وطالبة في الصف الثاني 133و ) ،اإلعدادي( طالبا وطالبة في الصف األول 148طالبة. من بينهم )

ولتحقيق الغرض من البحث تم تطوير مقياس يوضح اتجاهات الطالب  اإلعدادي.( طالبا وطالبة في الصف الثالث 109)

( فقرة تم التحقق من صحتها وموثوقيتها. 27ويتكون المقياس من ) ،نحو استخدام أنظمة التعلم اإللكتروني في التعليم
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 ،المعالجة اإلحصائية الالزمةالحسابي واالنحراف المعياري. بعد إجراء استخرج المتوسط ، واإلجابة على أسئلة التعلم

أظهرت نتائج الدراسة أن طالب المرحلة اإلعدادية بالمدينة المنورة لديهم اتجاه إيجابي نحو استخدام أنظمة التعلم 

الحسابي العام لتقدير اتجاهات الطالب نحو استخدام أنظمة التعلم والتي تستخدم المتوسط  ،اإللكتروني في التعليم

(. تظهر نتائج البحث أيًضا أن مواقف الطالب تجاه استخدام 3.82ام التعلم اإللكتروني في التعليم هو )اإللكتروني. نظ

أظهرت نتائج البحث أنه وفقًا  ،أنظمة التعلم اإللكتروني في التعليم تختلف حسب الجنس )ذكوًرا وإناثًا(. باإلضافة إلى ذلك

  ،طالب بالمدينة المنورة الستخدام أنظمة التعلم اإللكترونيتوجد فروق في اتجاهات ال ،لمتغيرات درجات الطالب

. طالب 3.75مستوى الطالب في الصف األول بينما يبلغ متوسط  ،3.75اتجاه طالب الصف األول يصل إلى ألن متوسط 

 .3.49مستوى الصف الثالث المتوسط ومتوسط  ،3.75مستوى طالب الصف األول ومتوسط  ،42.1في الصف الثاني 

بعنوان أثر التعليم اإللكتروني باستخدام إدارة التعلم ادمودو على تحصيل  (:2019دراسة نورة بنت أحمد المقرن ) 3. 

طالب الصف األول ثانوي في مقرر الحاسب، دراسة هدفت إلى التعرف على أثر التعليم اإللكتروني باستخدام نظام إدارة 

ى طالبات الصف األول ثانوي بمدينة الفهم ( لد ،التعلم في التحصيل لمقرر الحاسب اآللي عند المستويات المعرفية )التذكر

( طالبه بالمجموعة التجريبية درست عبر نظام إدارة التعلم إدمودو 32ارسة في) تمثلت عينة الد ،الرياض واالتجاه نحوها

وتم استخدام مقياس لالتجاه نحو نظام إدارة  ،( طالبة للمجموعة الضابطة والتي درست باستخدام الطريقة التقليدية30و)

أظهرت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المجموعتين التجريبية والضابطة في  ،اإللكترونييم لالتع

التحصيل البعدي عن مستوى التذكر لصالح المجموعة الضابطة وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط 

ذات داللة إحصائية بين متوسط مقياس االتجاه القبلي ووجود فروق   ،المجموعتين التجريبية والضابطة عن مستوى الفهم

  . والبعدي للمجموعة التجريبية

 ثانيا: الدراسات باللغة االنجليزية: 

 ( بعنوان Lai & Wang،2019دراسة )

"Examining public librarians information literacy، Self- directed learning readiness، 

and e-learning attitudes: A study from Taiwan" 

هدفت الدراسة إلى استكشاف الوضع الحالي ألمناء المكتبات العامة لمحو األمية المعلوماتية، وجاهزية التعلم الذاتي 

األمية ومواقف التعلم االلكتروني في تايوان، كما سعت إلى التعرف على العالقات بين المتغيرات الثالثة والقدرة التنبؤية لمحو 

المعلوماتية والجاهزية الذاتية للتعلم على مواقف التعلم االلكتروني، واستخدمت هذه الدراسة استبانة استقصائية تضمنت ما يلي: 

( من 385مقياس معرفة القراءة والكتابة، مقياس التعلم الذاتي الموجه ذاتيا ومقياس موقف التعلم االلكتروني. وكان عددهم )

 لعامة في تايوان. امناء المكتبات ا

وأظهرت نتائج الدراسة أن تصورات أمناء المكتبات العامة نحو محو األمية المعلوماتية والجاهزية الذاتية للتعلم ومواقف 

التعلم االلكتروني كانت ايجابية، وكان لدى المجيبين الذين تلقوا المزيد من التدريب مستويات ودرجات أفضل للمعلومات 

 والتعلم. 
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 ( بعنوان Abdullah & Toycan،2017)دراسة 

"Analysis of the Factors for the Successful E-Learning Services Adoption from Education 

Providers and Students Perspectives: A case study of private Universities in Northern 

Iraq" 

( مشاركا، والهدف 516من خالل موظفي الجامعة من خالل تحليل ) هدفت الدراسة إلى التعرف على عوامل االستعداد

( مشاركا في هذه الجامعات، وقد تم الحصول على البيانات من موظفي 256الثاني هو استكشاف نية الطلبة والبالغ عددهم )

 ت المناسبة، الجامعات الخاصة والطالب من خالل المسح الشامل، وتم اختيار العينة على اساس طريقة أخذ العينا

وتوصلت الدراسة إلى أن أقل قيمة كانت بالنسبة لعامل جاهزية الموارد البشرية والقبول الثقافي سواء من وجهة نظر 

أعضاء هيئة التدريس والطالب، أمر بالغ االهمية من اجل الحصول على تطبيقات التعلم االلكتروني المستدام، هناك أهمية 

البنية التحتية لسهولة االستخدام المتصورة والفوائد المتصورة، وتوصي الدراسة إلى الحاجة إلى لجاهزية القبول التكنولوجي و

 النظر في استراتيجيات التنفيذ من الجامعات وواضعي السياسات على حد سواء لتنفيذ نظام التعلم اإللكتروني المستدام.

 ( بعنوان: Alsabawya et. al ،2016دراسة ) 

Determinants of perceived usefulness of e-learning systems . Faculty of Business and 

Economics 

هدفت الدراسة إلى الكشف عن تأثير خدمات البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات وجودة تكنولوجيا المعلومات على أنظمة 

هي: تكنولوجيا المعلومات خدمات البنية التحتية، نظام الجودة، جودة التعلم االلكتروني، وتضمن نموذج الدراسة خمسة محددات 

طالب كانوا  (720)المعلومات وجودة تقديم الخدمات، وقد اجريت الدراسة في احدى الجامعات االسترالية حيث شملت العينة 

ا حاسما في توليد معلومات ذات مسجلين في الدورات على االنترنت، وتوصلت الدراسة إلى أن تكنولوجيا المعلومات تلعب دور

جودة عالية، وتعزيز جوانب جودة نظام التعليم االلكتروني، وتحسين جودة تقديم الخدمات، واكدت الدراسة على انه يجب ان 

 يكون هناك بنية تحتية جيدة في تكنولوجيا المعلومات من اجل نجاح أنظمة التعليم االلكتروني.

 دراسات السابقة:ما يميز الدراسة الحالية عن ال

التشابه في طبيعتها مع هذا البحث في الطريقة المستخدمة وهي استخدم  :من خالل الدراسات السابقة هي يتضح أن

بين الدراسات السابقة وهذا البحث هو  ولكن الفرقبالتعليم عن بعد وخاصة  ،االستبيانات بشكل وصفي وتحليلي لجمع البيانات

التعليم عن بعد في التحصيل الدراسي لدي أهمية تأثير أنهما يستخدمان في بيئة مختلفة عن هذا البحث وتؤكد معظم الدراسات 

ث حيث أن هذه الدراسة جديدة في مجال األبحا .الطالب بصفة عامة ولدي طالب كلية التربية بجامعات السعودية بصفة خاصة

في ذلك الوقت بما أن جائحة كرورنا ومستجداتها ظاهرة جديدة وأن التعليم عن بعد في ذلك الوقت كان ظاهرة جديدة أيضا فقد 

 أفادت الدراسة المجتمع بربط أثر التعليم عن بعد بالتحصيل الدراسي لدي الطالب وأهميته في ذلك الوقت.

 منهجية الدراسة:

وحل  ،ر والمشاكل العلمية المختلفةالذي تقوم فيه الباحثة العلمي بوصف الظواه ،الوصفي والتحليليسلوب األ ةالباحث تاستخدم

 ، تم جمعها عن طريق المنهج الوصفي ، ثم يتم تحليل البيانات التيالتي تقع في دائرة البحث العلمي التساؤالتالمشكالت و
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ستطيع الباحث العلمي كذلك عن طريق المنهج الوصفي تكما  ،هرةعن تلك الظا والنتائج المناسبةحتى يمكن إعطاء التفسير 

وق ، حتى يمكن تجميع البيانات المختلفة عن الفرات بين الظواهر المشابهةيضع الظواهر المختلفة في المقارن أن ،التحليلي

وتعزز  ،المميزات التي تميز المنهج الوصفي التحليلي عن غيره من المناهج العلمية وهي أهم، تلك الظواهر والمتشابهات بين

 . كبيرفي البحث العلمي بشكل  استخداماته

  :الدراسة وعينهامجتمع 

، وفيما 2021/ 2020للعام الدراسي  وفقا 167 طالب وطالبات كلية التربية بجامعات السعوديةتكون مجتمع الدراسة من جميع 

 ( توزيع أفراد عينة الدراسة تبعاً لمتغير الجنس. 1يوضح الجدول رقم )طالباً وطالبه و 167يتعلق بعينة الدراسة فقد تم اختيار

 ( 1)رقم جدول 

 توزيع أفراد عينة الدراسة تبعاً لمتغير الجنس

 التكرار النسبة الجنس 

 53.2 89 ذكر

 46.8 78 أنثى

 100.0 167 المجموع

 

 مصادر جمع البيانات:

 على مصدرين رئيسين لجمع البيانات الالزمة للدراسة؛ والتي تمثلت في: ةالباحث تاعتمد

تمثلت هذه المصادر في مجموعة من الكتب والدوريات ذات العالقة بموضوع البحث، إضافة إلى أوالً: المصادر الثانوية: 

 المواقع المعتمدة على اإلنترنت.المعلومات المتوفرة حول الموضوع والموجودة على 

وألغراض الحصول على البيانات الالزمة للوصول إلى النتائج المطلوبة من الدراسة فقد تم تطوير استبانة ثانياً: مصادر أولية: 

قاً، ذات عالقة بموضوع الدراسة، وذلك باالعتماد على اإلطار النظري لهذه الدراسة، والدراسات السابقة التي تم عرضها ساب

( فقرة تعكس مدى تأثير التعليم عن بعد على التحصيل الدراسي لدى طالب كلية التربية 20حيث تكونت هذه االستبانة من )

 بالجامعات السعودية في ظل جائحة كورونا. 

ولفحص مدى موافقة األفراد المبحوثين على فقرات االستبانة المختلفة فقد تم اعتماد مقياس ليكرت الخماسي حيث 

( 5( على التوالي حيث يعني الرقم )1-5أُعطي لكل فقرة من الفقرات الواردة في االستبانة خمس درجات من الموافقة من )

( غير موافق بشدة، أما فيما يتعلق 1( غير موافق، والرقم )2( محايد، والرقم )3( موافق، والرقم )4موافق بشدة، والرقم )

للحكم على المتوسط الحسابي إلجابة األفراد المبحوثين على الفقرات المتعلقة بمتغيرات بالحدود التي اعتمدتها هذه الدراسة 

 ثالث مستويات هي )مرتفع، متوسط، منخفض( وبناًء على المعادلة التالية:  ةالباحث تالدراسة فقد حدد

 الحد األدنى للبديل( / عدد المستويات  -طول الفترة0 )الحد األعلى للبديل

 وبذلك تكون مستويات الموافقة كما يلي: 01.33 04/3  3(/5-1)

 يعكس درجة موافقة منخفضة. 2.33 -1المتوسط الحسابي الذي تتراوح قيمته بين  –أ 
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 يعكس درجة موافقة متوسطة. 3.66 -2.34المتوسط الحسابي الذي تتراوح قيمته بين  -ب

 درجة موافقة مرتفعة.يعكس 5.00 -3.67المتوسط الحسابي الذي تتراوح قيمته بين  -ج

 

 ثبات أداة الدراسة

(، لقياس مدى التناسق في إجابات Cronbach Alphaألفا ) كرو نباخباستخدام اختبار االتساق الداخلي  ةالباحث تقام

المبحوثين على كل األسئلة الموجودة في المقياس، وعلى الرغم من ان قواعد القياس في القيمة الواجب الحصول عليها غير 

( يُعد من الناحية التطبيقية للعلوم اإلنسانية بشكل عام أمراً مقبوالً Cronbach Alpha ≥ 0.70محددة، إال أن الحصول على )

(Sekaran & Bougie، 2010) (. 0.81ألفا ) كرو نباخ، حيث بلغت قيمة معامل 

 :التحليل اإلحصائي

 :  ل أسئلتها وذلك على النحو التاليللتسلسيتضمن هذا الجزء عرضا للنتائج الدارسة ومناقشتها وفقا 

مدى تأثير التعليم عن بعد على التحصيل الدراسي لدى طالب كلية التربية  األول: ماعرض النتائج المتعلقة بالسؤال  -

 بالجامعات السعودية في ظل جائحة كورونا؟

افات المعيارية لتقديرات أفراد العينة عن فقرات تمت اإلجابة عن هذا السؤال من خالل استخراج المتوسطات الحسابية واالنحر

 ( يوضح ذلك.2أداة الدراسة، واألداة ككل، الجدول رقم )

  (2) جدول

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة عن فقرات أداة الدراسة واألداة ككل مرتبة تنازلياً وفقاً 

 للمتوسط الحسابي 

 الفقرة الرقم الرتبة
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجة 

 التقييم

 مرتفعة 0.56 4.78 يعمل التعليم عن بعد في إثراء التعليم لدي  1 1

تساهم الكتب والبرامج المقدمة لك في هذا النظام في زيادة  14 2

 رصيدك المعرفي.
4.77 0.56 

 مرتفعة

 مرتفعة 0.57 4.67 ساعدني بالرجوع إلى مصادر متعددة من المعلومات   2 3

تسمح لك هذه الكتب والبرامج باكتساب مهارة التعامل مع  15 4

 المعلومات
4.66 0.57 

 مرتفعة

 مرتفعة 0.61 4.60 يسهل التعليم عن بعد استيعاب المواد الدراسية بشكل أحسن  3 5

المستخدمة في تطوير شخصيتك تساهم البرامج والكتب  16 6

 وتنمية مهاراتك
4.59 0.61 

 مرتفعة

 مرتفعة 0.59 4.58 أوجهها.  حل المشكالت التي بعد علىيساعد التعليم عن  4 7
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 الفقرة الرقم الرتبة
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجة 

 التقييم

تتوفر هذه الكتب والبرامج على معلومات مفيدة تتعلق  17 8

 بتخصصك
4.57 0.59 

 مرتفعة

 مرتفعة 0.67 4.52 يزيد التعليم عن بعد من دافعي وحماسي   5 9

الوسائل التكنولوجية المستخدمة في التعليم عن بعد دور في  15 10

 زيادة تحصيلك العلمي
4.51 0.70 

 مرتفعة

 مرتفعة 0.73 4.49  ار.فويمكنني التعليم عن بعد من تصحيح األخطاء   6 11

 مرتفعة 0.73 4.48 تتقن التعامل مع هذه الوسائل التكنولوجية 19 12

 مرتفعة 0.71 4.47 يمنحني التعليم عن بعد الراحة النفسية بشكل مناسب.   7 13

 مرتفعة 0.74 4.46  العلمي.ينمي لدي القدرة على التفكير   8 14

تري أن الوسائل المستخدمة في التعليم عن بعد أكثر نجاحا  20 15

 من المستخدمة في التعليم العادي
4.45 0.71 

 مرتفعة

 مرتفعة 0.82 4.44  سهوله.يجعل عملية التعليم أكثر  9 16

 مرتفعة 0.82 4.41 ساعدني التعليم عن بعد على تحمل المسؤولية   10 17

 مرتفعة 0.76 4.36  .ىلدخفض التعليم عن بعد مستويات القلق والتوتر  11 18

 مرتفعة 0.70 4.34  التعليم.اختصر لي التعليم عن بعد الوقت في   12 91

يوفر التعليم عن المرونة في التعامل مع محاور العملية  13 20

 التعليمة
4.20 0.94 

 مرتفعة

أداة / مدى تأثير التعليم عن بعد على التحصيل الدراسي لدى طالب كلية التربية 

 ككل  بالجامعات السعودية في ظل جائحة كورونا

 مرتفعة 0.86 4.52

( 1حيث جاءت بالمرتبة األولى الفقرة رقم ) ،(4.78 – 4.20)(  أن المتوسطات الحسابية قد تراوحت ما بين 2يبين الجدول )

( بدرجة تقييم مرتفعة، في حين جاءت بالمرتبة 4.78، بمتوسط حسابي )يعمل التعليم عن بعد في إثراء التعليم لديونصها: 

( 4.20، بمتوسط حسابي )المرونة في التعامل مع محاور العملية التعليمةيوفر التعليم عن ( ونصها: 13األخيرة الفقرة رقم )

تأثير مرتفعة ( بدرجة تقييم مرتفعة، وهذا يدل على أن هناك 4.52ودرجة تقييم مرتفعة، وبلغ المتوسط الحسابي لألداة ككل )

كما تؤكد دراسة  ي ظل جائحة كورونا.للتعليم عن بعد على التحصيل الدراسي لدى طالب كلية التربية بالجامعات السعودية ف

يُعزى هذا إلى حقيقة أن التعليم عن بعد له تأثير أفضل من التعليم التقليدي في زيادة معرفة الطالب ( أنه 2018 ،)المحمادي

ودور التعليم عن بعد في تقليل عدد الطالب  ،والتعليم عن بعد لجعل التعليم ممتًعا ومفيًدا للطالب ،وتوسيع فهمهم ،ومعلوماتهم

 ،من حيث الوقت والطاقة
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يوفر التعليم عن بعد آلية وصول سريعة للحصول على المعلومات من خالل الوسائط التقنية الحديثة بطريقة بسيطة وسهلة  

 ات الطالب.وكذلك قدرة التعليم عن بعد على تنظيم موضوعات الدورة وطرق التقييم وفقًا لقدر ،االستخدام

 

تعتمد الظروف وحرية الطالب في االختيار ومساعدة األفراد بشكل كامل على حريتهم الخاصة عن طريق اختيار الموارد  

التي يمكنها الحصول على المعلومات بأنفسهم دون أن يتأثروا باآلخرين. وتتمثل المرونة التي يوفرها التعليم عن بعد في توفير 

ين وفقًا لتعلمهم الرغبات: وهي مناسبة لجميع الطالب من جميع مستويات التعلم والتغذية الراجعة التي خيارات مناسبة للمتعلم

لذلك فهو يحسن من كفاءة العملية التدريسية ألنه يوفر بيئة تعليمية مليئة بالمعارف والخبرات  .والطالبيقدمونها بين المعلمين 

ويساعد في إثارة اهتمام  ،في للتفكير والتفكير قبل اإلجابة أو التعبير عن اآلراءبحيث يكون لدى الطالب الوقت الكا ،المتنوعة

المتعلمين ورغبتهم. وبهذه الطريقة يمكن لكل متعلم استخدام ما يهتم به وتعزيز تنمية القدرة على التفكير وحل المشكالت من 

تع بالخصوصية في العملية التعليمية )التي يستوعب فيها خالل التفكير العلمي اإلبداعي وترتيب األفكار وتنظيم األفكار والتم

يساعد ؛ التعليم العالي والتعليم معزوالن عن اآلخرين ويوفران فرًصا للتجربة والخطأ دون إحراج ،الفرد من حيث القدرات

ير عن آرائه في أي ألن أدوات االتصال تجعل كل متعلم لديه الفرصة للتعب ،التعليم عن بعد في التغلب على الخجل والتردد

 .وقت دون القلق بشأن اإلحراج. يوفر نوع التعليم للمتعلمين فرًصا كبيرة للنقاش والحوار

( في آراء 500.05هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) هل الثاني:عرض النتائج المتعلقة بالسؤال  -

التحصيل الدراسي لدى طالب كلية التربية بالجامعات السعودية في أفراد عينة الدراسة حول تأثير التعليم عن بعد على 

 ظل جائحة كورونا تبعاً لمتغير الجنس؟

األداة ككل لمعرفة  على (Independent –t-test)اختبار تطبيق اختبار نتائج تطبيق  تمت اإلجابة عن هذا السؤال من خالل

 وضح ذلك.( ي3ق اإلحصائية وفقا لمتغير الجنس، الجدول رقم )الفرو

 ( 3) جدول

للتعرف على الفرو في آراء أفراد عينة الدراسة حول تأثير التعليم عن بعد على ( Independent –t-test) نتائج تطبيق اختبار

 التحصيل الدراسي في ظل جائحة كورونا تبعاً لمتغير الجنس

 الجنس
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
T درجات الحرية 

الداللة 

 اإلحصائية

 0.94 4.58 ذكر
0.965 165 0.333 

 0.55 4.45 أنثى

 

( وهي قيمة غير دالة إحصائياً عند مستوى الداللة 0.965( لألداة ككل بلغت )T)الجدول السابق أن قيمة قيم  خالل من

(0.050𝛼  وهذا يدل على عدم وجود فروق في تقدي ارت أف ارد العينة على متوسطات األداة ،) ( ككل وفقاً لمتغير الجنس

 إناث (. ،ذكور
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ت ارمتساوي مما جعل لديهم نفس التصو ويعزى ذلك إلى الطلبة على اختالف جنسهم تفاعلوا مع التعليم عن بعد بشكل

 واالتجاهات وذلك الن التعليم عن بعد كان متاحا للجميع وللذكور واإلناث بشكل واحد ويعزى ذلك أيضا إلى اثر التعليم عن بعد

كما يمكن تفسير هذه النتيجة بأن لدى الطلبة جميعا بغض النظر عن جنسهم رغبة واستعداد لتطبيق كل ما  ،على جميع الطلبة

إذ أصبحت بمتناول الجميع في كليات التربية بجامعات  ،هو جديد في مجال تعلمهم والستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة

 مات إلكترونية بغض النظر عن الجنس في كافة مجاالت الحياة المتنوعةالمملكة العربية السعودية وتقدم خد

 

  :التوصيات

 إلى التوصيات األتية: ةبعد مناقشة النتائج توصل الباحث

 إجراء المزيد من الدراسات واألبحاث على عينات ومراحل مختلفة.   .9

   بعد.تقديم الدعم الكافي الجامعات حتى تحافظ على استمراريتها وقدراتها على إدارة التعليم عن  .0

 الجامعات السعوديةوتعزيز التعاون بينها  ،دعم لمشاريع الوطنية التي تنمي فكرة التعليم عن بعد .3

تجارب الدول  واالستفادة منالتكنولوجية الحديثة  التطوراتتطوير منظومة التعليم عن بعد بشكل مستمر ومواكبة  .4

  األخرى.

α.  والبريد  اإللكترونيةتدريب وتشجيع أعضاء هيئة التدريس على االتصال بطلبتهم من خالل الصفحات الجامعية

 رنت.اإللكتروني بعد أن عددا ال يستهان به من الطلبة لديهم خدمة اإلنترنت في بيوتهم أو يذهبون إلى مقاهي اإلنت

 المصادر والمراجع:

 :المراجع العربية

. رسالة ماجستير، جامعة سياسات واستراتيجيات توظيف تكنولوجيات المعلومات في التعليم(. 2004بادي، سوهام )

 منتوري، الجزائر.

المجلة العربية للتربية (. صعوبات توظيف التعليم االلكتروني من وجهة نظر أساتذة التعليم العالي. 2019)وسيلة. بن عامر، 

 .99α-931، ص7عالنوعية، 

 . ورقة بحثية في تقنيات التعليم.دور التعليم عن بعد في نقل المعلومة وتطويرها(. 2007جبريل، جالل من هللا )

 (. التحصيل الدراسي، دار الميسرة للنشر والتوزيع، الطبعة األولي، عمان، األردن.2011)لمعان. الجياللي، مصطفي 

-137، 7عالمجلة العربية للعلوم التربوية والنفسية، (. التعليم الرقمي: مدخل مفاهيمي ونظري. 2019)عادل. مد، سهير حا

148 . 

ورقة بحثية، جامعة سعود، الرياض،  أثر استخدام التعليم عن بعد على التحصيل.(. 2002)هللا. الدباسي، صالح بن عبد 

 السعودية.
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، عمان: دار الرضوان للنشر 1. طالتحصيل الدراسي ونموذجة العوامل المؤثرة فيه(. 2013)جمال. السلخي، محمد 

 والتوزيع.

(. أثر استخدام كل من التعلم اإللكتروني والتعلم المدمج في تنمية مهارة صيانة أجهزة 2010)بدر. عبد المنعم، أحمد فهيم 

تكنولوجيا التعليم، ني واالتجاه نحو التعلم المدمج. الكمبيوتر لدى المعلم المساعد في ضوء معايير التعلم اإللكترو

20(1 ،)161-207. 

(. حوافز ومعوقات التعلم اإللكتروني في التدريس الجامعي 2017)زيد. العثمان، عبد الرحمن بن علي، آل مسعد، أحمد بن 

(، 1)41المجلة الدولية للبحوث التربوية، من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس بكلية التربية بجامعة الملك سعود. 

96-132 . 

 . القاهرة: دار النصر للطباعة والنشر.الدروس الخاصة والتحصيل الدراسي(. 1970قورة، حسين سليمان )

( في برنامج التعليم عن بعد بجامعة EMES(. تقويم واقع استخدام نظام التعليم اإللكتروني)2018المحمادي، غدير علي ثالب )

 . 196-177، 39مجلة كلية التربية األساسية للعلوم التربوية واإلنسانية، ملك عبد العزيز من وجهة نظر الطالب. ال

طلبة المرحلة الثانوية نحو إدارة التعليم اإللكتروني في منطقة المدينة  اتجاهات(. 2019) ومعن المحماديمحمد المزيني 

 الطلبة الثالث عشر بإدارة تعليم صبيا.. بحث للمؤتمر العلمي بقيادة المنورة

التدريب اإللكتروني القائم على كائنات التعلم وأثره في تنمية كفايات التمكين (. 2017محمد، استقالل السيد سعيد علي )

 رسالة ماجستير، جامعة الخليج العربي، البحرين. الرقمي لمعلمي المرحلة اإلعدادية في مملكة البحرين. 

(: أثر التعليم اإللكتروني باستخدام نظام إدارة التعلم أدمودو على تحصيل طالب الصف األول 2019بنت أحمد ) المقرن، نورة

(، 1)8الثانوي في مقرر الحاسب وتقنية المعلومات واتجاهاتهم نحو التقنية، المجلة الدولية التربوية المتخصصة، 

136-118. 

المجلة العربية (. عوائق استخدام التعليم االلكتروني في تدريس طلبة الماستر بالجامعة الجزائرية. 2019اليمين، فالتة. )

 . 47-17، ص6علألعالم وثقافة الطفل، 

 المراجع األجنبية:
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 كورونا حةلجائ الثانية الموجة بعد المتغيرات بعض ضوء في بالكويت السودانيين الوافدين لدى الذاتية الحيوية

The subjective vitality of Sudanese expatriates in Kuwait in light of some variables after 

the second wave of the Corona pandemic 

 عمر عمر محمد فيصل/ الدكتور

 ولةد الخاصة، االحتياجات ذوي واألطفال والتربوية واالجتماعية النفسية لالستشارات والنور األمل النفس، علم دكتوراه  

 الكويت

 faisall45398@gmail.comEmail:  

 الملخص:

السودانين بالكويت في ضوء بعض المتغيرات بعد الموجة الثانية هدفت الدراسة للكشف عن الحيوية الذاتية للوافدين 

من خالل استخدام مقياس الحيوية الذاتية الذي قام  ،وللتاكد من ذلك استخدم الباحث المنهج الوصفي االرتباطي كورونا،لجانحة 

( 09جمع البيانات لعينة قوامها ) الباحث باعداده، وبعد التاكد من الخصائص السيكومترية )الصدق والثبات (، واستخدام اداة

وافدا سودانيا بالكويت تم اختيارهم بطريقة عشوائية عن طريق تصميم المقياس بطريقة الكترونية وارسال الرابط في منصات 

وبعد جمع البيانات وتحويلها باستخدام برنامج الحزم االحصائية للعلوم  ،السودانيينالخاصة بالوافدين التواصل االجتماعي

 تم التوصل للنتائج االتية : ،(12االصدار ) الجتماعيةا

 تتسم الحيوية الذاتية للوافدين السودانين بالكويت باالرتفاع.-2

ال توجد فروق ذات داللة احصائية في الحيوية النفسية لدي الوافدين السودانين بالكويت تعزي لمتغير النوع والحالة -1

  .كوروناواالصابة بال االجتماعية والكن

 وقدمت في نهاية البحث بعض التوصيات والقترحات

 .الثانية الموجة الكويت، كورونا، جائحة السودانيين، الوافدين الذاتية، الحيوية الكلمات المفتاحية:
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The subjective vitality of Sudanese expatriates in Kuwait in light of some variables after 

the second wave of the Corona pandemic 

 

Abstract: 

The study aimed to reveal the subjective vitality of Sudanese expatriates in Kuwait in the light of 

some variables after the second wave of the Corona delinquency. A data collection tool for a 

sample of (90) Sudanese expatriates in Kuwait who were randomly selected by designing the 

scale in an electronic way and sending the link in the social media platforms of Sudanese 

expatriates, and after collecting and transforming data using the Statistical Package for Social 

Sciences (version 21), the following results were reached: 

2 - The subjective vitality of Sudanese expatriates in Kuwait is high. 

 1- There are no statistically significant differences in the psychological vitality of Sudanese 

expatriates in Kuwait due to the variables of gender, marital status, being, and infection with 

Corona. 

At the end of the research, some recommendations and suggestions were presented 

Keywords: self-vitalization, Sudanese expatriates, Corona pandemic, Kuwait, the second wave. 

 

 :مقدمة

الدالة الحيوية والطاقة والصحة والهمة الذاتية في محل تناول فكري في العديد من المدارس  علىالة انت المفاهيم الدك

فرويد هو اول من طرح تصورات  يكون سيجوندوربما  النفسية،الفكرية ذات العالقة بين االداء البشري الوظيفي والصحة 

فرويد ومن  ويري تغير الحيوية او حسب وصفه اللبيدو من وجهة نظر التحليل النفسي،لوصف العالقة بين الصحة النفسية وم

علم نفس االنا انه كلما كانت طاقة الحياة التي يمتلكها الفرد كثيرة، وكلما كان الفرد متحررا من الصراع  أنصارتبعه من 

  حيوية وابداعا وفاعلية أكثركان و النفسي،

(Rayan&Fredrik1997) .  

نظريات الدافعية بدا بديفيد ماكيالند في نظريته الدفع  إطار عامة فيقد عولجت مفاهيم الحيوية والطاقة والهمة بصورة و  

 ،لتصنيف الهرمي لدي ابراهام ماسلوثم ا للحاجات،مرورا بهنري موراي في تصنيفه  لإلنجاز،
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في ادبيات علم النفس لتقدم مفهوما مغايرا كان سائدا  ( عن نظرية الدافعية الداخلية2015)دراسة ريان وديسي  الي ان جاءت 

هيم التي له بنيته الخاصة الفارقة له كثير من المفا الذاتية مفهوماليصبح بموجبها مفهوم الحيوية  ،والصحة النفسية في ذلك الوقت

 .(1992،تشير الي معاني الهمة والنشاط والفاعلية )الشربيني

لها من دور اساسي في فهم كيفية  الضغوط، لمافي مواجهة الذاتية من المفاهيم االساسية  ويري الباحث ان مفهوم الحيوية

لما لها من دور مركزي في تمكين االنسان من التوافق االيجابي والمواجهة  وخاصة ،مواجهة االنسان لظروف الحياة الصعبة

 علىل شخص بعينيه ب علىالتي لم تاثر  كوروناة ازم ظل ظهورالحياة الطبيعية والغير طبيعية خاصة في  الفاعلة للضغوط

 .العالم اجمع

 مشكلة البحث:

وعند حدوث  ،بالمتغيرات المحيطة بالفرد من كل الجوانب وخاصة زمن الكوارث واالزماتترتبط الصحة النفسية 

م االحترازية تتزايد يوت مما جعل االجراءا ،انخفض منحني الصحة النفسية في كل الدول نسبة للهلع والخوف كوروناجانحة 

كل هذه العوامل ويزيد عليه عامل الغربة والتغرب مما يجعل من الوافد عبارة عن  ،وصلت الي الحظر الشامل يبعد يوم حت

ز عي العوامل تكوتعتبر الحيوية الذاتية ترفاض في التفاعل االجتماعي خوقلة في الروح المعنوية وان ،قابلة لالنفجار بالونه

 القت بظاللها علي هذه الجوانب خاصة الجانب االجتماعي واالنفعالي . كوروناوجانحة ر سابقة الذك

 مما جعله يفكر ،ده في دولة الكويت لم يكن بمعزل عن هذه االجواء واالحدات التي اثرت علي حيويته الذاتيةووالباحث لوج 

افضت الي توجه  كوروناانت حداثة موجة جليا في اجراء دراسة في هذا الجانب من واقع معاش وليس مالحظ ولكن ك

غير  رالتأثيلي دراسة فتريث الباحث عتي توصل ا ،الدراسات الي التركيز علي اتجاهات التاثير علي الجماعات ال االفراد

ل الي دراسة تكون هادفة ذات فاستخدم الجانب االمبيريقي واسلوب العصف الذهني للوصو ،نا علي االفرادروواللحظي للك

 لبرنامج الدولي الثامن موتمرالضورية في حومن خالل المشاركة ال ، نارووللكيمكن ان تساهم من االثار طويلة المدي  يجدو

علي الفرد  كوروناوتوجه كل الدراسات لتناول الجوانب السلبية واالثر السالب ل ،(1912 ،)سبتمبرللصحة النفيسة  غزة

تكونت لدي الباحث الرغبة االكيدة في  ،لالفراد وضع سير الحياة دون توقفوالجماعة دون النظر الي الخصائص االجابية 

 :فجاءت مشكلة البحث في االتي كوروناجانحة الموجة الثانية للحداثة المصطلع واهمية العينة في ظل دراسة الحيوية الذاتية 

 .هل تتسم الحيوية النفسية لدي الوافدين السودانين بالكويت باالرتفاع-2

 وق ذات داللة احصائية في الحيوية النفسية لدي الوافدين السودانين بالكويت تعزي لمتغير النوعروجد فهل ت-1

 .وق ذات داللة احصائية في الحيوية النفسية لدي الوافدين السودانين بالكويت تعزي لمتغير الحالة االجتماعيةرهل توجد ف-3

 .وروناكفسية لدي الوافدين السودانين بالكويت تعزي لمتغير االصابة بالوق ذات داللة احصائية في الحيوية النرهل توجد ف-4

– المدينة)وق ذات داللة احصائية في الحيوية النفسية لدي الوافدين السودانين بالكويت تعزي لمتغيرالسكن رهل توجد ف- 5

 .البر(
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 اهداف البحث

 االتي:يمكن اجمال اهداف البحث في 

 .لنفسية لدي الوافدين السودانين بالكويت باالرتفاعمعرفة هل تتسم الحيوية ا. 2

 وق ذات داللة احصائية في الحيوية النفسية لدي الوافدين السودانين بالكويت تعزي لمتغير النوعرهل توجد ف معرفة. 1

الحالة  يروق ذات داللة احصائية في الحيوية النفسية لدي الوافدين السودانين بالكويت تعزي لمتغرمعرفة هل توجد ف. 3

 .االجتماعية

وق ذات داللة احصائية في الحيوية النفسية لدي الوافدين السودانين بالكويت تعزي لمتغير االصابة رمعرفة هل توجد ف. 4

 .كورونابال

 نةالمدي)وق ذات داللة احصائية في الحيوية النفسية لدي الوافدين السودانين بالكويت تعزي لمتغيرالسكن رمعرفة هل توجد ف. 5

 .البر(–

 اهمية البحث:

 التطبيقية.للبحث جانبين من االهمية هما االهمية النظرية واالهمية 

 االهمية النظرية:

 الكشف عن الحيوية الذاتية لشريحة الوافدين السودانين بالكويت. -2

 اثراء المكتبة العلمية بدراسة جديدة في مجال الحيوية الذاتية -1

 بالكويت. لسودانييناشريحة الوافدين  علىالقاء الضوء  -3

 المدي البعيد. على كوروناجانحة  علىالكشف عن االثر المترتب  -4

 .الجوانب االيجابية في الشخصية علىرونا والك أثر علىالقاء الضوء  -5

 االهمية التطبيقية:

 معينة.في شريحة  كورونامستوي الحيوية الذاتية بعد جانحة  علىالوقوف عمليا  -2

 برامج ارشادية لرفع معدل الحيوية الذاتية لشرائح االمجتمع خاصة بعد جانحة كرنا.تمهد هذه الدراسة الي وضع  -1

 ي.واإلنمائالمستويين الوقائي  علىتسفر الدراسة الحالية عن نتائج تفيد العاملين في مجال االرشاد النفسي  -3

      تقديم توصيات ومقترحات مستخلصة من نتائج الدراسة -4
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 فروض البحث:

 .النفسية لدي الوافدين السودانين بالكويت باالرتفاع تتسم الحيوية2

 وق ذات داللة احصائية في الحيوية النفسية لدي الوافدين السودانين بالكويت تعزي لمتغير النوعرتوجد فال . 1

وق ذات داللة احصائية في الحيوية النفسية لدي الوافدين السودانين بالكويت تعزي لمتغير الحالة رتوجد ف. 3  

 .الجتماعيةا

 .وروناكوق ذات داللة احصائية في الحيوية النفسية لدي الوافدين السودانين بالكويت تعزي لمتغير االصابة بالرتوجد ف. 4

 .البر(– مدينة)الوق ذات داللة احصائية في الحيوية النفسية لدي الوافدين السودانين بالكويت تعزي لمتغيرالسكن رتوجد ف.5

 مصطلحات البحث

 ية الذاتية:الحيو

 يعرف ريان وفديريك الحيوية الذاتية بانها حالة من الشعور االيجابي بالتنبيه واليقظة والفاعلية واالمتالء بالطاقة والتحمس

 (.1922)الشربيني )

 الذاتية.اما اجرائيا في الدرجات التي يحصل عليها الباحث بعد تطبيق مقياس الحيوية 

 لوافد في الكويت:ا

 (.2001،ابن منظور)ارسلته اوفدته الي االمير اي  ،لسان العرب وجمعها الوفد او اوفاد او وفوودوافد لغة في 

 .الثالثاء algabas.comK  (1912 سبتمبر 24) هو الشخص غير الكويتي يفد الي البالد للعمل فترة من الزمن

ت مثل االلتهابا خطورة أكثرمراض وتنوع بين الزكام وا ،هي فصيلة من الفيروسات تسبب اعتالالت رونا:وكفيروس 

المستجد ساللة جديدة لم يسبق تحديدها لدي البشر من قبل )منظمة الصحة  كوروناويمثل فيروس  :الرئوية الحادة

 (.1919،العالمية

 حدود الدراسة:

 1912العام  :الزمانية لحدودا

 دولة الكويت :المكانيةالحدود 

 ولة الكويت.: الوافدين السودانين لدالحدود البشرية
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 النظري إلطارا

 :الذاتيةيوية حال

وكل يا  prana ةنديهوفي ال ki ة اليابانيية باختصيارغوفي الل chi, بكلمة ال ديمة بكلمة ةالصيني ةتسمي في الحضار

 . والصحة ةالكاننات الحية وتعتبر اساس الحيا التي تتدف في ةالحيا ةاو قو ةتشيير الي طاقة الحيا

 .اليةوفعمة هب ةستمرار في االحيادافعة باتجاه االة قو ،ووالنشاطهمة حالة من الشعور بالها كسفورد بانقاموس ا هاعرف

لحان يشييران الي مستوي طمة مصهلحيوية والة واعلي الحيا ةدرقان كلمة حيوية تعني النشاط والى اشار ال 1995 الشربيني

 (. 1922،الشربيني )لفتور واالعياء وعدم ا ةبالحياالستمتاع والتحمس وا من الطاقةمرتفع 

من التمتع بمستوي مرتفع من الروح المعنوية والفاعلية والنشاط والنشوة  حالة بانهاعرفها  1994بترسون وسيلجمان 

 لىعال تتضح مؤشراتها في زيادة معامل االثمار الذاتي للشخص فقط بل تتعدي ذلك الى تنشيط االخرين والهامهم وتحفيزهم 

 ونشاط.الحياة بهمة  على االقبال

يري ان الحيوية الذاتية كمفهوم عام يشير الى حالة امتالك الشخص لمقومات التحمس للحياة  :1921رون كورتوس

واالقبال عليها بهمة وفعالية مع توفر مستوي مرتفع من الشعور باللياقة البدنية والعقلية واالنفعالية يحفزه باتجاه االندفاع 

 الحياة.ثمار الحياتي لصبح وجوده الشخصي ذا معني وقيمة في االيجابى نحو اال

 

 ابعاد مفهوم الحيوية الذاتية

 :المدخل االيكولوجي أنصارالحيوية الذاتية من وجهة نظر 

 لىعالتكيف مع البيئة ومواجهة متطلبات النمو واالرتقاء فيه بفعالية واقتدار مع االقبال  علىهي دالة لقدرة الكائن الحي        

انها حالة  لفرد. ايابصورة واضحة بالمتغيرات االجتماعية والثقافية والبيئة للوسط الذي يعيش فيه  وتتأثر ،الحياة والترحيب بها

  للفرد.الرغم من ارتكازها علي اسس مرتبطة بالتكوين المزاجي  علىمكتسبة 

 :المدخل اللغوي العرقي أنصارالحيوية الذاتية من منظور 

تمكن الشخص من التعبير عن هويته اللغوية بحرية واعتزاز.وهو يعبر عن  ،وتحقيق الذات االستقالليةابعاد  أحدهو            

  الجماعات.قوة العالقات بين 

 الحيوية الذاتية من منظور التكاملي:

ي جانب اجتماعان لها جانب بدني وجانب انفعالى و البشر. اذمركب يتضمن كل ابعاد صيغ الحياة التي يعبر عنها 

 وجانب عقلي 
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 :كسمةالحيوية الذاتية        

لهم ال وتجع ،ينظر الى الحيوية الذاتية كسمة دافعية تميز بعض االفراد بصورة فارقة عن االخرين 1995توماس ادلر واخرون 

 (.1922،لشربينيا) النجاح.يفقدون همتهم ونشاطهم وثقتهم في 

     والنفسيالحيوية بالمعني البدني 

انها حالة من شعور المرء بالطاقة والتحمس والفعاليه الشخصية والهمة الذاتية  والتحمس. وعرفتاالمتالء بالحياة والهمة         

 لحياة،اوتمتعه بمستوي مرتفع من التنعم النفسي واالندماج في  ،مقترنة بقدرته علي ضبط وتنظيم انفعاالته وسلوكه

(Rayan&FredrikK1997). 

 :النفسر علم من منظو 

عور الش حياتهم. هذاهي خبرة يتعايش معها كل البشر في موقف او اخر او في فترة معينة من  كحالة:الحيوية الذاتية 

 (. 1922،الشربيني)اخر ثم يفتر ويعاود الظهور في وقت اخر او في موقف  قد يظهر

نوعه يصيب الجهاز التنفسي للمرضي وهو  ديدا منجالمستجد هو نوع من الفيروسات  كورونا: فيروس كورونافيروس 

اطلقت لجنة  1919وفي عام  ،1920، وقد ظهر في مدينة ووهان الصينية في اواخر العام مجهول السبب حتي االن

 صابةعن االالمستجد علي االلتهاب الرئوي الناجم  كوروناالصحة الوطنية في جمهورية الصين الشعبية تسمية فيروس 

المستجد  كورونااالسم االنجليزي الرسمي للمرض الناجم عن فيروس  فبراير 11غيرت في  ثم كورونا،بفيروس 

 ( .1919فينغ  هوي،) ،(COVID19)الي

وتعرفه  ،( الي ان الفيروسات الجديدة التي تظهر ونتشر في مجتمع غافل تحدث وباء1924رثي اتش كروفوردي)وتشير د

متحولة الي جانحة اذا انتشرت في عدة قارات في ان واحد، ، وقد تتفاقم بانه عدوي تحدث بمعدل تكرار اعلي من العتاد

من بينها فترة حضانتها  ،وتتوقف االنماط المختلفة لالمراض المعدية التي تتفشي حديثا علي عدد من العوامل الفيروسية

ية والنزوح والسفر، ونجاح اي وعدة عوامل سلوكية مهمة تتعلق بالعائل نفسه من بينها الظروف المعيش ،وطريقة االنتشار

 اجراءات وقائية.

ومن  ،واالنسان تصيب الحيوانقد  يشار اليها بانها فصيلة كبيرة من الفيروسات التي كوروناتعريف لفيروسات  أحدثوفي 

المعروف ان فيروسات كورونا تسبب لدي البشر حاالت عدوي الجهاز التنفسي التي تتراوح حدتها من نزالت البرد 

(.1919ئعة الي االمراض االشد )منظمة الصحة العالمية،الشا  

 الدراسات السابقة 

 كورونابعنوان مستوي القلق النفسي لجانحة دراسة خولة بن سالم الوهبية وايمان عبد الجليل شهاب وامل بنت سليم  -2

العمانية واالسر البحرنية والمقيمين . لألسر  
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تعزي لمتغير الجنس والموهل العلمي والعمر وطبيعة  كورونالقلق تجاه فيروس هدفت الدراسة لتحديد الفروق في مستوي ا

مستجيبا تم اختيارهم بالطريقة العشوائية وتم استخدام استبيانة القلق من اعداد  1292العمل وتكونت عينة الدراسة من 

وجود فروق في مستوي القلق بين عدم  النتائجكما اظهرت  ،وقد اظهرت الدراسة ان مستوي القلق جاء متوسطا ،الباحثين

وان النساء اكثر قلقا من  ،االسر العمانية والبحرنية بينما كان مستوي القلق مرتفعا لدي اسر المقيمين في كال الدولتين

المؤهل العلمي وقد اتضح ان اصحاب  ،عام اقل قلقا من غيرهم 49وحسب العمر كان الذين اعمارهم اكثر من  ،الذكور

ة العليا،وحسب طبيعة العمل فقد اتضح ان ان العاطلين عن العمل اكثر علميتالت المؤهالانوي فاقل( اكثر قلقا المتدني )الث

وقدمت الدراسة مجموعة من التوصيات. ،قلقا من العاملين والمتقاعدين  

والتفكير المفعم  يةبعنوان الحيوية الذاتية وعالقتها بسمات الشخصية االيجاب( 1922دراسة عبد العزيز ابراهيم سليم)-1

 باالمل لدي معلمي التربية الخاصة

الحالية الكشف عن طبيعة واتجاهات العالقة بين الحيوية وسمات الشخصية االجتماعية االيجابية  استهدقت الدراسة   

ويات المرتفعة الحيوية الذاتية بين المستفي حالة  قوالكشف عن الفرو ،والتفكير المفعم باالمل لدي معلمي التربية الخاصة

كشف عن وكذلك ال ،باألملاالجتماعية االيجابية والتفكير المفعم والمستويات المنخفضة من متغير سمات الشخصية 

والحيوية الذاتية حسب النوع المعلمين عينة الدراسة في سمات الشخصية االجتماعية االيجابية والتفكير المفعم باالمل 

معلم ومعلمة من معلمي التربية الخاصة بمحافظة البحيرة (292علي عينة قوامها ) )ذكور واناث(، وقد اجريت الدراسة

.( 12( وانحراف معياري )39.05بمتوسط عمري ) 1925-1922 في العام الدراسي )ادارة دمنهور ادارة المحمودية(

 واستخدمت الدراسة االدوات التالية 

( ترجمة وتعريب الباحث 0220وفريدريك، )ريانمقياس الحيوية الذاتية من اعداد -  

 ( ترجمة وتعريب الباحث

singh ،joha( ترجمة وتعريب الباحث   ، باألملالمفعم  التفكير مقياس (2010  

تحليل التباين، ات ذ ،معامل االرتباط)االحصائية عدد من االساليب  وعلىوقد اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي 

تائج التالية:اختبار ت( وقد اظهرت الدراسة الن  

عم فين الحيوية الذاتية والتفكير الموب ،وجود عالقة موجبة دالة احصائيا بين الحيوية الذاتية وسمات الشخصية االيجابية-

 باألمل.

وجود فروق ذات داللة احصائية في الحيوية الذاتية ترجع الي سمات الشخصية االيجابية وترجع الي التفكير المفعم -

االيجابية.ية صلمفعم باالمل ترجع الي سمات الشخوق ذات داللة احصائية في التفكير اووجود فر ،باألمل  

(.واناث ،ذكور)الجنس ترجع الي اختالف عدم وجود فروق ذات داللة احصائية في الحيوية الذاتية  -  

باالمل.يمكن التنبؤ بالحيوية الذاتية في ضوء سمات الشخصية االجتماعية والتفكير المفعم   
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بعنوان فاعلية برنامج ارشادي جمعي في خفض تحسين الكفاءة ( 1922)دراسة عبد الفتاح محمود سعيد الخواجة  -3

.الذاتية لدي عينة من طلبة جامعة نزوي   

تكونت  ،تهدف الدراسة الختبار فاعلية برنامج ارشادي انتقلئي في تنمية الحيوية الذاتية لدي عينة من الشباب الجامعي

( طالب وطالبة من طالب المرحلة الجامعية االولي بكلية 200سة حسب الخصائص السيكومترية للمقياس من )الدرامجتمع 

عام بمتوسط عمري   20-22ترواجت اعمارهم من ى التربية جامعة عين شمس من طالب الفرقة الثالثة والرابعة 

مهم الي مجموعتين  مجموعة تجربية مكونة من ( طالبا وطالبة تم تقسي19الدراسة فقد تكونت من ) اما عينة  ،(22.52)

طالب بمتوسط عمري  29ابطة مكونة من (ومجموعة ض2.224( وانحراف معيارس )22.42افراد بمتوسط عمري ) 29

(تم جمع البيانات باستخدام مقياس ريان وفريدرك  للحيوية الذاتية )ترجمة الباحت( 2.925( وانحراف معياري )22.01)

فاعلية البرنامج االرشادي حيث هنالك فروق دالة احصائيا بين القياس القبلي والقياس البعدي وكذلك واظهرت النتائج 

فروق بين المجموعتين لصالح المجموعة التجريبية وقدمت نتيجة مناقشة النتائج للدراسة في ضةء االطار النظري 

في المتطلبات التي طرجتها الدراسة  والدراسات السابقة  وقدمت الدراسة توصياتها ببعض الدراسات الالحقة  

الكفاءة الذاتية بالتوافق النفسي لدي الطلبة المغتربين  عالقة( بعنوان 1920ة )نبكر س دراسة محمد بشير سيسي وابا-4

.والطلبة غير المغتربين بالمملكة العربية السعودية  

( طالبا 22وقد تكونت عينة الدراسة من ) ،النفسي هدفت هذه الدراسة للتعرف علي عالقة الكفاءة الذاتية بمستوي التوافق

عاما ةتم استخدام مقياس  35-21واعمارهم ما بين  ،سعود الملكوطالبة من الطلبة المغتربين وغير المغتربين بجامعة 

وي الكفاءة واظهرت النتائج ان مست ،كما استخدم الباحث المنهج الوصفي االرتباطي ،الكفاءة الذاتية ومقياس التوافق النفسي

كما توصلت النتائج الي عدم وجود عالقة ارباطية  ،وان مستوي التوافق النفسي مرتفع لدي عينة الدراسة ،الذاتية منخفضة

  ولم تجد اي فروق ذات داللة احصائية في الكفاءة الذاتية تعزي لحالة الطالب. ،بين الكفاءة الذاتية والتوافق النفسي

المتغيرات بغداد( بعنوان الحيوية الذاتية لدي طلبة الجامعة في ضوء بعض 1919ل العبيدي)دراسة عفراء ابراهيم خلي-5  

 علىالفروق في الحيوية الذاتية بين الطلبة  علىالحيوية الذاتية فضال عن التعرف  علىهدفت الدراسة الحالية الي التعرف 

،انساني( –الدراسي )علمي  رابع( والتخصص –انثي( والمرحلة الدراسية )اول -متغير الجنس )ذكر   

وتم تطبيق مقياس الدراسة مقياس الحيوية الذاتية )من  الجامعة.( طالبا وطالبة من طالب 219تالفت عينة الدراسة من ) 

اسفرت نتائج الدراسة عن  الباحثة( وقداعداد   

الذاتية.ان طلبة الجامعة يتمتعون بدرجة عالية من الحيوية  -  

وفق متغير الجنس والفروق كانت لصالح للذكور. علىيوية الذاتية وجود فروق في الح -  

الدراسي او متغير المرحلة الدراسية.وفق متغير التخصص  علىعدم وجود فروق في الحيوية الذاتية  -  

وفق نتائج الدراسة اوصت الباحثة ببعض التوصيات والمقترحات. على -  
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السابقة:الدراسات  علىالتعليق   

دراسة عبد العزيز كلدراسات السابقة يتضح الدراسة الحالية تلتقي مع الدراسات التي تناولت الحيوية الذاتية من خالل عرض ا

خولة ودراسات تناولت الوافدين كدراسة ( 1919( ودراسة عفراء العبيدي )1922عبد الفتاح الخواجة ) ( ودراسة1922سليم )

ويتضح من خاللها مايلي: (،1919( ومحمد بشير وابابكر )1912وايمان وامل )  

كوروناال توجد دراسة اختصت بنفس متغيرات الدراسة الحالية وخاصة العينة او الجانب االيجابي للشخصية في جانحة -  

اختلف حجم العينة من دراسة الخري حيث كانت صغيرة في معظم الدراسات وكبير جدا في دراسة خولة وايمان وامل. -  

راسة.الدئة مجال يالب علىو الحيوية الذاتية قامو بتعريب مقياس ريان وفدرريك للحيوية الذاتية وتكيفيه كل الباحثين الذين تناول  

.لسعودية والعراق والبحرين وعمانودراسة واحدة با البحوث كانت في مصر بواقع دراستين -  

والبلد.مماثلة لدراسته من حيث المتغيرات  لم يجد الباحث -  

االتي:في  السابقةلباحث استفاد من الدراسات مما ال شك فيه ان ا-  

.صياغة الفروض واختيار المنهج االكثر مالئمة للدراسة الحالية-  

.تصميم مقياس الدراسة واالدوات المناسبة للدراسة-  

النظري. اإلطاراثراء -  

  .دلت الباحث علي المراجع التي تناولت الحيوية الذاتية-

 

 منهج وإجراءات الدراسة: الباب الثالث

 تمهيد

إستخدم الباحث في هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي اإلرتباطي وسيستعرض في هذا الجزء من الدراسة وصف 

العينة وطريقة اختيارها ووصف األدوات التي استخدمت في جمع البيانات واألساليب اإلحصائية التي استخدمت في تحليل البيانات 

 .توصل الباحث إليها في تطبيق الدراسة اإلستطالعية واألساسية والنتائج التي

  :منهج الدراسة

المنهاج هو الطريق الواضح والمنهج هو الطريق المستقيم، والمنهج هو الطريقة التي يتبعها الباحث الكتشاف الحقيقة 

( 2009المنهج الوصفي الذي عّرفه كوهين )ولإلجابة على األسئلة واالستفسارات التي يثيرها موضوع الدراسة، استخدم الباحث 

 :بأنه المنهج الذي يهدف إلى وصف ماهو كائن وتفسيره، ويهدف المنهج الوصفي بصورة عامة إلى
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 .معينجمع معلومات مفصلة وحقيقية عن ظاهرة موجودة فعالً في مجتمع -

 .المختلفةتصنيف وتحليل وتقويم المعلومات المتعلقة بالظواهر -

 .لعالقات المتداخلة بين الظواهر المختلفةإيجاد ا-

 .إمكانية التنبؤ بما ستؤول إليه الظاهرة وبالتالي التنبؤ بالحلول المختلفة للمشكالت-

كما أنه هو البرنامج الذي يحدد السبيل للوصول إلى الحقائق وطرق اكتشافها، وهو فن التنظيم الصحيح لسلسلة من 

 (1920،عباس)الحقيقة. األفكار سواء من أجل الكشف عن 

 :الدراسةمجتمع 

)أبو  مالحظتها.جميع األفراد أو األشياء أو العناصر التي لها خصائص واحدة يمكن  يعني بهالمجتمع األصلي 

 (.1992،عالم

 تم إرسال االستبيان الذي أعده الباحث، ،وافدين بدولة الكويتمن السودانيين ال (09)تكون مجتمع البحث من عينة بلغت 

 موجودين فعليا بالكويتوإرساله عن طريق االيميل والواتس اب لبعض  السودانيين ال (Drive ) من خالل تصميم االستبيان علي

 . كورونااثتاء جانحة 

 المقياس

  :في البحث من األبعاد التالية الذاتية الستخدامهالباحث بتصميم مقياس الحيوية قام 

 لية للمقياساالبعاد الداخ ( يوضح0) جدول رقم

 البعد رقم العبارة

 الذات االيجابية 22،29،0،1،2،2،5،4،3،1،2،

 االلتزام الذاتي ،11،12،19،20،21،22،22،25،24،23،21

 التوجه نحو االخرين 32،39،10،11،12،12،15،14،13،

 التوحد الثقافي ،49،30،31،32،32،35،34،33،31

 

 لعباراتارتباط بيرسون ل ( يوضح0جدول رقم )

 العبارة االرتباط العبارة االرتباط العبارة االرتباط العبارة االرتباط

141. 34 122. 13 235. 21 .454. 2 

442. 35 323. 14 232. 23 423. 1 
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322. 32 921. 15 511. 24 124. 3 

124. 32 224. 12 449. 25 112. 4 

322. 31 223. 12 542. 22 212. 5 

302 30 332. 11 324. 22 529. 2 

495. 49 292. 10 151. 21 322. 2 

413. 42 215. 39 312. 20 413. 1 

309. 41 -910. 32 112. 19 391. 0 

 29 .340 12 .195 31 .242 الصدق .032

 22 .414 11 .352 33 .243 الثبات .024

وهي عبارة  15عدا العبارة يالحظ من الجدول اعاله ان جميع عبارات المقياس تتسم بصدق اتساق داخلي قوي ما

 .عبارة 49فهي عبارة سالبة االرتباط لذا يصبح المقياس الكلي  32صفرية االرتباط والعبارة 

 المعالجات االحصائية المستخدمة في الدراسة:

 .ارتباط بيرسون معامل - ١

 .معامل ألفا كرونباخ للثبات - ٢

 .اختبار ت لعينة واحدة - ٣

 .تيناختبار ت لعينتين مستقل - ٤

 اختبار انوفا لتحليل التباين األحادي - ٥

 مناقشة الفروض

 الفرض االول:

 .سم الحيوية النفسية لدي الوافدين السودانين بالكويت باالرتفاعتت

 :ـلمجتمع وأحد لمعرفة السمة العامة)ت(  اختبار( يوضح 3)جدول رقم 

حجم  االبعاد

 العينة

المتوسط 

 الفرضي

الوسط 

 الحسابي

نحراف اال

 المعياري

 قيمة

 )ت(

درجة 

 الحرية

القيمة 

 االحتمالية

 االستنتاج

 ارتفاع .999 10 40.220 22.121 31.999 11 09 الذات االيجابية

 ارتفاع .999 10 22.225 5.192 31.211 11 09 االلتزام الذاتي
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 ارتفاع .999 10 22.121 4.232 12.322 11 09 التوحد الثقافي

التوجه نحو 

 يناالخر

09 
 انخفاض .191 10 2.12- 3.220 29.533 21

 09 الحيوية الذاتية

19 225.222 22.121 21.022 10 999. 

تتميز السمة 

العامة 

 باالرتفاع

 (21.022 وكانت قيمة)ت( بلغت)  225.222والوسط الحسابي بلغ )  (19أعاله ان الوسط الفرضي بلغ ) يالحظ من الجدول

مما يدل على أن  ،إحصائياقيمة دالة  وهي( 9.95من مستوى المعنوية ) قيمة اقل وهي.(  999غت )والقيمة االحتمالية لها بل

رتفاع وانخفضت ( باالوحد الثقافيبينما اتسمت كل االبعاد الثانوية )الذات االيجابية وااللتزام الذاتي والتالسمة تتميز باالرتفاع.

 التوجه نحو االخرينعند 

الحيوية الذاتية للسودانين المقيمين بالكويت باالرتفاع ووضع الباحث هذا الفرض بناء علي ان نص الفرض علي انه تتسم 

وزاد علي ذلك السياسة الراشدة في دولة الكويت في التعامل مع ازمة  ،الشخصية السودانية تتسم بالصمود والتأقلم مع اي وضع

ية علي الصحة النفس كوروناكبير لجانحة  بتأثيرراسات جعلت من الوضع يمر بسالم بعكس ما اشارت له بعض الد كورونا

وعلي اداء الفرد لعلمه وهمته ونشاطه نسبة للخوف والهلعوقوة انتشار الفايروس وعند السوداين مقولتين )خير ( اي الخيرة فيما 

كل هذه العوامل لزمون بالصبراختاره هللا  ومقولة )الجاية من السماء تحمال  الواطة ( اي كل االقدار ابتالء من هللا ونحن م

ال توثر علي العينة بمختلف فئاتها لذا وجد  الباحث ان الحيوية الذاتية للسودانين المقيمين  كوروناجعلت من الوباء وازمة 

 . بالكويت تتسم باالرتفاع

 مناقشة الفرض الثاني

 نين بالكويت تعزي لمتغير النوع.وق ذات داللة احصائية في الحيوية النفسية لدي الوافدين السودارالتوجد ف 

 النوع:تبعا لمتغير ا( 4جدول ) 

مجموعتي  االبعاد

 المقارنة

حجم 

 العينة

الوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 قيمة

 )ت(

درجة 

 الحرية

القيمة 

 االحتمالية

 االستنتاج

الذات 

 االيجابية

 5.113 32.902 13 ذكر

540. 11 120. 

توجد فروق تبعا 

لمتغير النوع 

 لصالح 

 أنثي
2 10.115 4.129 

االلتزام 

 الذاتي

 ال توجد فروق 422 11 .540 5.191 31.394 13 ذكر 

 3.093 10.115 2 انثي

 ال توجد فروق .431 11 .214 4.121 12.491 13 ذكر
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( بوسط 2ث )(بينما بلغت عينة االنا225.2315( بوسط حسابي قدره )13جدول ان عينة الذكور بلغت )ليالحظ من ا 

.( 995من المعنوية ) أكبر.( وهي 120(والقيمة االحتمالية )2.532(بينما بلغت قيمة ت المحسوبة )211.5224حسابي قدرة )

بينما اتسمت كل االبعاد الثانوية )الذات االيجابية وااللتزام الذاتي والتوحد الثقافي  فروق في النوع. عدم وجود علىمما يدل 

 رين( بعدم وجود فروقاالخ والتوجه نحو

نص الفرض علي انه ال توجد فروق ذات داللة احصائية في الحيوية الذاتية تعزي لمتغير النوع ووضع الباحث هذا االفتراض 

وان كانت ،بصيغة عدم وحود الفروق ان النظريات المفسرة للحيوية الذاتية لم تهتم بالجانب الفسيلوجي وتاثر نوع دون االخر 

طلب والصحية تتبالعاطفة اكثر لكن الوضع والوباء كان عام فاالثر مباشر جعل من كل التعقيدات االجتماعية  تتميز المرأة

وتسهم الحيوية الذاتية في التاقلم مع الجائحة وعدم الياس،  ،مواجهتها ال االستسالم لها لذا كان االثر غير كبير للمجتمع الدراسة

ات بين االزواج بفضل زيادة عدد ساعات المكوث في البيت للرجال جعلت من عدم بجانب ان الحظر اسهم في اعادة العالق

وق ذات داللة احصائية في الحيوية النفسية لدي الوافدين السودانين بالكويت روجود الفروق بين الذكور واالناث لذا   التوجد ف

 تعزي لمتغير النوع.

 لثالث ا الفرضمناقشة 

تعزي لمتغير الحالة  اللة احصائية في الحيوية النفسية لدي الوافدين السودانين بالكويتوق ذات درتوجد ف   

 االجتماعية.

 ( يوضح اختيار )انوفا( تحليل التباين األحادي لمعرفة الفروق في:5جدول رقم )

 

التوجه 

نحو 

 االخرين

 انثي

2 19.522 3.292 

التوحد 

 الثقافي

 ال توجد فروق 201 11 2.212 3.133 19.234 13 ذكر

 1.912 20.215 2 انثي

الحيوية 

 الذاتية

 22.59012 225.2315 13 ذكر

2.532 11 120. 

ال توجد فروق 

تبعا لمتغير 

 النوع 

 انثي
2 211.5224 12.00234 

مجموعتي  االبعاد

 المقارنة

مجموع 

 المربعات

درجة 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

 قيمة

 )ف(

القيمة 

 االحتمالية

 االستنتاج

 جد فروق التو .001 .991 .222 1 2.333 بين المربعات الذات االيجابية
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وهي قيمة أكبر من مستوى المعنوية  (.001.(، والقيمة االحتمالية بلغت )991يالحظ من الجدول أعاله أن قيمة )ف( بلغت )

بينما اتسمت كل االبعاد  .( وهي قيمة غير دالة احصائياً. مما يدل على انه توجد فروق تبعا لمتغير الحالة االجتماعية9.95)

 ( بعدم وجود فروقاألخريننحو  والتوجهالثانوية )الذات االيجابية وااللتزام الذاتي والتوحد الثقافي 

ي الحيوية الذاتية للوافدين السودانين بالكويت تعزي لمتغير الحالة وق ذات ىداللة احصائية فرنص الفرض علي انه التوجد ف

يحملون هم ابناءهم وزوجاتهم بجانب االم واالب والمنفصلون يعانون االجتماعية  وضع هذا الفرض بناء علي ان المتزوجين 

 س سلبا علي الحيوية الذاتيةمن تبعات االنفصال من كير الحاطر ولوم الذات عكس العزاب  وكل هذه الضغوط النفسية تنعك

باعتبار ان الحيوية الذاتية مركب يتضمن كل ابعاد الحياة التي يعيشها الفرد سواء كانت جانب انفعالي او اجتماعي ويمكن 

سرة بشكل مباشر )صوتي ومرئي( ميديا ساهمت في جانب الطمانة والتواصل مع االلارجاع عدم الفروق السباب منها ان ا

لذا جاءت النتيجة علي انه ال  توجد فوق ذات داللة احصائية ةزمة عالمية لم تقتصر علي بلد معين او منطقة معينبجانب ان اال

 .في الحيوية النفسية لدي الوافدين السودانين بالكويت تعزي لمتغير الحالة االجتماعية

داخل  

 المربعات
11302.252 12 312.494 

  10 11301.410 المجموع

 2.115 1 23.229 بين المربعات االلتزام الذاتي

159. 220. 

 ال توجد فروق

داخل 

 المربعات
1304.139 12 

12.519 

 10 1491.999 المجموع

 

التوجه نحو 

 االخرين

 20.294 1 31.191 بين المربعات

920. 011. 

 ال توجد فروق

داخل 

 المربعات
10314.201 12 

2912.011 

 10 10319.499 المجموع

 التوحد الثقافي

 

 

 2.110 1 3.221 بين المربعات

952. 045. 

 ال توجد فروق

داخل 

 المربعات
1102.122 12 

33.390 

 10 1092.192 المجموع

 بين المربعات الحيوية الذاتية

2.333 1 222. 991. 001. 

ال توجد فروق تبعا 

 لمتغير الحالة

 االجتماعية
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 الفرض الرابع

 .وروناكالسودانين بالكويت تعزي لمتغير االصابة بال ق ذات داللة احصائية في الحيوية النفسية لدي الوافدينروتوجد ف

 :كوروناتبعا لمتغير االصابة بال( 6جدول ) 

 

(بينما بلغت عينة غير مصابي 225.3522( بوسط حسابي قدره )19بلغت ) كورونايالحظ من الجدول ان عينة من اصيب بال

 من أكبر.( وهي 414.(والقيمة االحتمالية )242(بينما بلغت قيمة ت المحسوبة )222.059( بوسط حسابي قدرة )29) كوروناال

البعاد ابينما اتسمت كل  من عدم االصابة. كوروناعدم وجود فروق في متغير االصابة بال على.( مما يدل 995المعنوية )

 االخرين( بعدم وجود فروق والتوجه نحوة )الذات االيجابية وااللتزام الذاتي والتوحد الثقافي الثانوي

نص الفرض علي انه توجد فروق ذات داللة احصائية في الحيوية الذاتية للوافدين ةالسودانين المقمين بالكويت تعزي لمتغير 

سواء دخلو  بها وأصيبوا كورونالل تعرضواالذين  لألشخاصاتية ويقصد الباحث ان يقارن بين الحيوية الذ كورونااالصابة بال

 وجاءت النتيجة لعدم وجود فروق  ذانت داللة احصائية  كورونابال يصابواالحجر الطبي او الحجر المنزلي واالشخاص الذين لم 

رة حول الوسائل اشاعات كثي وضع الباحث هدذا الفرض من منطلق ان الصحة الجسدية تعتبر احد ابعاد الحيوية الذاتية  وتناقلت

يمتد تاثيرها علي نطاق واسع ومدة زمنية اطول كما اوردت دراسات  كوروناوان االصابة بال كورونامضاعفات االصابة بال

 ،اقل صحة نفسية واقل فاعلية واقل نشاطا واقل تنعم بالحياة كوروناعديدة ان المصابين بال

مجموعتي  االبعاد

 المقارنة

حجم 

 العينة

الوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 قيمة

 )ت(

درجة 

 الحرية

القيمة 

 االحتمالية

 االستنتاج

الذات 

 االيجابية

 4.225 32.252 19 مصاب
 توجد فروق .229 11 .912

 5.352 39.099 29 غير مصاب

االلتزام 

 الذاتي

 ال توجد فروق .203 11 .252 5.352 32.212 19 مصاب

 5.149 31.124 29 غير مصاب

التوجه نحو 

 االخرين

 ال توجد فروق .505 11 .115  32.512 19 مصاب

 20.24122 222.059 29 غير مصاب

التوحد 

 الثقافي

 مصابغير 
29 31.124 4.445 

 ال توجد قروق .221 .223 

 

الحيوية 

 الذاتية

 22.45552 225.322 19 مصاب

242. 11 414. 

ال توجد فروق تبعا 

لمتغير االصابة 

 كورونابال

 غير مصاب
29 222.059 20.24122 
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رة الزمنية وطول الفت كوروناا  وقد يمكن ان نعزي السبب لقلة العينة من المصابين بالولكن وجد الباحث ان النتيجة مغايرة تمام 

وايضا االهتمام الجيد من قبل حكومة الكويت بالوافدين  ،غلب عليهاتيمكن ال كوروناعلي ان ال قحقائمن اخر اصابة وظهور 

بت اهمت في التنعم بالحياة والتاقلم مع الوضع سواء اصبجانب ان العينة تتسم بحيوية ذاتية مرتفعة س ،مصابين ام ال كانواسواء 

ق ذات داللة احصائية في الحيوية النفسية لدي الوافدين السودانين روتوجد فال  لذا نصت النتيجة علي انه كوروناام لم تصب بال

 .كورونابالكويت تعزي لمتغير االصابة بال

 الفرض الخامس

– المدينة)السكن  بالكويت تعزي لمتغير انيينالسودية النفسية لدي الوافدين ق ذات داللة احصائية في الحيورتوجد ف 

 .البر(

 : ـالسكنلمتغير  ( تبعا7جدول ) 

 

( 21بينما بلغت عينة سكان البر) (225.1142( بوسط حسابي قدره )21داخل الديرة بلغت ) يالحظ من الجدول ان عينة سكان

المعنوية  من أكبر.( وهي 203.(والقيمة االحتمالية )252(بينما بلغت قيمة ت المحسوبة )224.5133بوسط حسابي قدرة )

 السكن. عدم وجود فروق في متغير  على.( مما يدل 995)

مجموعتي  االبعاد

 المقارنة

حجم 

 العينة

الوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 قيمة

 )ت(

درجة 

 الحرية

القيمة 

 االحتمالية

 االستنتاج

الذات 

 االيجابية

 5.59 32.999  داخل الديرة
 ال توجد فروق .295 11 1.209

 1.129 39.222  البر

االلتزام 

 الذاتي

 ال توجد فروق .191 11 1.23 2.949 32.102 21 داخل الديرة 

 1.113 33.222 21 البر

التوجه 

نحو 

 االخرين

 توجد فروق .942 11 4.909 4.012 12.221 21 داخل الديرة

 البر
21 11.422 3.422 

التوحد 

 الثقافي

 التوجد فروق 201 11 2.214 3.342 19.415 21 داخل الديرة

 البر
21 19.224 2.194 

الحيوية 

 الذاتية

 22.12202 225.1142 21 دلخل الديرة

252. 11 203. 

التوجد فروق 

تبعا 

 لمتغيرالسكن

 البر
21 224.5133 21.51995 
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 ه نحووالتوجما عدا  اد الثانوية )الذات االيجابية وااللتزام الذاتي والتوحد الثقافي( بعدم وجود فروقبينما اتسمت كل االبع

 االخرين

ويقصد الباحث بسكان داخل الدير انهم ومن يسكنون في داخل المدن والبر هم يسكنون في االطراف ويمتهنون مهنة الرعي 

من المدن اثناء الحظر الكامل مما افقد التواصل بين العامل والكفيل  ويسكنون في خيام وعدم كهرباء  وتمت اغالق كثير

والعامل وبقية الجالية السوانية الساكنين داخل الديرة ونص الفرض علي انه توجد فروق ذات داللة احصائية في الحيوية الذاتية 

حيوية بناء ان الحيوية الذاتية تاخذ من ال للوافدين السودانين المقيمين بالكويت تعزي لمتغير السكن وضع الباحث هذا الفرض

والسكن  ومجتمع العمل هو احد متغيرات الجانب االجتماعي راد عليهم الحظر الشامل  االجتماعية كاحد اعمدتها الرئسية 

 ظواغالق المدن كليا وفصلها عن بعضها البعض واغالق االسواق كل ذلك ادي الي عزل البر من الجمتع الداخلي  ولكن الح

الباحث انهم اثناء الحجر شكل السودانين تجمعات وتكتالت فيما بينهم في ابهي صور التكافل والتعاون وترديد مقولة )اضرب  

ات فرق ذ واجتمعو مع بعض واقضو فترة الحجر في لعب الورق والديمنو والليدو لذا جاءت النتيجة عدم وجود الهم بالفرح(

  البر (.–لدي الوافدين السودانين بالكويت تعزي لمتغيرالسكن ) المدينة  داللة احصائية في الحيوية النفسية

 التوصيات

 .كوروناتوجيه صوت شكر لدولة الكويت حكوما وشعبا واميرا علي االهتمام والتصدي الجيد لجانحة  -2 

 اقامة مكاتب دعم نفسي بالبر وتقديم الخدمات النفسية للعاملين بالبر -1

 المقترحات

 كورونايوية الذاتية لالشخاص الذين فقدو ذويهم في جانحة الح-2

 تصميم برنامج ارشادي لرفع معدل الحيوية الذاتية للمواطنين والوافدين بالكويت-1

 

 المصادر والمراجع

 دار الصياد بيروت: ،المجلد االول ،لسان العرب( 2001)الدين. ابو الفضل جمال  ،ابن منظور -2

 01الحوار المتمدن العدد - خصية االيجابيةالش( 1924)عباس. العلي، -1

الكويت للتقدم  مؤسسة ،مؤسسة تعريب العلوم الصحية النفسي.مصطلحات الطب ( 1922)لطفي. الشربيني، -3

 الكويت. العلمي:

 دراسة عاملية ،المكونات االساسية للشخصية في نوذج كاتل وايزنك لدي طالب الجامعة( 1922)السيد. هاشم، ابو  -1

 سات المنشورةالدرا
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-3-Rayan R.M.&Fredrek.(1997) on energy.personality and helth subjective vitality as 

adynamic reflection of well being journal personalty56(3) pp529-595. 

 فيروس كرنا دليل توعوي صحي شامل االوتروا. 1919منظمة الصحة العالمية  -4

مستوي القلق النفسي لجانحة ( 1919) ،سليموايمان عبد الجليل شهاب وامل بنت واخرون  خولة بن سالم ،الوهبية -2

 والمقيمين.العمانية واالسر البحرنية  لألسر كورونا

الذاتية بالتوافق النفسي لدي الطلبة المغتربين والطلبة غير  عالقة الكفاءة( 1920ة )نبكر س محمد بشير سيسي وابا -2

 بية السعودية.المغتربين بالمملكة العر

فاعلية برنامج ارشادي جمعي في خفض تحسين الكفاءة الذاتية لدي عينة ( 1922عبد الفتاح محمود سعيد الخواجة ) -1

 من طلبة جامعة نزوي

 المتغيرات بغدادبعنوان الحيوية الذاتية لدي طلبة الجامعة في ضوء بعض ( 1919عفراء ابراهيم خليل العبيدي) -0

المجلة االكاديمية لالبحاث  الذكاءات المتعددة للطالب الموهوبين بوالية الخرطوم( 9201فيصل محمد عمر عباس ) -29

 د الثالث عشروالنشر العلمي العد

الحيوية الذاتية وعالقتها بسمات الشخصية االيجابية والتفكير المفعم باالمل لدي ( 1922بد العزيز ابراهيم سليم)ع -22

 .معلمي التربية الخاصة

 النترنت ا

algabas.com 

 

 المالحق

 المقياس في صورته النهائية

 البيانات االولية

 )      ( النوع:

 )     (               اعزب)   (           منفصل)     (  متزوج االجتماعية:الحالة 

 : نعم )      (   ال )     (كوروناهل اصبت بال

 )     (  الديرة )      (     البر السكن: داخل

 المقياس في صورته النهائية
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ال 

اوافق 

 بشدة

ال 

 اوافق

اوافق  اوافق محايد

 بشدة

 الرقم العبارة

 2 انا شخص متفائل     

 1 انا شخص يعتمد عليه     

 3 اتكيف بسهولة مع اي تغير     

 4 اعتز بشخصيتي بغض النظر عن اراء االخرين     

 5 لفهم مشاعرهماضع نفسي في مكان االخرين      

 2 احاول ان اكون عادال عند التعامل المع االخرين     

 2 بان لحياتي معني نبيل وراق أؤمن     

 1 عهودي والتزاماتي علىاحافظ      

 0 اعامل االخرين بنفس الطريقة التي يعملوني بها      

 29 اعتبر نفسي شخصا عادال     

 22 حياتيالعالقات الودية في  أقدر     

 21 يحبني االخرين بالرغم من جوانب القصور لدي     

 23 تستهويني االشياء الجديدة     

 24 النفس هدف اساسي في حياتي  علىاالعتماد      

اهتم بشدة باالفراد المقربين منياشكر االخرين عند      

 تقديمهم خدمة لي 

25 

 22 اساعد كل من يطلب مني المساعدة     

 22 تعلم االشياء الجديدة أحب     

 21 اعتقد باستحالة النجاح في الحياة بدون العمل الجاد     

 20 وتقاليد اسرتي  عادات علىاحافظ      

 19 شخص وفي ومخلص بأننييصفني االخرين      

 12 ما للمرة االولي احاول مرة ثانية لم انجح في عمل إذا     

شخص اندمج بسهولة مع  بأننييصفني االخرون      

 االخرين

11 

 13 يستشيرني االخرون ويطلبون نصيحتى     

 14 اجعل االخرين يفعلون ما اريد منهم      

 15 قادتني قراراتي التي اتخذتها في حياتي ال النجاح     
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 12 اثق في ذاتي بصورة كبيرة      

 12 دائما اشياء مثيرة اقوم بها أجد     

 11 فعل ما اقوم به  علىجيد حث االخرين ا     

 10 شخص له حس فكاهي بأننييصفني االخرين      

 39 يري االخرون انني شخص مبدع      

 32 اعتز وافتخر بموطني     

 31 ية لمجتمعيفواحترم التقاليد الثقا أقدر     

 33 استمتع باالحتفال باالعياد الوطنية لدولتي     

طيب خاطر عن مصالحي الشخصية من اجل ب أضحى     

 وطني

34 

 35 احترم وجهات نمظر االخرين     

 32 اشعر بالفخر عندما يمتدح االجانب بالدي     

 32 تحقق بلدي انجاز ذا قيمة بالسعادة عندمااشعر      

 31 اعتقد ان اهل بلدي طيبةن بالفطرة     

 30 ي حياتيانظر دايما الي الجوانب المشرقة ف     

 49 اجيد تكوين صداقات     

 

 

 ، المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي.عمر عمر محمد فيصل/ الدكتور ،2021 ©جميع الحقوق محفوظة 
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 تطبيقية( )دراسة رقط ةدول في الرياضي القطاع في اتيجيةاإلستر اإلدارة تطبيق واقع

The reality of applying strategic management in the sports sector in the State of Qatar 

 (An empirical study( 

 

 .الصحن فريد الدكتور/ إشراف الصفار، هللا عبد جعفر نوف الباحثة/

 .قطر العليا، للدراسات الدوحة معهد التنمية، واقتصاديات العامة اإلدارة كلية

   Nal038@dohainstitute.edu.qa اإليميل:

 

 الدراسة: ملخص

 تكان سواء مجاالتها بمختلف القطاعات مختلف في تستخدم التي المهمة األدوات من اإلستراتيجية اإلدارة تعتبر

 عام بشكل لدولا وتقدم تطور في كبير دور اإلستراتيجية اإلدارة تمثل حيث الكثير. وغيرها الثقافية أو التعليمية، أو الرياضية،

 مختلف يف كبير دور قطر دولة في الرياضي القطاع في وتطبيقها اإلستراتيجية اإلدارة وتعلب .خاص بشكل قطر دولة وفي

 من ادز الرياضي بالقطاع المعنية المؤسسات عدد وزيارة الرياضي بالمجال قطر دولة اهتمام ونالحظ فيها. الرياضية القطاعات

 المرجوة. النتائج إلى والوصول افهاأهد للتحقيق وذبك فيها اإلستراتيجية اإلدارة تطبيق إلى القطاعات هذه وجههت

 

 تحسينو رواالستثما التطوير زيادة في كبير دور له الرياضي القطاع في اإلستراتيجية اإلدارة تطبيق ذلك، على عالوة

 بشكل لفةالمخت المؤسسات مساعدة على اإلستراتيجية اإلدارة تساعد كما الرياضية. والفعاليات واألنشطة األداء وتحسين الكفاءة

 يجيةإسترات خطة وضع خالل من تطويرها على والعمل أهدافها تحقيق على بالعمل خاص بشكل الرياضي القطاع ومؤسسات عام

 وفعالية. بكفاءة العمل استمرار لضمان وذلك للتطبيق وقابلة واضحة

 

م وبالتحديد قس قطرفي دولة  القطاعات الرياضيةالمقابالت مع عدد من الموظفين من مختلف بإجراء  الباحثةقامت 

كما تم استخدام المنهج الكيفي في تحليل البيانات. وخلصت الدراسة إلى عدد من النتائج كان  ،اإلدارة اإلستراتيجية وتطوير اإلداء

لي المواجهة المشاكل التي تواجه تنفيذ االستراتيجيات في القطاع الرياضي يجب العمل على توحيد األهداف وبالتمن أهمها: 

  تحقيق رؤية المنظمات يتم بشكل صحيح ذلك عند تطبيق أهداف اإلستراتيجية.تنفيذها.  والعمل على 

توحيد ودمج الوحدات اإلدارية في المؤسسة يساعد على تصميم، وتحقيق، وتنفيذ اإلستراتيجية  ومن أهم توصيات الدراسة

ن أهمية لجعل اإلستراتيجية سهلة وواضحة للجميع، ولقياس مستوى لها م لما استخدام بطاقة األداء المتوازنو بسالسة وسهولة.

 األداء على مستوى المنظمة. 
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استخدام أدوات قياس وتقييم االستراتيجيات في المؤسسات الرياضية تساعد على الوصول إلى نتائج جيدة وتحقيق أيضا 

مشاركة جميع وضرورة وجود إستراتيجية رياضية واضحة في دولة قطر.  هي: الدراسة مقترحات ومناألهداف المطلوبة. 

 واألفكار لإلستراتيجيات الجديدة.الموظفين في مختلف المستويات اإلدارية في وضع األسس 

  .مؤشرات األداء الرئيسية ،بطاقة األداء المتوازن ،اإلدارة اإلستراتيجية المفتاحية: الكلمات

 

The reality of applying strategic management in the sports sector in the State of Qatar 

 (An empirical study( 

 

Abstract: 

Strategic management is one of the important tools that are used in various sectors in 

various fields, whether they are sports, educational, cultural and many others. Where strategic 

management plays a major role in the development and progress of countries in general and in the 

State of Qatar in general. Strategic management and its application in the sports sector in the State 

of Qatar plays a major role in the various sports sectors in it. We note the interest of the State of 

Qatar in the sports field and the visit to the number of institutions concerned with the sports sector 

increased our directives to these sectors to implement strategic management in them and to achieve 

their goals and reach the desired results. 

 

Moreover, the application of strategic management in the sports sector has a significant 

role in increasing development and investment and seeks to improve efficiency and improve 

performance and sports activities and events. The strategic management also helps to assist the 

various institutions in general and the sports sector institutions by working to achieve their goals 

and work to develop them by setting a clear and applicable strategic plan to ensure the continuation 

of work efficiently and effectively. 

 

The researcher conducted interviews with several employees from various sports sectors in 

the State of Qatar, specifically the Department of Strategic Management and Performance 

Development, and the qualitative approach was used in data analysis. The study concluded several 

results, the most important of which were: To face the problems facing the implementation of 

strategies in the sports sector, work must be done to unify the goals and thus implement them. 
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 And work to achieve the vision of organizations is done correctly when implementing the 

objectives of the strategy. The recommendations of the study are the unification and integration of 

the administrative units in the organization that helps to design, achieve, and implement the 

strategy smoothly and easily. And the use of the balanced scorecard because of its importance to 

make the strategy easy and clear to all, and to measure the level of performance at the level of the 

organization. Also, the use of tools for measuring and evaluating strategies in sports institutions 

helps to reach good results and achieve the desired goals. Among the study's proposals are: The 

necessity of having a clear sports strategy in the State of Qatar. And the participation of all 

employees at different levels of management in laying the foundations and ideas for new strategies. 

 

Indicators Performance Key Scorecard, Balanced Management, trategicS :Keywords 

 

 :األول الفصل

 المقدمة

من األمور المهمة المذكورة في إستراتيجية قطر الوطنية هي االستثمار المباشر في صناعة الرياضة، ففي السنوات القليلة 

قطر في نشاط استثماري قوي في عالم الرياضة العالمي من خالل مؤسسة قطر لالستثمار. حيث ال يوجد دولة الماضية شاركت 

لمجتمعنا القطري والمجتمع بأسره وحقيقة أن اإلدارات  المهمة هي أحد أهم األمور فرق في حقيقة أن اإلدارة اإلستراتيجية

الرياضية الناجحة تهتم بشكل متزايد بطريقة اإلدارة اإلستراتيجية فيها. كل هذا سيؤثر بالتأكيد على جودة قرارات اإلدارة بشكل 

تقبل لى تحليل البيانات السابقة واتخاذ القرارات في المسفعال وباختصار فإن التخطيط الرياضي اإلستراتيجي هو نشاط يعتمد ع

والبناء في المستقبل. وذلك بمعنى إن اتخاذ القرارات التي تتضمن معالم غير محددة للقطاع الرياضي حيث يعد هذا أيضا اختيارا 

هما في رة اإلستراتيجية يلعب دورا مبين البدائل المتعلقة باألهداف والسياسات والخطط التي تصنع القرار. وإذا كان تطبيق اإلدا

تحسين األداء الكلي للقطاع الرياضي بشكل عام نرى أنه في الواقع نظرا الستحالة االستثمار ال يمكن تحسين جزء من األداء 

 ىبشكل كبير على مستوى الوظائف واألنشطة التي تمارسها المنظمات الرياضية. ال سيما بما أن المؤسسات الرياضية تعمل عل

تحسين الكفاءة وتحسين األداء الرياضي، حيث إن المؤسسات ال تستطيع االستمرار في العمل وتحقيق أهدافها الحالية أو المستقبلية 

 بدون خطة وإدارة إستراتيجية واضحة.

 اودوره قطر دولة في الرياضي القطاع في اإلستراتيجية اإلدارة تطبيق ومن هنا جاءت أهمية هذه الورقة في دراسة واقع

 والرقابة. ظيم،والتن والتوجيه، التخطيط، في المتمثلة الفعالة اإلدارة خالل من الدولة في االستراتيجية اإلدارة تطبيق تطوير في

 .قطر دولة في الرياضية القطاعات في االستراتيجية اإلدارة تطبيق على يساعد سوف بدورة هذه كل
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 .البحثي والتساؤل الدراسة مشكلة

أن مشكلة البحث تتمثل في العمل على الجهود المبذولة لتوضيح واقع تنفيذ اإلدارة اإلستراتيجية في قطاع الرياضة نالحظ 

ة قطر العديد توجد في دول القطري. وبالنظر إلى المنافسة الشرسة والتخطيط واإلدارة اإلستراتيجية على مستوى اللعبة والرياضة

قطر والعالم. كما تعتبر مفتاح للنجاح واالستمرارية في المجال الرياضي  دولة فيسواء  لةمن المؤسسات الرياضية المهمة والفعا

حيث تدرك أن اإلدارة اإلستراتيجية مرتبطة باستقرار المؤسسة وقدرتها على تقديم الدعم المالي. ونتيجة للتغيرات السريعة في 

 أو توسعها يعتمد إلى حد كبير على قدرتها على التكيف مع البيئة نموها،أو  استمراريتها،أو  المنظمة،البيئة الرياضية تجعل بقاء 

ولديهم القدرة على تحقيق مستويات عالية من األداء في المجال الرياضي، ومن هنا يمكن إن نتطرق الى مشكلة الدراسة ومن هنا 

ة اإلستراتيجية في القطاع الرياضي بدولة هو واقع تطبيق اإلدار جاءت صياغة مشكلة الدراسة في السؤال الرئيسي التالي: ما

 قطر؟ 

 .الفرعية ثالبح أسئلة

 الفرعية ةاألسئل على باإلجابة الورقة ستقوم قطر، ةدول في الرياضي القطاع في اتيجيةاإلستر اإلدارة تطبيق واقعفي دراسة 

 التالية:

  ؟المؤسسات الرياضية في دولة قطرما مدى تطبيق اإلدارة اإلستراتيجية في 

  ؟العامة للمؤسسات الرياضيةما هي أهم مالمح االستراتيجية 

 ما هي التغييرات المطلوبة في المنظمة التي ساعدت على تهيئة االستراتيجية للتنفيذ؟ 

 ما هي أهم مشاكل تنفيذ االستراتيجية؟ 

 ما هي األدوات المستخدمة في تقييم االستراتيجية؟ 

  اإلستراتيجية؟عند تطبيق اإلدارة ماهي أهم النتائج التي تم الحصول إليها 

 هل هناك أي اقتراحات أخرى متعلقة في اإلدارة االستراتيجية في القطاع الرياضي في الدولة؟ 

 

 .الدراسة أهمية

  األهمية البحثية والعلمية: يعتبر موضوع اإلدارة اإلستراتيجية بالقطاع الرياضي من بين المواضيع التي يفتقر إليها

القطاعات بوجه عام. حيث يحتل األداء المتميز مكانة مهمة ألن عدم وجود أبعاد إستراتيجية في قطاع العديد من 

 الرياضة يعيق تطوره وحركته،

  األهمية األكاديمية: تقدم هذه الورقة موضوعا يتناول أهم القضايا على المستوى اإلستراتيجي بينما أجريت دراسات

 سة واقع تطبيق اإلدارة اإلستراتيجية في القطاع الرياضي في دولة قطر.قليلة لفتح هذا المجال الخاص بدرا

 .الدراسة أهداف

تكمن أهداف الدراسة في العمل على توضيح واقع تطبيق اإلدارة اإلستراتيجية في القطاع الرياضي في قطر ومناقشة 

المعوقات والتحديات التي تقف أمام اإلدارة اإلستراتيجية في القطاع الرياضي وذلك بالتطبيق على المؤسسات الرياضية في دولة 
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تيازات اإلدارة اإلستراتيجية في المجال الرياضي من خالل تقديم حلول وتوصيات بناء قطر. هذا باإلضافة إلى االستفادة من ام

 على نتائج الدراسة.

 .الدراسة منهجية

ستعتمد الدراسة على عمل عدد من المقابالت الشخصية المعمقة مع أفراد من الجهات ذات العالقة الهدف جمع معلومات تفيد 

 .قطر ةدول في الرياضي القطاع يف اإلستراتيجية اإلدارة تطبيق واقع

 .الدراسة حدود

 قطر. دولة في الدراسة تقتصر مكانية: حدود 

 0202 عام من ديسمبر – سبتمبر شهر بين ما الفترة في زمنيا الدراسة تمتد زمانية: حدود. 

 الرياضي. القطاع مؤسسات في اإلستراتيجية اإلدارة تطبيق على التركيز في تتمثل موضوعية: حدود 

 

 

 

 .النظري طارواإل األدبيات مراجعة :نيالثا الفصل

 .اإلطار النظري

إن لإلدارة اإلستراتيجية أهمية كبيرة في القطاعات بمختلف نشاطاتها، ولها دور وأهمية كبرى في القطاع الرياضي سواء 

والمهتمين في مجال اإلدارة على مستوى دولة قطر أو على مستوى العالم. وبالرغم من وجود الكثير من المؤلفين والكتاب 

اإلستراتيجية في القطاع الرياضي أال أن الدراسات السابقة في هذا المجال قليلة وخاصة في العربية منها. وهنا خالصة لبعض ما 

 جاء من دراسات وأبحاث سابقة بعد االطالع والتي تم رصدها بتصرف بما يفيد الورقة البحثية.

 .المصطلحات اإلجرائية

 ألداء المتوازن بطاقة ا(BSC). 

تعرف على أنها هي أداة من أدوات التخطيط االستراتيجي لمساعدة المنظمات على تقييم أنشطتها، وأدائها، وفق رؤيتها، 

واستراتيجيتها.  أيضا هي ليست مجرد نظام قياس، ولكن هي نظام إداري يتم فيه ربط األهداف والمقاييس والمبادرات التي 

على الحصول على التغذية الراجعة لعملياتها الداخلية والخارجية من أجل التطوير المستمر ألداء ونتائج تساعد المنظمة 

عناصر أال وهي العناصر المالية، خدمة العمالء، آليات العمل الداخلية، التعلم  4استراتيجيتها. بطاقة األداء المتوازن تتضمن 

 (.0204. )مسري، والتطور واالبتكار

 داء الرئيسية مؤشرات األ(KPI). 

هي مؤشرات قابلة للقياس حيث توضح فعالية المؤسسات بأنواعها في تحقيق وتنفيذ األهداف ويتم استخدامه في مستويات 

عديدة لقياس األداء. تركز مؤشرات األداء الرئيسية على األداء الكلي للمؤسسة في حين قد تركز المؤشرات المنخفضة 

 .أو خدمة العمالء التسويق الموظفين في أقساٍم مثل المبيعات أو المستوى على العمليات أو
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مؤشرات األداء تساعد اإلدارة لتقييم األداء بطريقة سريعة، وتغطي الجوانب المالية وغير المالية لألداء،  حيث إن 

 (.0202معنى مؤشر األداء الرئيسي، . )وتستخدم في المقارنة مع األهداف الموضوعة في المؤسسات

 مفهوم اإلدارة اإلستراتيجية. 

اإلدارة هي التي تجعل منظمة ما تأخذ زمام المبادرة والمبادأة، بدال من  عرف خطاب اإلدارة اإلستراتيجية بأنها هي"

اإلدارة االستراتيجية هي تلك العملية التي يتم من  (.0202)خطاب،  ".أن تكون في حالة من مجرد رد الفعل في تشكيل مستقبلها

قا لمجموعة من الخطوات تبدأ أوال بتحديد األهداف، خاللها إدارة الموارد الموجودة في المؤسسة لتحقيق جميع أهدافها وغاياتها وف

يليها تحليل البيئة التنافسية، ثم تحليل نظام المؤسسة الداخلي، وأخيرا وضع نظلم للتقييم مع مراعاة التهديدات التي قد تواجه 

لتنافسية تركز على فهم الميزة االمؤسسة نفسها واستغالل الفرص المتاحة.  ويرى صالح أن اإلدارة اإلستراتيجية هي العملية التي 

بين المؤسسة والمؤسسات األخرى وبالتالي تساعد على فهم آلية تحقيق المؤسسة ألهدافها تعمل على تحقيقها. من خطوات اإلدارة 

 االستراتيجية هي جمع المعلومات وتحليلها، صياغة االستراتيجية، تنفيذ االستراتيجية،

اإلدارة  (Higgins & Vinceze) (. وأخيرا يعرف العالمان هيجتر وفينسز0202ح، وأخيرا تقييم االستراتيجية. )صال 

اإلستراتيجية بأنها "هي العملية الخاصة بإدارة مهنة التنظيم من حيث تحديد أهداف المنظمة وإدارة عالقتها التنظيمية والبيئية 

خاصة مع األطراف المؤثرة والمتأثرة بنشاط المنظمة، والمقومات األساسية التي تواجهها في بيئتها الداخلية والخارجية." )خزار، 

0202.) 

 .قع اإلدارة اإلستراتيجية في القطاع الرياضي في قطروا

اإلدارة اإلستراتيجية للقطاع الرياضي هي القوة الدافعة الرئيسية وراء نجاح أي قسم وخاصة القسم الرياضي لضمان 

عملية  يتحقيقها ألهدافها باستمرار. لذلك من األفضل أن تقوم المؤسسة بالتخطيط، والعمل بأسلوب منظم وبرؤية واضحة ف

السير وفق إستراتيجية وجدول زمني محدد، ومراجعة عملية نجاحه ومعالجة نقاط الضعف والقصور المتواجدة.  نتيجة 

لذلك، من الضروري أن ينظر في قطاع الرياضة بشكل عام في دولة قطر إلى مبادئ اإلدارة اإلستراتيجية كمبدأ حيوي 

مؤسسة رياضية أو غير رياضية من أداء المهام بشكل فعال وصحيح وتحقيق للقطاع الرياضي. حيث إنه من المهم تمكن أي 

المزيد من النجاح والتقدم بناًء على الرؤية والموضوعات والخطط المحددة المستهدفة من قبل اإلدارة اإلستراتيجية للمؤسسة. 

 (.0202)عضيبات، 

الستراتيجي في المجال الرياضي من خالل تركيز من جهة أخرى أدركت دولة قطر وقيادتها الرشيدة أهمية اإلدارة ا 

إدارتها اإلستراتيجية على تطوير الرؤية وخطط العمل وتخصيص الموارد لتحقيق األهداف الرياضية. وأكدت دراسة 

عضيبات على ضرورة العمل على تحقيق أعلى إنجاز ضمن المؤهالت المراد القيام بها ويهدف إلى تعزيز النتائج التعليمية 

حسنة وتحسين الصحة وتحسين السلوكيات واستخدام الرياضة كأداة أساسية للتحفيز الذاتي.  وتتمثل الخطة اإلستراتيجية الم

لتطوير الرياضة في تعزيز تنمية التربية البدنية من خالل تحديد نطاق العمل في المجتمع المحتاج ومن خالل تحديد الرسالة 

 هم والحفاظ عليهم.التربوية ضمن رعاية المواطنين وتنميت
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يكون ذلك من خالل تحقيق العديد من األهداف الخاصة بالمؤسسات الرياضية فإن هذه األهداف هي زيادة وعي الناس  

 (.0202بالتربية البدنية والرياضة وتعزيز األنشطة البدنية للمجتمع القطري بأكمله.  )عضيبات، 

ت الرياضية امؤسسالاالحترافي وليس تفكير الهواة وهذا يعني أن  هذا يعني أن الحكومة تعتمد بشكل خاص على التفكير

في االحتراف في األمور األخرى المتعلقة باإلدارة اإلستراتيجية )مثل التسويق والتمويل والبنية التحتية(. أيضا تحديد  تنظر

الهدف كخطوة أولى ومن ثم تحديد قسم الوظيفة الحالية وتحديد العوامل والعقبات المساهمة في تحقيق السلوك المناسب الذي 

اتيجية مما سيساهم بشكل كبير في تطوير األداء بكافة الجوانب اإلدارية الخاصة بالقطاع يتم تحديده من قبل اإلدارة اإلستر

أن تتبنى مفهوم التخطيط االستراتيجي وتطبقه على المؤسسات الرياضية في دولة قطر الرياضي. عالوة على ذلك يجب 

العربية والدولية. )الثقافة تدشن  بشكل واسع عندما يتطلب الترقية واالحتراف حتى تتمكن من هزيمة ساحة المعركة

 (.0202إستراتيجية قطاع اإلثراء الثقافي والتمييز الرياضي، 

حيث أوضحت المقالة انه قد أطلقت وزارة الثقافة والرياضة )إستراتيجية اإلثراء الثقافي والتميز في المجال الرياضي( 

ي نقل دولة قطر إلى مصاف الدول المتقدمة مع الحفاظ "  ف0202وهي إستراتيجية مستمدة من أهداف "رؤية قطر الوطنية 

وتهدف إلى إنشاء "نظام فعال  0200على ثباتها وقيمها، ومن المتوقع أن يتم تنفيذ هذه اإلستراتيجية الجديدة بحلول نهاية عام 

ا وتفعيل آليات نية وتدريبهومبتكر للثقافة والرياضة والشباب لتقديم الدعم لتقدم المجتمع"  كما تقوم باكتشاف المواهب الوط

التعاون الدولي وتفعيل دور الدائرة في تنويع مصادر الدخل القومي وتعزيز الثقافة كحافظة للهوية وتعزيز المواطنة 

والتبادالت الحضارية وتمكين الشباب بالمؤهالت لتحفيزهم في المجتمع وتوضيح دور اإلطار الرياضي واثر اإلدارة 

مهمة الوزارة هي صياغة اإلستراتيجية وإعدادها وفق رؤيتها لتطوير مفهوم المجتمع وتوفير األموال  اإلستراتيجية، حيث أن

الالزمة للخطط واألنشطة التي تقدمها األطراف لتحقيق هذه الرؤية، و تبدأ صياغة اإلستراتيجية أيًضا بتحليل البيئة الخارجية 

تصادية واالجتماعية والفنية ذات الصلة والعوامل التشريعية لتحليل للقطاع الثقافي والرياضي والعوامل السياسية واالق

 (.0202الظروف الثقافية والرياضية الحالية. )تدشين إستراتيجية قطاع اإلثراء الثقافي والتميز الرياضي، 

( على ضرورة وضع رؤية ورسالة 0202ولتحقيق خطة إستراتيجية رياضية بينت لنا دراسة )عبد الغني ورضا، 

تحقيق األهداف المتعلقة بالقطاع الرياضي وأنشطته. ذلك بهدف المساهمة في الوصل إلى أعلى مستوى باإلنجاز واالرتقاء ل

والعالمية. أن الخطة االستراتيجية لتطوير الرياضة تأتي للنهوض المحلية، والدولية، والمنافسات  المجتمعات،الرياضي في 

وضع نطاق عمل ينبع من متطلبات المجتمع. ويكون ذلك بتحديد رسالة القطاعات بالتربية البدنية والرياضية من خالل 

الرياضية وأهدافها التي تسعة إلى تحقيقها وربطها بأهداف الدولة بشكل عام مع أهداف المنظمات الرياضية بشكل خاص 

 (.0202وتطبيقها بما يتوافق مع تطبيق وتنفيذ اإلستراتيجية. )عبد الغني ورضا، 

ا يتبين لنا مثال حي على واقع تطبيق اإلدارة اإلستراتيجية في دولة قطر وكيف تم ربطها بالمؤسسات الرياضية ومن هن

في نفس العام الذي صدر فيه المرسوم األميري بأنشاء مؤسسة  0222في عام  0202حيث إنه تم إصدار الرؤية الوطنية 

مؤسسة  ارتباط بين رؤية مثال على ذلك،كاملة للغدارة الرياضية. أسباير زون وهذا يدل على تشكيل الرؤية المستقبلة المت

بركائزها األربعة. فرؤية المؤسسة، والتي قطعت شوطاً كبيراً  0202أسباير زون ورسالتها ومهامها مع رؤية قطر الوطنية 

 ،0202في تحقيقها، تهدف إلى أن تصبح المرجع في التفوق الرياضي العالمي بحلول عام 
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وهدفها المجتمعي هو الترويج لنمط حياة صحي نشط وجعل النشاط البدني والرياضة جزءاً ال يتجزأ من الروتين اليومي  

 (.0202)مؤسسة أسباير زون،  .لحياة األفراد، وهو ما يسهم بشكل مباشر في تحقيق الرؤية الوطنية

 .طاع الرياضي في دولة قطرالمعوقات والتحديات التي تقف أمام اإلدارة اإلستراتيجية في الق

اإلدارة اإلستراتيجية في القطاع الرياضي حيث أكدت هناك العديد من المعوقات والتحديات التي تواجه تطبيق وتنفيذ 

دور اإلدارة اإلستراتيجية في تحقيق الفعالية التنظيمية بالمؤسسات الرياضية( أن هناك أن هناك العديد من دراسة   بعنوان )

المعوقات التي تواجه تطبيق اإلدارة اإلستراتيجية في القطاع الرياضي وأهما العنصر البشري وقدرته على التعاون والعمل 

لموظفين في المؤسسات الرياضية بعملية البحث عن كيفية بناء وتصميم وتنفيذ والتنفيذ.  كما أكدت الدراسة على أهمية اهتمام ا

 الخطط اإلستراتيجية للمنظمات الرياضية، والعمل على مواجه العقبات التي تظهر أثناء لتنفيذ والعمل على وضع حلول لها. 

 تبار الجوانب التي تساعد علىحيث أكد خزار بضرورة وجود خطة إستراتيجية للمنظمات الرياضية واألخذ بعين االع

 (.0202تطبيقها ومنها وجود رؤية ورسالة واضحة للمنظمة، وتوافر المصادر المالية، والتسويق، والبنية التحتية. )خزار، 

كخطوة  األهدافأن المؤسسات الرياضية الناجحة هي التي تحدد  0204جهة أخرى أكد محمد هاني في دراسته عام من 

الموقف الحالي الذي بالتالي يساعد على تحديد المعوقات والوصول إلى حلول لها. هذا باإلضافة إلى تأكيده  أولى وبعدها تحدد

على ضرورة التخطيط اإلستراتيجي وربطة بالمتغيرات منها: األزمات، والهيكل التنظيمي، وتوافر المعلومات، وتحديد األهداف، 

افسة لتكون قادرة على خوض المنطبيق اإلستراتيجية والعمل على إيجاد حلول لها وتوافر الموارد المالية بالمنظمات كمعوقات لت

 (.0204المحلية والعربية والدولية مع ضرورة وجود خطة إستراتيجية للمنظمات الرياضية لضمان نجاحها واستمراها. )محمد، 

المعوقات والتحديات التي تقف أمام اإلدارة اإلستراتيجية في القطاع الرياضي في دولة قطر وهي ومن هنا يتبين لنا 

 كالتالي: 

التغير السريع في البيئة الرياضية في قطر: حيث تعتبر اإلستراتيجية خطة طويلة المدى أي تبدأ من خمس سنوات أو  .0

 ل فترة الخطة التي تضعها اإلدارة اإلستراتيجية. ولقد أدتأكثر ويجب أن تكون مستقرة في البيئة التي تؤثر عليها خال

التغييرات السريعة إلى مواجهة اإلدارة اإلستراتيجية لواقع جديد يختلف عن الواقع الذي تقوم عليه مؤسسة أسباير زون 

 (.0204أو المؤسسات الرياضية في دولة قطر. )الدرعي، 

كن أن يؤدي ربط اإلدارة اإلستراتيجية باألزمات بشكل دائم إلى تقليل التخطيط االستراتيجي وربطه باألزمات: حيث يم .0

أهمية اإلدارة اإلستراتيجية وتقليل تأثير اإلدارة اإلستراتيجية على التنمية والنجاح داخل المنظمة، حيث تعتبر اإلدارة 

 تمر بها مؤسسة أسباير والخطط اإلستراتيجية هي طريقة للحفاظ على المنظمة وبقائها في ظل جميع الظروف التي

 (.0202زون. )مؤسسة أسباير زون، 

عدم وضوح المسؤوليات والهيكل التنظيمي في المؤسسات الرياضية: قلة توزيع المسؤوليات، والمهام، والصالحيات   .0

على مختلف المستويات اإلدارية وعدم وجود هيكل تنظيمي يلبي احتياجات العمل االستراتيجي الذي هو من أهم 

 (.  0202عوقات التي تؤثر على اإلدارة اإلستراتيجية. )مؤسسة أسباير زون، الم
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اإلحصائيات والمعلومات: يجب أن تقوم اإلدارة اإلستراتيجية على بعض األسس الضرورية منها دراسة األوضاع  .4

عمل عليه. بادئ صحيحة لما تالماضية والحالية، والتنبؤ بالمستقبل من البيئة الداخلية والخارجية، وذلك لكي تكون هذه الم

حيث يجب أن يتم توفير بيانات ومعلومات كافية لهذا الغرض وعلى العكس من ذلك بدون المعلومات الصحيحة سيواجه 

المخططون صعوبات في تحديد األهداف وصياغة السياسات المستقبلية وصياغة الخطط اإلستراتيجية. )الثقافة تدشن 

 (.0202قافي والتمييز الرياضي، إستراتيجية قطاع اإلثراء الث

صعوبة تحديد األهداف وصياغة الخطط اإلستراتيجية الخاصة بالمؤسسات الرياضية: حيث تؤمن السلطة المختصة  .5

بأهمية الخطط اإلستراتيجية، ولكنها ال تملك العناصر والقدرات الالزمة لصياغة اإلستراتيجية والقدرة على صياغة 

. لذلك فإن الخطة هي أوالً وقبل كل شيء هي القدرة الذاتية المتاحة في المنظمات، حتى لو األهداف والخطط التنفيذية

حصلت على مساعدة من اآلخرين في وضع الخطة فإنها ال تستطيع تنفيذه بشكل كلي. لذلك يجب على المؤسسات 

 طاع الرياضي عليها كي الالخاصة بالقطاع الرياضي تحديد أهدافها وتضعها في خطط إستراتيجية وتشرف إدارة الق

 (.0204يحدث هذا التحدي. )الدرعي، 

وجود عناصر معينة في المنظمة تقاوم التغيير: وجود بعض القيادات، أو المسؤولين، أو المدراء الذين يقاومون التغير  .2

إلدارة التي تقف أمام افي اإلجراءات وعدم االلتزام بتحقيق األهداف المرتبطة بالرؤية والرسالة من المعوقات والتحديات 

 (.0204اإلستراتيجية في القطاع الرياضي في دولة قطر. )الدرعي، 

اهتمام اإلدارة العليا باألنشطة والمشاكل اليومية عوضا عن تطبيق وتنفيذ اإلدارة اإلستراتيجية: حيث يهتم موظفو اإلدارة  .2

ية قائمة وتطورها وال يهتمون بصياغة الخطة اإلستراتيجالعليا بالعمل اليومي وال ينتبهون إلى القضايا اإلستراتيجية ال

 (.0202لتعزيز تطوير المنظمة. )خزار، 

الموارد المالية للمنظمة: أي خطة إستراتيجية بغض النظر عن طريقة وأهداف صياغتها بالقطاع الرياضي قد تتعارض  .2

ر فيها من البداية؛ حيث سيؤدي نقص األموال مع حواجز الموارد المالية التي تتطلب من المخططين االستراتيجيين النظ

 (.0202لتغطية تكلفة الخطة إلى توقف العمل أو الفشل. )مؤسسة أسباير زون، 

أذا البد من معرفة أن اإلدارة اإلستراتيجية في المنظمة هي القوة الدافعة الرئيسية ألي منظمة للنجاح وضمان استمراريتها  

في تحقيق أهدافها كما بين لنا عبد الغني ورضا. وأكدوا على أن العمل بطريقة منظمة وفق رؤية واضحة تتميز بخطة 

محددة وجدول زمني دائما يكون أفضل.  وفي هذه العملية يجب مراجعة النجاح مدروسة جيداً أي التحرك وفق إستراتيجية 

والتهديدات. لذلك من الضروري أن تراعي المؤسسات والشركات مبادئ  والفرص، والقوة،واإلشارة إلى نقاط الضعف، 

تحديات والمعوقات. )عبد الغني اإلدارة اإلستراتيجية والتي تعد مهمة لتمكينها من أداء مهامها بكفاءة وفعالية لمواجهه ال

 (. 0202ورضا، 

 .تلخيص الدراسات السابقة

بأسققاط ما سقبق على القطاع الرياضقي في دولة قطر نجد انه من المهم إدراكها ألهمية عملية التخطيط اإلستراتيجي لتحقيق 

نجاح أي مؤسسة / وزراه يعتمد على العنصر إدارة إستراتيجية فعالة وذلك لتحقيق أهداف المنظمة الرياضية.  والتركيز على أن 

 البشري. وعلى هذا األساس يجب تدريبهم وتحفيزهم لتمكين وتطبيق اإلدارة اإلستراتيجية في القطاع الرياضي في دولة قطر.
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داء في على اإلدارات العليا في القطاع العام األخذ بضقققروه عملية اإلدارة اإلسقققتراتيجية واأل إنه يجبوهنا نسقققتطيع القول   

المؤسققسققات الرياضققية إدارة كأداة لإلدارة الحديثة في ظل المتغيرات الداخلية والخارجية المسققتمرة، ومواجهة التحديات التي قد 

 تنجم عن عمليات التغير.

 

 الميدانية. الدراسة وتصميم منهجية :لثالثا الفصل

 الدراسة. منهجية

 مزيج من المنهج الكمي والكيفي.

 وعينتها. الدراسة مجتمع

موظفي ومسؤولي قسم اإلدارة اإلستراتيجية وتطوير اإلداء. والعينة المؤسسات الرياضية في دولة قطر قسم اإلدارة 

 اإلستراتيجية واألداء.

 البيانات جمع أسلوب

 بياناتلبحسب الطبيعة النوعية للدراسة الجارية، فقد اعتمدت الباحثة أسلوب المقابالت الشخصية المتعمقة كأسلوب جمع ا

 التي تتطلبها الدراسة وهي األنسب للحصول على المعلومات المطلوبة.

 الدراسة. أداة

إن أداة الدراسة المستخدمة للحصول على بيانات الدراسة هي المقابالت المتعمقة كأسلوب مباشر للحصول على المعلومات 

والمواقف المتعلقة بموضوع الدراسة من خالل العينة الالزمة للدراسة.  والهدف هو وصول الباحثة إلى مجموعة من اآلراء 

 المنتقاة وذلك للحصول على النتائج والتوصيات المتعلقة بموضوع الدراسة.

 

 .النتائج ومناقشة البيانات تحليل الرابع: الفصل

 .الشخصية المقابالت نتائج تحليل

 تطبيقيه(. ة)دراس قطر. ةدول في الرياضي القطاع في اتيجيةاإلستر اإلدارة تطبيق واقعفي أطار الدراسة والتي تحمل عنوان: 

إجراء عدد من المقابالت الشخصية مع المدراء، والمسؤولين من قسم اإلدارة اإلستراتيجية واألداء في بعض المؤسسات  تم

د اتيجية في القطاع الرياضي بشكل عام. وقد تم رصالرياضية في دولة قطر وذلك بهدف التعرف على واقع تطبيق اإلدارة اإلستر

أهم المعوقات والتحديات وتحليلها والخروج أخيرا بتوصيات تفيد المهتمين وصناع القرار في تطوير اإلدارة اإلستراتيجية في 

 تجابات.ي تحليل االسالقطاع الرياضي. هذا باإلضافة تم اإلشارة إلى المقابلين بالمستجيب األول، الثاني، الثالث، والرابع ف

 

 :عدد األسئلة المطروحة سبعة وهي كما يلي 

 ما مدى تطبيق اإلدارة اإلستراتيجية في المؤسسات الرياضية في دولة قطر؟ .0

 ما هي أهم مالمح االستراتيجية العامة للمؤسسات الرياضية؟ .0

 للتنفيذ؟ما هي التغييرات المطلوبة في المنظمة التي ساعدت على تهيئة االستراتيجية  .0
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 ما هي أهم مشاكل تنفيذ االستراتيجية؟ .4

 ما هي األدوات المستخدمة في تقييم االستراتيجية؟ .5

 ماهي أهم النتائج التي تم الحصول إليها عند تطبيق اإلدارة اإلستراتيجية؟ .2

 هل هناك أي اقتراحات أخرى متعلقة في اإلدارة االستراتيجية في القطاع الرياضي في الدولة؟ .2

 قابالت لجميع المستجيبين:نتائج الم 

ات للمستجيب . كانت اإلجابالمؤسسات الرياضية في دولة قطرالمتعلق مدى تطبيق اإلدارة اإلستراتيجية في بالنسبة للسؤال األول 

. مرتبطة باألهداف العامة ككل وللوحدات اإلدارية بشكل منفصل اتاألول والثاني والثالث تتشابه بأن تنفيذ إستراتيجية المؤسس

حيث يرى المستجيب األول بأن اإلستراتيجية مرتبطة باألهداف العامة للمؤسسة واألهداف الخاصة لكل وحده بالمؤسسة حيث 

ق ف الراهنة.  ويتفتعمل المؤسسة على السعي لتطبيق هذه األهداف والوصول لرؤية المؤسسة بقدر المستطاع في ظل الظرو

. ويرى المستجيب الثالث بانة يتم تنفيذ وتطوير %022المستجيب الثاني مع رأي المستجيب األول في هذه النقطة بنسبة 

 اإلستراتيجية ومراقبة األداء بشكل كامل. 

إلدارة ا للتخطيط واوتستخدم نهًجا منظم المؤسسات الرياضية في قطر حاليا تتبنىمن جهة أخرى يرى المستجيب الرابع بأن 

حيث تركز عند استخدام هذه الطريقة  ( وذلك ألعداد إستراتيجياتها(BSCاإلستراتيجية وتستخدم طريقة بطاقة األداء المتوازن 

 عناصر أال وهي العناصر المالية، خدمة العمالء، آليات العمل الداخلية، التعلم والتطور واالبتكار.  4على 

فكانققققت اإلجابققققات كققققاالتي: أنققققه يجققققب  للمؤسسققققات الرياضققققيةهققققم مالمققققح االسققققتراتيجية العامققققة أمقققا السققققؤال الثققققاني عققققن أ 

 علقققى سقققبيل المثقققال فقققي مؤسسقققة أسقققباير زون يجقققب توحيقققد كافقققة الوحقققدات اإلداريقققة وهقققي توحيقققد الوحقققدات فقققي المؤسسقققة

 One)أكاديميقققة أسقققباير، واسقققبيتار، ومكتقققب القققرئيس، والخقققدمات اللوجسقققتية( تحقققت شقققعار فريقققق واحقققد وروح واحقققد )

Team One Spirit مؤسسقققة الالمؤسسقققة وذلقققك بحسقققب المسقققتجيب األول. ويقققرى المسقققتجيب الثقققاني أن  رؤيقققة( لتحقيقققق

فقققي حقققين يقققرى المسقققتجيب الثالقققث لعقققالم. يجقققب أن تكقققون المرجقققع األساسقققي فقققي الرياضقققة فقققي دولقققة قطقققر وفقققي ا الرياضقققية

ومقققن وجهقققة نظقققر المسقققتجيب دعقققم اسقققتراتيجية الشقققركة مقققن خقققالل إسقققتراتيجية وحقققدات األعمقققال وخطقققط العمقققل.  يجقققبأن 

تم تصققميم إسققتراتيجيات علققى مسققتوى المؤسسققة ككققل وتسلسققلها إلققى وحققدة أعمالهققا مققن خققالل إطققار أن يققالسققابع أنققه يجققب 

المسققققتجيبين األربققققع علققققى ضققققرورة توحيققققد ودمققققج الوحققققدات اإلداريققققة فققققي المؤسسققققة  (. ونققققرى هنققققا أجمققققاعBSCعمققققل )

 وذلك لتصميمـ وتحقيق، وتنفيذ االستراتيجية بسالسة وسهولة. 

 التغييقققرات المطلوبقققة فقققي المنظمقققة التقققي سقققاعدت علقققى تهيئقققة االسقققتراتيجية للتنفيقققذفيمقققا يتعلقققق بالسقققؤال الثالقققث عقققن مقققاهي 

والتققققي تأخققققذ بعققققين  ٠٢٠٢أن مؤسسققققة أسققققباير زون تعمققققل علققققى إسقققتراتيجية جديققققده لمققققا بعققققد كانقققت االسققققتجابات التاليققققة: 

االعتبقققار فيهقققا مقققالم يقققتم تحقيققققه فقققي االسقققتراتيجية السقققابقة ومقققن أهقققم التغيقققرات هقققي تغيقققر رؤيقققة المؤسسقققة ووضقققع أهقققداف 

ا فقققي السقققنوات القادمقققة هقققي واقعيقققه وملموسقققة تسقققتطيع المؤسسقققة تحقيقهقققا. ومقققن أهقققم األمقققور التقققي تسقققعى المؤسسقققة تحقيقهققق

االسققققتفادة مققققن مققققوارد أسققققباير المتاحققققة والنظققققر فققققي تنققققوع مصققققادر دخققققل المؤسسققققة خصوصققققا أن أسققققباير مؤسسققققه غيققققر 

ربحيقققه لكقققن تقققم تنققققيص التمويقققل لهقققا وأيضقققا االهتمقققام بقققالموظفين وتحقيقققق األمقققن القققوظيفي لهقققم فقققي ظقققل إنهقققاء خقققدمات 

 ول. العديد من الموظفين وذلك بحسب المستجيب األ
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بينمقققا يقققرى المسقققتجيب الثقققاني أن المتابعقققة مقققن قبقققل فريقققق اإلسقققتراتيجية وتحديقققد فريقققق عمقققل مقققن كقققل اإلدارات المعنيقققة 

للمتابعققققة والتنفيققققذ يققققتم عمققققل التغيققققرات المطلوبققققة. ومققققن رأي المسققققتجيب الثالققققث أن االلتققققزام بالقيققققادة والمسققققائلة وضققققمان 

اف باإلنجققققازات تسققققاعد المنظمققققة علققققى تهيئققققة لالسققققتراتيجية. ويققققرى تققققوافر المققققوارد والتركيققققز علققققى النتققققائج واالعتققققر

المسقققتجيب الرابقققع أن لقققدعم تنفيقققذ اإلسقققتراتيجية نفقققذت أسقققباير مبقققادرات مختلفقققة تتعلقققق بشقققكل رئيسقققي بالثقافقققة التنظيميقققة 

 ودعم التغييرات الهيكلية بمراجعة ومراقبة متكررة لألداء.

حيقققث ذكقققر  ات الرياضقققية فقققي دولقققة قطقققراالسقققتراتيجية التقققي تواجهقققا المؤسسقققوفقققي السقققؤال الرابقققع حقققول أهقققم مشقققاكل تنفيقققذ 

عققققدم تعققققاون الوحققققدات واألقسققققام يسققققاهم فققققي تحقيققققق األهققققداف. ويققققرى المسققققتجيب الثققققاني باالنشققققغال أن المسققققتجيب األول 

بقققاألمور التشقققغيلية فقققي بعقققض الفتقققرات يقققؤدي إلقققى التعطيقققل فقققي تنفيقققذ اإلسقققتراتيجية. ويقققرى المسقققتجيب الثالقققث بقققأن إذا 

 افر الموارد. كانت اإلستراتيجية غير واضحة فهناك خطر فقدان التركيز والفهم وااللتزام وتو

وأخيقققرا يقققرى المسقققتجيب الرابقققع بأنقققه تقققم تخصقققيص الميزانيقققة ومواءمتهقققا مقققع المبقققادرات اإلسقققتراتيجية ومقققع ذلقققك ظهقققور 

 بعض التحديات الداخلية المتعلقة بالتزام األفراد وانعدام المسائلة. 

المسقققتجيب األول أنقققه يجقققب  األدوات المسقققتخدمة فقققي تقيقققيم اإلسقققتراتيجية مقققن وجهقققه نظقققرأمقققا فقققي السقققؤال الخقققامس حقققول 

يققققققتم تقققققققيم اإلسققققققتراتيجية مققققققن خققققققالل تحقيققققققق األهققققققداف حيققققققث إن األهققققققداف لهققققققا نققققققوعين قيققققققاس عققققققن طريققققققق أن 

KPI&Initiatives أمقققققا المسقققققتجيب الثقققققاني يقققققرى بأنقققققه يجقققققب تطبيقققققق برنقققققامج تقيقققققيم األداء واألهقققققداف وكقققققذلك ربقققققط .

للمققققوظفين يسققققاعد فققققي تقيققققيم اإلسققققتراتيجية بشققققكل صققققحيح. اإلسققققتراتيجية بأهققققداف المققققوظفين مققققن خققققالل برنققققامج التقيققققيم 

ويققققرى المسققققتجيب الثالققققث بققققأن يققققتم قيققققاس األهققققداف مققققن خققققالل مؤشققققرات األداء الرئيسققققية باسققققتخدام مققققنهج بطاقققققة األداء 

المتقققوازن. أمقققا المسقققتجيب الرابقققع يقققرى بقققأن تسقققتخدم أسقققباير أدوات مختلفقققة لقيقققاس وتقيقققيم اسقققتراتيجيتها مقققن خقققالل قيقققاس 

ج األهققققداف المحققققددة )مؤشققققرات األداء الرئيسققققية والمبققققادرات( وتقققققديم تقققققارير متكققققررة عققققن اإلنجققققازات والتحققققديات نتققققائ

 التي تواجه اإلدارة العليا.

مؤسسقققات  أهقققم النتقققائج التقققي تقققم الحصقققول إليهقققا عنقققد تطبيقققق اإلدارة اإلسقققتراتيجية فقققيفيمقققا يتعلقققق بالسقققؤال السقققادس عقققن 

مؤسسقققه أسقققباير زون تسقققعى لتحقيقققق رؤيتهقققا وأن تطبيقققق اإلسقققتراتيجية  أكقققد المسقققتجيب األول علقققى أن القطقققاع الرياضقققي

ضققروري للوصقققول القققى هقققذه الرؤيقققة وذلقققك عقققن طريقققق األهقققداف حيقققث يقققتم مراقبقققه الوحقققدات واألقسقققام ومعرفقققه إنتقققاجيتهم 

جية. ويتفقققق المسقققتجيب الثقققاني مقققع للوصقققول إلقققى هقققذه الرؤيقققة والتقققي بالتقققالي سقققوف تسقققاعد علقققى تصقققميم وتنفيقققذ اإلسقققتراتي

تركقققز  أن المؤسسقققات الرياضقققية فقققي قطقققر يجقققبالمسقققتجيب األول عقققي هقققذه النقطقققة. أمقققا بجيقققب المسقققتجيب الثالقققث يقققرى 

علقققى نتقققائج اإلسقققتراتيجية فقققي المجقققاالت التاليقققة: نتقققائج األداء، واالسقققتدامة الماليقققة، ونتقققائج أصقققحاب المصقققلحة والمعرفقققة 

مسقققتجيب الرابقققع علقققى رأي المسقققتجيب األول والثقققاني حيقققث إنقققه سقققاعدت صقققياغة إسقققتراتيجية والنمقققو. كمقققا يؤكقققد مقققن ال

مشققققتركة المنظمققققة علققققى التركيققققز علققققى األهققققداف المشققققتركة ودعمققققت وحققققدات أعمالهققققا لفهققققم رؤيققققة المنظمققققة ومواءمتهققققا 

 ودعم تنفيذها.
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وفقققي السقققؤال السقققابع واألخيقققر حقققول تققققديم اقتراحقققات أخقققرى متعلققققة فقققي اإلدارة االسقققتراتيجية فقققي القطقققاع الرياضقققي فقققي 

مقققن المتققققرح هقققو توحيقققد اإلسقققتراتيجية القطقققاع الرياضقققي مقققع توحيقققد المؤسسقققات  بقققأنذكقققر المسقققتجيب األول  الدولقققة حيقققث

بينمقققا ول إلقققى أهقققداف الدولقققة فقققي القطقققاع الرياضقققي. والقققوزارات الرياضقققية تحقققت سققققف واحقققد واسقققتراتيجيه موحقققده للوصققق

أن تصقققبح الرياضقققة ونظقققام الحيقققاة الصقققحي جقققزء مقققن أسقققلوب الحيقققاة الروتينقققي مقققن خقققالل تقققوفير اقتقققرح المسقققتجيب الثقققاني 

أمققا المسقققتجيب الثالقققث لقققم كققل المتطلبقققات فقققي كققل األمقققاكن كمسقققارات المشققي والجقققري والدراجقققة وغيرهققا مقققن الرياضقققات. 

اقتراحققققات مسقققتقبلية بمققققا يخقققص اإلدارة اإلسققققتراتيجية فقققي المؤسسقققة. وذكققققر المسقققتجيب الرابققققع أنقققه جميققققع  تكقققن لديقققة أي

 بحاجة إلى استراتيجية واضحة للرياضة على المستوى القطري.المؤسسات الرياضية في دولة قطر 

 

 .مقترحاتوال والتوصيات االستنتاجات الخامس: الفصل

 .االستنتاجات

  .لمواجهة المشاكل التي تواجه تنفيذ االستراتيجيات في القطاع الرياضي يجب العمل على توحيد األهداف وبالتالي تنفيذها 

  تحقيق رؤية المنظمات يتم بشكل صحيح ذلك عند تطبيق أهداف اإلستراتيجية. العمل على 

 .التوصيات

 ،وتحقيق، وتنفيذ اإلستراتيجية بسالسة وسهولة. توحيد ودمج الوحدات اإلدارية في المؤسسة يساعد على تصميم 

 استخدام بطاقة األداء المتوازن (Balance Scorecard) لها من أهمية لجعل اإلستراتيجية سهلة وواضحة للجميع،  لما

 ولقياس مستوى األداء على مستوى المنظمة.

  استخدام أدوات قياس وتقييم االستراتيجيات في المؤسسات الرياضية تساعد على الوصول إلى نتائج جيدة وتحقيق

 األهداف المطلوبة. 

 .المقترحات

  .ضرورة وجود إستراتيجية رياضية واضحة في دولة قطر 

  .مشاركة جميع الموظفين في مختلف المستويات اإلدارية في وضع األسس واألفكار لإلستراتيجيات الجديدة 

 .الخاتمة

 صقققياغة علقققى قطقققر فقققي الرياضقققة لتطقققوير اإلسقققتراتيجية بقققاإلدارة الخاصقققة الخطقققة تركقققز أنقققه لنقققا تبقققين ختامقققا

 القققدرات حققدود فققي إنجققاز أعلققى تحقيققق لأجقق مققن ذلققك  الرياضققة. أهققداف لتحقيققق المققوارد وتخصققيص عمققل وخطققة رؤيققة

 أسققققباير مؤسسققققة مثققققل: الرياضققققية بالمؤسسققققات الخاصققققة الرياضققققية النتققققائج تحسققققين فققققي المسققققاهمة إلققققى ويهققققدف الحاليققققة

 عقققالوة الرياضقققي. القطقققاع مؤسسقققات مقققن وغيرهقققا والمشقققاريع لقققإلرث العليقققا واللجنقققة القطريقققة، األولمبيقققة واللجنقققة زون،

 اإلدارة خقققالل مقققن لهقققا المناسقققبة القطريقققة الرياضقققية البيئقققة فقققي المختلفقققة الرياضقققية األنظمقققة خقققالإد أهميقققة بيقققان ذلقققك، علقققى

 الرياضي، القطاع يتبعها التي اإلستراتيجية
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 خقققالل مقققن هقققذا كقققل  والرياضقققة. البدنيقققة التربيقققة تطقققوير بقطقققر الرياضقققة لتطقققوير اإلسقققتراتيجية الخطقققة وتعزيقققز 

 مقققن العديقققد تحقيقققق خقققالل مقققن الهقققدف ويتحققققق الرياضقققي القطقققاع تحقيقهقققا إلقققى يسقققعى التقققي البدنيقققة التربيقققة معلومقققات تحديقققد

 .الرياضية األنشطة

 

 .المراجع قائمة

تم االسترجاع  جريدة الشرق.مايو(.   0، 0202. )0200-0202قطاع اإلثراء الثقافي والتمييز الرياضي  الثقافة تدشن إستراتيجية

 https://cutt.us/jcX0Hمن الرابط التالي: 

. تم االسترجاع من جريدة الشرقمايو(. اإلدارة اإلستراتيجية محرك أساسي وراء نجاح أي مؤسسة.  2، 0204الدرعي، وليد. )

 https://cutt.us/L4Y26الرابط التالي: 

. تقققققم جريقققققدة لوسقققققيل اإللكترونيقققققةمقققققايو(.  0، 0202تدشقققققين إسقققققتراتيجية قطقققققاع اإلثقققققراء الثققققققافي والتميقققققز الرياضقققققي. )

 https://cutt.us/75Yrwاالسترجاع من الرابط التالي: 

الة ماجستير(. )رسمايو(. دور اإلدارة اإلستراتيجية في تحقيق الفعالية التنظيمية بالمؤسسات الرياضية.  02، 0202خزار، بشير. )

  https://cutt.us/fgE7A:االسترجاع من الرابط التاليتم 

م االسترجاع ت موقع أسود البيزنس.صفات ومهارات القائد اإلستراتيجي.  -يونيو(. القائد اإلستراتيجي  02، 0202خطاب، محمد. )

 https://cutt.us/UWAq4من الرابط التالي: 

تم االسترجاع من الرابط التالي:  موضوع. موقعيوليو(. مفهوم اإلدارة االستراتيجية.  02، 0202صالح، رزان. )

https://cutt.us/m6LVu 

(. االتجاهات الحديثة في اإلدارة االستراتيجية الرياضية ]نسخة إلكترونية[. تم 0202عبد الغني، نعمان، ورضا، حمروش. )

 https://cutt.us/HE4Qt الرابط التالي: اإللكتروني من anyflipاسترجاعه من قاعدة بيانات 

. تققققم االسققققترجاع عربققققي اإللكترونققققيeموقققققع مققققارس(. معوقققققات التخطققققيط اإلسققققتراتيجي.  02، 0202عضققققيبات، والء. )

 https://cutt.us/x6i7xمن الرابط التالي: 

 https://cutt.us/0IPjJ تم االسترجاع من الرابط التالي: مجلة رواد األعمال.سبتمبر(.  05، 0205مسري، وسيم بن حسن. )

 https://cutt.us/Q4uF7 مدونة[. تم االسترجاع من الرابط التالي:رواد](. 0202معنى مؤشر األداء الرئيسي. )

(. اإلدارة اإلستراتيجية الحديثة. ]نسخة إلكترونية[. تم استرجاعه من قاعدة بيانات المنهل من 0204محمد، هاني محمد. )

 https://cutt.us/hN8lN الرابط التالي:

. 0202 -0200األولمبيقققققة القطريقققققة تدشقققققن إسقققققتراتيجية الرياضقققققة أغسقققققطس(. اللجنقققققة  2، 0200محمقققققودي، العربقققققي. )

 https://cutt.us/ufSyu تم االسترجاع من الرابط التالي: جريدة العرب اإللكترونية.
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 . تم االسترجاع من الرابط التالي: جريدة الشرقديسمبر(.  00، 0202. )0202مؤسسة أسباير زون. إسهام في تحقيق رؤية قطر 

https://cutt.us/m4mPD 

 

 .المالحق

 الشخصية. المقابالت أسئلة

 ما مدى تطبيق اإلدارة اإلستراتيجية في المؤسسات الرياضية في دولة قطر؟ 

 ما هي أهم مالمح االستراتيجية العامة للمؤسسات الرياضية؟ 

  هي التغييرات المطلوبة في المنظمة التي ساعدت على تهيئة االستراتيجية للتنفيذ؟ما 

 ما هي أهم مشاكل تنفيذ االستراتيجية؟ 

 ما هي األدوات المستخدمة في تقييم االستراتيجية؟ 

 ماهي أهم النتائج التي تم الحصول إليها عند تطبيق اإلدارة اإلستراتيجية؟ 

 علقة في اإلدارة االستراتيجية في القطاع الرياضي في الدولة؟هل هناك أي اقتراحات أخرى مت 

 

 

 .العلمي والنشر لألبحاث األكاديمية المجلة الصفار، هللا عبد جعفر نوف/ الباحثة ،0200©  محفوظة الحقوق جميع

(CC BY NC) 
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دور نظام حماية الطفل في الوقاية من العنف األسري ضد األطفال من وجهة نظر العاملين في 

 مجال الحماية األسرية بمحافظة جدة

The Role of the Child Protection System in Preventing Domestic Violence 

against Children from the Point of View of Family Protection Workers in 

Jeddah Governorate 

 

 الراشدي  محمد حسن الرحمن عبدالباحث/ 

 السعودية العربية المملكة العزيز، عبد الملك جامعة أسري، وإصالح توجيه ماجستير

 

 المستخلص

د اأطلىا  مىن ضىسىري يىة الفلىف فىل الوةايىة مىن الع ى  اأهدفت الدراسة إلى  التعىرع على  دور م ىاا  ما

أشىكا  الع ى  اأسىري التعىرع على  وكىللك  ،سىرية بمحاف ىة جىد م ر العاملين فل مجا  الحمايىة اأوجهة 

مىد  فعاليىة وإسىهاا م ىاا  مايىة الفلىف مىن وجهىة م ىر الكشى  عىن و ،التل يتعامف معها م اا  مايىة الفلىف

التعرع عل  الدور الوةائل ل  اا  مايىة الفلىف فىل ، وكللك ة اأسرية بمحاف ة جد العاملين فل مجا  الحماي

التوصف إل  مقتر ات تفويرية ل  اا  ماية الفلف فل الوةاية مىن و ،عدا تكرار الع   االسري ضد اأطلا 

لىك مىن وذ ،وةد اعتمدت الدراسة عل  مى ه  المسىا االجتمىاعل بوسىلوع العي ىة، الع   اأسري ضد اأطلا 

عي ىىة عمديىىة مىىن العىىاملين فىىل مجىىا  الحمايىىة اأسىىرية بمحاف ىىة جىىد  مىىن ف ىىة  البىىا  ين ال لسىىيين خىىال  

 ،واسىتددا االسىتبياك كىودا  رئيسىية لجمىي البيامىات مىن عي ىة الدراسىة ،( ملرد 57واالجتماعيين (، وعددهم  

وكاك من أهم ال تائ  أك غالبية أفراد عي ة الدراسة ال يعلموك بوشكا  الع   اأسري التىل يتعامىف معهىا م ىاا 

أشىىكا  الع ىى   أبىىر ( وتم لىىت 23.0( وامحىىراع معيىىاري  03.2، وذلىىك بمتوسىىا  سىىابل بلىى    مايىىة الفلىىف

، كمىا أههىرت ال تىائ  أك للفلىف اأسري التل يتعامف معهىا م ىاا  مايىة الفلىف فىل االيىلاظ اللل ىل والجسىدي

( 03.0غالبية أفراد عي ة الدراسة يوافقوك عل  فعالية وإسهاا م اا  ماية الفلف، وذلك بمتوسا  سابل بلى   

أهم تلك االسهامات فىل يىتم إخعىان مىن يلىزا مىن اطىراع  الىة ا يىلاظ وتم لت  ،(.230وامحراع معياري  

أههىىرت كمىىا  ،ويسىهم فىىل مشىىر التوعيىة بملهىىوا االيىىلاظ وخفورتىهإلى  بىىرام  توهيليىة  ملسىىل أو اجتمىىاعل(، 

محىاور أدا  الدراسىة وفقىا  أفىراد العي ىة محىو  فروق ذات داللة إ صائية فل متوسىفات رراظال تائ  عدا وجود 

محىاور أدا  أفىراد العي ىة محىو  فروق ذات داللة إ صىائية فىل متوسىفات رراظ عدا وجودكللك  ،لمتغير ال ون

 وفقا  لمتغير الل ة العمرية، الدراسة 

http://www.ajrsp.com/
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محىاور أدا  أفىراد العي ىة محىو  فروق ذات داللىة إ صىائية فىل متوسىفات رراظ أههرت ال تائ  عدا وجودكما 

سن أم مة ولوائا رادعة وتلعيف اأم مة وةد أوصت الدراسة بعرور   الدراسة وفقا  لمتغير المؤهف العلمل3

 3الع   اأسري ضد اأطلا  من ةبف الجهات المع يةالقائمة لتسهم فل الحد أو التقليف من 

 3الوةاية اأسرية، الحماية اأسري، الع   الفلف،  ماية م ااالكلمات المفتاحية: 

 

The Role of the Child Protection System in Preventing Domestic Violence 

against Children from the Point of View of Family Protection Workers in 

Jeddah Governorate 

 

Abstract 

The study aimed to identify the role of the child protection system in preventing 

domestic violence against children from the point of view of those working in the 

field of family protection in Jeddah Governorate, as well as to identify the forms 

of family violence that the child protection system deals with, and to reveal the 

effectiveness and contribution of the child protection system from the point of 

view. Workers in the field of family protection in Jeddah considered, as well as 

identifying the preventive role of the child protection system in non-recurrence of 

domestic violence against children, and coming up with development proposals 

for the child protection system in preventing family violence against children, and 

the study relied on the social survey method in the sample method, And that is 

through an intentional sample of workers in the field of family protection in 

Jeddah governorate from the category (psychological and social researchers), 

whose number is (75) single, and the questionnaire was used as a main tool to 

collect data from the study sample, and one of the most important results was that 

the majority of the study sample individuals did not know about forms of violence. 

The family that the child protection system deals with, with an average of (2.30) 

and a standard deviation (0.94). The most prominent forms of domestic violence 

that the child protection system deals with are verbal abuse and The results 

showed that the majority of the study sample agreed on the effectiveness and 

contribution of the child protection system, with an arithmetic average of (2.82) 

and a standard deviation (0.48). 
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Or social), and it contributes to spreading awareness of the concept of 

victimization and its seriousness, as the results showed that there are no 

statistically significant differences in the averages of the sample members 

’opinions towards the study tool axes according to the gender variable, as well as 

the absence of statistically significant differences in the averages of the opinions 

of the sample members towards the study tool axes. According to the age group 

variable, the results also showed that there are no statistically significant 

differences in the mean opinions of the sample members towards the study tool 

axes according to the scientific qualification variable. The study recommended the 

necessity of enacting deterrent systems and regulations and activating the existing 

systems to contribute to the reduction or reduction of family violence against 

children by the concerned authorities3 

Keywords: child protection system, family violence, family protection, 

prevention. 

 

 

 المقدمة: . 0

عليهىىا  التىىل يقىىواالشىىريعة ا سىىالمية بتكىىوين اأسىىر  بشىىكف ملحىىوه وجعلهىىا اللب ىىة اأولىى   اهتمىىتلقىىد        

أسىىلوع تكوي هىىا والىى  م  التكىىوين السىىليم للمجتمىىي وجعلتهىىا ضىىرور  دي يىىة واجتماعيىىة لب ىىل البشىىر مىىن  يىى 

وا والزوجىة وبيىاك  قىوق اأب ىاظ و قىوق كىف مىن الىز اأسىرية،المؤدية إليهىا كالدفبىة والىزواا والعالةىات 

  (7:02273،العروداأسرية  والسلفة اأسرية وطرق مواجهة المشكالت والدالفات 

وتعد هاهر  الع   اأسري من ال واهر االجتماعية الم تشىر  فىل العديىد مىن المجتمعىات ا مسىامية 

دثىة فىل هىلا المعاصر  ومن المعلوا أك المجتمعات ا سىالمية والعربيىة ليسىت بعيىد  عىن تلىك المشىكالت الحا

العصر اللي ههرت عليه التق يات الحدي ة واملجرت فيه التق ية ال ور  المعلوماتية مما جعل ا ملاجو فل كف يوا 

أو أمها مىن الجىرائم التقليديىة ولكىن  م لصلة،ب ما من اأمماط الحدي ة والتل ت هر أو  مر  وتشكف كجريمة 

 (02003 غامم،لمجتمي من ةبف  طريقة ارتكابها يتم بفرق مستحدثة لم يعرفها ا

فىىاك للع ىى   واسىىتلحالها،ومىىن هىىلا الم فلىىل فىىاك لكىىف هىىاهر  عوامىىف ومسىىببات أدت إلىى   ىىدوثها 

كمىا أك هىلا الع ى  الىلي يعاميىه الفلىف  تجاهىه،اأسري ضد الفلف أسبابا  كلما توافرت بشد  ا داد هلا الع   

بف يتعد  ذلك إل  عد  أشكا  أخر  وهلا التعىدد  عن طريل أفراد أسرته ال يقتصر عل  أسلوع وشكف معين

 (003:ا.020 اأمين،بفبيعة الحا  له توثير كبير فل ا دياد معاما  الفلف  
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على  الفلىف والتىل ضد اأطلا (؛  ال اهر   الع  وم را  لما التمسه البا   من اآلثار السلبية لتلك 

  ماية للفلف للوةاية من الع   اأسري؛يعود ضررها عل  اأسر  والمجتمي، ولكوك وجود م اا 

عىن دور م ىاا  مايىة الفلىف فىل الوةايىة مىن  للبحى  والتقصىلإفىراد المسىا ة الكافيىة ير  البا    

 الع   اأسري ضد اأطلا  من وجهة م ر العاملين فل مجا  الحماية اأسرية بمحاف ة جد 3 

 

 :  الدراسةمشكلة . 0.0

ال ص  ال امل من القرك العشرين ك ير من التغيىرات السىريعة ابتىداظ  لقد شهد المجتمي السعودي فل 

بما أ دثته ثور  االتصاالت والتك ولوجيا فل العقدين الماضيين كامت كليلىة با ىدات تغيىرات سىريعة فىل ب ىاظ 

المجتمي بكافة ع اصره ومكوماته، ومن ضم ها اأسر  التل شهدت تغيرات ب ائيىة ووهيليىة أثتىرت فىل تلاعىف 

د  أفرادها وأدائها لكافة وهائلها ال لسية واالجتماعيىة واالةتصىادية، وربمىا تكىوك مصىدر إ عىاا أو خفىر يهىدت

التىل  المشىكالت، واللي يعتبر من أهىم اأسريم ف ما محن بصدده الع   ؛ أ د أععائها؛ فيشعر بعدا اأماك

 العربية السعودية مم لة   المملكةب من  كومة اللي تفلت  اأمر ،اأفراد، والسيما اأطلا لها أثر كبير فل  يا  

مشىىاظ إخرهىىا روكىىاك اأسىىر ، للتعامىىف مىىي هىىاهر  الع ىى   القيىىاا بعىىد  جهىىود االجتماعيىىةفىىل و ار  الشىىؤوك 

عىاا ( .0هى؛؛  يى  تدىدا ا دار  الفلىف 0007/./0 بقىرار و اري بتىاري  االجتماعيةالعامة للحماية  ا دار 

م ىاا اأمىاك اأسىري؛ تىم صىدور  لالعربية السعودية فل تقديم ما يحقتىدوك3 واستمرارا  فل جهود المملكة فما 

 االجتماعيىة وكؤهى؛، كمىا أصىدرت و ار  الشى07/00/00.0تىاري  فىل  (70ا/ السامل رةىم  باأمرالحماية، 

 تىاري ( فىل 0.205رةىم   جتماعيىةاالوك ؤبقرار معىالل و يىر الشى ا يلاظالت ليلية ل  اا الحماية من  الالئحة

تىاري  فىل  (.5420رةىم   االجتماعيةبقرار و ير العمف والت مية  اأخير  الالئحةثم صدرت ه؛، 7/00.7/.

  ه؛02/0/00023

 

 :  الدراسةأهمية . 0.0

 : جامبين؛ اأهمية العلمية واأهمية العملية عل  ال حو التاللفل  تتم ف أهمية الدراسة

مشىىىكلة الع ىىى  اأسىىىري ضىىىد اأطلىىىا ؛ والتىىىل ت عىىىد مىىىن أهىىىم المشىىىكالت التربويىىىة  تسىىىتعرل الدراسىىىة -

 واالجتماعية التل يتعرل لها اأب اظ من والديهم أو أفراد أ سرهم3

الدراسة تت او  هاهر  عل  درجة كبير  من اأهميىة؛ لمىا تحتىوي عليىه مىن رثىار سىلبية فىل اأطلىا  مىن  -

ال  ري المىرتبا بىالع   وا ىد  مىن  للجامبية أخر ، فهل تعي  ما ية، وفل المجتمي مستقبال  من ما 

 الدراسات التل ت جر  فل مجتمي له خصائصه ال قافية واالجتماعية المحدد 3 

يؤمف فل أكت ال تائ  التل ستتوصىف إليهىا الدراسىة؛ يمكىن أك تكىوك مرشىدا  للقىائمين على  رعايىة اأطلىا   -

بىىالمجتمي؛ مىىن أجىىف برمىىام  شىىامف تسىىهم فيىىه الهي ىىات والمؤسسىىات االجتماعيىىة والتربويىىة وا عالميىىة 

 بالتوعية بهله ال اهر  ومد  خفورتها3 
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 أهداف الدراسة: . 3.0

 إل  تحقيل اأهداع اآلتية:  تهدع الدراسة

مىن وجهىة م ىر العىاملين فىل  سري التل يتعامف معها م اا  ماية الفلىفأشكا  الع   اأالتعرع عل   03

 جد 3مجا  الحماية اأسرية بمحاف ة 

مد  فعالية وإسهاا م اا  ماية الفلف من وجهة م ر العىاملين فىل مجىا  الحمايىة اأسىرية  الكش  عن 03

 3بمحاف ة جد 

مىن وجهىة فل عدا تكرار الع   االسري ضىد اأطلىا  عل  الدور الوةائل ل  اا  ماية الفلف التعرع  3.

 م ر العاملين فل مجا  الحماية اأسرية بمحاف ة جد 3  

 تساؤالت الدراسة: . 4.0

 :  ا جابة عل  التساؤالت اآلتيةهله الدراسة إل   تسع 

 م اا  ماية الفلف؟ما أشكا  الع   اأسري التل يتعامف معها  -0

مىىا مىىد  فعاليىىة وإسىىهاا م ىىاا  مايىىة الفلىىف مىىن وجهىىة م ىىر العىىاملين فىىل مجىىا  الحمايىىة اأسىىرية  -0

 بمحاف ة جد ؟

ما الدور الوةائل ل  اا  ماية الفلىف فىل عىدا تكىرار الع ى  اأسىري ضىد اأطلىا  مىن وجهىة م ىر  -.

 العاملين فل مجا  الحماية اأسرية بمحاف ة جد ؟  

ات التفويرية ل  اا  ماية الفلف فل الوةاية من الع   اأسىري ضىد اأطلىا  مىن وجهىة ما المقتر  -0

 م ر العاملين فل مجا  الحماية اأسرية بمحاف ة جد ؟  

 :  واالجرائية( )النظريةالدراسة مفاهيم . 5.0

 العنف:/ 0

يعرع الع   بومه " السلوك المصا ب للقسو  والعدواك والقهر وا كراه وهو عاد  سلوك بعيىد عىن 

التحعىىر والتمىىدك تسىىت مر فيىىه الىىدوافي والفاةىىات العدواميىىة اسىىت مارا  صىىريحا  كالعىىرع والتكسىىير والتىىدمير 

 ( 073 :.022 ،للممتلكات باستدداا القو  وا كراه "   الدولل

الع   إجرائيا  بومه: هو سلوك فعلل أو لل ل يتعمن استدداا القو  والتهديد  لحاق ويعرع البا   

 اأذ  والعرر باآلخرين3

 األسري:/ العنف 0

يعرع الع   اأسري بومه " هو كف سلوك يقوا به أ د أفراد اأسر  ويلحىل ضىررا  ماديىا  ومع ويىا   

واعىه والفىرد واالعتىداظ الج سىل و ىبر الحريىة ضد فرد رخر من اأسىر  ملسىها ويشىمف الع ى  العىرع بوم

 (03. :.022 ،والحرماك من  اجات أساسية وإجبار اللرد عل  القياا بلعف ضد رغبته"   هتاو

: عل  أمه ذلك السىلوك الممىارع على  أ ىد أفىراد اأسىر  ومىت  ع ىه إجرائياويعرع الع   اأسري 

 عليهم3ضرر مادي أو مع وي 
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 الطفولة:/ مرحلة 3

وكلمىة طلىف تفلىل  ال عومىة،وأصف الللظ مىن الفلولىة أو  شلظ،الفلف فل اللغة هو الصغير فل كف 

 عل  اللكر واأم  3 

 -هل: والفلف ع د علماظ االجتمان يعرع فل ثالثة أوجه 

 اأول : هل من مر لة التكوين وممو الشدصية وتبدأ من الميالد  ت  طور البلوغ3  -

 سب السن  يى  يسىم  طلىال  مىن لح ىة المىيالد  تى  سىن ال اميىة عشىر مىن  الفلولة تتحدد ال امية: إك -

 عمره3 

وتدتلى  مىن ثقافىة إلى  أخىر  وةىد ت تهىل ع ىد  الرشىد،ال ال ة: الفلولة هل مىد  الحيىا  مىن المىيالد إلى   -

  ( 3..0 :ا.022،  القشقشل البلوغ أو ع د الزواا

 هو كف إمساك فل سن السابعة ولم يتجاو  سن ال ام ة عشر من عمر 3 :للفلفأما التعري  ا جرائل 

  األطفال:/ العف ضد 4

يعرع الع   ضد الفلف بومه هو" مجموعىة مىن الممارسىات التىل يقىوا بهىا أ ىد أععىاظ اأسىر  أو 

 العائلىىة ضىىد أطلالهىىا ممىىا يعىىرل  يىىا  الفلىىف أم ىىه وسىىالمته وصىىحته الجسىىدية والعقليىىة للدفىىر مىىن ةبىىف مىىن

وإرغامىه على  القيىاا  ،الحرماك من  اجاته اأساسىية شتمه،  بسه، بومواعه،يقوموك عل  رعايته، كالعرع 

 (0200:43 ، اأسعدبلعف ضد رغبته " 

أي عمف أو سىلوك متكىرر ومتعمىد ودائىم الحىدوت يصىدر  بومه:ويعرع الع   ضد اأطلا  إجرائيا  

تجاه الفلىف ويتسىبب فىل إ ىدات أي مىون مىن اأذ  أو العىرر على  الفلىف سىواظ  ،من ةبف أ د أفراد اأسر 

 ضررا  بدميا  أو ملسيا  أو ج سيا 3

 الطفل:حماية  نظام/ 5

يعرع ال  اا بومه " وعرفه  بومه "الى ما أو اأسىلوع الىلي يتكىوك مىن عىد  ع اصىر أو و ىدات مترابفىة، 

ال  ىاا" وه ىىاك مىن يعفى  ال  ىاا تلصىيال  أك ىىر على  أمىه " مجموعىة مىىن تتكامىف فيمىا بي هىا مىن أجىىف تحقيىل أهىداع 

اأجزاظ أو ال  م اللرعية التىل تتىداخف العالةىات بىين بععىها وبىين ال  ىاا الىلي يعىمها والتىل يعتمىد كىف جىزظ م هىا 

 3  (0224:050الكافل،  عل  اآلخر فل تحقيل اأهداع التل يسع  اليها هلا ال  اا الكلل"  عبد

أصدرتها  كومىة مجموعة من اللوائا والمواد التل  بومه:البا   م اا  ماية الفلف اجرائيا   ويعرع

والتىل تقىوا بت ليىلها و ار  المىوارد البشىرية  أمواعىهالفلف من الع   بكافىة  المملكة العربية السعودية لحماية

 بهدع وةاية الفلف المع  3والت مية االجتماعية مم لة با دار  العامة للحماية االسرية 

 االجتماعية:الحماية / 6

ي ع   بالحماية االجتماعية؛ المجهودات المقامة لتحقيل االسىتقرار االةتصىادي واالجتمىاعل وال لسىل 

 للمواط ين، وتحسين جود  الحيا  وتقليف المداطر، ودعمهم ع د الحاجة فل مرا ف  ياتهم المدتللة،
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ضمام ا لحل العيش الكريم، والحدت من اللقر والعع  وا ةصاظ، وتهتم الدولة بوضي بىرام  وةائيىة  

ن الحماية المؤةتة والد  ، و ار  المىوارد البشىرية والت ميىة االجتماعيىة 3اعمة أفراد المجتمىي ع ىد  ىاجتهمتمكِّ

0200)3 

 الدراسات السابقة والنظرية المستخدمة . 0

 السابقةالدراسات  .0.0

دراسة مسحية تحليلية فل م فقة المدي ة  :بع واك " الع   اأسري (0101 ،)نايف المروانيدراسة 

 ،وةد هىدفت الدراسىة إلى  التعىرع على   جىم مشىكلة الع ى  اأسىري فىل مجتمىي المدي ىة الم ىور  ،الم ور  "

 ،متغيىر  العمىر والجى ر(كللك التعرع عل  بعض الدصائص المميز  للمعتد  علىيهم  المع لىين( مىن  يى  

كىللك التعىرع على  اأسىباع المؤديىة للع ى  اأسىري،  ،وكللك معرفة أممىاط الع ى  اأسىري اأك ىر شىيوعا  

وةد استددا البا   الم ه  الكمل  ،كللك معرفة ا جراظات التل تتدل لم اةشة ومعالجة ةعايا الع   اأسري

وذلىك مىن خىال  تحليىف هىله  ،متائ  موضوعية دةيقة ومحدد اللي تستددا فيه اأرةاا والجداو  للوصو  إل  

 ي  تشمف إ صاظات  االت الع   اأسري التل يتم التعامىف معهىا مىن  ،اأرةاا واستقراظها ومعرفة داللتها

وةىىد أوصىىت الدراسىىة بعىىرور  إجىىراظ مزيىىد مىىن  ،ةبىىف جهىىا  الشىىرطة ولج ىىة الحمايىىة االجتماعيىىة بالم فقىىة3

البحوت والدراسات االجتماعية عل  مرتكبل جرائم الع   اأسىري وعلى  العىحايا للتعىرع على  مزيىد مىن 

 اأسباع وإلقاظ العوظ عل  اآلثار المترتبة عل   وادت الع   اأسري3

طلىىا  فىىل المرا ىىف بع ىىواك " الع ىى  اأسىىري الموجىىه ضىىد اأ (0101 ،الزهرانددي )فهددددراسىىة 

وةىد هىدفت الدراسىة إلى  التعىرع ، ( بم فقة تبىوك فىل المملكىة العربيىة السىعودية ".0-5الدراسية من عمر  

المؤديىة  المدتللىة والعوامىفعل   جم وأشكا  هاهر  الع   الموجه ضد اأطلا  فل م فقة تبوك ومصىادر  

ئد  ضىىدهم، وةىىد تكومىىت عي ىىة الدراسىىة مىىن كمىىا تهىىدع إلىى  التعىىرع علىى  أممىىاط الع ى  السىىا ،لحىدوت الع ىى 

وةىىد تىىم اسىىتدداا مقيىىاع الع ىى  اأسىىري  ،( طالىىب وطالبىىة تىىم اختيىىارهم بالفريقىىة العشىىوائية الفبقيىىة.0.7 

كمىا أك  ،وكاك من أهم متائ  الدراسة أك ا مىات أك ىر تعرضىا  للع ى  ال لسىل والجسىدي اأطلا 3الموجه ضد 

 3ك ر ارتكابا  للع   ضد اأطلا هو اأاأع ذو المستو  التعليمل اأةف 

اأسىري بم فقىة  بع واك " دور هي ىة  قىوق االمسىاك فىل الحىد مىن الع ى  (0101) سالم المطيري، دراسة

وةىىد هىىدفت إلىى  التعىىرع علىى  دور هي ىىة  قىىوق االمسىىاك فىىل الحىىد مىىن الع ىى  اأسىىري بم فقىىة الريىىال  ،الريىىال "

وذلىىك مىىن خىىال  التعىىرع علىى  أممىىاط الع ىى  اأسىىري التىىل تىىرد للهي ىىة، وأيعىىا  كىىاك مىىن أهىىدافها معرفىىه التىىدابير 

لكشى  عىن المعوةىات التىل تحىد مىن وا جراظات الميدامية والوةائية التل تتدىلها الهي ىة للحىد مىن الع ى  اأسىري، وا

( فىردا  مىن م سىوبل ..0دور الهي ة فل مواجهة الع   االسري، وةد شملت عي ة الدراسة من خىال  المسىا الشىامف  

هي ة  قوق االمساك بم فقة الريال، وةىد اعتمىدت الدراسىة المى ه  الوصىلل م هجىا  للدراسىة، وكىاك مىن أهىم ال تىائ  

لعىد   اتداذهىاأك دور هي ة  قوق االمسىاك فىل الحىد مىن الع ى  االسىري ي هىر مىن خىال  التل توصلت اليها الدراسة 

تدابير وإجىراظات ميداميىة ووةائيىة مىن أهمهىا متابعىة مىا ت شىره وسىائف االعىالا مىن ةعىايا ومشىكالت متعلقىة بىالع   

 3اأسري
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" بع ىىىواك " خبىىىرات اأطلىىىا  مىىىن الع ىىى  الم زلىىىل: اسىىىتجابة  ( (Stanley &Others,2011دراسىىىة

وةد هدفت الدارسة إل  توضيا الكيليىة التىل مىن خاللهىا يىتم التعىرع عىن اسىتجابة  ،الشرطة وخدمات  ماية الفلف "

الشىىىرطة ومؤسسىىىات خىىىدمات الفلىىىف الم تشىىىر  والمتدصصىىىة فىىىل خىىىدمات  ىىىوادت الع ىىى  الم زلىىىل ضىىىد اأطلىىىا  

 ع الرسمية فل المملكة المتحد ، والمسجلة فل الكشو

حمايىة الفلىف  ي  استددمت الدراسة التقارير المسىجلة واال صىائيات الرسىمية لىد  الشىرطة والمؤسسىات المع يىة ب

ر ةىىدمت تقريىىر  ىىو   ىىوادت مىىن اأسىى %02سىىري،  يىى  توصىىلت متىىائ  الدراسىىة الىى  أك عىىن  ىىوادت الع ىى  اأ

خىدمات  مايىة الفلىف فىل الىبالد، بي مىىا  أوتواصىف سىابل مىي الشىرطة سىري لىير لىديها خبىرات ماضىية او الع ى  اأ

مىىن عي ىىة البحىى  تعىىد هىىل اأك ىىر  صىىوال  علىى  خىىدمات الشىىرطة ومؤسسىىات  مايىىة الفلىىف  %7أشىىار مىىا يقىىارع 

واالسر  التل تعمف عل  ةعايا الع   االسري، وكىاك مىن أهىم متىائ  البحى  أك ه ىاك مسىتو  جيىد مىن الت سىيل بىين 

رطة وبىىين مؤسسىىات  مايىىة االسىىر  والفلىىف فىىل مجىىا  الع ىى  االسىىري، و  ىىددت مجموعىىة مدتللىىة مىىن أةسىىاا الشىى

اأسىىاليب المبتكىىر  لتحسىىين الت سىىيل بىىين الشىىرطة والمؤسسىىات المع يىىة بدىىدمات الفلىىف واالسىىر فيمىىا ي ىىدرا تحىىت 

  المعلومىات لتقىديم خيىارات ةعايا الع   الم زلل، وتلك ا جراظات بدورها تزيد وتعز  اللرص بىين الجهتىين لتبىاد

عمليىىة مه يىىة للدىىروا بقىىرارات ماجحىىة وفعالىىة لالسىىتجابة لددمىىة اأطلىىا  واالسىىر علىى   ىىد سىىواظ التىىل تعىىامل مىىن 

 3الع   الم زلل وهلا مما يعز  استقرارها وتماسكه 

بلجىىىاك خصىىىائيين االجتمىىىاعيين " المعوةىىىات التىىىل تواجىىىه اأبع ىىىواك  (0102الددددعجاني، هديدددة  )دراسىىىة 

علىى   إلىى  التعىىرعهىىدفت الدراسىىة بشىىكف رئيسىىل وةىىد  ،االيىىلاظ فىىل المستشىىليات الحكوميىىة "الحمايىىة مىىن الع ىى  و

المعوةىىات التىىل تواجىىه اأخصىىائيين االجتمىىاعيين بلجىىاك الحمايىىة مىىن االيىىلاظ بالمستشىىليات الحكوميىىة، وةىىد تىىم تفبيىىل 

اعيين واالخصىائيات االجتماعيىات بلجىاك الحمايىة مىن الدراسة من خال  الحصىر الشىامف لجميىي االخصىائيين االجتمى

( اخصىىائيا واخصىىائية، وةىىد اسىىتددا فىىل الدراسىىة .0الع ىى  وااليىىلاظ فىىل المستشىىليات الحكوميىىة والبىىال  عىىددهم  

لمعوةىات الشدصىية التىل تواجىه االخصىائيين االجتمىاعيين ، وكاك من أهىم متىائ  الدراسىة أك ااالستبامة كودا  للدراسة

يين فىل مجىا  الحمايىة غمول الدور المه ل لد  بعض االخصىائيين االجتمىاعهل لحماية من الع   وااليلاظ بلجاك ا

هىل معوةىات الممارسىة المه يىة التىل تواجىه االخصىائيين االجتمىاعيين بلجىاك الحمايىة مىن االيىلاظ من االيلاظ، كما أك 

المعوةىات وأك أهىم  ،ك الحماية مىن الع ى  وااليىلاظلجاعدا وجود دورات تدريبية كافية لألخصائيين االجتماعيين فل 

المرتبفة بالعمالظ التل تواجه االخصائيين بلجاك الحماية من االيلاظ خوع ضحايا الع ى  االسىري مىن  رمىامهم مىن 

 أب ائهم وأسرهم متيجة التقدا ببالغ عن الع  3 

 

 السابقة.التعقيب على الدراسات 

يتعا من الدراسات السابقة أهمية موضون الدراسة الحالية،  ي  أك معرفة " دور م اا  مايىة الفلىف        

طلا  " موضي اهتماا العديد مىن الدراسىات، وكمىا يتعىا مىن العىرل ل الوةاية من الع   اأسري ضد اأف

ن ه ىاك دراسىة وا ىد  اهتمىت السابل لبعض الدراسات المرتبفىة اخىتالع عي اتهىا بىاختالع أهىدافها، ولىم تكى

 السابقة3م اا  ماية الفلف( وهلا ما يميز هله الدراسة عن غيرها من الدراسات الموضون  بدراسة هلا 
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وبىىال  ر إلىى  الدراسىىات السىىابقة يتعىىا أك الدراسىىات السىىابقة والدراسىىة الحاليىىة تتلىىل مىىن  يىى  

 ،سري"موضوعها، فهل تت او  "م اا الحماية من ا يلاظ والع   اأ

  فهىىد الزهرامىىل  ،(0202  إالت أمهىىا تدتلىى  مىىن  يىى  ت اولهىىا للموضىىون، فدراسىىة كىىال  مىىن مىىاي  المروامىىل  

( ت اولىت الع ى  االسىري الموجىه ضىد االطلىا  3 أمىا 0200 فاتن اأسىعد  ،(.020 (، يوس  الرميا 0202

ماجىىد  الصىىمادي  ،(0202  سىىالم المفيىىري ،(0207 محمىىد بيفىىار و ،(0205 مىىراا الحربىىل دراسىىة كىىال  مىىن 

 0200)، Stanley, & Others(2011)   تفرةت إل  دور أم مة الحماية من االيلاظ والع ى  اأسىري ودور

الجهات والمؤسسات المع ية بللك فل مواجهة كافة أشكا  الع ى  اأسىري سىواظ كامىت تلىك المؤسسىات هي ىة 

 ،(.020   هديىىة الىىدعجامل وأمىىا دراسىىة كىىال  مىىن  ، قىىوق االمسىىاك أو الشىىرطة أو مراكىىز الحمايىىة االجتماعيىىة

تفرةىىت الىى  الىىدور الىىلي يقىىوا بىىه االخصىىائيين االجتمىىاعيين فىىل مواجهىىة الع ىى   (.020   م ىىا ل القحفىىاملو

إال أك الدراسة الحالية ركزت عل  دور م اا  ماية الفلف فىل الوةايىة مىن الع ى  اأسىري  ،وااليلاظ اأسري

 العاملين فل مجا  الحماية اأسرية بمحاف ة جد 3 ضد االطلا  من وجهة م ر

وفل ضوظ ما سبل ذكره فاك الدراسة الحالية تدتل  عن الدراسات التل سىبقتها فىل عىد  مقىاط تم ىف 

فىىل مجىىا  علىىم االجتمىىان والددمىىة  –بىىاذك ت تعىىال   –وتكسىىبها صىىلة ا ضىىافة العلميىىة  أهميتهىىا،مصىىدر 

 االجتماعية3

 

 المستخدمة في الدراسةالنظرية  .0.0

وفيمىىا يلىىل  ،لقىىد تعىىددت ال  ريىىات الملسىىر  ل ىىاهر  الع ىى  متيجىىة لتعىىدد أشىىكا  الع ىى  والىىدوافي التىىل وراظه

 وهل:الملسر  للدراسة  أهم ال  رياتيستعرل البا   

   .النظرية البنائية الوظيفية -

فىل علىم االجتمىان وتعىد مىن المعىالم  ية أك ر االتجاهات ال  رية رواجىا  م ف ال  رية الب ائية الوهيلت ي  

ويرجي تسمية هله ال  رية بالب ائية الوهيلية إلى  اعتمادهىا على  ر، لعلم االجتمان اأكاديمل المعاص الرئيسية

ويم ىف هىلاك  Function والوهيلىة Structureملهومين أساسيين فىل تحليىف المجتمىي وتلسىيره، وهمىا الب ىاظ

 .ال  ريةالملهوماك العمود اللقري لهله 

اللرعية وذلك لتحقيل التو اك  اأمساقكما يعتبر ال سل االجتماعل عل  درجة عالية من التكامف مي بقية 

وه اك عدد من المسلمات المترابفة والمتداخلىة التىل بات الوهيلية لكف مسل، فل تلبية المتفل اأمساقبين تلك 

 (0205، الحربل:ال حو التاللاعتمدت عليها ال  رية الب ائية الوهيلية وهل عل  

أو كىاك فىردا  أو جماعىة صىغير  ت  يمىا  رسىميا  أو  اجتماعيىا  سواظ كاك كائ ا   يا  أو  شلظاعتبار أي  -0

 جزاظ المترابفة3ن اأمجتمعيا  مسقا  يتول  من عدد م

 ىل ا تياجات أساسية البد من إشىباعها وإال فىاك ال سىل سىوع ي هىار أو يل اأمساقلكف مسل من هله  -0

 أو سيتغير تغيرا  جوهريا 3
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البد أك يكوك ال سل فل  الة من التوا ك فل تلبية أجزائه لحاجاته فاذا أختلت وهيلىة جىزظ مىن ذلىك  -.

 متزمة3تف الجزظ الكلل ويصبا فل  الة غير دي

 كف جزظ من أجزاظ ال سل يسهم فل تحقيل توا ك ال سل وهيليا 3 -0

دائف م ىف  اجىة المجتمىي لرعايىة دد مىن المتغيىرات والبىتلبية الحاجات لل سل مىن خىال  عى با مكاك -7

 الحعامة3سر  وممكن االستعاضة بدار ويمكن أك تقوا به اأ ،طلا اأ

تعىىد و ىىد  التحليىىف ال مىىاذا المتكىىرر  أي أك التحليىىف االجتمىىاعل الىىوهيلل ال يحىىاو  شىىرح تلاصىىيف  -4

 للهدع3رعاية أسر  معي ة بف يهتم بتحقيل اأمر ك سل أو م اا فل تحقيقها 

 

3. 

 تمهيد:

ا مسىامية عبىر تاريدهىا بىرؤ  شكف موضون الع   واةعه اجتماعية عرفتها العديد مىن المجتمعىات 

والتىل عىن  ،وذلك من خصوصىيات كىف مجتمىي ومىا يتب ىاه ،مدتللة تتباين صورها من مجتمي أسري إل  رخر

ولقىىىد أصىىىبا الع ىىى  اأسىىىري الموجىىىه ضىىىد اأطلىىىا  مىىىن أهىىىم  ،طريقهىىىا ي هىىىر الع ىىى  بتصىىى يلات مدتللىىىة

بالمرشىىدين ال لسىىيين واالجتمىىاعيين  الموضىىوعات لىىد  مدتلىى  الم  مىىات واأطىىراع بىىدأ  باأسىىر  ومىىرورا  

ف ىاهر  الع ىى  ضىد الفلىف لهىىا أسىبابها ومشىىاكلها العديىد  وم اهرهىىا  ،والتربىويين والمصىلحين االجتمىىاعيين

كما أك الع ى  ضىد الفلىف إذا مىا  ىدت ووةىي لىه تىوثيرات سىلبية ععىوية على  جسىم الفلىف ك تىائ   ،المدتللة

ولهىىا أثىىرا  اجتماعيىىا  علىى  عالةىىة الفلىىف بمحيفىىه وخوفىىه مىىن االتصىىا  بىىاآلخرين  ،ا يىىلاظ الجسىىدي والج سىىل

 (0227:0.3 ، العرود

 أوالً: مفهوم العنف األسري ضد الطفل وأسبابه وآثاره.

 الطفل:تعريف العنف األسري ضد 

تعد هاهر  الع   من ال واهر االجتماعية العالمية التل عاصرت وجود ا مساك عل  اأرل وهىو 

تعىىددت ملىىاهيم الع ىى   ولقىىد ،ويشىىكف تبعىىا  لتىىداخف ال ىىروع البي يىىة والداخليىىة لللىىرد ،سىىلوك مىىتعلم ومكتسىىب

 التعريلات:ومن أهم هله  ،اأسري من ةبف البا  ين والمدتصين م را  لتعدد أشكاله ودوافعه

يمكن العلم بىه  ما يفلل عليه فل علم االجتمان بالع   الم زلل باعتباره يتم داخف جدراك الم ز  وال

 (003: 0224 ،ما لم يتم تقديم شكو  بهلا الشوك من ةبف المعتدي عليه  المفيري

 األطفال:أسباب العنف األسري ضد 

 ذاتية:أسباب  -0

وهىلا ال ىون مىن  ،وهل تلك اأسباع التل ت بي من ال لر اللاتية لإلمساك والتل تقوده محو الع   اأسىري

 (73. :0200 ،عديد 3 اأسعدالدوافي ةد تكومت فل ملر ا مساك متيجة عوامف وهروع خارجية 
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 اقتصادية:أسباب  -0

يقىي  اأطلىا   يى تعد اأسباع والعوامف االةتصادية مىن أهىم اأسىباع المؤديىة إلى   ىدوت الع ى  ضىد 

وذلك لشعور تلىك  ،الع   اأسري بشكف كبير داخف اأسر التل تعامل من مستو  اةتصادي متدمل وم دلض

 :0227 ،العىرود  أفرادهىا3ساسية لىد  اأسر اللقير  بال قص والحرماك لعدا مقدرتها عل  توفير الحاجات اأ

74) 

 اجتماعية:أسباب 

لعف من أهم العوامف االجتماعية التل تؤدي إل   ياد  مستو  الع   وممارسىته تجىاه الفلىف هىو اأسىر  

بسبب تلككها وعدا تماسكها وةلة الحىوار واالمسىجاا بىين أفرادهىا وخاصىة إذا كامىت تعىامل مىن التلكىك متيجىة 

 (003 :0200 ، الصغير أفرادها3الوالدين أو الشقاق بين الفالق أو وفا  أ د 

 

 الخاطئة:أنماط التنشئة االجتماعية  -3

 ي  تتم ت ش ة الىلكور وا مىات  ، ي  تلعب الت ش ة االجتماعية دورا  هاما  فل برو  الع   ضد اأطلا 

 (0023 :.022 ،كرادشة  الفلولة3مدتللة من خال  مر لة  بفرق

 :وسائل اإلعالم والبرامج التي تشجع العنف -4

وبلىور  الك يىر مىن االتجاهىات  ،دورا  مهمىا  فىل  يىاد  ثقافىة الع ى  فىل المجتمىيلقد لعبت وسائف ا عالا 

والمواة  المال مة لهله ال اهر  وما تشمله وتتعم ه من رسائف التل يتعرل لها أفىراد المجتمىي مىن صىور 

ومشىىاهدات تتكىىرر بشىىكف مسىىتمر  ىىو  الع ىى  علىى  شىىكف ثقافىىة تبريريىىة تشىىجعه بشىىت  صىىوره وأشىىكاله   

 (5.3:.022 ،كرادشة

 :صور وأشكال العنف األسري الموجه ضد الطفل

 :العنف المعنوي والحسي (أ

 ،ب لسىهيىؤدي  يىلاظ الفلىف، ويلقىده إ ساسىه  الىلي اللل ىل الى ما إلى  ويشىير :العنف النفسي أو اللفظي -1

والشىائعة االسىتدلاع بالفلىف والسىدرية م ىه بشىكف مسىتمر  المىدمر  أشىكاله ومىن ،العىاطلل مموه ويعيل

 (02243 المفيري،والرفض   وا هامة الالذن المتكرر والشتم والتحقير واالمتقاد

يمارع ضىد العديىد مىن أفىراد وهلا ال ون من أموان الع   المع وي  :المنزل من والطرد المنزلي الحبس -2

 داعيىة أسىباع ه ىاك تكىن إك لىم و تى  ال سىاظ واللتيىات أيعىا  ضىدفيمىارع  ،اأسر  ولير اأطلا  فقا

 (3 2005  الشقور الم زلل3 أموان االستبعاد والحبر من مون فيه أك كليا   مرفول أمر وهو ،لممارسته

 :المادي العنف (ب

ذكىر  كاك سواظ عليه المعتدي إكراه فل الع   صور وأشكا  من الصور  وتتم ف هله :الجنسي االعتداء -0

 أهم وأخفىر االغتصاع المعتدي، ويعد مي فاضحة ج سية بوعما  القياا أو الج ر ممارسة عل  أو أم  

 عليىه المعتىد  تهديىد تحىت الج سىل االعتداظ ما يمارع وغالبا   اأسر  مفاق فل الج سل االعتداظصور 

 (02203 ، و يدلرغبات المعتدي  يرض  لم بايلائه إذا
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ويشىىير االعتىىداظ أو سىىوظ المعاملىىة الجسىىدية عامىىة إلىى  اأذ  الجسىىدي الىىلي يلحىىل  :االعتددداء الجسدددي  -0

 بالفلىف3تعمىد  فىل إلحىاق اأذ  وهو ال يوتل بالعرور  عن رغبىة م ،بالفلف عل  يد أ د والديه أو ذويه

 ا(02243،الجلبل 

 

 :خصائص األسرة المعنفة ضد أطفالها

   :المستوى االقتصادي لألسرة  (0

مسىىتو  اأسىىر  االةتصىىادي مىىن فقىىر وبفالىىة وتىىدمل المسىىتو  المعيشىىل لهىىا مىىن أهىىم  يعىىد تىىدمل وضىىع 

 3الع   اأسري ووجوده بشكف كبير العوامف اأساسية التل تسهم فل ارتلان و ياد  معد 

 المستوى التعليمي لألسرة:   (0

ر التىل تتميىز بمسىتو  فاأسى ، ي  يلعب مستو  اأسر  تعليميا  وثقافيا  دورا  رئيسيا  فل استقرار اأسىر 

 ،من ال قافة والتعليم يسودها طابي التلاهم العقالمل فل  ف خالفاتها ومشاكلها التل تقي فل داخلها

ولقىىد أكىىدت العديىىد مىىن الدراسىىات أك مسىىبة مرتكبىىل االعتىىداظات اأسىىرية ترتلىىي فىىل اأسىىر  ذات المسىىتو   

 3( .022،الوط ل لش وك اأسر   المجلرالتعليمل الم دلض 

   :المستوى االجتماعي لألسرة (3

والىلين  ، ي  يعد الفلف أك ر عرضه للع   فل اأسر  الملككة والتل تعامل من التلكك وعدا االستقرار

كىىوك الوالىىدين م لصىىلين أو ع ىىدما ي ،ي شىى وك فىىل اأسىىر التىىل يقىىوا فيهىىا أ ىىد الوالىىدين بتربيىىة الفلىىف بملىىرده

 (03.:0227 ،سعود  ر  مفلقين3

 :حجم األسرة (4

( أك اأسر  الكبير  العدد ال تستفيي توفير الحاجات اأساسية أطلالها مقارمة 050 :0225ير   سين  

مىىي اأسىىر الصىىغير  العىىدد ممىىا يىىؤثر علىى  تركيبىىة اأسىىر  ممىىا يىىؤدي إلىى  تلكىىك اأسىىر  و ىىدوت الشىىجارات 

 المستمر 3والدصومات 

 :الفئة العمرية للوالدين  (5

 يى  تشىير الدراسىات أك اآلبىاظ الصىغار  ،ال  رئيسا  فل تعرل الفلف للع ى  ي  تعد الل ة العمرية عام

 :0227 ، ر  سعودارمة مي اآلباظ الكبار فل السن فل السن يكوموا أك ر ميال  إل  ا ساظ  الجسدية أطلالهم مق

..3) 

 :الخلفية التاريخية لألبوين  (6

التاريديىىة لألبىىوين ةبىىف  واجهمىىا وال وهىىل مجموعىىة مىىن الدصىىائص التىىل ترجىىي جىىلورها إلىى  الدلليىىة 

 يى  تمىر الىدوافي  ،إممىا تتحىرك مىن خىال  موةى  اأبىوين أث ىاظ تربيىة طللهمىا ،عالةة لها بالمحيا اأسري

  ( 0202:0.73 العمر، 3الداخلية والباط ية والتل تتحرك ع د إثارتها
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 اآلثار المترتبة على العنف األسري ضد األطفال:

 :اآلثار االجتماعية (0

من أهم اآلثار االجتماعية التل يتركها الع   اأسري هو تلكك روابا اأسر  وما يقترك بىه مىن مدىاطر 

عل  كافة ع اصىر اأسىر  مىن تسىرع اأب ىاظ مىن المىدارع وتىوثر تربيىة اأطلىا  تىوثير سىلبل وكىللك ج ىوح 

الت أفىراد اأسىر  بشىكف وعىدا مقىدرتهم على  ضىبا وت  ىيم مشىاعر واملعىا ،اأطلا  وبرو  العدواميىة لىديهم

 (0.23: .022 ،سليم  كرادشة

 النفسية.اآلثار  (0

 العدوان  -

 باإلحباط  الشعور -

 بالنفس  الثقة ضعف -

 القلق  -

 األمد  الطويلة والسلوكية النفسية المشكالت -

 

 :اآلثار االقتصادية (3

المجتمىي ككىف إك للع   اأسري أثارا  اةتصادية مدمر  عل  الفلف وعل  ع اصر اأسىر  ومىن ثىم على  

 ،بشكف عاا كما أك هاهر  الع   تم ف خفرا  فعليىا  يهىدد الب ى  االةتصىادية لألسىر  والمجتمىي على   ىد سىواظ

وتتم ف فل التكالي  الباه ة للع   من ما ية اةتصادية فل توفير الموو  أو أما كاك ذات رعايىة طويلىة اأمىد 

 3(0.0 :.022 ،مما يترتب عليه تكالي  مادية كبير  فل توفير الحاجات اأساسية لألطلا  المع لين  كرادشة

 :سبل مواجهة العنف األسري ضد الطفل

 :األسرة (0

 :ة بعد  مس وليات، وفل عد  مجاالت لحماية أفراد أسىرتها مىن الع ى  ومىن تلىك المسى وليات ي  أمها مفالب 

 (000 :0207 ، اللئب

 اأب اظ3المساوا  فل التعامف مي  -

 اأسر 3إتبان اأساليب الواعية فل التحاور بين أفراد  -

 ملوسهم3المشاركة الحسية والمع وية مي اأب اظ ومصادةتهم لب  ال قة فل  -

 اأب اظ3ت مية المهارات ا بداعية والمواهب الدفي ة لد   -

 والمادية3إشبان ا تياجات اأب اظ ال لسية واالجتماعية والسلوكية  -

 التليلزيوك3التقليف من مشاهد  م اهر الع   عل  أجهز   -

 :المؤسسات التعليمية ودور العبادة (0

 الع  3التوجيه والترشيد السليم واالبتعاد عن كف أشكا   -
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توعية الفلىف  ىو  الع ى  وأثىاره السىلبية واسىت مار طاةىاتهم فىل عمليىة مواجهىة كىف أشىكا  الع ى   -

 (273. :.020 ،هامفلف  الممارع ضد الف

 الع  3تعزيز أهمية اأمن والبعد عن  -

 المجتمي3محاربة السلوكيات الداخلة عل   -

كمىىا تلعىىب المسىىاجد ودور العبىىاد  دور فعىىا  فىىل غىىرع القىىيم الدي يىىة فىىل ملىىوع اأطلىىا  والشىىباع  -

 الغيظ3والعمف عل  ب  اللعائف ومبل الع   وأهمية ك م 

 :المجتمع المدني (3

أصبا من المعروع أك مكافحة الجرائم ومواجهتها مس ولية اجتماعية ال تتوة  عل  الحكومات لو ىدها 

البد من للمؤسسات المجتمعية العمف على  سىن ةىوامين رادعىة لكىف مىن يع ى  الفلولىة أي  بف ،فل مواجهتها

 (273. :.020 ،شكف من اأشكا   هامف

 :دور البحث العلمي (4

 ،يعتبر البح  العلمل  جر اأساع فل فهم الجريمة وأسبابها وكللك سبف الوةايىة م هىا وطىرق مكافحتهىا

 ( 023 :0200 ،  ويتل 3وأبعادها المدتللة وعوامف وةوعهام را  أهميته فل معرفة أسباع ال اهر  

 المملكة.أنظمة الحماية من االيذاء والعنف األسري في ثانياً: 

 أهم االتفاقيات الدولية واإلقليمية المعنية بمكافحة أشكال العنف وااليذاء.

 07/0/022.3وصادةت عليه فل  0220/./0وةد وةعت عليه فل  ،مساكالمي اق العربل لحقوق ا  -0

وةىد  ،اتلاةية م اهعة التعليب وغيره من أشكا  المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإمسامية أو المه يىة -0

 53..0/./.0صادةت عليها فل 

 الع صري3االتلاةية الدولية للقعاظ عل  جميي أشكا  التمييز  -.

مي تحلظ عاا عل  كف ما  ،4..04/0/0مت المملكة لهله االتلاةية بتاري  اتلاةية  قوق الفلف وامع -0

للبروتوكىىو   02/4/0200المملكىىة بتىىاري   امعىىمتكمىىا  ،يتعىىارل مىىي أ كىىاا الشىىريعة ا سىىالمية

 االختياري التلاةية  قوق الفلف3

 ا 2..0أغسفر  7اعتمدته م  مة المؤتمر ا سالمل فل  وإذاإعالك القاهر   و   قوق االمساك  -7

البروتوكىىو  االختيىىاري التلاةيىىة  قىىوق الفلىىف المتعلىىل ببيىىي اأطلىىا  وبقىىاظ واسىىتغال  اأطلىىا  فىىل  -4

 المواد ا با ية3

 :نظام الحماية من االيذاء

هىى؛ والمتىىوا 0200.0/.0وتىىاري   0..م ىىاا الحمايىىة مىىن االيىىلاظ بقىىرار مجلىىر الىىو راظ رةىىم  أصىىدر        

وجىىاظ ال  ىىاا فىىل سىىبعة عشىىر مىىاد ، توضىىا  ،هىى؛07/00/00.0وت؛ىى؛اري   70رة؛؛؛؛؛؛؛ىى؛م بالمرسىى؛وا الملك؛؛ىى؛ل 

 يلاظ وكامت فل مجملها كالتالل: اليات التعامف مي  االت اال

 :أهداف نظام الحماية من االيذاء

 :تحقيل اأهداع التالية إل يهدع م اا الحماية من االيلاظ 
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 3مواناأضماك توفير الحماية من االيلاظ بمدتل   -0

 عليه3ثار المترتبة د المجتمي  و  ملهوا االيلاظ واأمشر التوعية بين أفرا -0

 اتداذ ا جراظات ال  امية الال مة لمساظلة المتسبب ومعاةبته3 -.

تقىىديم المسىىاعد  والمعالجىىة والعمىىف علىى  تىىوفير االيىىواظ والرعايىىة االجتماعيىىة وال لسىىية والصىىحية  -0

 الال مة3

 إيلاظ3معالجة ال واهر السلوكية فل المجتمي التل ت بئ عن وجود بي ة م اسبة لحدوت  االت  -7

 أهم استراتيجيات النظام في الحماية من االيذاء.

 محور المفاهيم والتعاريف:  -0

 دد ال  اا الملاهيم التل ترتبا بتفبيقه وبما ورد فيه من توضيا كىف مىا يقصىده ال  ىاا فىل االليىات 

ئية والتفبيقية له، وايعا  تعرل ال  اا ال  التعري  الواضا والمحدد لبعض العبارات والمصفلحات ا جرا

 التفبيل3عكر سلبيا  اث اظ عملية و غير محدد ، مما ةد ي أالتل تتعلل با يلاظ والتل ةد تكوك عامة 

 )التدخل العالجي(:المحور اإلجرائي  -0

 دد ال  اا االليات التل من خاللها يمكن التدخف فل امهاظ معامة من وةي ضحية للع  ، وذلك ابتداظ 

 باجراظات التبلي  مرورا  بالجهات التل يقوا عليها االستجابة لللك البالغ، 

 ىد أو مىن وةىي عليهىا الع ى  الى  أوالتعامف مي البالغ بمقىدار خفورتىه وامتهىاظ بوصىو  الحالىة المبلى  ع هىا 

إدارات الحمايىة االجتماعيىة، وايعىا  الكيليىىة التىل يىتم التعامىىف معهىا مه يىا  مىن  يىى  مباشىر  الحالىة اجتماعيىىا  

 وملسيا  وةاموميا 3

 المحور العقابي:  -3

ل  الجوامب الج ائية  و  ةعايا الع  ،  ي  وضا العقوبات التل تفا  عدا التبلي  إتفرق ال  اا 

لم ت بت مصداةيتها، وايعا  جاظ فيه  دود العقوبات لمرتبكىل الع ى ،  إذاالبالغات  عن  االت الع  ، وايعا  

و الواةعىة فىل أوموعية العقوبات المقرر  والتل تدتل  باختالع اثبىات الحالىة و سىب مىا يىراه مىاهر القعىية 

 3الجهات القعائية

 المحور الوقائي:  -4

خال  القياا بجميي التدابير الوةائية الم اسبة للحمايىة جاظ التركيز فل ال  اا عل  الجامب الوةائل من 

 3 ها مشر التوعية بملهوا االيلاظمن االيلاظ بعد  أمور م

 :من اإلساءة واإلهمال نظام حماية الطفل

هى؛ ب ىاظ على  مىا رفىي 0/00.4/.بتاري   00صدر م اا  ماية الفلف ب اظ عل  المرسوا الملكل رةم ا/        

التربية والتعليم فل شوك مشرون م اا  ماية اأطلا  من ا ساظ  وا هما ، وةد اشتمف ال  ىاا من ةبف و ار  

 3د فاأطلا  هم مستقبف اأممعل  خمسة وعشروك ماد ، ويوتل إةرار ال  اا لحرص المملكة عل  ص ان الغ

 : يهدع ال  اا ال  ما يوتل: المادة الثانية
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ا سىالمية واأم مىة واالتلاةىات الدوليىة التىل تكىوك المملكىة طرفىا  فيهىا والتىل التوكيد عل  ما ةررته الشىريعة 

 تحلظ  قوق الفلف وتحميه من كف أشكا  االيلاظ وا هما 3

 ضماك  قوق الفلف اللي تعرل لإليلاظ وا هما  بتوفير الرعاية الال مة له3

 ن االيلاظ وا هما 3مشر الوعل بحقوق الفلف وتعريله بها، وبداصة ما يرتبا بحمايته م

 يعد إيلاظ أو اهماال  تعرل الفلف أي مما يوتل:  المادة الثالثة:

 ( ب دا  ولكن ما يتوجب ذكره من الب ود ما يلل: 00 وت هله الماد   

 وجوده فل بي ة ةد يتعرل فيها للدفر 

 سوظ معاملته 

 التحرش به ج سيا  أو تعريعه لالستغال  الج سل 

 المسي ة التل تحد من كرامته أو تؤدي ال  تحقيره استدداا الكلمات 

 كف ما يهدد سالمته 

 وجاظ فل اللصف ال امل الداص بحل الفلف فل الحماية والتل يتوجب التفرق ال  بعض م ها وهل: 

 أولوية التمتي بالحماية والرعاية وا غاثة3  –فل جميي اأ وا   –للفلف  المادة الخامسة:

 للفلف الحل فل الحماية من كف أشكا  االيلاظ أو ا هما 3 المادة السادسة:

: للفلف اللي ال تتوافر له بي ىة عائليىة م اسىبة، ةىد يتعىرل فيهىا لإليىلاظ أو ا همىا ، الحىل فىل المادة السابعة

 الرعاية البديلة3

اسىعة هىل مىن اهىم وةد جاظ فل اللصف ال ال  واللي يتعلل بالمح ورات المتصلة بحماية الفلف فاك المىاد  الت

 الب ود التل لها ارتباط بموضون الدراسة وجاظ فيها: 

يح ر اسىتغال  الفلىف ج سىيا ، او تعريعىه أشىكا  االسىتغال  الج سىل، أو المتىاجر  بىه فىل  المادة التاسعة:

 ا جراا أو التسو 3 

 :المادة الخامسة عشر

ن فىل  ىدود امكاماتهمىا الماليىة وةىدراتهما عىن يعد والدا الفلىف أو أ ىدهما أو مىن يقىوا على  رعايتىه مسىؤولي 

 تربية وضماك  قوةه، والعمف عل  توفير الرعاية له، و مايته من االيلاظ وا هما 3

 أهم مؤسسات الحماية من االيذاء في المجتمع السعودي 

 .االنسانهيئة حقوق  -0

لمعىايير  وتعزيزهىا وفقىا  ماية  قىوق ا مسىاك وتهدع الهي ة إل   ، ه؛0004/./.وتم امشائها بتاري  

 قوق ا مساك الدولية فل جميي المجاالت، ومشر الوعل بها وا سهاا فل ضماك تفبيل ذلك فل ضوظ أ كىاا 

 3ا سالميةالشريعة 

 

 

 

http://www.ajrsp.com/


 م 0100-01-5الثالثون | تأريخ اإلصدار: المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار 

     

 

   www.ajrsp.com                                                                                                                             219 

 ISSN: 2706-6495 

 
 .وحدة الحماية من العنف وااليذاء بوزارة الصحة -0

فرق ولجاك الحماية من متابعة أداظ عمف كافة إل  وتهدع هله الو د  ، ه؛0/4/00.0وتم امشائها بتاري  

الع   وااليلاظ بجميي المديريات والم شآت التابعة لو ار  الصحة بالمملكة العربية السعودية، ورصد  ىاالت 

  3(.0 :.020 هال ، 3اراستهالع   وااليلاظ ود

 .وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية -3

تىىاري  ب بىىالو ار  التابعىىة لوكالىىة الرعايىىة االجتماعيىىةوةىىد تىىم إمشىىاظ ا دار  العامىىة للحمايىىة االجتماعيىىة 

 سىري مىن جميىي جوامبىه سىواظ اكىاك مىن  يى  وةوعىه وضىحاياه،إلى  فهىم الع ى  اأسع  وت ،ه؛0007/./0

 3والتعامف معه عالجيا  ووةائيا  

 .برنامج األمان األسري الوطني -4

لى   مايىة اأسىر  مىن إكبرمىام  وط ىل يهىدع  هى؛04/02/0004وةد تم اسىتحدات هىلا البرمىام  بتىاري  

3 المعاملىىةالع ىى  والتوعيىىة بحقىىوق المىىرأ  والفلىىف والعمىىف علىى  تدليىى  معامىىاتهم ال اتجىىة عىىن الع ىى  وسىىوظ 

  (03.:0200االمساك، تقرير هي ة  قوق  

 .الجمعية الوطنية لحقوق االنسان -5

دمل، وتتمتىي باالسىتقال  المىىالل ا ىد  مؤسسىات المجتمىي المىكهى؛ 0/0007/.0وةىد أمشىوت الجمعيىة فىل 

 3وا داري

 .جمعية حماية األسرة بمنطقة مكة المكرمة -6

 ىوي الىال ا لدفىة سىر ، مىن خىال  تىوفير الىدعم المىادي والمعف الجمعية على  دعىم جهىود  مايىة اأتعم

 3سرياالختصاص للبت فل  االت الع   اأسري، وتشكيف لج ة طبية عليا من ذوي م اهعة الع   اأ

 

 تمهيد.

وم ه  الدراسة المستددا،  ،يت او  هلا اللصف ا جراظات الم هجية للدراسة، من  ي  مون الدراسة

وأدواته من  ي  ب اظها والتوكد مىن صىدةها وثباتهىا، وا جىراظات المتبعىة فىل  ،وتحديد مجتمي البح  وعي ته

 تفبيقها، وأساليب المعالجة ا  صائية التل استددمت فل تحليف البيامات3

 

 نوع الدراسة.. 0.4

تعتبىىر هىىله الدراسىىة مىىن الدراسىىات الوصىىلية  يىى  تسىىتهدع الدراسىىات الوصىىلية تقريىىر خصىىائص 

وتعتمد على  جمىي الحقىائل وتحليلهىا وتلسىيرها السىتدالص  ،تغلب عليه صلة التحديدهاهر  معي ة أو موة  

 ا3وتصف من خال  ذلك إل  إصدار التعليمات بشوك الموة  أو ال اهر  التل يقوا البا   بدراسته ،داللتها
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 منهج الدراســـة.. 0.4

وذلك أمىه مىن الم ىاه  الرئيسىية فىل  ،اعتمدت الدراسة عل  م ه  المسا االجتماعل بوسلوع العي ة

 ي  يعرع م ه  المسا االجتماعل بومه " أ د الم ىاه  الرئيسىية التىل تسىتددا  ،الدراسات الوصلية التحليلية

ومسىتفيي بواسىفته أك  ،ويوفر الك ير من البيامات والمعلومات عن موضون الدراسة ،فل الدراسات الوصلية

هاهر  معي ة أو  ادثىة مدصصىة أو جماعىة مىن الجماعىات أو ما يىة  مجمي وةائي ومعلومات موضوعية عن

 (074 ،7..0 ،االجتماعية 333 ال  ("  مدتار ،التربوية ،من ال وا ل  الصحية

 

 مجتمع وعينة الدراسة.. 3.4

يتكىىوك مجتمىىي الدراسىىة مىىن العىىاملين فىىل مجىىا  الحمايىىة اأسىىرية بمحاف ىىة جىىد  مىىن ف ىىة  البىىا  ين 

 وأستددا البا   أسلوع العي ة العمدية،  ،( ملرد 0.2ماعيين( وعددهم  ال لسيين واالجت

( معتمىدا  على  الواتسىاع Google forms يى  ةىاا بتو يىي االسىتبامة الكتروميىا  عىن طريىل ممىاذا تفبيىل  

وتىم التوصىف إلى  اسىتجابة  ،وةد ةاا البا   بجمي أكبر عدد مىن مجتمىي الدراسىة الكلىل ،وا يميف االلكترومل

فل مجا  الحماية اأسرية بمحاف ة جد  ليم ف هلا العدد  البا  ين ال لسيين واالجتماعيين( العاملين ( من 57 

 3الدراسةعي ة 

 مجاالت الدراسة.. 4.4

 :تتحدد مجاالت الدراسة فيما يلل

 المجال البشري:   

، واالجتمىاعيين(عي ة عمدية من العاملين فل مجا  الحماية اأسرية بمحاف ة جد  من ف ة  البا  ين ال لسيين  

 ملرد 3( 57وعددهم  

   :المجال المكاني 

تم تفبيل الدراسة الميدامية بمحاف ة جد  بالمملكة العربية السعودية وذلك أك البا   يعد أ د سكاك محاف ىة 

كىللك مىا لمسىه البا ى  مىن وجىود تر يىب مىن مجتمىي  ،عليه مىن مهمىة جمىي بيامىات الدراسىةجد  مما يسهف 

  جراظاته3وعي ة الدراسة وتسهيف 

 المجال الزمني: 

 ا07/0/0200ا ال  0/0/0200من اللتر  الزم ية  ( يوما  07 تم جمي البيامات لهله الدراسة خال  

 

 الدراسة.أدوات . 5.4

لجمي المعلومات والبيامات المتعلقة بهىا، م ىرا  رئيسية لهله الدراسة وذلك تم استدداا االستبامة كودا  

لفبيعته من  ي  أهدافه وم هجه ومجتمعه3  ي  تعتبر االسىتبامة مىن أك ىر أدوات البحى  امتشىارا  واسىتدداما  

 (04.3-045ا: 0200 موري،  3فل مجاالت العلوا المدتللة
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 اد أداة الدراسة وجمع البيانات: خطوات إعد

 .القسم األول: البيانات األولية

 ،التدصىص ،المؤهىف العلمىل ،العمىر ،ال ىون  يشتمف عل  المعلومات الشدصية عن أفىراد العي ىة وتتم ىف فىل

 3(الدورات التدريبة التل تم الحصو  عليها ،مد  العمف بالوهيلة الحالية

 محاور أداة الدراسة.القسم الثاني: 

 ..حتىوي على  وي ،يتعمن القسم ال امل من االستبامة اللقىرات الداصىة بكىف محىور مىن محىاور أدا  الدراسىة

 –ال أعلم  –عبار  تدعي خيارات االستجابة عليها لمقياع ليكرت للتدري  ال الثل عل  ال حو اآلتل:  موافل 

 ة عل  أربعة محاور وهل:( عل  التوالل، والعبارات مو ع0 – 0 – .غير موافل( توخل الدرجات  

 عبارات(3 02المحور اأو : أشكا  الع   اأسري التل يتعامف معها م اا  ماية الفلف   -

 عبارات(3 .المحور ال امل: مد  فعالية وإسهاا م اا  ماية الفلف   -

 عبارات(3 .المحور ال ال : الدور الوةائل ل  اا  ماية الفلف   -

 عبار (3 00التفويرية ل  اا  ماية الفلف  المحور الرابي: المقتر ات  -

 إجراءات الصدق والثبات ألداة الدراسة.

 أوالً: صدق أداة الدراسة.

تىىم التحقىىل مىىن الصىىدق ال ىىاهري أدا  الدراسىىة أو مىىا يعىىرع بصىىدق المحكمىىين، وذلىىك مىىن خىىال  

المفلوبىة، وتىم اأخىل عرضها عل  عدد من المحكمين بهدع مراجعة فقراتها ومد  مالظمتها لجمىي البيامىات 

بالمقتر ىىات وإجىىراظ التعىىديالت ةبىىف تو يىىي االسىىتبامات، وبعىىد التشىىاور مىىي الىىدكتور المشىىرع بدصىىوص 

 3التعديالت والتل تم اعتمادها  ت  تم إخراا االستبامة فل صورتها ال هائية

بىىين تىىم  سىىاع صىىدق االتسىىاق الىىداخلل أدا  البحىى  مىىن خىىال   سىىاع معامىىف االرتبىىاط لبيرسىىوك و

 درجة كف عبار  ودرجة المحور اللي تتبي له، وكامت ال تائ  كما يوضحها الجدو  التالل:

 (: االتساق الداخلي لعبارات االستبيان حسب المحاور.0-4جدول رقم )

 معامل االرتباط رقم العبارة معامل االرتباط رقم العبارة المحور

أشكا  الع   اأسري التل المحور اأو : 

 معها م اا  ماية الفلفيتعامف 

0 23.02** 4 23..0** 

0 23.00** 5 23.4.** 

. 23.54** . 23.0.** 

0 23...** . 23.72** 

7 23.75** 02 23...** 

المحور ال امل: مد  فعالية وإسهاا م اا 

  ماية الفلف

0 2342.** 7 23.0.** 

0 2357.** 4 23520** 

. 235.5** 5 23072** 
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0 23574** . 235..** 

المحور ال ال : الدور الوةائل ل  اا  ماية 

 الفلف

0 2347.** 4 23.2.** 

0 237..** 5 235.4** 

. 235..** . 23450** 

0 23.00** . 23.75** 

7 23725**   

المحور الرابي: المقتر ات التفويرية ل  اا 

  ماية الفلف

0 2375.** 5 23.24** 

0 23542** . 23522** 

. 234.0** . 23.07** 

0 23507** 02 235.2** 

7 235.5** 00 23550** 

4 23.27**   

 (2320( دالة ع د مستو  داللة إ صائل  (**

 

 : Reliabilityثبات االستبانة ثانياً: 

ي عرع ال بات بومه مد  مقدر  المقياع عل  إعفاظ متىائ  مشىابهة ع ىد تكىرار القيىاع تحىت هىروع 

وجىاظت ال تىائ   ،تم استدداا معامالت أللا كرومبىا  والتجزئىة ال صىلية وللتحقل من ثبات أدا  البح  ،مشابهة

 كما فل الجدو  التالل:

 (: معامالت الثبات لالستبانة0-4جدول رقم )

 المحور
عدد 

 العبارات

 معامالت الثبات

 ألفا كرونباخ
 التجزئة النصفية

 جوتمان سبيرمان بروان

أشىىىكا  الع ىىى  اأسىىىري التىىىل يتعامىىىف 3 0

 معها م اا  ماية الفلف
02 23..7 23..0 23..0 

 ..235 235.7 23.07 . مد  فعالية وإسهاا م اا  ماية الفلف3 0

 .23.7 23.75 4..23 . الدور الوةائل ل  اا  ماية الفلف3 .

المقتر ىىىات التفويريىىىة ل  ىىىاا  مايىىىة 3 0

 الفلف
00 23.2. 23557 23552 

 235.0 23.72 23.22 .. اأدا  ككف
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وةاا البا   باعداد ةائمة االستبياك لهله الدراسة والتىل ةىاا بب ائهىا مسىتددما  مقيىاع ليكىرت ال الثىل 

 وذلك لمعرفة مد  موافقة أفراد العي ة عل  عبارات أدا  الدراسة وذلك وفقا  للجدو  التالل:

 (: أوزان اإلجابات حسب مقياس ليكرت للتدرج الثالثي.3-4جدول رقم )

 المتوسط الموزون الوزن اإلجابة

 32. - 03.0 . موافل

 03.0> - 0345 0 ال أعلم

 0345>  - 0 0 غير موافل

 

تم  ساع المتوسفات الحسابية المرجحة لكىف عبىار  مىن عبىارات أدا  البحى  ومقارمتهىا مىي المىد  

 السابل وتعف  ا جابة المقابلة للمد  اللي يقي بداخله متوسا العبار 3الموجود فل الجدو  

 

 تحليل البيانات ومناقشة النتائج .5

 :تمهيد

على  التحليىف  عرضىا  لل تىائ  التىل خرجىت بهىا الدراسىة، ب ىاظا  تحليىف البيامىات ويتعمن هلا اللصف 

ا  صائل للبيامات التل تم جمعها بواسفة االستبامة، والتحقل من أهىداع الدراسىة وا جابىة على  التسىاؤالت 

 التل تم طر ها3

 األولية.تائج المتعلقة بمحور البيانات أوالً: الن

 ألفراد العينة (. توزيع عينة الدراسة وفقاً للخصائص الديموغرافية0-5جدول رقم )

 النسبة العدد فئات المتغير المتغير

 النوع
 % 0032 .0 ذكر

 % 5432 75 أم  

 الفئة العمرية

 % 435 7 س ة 7.إل  أةف من  07من 

 % 4232 07 س ة 07إل  أةف من  7.من 

 % .3.. 07 س ة 77إل  أةف من  07من 

 المؤهل العلمي
 % .03. 40 بكالوريوع

 % 0.35 00 دراسات عليا

 التخصص

 % 0032 .0 خدمة اجتماعية

 % 0.32 00 علم اجتمان

 % 0.32 00 علم ملر

 % 0232 07 أخر  تلكر
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 مدة العمل بالوظيفة الحالية

 % 0035 00 س وات .أةف من 

 % 0.35 00 س وات 5إل  أةف من  .من 

 % 0232 2. س ة 00ال  اةف من  5من 

 % 0435 02 س ة 00أك ر من 

التدريبة التي تم الدورات 

 الحصول عليها

 % 032 . لم أ صف عل  دورات

 % 435 7 دور  وا د 

 % 032 . دورتاك

 % 32. 4 دورات .

 % .553 .7 دورات فوك ر 0

 % 02232 57 المجموع

 

( هىن إمىات، وأك مسىبة الىلكور بلغىت % 54بال سبة لل ون، يتعا من خال  الجدو  أك غالبيىة العي ىة ب سىبة  

 (3 والشكف البيامل التالل يوضا هله ال سب:% 00 

 

 

 07إلى  أةىف مىن  7.( مىن أفىراد العي ىة فىل الل ىة العمريىة  مىن % 42بال سبة للل ة العمرية، يتعا أك مسبة  

( فىل الل ىة % 435سى ة(، وأك مسىبة   77إل  أةف مىن  07( فل الل ة العمرية  من % .3..س ة(، وأك مسبة  

 س ة(3 والشكف البيامل التالل يوضا هله ال سب: 7.ل  أةف من إ 07العمرية  من 
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( مىؤهلهم العلمىل  بكىالوريوع(، وأك % .03.بال سبة للمؤهف العلمل، يتعا أك غالبية أفىراد العي ىة ب سىبة  

 ( مؤهلهم العلمل  دراسات عليا(3 والشكف البيامل التالل يوضا هله ال سب:% 0.35مسبة  

 

 

( % .0( من أفراد العي ىة تدصصىهم  علىم اجتمىان(، وأك مسىبة  % .0يتعا أك مسبة   بال سبة للتدصص،

( لىديهم % 02( تدصصىهم  خدمىة اجتماعيىة(، وأك مسىبة  % 00كللك تدصصىهم  علىم ملىر(، وأك مسىبة  

 تدصصات أخر 3 والشكف البيامل التالل يوضا هله ال سب:
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( من العي ة تبل  مد  عملهم بالوهيلة الحالية  مىن % 02ك مسبة  بال سبة لمد  العمف بالوهيلة الحالية، يتعا أ

( % 0.35سى ة(، وأك مسىبة   00( تبلى  مىد  عملهىم  أك ىر مىن % 0435س ة(، وأك مسىبة   00إل  أةف من  5

سى وات(3  .( تبلى  مىد  عملهىم  أةىف مىن % 0035س وات(، وأك مسىبة   5إل  أةف من  .تبل  مد  عملهم  من 

 مل التالل يوضا هله ال سب:والشكف البيا

 

 

دورات فىوك ر(،  0(  صىلوا على   % .553بال سبة للدورات التدريبية، يتعا أك غالبية أفراد العي ة ب سىبة  

 0(  صلوا على   دور  وا ىد (، وأك مسىبة  % 435دورات(، وأك مسبة   .(  صلوا عل   % .وأك مسبة  

حصلوا عل  دورات تدريبية3 والشكف البيامل التالل يوضا ( لم ي% 0(  صلوا عل   دورتاك( وأك مسبة  %

 هله ال سب:
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 .النتائج المتعلقة بأسئلة الدراسةثانياً: 

تىىىم تحليىىىف عبىىىارات محىىىاور أدا  الدراسىىىة وذلىىىك بحسىىىاع  لإلجابىىىة علىىى  تسىىىاؤالت الدراسىىىة، فقىىىد

عبار  من عبىارات مىن محىاور  التكرارات، ال سب الم وية، المتوسفات الحسابية واالمحرافات المعيارية لكف

 االستبامة، وذلك كما يلل:

 التساؤل األول: ما أشكال العنف األسري التي يتعامل معها نظام حماية الطفل؟

ال سىب الم ويىة، لإلجابة عل  هلا التسىاؤ ، فقىد ةىاا البا ى  بىاجراظ التحليىف ا  صىائل بحسىاع التكىرارات، 

المعيارية لكف عبار  من عبارات المحىور اأو ، وجىاظت ال تىائ  كمىا فىل المتوسفات الحسابية واالمحرافات 

 الجدو  التالل:

 (. أشكال العنف األسري التي يتعامل معها نظام حماية الطفل.0-5جدول رقم )

 موافق  العبارات
ال 

 أعلم

غير 

 موافق

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 الترتيب المستوى

 س د عائلل3 إبقاظ الفلف دوك 0
 2. 4 .. ت

 02 ال أعلم 23.4 0300
% 7032 .32 0232 

3 االيىىىلاظ اللل ىىىل والجسىىىدي 0

 للفلف

 00 0 .7 ت
 0 موافل 23.2 .030

% 5235 03. 0.32 

3 التسىىىبب فىىىل امقفاعىىىه عىىىن .

 التعليم

 07 2 72 ت
 0 ال أعلم 23.7 ..03

% 4435 232 ..3. 

فىىىىىل 3 اسىىىىىتغالله ماديىىىىىا ، أو 0

 ا جراا، أو فل التسو 

 05 0 04 ت
 . ال أعلم 23.4 0307

% 403. 035 .432 

3 التحىىىىىرش بىىىىىه ج سىىىىىيا ، أو 7

 تعريعه لالستغال  الج سل

 00 7 04 ت
 4 ال أعلم ..23 .030

% 403. 435 .032 

 . موافل 23.0 03.7 00 0 72 ت3 اسىىىتدداا الكلمىىىات المسىىىي ة 4
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التل تحا من كرامته أو تىؤدي 

 إل  تحقيره
% 4435 03. .032 

3 تعريعىىىىىه لمشىىىىىاهد مدلىىىىىة 5

بىىاأدع، أو إجراميىىة، أو غيىىر 

 م اسبة لس ه

 00 5 00 ت

 5 ال أعلم 23.0 0305
% 7.35 .3. .032 

3 التمييىىىىز ضىىىىده أي سىىىىبب .

موعل أو عرةل، أو اجتماعل، 

 أو اةتصادي

 05 0 00 ت

 . ال أعلم 23.7 .030
% 7.35 73. .432 

3 إهمىىىىىا  و رمىىىىىاك الفلىىىىىف .

 ماديا  أو معلوماتيا  

 00 0 .0 ت
 7 ال أعلم ..23 ..03

% 473. 035 .032 

3 كىىىف مىىىا يهىىىدد سىىىالمته أو 02

 صحته الجسدية أو ال لسية

 .0 0 70 ت
 0 موافل ..23 03.5

% 4.32 03. .235 

  ال أعلم 4..1 0.31 الدرجة الكلية للمحور

 

خال  المتوسفات الحسابية، فقد تم ترتيب العبارات ت ا ليا   سىب درجىة الموافقىة، وةىد جىاظت ومن 

 أهم العبارات التل تشير إل  أك ر أشكا  الع   اأسري التل يتعامف معها م اا  ماية الفلف هل:

( .030بلى   3 جاظت العبار   االيلاظ اللل ل والجسدي للفلىف( فىل المرتبىة اأولى  بىوعل  متوسىا  سىابل 0

 ومستو   موافل(3

3 جاظت العبار   كف ما يهدد سالمته أو صحته الجسدية أو ال لسية( فل المرتبة ال امية بمتوسىا  سىابل بلى  0

 ( ومستو   موافل(03.53 

3 جاظت العبار   استدداا الكلمات المسي ة التل تحا من كرامتىه أو تىؤدي إلى  تحقيىره( فىل المرتبىة ال ال ىة .

 ( ومستو   موافل(03.73 سابل بل   بمتوسا 

( ..303 جىىاظت العبىىار   التسىىبب فىىل امقفاعىىه عىىن التعلىىيم( فىىل المرتبىىة الرابعىىة بمتوسىىا  سىىابل بلىى   0

 ومستو   ال أعلم(3

بمتوسىىا  سىىابل بلىى   إهمىىا  و رمىىاك الفلىىف ماديىىا  أو معلوماتيىىا ( فىىل المرتبىىة الدامسىىة3جىىاظت العبىىار   7

 3(أعلم  ال ( ومستوي..03 

3 جاظت العبار   التحرش به ج سيا ، أو تعريعه لالستغال  الج سل( فل المرتبة السادسة بمتوسىا  سىابل 4

 أعلم(3  ال( ومستو  .030بل   

3 جاظت العبار   تعريعه لمشاهد مدلة بىاأدع، أو إجراميىة، أو غيىر م اسىبة لسى ه( بمتوسىا  سىابل بلى  5

 أعلم(3  ال( ومستو  0305 
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  ال( ومسىتو  0307بار   استغالله ماديا ، أو فل ا جراا، أو فل التسو ( بمتوسا  سابل بل   3 جاظت الع.

 أعلم(3

3 جاظت العبار   التمييز ضده أي سبب موعل أو عرةل، أو اجتماعل، أو اةتصادي( بمتوسا  سىابل بلى  .

 أعلم(3  ال( ومستو  .030 

 أعلم(3  ال( ومستو  0300بمتوسا  سابل بل   3 جاظت العبار   إبقاظ الفلف دوك س د عائلل( 02

التسدداؤل الثدداني: مددا مدددى فعاليددة وإسددهام نظددام حمايددة الطفددل مددن وجهددة نظددر العدداملين فددي مجددال الحمايددة 

 األسرية بمحافظة جدة؟

ال سىب لإلجابة عل  هلا التسىاؤ ، فقىد ةىاا البا ى  بىاجراظ التحليىف ا  صىائل بحسىاع التكىرارات، 

المتوسفات الحسابية واالمحرافات المعيارية لكف عبار  من عبارات المحور ال امل، وجىاظت ال تىائ  الم وية، 

 كما فل الجدو  التالل:

 (. مدى فعالية وإسهام نظام حماية الطفل.3-5جدول رقم )

 موافق  العبارات
ال 

 أعلم

غير 

 موافق

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 الترتيب المستوى

فل مشىر التوعيىة بملهىوا  3 يسهم0

 االيلاظ وخفورته3

 0 0 .4 ت
 0 موافل ..23 ..03

% .032 73. 035 

3 يتدل التدابير الال مة للحىد مىن 0

 استمرار وتكرار االيلاظ للفلف3

 . . 40 ت
 0 موافل .230 03.0

% .73. 0235 032 

3 التوعيىىة باآلثىىار السىىلبية  يىىلاظ .

 المجتمي3الفلف عل  أمن 

 7 . 40 ت
 5 موافل 2375 0357

% .03. 0032 435 

3 ضىىىىماك  قىىىىوق الفلىىىىف الىىىىلي 0

تعرل لإليىلاظ واالهمىا ، بتىوفير 

 الرعاية الال مة له3

 0 4 47 ت

 7 موافل 2370 03.0
% .435 .32 73. 

3 ضىىماك تىىوفير الحمايىىة للفلىىف 7

مىىن كىىف أشىىكا  ا يىىلاظ وا همىىا  

يتعىرل لهىا  وم اهرهما التىل ةىد

 فل البي ة المحيفة به3

 . 4 44 ت

 . موافل 2305 03.0
% ..32 .32 032 

3 تىىوفير ةاعىىد  معلومىىات موثقىىة 4

 االيلاظ3عن  االت 

 7 0 44 ت
 4 موافل 2370 03.0

% ..32 73. 435 

3 معالجة ال ىواهر السىلوكية فىل 5

المجتمي التل ت بئ عن وجىود بي ىة 

  االت إيلاظ3م اسبة لحدوت 

 7 02 42 ت

 . موافل .237 .035
% .232 0.3. 435 
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يىىىىتم إخعىىىىان مىىىىن يلىىىىزا مىىىىن 3 .

 الىىة ا يىىلاظ إلىى  بىىرام   أطىىراع

 توهيلية  ملسل أو اجتماعل(3

 0 7 .4 ت

 0 موافل 23.0 03.0
% .032 435 03. 

  موافق 1.42 0.20 الدرجة الكلية للمحور

 

الحسىىابية، فقىىد تىىم ترتيىىب العبىىارات ت ا ليىىا   سىىب درجىىة الموافقىىة، وةىىد جىىاظت أهىىم ومىىن خىىال  المتوسىىفات 

 العبارات التل تشير إل  مد  فعالية وإسهاا م اا  ماية الفلف هل:

3 جاظت فل المرتبة اأول  العبار    ماية الفلف من أشكا  االيلاظ وا هما  وم اهرهما التل ةد يتعىرل 0

 ( ومستو   موافل(03.03( بمتوسا  سابل بل   لها فل البي ة المحيفة به

3 جاظت فل المرتبة ال امية العبار   يسهم فل مشر التوعية بملهوا االيىلاظ وخفورتىه( بمتوسىا  سىابل بلى  0

 ( ومستو   موافل(3..03 

3 جىىىاظت فىىىل المرتبىىىة ال ال ىىىة العبىىىار   ضىىىماك تىىىوفير الحمايىىىة للفلىىىف مىىىن كىىىف أشىىىكا  ا يىىىلاظ وا همىىىا  .

 ( ومستو   موافل(03.03وم اهرهما التل ةد يتعرل لها فل البي ة المحيفة به( بمتوسا  سابل بل   

3 جىىاظت فىىل المرتبىىة الرابعىىة العبىىار   يتدىىل التىىدابير الال مىىة للحىىد مىىن اسىىتمرار وتكىىرار االيىىلاظ للفلىىف( 0

 ( ومستو   موافل(03.03بمتوسا  سابل بل   

ضماك  قوق الفلف اللي تعىرل لإليىلاظ واالهمىا ، بتىوفير الرعايىة ار   3جاظت فل المرتبة الدامسة العب7

 ( ومستو   موافل(03.03الال مة له( بمتوسا  سابل بل   

3 جاظت فل المرتبة السادسة العبىار   تىوفير ةاعىد  معلومىات موثقىة عىن  ىاالت االيىلاظ( بمتوسىا  سىابل 4

 ( ومستو   موافل(03.03 

عة العبىىار   التوعيىىة باآلثىىار السىلبية  يىىلاظ الفلىىف على  أمىىن المجتمىىي( بمتوسىىا 3 جىاظت فىىل المرتبىىة السىاب5

 ( ومستو   موافل(03573 سابل بل   

معالجىىة ال ىىواهر السىىلوكية فىىل المجتمىىي التىىل ت بىىئ عىىن وجىىود بي ىىة 3 جىىاظت فىىل المرتبىىة ال ام ىىة العبىىار   .

  موافل(3 ( ومستو .035م اسبة لحدوت  االت إيلاظ( بمتوسا  سابل بل   

 

التساؤل الثالث: ما الدور الوقائي لنظام حماية الطفل في عدم تكرار العنف األسري ضدد األطفدال مدن وجهدة 

 نظر العاملين في مجال الحماية األسرية بمحافظة جدة؟

ال سىب الم ويىة، لإلجابة عل  هلا التسىاؤ ، فقىد ةىاا البا ى  بىاجراظ التحليىف ا  صىائل بحسىاع التكىرارات، 

المتوسفات الحسابية واالمحرافات المعيارية لكف عبار  من عبارات المحور ال ال ، وجىاظت ال تىائ  كمىا فىل 

 الجدو  التالل:
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 (. الدور الوقائي لنظام حماية الطفل.4-5جدول رقم )

 موافق  العبارات
ال 

 أعلم

غير 

 موافق

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 الترتيب المستوى

اأسىر بوسىاليب التعامىف 3 توعية 0

مىىىىي اأطلىىىىا  للحىىىىد مىىىىن أشىىىىكا  

 االيلاظ ضد الفلف3

 0 7 .4 ت

 0 موافل 2302 ..03
% .235 435 035 

3 ا بىىىىىالغ االلزامىىىىىل لحىىىىىاالت 0

 االيلاظ ضد الفلف3

 0 . 44 ت
 0 موافل ..23 03.5

% ..32 0235 03. 

3 ت  ىيم بىىرام  توهيليىة وسىىلوكية .

وعالجيىىىىة لألطلىىىىا  المتعرضىىىىين 

 3الحالةللع    سب 

 0 00 40 ت

 4 موافل 2304 03.2
% .035 0035 035 

3 إعىىىىىىىداد بىىىىىىىرام  تشديصىىىىىىىية 0

لمرتكبل االيلاظ ضد الفلف لتحديد 

 ا راد  االجرامية3

 4 07 70 ت

 . موافل .234 0340
% 5032 0232 .32 

تشىىىكيف رأي اجتمىىىاعل معىىىاد 3 7

  يلاظ االطلا  فل المجتمي3

 0 02 40 ت
 . موافل 2302 03.0

% .73. 0.3. 03. 

3 القياا بىاجراظات وةائيىة أفىراد 4

 قىوق وواجبىات كىف  ليعىواأسر  

 طرع3

 0 00 42 ت

 . موافل 2300 .035
% .232 0.35 03. 

3 تقىىىىديم االستشىىىىارات القاموميىىىىة 5

ضىىحايا الع ىى  اأسىىري لمسىىاعد  

 من اأطلا 3

 0 . 40 ت

 0 موافل 2307 ..03
% .73. 0032 035 

3 مال قىىىة مرتكىىىب الع ىىى  ضىىىد .

اأطلا  ةاموميا  لتتم معاةبه من ةبف 

 الجهات اأم ية

 0 . 40 ت

 7 موافل 2307 ..03
% .73. 0032 035 

3 إيجاد الحلو  الم اسىبة للقعىاظ .

وااليىلاظ لىد  عل  م اهر الع ى  

 الفلف3

 0 00 40 ت

 5 موافل 2304 03.2
% .035 0035 035 

  موافق 1.45 0.20 الدرجة الكلية للمحور
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ومىىن خىىال  المتوسىىفات الحسىىابية، فقىىد تىىم ترتيىىب العبىىارات ت ا ليىىا   سىىب درجىىة الموافقىىة، وةىىد جىىاظت أهىىم 

 الفلف فل عدا تكرار الع   اأسري ضد اأطلا  هل:العبارات التل تشير إل  الدور الوةائل ل  اا  ماية 

3 جاظت فل المرتبة اأول  العبار   توعية اأسر بوساليب التعامف مي اأطلا  للحد من أشكا  االيىلاظ ضىد 0

 ( ومستو   موافل(3..03الفلف( بوعل  متوسا  سابل بل   

ت االيىىلاظ ضىىد الفلىىف( بمتوسىىا  سىىابل بلىى  3 جىىاظت فىىل المرتبىىة ال اميىىة العبىىار   ا بىىالغ االلزامىىل لحىىاال0

 ( ومستو   موافل(03.53 

3 جىىاظت فىىل المرتبىىة ال ال ىىة العبىىار   تشىىكيف رأي اجتمىىاعل معىىاد  يىىلاظ االطلىىا  فىىل المجتمىىي( بمتوسىىا .

 ( ومستو   موافل(03.03 سابل بل   

ضىىحايا الع ىى  اأسىىري مىىن  3 جىىاظت فىىل المرتبىىة الرابعىىة العبىىار   تقىىديم االستشىىارات القاموميىىة لمسىىاعد 0

 ( ومستو   موافل(3..03اأطلا ( بمتوسا  سابل بل   

مال قىىة مرتكىىب الع ىى  ضىىد اأطلىىا  ةاموميىىا  لتىىتم معاةبىىه مىىن ةبىىف 3 جىىاظت فىىل المرتبىىة الدامسىىة العبىىار   7

 ( ومستو   موافل(3..03الجهات اأم ية( بمتوسا  سابل بل   

 ت  يم برام  توهيلية وسىلوكية وعالجيىة لألطلىا  المتعرضىين للع ى   3 جاظت فل المرتبة السادسة العبار 4

 3موافل(( ومستو   03.2 سب الحالة( بمتوسا  سابل بل   

3 جىىاظت فىىل المرتبىىة السىىابعة العبىىار   إيجىىاد الحلىىو  الم اسىىبة للقعىىاظ علىى  م ىىاهر الع ىى  وااليىىلاظ لىىد  5

 ( ومستو   موافل(03.23الفلف( بمتوسا  سابل بل   

3 جاظت فل المرتبة ال ام ة العبار   القياا باجراظات وةائية أفراد اأسر  ليعو  قوق وواجبات كف طرع( .

 ( ومستو   موافل(035.3بمتوسا  سابل بل   

3 جاظت فل المرتبة التاسىعة العبىار   إعىداد بىرام  تشديصىية لمرتكبىل االيىلاظ ضىد الفلىف لتحديىد ا راد  .

 ( ومستو   موافل(03403بل بل   االجرامية( بمتوسا  سا

التساؤل الرابع: ما المقترحات التطويرية لنظام حماية الطفل في الوقاية من العنف األسري ضد األطفال مدن 

 وجهة نظر العاملين في مجال الحماية األسرية بمحافظة جدة؟

ال سىب الم ويىة، كىرارات، لإلجابة عل  هلا التسىاؤ ، فقىد ةىاا البا ى  بىاجراظ التحليىف ا  صىائل بحسىاع الت

المتوسفات الحسابية واالمحرافات المعيارية لكف عبار  من عبارات المحور الرابي، وجىاظت ال تىائ  كمىا فىل 

  الجدو  التالل:

 (. المقترحات التطويرية لنظام حماية الطفل.5-5جدول رقم )

 موافق  العبارات
ال 

 أعلم

غير 

 موافق

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 الترتيب المستوى

3 سىىىىن القىىىىوامين والتشىىىىريعات 0

الرادعة التل تسىهم فىل الحىد مىن 

 االيلاظ والع   اأسري3

 0 . 50 ت

 0 موافل 23.2 ..03
% .035 032 03. 
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3 التوسىىي فىىل امشىىاظ مؤسسىىات 0

التوجيىىىىىه وا صىىىىىالح اأسىىىىىري 

للمسىىىىىاعد  فىىىىىل تقليىىىىىف الع ىىىىى  

 اأسري والمشكالت االسرية3

 2 7 52 ت

 7 موافل 2307 ..03
% ..3. 435 232 

3 عقىىد دورات الزاميىىة للمقبلىىين .

علىىى  الىىىزواا توضىىىا الحقىىىوق 

اأسىىرية وطىىرق التعامىىف اأم ىىف 

 مي اأطلا 3

 2 7 52 ت

 4 موافل 2307 ..03
% ..3. 435 232 

3 ت ميىىىة ةىىىدرات العىىىاملين مىىىن 0

العىىىىىاملين فىىىىىل مجىىىىىا  الحمايىىىىىة 

التىىىدخف اللىىىوري اأسىىىرية علىىى  

لحىىىف مشىىىكالت الع ىىى  وااليىىىلاظ 

 اأسري وخاصة لد  االطلا 3

 2 0 50 ت

 0 موافل .230 03.7
% .035 73. 232 

3 تلعيىىىف دور االعىىىالا بوسىىىائله 7

الحدي ىىىىة فىىىىل مواجهىىىىة أشىىىىكا  

 االيلاظ والع   اأسري3

 2 7 52 ت

 5 موافل 2307 ..03
% ..3. 435 232 

ذات العالةىىة 3 تىىدريب الجهىىات 4

علىى  كيليىىة التعامىىىف مىىي ةعىىىايا 

الفلف وبما يساهم فل  سن ت ليل 

 ال  اا والئحته الت ليلية3

 2 4 .4 ت

 . موافل 2305 03.0
% .032 .32 232 

3 وضي برام  توعوية وت قيلية 5

لألفىىىراد والمجتمىىىي بمىىىا يسىىىاعد 

علىى  تىىوفير الىىدعم الىىال ا للفلىىف 

 ولمن يقوا برعايته3

 0 . 50 ت

 . موافل 23.2 ..03
% .035 032 03. 

3 وضي برام  صحية وتربويىة .

وتعليميىىىىىة وملسىىىىىية واجتماعيىىىىىة 

 عاد  توهيف الفلف اللي تعرل 

  ىىىىىىىد   ىىىىىىىاالت ا يىىىىىىىلاظ أو 

 ا هما 3

 0 0 50 ت

 0 موافل .230 03.7
% .432 035 03. 

3 مشىىر الىىوعل ا عالمىىل  ىىو  .

اأطلا  رثار الع   االسري لد  

 2 0 50 ت
 . موافل .230 03.7

% .035 73. 232 
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مىىىىىن خىىىىىال   مىىىىىالت توعويىىىىىة 

 شاملة3

3 اعتمىىىىىاد م هجيىىىىىة للمتابعىىىىىة 02

والتقيىىيم لقيىىاع ا مجىىا  لبىىرام  

الحماية من االيىلاظ والع ى  ضىد 

 االطلا 3

 0 7 .4 ت

 02 موافل 2302 ..03
% .235 435 035 

3 اسىىىىىىىىىىىىىتدداا تفبيقىىىىىىىىىىىىىات 00

( Appsتك ولوجيىىىىىىىىة  دي ىىىىىىىىة  

لتقديم برام  تشديصية وعالجية 

 لألطلا  ال اجوك من االيلاظ3

 0 . 40 ت

 00 موافل 2307 ..03
% .73. 0032 035 

  موافق .1.0 0..0 الدرجة الكلية للمحور

 

جىىاظت أهىىم ومىىن خىىال  المتوسىىفات الحسىىابية، فقىىد تىىم ترتيىىب العبىىارات ت ا ليىىا   سىىب درجىىة الموافقىىة، وةىىد 

 العبارات التل تشير إل  أهم المقتر ات التفويرية ل  اا  ماية الفلف هل:

3 جاظت المقتر ات  ت مية ةدرات العاملين مىن العىاملين فىل مجىا  الحمايىة اأسىرية على  التىدخف اللىوري 0

يىة لحف مشكالت الع   وااليلاظ اأسري وخاصة لد  االطلا ( و  وضي بىرام  صىحية وتربويىة وتعليم

وملسية واجتماعية  عاد  توهيف الفلف اللي تعرل   ىد   ىاالت ا يىلاظ أو ا همىا ( و  مشىر الىوعل 

ا عالمل  و  رثار الع   االسري لد  اأطلا  من خىال   مىالت توعويىة شىاملة( فىل المرتبىة اأولى  

 ( ومستو   موافل(03.73بمتوسا  سابل بل   ال  ال ال ة 

القوامين والتشريعات الرادعة التل تسهم فل الحد من االيلاظ والع ى  اأسىري( و  3 جاظت المقتر ات  سن0

 التوسي فل امشاظ مؤسسات التوجيه وا صالح اأسري للمساعد  فل تقليىف الع ى  اأسىري والمشىكالت 

 االسرية( و  عقد دورات الزامية للمقبلين عل  الزواا توضا الحقوق اأسرية وطرق التعامف اأم ف مي

تلعيف دور االعالا بوسائله الحدي ىة فىل مواجهىة أشىكا  االيىلاظ والع ى  اأسىري( و  وضىي و  اأطلا (

 برام  توعوية وت قيلية لألفراد والمجتمي بما يساعد عل  توفير الدعم الال ا للفلىف ولمىن يقىوا برعايتىه( 

 ( ومستو   موافل(3..03بمتوسا  سابل بل    ال  ال ام ة فل المرتبة الرابعة

تدريب الجهات ذات العالةة عل  كيلية التعامف مي ةعايا الفلف وبما يساهم فل  سن   جاظت المقتر ات3 .

 ( ومستو   موافل(03.03المرتبة التاسعة بمتوسا  سابل   الت ليلية(ت ليل ال  اا والئحته 

 الدراسة وفقاً للمتغيرات األولية:ثالثاً: الفروق في محاور أداة 

اختبىار  ت( لدراسة اللروق فل رراظ أفراد العي ة محو محاور االستبياك وفقا  للبيامات اأولية، فقىد تىم اسىتدداا 

 وذلك كما يلل: (،ANOVAلللروق بين متوسفات العي ات المستقلة وتحليف التباين اأ ادي  
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 آراء أفراد العينة نحو لدراسة الفروق في متوسطات للعينات المستقلةنتائج اختبار )ت( (. 6-5جدول رقم )

 .محاور أداة الدراسة وفقاً لمتغير النوع

 المحاور
فئات 

 المتغير

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

قيمة االختبار 

T 

الداللة 

 اإلحصائية

أشكا  الع   اأسري التل يتعامف معها م اا 

  ماية الفلف

 ..23 0370 ذكر
030. 230.. 

 ..23 .030 أم  

 مد  فعالية وإسهاا م اا  ماية الفلف
 2300 ..03 ذكر

235. 230.7 
 23.4 03.2 أم  

 الدور الوةائل ل  اا  ماية الفلف
 23.0 03.7 ذكر

2374 237.2 
 23.0 03.2 أم  

 المقتر ات التفويرية ل  اا  ماية الفلف
 .230 03.0 ذكر

2325 23.05 
 .230 03.0 أم  

 

محىاور أدا  الدراسىة وفقىا  أفىراد العي ىة محىو  ال توجد فروق ذات داللة إ صائية فىل متوسىفات رراظ

لمتغيىىر ال ىىون،  يىى  أك جميىىي ةىىيم الداللىىة ا  صىىائية المقابلىىة للمحىىاور جىىاظت أكبىىر مىىن مسىىتو  المع ويىىة 

 23273) 

آراء أفدراد  لدراسدة الفدروق فدي متوسدطات (ANOVA(. نتدائج تحليدل التبداين األحدادي )7-5جدول رقدم )

 .محاور أداة الدراسة وفقاً لمتغير الفئة العمرية العينة نحو

 مصادر التباين المحاور
مجموع 

 المربعات

درجة 

 الحرية

مربعات 

 المتوسطات

قيمة 

 Fاالختبار 

الداللة 

 اإلحصائية

أشكا  الع   اأسري التل 

يتعامف معها م اا  ماية 

 الفلف

 0340 0 30. بين المجموعات

داخف  23000 0304

 المجموعات
7.3. 50 2357 

مد  فعالية وإسهاا م اا 

  ماية الفلف

 2302 0 230 بين المجموعات

داخف  .2305 0354

 المجموعات
.30 50 2300 

الدور الوةائل ل  اا  ماية 

 الفلف

 2307 0 .23 بين المجموعات

داخف  23070 0300

 المجموعات
53. 50 2300 

 .2300 ..23 2320 0 230 بين المجموعاتالمقتر ات التفويرية ل  اا 
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داخف   ماية الفلف

 المجموعات
.30 50 2327 

 

محىاور أدا  الدراسىة وفقىا  أفىراد العي ىة محىو  ال توجد فروق ذات داللة إ صائية فىل متوسىفات رراظ

الداللة ا  صائية المقابلة للمحاور جاظت أكبر من مسىتو  المع ويىة لمتغير الل ة العمرية،  ي  أك جميي ةيم 

 23273) 

 آراء أفراد العينة نحدو لدراسة الفروق في متوسطات نتائج اختبار )ت( للعينات المستقلة(. 2-5جدول رقم )

 .محاور أداة الدراسة وفقاً لمتغير المؤهل العلمي

 فئات المتغير المحاور
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

قيمة االختبار 

T 

الداللة 

 اإلحصائية

أشكا  الع   اأسري التل يتعامف معها 

 م اا  ماية الفلف

 23.2 0300 بكالوريوع

دراسات  232.2 ..03-

 عليا
034. 2350 

 مد  فعالية وإسهاا م اا  ماية الفلف

 .230 03.7 بكالوريوع

دراسات  23057 .030

 عليا
034. 2370 

 الدور الوةائل ل  اا  ماية الفلف

 23.2 03.0 بكالوريوع

دراسات  23040 0305

 عليا
0345 2300 

 المقتر ات التفويرية ل  اا  ماية الفلف

 .230 03.0 بكالوريوع

دراسات  23425 2370-

 عليا
03.7 2300 

 

محىاور أدا  الدراسىة وفقىا  أفىراد العي ىة محىو  ال توجد فروق ذات داللة إ صائية فىل متوسىفات رراظ

لمتغيىىر المؤهىىف العلمىىل،  يىى  أك جميىىي ةىىيم الداللىىة ا  صىىائية المقابلىىة للمحىىاور جىىاظت أكبىىر مىىن مسىىتو  

 (23273المع وية  
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آراء أفدراد  لدراسدة الفدروق فدي متوسدطات (ANOVA(. نتدائج تحليدل التبداين األحدادي ).-5جدول رقدم )

 .محاور أداة الدراسة وفقاً لمتغير التخصص العينة نحو

 مصادر التباين المحاور
مجموع 

 المربعات

درجة 

 الحرية

مربعات 

 المتوسطات

قيمة 

 Fاالختبار 

الداللة 

 اإلحصائية

أشىىكا  الع ىى  اأسىىري التىىل 

يتعامىىىىف معهىىىىا م ىىىىاا  مايىىىىة 

 الفلف

 23.4 . .03 بين المجموعات

داخف  230.7 0304

 المجموعات
703. 50 2354 

مىىىىد  فعاليىىىىة وإسىىىىهاا م ىىىىاا 

  ماية الفلف

 2307 . 230 بين المجموعات

داخف  230.0 .030

 المجموعات
.30 50 2300 

الىىىدور الوةىىىائل ل  ىىىاا  مايىىىة 

 الفلف

 .232 . .23 بين المجموعات

داخف  .2305 23.7

 المجموعات
53. 50 2300 

المقتر ىىات التفويريىىة ل  ىىاا 

  ماية الفلف

 .232 . 230 المجموعاتبين 

داخف  .2340 2342

 المجموعات
.30 50 2327 

 

محىاور أدا  الدراسىة وفقىا  أفىراد العي ىة محىو  ال توجد فروق ذات داللة إ صائية فىل متوسىفات رراظ

لمتغير التدصص،  ي  أك جميي ةيم الداللة ا  صىائية المقابلىة للمحىاور جىاظت أكبىر مىن مسىتو  المع ويىة 

 23273) 

آراء أفدراد  لدراسدة الفدروق فدي متوسدطات (ANOVA(. نتائج تحليل التباين األحدادي )01-5جدول رقم )

 .محاور أداة الدراسة وفقاً لمتغير مدة العمل بالوظيفة الحالية العينة نحو

 مصادر التباين المحاور
مجموع 

 المربعات

درجة 

 الحرية

مربعات 

 المتوسطات

قيمة 

 Fاالختبار 

الداللة 

 اإلحصائية

أشىىكا  الع ىى  اأسىىري التىىل 

يتعامىىىىف معهىىىىا م ىىىىاا  مايىىىىة 

 الفلف

 0342 . .03 بين المجموعات

داخف  ..232 0305

 المجموعات
7030 50 2350 

مىىىىد  فعاليىىىىة وإسىىىىهاا م ىىىىاا 

  ماية الفلف

 2300 . 230 بين المجموعات

داخف  23.00 .030

 المجموعات
.30 50 2300 
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 مايىىىة الىىىدور الوةىىىائل ل  ىىىاا 

 الفلف

 .230 . 237 بين المجموعات

داخف  230.0 0345

 المجموعات
534 50 2300 

المقتر ىىات التفويريىىة ل  ىىاا 

  ماية الفلف

 2327 . 230 بين المجموعات

داخف  23022 0322

 المجموعات
.3. 50 2327 

 

أدا  الدراسىة وفقىا   محىاورأفىراد العي ىة محىو  ال توجد فروق ذات داللة إ صائية فىل متوسىفات رراظ

لمتغير مد  العمف بالوهيلة الحالية،  يى  أك جميىي ةىيم الداللىة ا  صىائية المقابلىة للمحىاور جىاظت أكبىر مىن 

 (23273مستو  المع وية  

آراء أفدراد  لدراسدة الفدروق فدي متوسدطات (ANOVA(. نتائج تحليل التباين األحدادي )00-5جدول رقم )

 .محاور أداة الدراسة وفقاً لمتغير الدورات التدريبة التي تم الحصول عليها العينة نحو

 مصادر التباين المحاور
مجموع 

 المربعات

درجة 

 الحرية

مربعات 

 المتوسطات

قيمة 

 Fاالختبار 

الداللة 

 اإلحصائية

أشىىكا  الع ىى  اأسىىري التىىل 

يتعامىىىىف معهىىىىا م ىىىىاا  مايىىىىة 

 الفلف

 0344 0 434 بين المجموعات

داخف  23245 03.2

 المجموعات
7237 52 2350 

مىىىىد  فعاليىىىىة وإسىىىىهاا م ىىىىاا 

  ماية الفلف

 2300 0 234 بين المجموعات

داخف  23.00 0300

 المجموعات
.32 52 2300 

الىىىدور الوةىىىائل ل  ىىىاا  مايىىىة 

 الفلف

 2324 0 .23 بين المجموعات

داخف  234.0 2374

 المجموعات
53. 52 2300 

التفويريىىة ل  ىىاا المقتر ىىات 

  ماية الفلف

 2327 0 230 بين المجموعات

داخف  23.05 .030

 المجموعات
23.. 52 2327 

 

محىاور أدا  الدراسىىة وفقىا  لمتغيىىر أفىىراد العي ىة محىىو  ال توجىد فىروق ذات داللىىة إ صىائية فىىل متوسىفات رراظ

ا  صائية المقابلة للمحىاور جىاظت أكبىر  الدورات التدريبة التل تم الحصو  عليها،  ي  أك جميي ةيم الداللة

 (23273من مستو  المع وية  
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 النتائج والتوصيات .6

 .النتائج .0.6

 7.( فل الل ة العمرية  من % 42( هن إمات، وأك مسبة  % 54أههرت ال تائ  أك غالبية العي ة ب سبة   -0

( % .0 بكالوريوع(، وأك مسبة  ( مؤهلهم العلمل % .03.س ة(، وأك الغالبية ب سبة   07إل  أةف من 

( تبل  مد  عملهىم % 02( كللك تدصصهم  علم ملر(، وأك مسبة  % .0تدصصهم  علم اجتمان(، و  

دورات  0(  صىلوا على   % .553سى ة(، وأك الغالبيىة ب سىبة   00إل  أةف من  5بالوهيلة الحالية  من 

 3فوك ر(

العىاملين فىل مجىا  الحمايىة اأسىرية بمحاف ىة جىد  ال  أههرت ال تائ  أك غالبية أفراد عي ة الدراسة مىن -0

( 03.2، وذلك بمتوسا  سىابل بلى   يعلموك بوشكا  الع   اأسري التل يتعامف معها م اا  ماية الفلف

 (23.03وامحراع معياري  

أههىىرت ال تىىائ  أك غالبيىىة أفىىراد عي ىىة الدراسىىة مىىن العىىاملين فىىل مجىىا  الحمايىىة اأسىىرية بمحاف ىىة جىىد   -.

( وامحىراع معيىاري 03.0وافقوك عل  فعالية وإسهاا م اا  ماية الفلىف، وذلىك بمتوسىا  سىابل بلى   ي

 230.3) 

أههىىرت ال تىىائ  أك غالبيىىة أفىىراد عي ىىة الدراسىىة مىىن العىىاملين فىىل مجىىا  الحمايىىة اأسىىرية بمحاف ىىة جىىد   -0

ضىد اأطلىىا ، وذلىىك يوافقىوك علىى  الىدور الوةىىائل ل  ىىاا  مايىة الفلىىف فىل عىىدا تكىىرار الع ى  اأسىىري 

 (23073( وامحراع معياري  03.0بمتوسا  سابل بل   

أههىىرت ال تىىائ  أك غالبيىىة أفىىراد عي ىىة الدراسىىة مىىن العىىاملين فىىل مجىىا  الحمايىىة اأسىىرية بمحاف ىىة جىىد   -7

يوافقوك عل  المقتر ات التفويريىة ل  ىاا  مايىة الفلىف فىل الوةايىة مىن الع ى  اأسىري ضىد اأطلىا ، 

 3(.230( وامحراع معياري  03.0 سابل بل    وذلك بمتوسا

محىاور أدا  أفىراد العي ىة محىو  فروق ذات داللة إ صائية فل متوسفات رراظال تائ  عدا وجود  أههرت  -4

 الدراسة وفقا  لمتغير ال ون3

محىاور أدا  أفىراد العي ىة محىو  فروق ذات داللة إ صائية فىل متوسىفات رراظ ال تائ  عدا وجودأههرت  -5

 ة وفقا  لمتغير الل ة العمرية3الدراس

محىاور أدا  أفىراد العي ىة محىو  فروق ذات داللة إ صائية فىل متوسىفات رراظ ال تائ  عدا وجودأههرت  -.

 الدراسة وفقا  لمتغير المؤهف العلمل3

محىاور أدا  أفىراد العي ىة محىو  فروق ذات داللة إ صائية فىل متوسىفات رراظال تائ  عدا وجود أههرت  -.

 3وفقا  لمتغير التدصصالدراسة 

 والمقترحات.التوصيات  .0.6

 :التاليةوالمقتر ات فل ضوظ ال تائ  السابقة يقدا البا   التوصيات 

ضرور  سن أم مة ولوائا رادعة وتلعيف اأم مة القائمة لتسهم فل الحىد أو التقليىف مىن الع ى  اأسىري  -0

 المع ية3ضد اأطلا  من ةبف الجهات 
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وذلىك لتوهيىف المع لىىين  ،سىري ضىد اأطلىا راكىز  مايىة خاصىة بحىىاالت الع ى  اأالعمىف على  امشىاظ م -0

 الرسمية3تشترك فيها مؤسسات المجتمي المدمل الرسمية وغير دمجهم فل المجتمي  و عاد 

ضرور  وضي استراتيجية شاملة تتب اها و ار  الموارد البشرية والت مية االجتماعية بالت سيل مي مجلر  -.

مواجهىىة الع ىى  اأسىىري خىىال  السىى وات القادمىىة مىىي ضىىرور  اك تكىىوك واةعيىىة وةابلىىة شىىؤوك اأسىىر  ل

 للتفبيل3

توعية اأسر بوساليب التعامف اأم ف مي اأب اظ من خال  المحاضرات الجماهيرية واختيار تجمي اأسر  -0

 يقوا عليها مدتصوك وبمشاركة ةفاعات المجتمي المدمل3 ،كمراكز التسوق وامكاك الترفيه

مبادرات وبرام  شاملة تستهدع تعزيز ثقافة الحوار داخف اأسر ، لما لللك مىن رثىار ايجابيىة فىل وضي  -7

الوةاية من الع   اأسري، وتكوك موجه فل المقاا اأو  للوالدين، ويكوك ت ليىلها مشىاركة بىين القفىان 

 المدمل3الحكومل ومؤسسات المجتمي 

ة بدفىور  االيىلاظ، والتركيىز على  االعىالا الحىدي  مىن خىال  استدداا وسائف االعالا باختالفهىا للتوعيى -4

 وسائف التواصف االجتماعل ببرام  موعية وغير تقليدية3  

سري، من خال   ى  الشىؤوك االسىالمية والىدعو  عا  فل خفب الجمعة فل التوجيه اأاالستلاد  من الد  -5

  3لحين واآلخر  هله المواضيي بين ااد خفباظ وائمة المساجد بالتفرق إلوا رش

ت  يم برام  إرشادية الزامية للمقبلين على  الىزواا لتوضىيا الحقىوق اأسىرية، والتوعويىة  ىو  الع ى   -.

 اأسري، وتكوك بالت سيل بين و ار  الموارد البشرية والجمعيات اأهلية المتدصصة3

كىوك بالمجىاك ويقىوا  يىاظ لتقىديم الدىدمات االجتماعيىة وال لسىية لألسىر، وتفتا مكاتىب استشىارية فىل اأ -.

عليها متدصصوك من الجهات اأهلية بوشراع ومتابعة من و ار  الموارد البشرية والت مية االجتماعيىة 

 3شؤوك اأسر  مي مجلر

تتب ىى  الىىو ار  المع يىىة إمشىىاظ مراكىىز متدصصىىة لتوهيىىف مرتكبىىل الع ىى ، وذلىىك عىىن طريىىل بىىرام  أك  -02

ومساعدتهم عل  تغير االمماط السلوكية الع يلة التىل يعىاموك هادفة،  عاد  توهيلهم ودمجهم فل المجتمي، 

 جف ضماك عدا عودتهم ال  ارتكاع الع   ضد الغير3 أم ها، من 

وممارسين فل المجىا ،  أكاديميينإعداد دليف إجراظات للعاملين فل مجا  الحماية من االيلاظ، يقوا عليه  -00

يشتمف عل  جميي المهاا والدفوات التل يتوجىب القيىاا بهىا مىي الحالىة م ىل دخولهىا لحىين امتهىاظ العمليىة 

 3بعد تقديم المساعد  الال مة لهاالعالجية وخروا الحالة 

 

 المراجع. 7

 المراجع العربية.. 0.7

 ،دراسة ميدامية فل مدي ىة أربىد :الع   اأسري ضد اأطلا  فل اأسر  اأردمية ،(0200فاتن   ،اأسعد -1

 اأردك3 ،جامعة اليرموك ،رسالة ماجستير غير م شور 
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جامعىة  ،الريىال ،إيلاظ اأطلا  وأمواعه وأسبابه وخصائص المتعرضين لىه ،(0227م ير    ،ر  سعود -2

 اأم ية3ماي  العربية للعلوا 

 ،مجلة جيف  قوق ا مسىاك ،عوامف وأشكا  الع   اأسري الموجه ضد الفلف ،(.020عيس    اأمين، -3

 723-.0ص ص  ،.0ن

بحى  فىل مجلىة اللكىر  ،دور الشرطة الوةىائل للحىد مىن الع ى  اأسىري ،(.022بشير صالا   ،البلبيسل -4

 3 05العدد ،00مجلد  ،مركز بحوت الشارةة ،الشرطل

الملتق  الىوط ل  ،الع   اأسري الموجه ضد الفلف ،(.020عبد الحليظ   ،معوشةسعد الدين و ،بوطبا  -5

 ةسم العلوا االجتماعية3 ،ا.020ابريف  02و .ال امل  و  االتصا  وجود  الحيا  فل اأسر  يوا 

(، بحىى  خصىىائص القواعىىد الج ائيىىة فىىل ال  ىىاا السىىعودي للحمايىىة مىىن 0207بيفىىار، مصىىفل  محمىىد،   -6

 الريال3 ،(، كلية الملك فهد اأم ية40اأم ية  ن  االيلاظ، مجلة البحوت

 ،دار رسىالك ،0ط ،مشىكالت اأطلىا  ال لسىية وأسىاليب المسىاعد  م هىا ،(0224سوسن شىاكر   ،الجلبل -7

 دمشل3

 ،دور م ىاا الحمايىة مىن االيىلاظ فىل تحقيىل الوةايىة مىن الع ى  اأسىري ،(0205مراا موسى    ،الحربل -8

 الريال3 ،كلية العلوا االجتماعية ،العربية للعلوا اأم ية جامعة ماي  ،أطرو ة دكتوراه

 ،دار الجامعىىىة الجديىىىد  ،سىىىيكولوجية الع ىىى  العىىىائلل والمدرسىىىل ،(0225طىىىه عبىىىد المىىى عم   ، سىىىين -9

 ا سك درية3

مكتبىة  ،رؤيىة مقديىة للواةىي والمسىتقبف ،(، علىم اجتمىان الىزواا واالسىر .020إجىال  إسىماعيف   ، لمل -11

 القاهر 3 ،االمجلو المصرية

أعمىا  ال ىدو  العلميىة  ،دور البح  العلمل فىل الوةايىة مىن الجريمىة واالمحىراع ،(0200أ مد   ، ويتل -11

 ،0ط ،أكاديميىة مىاي  العربيىة للعلىوا اأم يىة ، و  دور البح  العلمل والوةاية من الجريمة واالمحىراع

 الريال3

 ا سك درية3 ،دار المعرفة الجامعية ،عالم متغير (، االسر  فل0200س اظ   ،الدولل -12

دار ا سىراظ للفبىي  :القىاهر  ،الع   فل مواة  الحيا  اليومية ومفىاق تلاعىف ،(.022محمود   ،الدولل -13

 والتو يي3وال شر 

رسىىالة  ،الع ى  اأسىري الموجىىة ضىد اأطلىا  فىىل محاف ىة الفليلىة ،ا(0204عبىد ت سىىالم   ،الدرواشىة -14

 اأردك3 ،جامعة موتة ،م شور  ماجستير غير

(، المعوةىىات التىىل تواجىىه اأخصىىائيين االجتمىىاعيين بلجىىاك الحمايىىة مىىن .020الىىدعجامل، هديىىة عبيىىد   -15

جامعة الملك سىعود، الريىال،  ،الع   وااليلاظ فل المستشليات الحكومية، رسالة ماجستير غير م شور 

 كلية اآلداع، ةسم الدراسات االجتماعية3

ص ص  ،العىدد التاسىي ،المجلىة الليبيىة للدراسىات ،الع ى  اأسىري ،(0207إمباركه أبىو القاسىم   ،اللئب -16

022-00.3 
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دراسىىة ميداميىىة فىىل محاف ىىة ع يىىز   :الع ىى  اأسىىري ضىىد اأطلىىا  ،(.020يوسىى  بىىن أ مىىد   ،الىىرميا -17

-.5ص ص  ،70العىىدد  ،00المجلىىد  ،كليىىة الملىىك فهىىد اأم يىىة ،مجلىىة البحىىوت اأم يىىة ،بم فقىىة القصىىيم

0203 

الع   اأسري الموجه ضد اأطلا  فل المرا ف الدراسىية مىن عمىر  ،ا(0202فهد بن علل   ،الزهرامل -18

 اأردك3 ،جامعة مؤتة ،رسالة دكتوراه ،( بم فقة تبوك فل المملكة العربية السعودية.5-0 

ة اجتماعيىىة للع ىى  دراسىىة ملسىىي :أسىىبابه ورثىىاره علىى   يىىا  الفلىىف ،، ع ىى  اآلبىىاظ(0207 سىىين   ، يىىاك -19

 المكتبة الرةمية السعودية3 ،دار الم هف ،اأسري فل الوسا اأسري الجزائري

 الحدي 3دار اللكر  ،الكويت ،المستشار الوافل فل  ف الدالفات الزوجية ،(0220راشد   ،السهف -21

بين الدصائص الشدصىية واأسىرية وأشىكا  ا سىاظ  التىل تعىرل لهىا  (، العالةة0227 م ا   ،الشقور -21

 اأردك3 ،جامعة مؤتة ،رسالة ماجستير غير م شور  ،طلبة الجامعة أث اظ طلولتهم

 ،أسىبابه وأثىاره االجتماعيىة ،الع ى  اأسىري فىل المجتمىي السىعودي ،(0200محمد بن  سىن   ،الصغير -22

 الريال3 ،0ط ،جامعة ماي  العربية للعلوا اأم ية

(، دور مكاتب الددمة االجتماعية التابعة  دار   ماية اأسر  فىل الحىد مىن 0200ماد  أ مد  ،الصمادي -23

 اأردك3 ،جامعة اليرموك ،رسالة ماجستير غير م شور  ،الع   اأسري

كليىة اآلداع ةسىم علىم  ،جامعىة ا سىك درية ،الع   اأسري ورؤية سوسىيولوجية ،(0200م ا    ،عباع -24

 الجتمان3ا

معجم مصفلحات  قوق االمساك، مركز ا سك درية للكتاع،  ،(0224  حعبد اللتاعبد الكافل، إسماعيف  -25

 ا سك درية3

دور المؤسسىات التعليميىة فىل تحقيىل االمىن الدلقىل والمجتمعىل فىل  ،(.022العامر بن صىالا   ،ع ماك -26

 الريال3 ،كلية الملك فهد اأم ية ،ورةة علمية مقدمة ل دو  المجتمي واأمن ،عصر العولمة

المؤسسىىة الجامعيىىة  ،لب ىىاك ،بيىىروت ،إشىىكالية الع ىى  المشىىرون والع ىى  المىىداك ،(.022مكىىل   ،عجىىم -27

 والتو يي3للدراسات وال شر 

دوافعىىه ورثىىاره وعالجىىه مىىن م  ىىور تربىىوي  :، الع ىى  اأسىىري(0227محمىىد عبىىد السىىالا   ،العىىرود -28

 اليرموك3جامعة  ،كلية الشريعة والدراسات ا سالمية ،رسالة ماجستير غير م شور  ،إسالمل

 الشروق3دار  ،عماك ،علم اجتمان الع   ،(0202خليف   ،العمر -29

 

 المراجع االجنبية. .0.7

Stanley, N., Miller, P., Richardson Foster, H., & Thomson, G. (2011): Children's 

experiences of domestic violence, developing an integrated response from police 

and child protection services. Journal of Interpersonal Violence, 26 (12) 
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 المواقع االلكترونية. .3.7

 : : المملكة العربية السعودية متاح عبر الرابا التالل( الريال0207الجمعية الوط ية لحقوق ا مساك   -0

ttps://nshr.org.sa/infocenter/?press=%d8%b3%d8%b9%d9%88%d8%af- 

 :متىىىىاح عبىىىىر الىىىىرابا التىىىىالل ،ةرية بالمملكىىىىة العربيىىىىة السىىىىعوديو ار  المىىىىوارد والت ميىىىىة البشىىىى -0

https://hrsd.gov.sa/ar/services/622 

 

 لألبحات اأكاديمية المجلة ،الراشدي محمد  سن الر من عبد/ البا   ،0200©  محلوهة الحقوق جميي

 3العلمل وال شر

 CC BY NC) 
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 اتجاهات معلمي المهارات الفردية في محافظة الداخلية بسلطنة عمان نحو ممارسة النشاط البدني

Attitudes of individual skills teachers in Al Dakhiliyah Governorate in the Sultanate of 

Oman towards physical activity 

 

 *الشكيلي فايز بن زايد بن وليد. أ/ الباحث

 المغربية المملكة الخامس، محمد جامعة التربية، علوم كلية دكتوراه، باحث

 waleed99381479@gmail.comEmail:  

 

 علوي حافظي إسماعيل موالي. د.أ

 المغربية المملكة الخامس، محمد جامعة التربية، علوم كلية العالي، التعليم أستاذ

 Hafidi.alaoui@um5.ca.maail: Em 

  

 ملخص البحث: 

هدف البحث الى التعرف على اتجاهات معلمي المهارات الفردية في محافظة الداخلية بسلطنة عمان نحو ممارسة النشاط البدني، 

لمتغيرات، الجنس، والتخصص، وسنوات الخبرة، استخدم الباحثان وتحديد الفروق في االتجاهات نحو النشاط الرياضي تبعا 

من معلمي مواد المهارات الفردية، والتي تشمل مواد ) الرياضة  ( معلما ومعلمة841المنهج الوصفي وتكونت عينة البحث من )

ي والذي حو ممارسة النشاط البدن،  حيث طبق عليهم مقياس كينون لالتجاه نوالمهارات الموسيقية( -الفنون التشكيلية –المدرسية 

 واللياقة، النشاط للصحة البدني اجتماعية، النشاط كخبرة البدني النشاط( فقرة، تم تقسيمها على ستة محاور وهي )44تكون من )

( وبعد الرياضي للتفوق البدني التوتر، النشاط لخفض البدني جمالية، النشاط كخبرة البدني ومخاطرة، النشاط توتر كخبرة البدني

حيث أظهرت نتائج البحث أن االتجاه العام نحو ممارسة النشاط البدني  spss اإلحصائيجمع البيانات، عولجت باستخدام البرنامج 

كما أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية لمتغير  ،( 56.4العينة كان متوسطا، بمتوسط حسابي بلغ )   أفرادلدى 

، كما أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة غير التخصص لصالح مادة الرياضة المدرسيةالجنس لصالح الذكور ولمت

حو تنمية وتعزيز اتجاهات المعلمين نإحصائية تعود لمتغير سنوات الخبرة، وفي ضوء هذه النتائج يوصي الباحثان بضرورة 

تهدف الى تعزيز االتجاه اإليجابي نحو ممارسة النشاط  ممارسة النشاط البدني ببرامج نوعية إعالمية ورياضية لجميع المعلمين،

خطط لتفعيل أنشطة رياضية داخل المدرسة وخارجها تستهدف المعلمين بشكل عام ونشر  وتنفيذ الحرص على تصميموالبدني، 

 6الثقافة الرياضية بين أوساط المجتمع التربوي

 البدني  المهارات الفردية، النشاط االتجاهات، الكلمات المفتاحية:
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Attitudes of individual skills teachers in Al Dakhiliyah Governorate in the Sultanate of 

Oman towards physical activity 

 

Abstract:  

The research aims to identify the attitudes of individual skills teachers in Al Dakhiliyah 

Governorate in the Sultanate of Oman towards physical activity and to identify the differences in 

attitudes towards sports activity according to the variables, gender, specialization, and years of 

experience. The researchers used the descriptive approach and the research sample consisted of 

(148) male and female teachers from Teachers of individual skills subjects, which include subjects 

(school sports - plastic arts - and musical skills), where they were applied to the Kenon scale of 

the tendency towards physical activity, which consisted of (54) items, divided into six axes, namely 

(physical activity as a social experience, activity Physical activity for health and fitness, physical 

activity as an experience of stress and risk, physical activity as an aesthetic experience, physical 

activity to reduce stress, physical activity for sports excellence), with a mean of (3.65), and the 

results showed that there were statistically significant differences for the variable of sex in favor 

of males and the variable of specialization in favor of the school sports subject. Statistically 

significant differences due to the variable years of experience, and in light of these results, the 

researchers recommend the need to develop and strengthen teachers’ attitudes towards physical 

activity with quality media and sports programs for all teachers, aiming to enhance the positive 

attitude towards physical activity and to ensure the design and implementation of plans to activate 

sports activities within School and outside it targets teachers in general and the dissemination of 

sports culture among the educational community. 

Keywords: attitudes, individual skills, physical activity 
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 مقدمة ال

بها  ميعد التطور الهائل في جميع نواحي الحياة من األمور التي غيرت بشكل أو بآخر الكثير من العادات والمناشط التي يقو

الراحة  الحضارة لنا من وسائل في عالمنا المعاصر تعتمد على ما توفره منا أصبحت حياة الكثيرالفرد في حياته اليومية، حيث 

لحياتية، إضافة للضغوط النفسية وا الحركة قليلة والنشاط البدني ال وجود له إال في نطاق ضيق؛ فأصبحت ،والرفاهية الجسمانية

  6الفرد لها نسبة المخاطر الصحية التي يتعرض كثر فيهامما يؤدي إلى حياة ت

الراحة والرفاهية والخمول المترافق بنمط غذائي  بأن نسبة أمراض القلب تزداد مع زيادة االعتماد على وسائل ويمكن القول

ايين لدموي وتصلب الشرمعها الوزن ويرفع الضغط ا كميات زائدة عن الحاجة من الطاقة التي يحتاجها الجسم فيزداد تتوفر فيه

 م( 9002)الحسنات، اإلصابة بأمراض القلب عامة6  فتزداد

 المهيئة للسلوك، واالتجاهات اإليجابية نحو النشاط واالجتماعيةاالتجاهات الرياضية من أنواع الدوافع المكتسبة  وتعدكما 

 تمرارا،واسوتجعل منه أكثر نشاطا التي تحرك الفرد، القوة  البدني تقدم دوراً مهماً في االرتقاء بالنشاط البشري؛ ألنها تمثل

 (6م8229)عالوي،  وتجعل منه أكثر فاعلية وانتاجيه في حياته اليومية6

عد ضرورة ومخرجاً تربويا واجتماعياً تالنشاط البدني  نحو ةاإليجابي ات( بأن تنمية االتجاهم9084الجفري) وقد أوضح

 االجتماعية6 يع افراد الطبقاتملدى ج التقنيالمتعلقة بالتقدم  والسلوكية واألخالقية على المشكالت الصحية والنفسية للتغلب

 قلل من، فهو يوحياة الفرد البدني وتأثيره االيجابي على الصحة من األبحاث والدراسات أهمية النشاط العديدوقد تناولت  

ويستفيد الجميع  من األمراض، كما وغيرها لسرطانوالسكري وا اإلصابة بعدد من األمراض المزمنة كالسمنة وأمراض القلب

مة التغذية السليمع ضرورة انتظام البدني والرياضة  الطبقات االجتماعية، ومن مختلف األعمار من ممارسة النشاط من مختلف

 م(9084)الهزاع، تغيير نمط الحياة لألفراد6 في

حمالن ت المعتدل الشدة )على األقل( وارتفاع اللياقة البدنية للفردالبدني  المنتظمة للنشاط الممارسة(، أن م9004) مفتيويشير 

كس من ذلك وعلى الع، في طياتها تأثيرات إيجابية جمة على وظائف الجسم المختلفة، وتعودان بفوائد صحية كثيرة على اإلنسان

 6فإن الخمول البدني والركون للراحة يقودان إلى جملة من اآلثار السلبية على صحة الفرد

وهناك من األدلة العلمية التي تشير إلى التأثير اإليجابي للمستوى المرتفع من النشاط البدني المنتظم المتمثل في انخفاض  

مخاطر األمراض القلبية الوعائية بصورة عامة، وأمراض األوعية القلبية بصورة خاصة، وانخفاض ضغط الدم، وانخفاض 

 6م(9005، )المزيني السكريخفاض عدد المصابين بمرض امراض السمنة وتراكم الدهون وكذلك ان

( ان التوجه نحو مزاولة النشاط الرياضي سواء كان بغرض شغل وقت م9084(، والهزاع )م9088يؤكد سالمة )كما 

 نالفراغ أو كان بغرض التدريب للوصول إلى المستويات الرياضية العالية يعتبر طريقاً سليما نحو تحقيق الصحة، حيث إنه م

خالل مزاولة ذلك النشاط يتحقق للفرد النمو المتكامل من النواحي البدنية والنفسية واالجتماعية والعقلية، وهذا في الواقع يساعد 

ت خلو الفرد من المرض ولكنها تكامل النواحي البدنية سعلى تحقيق مفهوم الصحة كما عرفتها منظمة الصحة العالمية بأنها لي

 والعقلية6 ومن خالل ممارسة النشاط الرياضي نجد أن هناك فرصا كثيرة لتحقيق هذا المفهوم6 والنفسية واالجتماعية
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 مشكلة البحث

(، 9085تشير العديد من الدراسات السابقة ذات العالقة باالتجاه نحو ممارسة النشاط البدني كدراسات ) الجفري، 

سمير وآخرون و(، 9009)ذبابات،و، (Jevon,2000)ن جوو(، 9004)أبو طامع، و(، 9082)حمزة،و(، .908)األطرش،و

(  9080عماد )و(، ودراسة نشمي، 9008الخاجه، هدى )و(، 9002محمود إسماعيل )و(، 9082(، ودراسة العتيبي )9002)

 لحياةا إلى أهمية التوجه نحو ممارسة النشاط البدني بشكل مستمر ومنظم في مختلف مناحي، تي أجريت في بيئات مختلفةال

ويشكل المعلمين في المجتمع شريحة مهمة لكونهم قدوة للطالب والمجتمع بضرورة االهتمام بالنشاط البدني ، وخاصة  ،وانشطتها

 6معلمي المهارات الفردية

يح قع على عاتقهم لعب دور كبير في توضلهامة بشكل كبير في المجتمع، ويحيث يعد معلمي المهارات الفردية من الفئات ا

اط البدني في حياة االنسان وتحسين النظرة نحو ممارسة الرياضة وبرامجها التنموية وكسب تأييد الغير لهم وتوضيح أهمية النش

أهميتها ورسالتها عن طريق كسب الزمالء من اعضاء الهيئات التدريسية للمواد االخرى والعمل معهم على خدمة اهداف ممارسة 

األجيال المختلفة االعمار المقبلة على حياة جديدة، فال بد أن يكون لديهم االتجاه اإليجابي  الرياضة ورسالتها في التربية، وبناء كافة

نحو ممارسة النشاط البدني، فهم من ناحية مسؤولين عن أنفسهم؛ وعن أسرهم، ومن ناحية أخرى مسؤولين عن توعية أجيال 

سة النشاط البدني؛ وذلك لتالفي اآلثار الضارة المترتبة المستقبل، كما إنه من الضروري الكشف عن واقع اتجاهاتهم نحو ممار

 على االتجاه المتوسط او السلبي نحو النشاط البدني لهذا القطاع المهم من أفراد المجتمع6

الذين  المعلمينأن عدد قليل من في الميدان التربوي  والتدريسي واالشرافيفي المجال األكاديمي  انومن خالل عمل الباحث

ؤال فإن الس البدني وعليهم اتجاه سلبي او متوسط نحو أهمية او ممارسة النشاط هالنشاط البدني والبعض االخر لدييمارسون 

الرئيسي للبحث يتمثل كاالتي: )ما اتجاهات معلمي المهارات الفردية في محافظة الداخلية بسلطنة عمان نحو ممارسة النشاط 

 البدني؟(6

 أهمية البحث

أحد الشرائح األساسية في المجتمع الذي يجب تزويده بقدر مناسب من المعارف والمعلومات المتعلقة المعلمين  يعد قطاع

بالنشاط البدني التي تشكل الوعي الثقافي والصحي للمجتمع، ومن هذه المعارف والمعلومات التوجه اإليجابي نحو ممارسة النشاط 

اهيم الخاطئة من المفر كثير يالذين يمكنهم بأفكارهم وخبراتهم تغيلمستقبل أبناء ا من يقوموا بتربية هم المعلمينالبدني، إذ إن 

 المتعلقة بالنشاط البدني، تتمثل األهمية للدراسة فيما يلي:

ة المعلمين نحو ممارسعلى حد علم الباحث، التي تبحث في معرفة اتجاهات  القليلة التي الدراساتمن  البحث هذا عدي-8

 النشاط البدني6

 المعلمين في كافة مناطق ومحافظات السلطنة6في التخطيط لالرتقاء بالنشاط البدني لدى  البحث اد نتائج هذتساع -۲

لشرائح للمعلمين ولكافة اعلى تصميم المناهج، واختيار األنشطة، والوسائل الالزمة لبث النشاط البدني  البحث اهذ سهمي -۳

 العاملة في قطاع التربية6

 6المجالنفس في  والبحوث من الدراسات للعديدمرجع و طالقةان البحث اهذ عدي - 4
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 أهداف البحث

اتجاهات معلمي المهارات الفردية في محافظة الداخلية بسلطنة عمان نحو ممارسة النشاط يهدف البحث إلى التعرف على 

 وذلك من خالل اآلتي: (سنوات الخبرة -التخصص  -مثل )الجنس في ضوء بعض المتغيراتالبدني 

 6معلمي المهارات الفردية في محافظة الداخلية بسلطنة عمان نحو ممارسة النشاط البدنيالتعرف على اتجاهات  -8

معلمي المهارات الفردية في محافظة الداخلية بسلطنة عمان نحو ممارسة النشاط  التعرف على الفروق في اتجاهات -۲

 6رة(وسنوات الخب -والتخصص -)الجنستبعا لمتغيرات  البدني

 

 أسئلة البحث

  معلمي المهارات الفردية في محافظة الداخلية بسلطنة عمان نحو ممارسة النشاط البدني؟ما هي اتجاهات  -8

معلمي المهارات الفردية في محافظة الداخلية بسلطنة عمان نحو هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في اتجاهات  -۲

 (؟وسنوات الخبرة -والتخصص -الجنس)تعزي لمتغيرات  ممارسة النشاط البدني،

 

 البحثمصطلحات 

 االتجاه

االتجاه بأنه "ميل وتوجه من األفراد اإلصدار حكم بالتأييد أو المعارضة أو المحايدة تجاه األشياء واألشخاص والمواقف" 

 6(۲۰۰۲، )العتوم

الستجابة عقلي عصبي متعلم نسبية ل بانة" عبارة عن تكوين فرضي يعبر عن استعداد نفسي أو تهيؤ ايضا االتجاهويعرف 

الموجبة أو السالبة )القبول أو الرفض(؛ ويحدد سلوك الفرد ومشاعرة نحو أشخاص أو أشياء أو موضوعات ويقع ما بين المثير 

 6(9084)الشرجبي،" واالستجابة

ي مرتبطة بالنشاط البدن " هو مفهوم يعبر عن محصلة استجابات الفرد نحو معارف وخبرات االتجاه نحو النشاط البدني:

 م(90846 )الجفريوذلك من حيث تأييد الفرد لهذه المعارف والخبرات أو معارضته لها" 

هو اسم يطلق على المواد التي تدرس في مدارس السلطنة تتكون من مواد الرياضة المدرسية والفنون  المهارات الفردية

 اجرائي( )تعريفيتعلمه الطالب طوال العام الدراسي  طابع مهاري فردي ولهاالتشكيلية والمهارات الموسيقة 

 

 النظري اإلطار

 أهمية النشاط البدني

يلعب النشاط الرياضي والبدني دورا اساسيا ومهما في رفع كفاءة الفرد ذهنيا وبدنيا من خالل الممارسة لبعض األنشطة  

 مية في نفس الوقت وتكوين الشخصية المتكاملة، اذ ان النشاطعلى إعداد األفراد من الناحية التربوية والعلحيث يساعد الرياضية، 

  الفرد6الرياضي بمفهومه الحديث يشكل بعدا هاما من ميادين التربية وعنصرا قويا في عملية اعداد شخصية 

ءات االرياضيين وما يثمر عنها من لق االفرادويساعد النشاط الرياضي في تكوين العالقات االجتماعية وتطورها ما بين 

 تجاهات نحو ممارسة األنشطة الرياضية االدوافع والتنافسية ضمن منهاج منظم يعكس 
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االرتقاء وتطوير هذا الميول الى شغف الذي يمارسونه من اجل  البدنيوالتعرف على ميلوهم ورغباتهم نحو نوع النشاط 

 ة أعضاء الجسم، ويعمل كذلك بشكل أو بآخردائم ومستمر يساعد على الحفاظ على التوازن الجسماني والصحي والنفسي لكاف

 على تهيئة المناخ النفسي للعمل والبذل، 

ويسهم على نبذ وترك كل العادات السيئة في أوقات الفراغ، حيث إن معرفة االتجاهات أصبحت أمر هاما جدا لكافة 

 (8229، )عالوي 6التربويين والمدربين

 مكونات االتجاهات: 

 ة من ثالث مكونات رئيسة وهي: يتكون االتجاه بصفة عام

ويتضمن المعلومات والمعتقدات والحقائق الموضوعية المتوافرة لدى الفرد عن موضوع اال تجاه  الجانب المعرفي:6 ١

 فنجد أن االتجاه النفسي نحو النشاط الرياضي لفرد ما مثال ينبعث من معتقدات معينة

فية كأن يشعر الفرد نحو النشاط الرياضي مثال شعورا ايجابيا او سلبيا يمثل ويشير الى النواحي العاط الجانب االنفعالي:6 ۲ 

 في تفضيله أو عدمه لنشاط رياضي معين فيندفع نحوه بشكل ايجابي وقد يكره نشاط رياضي آخر فينفر منه بشكل سلبي6

اط د يقبل على ممارسة النشيتضمن جميع االستعدادات السلوكية المرتبطة باالتجاه فقد نجد الفر الجانب السلوكي:6 ۳

قد يحجم من هذه الممارسة وبهذا يتضح أن االتجاه ينطوي على نزعة تدفع بصاحبه الى االستجابة أو الرياضي بصورة او بأخرى 

 ( ۲۰۰۰ الدويل،على نحو معين6 )

 مراحل تكوين االتجاهات: 

 هي:بثالث مراحل اساسية  يمر تكوين االتجاهات (، بأن8212)ويؤكد الكاشف 

يكون االتجاه في هذه المرحلة ظاهرة ادراكية او معرفية تتضمن تعرف الفرد بصورة مباشرة  :المرحلة االدراكية او المعرفية6 8 

على بعض عناصر البيئة الطبيعية والبيئة االجتماعية التي تكون من طبيعة المحتوى العام لطبيعة المجتمع الذي يعيش فيه، وهكذا 

  6في نشأته حول اشياء مادية كالدار الهادئة وجماعة النادي وممارسة نشاط الرياضي قد يتبلور االتجاه

تتميز هذه المرحلة بميل الفرد نحو شيء معين، فمثال اي نشاط رياضي يرضي  مرحلة نمو الميل نحو شيء معين: -۲

 سه بنفسه او بشكل جماعي مع االخرين،الفرد، ولكن الفرد يميل الى بعض انواع خاصة من النشاط الرياضي، وقد يميل أن يمار

 وبمعنى أدق أن هذه المرحلة من نشوء االتجاه تستند الى خليط من منطق الموضوعي والمشاعر واالحساسات الذاتية6

أن الثبوت والميل على اختالف أنواعه ودرجاته يستقر ويثبت على شيء ما عندما يتطور  مرحلة الثبوت واالستقرار: -۳ 

 فسي، وهذه هي تعد المرحلة األخيرة في تكوين االتجاه وثبوته واستقراره6 الى اتجاه ن

 هناك عوامل كثيرة تؤثر في تكوين االتجاهات ونحوها وندرج فيما يأتي اهم عدة عوامل:

تأثير الخبرات  -.تأثير المعايير االجتماعية  -4تأثير وسائل اإلعالم  - 4تأثير التعليم  -۳تأثير األقران  -۲تأثير الوالدين  -١ 

 6(۲۰۰۲تأثير ارتباط الفرد بموضوع االتجاه )ذيابات، -2الشخصية 

 انواع االتجاهات: 

 تصنف االتجاهات النفسية الى االنواع التالية:

يبدو االتجاه القوي في موقف الفرد من هدف االتجاه موقفا حادا ألرفق فيه وال هوادة، فالذي يرى المنكر  االتجاه القوي: -8 

 ضب ويثور ويحاول تعطية انما يفعل ذلك الن اتجاها قوية حادة يسيطر على نفسه6فيغ

http://www.ajrsp.com/


 م 0100-01-5الثالثون | تأريخ اإلصدار: المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار 

     

 

www.ajrsp.com                                                                                                                         250 

 ISSN: 2706-6495 

 
هذا النوع من االتجاه يتمثل في الذي يقف من هدف االتجاه موقف ضعيفة رخوا خانعا مستسلما، فهو  االتجاه الضعيف: -9 

 يفعل ذلك ألنه ال يشعر بشده االتجاه كما يشعر بها الفرد باالتجاه القوي6

 هو االتجاه الذي ينحو بالفرد نحو شيء ما اي ايجابي6  االتجاه الموجب: -5 

 هو االتجاه الذي ينجح بالفرد بعيدا عن شيء اخر اي سلبي6  االتجاه السالب: -4

 والتحدث عنه امام االخرين6  ههو االتجاه الذي يجد الفرد حرجا في اظهار االتجاه العلني: -4

ين بل ينكره أحيانا ح       عن األخرين ويحتفظ به في قرارة نفسه  ءهذي يحاول الفرد اخفااالتجاه ال االتجاه السري: -.

 يسال عنه

 هو االتجاه المشترك بين عدد كبير من الناس، فأعجاب الناس باألبطال اتجاه جماعي  االتجاه الجماعي: -2 

 ان بصديق له اتجاه فرديهو االتجاه الذي يميز فردا عن أخر، فإعجاب االنس االتجاه الفردي: -1

هو االتجاه الذي ينصب على الفكلتيات وقد دلت األبحاث البكمريبية على وجود االتجاهات العامة، فأثبتت  االتجاه العام: -2 

 أن االتجاهات الحزبية السياسية تتسم بصفة العموم، ويالحظ أن االتجاه العام هو أكثر شيوعا واستقرارا من االتجاه النوعي

هو االتجاه الذي ينصب على النواحي الذاتية، وتسلك االتجاهات النوعية مسلكا يخضع في جوهره  االتجاه النوعي: -80 

 (١۲۲4، Cavanaughاإلطار االتجاهات العامة وبذلك تعتمد االتجاهات النوعية مكونات االتجاهات النفسية6 )

 طرق قياس االتجاهات

 Bogardusطريقة بوجاردس  -0

( وتعرف طريقته باسم مقياس البعد االجتماعي أو مقياس ١۲۲۱س أول من طيق القياس على االتجاهات )كان بوجارد

المسافة االجتماعية نظرا لمحاولته التعرف على مدى التباعد االجتماعي بين األمريكيين وبين الجنسيات األخرى أي محاولة 

ه بعض األجناس أو الشعوب األخرى6 ويقاس هذا المدى بقيام الكشف عن مدى تسامح أو تقبل أو تعصب أونفور االمريكي تجا

الفرد بوضع عالمة امام المقياس تمثل درجة تقبله لهذه الجماعة أي تعبر عن االتجاه نحوهم، ومن قصور هذه الطريقة عدم القدرة 

ة وبالتالي على العبارات الثالثة التالي على قياس االتجاهات األكثر تطرفا وان قيام الفرد بالمواقف على العبارة األولى فانه يوافق

 تزداد النسبة المئوية للعبارات األولى6

  Thurstoneطريقة ترستون  -۲ 

يطلق على هذه الطريقة بالمسافات المتساوية البعد، وتقوم على أساس إعداد عبارات المقياس بحيث تكون متدرجة تدرج 

لها محددة ومتساوية6 وطريقة اعداد هذا المقياس وتقدير الوزن لكل عبارة يقوم بها منتظم والمسافة بين كل عبارة والعبارة التالية 

الباحث بجمع أكبر عدد ممكن من العبارات التي يرى أنها تقيس االتجاه المطلوب قياسه وتزيد في العادة عن مائة عبارة، وتقوم 

لمطلوب قياسه، ويتم باستبعاد العبارات التي اختلف بعرض هذه العبارات على مجموعة من المحكمين ذوي الخبرة في المجال ا

عليها رأي المحكمين ثم يحتسب متوسط الدرجة لكل عبارة من العبارات الباقية بناء على تقدير المحكمين لهذه العبارة وبذلك 

 (١۲۲۱( الخاص لكل عبارة6 )عالوي، Scale Valueتصبح قيمة المتوسط هي )الوزن 

  Likertطريقة ليكرت  -3

تختلف هذه الطريقة عن الطرق السابقة في عدة أمور منها انه يطلب من المفحوصين ابداء رأيهم في كل عبارة وليس كما 

 هو الحال في طريقة )اثرستون((6 حيث تقتصر االستجابات على بعض العبارات دون غيرها6 
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 حيادية بالنسبة ألي عبارة يستطيع كما أن االستجابات في طريقة ليكرت تشتمل على الرفض أيضا6 وكذلك استجابة

المفحوص الموافقة عليها أو رفضها وإلنشاء مقياس بهذه الطريقة يجمع عدد كبير من العبارات من مصادر متعددة تتراوح ما 

 بين الموافقة المتطرفة إلى المعارضة المتطرفة مع أبعاد بعض العبارات التي يعتقد انها محايدة6

ى مجموعة من أفراد مجتمع البحث إلعطاء استجاباتهم كل عبارة بإحدى الفئات التالية: أوافق وتطبق هذه العبارات عل 

بشدة6 أوافق، غير متأكد، أعارض، أعارض بشدة6 وتصحح استجابات األفراد بالنسبة للعبارات التي تدل على التأييد العبارات 

، أما العبارات التي تدل على الرفض العبارات السالبة 64 64 ۳.۲.١الموجبة( بإعطاء الفئات السابقة القيم التالية على التوالي: 

، يجري بعد ذلك احتساب العبارات التي ال تدل على ارتباط جوهري مع الدرجة  ۱...١.۲.۳فتعطي القيم التالية على التوالي 

 الكلية للمقياس وبذلك يمكن تحقيق معيار االتساق الداخل للمقياس6

رت أنه من الممكن أن يتم تصميم المقياس في يسر وفي وقت أقصر نسبية6 ومن ناحية أخرى ويالحظ على طريقة ليك

التغلب على صعوبة المحكمين كما هو الحال في طريقة )ثرستون(6 كما أن من الممكن انه يتألف هذا المقياس من خمسة نقاط أو 

 الحياد6 نقاط أو من إحدى عشرة نقطة بحيث تكون النقطة المتوسطة هي نقطة ۹۰۲

 طريقة التمايز السيمانتي )تمايز معاني المفاهيم( - 4

 The Semanticحينما قدم )تشارلز أوزجود( عالم النفس االمريكي التمايز السيمانتي )تمايز معاني المفاهيم 

Differentialاس داة أو مقياس القي( كأداة للقياس في الخمسينات من هذا القرن فإنه في البداية لم يكن يقصد بها ان تكون من ا

االتجاهات النفسية نحو األشخاص أو الموضوعات المختلفة، وإنما كان هدفه ان تكون وسيلة لدراسة المعاني والمفاهيم6 ولم تلبث 

هذه الوسيلة ان استخدمها الباحثون في الدراسات النفسية كوسيلة للكشف عن االتجاهات النفسية نحو العديد من المفاهيم 

 (١۲۲۱6ت )عالوي، والموضوعا

 

  البدنيو النشاط حاالتجاهات ن

التي تم عملها من قبل بعض العلماء والباحثين في قياس االتجاهات نحو التربية الحركية والنشاط  المقاييسهناك العديد من 

  المقاييس: هذهالبدني ومن أهم 

  Edgington Attitude Scale لالتجاهاتمقياس أدجنجتون  -أ

لقياس اتجاهات تالميذ المدارس التعليمية الجدد  82.4عام  Charles Edgingtonل تشارلز ادجنجتون وضعه في االص

سالب،  عبارة نصفها موجب والنصف اآلخر 88نحو التربية الحركية وأعد صورته العربية محمد عالوي6 ويشتمل القياس على 

درجة ب بالشكل التالي: أوافق تدرجاتمقياس مدرج من ست ويقوم كل تلميذ باالستجابة لكل عبارة من عبارات المقياس على 

كبيرة جدا، أوافق بدرجة كبيرة، أوافق، ال أوافق، ال أوافق بدرجة كبيرة، ال أوافق بدرجة كبيرة جدا، وقد أشار إدجنجتون إلى أنه 

يذ ت(، ألنه يفترض أن تالملم يدخل في المقياس المدرج استجابة حيادية في منتصف القياس )كما هو الحال في طريقة ليكر

ولتصحيح المقياس تعطى درجات  ،المدارس سوف يتخذون اما استجابات إيجابية أو استجابات سلبية تجاه عبارات المقياس

، 5، 9، 8وعلى العكس من ذلك تعطى الدرجات التالية:  8، 9، 5، 4، 4، .متدرجة على العبارات االيجابية بالصورة التالية : 

 (90086ورضوان،  )عالوي  464

  البدني:نحو النشاط  لالتجاهاتمقياس كينون  -ب
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(، وضعه في االصل جيرالد ATPA) Attitude Towards Physical Activity مقياس االتجاهات نحو النشاط البدني

( يمكن وقد تم وضع هذا المقياس على أساس افتراض أن النشاط البدني )النشاط الحركي ،82.1عام  Kenyon, Gكينون6 

 وأوضح معنى، كما يمكن تقسيمه إلى فئتان فرعية غير متجانسة تقريبا6 اتبسيطه إلى مكونات أكثر تحديد

النشاط  أي أن -وهذه المكونات أو الفئات الفرعية توفر مصادر متعددة لإلشباع وذات فوائد متباينة تختلف من فرد آلخر 

تختلف من شخص آلخر وقد يكون ذلك على أساس الفائدة العملية أو القيمة  يصبح بهذا المفهوم خبرة (البدني )النشاط الحركي

األدائية التي يمثلها نوع النشاط البدني بالنسبة للفرد، واالتجاه طبقا لمفهوم كينون هو استعداد مركب ثابت نسبيا بعكس كل من 

 6وجهة وشدة الشعور نحو موضوع نفسي معين

إطار بعض الدراسات النظرية والتجريبية استطاع كنيون أن يحدد ستة أبعاد لالتجاهات  وفي ضوء هذه المفاهيم السابقة وفي

 نحو النشاط البدني )النشاط الحركي( على النحو التالي

  Social Experienceالنشاط البدني كخبرة اجتماعية  -8

ات ى قيمة اجتماعية اإلشباع حاجإن النشاط البدني )النشاط الحركي( الذي يشترك فيه جماعة من اثنين فأكثر ينطوي عل 

اجتماعية معينة6 وعليه فإن النشاط البدني كخبرة اجتماعية متميزة من خالل األنشطة الحركية )البدنية( التي تسهم غالبا في توفير 

 التعرف على أفراد جدد وتكوين عالقات بين الناس6 بإمكانيةالتفاعل االجتماعي والتي تسمح 

  Health And Fitnessاللياقة النشاط البدني للصحة و -9

بمعنى أن النشاط البدني يفيد الصحة ويسهم في اكتساب اللياقة البدنية، فاألنشطة البدنية تتميز اساسا بإسهامها بدرجة كبيرة 

 في تحسين صحة الفرد ولياقته البدنية

  Parsuit of Vertigoالنشاط البدني كخبرة ومخاطرة  -5

ة التي تشتمل على جوانب معينة من المخاطرة يدركها الفرد وتثير له شعور بالتوتر والتي والمقصود بذلك األنشطة الحركي

قد تظهر في بعض األنشطة البدنية التي تتميز باستخدام السرعة الزائدة أو التغير السريع المفاجئ لالتجاهات أو توقع التعرض 

 في مثل هذه المواقف والسيطرة عليها6 على التحكم -بصفة عامة  -لبعض االخطار مع افتراض قدرة الفرد 

  Aesthetic Experienceالنشاط البدني كخبرة جمالية  -4

يرى الكثير من األفراد أن هناك أنشطة رياضية لها قيمة جمالية عالية يدركها الفرد على أنها ذات طابع جمالي او ترتبط 

 وق الجمالي أو الفني لدى البعضبنوعيات فنية أو جمالية معينة، أو تمتلك القدرة على إشباع التذ

  Catharsisالنشاط البدني لخفض التوتر   -4

يعد النشاط البدني وسيلة لخفض التوترات الناجمة عن االحباطات الناشئة من ضغوط الحياة العصرية6 وعلى ذلك يصبح  

 التوتر6 النشاط البدني في هذه الحالة وسيلة للترويح وتفريغ االنفعاالت المكبوتة وبالتالي خفض

  Ascetic Experienceالنشاط البدني كخبرة للتفوق الحركي  -.

طة البدنية ممارسة األنش يوفر النشاط البدني المجال إلشباع الحاجة إلى التفوق الحركي والمنافسة الحركية6 ويبدو ذلك في   

قف والرغبات في العديد من المواالتنافسية وخاصة في مجال المثابرة على التدريب الشاق وبذل الجهد وكبح جماح النفس 

  الحياتية6
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مجاالت النشاط الحركي ولكنها تمثل بعض  تمثل بالضرورة كل فئات أو أبعاد االتجاهات نحو األبعاد الستة ال حيث أن هذه

ة6 ويقوم عبارة حيث تتوزع العبارات على األبعاد الست 44هذه الفئات او المجاالت6 ويشتمل المقياس في صورته النهائية على 

طبقا الدرجة انطباقها على حالته كما يلي:  تدرجاتالمفحوص باالستجابة لكل عبارة بطريقة ليكرت على ميزان مدرج من خمس 

 (90086غير موافق، غير موافق على االطالق6 )عالوي ورضوان،  ،موافق بدرجة كبيرة، موافق، لم أكون رأي بعد

 

 الدراسات السابقة

دراسة بعنوان " اتجاهات طلبة اتجاهات طلبة كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير م( ۲۰١۹ حمزة،أجرى )

لية طلبة ك نحو ممارسة النشاط البدني والرياضي وعالقتها ببعض المتغيرات" هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على اتجاهات

لقد استخدم و البدني والرياضي وعالقتها ببعض المتغيرات، العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير نحو ممارسة النشاط

( طالبا وطالبة من طالب الجامعة تم اختيارهم بالطريقة ۲۰۰الباحث المنهج الوصفي بأسلوبه المسحي، وتكونت عينة الدراسة من )

ام المعامالت ؤالت الدراسة تم استخدکوسيله لجمع البيانات، ولإلجابة | عن تسا )کينون(الطبقية العشوائية، استخدم الباحث مقياس 

ير نحو طلبة كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسي العلمية اإلحصائية، وبعد تحليل النتائج توصل الباحث إلى أن اتجاهات

رياضي لنشاط الممارسة النشاط البدني كانت سلبية، أضافة اال انه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في اتجاهات الطلبة نحو ا

 6والتخصص، والمستوى الدراسي ،تعزي لمتغيرات الجنس

م( دراسة بعنوان " اتجاهات تلميذات المرحلة المتوسطة نحو ممارسة النشاط الرياضي التربوي ۲۰١۲قاسم ، لأجرى )ب

تعرف الدراسة إلى ال في ضوء بعض المتغيرات )طبيعة الممارسة، المستوى الدراسي، والمستوى االقتصادي لألسرة" هدفت هذه

على االتجاهات النفسية لدى الطور المتوسط نحو ممارسة النشاط الرياضي التربوي في ضوء بعض المتغيرات ، ولقد استخدم 

( تلميذة تم اختيارهم بالطريقة الطبقية العشوائية، ١۲۰الباحث المنهج الوصفي بأسلوبه المسحي، وتكونت عينة الدراسة من )

لجمع البيانات، ولإلجابة عن تساؤالت الدراسة تم استخدام المعامالت  ةمقياس ) كينون القياس االتجاهات ( کوسيلاستخدم الباحث 

العلمية اإلحصائية، | وبعد تحليل النتائج توصل الباحث إلى أن اتجاهات تلميذات المرحلة المتوسطة نحو ممارسة النشاط الرياضي 

ه توجد فروق ذات داللة إحصائية في االتجاهات نحو النشاط الرياضي تعزى المتغيرات التربوي كانت ايجابية، أضافة اال ان

طبيعة | الممارسة لصالح الممارسين، ، المستوى االقتصادي لألسرة | الصالح الحالة االقتصادية المرتفعة، والمستوى الدراسي 

 6لصالح المستوى المتقدم

ياس التغير في مستوى االتجاهات نحو ممارسة النشاط الرياضي بعد م( دراسة بعنوان "ق.۲۰١كما أجرى ) األطرش، 

دراسة مساق اللياقة البدنية بجامعة النجاح الوطنية" وهدفت الدراسة إلى التعرف على مستوى االتجاهات نحو النشاط الرياضي 

ة البدنية الرياضي بعد دراسة مساق اللياقبعد دراسة مساق اللياقة البدنية ، وكذلك تحديد التغير في مستوى االتجاهات نحو النشاط 

( طالب وطالبة ، تم استخدام استبيان لجمع البيانات، والمنهج المستخدم هو المنهج 40، واختيرت العينة بالطريقة العشوائية )

رياضي بعد نشاط الالوصفي ، وبعد التحليل األخصائي ، أشارت النتائج إلى أن اتجاهات طلبة مساق اللياقة البدنية نحو ممارسة ال

 6دراسة المساق في االختبار البعدي كانت إيجابية ، بعد أن كانت متوسطة قبل دراستهم المساق في االختبار القبلي

م( دراسة بعنوان " اتجاهات طلبة جامعة الملك عبد العزيز بالمملكة العربية السعودية نحو ممارسة ۲۰١4 الجفري،أجرى )

 لدراسة التعرف إلى اتجاهات طلبة جامعة الملك عبد العزيز نحو ممارسة النشاط البدني، النشاط البدني" هدفت هذه ا
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( طالبا وطالبة من طالب الجامعة ۲۹4ولقد استخدم الباحث المنهج الوصفي بأسلوبه المسحي، وتكونت عينة الدراسة من )

م لة لجمع البيانات، ولإلجابة عن تساؤالت الدراسة تتم اختيارهم بالطريقة الطبقية العشوائية، استخدم الباحث االستبانة كوسي

استخدام المعامالت العلمية اإلحصائية، وبعد تحليل النتائج توصل الباحث إلى أن اتجاهات طلبة جامعة الملك عبد العزيز نحو 

 6النشاط البدني كانت ايجابية

حضوري نحو ممارسة  -كلية فلسطين التقنية م( بأجراء دراسة بعنوان "اتجاهات طالب 9004وكذلك اجرى ) أبو طامع ،

، حضوري نحو ممارسة النشاط البدني -النشاط البدني" وهدفت الدراسة إلى التعرف إلى اتجاهات طلبة كلية فلسطين التقنية 

 وكذلك تحديد الفروق في اتجاهات الطلبة حسب المتغيرات، الجنس، والبرنامج األكاديمي، والتخصص، والمستوى الدراسي،

( طالبا وطالبة، تم استخدام مقياس کينون 854الممارسة الرياضية ، واختيرت العينة بالطريقة العشوائية الطبقية، وكان عددها )

المعدل لقياس االتجاهات ، وبعد التحليل األخصائي ، أشارت النتائج إلى وجود اتجاهات إيجابية نحو ممارسة األنشطة الرياضية، 

فروق ذات داللة إحصائية في اتجاهات الطلبة نحو النشاط الرياضي تعزى المتغيرات الجنس، والبرنامج  أضافة اال انه ال توجد

األكاديمي، والتخصص، والمستوى الدراسي، بينما كانت الفروق دالة احصائية تبعا لمتغير الممارسة الرياضية ولصالح 

 الممارسين النشاط البدني6

بعنوان " التغيرات في المواقف على المدى القصير نحو النشاط البدني لطالب ( دراسة Mack، 9004وقد أجري ماك )

جامعة ويلنس " وهدفت الدراسة إلى التعرف على التغيير في اتجاهات طلبة الجامعة المسجلين في مساق، العافية الشخصية نحو 

( كأداة لجمع ATEPAاط والتدريب البدني )ممارسة النشاط والتدريب البدني، وقد استخدم الباحث مقياس االتجاهات نحو النش

( طالبا وطالبة في اليوم األول، واليوم األخير من أيام المساق، ١.۲۱البيانات، حيث طبق القياس على عينة من الطلبة بلغت )

البدني،  ريبوأشارت النتائج إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية في تغير اتجاهات جميع أفراد عينة الدراسة نحو النشاط والتد

كما أظهرت النتائج وجود فروق دالة إحصائية في تغيير اتجاهات الطلبة نحو النشاط والتدريب البدني عزا المتغير الجنس، 

 والخبرة في النشاط البدني لصالح الطالبات6

وية نحو ( دراسة بعنوان "االتجاهات لدي طالب المدارس الثان Demirhan G Koca c،2004أجرى کوکا وديميرهان )

ة الدراسة إلى التعرف على موقف واتجاهات طالب المرحلة الثانوي التربية البدنية تبعا لطبيعة الجنس والمشاركة الرياضية" هدفت

نحو التربية البدنية بناء على المشاركين وغير المشاركين في التربية البدنية بين الطالب والطالبات، واستخدم الباحثان المنهج 

( من الطلبة غير المشاركين 4۲۹مشارك(، و) ۲.4مشاركة و  ١۹4( من الطلبة المشاركين بواقع )440ت العينة )الوصفي وبلغ

( سنة6 وأظهرت أهم النتائج أن هناك فروق داله إحصائية بين اتجاهات 84طالب( والجميع من عمر ) ۲۰۰طالبة و  ۲۲۹بواقع )

البدنية ولصالح الطالب المشاركين، وهناك فروق دالة إحصائية بين اتجاهات  الطالب المشاركين وبين غير المشاركين نحو التربية

 الطالب الذكور المشاركين وبين الطالبات المشاركات نحو التربية البدنية ولصالح الطالب الذكور6

مارسة األنشطة م( دراسة بعنوان "اتجاهات طلبة جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية نحو م۲۰۰۲وأجرى ايضا ) ذيابات ، 

الرياضية" وهدفت الدراسة إلى معرفة وبحث الفروق في االتجاهات نحو ممارسة األنشطة الرياضية تبعة المتغيرات الجنس، 

( طالبا وطالبة، تم ۳۱۱والسنة الدراسية، ومكان اإلقامة، والكلية(، واختيرت العينة بالطريقة العشوائية الطبقية، وكان عددها )

( فقرة موزعة على خمسة مجاالت هي )األكاديمي، والصحي، والنفسي واالجتماعي، 54ن مكون من )استخدام استبيا

 واإلمكانات(، وأشارت النتائج إلى وجود اتجاهات إيجابية نحو ممارسة األنشطة الرياضية،
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قة ذات هرت النتائج فروولم تظهر النتائج أية فروق دالة إحصائية تبعا لمتغير الجنس، ومتغير مكان اإلقامة، في حين أظ 

 األسنان6داللة إحصائية عزا لمتغيري السنة الدراسية، والكلية، | الصالح طلبة كلية طب 

( بأجراء دراسة بعنوان " العالقة بين اتجاه طالب الجامعات الكورية نحو التربية البدنية Jevon،9000كما قام جون )

اتجاهات طلبة الجامعة في كوريا نحو التربية الرياضية ومستويات  رف علىومستوى النشاط البدني " وهدفت الدراسة إلى التع

( ١۲۲۳النشاط الرياضي، حسب المدارس العامة تبعا المتغيرات السنة الدراسية، وجنس الطلبة، وقد تكونت عينة الدراسة من )

( نحو Godinاحث استبانة غودن )( وطبق البChengnam(، وجامعة شينغ نام )ueungnamطالبا من جامعتين هما يونغ نام )

( على طلبة في الجامعتين المذكورتين، وقد أظهرت نتائج الدراسة وجود اتجاهات Adamsالنشاط الرياضي ومقياس آدمر )

إيجابية لدى الطلبة نحو ممارسة النشاط الرياضي والتربية الرياضية، كما أظهرت النتائج إلى عدم وجود فروق في االتجاهات، 

 6 ف نحو النشاط الرياضي لدى الطلبةوالمواق

دراسة بعنوان "التكيف االجتماعي الشخصي واللياقة البدينة واالتجاهات  Young 1. Mary 1990)وأجرى يونج ماري )

نحو التربية الرياضية لدي طالبات المدرسة الثانوية وفقا للمستوي االقتصادي واالجتماعي"، وهدفت الدراسة إلى التعرف على 

ف االجتماعي الشخصي واللياقة البدنية واالتجاهات نحو التربية الرياضية لدي طالبات المدرسة الثانوية وفقا للمستوي التكي

طالبة يشكلن طالبات الصف الحادي عشر الصف الثاني الثانوي بمصر،  884االقتصادي واالجتماعي، واشتملت عينة البحث 

الثانوي، جرد  AAنموذج  -ه المتغيرات من خالل اختبار كاليفورنيا للشخصية واستخدم الباحث المنهج الوصفي، وتم قياس هذ

تم تحديد المستوى االجتماعي االقتصادي باستخدام مقياس  AAHPER ، واختبار لياقة الشبابAنموذج  - مالبس موقف

McCall ادية في مسألة التكيف وكانت من أهم نتائج هذه الدراسة وجود فرق كبيرة بين المجموعات االجتماعية االقتص- 

 االجتماعي، حيث أظهرت المجموعة االجتماعية واالقتصادية العالية نتائج ضبط أفضل من المجموعة المتوسطة والمجموعة

المتوسطة أفضل من المجموعة المنخفضة6 كانت هناك أيضا عالقات إيجابية هامة بين المتغيرات التالية: اللياقة البدنية والموقف 

ربية البدنية واللياقة البدنية والتكيف الشخصي، والموقف نحو التربية البدنية والتكيف الشخصي واالجتماعي6 هذه العالقات، تجاه الت

في بعض األحيان، تختلف وفقا للمستوى االجتماعي واالقتصادية وهناك عالقة ايجابية ذات داللة بين اللياقة البدنية واالتجاهات 

 .نحو التربية الرياضية

، بعنوان "اتجاهات المجتمع نحو التربية البدنية والرياضية، هل ما تقدمه المدارس، ما يحتاجه 8222راسة جيمس التن عام د

المجتمع؟ هدفت الدراسة إلى التعرف على اتجاهات المجتمع نحو التربية البدنية، وما تقدمه المدارس نحو انعكاس لحاجة المجتمع، 

( طالبا تم اختبارهم من مدرسة إعدادية، واحدة بوالية "اركتو" وقام الباحث باستخدام مقياس 541وقد تكون عينة الدراسة من )

االتجاهات، التحديد المظاهر المختلفة نحو ممارسة األنشطة الرياضية، وكانت أهم النتائج أن ذلك االتجاه كان واضحا عند اإلناث، 

ة، بة، والمتعلقة باالتجاهات اإليجابية والسلبية نحو التربية البدنية والرياضيعنه عند الذكور، ومعظم التطبيقات والتغيرات المصاح

تتضمن: المحتوى الدراسي، أجواء الفصل، سلوك المعلم، واالتجاهات الشخصية، كلها كانت عبارة عن متغيرات تم دراستها 

 أثناء إجراء الدراسة6

األبناء نحو النشاط الرياضي"،  هات الوالدية، وعالقتها باتجاهات، بعنوان " االتجا8225دراسة أجراها لبيب عبد العزيز،  

هدفت إلى التعرف على االتجاهات الوالدية في التنشئة االجتماعية، والعالقة بينها، بين سلوك األبناء في وقت الفراغ، وقد أجريت 

 ( طالبا من طالب الصفين: األول والثاني، للمرحلة الثانوية بمحافظة الجيزة،914الدراسة على عينة عشوائية عددها )
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( سنة، استخدم من خاللها الباحث لجمع 82-84( أربع مدارس حكومية، ممن تراوحت أعمارهم ما بين )4بالحضر من ) 

لقياس االتجاهات نحو النشاط الرياضي،  Edigingtonالبيانات مقياس االتجاهات الوالدية، كما يعبر عنها األبناء، مقياس أدجنتون 

ئج أن االتجاهات الوالدية السوية تؤثر تأثيرا ايجابيا على اتجاهات األبناء نحو النشاط مقياس سلوك وقت الفراغ، وأوضحت النتا

 الرياضي، وسلوكهم وقت الفراغ6

، اتجاهات المعلمين نحو حصة التربية البدنية والرياضية، في المرحلة التعليمية )إعدادي، 8214دراسة عبد المنعم ورفقاؤه، 

( مدرسة ثانويا، واستخدم مقياس )وبر( 10راسة على هذه مدرس في المرحلة اإلعدادية، و)ثانوي(، بالقاهرة شملت عينة الد

لالتجاهات، وأوضحت الدراسة على وجود فروق معنوية، فيما يتصل بالغرض العام لتربية الرياضية، وأوضحت النتائج أن هناك 

جيه مفهوم المهنة، من خالل اللقاءات الدورية، وقد اشتراك للمدرسين القادرين في واجبات اإلشراف الرياضي، والعمل على تو

 خلصت الدراسة إلى أن هناك فروق ذات داللة إحصائية بين اتجاهات كل من معلمي المرحلتين اإلعدادية والثانوية6 

المدركات الخاطئة حول التربية الرياضية حيث شملت هذه  والتي هدفت الى معرفة 8219 ندراسة محمد صبحي حساني

عباره اشتملت على مدركات  10مدرس من مدرسي المرحلة اإلعدادية والثانوية والذي استخدم فيه استفتاء تضمن  92اسة الدر

من المدركات الخاطئة  %40خاطئة حول المجاالت األساسية في التربية الرياضية حيث اوضحت لنا هذه الدراسة ان اكثر من 

اعداد المدرس ودوره المكلف به في المدرسة وهي من االمور المهمة في معرفة  للمدرسين نحو التربية الرياضية تتصل بأسلوب

شير في التربية الرياضية وي خاطئةالنشطات الذي يقوم به مدرس التربية البدنية وقد استنتج من هذه الدراسة ان هناك مدركات 

 ات مرحلتين وقد تم تصنيفها الى اربع مستويملخص البحث ان هناك مدركات خاطئة كثيره ومتفشيه بين المدرسين في هاتين ال

( والتي هدفت الى معرفة اتجاهات مدرسات ومدرسي المواد المختلفة نحو التربية الرياضية 9001) وشهابدراسة إسماعيل 

 معلم استخدم 840معلمة و 840تبعا لحجم الممارسة الرياضية حيث استخدم الباحث المنهج الوصفي العينة بلغ حجم العينة 

الباحثان مقياس االتجاهات نحو التربية الرياضية )مقياس كار لوس6 لم 6وير( وقد استخدمت الصورة )أ( من مقياس وير بقياس 

عباره(  50( وتمثل الصورة من هذا المقياس )8221االتجاهات نحو التربية الرياضية والذي اعد صورته العربية حسن معوض )

يج حيث كان من ابرز نتائج البحث هناك فروق داله احصائيا بالنسبة الى المدرسات وامام كل عباره مقياس خماسي التدر

الممارسات للرياضة بصفه دائمه ولمن يمارسن الرياضة احيانا ولم تكن هناك فروق ذات دالله إحصائية بالنسبة الى المدرسات 

لمدرسين الذين يمارسون الرياضة بصفه دائمه وال اللواتي لم يمارسن الرياضة توجد هناك فروق ذات دالله إحصائية بالنسبة ل

توجد فروق داله بالنسبة للمدرسين الذين يمارسون الرياضة احيانا والمدرسين الذين ال يمارسون الرياضة هناك ضعف في توجه 

سة مدرالكثير من المدرسين نحو ممارسة الرياضة وأوصى الباحثان ان يستغل مدرسي ومدرسات التربية الرياضية في ال

االجتماعات الدورية لغرض توضيح اهمية النشاط الرياضي ودوره في بناء الصحة لإلنسان وتوضيح المفاهيم والمعطيات في 

التربية الرياضية ودورها ووظائفها المهمة في عملية البناء االجتماعي وربطها بخطة المنهاج المدرسي وسياسته  العمل على 

لتربية الرياضية في المدرسة عن طريق االهتمام بالجانب االعالمي في الوسط المدرسي عن نشر االتجاهات اإليجابية نحو ا

 طريق النشرات والدوريات وعرض االفالم الرياضية ان امكن6 

( والتي هدفت الى معرفة اتجاهات طلبة جامعة السلطان قابوس نحو 9004وفي دراسة التي اجراها كاشف وآخرون ) 

تها ببعض المتغيرات حيث تم استخدام المنهج الوصفي لمالئمته وطبيعة الدراسة وتم استخدام مقياس النشاط الرياضي وعالق

 الذي أعده جيرالد كينيونTowards Attitudes Activity Physical( ATPA ) كنيون لالتجاهات نحو النشاط الرياضي
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Kenyon Gerald  عبارة، و تكون مجتمع الدراسة من  44ويحتوي وقام بتعريبه محمد حسن ويتألف المقياس من ستة أبعاد

 طالب وطالبة6 94.0من الطلبة المستجدين المقبولين للدراسة بجامعة السلطان قابوس، ويبلغ عددهم  84جميع طلبة الدفعة 

لذين طالبة، تم اختيارهم عشوائيا من الطالب الجدد ا 854طالبا و 982طالب وطالبة منهم  549أما العينة، فقد تألفت من 

حيث وقد خلصت الدراسة إلى وجود اتجاهات إيجابية بصفة عامة لدى  9005/9004التحقوا بالجامعة في بداية السنة الدراسية 

طالب جامعة السلطان قابوس الجدد، وخاصة نحو النشاط الرياضي للصحة واللياقة ثم النشاط الرياضي كخبرة اجتماعية، و 

نحو النشاط الرياضي تتأثر على ما يبدو بمستوى متابعة الرياضة بوسائل االعالم المقروءة، أظهرت النتائج ايضا أن االتجاهات 

 ومن ابرز توصيات هذه الدراسة االهتمام بالنشاط الرياضي ذو الطابع الصحي مثل تنظيم دروس لياقة بدنية وتدريبات هوائية

Aerobics اعية والترويحيةباإلضافة إلى تنظيم أنشطة رياضية تشبع الحاجات االجتم 

 

 إجراءات البحث

 منهج البحث

 مالئمته طبيعة هذه الدراسة ولتحقيق أهدافها6ل المنهج الوصفي بالطريقة المسحية اناستخدم الباحث

 مجتمع البحث 

والبالغ عددهم وفق إحصائيات العام معلمي المهارات الفردية في محافظة الداخلية بسلطنة عمان مجتمع الدراسة من  يتكون

 6معلم ومعلمة( 8950(، )م9098/ 9090الدراسي )

 عينة البحث

/ 9090)عام لل معلمي المهارات الفردية في محافظة الداخلية بسلطنة عماناختيرت عينة الدراسة بطريقة عشوائية طبقية من 

كيلية والمهارات معلم ومعلمة من تخصصات الرياضة المدرسية والفنون التش( 845حيث تكونت عينة الدراسة من )م(، 9098

( استبانة من العينة وذلك لعدم استرجاعها أو اكتمال اإلجابة عليها بشكل صحيح، لتصبح عدد العينة 4، وتم استبعاد )الموسيقية

( تقريبا من مجتمع ١۲۱حيث تمثل هذه العينة ما نسبه ) معلم ومعلمة من الثالث تخصصات،( 841الفعلية التي تم تطبيقها )

من معلمي المهارات الفردية في محافظة الداخلية بسلطنة عمان من تخصصات الرياضة ( 8950ية والبالغ عددهم )الدراسة األصل

  التالي يوضح تفصيل لعينة الدراسة6 (8) والجدول المدرسية والفنون التشكيلية والمهارات الموسيقية

 (0جدول )

 متغيرات الدراسةحسب  التكرارات والنسب المئوية

 النسبة تكرارال الفئات 

 63.5 94 ذكر الجنس

 36.5 54 أنثى 

 33.8 50 مدرسية رياضة التخصص

 42.6 63 تشكيلية فنون 

 23.6 35 موسيقية مهارات 
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 16.9 25 فأقل سنوات 5 الخبرة سنوات

 .-8. 50 33.8 

 49.3 73 فوق فما سنة 17 

 النشاط ممارسة ساعات عدد

 يوميا البدني

 النشاط لممارسة لدي وقت ال

 البدني
17 11.5 

 51.4 76 وأقل ساعة نصف 

 31.8 47 ونصف ساعة إلى ساعة من 

 5.4 8 فأكثر ساعتين 

 100.0 148 المجموع 

 

 عينة استطالعية 

من المجتمع الكلي للبحث  معلما ومعلمة،( 50قام الباحث قبل المباشرة بإجراء الدارسة الميدانية بدارسة استطالعية، حيث اختير )

بطريقة عشوائية بمثابة عينة استطالعية، لمعرفة مختلف الظروف المحيطة بعملية التطبيق، وكذلك وضوح البنود ومالئمتها 

، والتأكد من الخصائص السيكومترية للمقياس المستخدم )الصدق والثبات(، والتأكد من وضوح المستوى العينة وخصائصه

 .عية من العينة الفعليةالتعليمات، وقد استبعدت تلك العينة االستطال

 

 حدود البحث

 :الحدود المكانية

 6مدارس محافظ الداخلية بسلطنة عمان قام الباحث بإجراء الدراسة في

 :الحدود الزمانية

 م(90986/ 9090)قام الباحث بإجراء الدراسة خالل العام الدراسي 

 :الحدود البشرية

ارات المه –الفنون التشكيلية  –المدرسية  )الرياضةمعلمي مواد  ة عمانمعلمي المهارات الفردية في محافظة الداخلية بسلطن

 الموسيقية(6

  

 أداة البحث والخصائص السيكومتريه

( وقد استطاع ١۲.۱) kenyonاستخدم الباحث مقياس االتجاه نحو النشاط البدني، هذا المقياس وصفة في األصل جيرالد کينون 

 (86اهات نحو النشاط البدني6 ملحق رقم )( ابعاد لالتج.کنيون أن يحدد ستة )

باالستجابة لكل عبارة بطريقة ليكرت  ( عبارة، يقوم المفحوص44م يشتمل المقياس ككل على )١۲۱۹ولقد عربه عالوي عام 

 فيالمقياس على درجة عالية من الصدق والثبات والموضوعية وذلك الستخدامه  على ميزان مدرج من خمس تدرجات6 وقد أعد

 (82226) يد من الدراسات التي أجريت على البيئة العربية، مثل دراسة عزيزة، سالمالعد
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 طريقة تطبيق األداة

 للحصول على المعلومات والبيانات تم توزيع أداة الدراسة على أفراد عينة الدراسة واسترجاعها وفقا للتالي؟

 حث بعد اختيار العينة وموافقة المدارس تم توزيع األداة من قبل البا -

 (۱۰۱( إي بنسبة )900( استبانة من أصل )845استرجعت ) -

 تم تصنيف البيانات ومعالجتها احصائيا6 -

 

 صدق المقياس

من بعض ( محكمين من المتخصصين في التربية الرياضية 2تم التوصل إلى صدق أداة الدراسة الحالية عن طريق عرضها على )

والمقترحات من قبل المحكمين قام الباحث بإجراء التعديالت المناسبة على  ، وفي ضوء المالحظاتالجامعات الحكومية والخاصة

 االستبانة من حيث إعادة صياغة ووضوح الفقرات وغيرها من تعديالت6 

 طريقة تقدير درجات المقياس

ليل اإلحصائي، التحإليجابية وسلبية العبارات، وقد تم عکس درجات الفقرات السالبة قبل  ايتبع هذا المقياس تدرج الدرجات تبع

( 8-9-۳-4-4( على الترتيب للعبارات الموجبة، كما تعطى على الترتيب الدرجات )8-9-۳-4-4أي أنه تعطى الدرجات )

 ( يبين الفقرات السالبة والموجبة في المقياس96للعبارات السالبة، والجدول )

عدد  العبارات السلبية العبارات االيجابية المحاور

 العبارات

 كخبرة البدني النشاط محور

 اجتماعية

8-9-5-4-4 .-2-1 1 

 للصحة البدني النشاط محور

 واللياقة

2-80-88-89-85-84-84 8.-82 2 

 كخبرة البدني النشاط محور

 ومخاطرة توتر

81-82-90-98-99-95 94-94-9.-92 80 

 كخبرة البدني النشاط محور

 جمالية

91-92-50-58-59-55-

54-54-5.-52 

- 80 

 لخفض البدني النشاط محور

 التوتر

51-52-40-48-49-45-44 44-4. 2 

 للتفوق البدني النشاط محور

 الرياضي

42-41-42-40-48-49 45-44 1 
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 :تصحيح المقياس

ليكرت الخماسي لتصحيح أدوات الدراسة، بإعطاء كل فقرة من فقراته درجة واحدة من بين درجاته  مقياستم اعتماد  

( على الترتيب، وقد تم 8، 9، 5، 4، 4موافق، محايد، غير موافق، غير موافق بشدة( وهي تمثل رقمياً )الخمس )موافق بشدة، 

 اعتماد المقياس التالي ألغراض تحليل النتائج:

  سلبي           9655 -8600من 

   متوسط    56.2 -9654من 

  ايجابي    4600 -56.1من 

 لمعادلة التالية:وقد تم احتساب المقياس من خالل استخدام ا

 (5عدد الفئات المطلوبة ) ((/8الحد األدنى للمقياس ) -( 4األعلى للمقياس ) دالح (

( =4-8/ )5 =8655  

 إلى نهاية كل فئة6 (8655ومن ثم إضافة الجواب )

 صدق البناء: 

رة ة، وبين كل فقالستخراج دالالت صدق البناء للمقياس، استخرجت معامالت ارتباط كل فقرة وبين الدرجة الكلي 

وارتباطها بالمجال التي تنتمي إليه، وبين المجاالت ببعضها والدرجة الكلية، في عينة استطالعية من خارج عينة الدراسة تكونت 

( والجدول 0621-0652(، ومع المجال )0612-0652(، وقد تراوحت معامالت ارتباط الفقرات مع األداة ككل ما بين )50من )

                                         6التالي يبين ذلك

 (3جدول )

 التي تنتمي إليه والمجالوالدرجة الكلية  الفقرةبين  )بيرسون( معامالت االرتباط

رقم 

 الفقرة

معامل 

 االرتباط

 مع المجال

معامل 

 االرتباط

 مع األداة

رقم 

 الفقرة

معامل 

 االرتباط

 مع المجال

معامل 

 االرتباط

 مع األداة

رقم 

 قرةالف

معامل 

 االرتباط

 مع المجال

معامل 

 االرتباط

 مع األداة

1 .64** .82** 19 .58** .39* 37 .86** .80** 

2 .60** .78** 20 .64** .51** 38 .78** .69** 

3 .64** .58** 21 .67** .63** 39 .66** .72** 

4 .75** .68** 22 .78** .44* 40 .74** .63** 

5 .72** .77** 23 .70** .68** 41 .71** .60** 

6 .58** .69** 24 .59** .58** 42 .70** .67** 

7 .37* .55** 25 .46* .62** 43 .66** .57** 

8 .74** .44* 26 .44* .62** 44 .68** .62** 
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رقم 

 الفقرة

معامل 

 االرتباط

 مع المجال

معامل 

 االرتباط

 مع األداة

رقم 

 الفقرة

معامل 

 االرتباط

 مع المجال

معامل 

 االرتباط

 مع األداة

رقم 

 قرةالف

معامل 

 االرتباط

 مع المجال

معامل 

 االرتباط

 مع األداة

9 .76** .43* 27 .48** .67** 45 .46* .72** 

10 .74** .72** 28 .82** .72** 46 .54** .40* 

11 .79** .44* 29 .86** .73** 47 .66** .55** 

12 .75** .57** 30 .94** .84** 48 .65** .62** 

13 .86** .73** 31 .53** .39* 49 .45* .73** 

14 .76** .73** 32 .94** .83** 50 .69** .74** 

15 .62** .68** 33 .96** .89** 51 .66** .74** 

16 .58** .60** 34 .98** .86** 52 .55** .62** 

17 .67** .82** 35 .95** .88** 53 .68** .62** 

18 .58** .68** 36 .92** .83** 54 .70** .51** 

  (06046دالة إحصائيا عند مستوى الداللة ) *

 (06086دالة إحصائيا عند مستوى الداللة ) **

لذلك لم يتم حذف أي من هذه وتجدر اإلشارة أن جميع معامالت االرتباط كانت ذات درجات مقبولة ودالة إحصائيا، و 

تم استخراج معامل ارتباط المجال بالدرجة الكلية، ومعامالت االرتباط بين المجاالت ببعضها والجدول التالي يبين  الفقرات كما

 ذلك6

 (4) جدول

 الدرجة الكلية بعضها وبب المجاالتمعامالت االرتباط بين 

 

 محور

 النشاط

 البدني

 كخبرة

 اجتماعية

 محور

 طالنشا

 البدني

 للصحة

 واللياقة

 محور

 النشاط

 البدني

 توتر كخبرة

 ومخاطرة

 محور

 النشاط

 البدني

 كخبرة

 جمالية

 محور

 النشاط

 البدني

 لخفض

 التوتر

 محور

 النشاط

 البدني

 للتفوق

 الرياضي

 الدرجة

 الكلية

 النشاط محور

 كخبرة البدني

 اجتماعية

1       
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 النشاط محور

 للصحة البدني

 واللياقة

.403* 1      

 النشاط محور

 كخبرة البدني

 ومخاطرة توتر

.511** .438** 1     

 النشاط محور

 كخبرة البدني

 جمالية

.621** .538** .408* 1    

 النشاط محور

 لخفض البدني

 التوتر

.626** .590** .581** .788** 1   

 النشاط محور

 للتفوق البدني

 الرياضي

.633** .552** .567** .408* .651** 1  

 1 **723. **852. **895. **651. **636. **807. الكلية الدرجة

 (06046دالة إحصائيا عند مستوى الداللة ) *

 (06086دالة إحصائيا عند مستوى الداللة ) **

( أن جميع معامالت االرتباط كانت ذات درجات مقبولة ودالة إحصائيا، مما يشير إلى درجة مناسبة من 4يبين الجدول ) 

 دق البناء6ص

 

 ثبات أداة الدراسة:

( بتطبيق المقياس، وإعادة test-retestللتأكد من ثبات أداة الدراسة، فقد تم التحقق بطريقة االختبار وإعادة االختبار ) 

(، ومن ثم تم حساب معامل ارتباط بيرسون بين 50تطبيقه بعد أسبوعين على مجموعة من خارج عينة الدراسة مكّونة من )

 تهم في المرتين6تقديرا

( يبين معامل 4وتم أيضاً حساب معامل الثبات بطريقة االتساق الداخلي حسب معادلة كرونباخ ألفا، والجدول رقم ) 

 االتساق الداخلي وفق معادلة كرونباخ ألفا وثبات اإلعادة للمجاالت والدرجة الكلية واعتبرت هذه القيم مالئمة لغايات هذه الدراسة6

 (5جدول )

 ل االتساق الداخلي كرونباخ ألفا وثبات اإلعادة للمجاالت والدرجة الكليةمعام

 االتساق الداخلي ثبات اإلعادة المجال

 0.78 0.90 اجتماعية كخبرة البدني النشاط محور

 0.73 0.84 واللياقة للصحة البدني النشاط محور
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 0.79 0.86 ومخاطرة توتر كخبرة البدني النشاط محور

 0.82 0.89 جمالية كخبرة البدني النشاط محور

 0.81 0.83 التوتر لخفض البدني النشاط محور

 0.83 0.91 الرياضي للتفوق البدني النشاط محور

 0.87 0.89 الكلية الدرجة

 

 

 المعالجات اإلحصائية

(، وذلك باستخدام SPSS)من أجل اإلجابة عن تساؤالت الدراسة، استخدم الباحث برنامج الرزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية 

 المعالجات اإلحصائية اآلتية:

( للمجموعتين مستقلة، وتحليل T-testاختبارات ) -کرونباخ، النسبة المئوية، والمتوسط الحسابي، واالنحراف المعياري، والفا  -

يد أثر عند اللزوم، لتحد (، واختبار شيفيه للمقارنات البعدية بين المتوسطات الحسابيةThree Way ANOVAالتباين األحادي )

 المتغيرات المستقلة على االتجاه نحو النشاط البدني6

 

 عرض النتائج

 السؤال األول: ما هي اتجاهات معلمي المهارات الفردية في محافظة الداخلية بسلطنة عمان نحو ممارسة النشاط البدني؟

فات المعيارية التجاهات معلمي المهارات الفردية لإلجابة عن هذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرا 

 في محافظة الداخلية بسلطنة عمان نحو ممارسة النشاط البدني، والجدول أدناه يوضح ذلك6

 (6جدول )

تجاهات معلمي المهارات الفردية في محافظة الداخلية بسلطنة عمان نحو المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ال

 مرتبة تنازلياً حسب المتوسطات الحسابية ط البدنيممارسة النشا

 المجال الرقم الرتبة
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 المستوى

 إيجابي 461. 4.06 التوتر لخفض البدني النشاط محور 4 8

 إيجابي 580. 3.91 واللياقة للصحة البدني النشاط محور 9 9

 إيجابي 740. 3.75 جمالية كخبرة البدني النشاط محور 4 5

 إيجابي 533. 3.72 الرياضي للتفوق البدني النشاط محور . 4

 متوسط 627. 3.40 اجتماعية كخبرة البدني النشاط محور 8 4

 متوسط 425. 3.09 ومخاطرة توتر كخبرة البدني النشاط محور 5 .

 متوسط 394. 3.65 الكلية الدرجة  
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 لخفض البدني النشاط (، حيث جاء محور4.06-3.09) ما بينية قد تراوحت ( أن المتوسطات الحساب.يبين الجدول ) 

ومخاطرة في المرتبة  توتر كخبرة البدني النشاط (، بينما جاء محور4.06التوتر في المرتبة األولى بأعلى متوسط حسابي بلغ )

ت الفردية في محافظة الداخلية بسلطنة (، وبلغ المتوسط الحسابي التجاهات معلمي المهارا3.09األخيرة وبمتوسط حسابي بلغ )

 (56.46عمان نحو ممارسة النشاط البدني ككل )

 

( في اتجاهات معلمي المهارات الفردية في محافظة الداخلية α  =1.15السؤال الثاني: هل توجد فروق ذات داللة إحصائية )

 ، وسنوات الخبرة(؟بسلطنة عمان نحو ممارسة النشاط البدني، تعزي لمتغيرات )الجنس، والتخصص

لإلجابة عن هذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية التجاهات معلمي المهارات الفردية  

في محافظة الداخلية بسلطنة عمان نحو ممارسة النشاط البدني حسب متغيرات الجنس، والتخصص، وسنوات الخبرة والجدول 

  أدناه يبين ذلك6

 (7) جدول رقم

تجاهات معلمي المهارات الفردية في محافظة الداخلية بسلطنة عمان نحو المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ال

 الجنس، والتخصص، وسنوات الخبرة حسب متغيرات ممارسة النشاط البدني

 المتوسط الحسابي  
االنحراف 

 المعياري
 العدد

 94 432. 3.71 ذكر الجنس

 54 296. 3.56 أنثى 

 50 439. 3.80 مدرسية رياضة التخصص

 63 358. 3.62 تشكيلية فنون 

 35 312. 3.50 موسيقية مهارات 

 25 638. 3.72 فأقل سنوات 5 الخبرة سنوات

 .-8. 3.68 .307 50 

 73 336. 3.61 فوق فما سنة 17 

  

المعيارية التجاهات معلمي المهارات الفردية في محافظة ( تبايناً ظاهرياً في المتوسطات الحسابية واالنحرافات 2يبين الجدول )

الداخلية بسلطنة عمان نحو ممارسة النشاط البدني بسبب اختالف فئات متغيرات الجنس، والتخصص، وسنوات الخبرة ولبيان 

 (16داللة الفروق اإلحصائية بين المتوسطات الحسابية تم استخدام تحليل التباين الثالثي جدول )
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 (8م )جدول رق

اتجاهات معلمي المهارات الفردية في محافظة على  الجنس، والتخصص، وسنوات الخبرة لمتغيراتتحليل التباين الثالثي 

 الداخلية بسلطنة عمان نحو ممارسة النشاط البدني

مجموع  مصدر التباين

 المربعات
 درجات الحرية

متوسط 

 المربعات
 قيمة ف

 الداللة

 اإلحصائية

 015. 6.110 841. 1 841. الجنس

 001. 7.309 1.006 2 2.013 التخصص

 186. 1.704 235. 2 469. الخبرة سنوات

   138. 142 19.553 الخطأ

    147 22.782 الكلي

 ( اآلتي:1يتبين من الجدول ) 

غت وبداللة إحصائية بل 6.110( تعزى ألثر الجنس، حيث بلغت قيمة ف α  =0604وجود فروق ذات داللة إحصائية ) -

 ، وجاءت الفروق لصالح الذكور6 06084

وبداللة إحصائية  7.309( تعزى ألثر التخصص، حيث بلغت قيمة ف α  =0604وجود فروق ذات داللة إحصائية ) -

، ولبيان الفروق الزوجية الدالة إحصائيا بين المتوسطات الحسابية تم استخدام المقارنات البعدية بطريقة شفيه كما 06008بلغت 

 (26بين في الجدول )هو م

وبداللة  1.704الخبرة، حيث بلغت قيمة ف  ( تعزى ألثر سنواتα  =0604عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية ) -

 0681.6إحصائية بلغت 

 (9جدول )

 اتجاهات معلمي المهارات الفردية في محافظة الداخلية بسلطنة عمانعلى  التخصص لمتغير شفيهالمقارنات البعدية بطريقة 

  نحو ممارسة النشاط البدني

 موسيقية مهارات تشكيلية فنون مدرسية رياضة المتوسط الحسابي 

    3.80 مدرسية رياضة

   *19. 3.62 تشكيلية فنون

  *12. *31. 3.50 موسيقية مهارات

 (α  =06046دالة عند مستوى الداللة ) *

 مدرسية من جهة وكل من فنون ( بين رياضةα = 0604( وجود فروق ذات داللة إحصائية )2يتبين من الجدول ) 

، كما أن هناك فروق ذات داللة إحصائية المدرسية موسيقية من جهة أخرى وجاءت الفروق لصالح الرياضة تشكيلية، ومهارات

(α  =06046بين الفنون التشكيلية والمهارات الموسيقية لصالح الفنون التشكيلية ) 
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 مناقشة النتائج:

ما هي اتجاهات معلمي المهارات الفردية في محافظة الداخلية بسلطنة عمان نحو ممارسة النشاط  ائج السؤال األولمناقشة نت

 البدني؟

( أن االتجاه نحو ممارسة النشاط البدني العام لدى افراد العينة كان متوسط، بمتوسط .عرض النتائج في الجدول )يتضح من خالل 

 4.06التوتر " بمتوسط حسابي بلغ )  لخفض البدني لمحاور جاء في المرتبة األولى محور " النشاط(، وبالنسبة ل 3.65حسابي ) 

بمتوسط  "جمالية كخبرة البدني النشاط"(، ثم محور  3.91بمتوسط حسابي ) ” واللياقة للصحة البدني (، يليه محور " النشاط

(، أما بالنسبة  3.72الرياضي بمتوسط حسابي )  للتفوق البدني ، وجاء في المرتبة الرابعة محور النشاط( 3.75حسابي بلغ ) 

اجتماعية )  كخبرة البدني لبقية المحاور فقد كان االتجاه نحو النشاط البدني متوسط حيث بلغ المتوسط الحسابي لمحور النشاط

 6( 3.09)  بمتوسط حسابي ومخاطرة توتر كخبرة البدني (، ومحور النشاط 3.40

اتجاهات معلمي المهارات الفردية في محافظة الداخلية بسلطنة عمان نحو ممارسة النشاط البدني التي جاءت  ويعزو الباحثان

( وهو اتجاه يعتبر متوسط وغير إيجابي، إلى ضعف الوعي بأهمية ممارسة النشاط البدني ودوره في  3.65بمتوسط عام بلغ ) 

الباحثان هذه النتيجة أيضا في بعض المجاالت إلى كثرة األعباء الملقاة على كافة الجوانب الصحية والنفسية واالجتماعية، ويعزو 

عاتق المعلمين وتكليفهم بالكثير من االعمال المطلوب منهم إنجازها، وما يرافق ذلك من حاجة المعلمين الى الراحة وعدم التفرغ 

 6لمزاولة النشاط البدني وتخصيص وقت محدد لممارسة الرياضة

حثان أيضا السبب وراء هذه النتيجة الى قلة الجهود المبذولة بالتوعية في وسائل االعالم المختلفة بأهمية النشاط كما يرى البا

البدني، وعدم االهتمام الفعلي من قبل الوزارة بنشر وتثقيف المعلمين بالنشاط البدني من خالل مجموعة البرامج والمشاغل 

 بشكل عام، ولمعلمي المهارات الفردية بشكل خاص6والدورات التدريبية التي تنفذ للمعلمين 

كما يرى الباحثان أيضا أن النمو المتسارع في الحياة، وظهور الكثير من وسائل الراحة والنمو االقتصادي واالجتماعي بشكل 

رنت للجميع من االنت عام، من خالل وسائل التواصل االجتماعي وتواجد العديد من وسائل النقل المتعددة  وأنواع الترفيه المتاحة

والتلفاز وغيرها من البرامج، ساهم بشكل كبير في عزوف الكثير من أفراد المجتمع عن الحركة وممارسة النشاط البدني، 

وانخفاض كبير جدا في نشاط الفرد وزيادة في مستوى الخمول، االمر الذي يؤدي الى ظهور العديد من االمراض المرتبطة بقلة 

ينة افراد ع مارسة النشاط البدني لدىمستوى النشاط البدني، كل هذا أدى إلى اتجاه متوسط وغير إيجابي لوانخفاض م الحركة

 الدراسة6

سة احيث أظهرت نتائجهما بأن معظم اتجاهات افراد عينات الدر( 9082حمزة ) الحالية مع دراسة كل من، البحثواتفقت نتائج 

ل من أبو دراسة ك كينون( )مقياساتفقت مع هذا البحث في تطبيق أداة البحث كانت سلبية ومتوسطة في بعض الحاالت بينما 

 6(9004( ودراسة كاشف وآخرون )9082( ودراسة حمزة )9004طامع )
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( ودراسة أبو طامع 9084ودراسة الجفري )( 9082( ودراسة األطرش )9082بلقاسم )وتختلف الدراسة الحالية مع نتائج 

جهما بأن االتجاهات نحو ممارسة النشاط البدني كانت إيجابية، وأن لها تأثير كبير على الجوانب ( والتي أظهرت نتائ9004)

  6النفسية واالجتماعية

في اتجاهات معلمي المهارات الفردية في محافظة ( α≤1.15)مناقشة نتائج السؤال الثاني هل توجد فروق ذات داللة إحصائية 

 نشاط البدني، تعزي لمتغيرات )الجنس، والتخصص، وسنوات الخبرة(؟الداخلية بسلطنة عمان نحو ممارسة ال

عند  ( وجود فروق وجود فروق ذات داللة إحصائية1( و )2فيما يتعلق بمتغير الجنس يتضح من عرض النتائج في الجداول )

ر تعزى ألث نشاط البدنيلممارسة ال في اتجاهات معلمي المهارات الفردية بمحافظة الداخلية بسلطنة عمان  (α≤0604)مستوى 

إلى طبيعة الذكور وحرصهم على المشاركة في العديد من الفعاليات والبرامج الجنس لصالح الذكور، ويعزو الباحثان هذه الفروق 

واألنشطة وقدرتهم على التحرك بحرية أكثر من اإلناث بسبب كثرة األعباء المنزلية وتربية األبناء وغيرها من األمور المتعلقة 

لسرة التي تحد من مشاركتها وفاعليتها بالمجتمع، كما يعزو الباحثان السبب وراء ذلك أيضا إلى جملة العادات والتقاليد السائدة با

والتي تمنع المرأة من المشاركة بفاعلية في األنشطة الرياضية المفتوحة وأقتصرها على حدود البيت واألسرة ، ويرى الباحثان 

يجة إلى الدور الكبير الذي يقوم به الرجل في المجتمع وحراكه االجتماعي المستمر الذي يعمل على أيضا السبب في هذه النت

تشجيعه الى االنخراط في العديد من المجموعات والفرق واألندية الرياضة التي تساعده على ممارسة النشاط الرياضي بحرية مع 

على مستوى لياقته البدنية  وتنظيم جدوله اليومي بشكل فعال أكثر  ةزمالئه بشكل مستمر، مما يجعل من أكثر قدرة على المحافظ

 ( من حيث الجنس لصالح  Demirhan G Koca c،2004أجرى کوکا وديميرهان ) من المرأة، حيث تتفق هذه النتيجة مع

ة فروق ذات داللة م( في عدم وجود اي9004م( ودراسة  أبو طامع)۲۰١۹حمزة)  دراسة وتختلف نتائج هذه الدراسة معالذكور 

 إحصائية تعزى لمتغير الجنس

 عند مستوى الداللة وجود فروق ذات داللة إحصائية( 2( و )1( و )2أما فيما يتعلق بمتغير التخصص يتضح من خالل الجداول )

(α≤0604) ضة اتعزى ألثر التخصص بين الرياضة المدرسية ومادتي الفنون التشكيلية والمهارات الموسيقية لصالح الري

 6المدرسية من جهة، وهناك فروق بين مادتي الفنون التشكيلية والمهارات الموسيقية لصالح الفنون التشكيلية من جهة أخرى

ويرجع الباحثان السبب وراء هذه النتيجة الى طبيعة معلمي مادة الرياضة المدرسية، وارتباطهم بالحركة المستمرة والنشاط الدائم  

مل، واشتراكهم بالعديد من األندية الرياضية والفرق، وحرصهم على االشتراك في الصاالت الرياضية أثناء العمل وخارج الع

التي تعنى باللياقة البدنية، ومدى اسهامهم في المشاركة وتنظيم العديد من الفعاليات واألنشطة الرياضية المتنوعة التي تخدم 

ستمرار في ممارسة النشاط الرياضي، الذي يكفل لهم مستوى عال من المجتمع، االمر الذي يجعلهم أكثر خبرة وحرص على اال

 اللياقة والصحة البدنية والنفسية أكثر من معلمي الفنون التشكيلية والمهارات الموسيقية

ة الى يفي وجود الفروق بين مادتي الفنون التشكيلية والمهارات الموسيقية لصالح الفنون التشكيل يعود كما يرى الباحثان أن السبب

موسيقية رات الامادة المه بشكل أكبر منطبيعة العمل، حيث أن الرسم والتشكيل والتصميم يتطلب الكثير من الحركة والنشاط 

جدون وال يوبحركة محدودة،  ة والتدريب لساعات طويلةيالموسيقاآلالت التي يتطلب العمل فيها الجلوس لفترات طويلة أمام 

 االمر الذي يجعل منهم أكثر ابتعادا عن ممارسة النشاط البدني بشكل كبير، ط البدني، الوقت الكافي لممارسة النشا
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كما أن  ،مما يؤدي الى انتشار العديد من االمراض المتعقلة بقلة الحركة كالسمنة وارتفاع نسبة السكر والدهون وأمراض القلب

لها بشكل فردي، مما يجعل المعلم يقتصر كل وقته بين  تدريس مثل هذه المهارات يتطلب المزيد من الوقت للتدريب والتحضير

واالسرة من جهة أخرى، مما يؤثر بشكل كبير على مستوى اتجاهاتهم  متابعة أعماله المطلوب منه إنجازها وبين أعمال المنزل

حة من الوقت ون مسانحو النشاط البدني بعكس مادتي الرياضة المدرسية بشكل أكثر والفنون التشكيلية بصورة أقل، الذين يجد

، كما يرى الباحثان السبب وراء ذلك أيضا على قلة وضعف اشراك معلمي المواد األخرى في األنشطة لممارسة النشاط البدني

الرياضية وتشجيعهم على االلتحاق بها له دور كبير في ضعف اتجاهاتهم نحو ممارسة النشاط البدني بشكل فاعل، االمر الذي 

من الجهد حيال ذلك من قبل إدارات المدارس، والمؤسسات اإلعالمية المعنية بتوعية المجتمع بأهمية الرياضة يتطلب بذل المزيد 

 6والنشاط الحركي

( 9001( ودراسة دراسة إسماعيل وشهاب )Mack، 9004م( ودراسة ماك )۲۰١۲بلقاسم ) وتتفق هذه النتائج مع دراسة كل من

ذات داللة إحصائية في االتجاهات نحو النشاط الرياضي تعزى المتغيرات الجنس انه توجد فروق  والتي أظهرت نتائجهما

 والتخصص والمستوى الدراسي في بعضها األخر6

 والتي( Jevon،9000جون )ودراسة  م(9004أبو طامع)ودراسة  (9082واختلفت نتائج هذا البحث عن دراسة كل من حمزة )

 6والتخصص والمستوى الدراسيحصائية لمتغيرات الجنس أظهرت نتائجهما عدم وجود فروق ذات داللة إ

 الستنتاجاتا

 في ضوء نتائج الدراسة ومناقشتها يستنتج الباحثان ما يلي:

اتجاهات معلمي المهارات الفردية بمحافظة الداخلية بسلطنة عمان نحو مزاولة النشاط البدني بشكل عام كان متوسط  -8

 6وغير إيجابي

 6ثر اتجاها نحو ممارسة النشاط البدني من معلمي مواد الفنون التشكيلية والمهارات الموسيقيةمعلمي الرياضة المدرسية أك -9

وجود فروق ذات داللة إحصائية في االتجاه نحو النشاط البدني لدى معلمي المهارات الفردية تبعا لمتغير الجنس لصالح  -5

 6الذكور

شاط البدني بين معلمي الرياضة المدرسية والفنون التشكيلية تجاه نحو ممارسة النوجود فروق ذات داللة إحصائية في اال -4

  6والمهارات الموسيقية لصالح الرياضة المدرسية

 التوصيات

 تنمية وتعزيز اتجاهات المعلمين نحو ممارسة النشاط البدني ببرامج نوعية إعالمية ورياضية لجميع المعلمين6 -8

عيل أنشطة رياضية داخل المدرسة وخارجها تستهدف المعلمين الحرص على تصميم خطط مبرمجة ومحددة وتنفيذها لتف -9

 6بشكل عام ونشر الثقافة الرياضية بين أوساط المجتمع التربوي

ووزارة الثقافة والرياضة والشباب ووزارة الصحة على تنظيم حمالت العمل على التنسيق بين وزارة التربية والتعليم  -5

 لمعلمين ونشر الثقافة الرياضية ومزاولة النشاط البدني6وبرامج توعوية وفعاليات متنوعة تستهدف ا
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 اجراء دراسات وابحاث مشابهه تستهدف قطاعات أخرى من المعلمين واإلداريين العاملين في سلك التعليم6 -4

 المراجع

 المراجع العربية

ة، ، رسالة دكتوراه غير منشوراضياالتجاهات النفسية لطالبات المرحلة الثانوية نحو النشاط الريم(6 ١۲۹۹سالم، عزيزة محمود )

 كلية التربية الرياضية البنات، القاهرة6 

 مصر6 -، دار الفكر العربي للنشر، القاهرة 8، طالصحة الشخصية والتربية الصحيةم(6 ۲۰١١سالمة، بهاء الدين )

 نشر والتوزيع، عمان، األردن6 ، دار األيام ل8، طعلم النفس االجتماعي رؤية معاصرةم(، ۲۰١4الشريجي، نبيلة عبد الكريم )

 المكتبة الوطنية، عمان، األردن6 ا،، ط علم النفس االجتماعيم(6 ۲۰۰۲العتوم، عدنان يوسف )

م(6 اتجاهات طالب قسم التربية البدنية وعلوم الحركة بكلية التربية بجامعة القصيم نحو ممارسة ۲۰١۹العتيبي، عبد العظيم )

 20-2.، 5المجلة العلمية لعلوم التربية البدنية والرياضة مصر، ع بحث منشور، النشاط البدني، جامعة القصيم،

 6م(۲۰۰۹مصر6 محمود، إسماعيل، ) -، دار المعارف، القاهرة ۲، ط علم النفس الرياضيم(6 ١۲۲۲عالوي، محمد حسن )

مجلة أسيوط لعلوم وفنون التربية  اتجاهات طلبة كلية التربية بجامعة اليرموك نحو ممارسة النشاط الرياضي، جامعة أسيوط،

 6 ١۲-١،١، ج ۲۱الرياضية، مصر ع 

 46، المجلة العربية للغذاء والتغذية، البحرين، العدد وصفة النشاط البدني لمختلف األعمارم(6 ۲۰۰۳المزيني، خالد صالح )

 6دار الفكر العربي، القاهرة، مصرا  ، طاللياقة البدنية الطريق الى الصحة والبطولة الرياضيةم(،  ۲۰۰4مفتي، إبراهيم )

 ،مقارنة بين اتجاهات الطالب في الكليات العلمية واإلنسانية بجامعة المثنى نحو ممارسة النشاط الرياضي 6م(۲۰١۰نشمي، عماد )

 ١۲46-١۰۲، 5ع، 80بحث منشور، مجلة القادسية لعلوم التربية الرياضية، العراق، مج

، مكتبة الملك فهد الوطنية، ۲، ط النشاط البدني للعاملين الصحيين بدول مجلس التعاون دليلم(6 ۲۰١4الهزاع، محمد هزاع )

 الرياض6 

اتجاهات طلبة جامعة السلطان قابوس نحو النشاط الرياضي وعالقتها ببعض المتغيرات مجلة (6 9004) زايد وآخرونكاشف، 

 426لد الثامن، صالمج، 6 جامعة السلطان قابوسسلسلة الدراسات النفسية والتربوية

اتجاهات مدرسات ومدرسي المواد المختلفه نحو التربيه الرياضيه تبعا (6 9001إسماعيل، ياسين علوان، شهاب، ايمان حمد6 )

 ، مجلة علوم التربية الرياضية العدد السابع، المجلد األوللحجم الممارسة الرياضية

تفوقين وغير المتفوقين رياضيا في كلية التربية الرياضية، الجامعة (6 دراسة مقارنة اتجاهات الطلبة الم9000الدويل، ولي )

 األردنية، األردن6

 .القاهرة ،للنشر الكتب مركز ،الرياضي النفس لعلم مدخل 6(8221حسن6 ) عالوي، محمد

 .ــر العربي، مصر(6 اختبــارات االداء الحركــي، دار الفك۲۰۰١عــالوي، محمــد حــسن ورضــوان، محمــد نــصر الــدين6 )

( اتجاهات طلبة جامعة العلوم والتكنلوجيا األردنية نحو ممارسة النشاط الرياضي، رسالة ماجستير غير 9009ذيابات، ياسر6 )

 منشورة، جامعة اليرموك، كلية التربية الرياضية

 عمان6  –، دار أسامة للنشر والتوزيع، األردن 8م(6 علم الصحة الرياضية، ط9002الحسنات، عصام )
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م(، اتجاهات طلبة جامعة الملك عبد العزيز بالمملكة العربية السعودية نحو ممارسة النشاط البدني، كلية ۲۰١٤الجفري، على )

 ١۲996-١۲00(،1) 91التربية، جامعة الملك عبد العزيز، السعودية، مجلة جامعة النجاح لألبحاث العلوم اإلنسانية( المجلد 

اتجاهات طالبات جامعة البحرين نحو النشاط البدني دراسة مقارنة، بحث منشور، جامعة البحرين، م(، ۲۰۰١الخاجة، هدی ) 

  .١۰۱-۱۲، ۲مجلة العلوم التربوية والنفسية، ع 

م(6 اتجاهات تلميذات المرحلة المتوسطة النشاط البدني في المجتمع اليمني نحو ممارسة النشاط الرياضي .۲۰١بلقاسم، نبيل )

ضوء بعض المتغيرات )طبيعة الممارسة، المستوى الدراسي، والمستوى االتجاهات نحو النشاط البدني للشباب من التربوي في 

 .١۹۲-١4۹خالل القياسات االقتصادي لألسرة، جامعة قاصدي مرباح، بحث منشور، مجلة المنظومة الرياضية، 

تصادية والتجارية وعلوم التسيير نحو ممارسة اتجاهات م(6 اتجاهات طلبة اتجاهات طلبة كلية العلوم االق۲۰١۹حمزة، لقبج )

زيان عاشور، الجلفة، بحث  البدني والرياضي وعالقتها ببعض المتغيرات، جامعة طالب جامعة الجبل الغربي نحو النشاط

 .۲۱-۲۹۰منشور، مجلة المنظومة الرياضية، 
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 وأثرها في زيادة دافعية طالب المرحلة الثانوية  الحديثة في تدريس مادة الرياضياتدمج التقنية  

Integrating modern technology in the teaching of mathematics and its impact on increasing 

the motivation of secondary school students 

 السيافي يزعبد العزعلي بن  إعداد الباحث/

 المملكة العربية السعودية ، مدرسة طارق بن زياد الثانوية، األحساء،معلم

alialsayafi2@gmail.comEmail:  

 

   الملخص:

ة ها في زيادة الدافعيوأثرهدفت هذه الدراسة الى استطالع اتجاهات الطالب في دمج التقنية الحديثة في تدريس الرياضيات 

 06للتعلم لدى طالب المستوى الثاني ولتحقيق أهداف الدراسة جرى االعتماد على المنهج الوصفي وتكونت عينة الدراسة من 

طالباً من الصف الثاني الثانوي القسم العلمي بمدرسة طارق بن زياد وتم توزيعهم على مجموعتين المجموعة الضابطة التي 

قد تم التحقق من ولتقليدية والمجموعة التجريبية التي تدرس باستخدام التقنية الحديثة في تدريس الرياضيات تدرس بالطريقة ا

قهما االختبار واالستبانة وتم التحقق من صد إعدادتم متوسطات درجة االختبار السابق للمجموعتين و ةبمقارنتكافؤ المجموعتين 

نتائج  وكشفتعلى عينة الدراسة  تطبيقهوتم ( 6,19دام استبانة بلغ معامل ثباته )وثباتهما وجرى جمع البيانات الالزمة باستخ

بين المجموعتين في زيادة دافعية الطالب للتعلم لصالح المجموعة التجريبية كما أظهرت  إحصائياالدراسة الى وجود فروق دالة 

تبار خاس زيادة الدافعية للتعلم لدى الطالب لصالح االبين االختبارين القبلي والبعدي في قي إحصائياالنتائج وجود فروق دالة 

 .البعدي

قنية دمج التوتجهيز البيئة المدرسية باألجهزة التقنية الحديثة وخلصت الدراسة بمجموعة من التوصيات والمقترحات أهمها 

 الرياضيات.الحديثة في تدريس 

 الدافعية،زيادة  ،الحديثةالتقنية التكنولوجيا الحديثة،  كتروني،اإللالتعليم  الرياضيات،تدريس التقنيات،  المفتاحية:الكلمات 

 .المرحلة الثانوية التحصيل الدراسي،
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Integrating modern technology in the teaching of mathematics and its impact on increasing 

the motivation of secondary school students 

 

Abstract: 

This study aimed to explore the students ’attitudes in integrating modern technology in teaching 

mathematics and its effect on increasing the motivation to learn among second-level students. To 

achieve the study objectives, the descriptive curriculum was adopted.  

Two groups: the control group that teaches in the traditional way and the experimental group that 

teaches using modern technology in teaching mathematics. The equivalence of the two groups 

was verified by comparing the averages of the previous test score for the two groups. The test 

and questionnaire were prepared and their validity and reliability were verified and the necessary 

data were collected using a questionnaire with a stability factor of (6,,1)  It was applied to the 

study sample, and the results of the study revealed that there were statistically significant 

differences between the two groups in increasing students ’motivation to learn in favor of the 

experimental group. The results also showed the presence of statistically significant differences 

between the pre and post tests in measuring the increase in students’ motivation to learn in favor 

of the post test. 

The study concluded with a set of recommendations and proposals, the most important of which 

is equipping the school environment with modern technical equipment and integrating modern 

technology in teaching mathematics. 

Keywords: Technologies, mathematics teaching, e-learning, modern technology, modern 

technology, increasing motivation, academic achievement, high school. 

 

:المقدمة  

أن دمج التقنية في العملية  وال شكيعتبر دمج التقنية الحديثة في تدريس الرياضيات من الموضوعات المهمة والمعاصرة 

في تعليم النشء وهو يحاول جاهداً تحسين وتطوير هذا  اإلنسانالتعليمية شهد نمواً وتطوراً في العصر الحديث فمنذ أن بدأ 

خدام التقنية في تدريس الرياضيات بطريقة فعالة يساعد الطالب على حل الكثير من المشكالت واست به.التعليم واالرتقاء 

الرياضية وفهم المفردات المجردة بشكل أسرع وأفضل من التعليم التقليدي والمجرد من توظيف التقنية الحديثة فقد توصل 

م التحصيل لدى الطالب( إلى أن استخدام تكنولوجيا التعلي الخياط والعجمعي )أثر استخدام تكنولوجيا التعليم على تنمية مهارات

ع نحو الدرس وتقريب موضو أنتابهميساعد في تحقيق األهداف التعليمية وتشويق وزيادة دافعية الطالب نحو التعلم وجذب 
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مكن أن تساعد أن تكنولوجيا التعليم  ي  Asetteaوذكرت نحو موضوع الدرس.  ماتجاههالدرس الى مستوى إدراكهم وتحسين 

على تعليم أفضل للدارسين على مختلف أعمارهم ومستوياتهم العقلية، وتوفر الجهد في التدريس، وتخفف العبء عن كاهل 

 المدرس، كما أنها تسهم في رفع مستوى التعليم ونوعيته. 

إلى أن  األساسييم دراسة على عدد من المعلمين والمعلمات في مرحلة التعل م( بعد1669وآخرون ) Andersonوتوصل 

التعليم باستخدام التكنولوجيات الحديثة يمكن أن يزداد حينما تكون لدى األشخاص اتجاهات إيجابية نحو هذه التكنولوجيا الحديثة. 

م(، وجد فيها أن الخبرة في مجال تكنولوجيا التعليم لها تأثير كبير في التقليل من مستوى الخوف  1669) ،Roobوفي دراسة 

 دمج التقنية الحديثة في تدريس الرياضيات وأثرها فيويمكن القول أن نجاح  عمال التقنيات وفي تحسين اتجاهاتهم نحوهامن است

المعلم للمعارف والمهارات الالزمة لتوظيف التقنية بمهارة في  امتالكزيادة الدافعية للتعلم لدى الطالب يتوقف على درجة 

زيادة دافعية الطالب للتعلم ومساعدتهم في فهم الرياضيات وإعدادهم الستخدام التقنية  التعليم وكيفية التعامل معها من أجل

 في عصر تزداد فيه تطور العلوم والتقنية . الحديثة

 البحث:مشكلة 

وب سان التعليم بتوظيف التقنية الحديثة له دور أساسي في إنجاح العملية التعليمية ومع انتشار وسائل االتصال الحديثة من الحا

ن خالل موالوسائط المتعددة أتاحت المجال لجميع الطالب لتلقي التعليم بكل سهولة ويسر وبأقل وقت وجهد . و اإلنترنتوشبكة 

مالحظة الباحث في تدني المستوى التحصيلي لدى الطالب وعدم التفاعل في الصف وقلة الدافعية نحو التعلم . لذلك أهتم الباحث 

لية دمج ماهي فاع باآلتي:فسوف تصاغ مشكلة البحث  مما تقدالتقنية في الرياضيات ومن خالل  بتوجيه الطالب نحو توظيف

 القسم العلمي  –التقنية في الرياضيات وأثرها في زيادة الدافعية للتعلم لدى طالب المستوى الثاني 

 

 البحث:أسئلة 

 اآلتيين:تتحدد مشكلة البحث في السؤالين  قما سببناء على 

ناك فرق جوهري ذو داللة إحصائية بين نتائج التعليم التقليدي ونتائج التعليم القائم على التقنية الحديثة في تدريس هل ه -9  

 الرياضيات أم ال ؟

 ما هو أثر زيادة الدافعية للتعلم لدى الطالب وما مدى وبقاء أثر التعلم لفترة أطول لدى الطالب -1

 الرياضيات؟في مادة  

 المستوى الثاني في تدريس الرياضيات باستخدام التقنية الحديثة ؟ما آراء طالب  -3

 

 البحث:أهداف 

 العلمي،قسم ال –يهدف البحث إلى مدى دمج التقنية في الرياضيات وأثرها في زيادة الدافعية للتعلم لدى طالب المستوى الثاني 

 التالية:وتسعى الدراسة إلى تحقيق األهداف 

 مادة الرياضيات باستخدام البرامج الحديثة لطالب المستوى الثانيإعداد وتصميم دروس في  -9

 قياس أثر تصميم الدروس واالختبارات باستخدام البرامج الحديثة في زيادة الدافعية للتعلم لدى طالب المستوى الثاني  -1

  القسم العلمي حول دمج التقنية في تدريس الرياضيات –معرفة آراء طالب المستوى الثاني  -3

http://www.ajrsp.com/


 م 0100-01-5لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار الثالثون | تأريخ اإلصدار: المجلة األكاديمية 

     

 

   www.ajrsp.com                                                                                                                          274 

 ISSN: 2706-6495 

 
 االستفادة من نتائج البحث في تقديم مقترحات من شأنها أن تساهم في دمج التقنية في الرياضيات -4

 

 البحث:أهمية 

 يلي:من المتوقع أن تسهم الدراسة فيما 

 االستفادة من نتائج هذا البحث في التوظيف الفعال للتقنية الحديثة في تدريس الرياضيات.  -9

 ومدى تأثيرها في تدريس الرياضيات الحديثة.  أهمية النتائج المتوقعة -1

تقديم أساليب تدريس حديثة باستخدام التقنية بصورة مشوقة وممتعة وهذا من شأنه يسهم في زيادة الدافعية للتعلم لدى  -3

 الطالب.

ما يعود بالفائدة اضيات بيعد البحث الحالي لبنة ضمن البحوث التي تهتم بالربط بين مجال التقنية الحديثة ومجال تدريس الري -4

 والنفع على المجال األخير .

حصر آراء طالب المستوى الثاني حول دمج التقنية الحديثة في تدريس الرياضيات ومدى زيادة دافعيتهم للتعلم ليكشف لنا  -5

من رفع  دام التقنيةومدى تقبلهم ورغبتهم في استخ ،الطالب حول دمج التقنية الحديثة في تدريس الرياضيات ءهؤالوجهة نظر 

 للتعليم والتعلم .  الدافعيةالمستوى التحصيلي لديهم وزيادة 

 

 البحث:حدود 

 هـ. 9446ـ  9431أجريت الدراسة في العام الدراسي  الزمانية:الحدود  -

 ساء.حالتابعة لمكتب تعليم المبرز بمحافظة األ –أجريت الدراسة في مدرسة طارق بن زياد الثانوية  المكانية:الحدود  -

دمج التقنية الحديثة في تدريس الرياضيات وأثرها في زيادة الدافعية للتعلم لدى طالب المستوى  الموضوعية:الحدود  -

 القسم العلمي. –الثاني 

 القسم العلمي. –أجريت الدراسة على طالب المستوى الثاني  البشرية:الحدود  -

 .9446-94431طبعة وزارة التعليم  –المستوى الثاني  ياتالرياضاقتصرت الدراسة على كتاب مادة  العلمية:الحدود  -

 

 البحث:مصطلحات 

 " هي المرحلة التي تضم كالً من المراحل االبتدائية والمتوسطة والثانوية" العام:التعليم  -

يم لالذي يتلقاه جميع الطلبة وذلك بعد اجتيازهم مرحلة التع اإللزاميهي آخر مرحلة من التعليم  الثانوية:المرحلة  -

 أو المتوسطة واإلعداديةاألساسي المتمثلة بالصفوف االبتدائية 

 أطلق حيث م، 1921 عام في التعليم تكنولوجيا مفهوم تطور بدأ التعليم تكنولوجيا مفهوم تطور التعليم:التقنية في  -

 عدة تأثرت اليوم هذا إلى الحين ذلك ومنذ تكنولوجيا التعليم، اسم عليها فين العالم

 البصري التعليم ليشمل وقد تطور الحالي، بالعصر المعروف المفهوم إلى وصل أن إلى المفهوم، لكمراحل بذ

 واالتصال. والسّمعي،
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حسب وجهة نظر التربوي فؤاد أبو حطب على أنها إمكانية الفرد من تحقيق أمر صعب، والقدرة على  الدافعيّة: - 

الصعوبات التي تواجهه، والتفوق على الذات وعلى  تنظيمها وأدائها بشكل سريع ومستقل، والتغلب على كافة

وجهة نظر التربوية صفاء ومن  .اآلخرين والتغلب عليهم، ومحبّة الفرد لنفسه، ومقدرته على التحّمل والمثابرة

األعسر على أنها الرغبة التي تدفع الشخص للنجاح وتحقيق مستوى تربوي معين، أو كسب التقبّل االجتماعي من 

 درسين، مما يدفعه لتحقيق أكبر مدى ممكن من األداءاألهل والم

ومن وجهة نظر التربوي إبراهيم زكي قوقش على أنها مدى استعداد الشخص ومثابرته للوصول للنجاح، ويكون 

 .التحدي أكبر في حال كان مستوى قدرات الفرد أقّل من مستوى المواقف التي تحتاج إلى أداء ممتاز

 

 ت السابقة اإلطار النظري والدراسا

 طبيعة المرحلة الثانوية األول:المحور 

 مفهوم المرحلة الثانوية : -9

متد من وي المراهقة،هو التعليم الذي يتوسط النظام التعليمي الرسمي في المملكة العربية السعودية، ويقابل مرحلة 

 عند مدخل التعليم العالي  االبتدائية وينتهيانتهاء المرحلة 

( هي المرحلة التي تلي التعليم المتوسط ويسبق التعليم الجامعي ويشغل فترة زمنية 194:1691 لناجم،اوعرفها الناجم )

 تمتد من السنة السادسة عشر إلى السنة الثامنة عشر 

 أهمية تعليم المرحلة الثانوية : -1

ية في صحبها من تغيرات أساسالتعليم الثانوي يغطي فترة حرجة في حياة الشباب وهي فترة المراهقة وهذه الفترة بما ي

تمثل مرحلة  ,9 – 95فالفترة العمرية من  ،يغطي مرحلة بناء الذات وتكوين الشخصية  السويةالجسم والعقل و

وهي مرحلة تغطي فترة حرجة من حياة الشباب وما يصاحب ذلك من تغيرات في البناء  ،اإلعداد الجاد للطالب

فكثيرا ما تكون مشكالت الفرد المراهق امتدادا  ،ة بمشكالت المجتمعوارتباط هذه المرحل ،واإلدراك والسلوك

وانعكاسا لألحداث واألفكار واألزمات  التي تحدث في المجتمع .و تعتبر مرحلة   ،لمشكالت البيئة التي تحيط به 

 تخطيط .وبالتالي فهي مرحلة تتطلب دقة وعناية في ال ،إذ هي مرحلة متصلة بما يسبقها  وما بعدها ،عبوريه

 

 :ام المقررات في المرحلة الثانويةأهداف نظ -3

 المساهمة في تحقيق مرامي سياسة التعليم في المملكة العربية السعودية من التعليم الثانوي (9

وكذلك عدم إعادة العام  وذلك بتقليل حاالت الرسوب والتعثر في الدراسة ،تقليص الهدر في الوقت والتكاليف (1

 .الدراسي كامال

 . الدراسية التي يدرسها الطالب في الفصل الدراسي الواحد المقررات تقليل وتركيز عدد (3

ويزيد إقباله على المدرسة  تنمية قدرة الطالب على اتخاذ القرارات الصحيحة بمستقبله، مما يعمق ثقته في نفسه، (4

 .والتعليم

 .ى الجدية والمواظبة( رفع المستوى التحصيلي والسلوكي من خالل تعويد الطالب عل5
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من خالل تقديم مقررات  إكساب الطالب المهارات األساسية التي تمكنه من امتالك متطلبات الحياة العملية والمهنية (0

 مهارية

للطالب فرصة البحث  تحقيق مبدأ التعليم من أجل التمكن واإلتقان باستخدام استراتيجيات وطرق تعلم متنوعة تتيح (7

 .كير اإلبداعيواالبتكار والتف

والتفاعل مع  تنمية المهارات الحياتية للطالب، مثل: التعلم الذاتي ومهارات التعاون والتواصل والعمل الجماعي، (,

 .اآلخرين والحوار والمناقشة

في الحياة  تطوير مهارات التعامل مع مصادر التعلم المختلفة و التقنية الحديثة والمعلوماتية وتوظيفها ايجابيا (1

 .لعمليةا

 .تنمية االتجاهات اإليجابية المتعلقة بحب العمل المهني المنتج، واإلخالص في العمل وااللتزام به (96

 

 التعليم:التقنية الحديثة في  الثاني:المحور 

 مفهوم التقنية   -0      

كافة  في عنها يستغني ال كادي الذي المعاصر الجيل واهتمامات الحديث العصر سمات من تعد الحديثة التقنيات استخدام إن

 بشكل ساهم الثالثة، األلفية شهدته الذي الهائل المعرفي التطور ولكن واالستجمام رحة ا ال وقت في أو العمل أثناء أوقاته

 بهذا تأثرت التي الميادين أهم التعليمي الميدان ويعد .الميادين مختلف في المجتمعات على هائلة تطورات في إحداث واضح

 درجاتها. بمختلف التعليمية السيما المؤسسات ييرالتغ

 :الحديثة التقنيات بشأن والمفاهيم التعاريف -0

 طريق عن األداء تحسين على وتعمل التعليم، عملية تُسهّل التي األخالقية والممارسات الدراسة بأنها التعليم تقنية تُعَرف

فت .العملية تلك في وإدارتها استخدامها ثم ومن علّم،الت عملية مع تتناسب وعمليات تكنولوجية، ابتكار مصادر  وعرِّ

 ُمحددة أهداف وفق وتنفيذها، التعليمية العملية تصميم على يساعد نظامي منحى بأنّها التعليم الحديثة تكنولوجيا اليونسكو

 عملية لتُصبح يةبشر وغير بشرية موارد استخدام طريق عن والتعليم، االتصال البشري مجاالت في أبحاث عن ناتجة

 .وأفضل أكبر بشكل فّعالة التعليم

 :التعليم تقنية مفهوم طورت -3

 اسم عليها فين العالم أطلق حيث م، 1921 عام في التعليم تكنولوجيا مفهوم تطور بدأ التعليم تكنولوجيا مفهوم تطور

 المعروف المفهوم إلى وصل أن إلى فهوم،الم بذلك مراحل عدة تأثرت اليوم هذا إلى الحين ذلك ومنذ تكنولوجيا التعليم،

 وقد الحالي، بالعصر

 تطوير في ساهمت التي مراحل من بعدد التعليم تكنولوجيا مرت وقد واالتصال، والسّمعي، البصري التعليم ليشمل تطور

 :مفهومها

 .الدرس مضمون عرض أجل من التعليمية، الوسائل في والسميعة البصرية الوسائل استخدام -

 .لها حاجته عند التعليمية للوسائل الُمعلّم تخداماس -
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 المعلّم في تتمثل جديد مفردات ظهور في ساهم مما االتصال، مفهوم ظهور مع بدأ الذي التربوي االتصال مرحلة -

 .التعليمية والُمتعلّم، والوسيلة

 .عليميةالت العملية تحققت المفهومين هاذين تحقق فإنّ  والتفاعل، االتصال مفهوم ظهور -

 :التعليم في الحديثة التقنية خصائص -4   

العملي  وتطوير األداء وتجويد للتطبيق، منهج هي وإنما التعليم مجال في تستخدم الكترونية أجهزة ليست التعليم تكنولوجيا أن -

 .التعليمي

 :هما هامين جانبين التعليم تكنولوجيا مصطلح يشمل -

 الشكل من تحويلها يتم التي التعليمية والمواد رمج ا الب عليه يطلق ما وهي برمجياتوال األجهزة أو المادية المكونات

 .جديدة تقنية إلى أشكال التقليدي

 .مشكالته من وتخليصه بالمستوى االرتقاء هو التعليم لتكنولوجيا األساسي الهدف

ثم  التقويم وحتى التعليمي للعمل التخطيط منذ أي يتها،نها وحتى بدايتها منذ ككل التعليمية العملية إلى التعليم تكنولوجيا تنظر -

 .التطوير

تعلم  ومصادر تعليمية ومعينات دراسية ومناهج وإدارة ومتعلم معلم من التعليم مجال في العاملين كل التعليم تكنولوجيا تمس -

 .ككل التعليمية العملية أطراف بين اتصال وأساليب بشرية غير أو بشرية

 واقتناء رء ا ش في التفكير قبل التعليمية المواد واقتناء إلنتاج األهمية بإعطاء البدء في يكمن التعليم لتقنية يحالصح المدخل -

 .األجهزة التعليمية

في  أو المناهج إعداد في سواء التعليم مجال في العلماء خلفه وما رف والمعا العلوم كل من االستفادة تعنى التعليم تكنولوجيا  -

 .ذلك وخالف الهندسة في أو التطوير، في أو التقويم في أو االمتحانات في أو التصميم

 .بشرية غير أو بشرية كانت سواء التعلم مصادر كافة باستخدام التعليم تكنولوجيا تهتم -

التعليمية  ائلالوس أفضل استخدام المكان مثل جيد تعلم لتحقيق الجيد والمناخ الشروط أفضل بتحقيق التعليم تكنولوجيا تهتم  -

 .المتاحة

 بهدف اإلنساني السلوك عن العلمية المعرفة وفق التعليمية الظروف أو البيئات وتعنى اإلنسان صناعة علم التعليم تكنولوجيا  -

 المستحب واالجتماعي النفسي التكوين وتكوينها اإلنسان بناء شخصية

في  أو المناهج إعداد في سواء التعليم مجال في العلماء خلفه وما ارفوالمع العلوم كل من االستفادة تعنى التعليم تكنولوجيا  -

 .ذلك وخالف الهندسة في أو التطوير، في أو التقويم في أو االمتحانات في أو التصميم

 .بشرية غير أو بشرية كانت سواء التعلم مصادر كافة باستخدام التعليم تكنولوجيا تهتم -

التعليمية  الوسائل أفضل واستخدام المكان مثل جيد تعلم لتحقيق الجيد والمناخ الشروط أفضل قبتحقي التعليم تكنولوجيا تهتم -

 .المتاحة

 السابقة:: الدراسات ثانيا  

في محاولة للوصول الى إجماع دراسات الخبراء والباحثين حول "دمج التقنية الحديثة في تدريس الرياضيات وأثرها في زيادة 

 الدراسات:الدراسي " ومن هذه دافعية الطالب للتحصيل 
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بشكل متكامل في المدارس  اإللكتروني، " تحديات استخدام التعلم [1]( 1665أحمد علي ) ،وفي دراسة الجمل - 

 وقد تم تطبيق استبانة لمعرفة مدى استخدام اإللكترونيالمصرية " استعرض فيها الباحث تحديات استخدام التعلم 

( مدرساً وتوصلت الدراسة الى عدة 916معوقات التي تواجه ذلك االستخدام على )بالمدارس وال لإلنترنتالمدرسين 

ستخدم من قبل ولكي ن اإلنترنتنتائج أهمها أن النسبة الكبيرة من المدرسين الذين اشتملهم عينة الدراسة لم يستخدموا 

 دية.ى جنب مع طرق التدريس التقليبشكل متكامل في العلمية التعليمية البد من استخدام جنباً ال اإللكترونيالتعلم 

بمدارس البيان النموذجية للبنات  اإللكترونيهدفت الدراسة إلى تقويم تجربة التعليم  [،5]وفي دراسة العبد الكريم  -

ولتحقيق هذا الهدف حاولت الدراسة اإلجابة عن السؤال الرئيس التالي ما  والثانوية،بجدة بالمرحلتين المتوسطة 

 أسئلتهاووبناًء على هدف الدراسة  بجدة؟بمدارس البيان النموذجية للبنات  اإللكترونيتجربة التعليم الوضع الراهن ل

في  نيةاإللكترووشملت العينة جميع طالبات ومعلمات الفصول  للدراسة،استخدمت الباحثة المنهج الوصفي لمالئمته 

في  اإللكتروني( طالبة يدرسن بطريقة التعليم 901( معلمة و)49مدارس البيان النموذجية للبنات والبالغ عددهن )

وجود فروق و اإللكترونيالمرحلتين المتوسطة والثانوية وبينت النتائج الخاصة بمدى استفادة الطالبات من التعليم 

أنفسهن ب اإللكترونيوذلك عند مقارنة تحصيل الطالبات في التعليم  اإللكترونيةبسيطة نسبياً لصالح الطريقة 

 التقليدية.تهن في الفصول وبزميال

بالصور الثالث على  اإللكترونيةالى معرفة أثر التدريس باستخدام الفصول  [،99وتوصلت دراسة الغريبي ] -

التحصيل المعرفي لمستويات التذكر والفهم والتطبيق والمستويات الثالث مجتمعة على تالميذ الصف الخامس 

الى  وقد توصلت نتائج الدراسة التجريبي،استخدم الباحث المنهج شبه  ،القسمةاالبتدائي لمادة الرياضيات في وحدة 

لتكاملي ا اإللكترونيالتفاعلي والفصل  اإللكترونيوجود فروق ذات دراسة إحصائية عند مستوى الفهم بين الفصل 

 لصالح الفصول التكاملي.

في المدارس الثانوية السعودية  اإللكتروني" أثر استخدام التعلم  ،[,9]( 9110إبراهيم عبدهللا ) ،وفي دراسة عسيري -

فقد هدفت الى البحث عن أثر   ،على التحصيل الدراسي لطالب الصف الثانوي في مقرر األحياء واتجاهاتهم نحوه"

على التحصيل الدراسي بالمدارس الثانوية السعودية واتجاهاتهم نحو واتبع الباحث المنهج  اإللكترونيتجربة التعلم 

بالصف األول الثانوي كما استخدم المنهج التجريبي  األحياءلمادة  اإللكترونيةحليلي لوصف الكتب الوصفي الت

( طالباً 11( منهم )57لمجموعتين متكافئتين لقياس تحصل طالب األول الثانوي وقد تمثل مجتمع الدراسة من )

مجموعة الضابطة )التعلم التقليدي( وتم ( طالباً يمثلون ال,1( و)اإللكترونييمثلون المجموعة التجريبية )التعلم 

في تحصيل واتجاه طالب المجموعة التجريبية المطبقة  إحصائيةالتوصل الى النتائج التالية : وجود فروق ذات داللة 

 مقارنة بطالب المجموعة الضابطة المستخدمة للطريقة التقليدية لصالح المجموعة التجريبية  اإللكترونيللتعلم 

هدفت الى تحديد ما إذا كان هناك فرق في مستوى أداء وإنجاز الطالب عند تدريسهم  ،م بها روزفرانسزدراسة قا أما -

ودلت النتائج على وجود فرق كبير بين التعليم  ،عن الطرق التقليدية CAPبنظام  اإللكتروني مبطريقة التعلي

حصاءات زيادة درجات اإلنجاز في التعليم اإل أظهرتكما  CAPبنظام  اإللكترونيباألسلوب التقليدي وبين التعليم 

 بدالً من التدريس بالطريقة التقليدية . ياإللكترون
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هدفت  " اإللكتروني" متطلبات االنتقال من التعليم التقليدي الى التعليم  [،9]( 1669ريما سعد ) الجرف، دراسةوفي  - 

طوات مع التركيز على خ اإللكترونيالى التعليم  الدراسة الى تحديد الخطوات الالزمة لالنتقال من التعليم التقليدي

في تدريس مقررات اللغة اإلنجليزية واقتراح برنامج تدريبي  اإلنترنتتدريب معلمي اللغة اإلنجليزية على استخدام 

 .في التدريس واإلنترنتلتطوير قدرة معلمي اللغة اإلنجليزية على استخدام الحاسوب 

 وجهة نظر من الرياضيات تعليم في التقنية استخدام واقع على للتعرف هدفت يالت ،(1699 الرويس، (دراسة وفي -

يستخدمون  المتوسطة للمرحلة الرياضيات ومعلمات معلمي أن إلى تشير النتائج فكانت المتوسطة، للمرحلة معلميها

للمرحلة  لرياضياتا ومعلمات معلمي استجابات في معنوي فرق وظهر الرياضيات، تعليم عمليات في أحيانا التقنية

 ) 6.65 (داللة مستوى عند عام بشكل الجنس مستوى على الرياضيات مادة تعليم في التقنية استخدام حول المتوسطة

 .المعلمين لصالح

 الرياضيات لتنفيذ مادة في التقنية دمج إمكانية معرفة إلى هدفت التي دراسته في ،) Alagic/ 1663 /أليجك( ويبين -

 ومساعدة الطالب الرياضية، العمليات لتنفيذ الرياضيات مادة في التقنية دمج يمكن أنه فوجد ،ةالرياضي العمليات

 عليا من مستويات المتعلمين تحقيق تعزيز أو محدد نموذج استخدام أو لبناء وتمثيلها البيانات وتحليل تجميع على

 .المشكالت حل رات ومها التفكير

الثانوية  المدارس في الرياضيات معلمي استخدام معرفة إلى هدفت والتي ،)  Elgar، 2005 /القار ( دراسة وأما -

استقصاء  وتم الكمي، األسلوب الدراسة واعتمدت كاليفورنيا، والية في فصولهم في الحاسبة واآلالت الحاسوب تقنيات

 في الرياضيات لميمع أن الدراسة نتائج أهم من وكان ونوابهم، المدارس مديري مع مقابالت وعمل المعلمين آراء

 التي المعوقات من التقليل على بالعمل الباحث ي وأوص .التعليمية البرامج تكنولوجيا على للتدريب حاجة ماسة

 .الرياضيات تدريس في الحاسب تكنولوجيا دون إدخال تحول

 

 منهجية البحث وإجراءاته 

 :الدراسة منهج -أوال  

 لدراسة دمج التقنية الحديثة في تدريس مادة الرياضياتة الحالية المنهج التجريبي وفقاً لطبيعة البحث وأهدافه تتبنى الدراس

رد من وذلك مقارنة بالتدريس التقليدي الصفي والمج العلمي.القسم  –وأثرها في زيادة الدافعية للتعلم لدى طالب المستوى الثاني 

قبلي وبعدي  )اختبارتجريب بتكوين المجموعة التجريبية حيث يضمن ال الرياضيات،استخدام التقنية الحديثة في تدريس مادة 

 .العلمي(القسم  –للمستوى الثاني 

 :الدراسة متغيرات -ثانيا  

 التالية:تضمنت الدراسة المتغيرات 

 المتغير المستقل : -9

ويشمل هذا المتغير طريقة التدريس بدمج التقنية الحديثة في تدريس مادة الرياضيات للمستوى الثاني وطريقة التدريس التقليدية 

 الرياضيات.المجرد من التقنية الحديثة في تدريس مادة 
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 المتغير التابع :  -1

 الرأي.ويشمل متغير التحصيل الدراسي ومتغير 

 

 عينتها:ومجتمع الدراسة  –ثالثا  

طالباً موزعين على خمس فصول حيث  996يبلغ عدد طالب المستوى الثاني القسم العلمي في مدرسة طارق بن وياد الثانوية 

 طالباً  06تم اختيار ّعينة عشوائية مكونة من 

 توزيع عينة الدراسة على مجموعات الدراسة( 0جدول )

 عدد الطالب استراتيجية التدريس المجموعة المدرسة
جموع أفراد م

 العينة

مدرسة طارق بن 

 زياد الثانوية

 36 التعليم باستخدام التقنية التجريبية
06 

 36 التعليم التقليدي الضابطة

 

 :اة الدراسةأد -رابعا  

 وهما:تكون البحث من أداتين 

 االختبار )القبلي والبعدي( : -أ

ختبار تحصيلي قبلي واختبار تحصيلي بعدي لقياس التحصيل من أجل تحقيق أهداف الدراسة الحالية قام الباحث بإعداد ا

الدراسي لموضوعات مقررة على طالب الصف الثاني العلمي في المرحلة الثانوية في الوحدة الرابعة )كثيرات الحدود ودوالها( 

 االختبار التحصيلي في جميع مستويات بلوم المعرفية  الرابع وصيغالمستوى ات يمن مقرر الرياض

الستخدام نتائجه للداللة على مدى تحصيل الطالب في موضوعات التي  التركيب( وذلك التحليل، التطبيق، الفهم، ذكر،)الت

 تركزت عليها دراسة الباحث.

 االختبار:الهدف من  -

اً قيهدف االختبار الى قياس تحصيل الطالب للوحدة الرابعة )كثرات الحدود( ومدى فهم الطالب وتطبيقهم لتلك النواتج طب

 قيقها ألهداف االختبار لتصنيف بلوم للجوانب المعرفية في مجال التعرف على المستويات المعرفية وتح

 االختبار:صدق  -

قام الباحث بعرض فقرات االختبار على مجموعة من المحكمين من أستاذة في مناهج وطرق التدريس كم تم عرضه على 

ي يحملون درجة الماجستير في علوم الرياضيات والقائمين على تدريس مجموعة من المشرفين ومعلمي مادة الرياضيات الذ

من أجل قياسه والوضوح والدقة في صياغة فقرات االختبار  تما وضعمادة الرياضيات إلبداء رأيهم في كل فقرة تقيس 

ض د تعديل وصياغة بعبأن االختبار صالح لقياس ما وضع لقياسه بع مآرائهوقد أبداوء  الطالب،ومناسبة المفردات لمستوى 

 منهم.الفقرات والمفردات بناءاً على آرائهم وتوجيهات المختصين 
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 االستبانة: –ب 

لدافعية وأثرها في زيادة الحديثة في تدريس مادة الرياضيات استخدم الباحث االستبانة كأداة لجمع آراء الطالب في دمج التقنية ا

كما أخذ بعين االعتبار عند  ،( فقرة منها اإليجابية واألخرى سلبية16دئية من )تم صياغة االستبانة في صورتها المب للتعلم.

 ،غير موافق، غير موافق جداً ( ،موافق، محايد ،( استجابات ) موافق جداً 5صياغة مفردات االستبانة أن تشمل كل مفردة على )

صين في األقسام التربوية من اجل التحقق من تم التحقق من صدق االستبانة وذلك بعرضها على مجموعة من الخبراء والمختو

دمج التقنية الحديثة في صالحية فقراته من حيث معناها ومضمونها ولغتها ومدى مناسبتها لقياس استجابات الطالب نحو 

 القسم العلمي . وفي ضوء مرئيات –تدريس مادة الرياضيات وأثرها في زيادة الدافعية للتعلم لدى طالب المستوى الثاني 

( فقرة منها 16المحكمين تم تعديل بعض الفقرات من ناحية الصياغة اللغوية لتصبح االستبانة في صورتها النهائية مكونة من )

 ( مما6.19تم حساب ثبات االستبانة من خالل معادلة "ألفا كرونباخ" وكانت القيمة ) فقرات سلبية كما (,)( فقرة إيجابية و 91)

 الصدق.درجة عالية من الثبات يدل على أن االختبار على 

 والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لالستجاباتوالسلبية  اإليجابية( يوضح عدد الفقرات 0جدول )

 العدد أرقام الفقرات التصنيف
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 اتجاه العينة

 اموافق جد 9.93 4.15 91 9,1,3,4,5,0,7,99,95,90,97,16 اإليجابية

 غير موافق 9.93 3,.9 , 91,,1,96,91,93,94,9,, السلبية

 

:نتائج الدراسة ومناقشتها  

دمج التقنية الحديثة في تدريس مادة الرياضيات وأثرها في زيادة الدافعية للتعلم لدى طالب هدفت الدراسة إلى معرفة مدى 

يلي:ة فيما القسم العلمي وسنتناول عرضاً لنتائج هذه الدراس –المستوى الثاني   

هل هناك فرق جوهري ذو داللة إحصائية بين متوسطي درجات طالب المجموعة التجريبية ولإلجابة على السؤال األول " 

قام المعلم  ال؟وطالب المجموعة الضابطة على االختبار البعدي في التعليم القائم على التقنية الحديثة في مادة الرياضيات أم 

ابية المتوسطات الحس وتم استخدامي بعد االنتهاء من تطبيق دمج التقنية الحديثة في تدريس الرياضيات بتطبيق االختبار التحصيل

واالنحرافات المعيارية لمعرفة فيما إذا كانت هناك فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات طالب المجموعة التجريبية 

في تدريس الرياضيات وأثرها على التحصيل الدراسي في مادة  وطالب المجموعة الضابطة بعد استخدام التقنية الحديثة

.الرياضيات مما يدل على زيادة الدافعية للتعلم لدى الطالب  

 ( نتائج اختبار البعدي للطالب لمقارنة المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري3) جدول 

 للمجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة 

لحسابيالمتوسط ا االنحراف المعياري  المتغير المجموعة العدد 

 الضابطة 30 6,53 2,01
 التحصيل الدراسي

 التجريبية 30 9,03 1,25
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( أن هناك فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات طالب المجموعة التجريبية وطالب المجموعة 3يتضح من الجدول)

( وانحراف 1,63طالب المجموعة التجريبية بمتوسط حسابي )الضابطة بعد دمج التقنية الحديثة في تدريس الرياضيات لصالح 

( وهذا يدل على تأثير دمج التقنية الحديثة في تدريس الرياضيات على تحصيل طالب المجموعة التجريبية 9,15معياري )

نة بالمجموعة الضابطة التي درست بالطريقة التقليدية.رمقا  

 

 اسة:للدرتحليل النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني 

ما هو أثر زيادة الدافعية للتعلم لدى الطالب وما مدى وبقاء أثر التعلم لفترة أطول لدى الطالب في مادة  الثاني:السؤال 

 الرياضيات؟

والمجموعة ة للمجموعة التجريبيفي االختبار التحصيلي البعدي وسط الحسابي ( يتبين لنا أن الفارق بين المت3من خالل الجدول )

بقاء أثر التعلم باستخدام التقنية الحديثة في تدريس الرياضيات أطول من بقاء أثر التدريس  أنيدل على  ( مما1.5)هو الضابطة 

 الطالب.التقليدي لدى 

ومن خالل اإلحصائية السابقة في اإلجابة على السؤالين السابقين يتبين لنا تطور مستوى طالب المستوى الثاني قسم العلمي بعد 

ات وتطبيقات جهاز اآليباد في تدريس الرياضي اإلثرائيةن خالل تطبيق البرامج لحديثة في تدريس الرياضيات مدمج التقنية ا

  .التقويم( التدريب، التدريس، )المقدمة،ومن خالل توظيفها في خطوات التدريس األربع 

ديثة رياضيات والتفاعل مع استخدام التقنية الحمما انعكس ذلك إيجابياً على أبنائي الطالب في زيادة دافعيتهم للتعلم وحب مادة ال

براهيم إليه الباحثة فاطمة إ تما توصلوهذا يتفق الى  التحصيلي.في الحصة الدراسية مما له األثر الواضح في ارتفاع مستواهم 

 استخدام "واقع،إبراهيم التميمي الرحمن عبد ،(Creson،1665كريسون)ودراسة  (،راه تكنولوجيا التعليمالغدير )باحثة دكتو

 مقارنة(. )دراسة المختارة الدول ببعض  NCTMمعايير  ضوء في الثانوية بالمرحلة الرياضيات في تدريس اإللكتروني التعليم

 

قنية ياضيات باستخدام التما آراء طالب المستوى الثاني في تدريس الر للدراسة:ولتحليل النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث 

والذي  لبعدي،امن االختبار التحصيلي  االنتهاءنتائج االستبيان التي تم تطبيقها على المجموعة التجريبية بعد  تم عرض ؟الحديثة

 المعياري.المتوسط الحسابي واالنحراف المناسب وهو  اإلحصائياستخدم فيه الباحث األسلوب 

 اإليجابيةالعبارات  (4) جدول

 العدد الفقرة م
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 لمعياريا

درجة 

 األهمية

9 
المعلم بميولي ويسعى إلى تنميتها بعد  باهتمامأشعر 

 دمج التقنية في الرياضيات
 موافق 9.94 4.9 36

1 
اف لي أهد أصبحأرى بعد دمج التقنية في الرياضيات 

 محددة أسعى على تحقيقها
 موافق 9.11 3.7 36

3 
اشعر باالرتياح عندما استخدم التقنية في إكمال 

 اجباتي المدرسيةو
36 4.37 9.6, 

موافق 

 جداً 
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4 
أصبحت أدرس من تلقاء نفسي بدون ضغط والدي بعد 

 التقنية في الرياضيات دمج
36 4.3 9.93 

موافق 

 جداً 

5 
تحديد جميع العوائق التي تحول دون تحقيق  أستطيع

 بعد دمج التقنية في الرياضيات أهدافي
36 4.13 9.97 

موافق 

 جداً 

0 
ية في الرياضيات ساعدني على تبسيط دمج التقن

 المفاهيم الرياضية وسهل طرق حل المسائل الرياضية
36 4.5 9.61 

موافق 

 جداً 

7 

ساعدتني التقنيات التعليمية والوسائط المتعددة 

المستخدمة في تدريس الرياضيات على فهم مفردات 

 ومحتوى الرياضيات

36 4.43 9.61 
موافق 

 جداً 

99 
لرياضيات ساعدت على وجود بيئة دمج التقنية في ا

 تتوفر في التعليم التقليدي تعلم تفاعلية ال
36 4.1 9.65 

موافق 

 جداً 

95 
دمج التقنية في التعليم يوفر الوقت والجهد على كل من 

 المعلم والطالب
 موافق 9.19 4.97 36

90 
اشعر أن دمج التقنية في الرياضيات ساعدني على 

 ناقشات والحوارالمشاركة اإليجابية في الم
36 4.4 9.61 

موافق 

 جداً 

97 
أرى دمج التقنية في الرياضيات غيّر الروتين في 

 الحصة الدراسية وجعلها أكثر تشويقاً ومتعة
36 4.33 9.69 

موافق 

 جداً 

16 
التعليم القائم على دمج التقنية يجعل المعلومات أكثر 

 ثباتاً مقارنة بالتعليم التقليدي
36 4.17 9.60 

ق مواف

 جداً 

 

 ( أن درجة األهمية الفقرات اإليجابية في االستبانة تراوحت بين 4يتبين من الجدول )

المعلم بميولي ويسعى إلى تنميتها بعد دمج التقنية في الرياضيات  باهتمامفقد جاءت الفقرة " أشعر  (،موافق جداً  موافق،درجة "

وجاءت " أرى بعد دمج التقنية في  موافق،( بدرجة 9.94) ( وبانحراف معياري مقداره4.9بمتوسط حسابي مقداره )" 

( 9.11( وبانحراف معياري مقداره )3.7لي أهداف محددة أسعى على تحقيقها" بمتوسط حسابي مقداره ) أصبحالرياضيات 

( 4.37اره )وجاءت " اشعر باالرتياح عندما استخدم التقنية في إكمال واجباتي المدرسية" بمتوسط حسابي مقد موافق،بدرجة 

وجاءت " أصبحت أدرس من تلقاء نفسي بدون ضغط والدي بعد دمج  ( بدرجة موافق جداً ,9.6وبانحراف معياري مقداره )

وجاءت "  ،( بدرجة موافق جداً 9.93( وبانحراف معياري مقداره )4.3التقنية في الرياضيات" بمتوسط حسابي مقداره )

( 4.13بعد دمج التقنية في الرياضيات" بمتوسط حسابي مقداره ) أهدافين تحقيق استطيع تحديد جميع العوائق التي تحول دو

وجاءت " دمج التقنية في الرياضيات ساعدني على تبسيط المفاهيم  ،( بدرجة موافق جداً 9.97وبانحراف معياري مقداره )

( بدرجة موافق 9.61اري مقداره )( وبانحراف معي4.5الرياضية وسهل طرق حل المسائل الرياضية" بمتوسط حسابي مقداره )

 ، جداً 
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ساعدتني التقنيات التعليمية والوسائط المتعددة المستخدمة في تدريس الرياضيات على فهم مفردات ومحتوى وجاءت " 

وجاءت " دمج التقنية في  ،( بدرجة موافق جداً 9.61( وبانحراف معياري مقداره )4.43" بمتوسط حسابي مقداره )الرياضيات

( وبانحراف 4.1في التعليم التقليدي" بمتوسط حسابي مقداره ) رال تتوفيات ساعدت على وجود بيئة تعلم تفاعلية الرياض

وجاءت " دمج التقنية في التعليم يوفر الوقت والجهد على كل من المعلم والطالب"  ،( بدرجة موافق جداً 9.65معياري مقداره )

وجاءت " اشعر أن دمج التقنية في  ،( بدرجة موافق9.19ري مقداره )( وبانحراف معيا4.97بمتوسط حسابي مقداره )

( وبانحراف معياري مقداره 4.4الرياضيات ساعدني على المشاركة اإليجابية في المناقشات والحوار" بمتوسط حسابي مقداره )

 ( بدرجة موافق جدا 9.61)

لدراسية وجعلها أكثر تشويقاً ومتعة" بمتوسط حسابي وجاءت " أرى دمج التقنية في الرياضيات غيّر الروتين في الحصة ا

وجاءت " التعليم القائم على دمج التقنية يجعل  ،( بدرجة موافق جدا9.69( وبانحراف معياري مقداره )4.33مقداره )

( بدرجة 9.60( وبانحراف معياري مقداره )4.17المعلومات أكثر ثباتاً مقارنة بالتعليم التقليدي" بمتوسط حسابي مقداره )

 جدا.موافق 

 العبارات السلبية (5) جدول

 العدد الفقرة م
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 درجة األهمية

, 
دمج التقنية في الرياضيات لم يساعدني على توسيع 

 مداركي في مادة الرياضيات
 غير موافق 9.67 3,.9 36

 غير موافق 9.61 1.93 36 لدمج التقنية الحديثة في تدريس الرياضيات ةال حاج 1

96 
 الدمج التقنية الحديثة في تدريس الرياضيات 

 على التركيز وفهم مقرر الرياضيات ييشجعن
 غير موافق جدا 9.99 9.07 36

91 
 لها  ىال جدوأرى دمج التقنية في الرياضيات 

 هدر للمال والوقت وهي
 غير موافق جدا 9.65 9.03 36

93 
 أكثرت أصبحت موضوعات الرياضيا أناشعر 

 تعقيداً باستخدام التقنية الحديثة
 غير موافق 9.10 9.13 36

94 
التعليم التقليدي أكثر تشويقاً ونفعاً من  أنأرى 

 توظيف التقنية في التعليم
 غير موافق جدا 9.61 9.73 36

9, 
من دمج التقنية في  واالنطواءأشعر بالملل 

 الرياضيات
 غير موافق 9.19 9.13 36

91 
 ر بعدم وجود فرق بين التعليم التقني أشع

 والتعليم التقليدي
 غير موافق ,9.6 ,.9 36
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 فقد جاءت ،)غير موافق و غير موافق جدا( ( أن درجة أهمية الفقرات السلبية في االستبانة تراوحت بين5يتبين من الجدول )

( 3,.9" بمتوسط حسابي مقداره ) ادة الرياضياتدمج التقنية في الرياضيات لم يساعدني على توسيع مداركي في مالفقرة " 

لدمج التقنية الحديثة في تدريس الرياضيات "  ةال حاجوجاءت الفقرة "  ،موافقغير ( بدرجة 9.67وبانحراف معياري مقداره )

الحديثة وجاءت الفقرة " دمج التقنية  ،( بدرجة غير موافق9.61( وبانحراف معياري مقداره )1.93بمتوسط حسابي مقداره )

( وبانحراف معياري 9.07على التركيز وفهم مقرر الرياضيات" بمتوسط حسابي مقداره ) يال يشجعنفي تدريس الرياضيات 

لها وهي هدر للمال  ىال جدووجاءت الفقرة " أرى دمج التقنية في الرياضيات  ،( بدرجة غير موافق جدا9.99مقداره )

وجاءت الفقرة " اشعر  ،( بدرجة غير موافق جدا9.65نحراف معياري مقداره )( وبا9.03والوقت" بمتوسط حسابي مقداره )

( وبانحراف معياري 9.13موضوعات الرياضيات أصبحت اكثر تعقيداً باستخدام التقنية الحديثة" بمتوسط حسابي مقداره ) أن

ليم" قاً ونفعاً من توظيف التقنية في التعوجاءت الفقرة " أرى ان التعليم التقليدي أكثر تشوي ،( بدرجة غير موافق9.10مقداره )

وجاءت الفقرة " أشعر بالملل  ،( بدرجة غير موافق جدا9.61( وبانحراف معياري مقداره )9.73بمتوسط حسابي مقداره )

( بدرجة غير 9.19( وبانحراف معياري مقداره )9.13من دمج التقنية في الرياضيات" بمتوسط حسابي مقداره ) واالنطواء

( وبانحراف ,.9وجاءت الفقرة " أشعر بعدم وجود فرق بين التعليم التقني والتعليم التقليدي" بمتوسط حسابي مقداره ) ،موافق

 ( بدرجة غير موافق .,9.6معياري مقداره )

 

 النتائج:مناقشة 

واالستجابة للعبارات  ،ا(( من االستبانة كانت )موافق جد91يتضح مما سبق أن االستجابة العامة للعبارات اإليجابية وعددها )

مما يعني وجود أثر إيجابي من دمج التقنية في تدريس الرياضيات وبيان  ،( من االستبانة كانت )غير موافق(,السلبية وعددها )

ويعزو الباحث ذلك الى عرض دروس الوحدة بطريقة التعليم المدمج بالتقنية  .األثر في زيادة الدافعية للتعلم لدى الطالب

شطة المرئية والمسموعة واألن اإللكترونيةام البرامج والتطبيقات التعليمية والسبورة التفاعلية واستخدام الوسائل واستخد

الفعالة والتي  يةاإللكترونالتدريس  قطرائالصفية والالصفية مما أدى الى زيادة دافعية الطالب للتعلم وأيضاً التنوع في  اإلثرائية

ى الطالب منها التعلم التعاوني والحوار والمناقشة والعصف الذهني كما استخدام أساليب التعزيز تزيد من التحصيل الدراسي لد

ة مع دراسة وتتفق هذه النتيج ،ية الطالب للتعلم منها الجوائز العينية وشهادات التقديرعوالتحفيز لها األثر البارز في زيادة داف

تعليمي في التحصيل المباشر والمؤجل لطلبة الصف األول الثانوي العلمي ( . أثر استخدام الحاسب ال1661محمد أمين ) ،العمر

 استخدام واقع "،إبراهيم التميمي الرحمن ودراسة عبد ،جامعة اليرموك ،كلية التربية ،رسالة ماجستير دمشق الكيمياء.في 

 )دراسة المختارة الدول ضببع  NCTMمعايير  ضوء في الثانوية بالمرحلة الرياضيات في تدريس اإللكتروني التعليم

ياسر محمد  ،ودراسة الغربي .م1667،المكرمة مكة ،القرى أم جامعة ،التربية كلية ،منشورة غير دكتوراه رسالة مقارنة(،

ميذ الصف تكاملي( على تحصيل تال -تعاوني  –بالصور الثالث )تفاعلي  اإللكترونية( . اثر التدريس باستخدام الفصول 1661)

حيث أثبتت هذه الدراسات فاعلية استخدام التقنية الحديثة في التدريس وأثرها في زيادة  دائي في مادة الرياضيات .الخامس االبت

 .الدافعية للتعلم والتحصيل الدراسي
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 التوصيات:

 بالتالي:بناًء على النتائج التي تم التوصل إليها توصي الدراسة 

دة وعدم التركيز على طريقة واحدة يكون الدور للمعلم فقط حيث أن التنوع في استخدام المعلم لطرائق تدريس مختلفة ومتجد -9

خطوة ناجحة وفاعلة لتعلم الطالب من الطالب ومن  ،فالتعلم الذاتي والتعاوني ،الطريقة مدعاة لجذب االنتباه وتحقيق الهدف

نمية وت ،ه إبعاد للملل واكتشاف للموهبةواستخدام االكتشاف وحل المشكالت وغيرها من الطرق في ،نفسه بإشراف من المعلم

 للقدرة

وظيف وذلك بت ،يلعب مدير المدرسة دوراً كبيراً في تقليل الفجوة بين الطالب وبين المهارات األساسية لمادة الرياضيات -1

ون في كبحيث ت ،الهيئة اإلدارية لتحقيق مصلحة الطالب في توزيع حصص الرياضيات في الجدول المدرسي لليوم الدراسي

 الحصص المبكرة . وليست الحصص األخيرة

أيضا إلدارة المدرسة دور إداري في أن تستقر الهيئة التدريسية للصفوف في األعوام المتتالية بقدر اإلمكان مما يحقق جانب  -3

 االستقرار النفسي للطالب واليعاني الطالب من اختالف توصيل المعلومة من عام ألخر

ة وإبراز الصورة المضيئة والمشرقة والفاعل ،شطة الطالبية المصاحبة للمادة لتشويق الرياضيات للطالبالتركيز على األن -4

 للرياضيات .

 قة .وزرع الث ،أن يقوم اإلعالم بدور كبير في بيان أهمية الرياضيات للطالب وللمجتمع لدورها الفاعل في حل المشكالت -5

 الهام في تربية أبنائهم ومساعدتهم جنبا إلى جنب مع المعلم والمدرسةتوعية األسر للقيام بدورها المحوري و -0

 والعمل على تفعيل معامل الرياضيات بالمدارس و تأمين ،االهتمام بالجوانب التطبيقية للرياضيات والتركيز على المحسوس -7

ة الممارسة للوسيلة ال على مشاهد على وتدريب الطالبالوسائل المحسوسة للرياضيات وتوظيف تقنيات التعليم إلنتاجها . 

 التعليمية.الوسيلة 

  

 المراجع:قائمة 

 ،عشر المؤتمر العلمي الثالث ،" اإللكتروني( " متطلبات االنتقال من التعليم التقليدي الى التعليم 1669ريما سعد ) ،الجرف -0

 . 976-955ص ،شمس جامعة عين ،9مج ،مناهج التعليم والثورة المعرفية والتكنولوجيا المعاصرة

بشتتتتتكل متكامل في المدارس المصتتتتترية . مجلة تكنولوجيا  اإللكتروني( " تحديات استتتتتتخدام اتعلم 1665الجمل، أحمد علي ) -0

 القاهرة. ،التربية. الجمعية العربية لتكنولوجيا التربية

 نظر وجهة من الثانوية مرحلةبال لتدريس الرياضتتتتتيات اإللكتروني التعليم استتتتتتخدام صتتتتتنت "مطالب بن الحربي، محمد -3

 م. ٧٠٠٢ القرى،، أم جامعة ،كلية التربية ،منشورة دكتوراه غير رسالة ،" المختصين و الممارسين

(. فاعلية استتتتتخدام طريقة لعب األدوار في تعليم التاري  في تنمية التفكير الناقد ,166ستتتتعيد بن ستتتتالم بن ستتتتعيد ) ،الستتتتناني -4

وث معهد البح ،رستالة دكتوراه غير منشورة ،ادة لدى تالميذ الصتف الثامن األستاستي بستلطنة عمانوالتحصتيل واالتجاه نحو الم

 .القاهرة ،جامعة الدول العربية ،والدراسات العربية

بمدارس البيان النموذجية للبنات بجدة " .  اإللكترونيم( " دراسة تقويمية لتجربة التعلم 1660الكريم، مها عبدالعزيز ) العبد -5

 الرياض. ،قسم وسائل وتكنولوجيا التعليم ،كلية التربية ،جامعة الملك سعود ،الة ماجستيررس
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 (.1660ت. )اارمه تدريس ف لوجه وجهاً  التَعلم اإللكتروني التَعلم بي الدمج أسلوب استخدام محمد. ، العجب -6

 ،لمدارس األدبية واتجاه التالميذ نحوه( . فاعلية برنامج محوسب في التربية اإلسالمية ل1660) ،العمر، عمر حسين -7

 .عّممان، األردن ،الجامعة األردنية ،أطروحة دكتوراه غير منشورة

األساسي في وحدتي  الثامن الصف طلبة تحصيل ف المتمازج التَعلم طريقة استخدام أثر .( 2005 )فوزي ،العوض -8

  .الجامعة األردنية ،عمان ،رسالة ماجستير غير منشورة رياضيات.الاالقتراحات وحل المعادالت وفي اتجاهاتهم نحو 

معايير  ضوء في الثانوية بالمرحلة الرياضيات في تدريس اإللكتروني التعليم استخدام "واقع،إبراهيم  الرحمن التميمي، عبد -1

NCTM  مكة ،القرى أم معةجا ،التربية كلية ،منشورة غير دكتوراه رسالة مقارنة(، )دراسة المختارة الدول ببعض 

 .م1667،المكرمة

في بعض مؤسسات التعليم العالي في المملكة العربية السعودية من  اإللكتروني( تقييم تجربة التعليم 166الزامل، زكريا.) -96

 بحث مقبول للنشر في مجلة جامعة الملك سعود قسم العلوم التربوية والدراسات اإلسالمية. ،وجهة نظر الطالب

املي( على تك -تعاوني -(. أثر التدريس باستخدام الفصول االلكترونية بالصور الثالث )تفاعلي1661ي، ياسر محمد)الغريب -00

 تحصيل تالميذ الصف الخامس االبتدائي في مادة الرياضيات.

 مكة. -جامعة أم القرى التدريس.رسالة ماجستير مناهج وطرق 

ة كلي ،ترف أم ضترورة ورقة عمل مقدمة الى ندوة مدرستة المستقبل اإللكترونيم (. التعلي1661المحيستن، إبراهيم عبدهللا ) -00

 جامعة الملك سعود. ،التربية

 .الحكمة دار :القاهرة .التعليم تكنولوجيا منتوجات .( 2003 ) عطية محمد ،خميس -03

 . والتيةالص الدار :الرياض .اإللكتروني التعليم في جديدة رؤية .( 2005 ) حسي حسن ،زيتون -04

 .9417مكتبة الرشد :الرياض. 2 ط.التعليم تكنولوجيا أحمد . وسائل سالم، -05
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 في مدينة جدة  فاعلية تطبيق محاسبة المسؤولية على تقويم األداء في المستشفيات الخاصة السعودية

 )دراسة ميدانية(

The Efficiency of Applying Responsibility Accounting on Performance Evaluation in 

Private Hospitals in Jeddah City   

(An Empirical Study) 
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 .السعودية العربية المملكة العزيز، عبد الملك جامعة اإلدارة، االقتصاد كلية المحاسبة، قسم المحاسبة، في ماجستير

 safaanajmi@windowslive.comEmail:  
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 السعودية العربية المملكة عبد العزيز، الملك جامعة اإلدارة، االقتصاد كلية المحاسبة، قسم مشارك، أستاذ

 

 :المستخلص

تقويم األداء في المستشفيات الخاصة في المملكة العربية في محاسبة المسؤولية  دور دراسةإلى  بحثهدف ال

المنهج االستقرائي من خالل استعراض بعض األدبيات واألبحاث ولتحقيق هذا الهدف اعتمدت الباحثة على  .السعودية

 جابة على اسللة البحث واختبار فرييات البحث.لإلعلى المنهج الوصفي التحليلي، كما اعتمدت  .عالقةال ذاتالسابقة 

جودة تقويم األداء افتريت الباحثة وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين تطبيق محاسبة المسؤولية وكال من حيث 

 اإلداري واجمالي األرباح في المستشفيات الخاصة السعودية.

محاسبة  ودور تطبيق محاسبة المسؤولية، تقويم األداء، ؛إلى ثالث محاور رئيسية قسمتتصميم قائمة استبانة وتم 

على عينة عشوائية من المدراء الماليين والمحاسبين واإلداريين حسب  هاتوزيعتم . والتي المسؤولية في تقويم األداء

 .٪76االستبانات الصالحة للتحليلي االحصائي نسبة  قد بلغتو السعودية.الخاصة  مراكز المسؤولية في المستشفيات

 .(SPSS)باستخدام برنامج اً وقد تم تحليل اإلجابات إحصائي
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وجود مدير خاص لكل مركز مسؤولية ترتبط مسؤوليته بشكل أن النتائج من أهمها  ةوتوصلت الدراسة إلى عد

أهم ما يدعم تطبيق محاسبة المسؤولية في  مباشر بالمركز ويتم تفويضه بالسلطات والصالحيات الالزمة يعتبر من

. كما توصلت الدراسة إلى أن مقارنة األداء الفعلي مع المستهدف تساعد المستشفى على المستشفيات الخاصة السعودية

 بالنتائج الفعلية. الموازنات مقارنة تقديرات من خالل األداء  تقويمفعالية 

بتطبيق نظام محاسبة  وتبعاً لهذه النتائج أوصت الباحثة بضرورة زيادة اهتمام المستشفيات الخاصة السعودية

المسؤولية لما في ذلك من أثر فعال في زيادة جودة األداء اإلداري ولغرض زيادة األرباح في المستشفى. كما أوصت 

مكن الباحثة إدارات المستشفيات بضرورة االهتمام بصياغة معايير محددة لألداء يتم على أثرها قياس األداء الفعلي والت

 .يحهامن كشف االنحرافات وتصح

 جدة السعودية، مدينة الخاصة المستشفيات األداء، المسؤولية، تقويم محاسبة الكلمات المفتاحية:

 

 

The Efficiency of Applying Responsibility Accounting on Performance Evaluation in 

Private Hospitals in Jeddah City   

(An Empirical Study) 

Abstract: 

This research aimed to study the role of responsibility accounting in evaluating the 

performance in private hospitals in the Kingdom of Saudi Arabia. To achieve this goal, the 

researcher relied on both the inductive approach and the descriptive analytical method; by 

reviewing relevant literature and to answer the research questions and test the research 

hypotheses. Where the researcher assumed the existence of a statistically significant 

relationship between the application of responsibility accounting and both the quality of 

administrative performance evaluation and total profits in Saudi private hospitals. 

A questionnaire is designed and divided to, the application of responsibility accounting, 

performance evaluation, and the role of responsibility accounting in performance 

evaluation. questionnaires were distributed to a random sample of financial managers, 

accountants and administrators according to responsibility centers in Saudi private 

hospitals. The percentage of valid questionnaires was 76%. The answers were statistically 

analyzed using the (SPSS)  
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The study reached several results, the most important of which is that the presence of a 

director for each responsibility center whose responsibility is directly linked to the center 

and who is delegated with the necessary authorities is one of the most important tools of 

implementing responsibility accounting in Saudi private hospitals. The study also found 

that comparing actual to budgeted performance helps to effectively evaluate performance.  

Accordingly, the researcher recommended implementing the responsibility accounting 

system because of its effective impact in increasing both; the quality of administrative 

performance and profits in Saudi private hospitals. It is also recommended that more 

attention should be paid to preparing flexible performance standards in order to measure 

actual performance and accordingly detect and correct variations. 

Keywords: responsibility accounting, performance evaluation, Saudi private hospitals, 

Jeddah city 

 

 

 اإلطار العام للدراسة  .0

 المقدمة 1-1

ظهرت محاسبة المسؤولية كنظام فرعي منبثق من نظام المحاسبة اإلدارية، والتي تعتبر كنظام شامل يربط بين 

خاللها تحويل المنشأة من نظام المركزية إلى الالمركزية، والذي يتم بموجبه تفويض اإلدارة والمحاسبة ويتم من 

الصالحيات الممنوحة لإلدارة واتخاذ القرارات من اإلدارات العليا إلى إدارات المراكز في كل مستوى من 

التفويض، ويعرف المستويات اإلدارية األخرى، حيث يتم محاسبة مديري المراكز على أداء مراكزهم وفقا لذلك 

مركز المسؤولية بأنه وحدة طبيعية مستقلة إدارية، وعادة يرأس الوحدة أحد العاملين هو الذي يعتبر مسلوال عن 

 (3112عملية معينة )نور الهدى،  أدائها، وقد تكون مراكز المسؤولية ممثلة في الشركة ككل أو في القسم أو في

ز التي تكون نشاطها مستنفذ للتكلفة دون ان تحقق أي ايراد ممكن بحيث ويمكن تعريف مراكز التكلفة بأنها المراك

يمتلك مدير هذا المركز السلطة في الرقابة على التكاليف، اما مركز االيراد فهو المركز الذي يفوض السلطة من 

ابة على تشغيلية والرقاإلدارة العليا الى مدير المركز باتخاذ القرارات ذات العالقة بإدارة األنشطة ال

 .(3112الدهيم والشرايري، )ال.إيراداتها

وفي ظل جائحة فايروس كورونا ولما كان للقطاع الصحي الخاص من الدور الكبير في مساندة المستشفيات 

 الحكومية في مواجهة هذا الفايروس سواء من تقديم العالج الالزم أو العزل الصحي للمصابين، 
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األداء في المستشفيات الخاصة من خالل قياس أثر فاعلية تطبيق محاسبة كان البد من تسليط الضوء على 

 المسؤولية على تقويم األداء في هذه المستشفيات.

 مشكلة الدراسة  0-0

لما كانت أعداد المستشفيات الخاصة في تزايد مستمر مما تزيد معه المنافسة بين أداء هذه المستشفيات، ونظراً 

عدد أقسامها، تكمن المشكلة في تقسيم عمل المستشفى إلى وحدات مستقلة ليسهل لكبر أحجام هذه المستشفيات وت

متابعتها وادارتها على مختلف المستويات اإلدارية، وتوزيع المهام بين األقسام وتسهيل فرض الرقابة عليها 

سؤال الرئيسي ، وتبعاً لذلك تتمحور المشكلة الرئيسة للبحث في الداء كل مركز مسؤولية بشكل مستقلوتقويم أ

 التالي: ما أثر تطبيق محاسبة المسؤولية على تقويم األداء في المستشفيات الخاصة السعودية؟ 

 وفي سبيل ذلك سيتم اإلجابة على التساؤالت الفرعية التالية:

 ما مدى فعالية تطبيق محاسبة المسؤولية في المستشفيات الخاصة بالمملكة العربية السعودية؟ .1

 األداء في المستشفيات الخاصة السعودية؟كيف يتم تقويم  .3

ما أثر فاعلية تطبيق محاسبة المسؤولية على تقويم األداء في المستشفيات الخاصة بالمملكة العربية  .2

 السعودية؟

 

  أهداف الدراسة  0-3

 التعرف على مدى فاعلية تطبيق محاسبة المسؤولية في المستشفيات الخاصة بالمملكة العربية السعودية. .1

 على كيفية تقويم األداء في المستشفيات الخاصة السعودية. التعرف .3

التعرف على أثر فاعلية تطبيق محاسبة المسؤولية على تقويم األداء في المستشفيات الخاصة بالمملكة  .2

 العربية السعودية.

 

 فروض الدراسة 0-4

داري في المستشفيات هناك عالقة ذات داللة إحصائية بين تطبيق محاسبة المسؤولية وجودة تقويم األداء اإل (1

 الخاصة السعودية.

هناك عالقة ذات داللة إحصائية بين تطبيق محاسبة المسؤولية واجمالي األرباح في المستشفيات الخاصة  (3

 السعودية.

 

 أهمية الدراسة 0-5

 تظهر أهمية هذه الدراسة من خالل أهمية المحاور الثالثة التالية
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المحور األول يتعلق بمحاسبة المسلولية والتي نظراً لألهمية الكبيرة لهذا المحور فقد اهتم به كثير من الباحثين 

(، وقد ظهرت أهميتها من خالل 3112( و)مكي ،3112( و)الدالهمة،3112في عدد من البحوث )صيام، 

 .كمؤشر ودليل للتخطيطاستخدامها مساعدتها في عملية التخطيط وتخصيص الموارد المتاحة لغرض 

المحور الثاني يتعلق بأهمية تقويم األداء والذي يعتبر من المهام والوظائف الهامة في العديد من القطاعات 

وتحديدا في المستشفيات الخاصة وذلك ألنه مقياس مهم لمعرفة مدى نجاح هذه المستشفيات في تحقيق 

 (.3112)محمود،  .أهدافها

أهمية المستشفيات الخاصة في المملكة العربية السعودية، حيث ان القطاع الطبي المحور الثالث يتعلق ب 

الخاص له أهمية كبيرة جداً كونه يعمل جنباً إلى جنب مع المستشفيات الحكومية لتحسين جودة وكفاءة الرعاية 

 .قوانين واألنظمة الحكوميةالصحية المقدمة، كما تتأثر المستشفيات الخاصة بال

 

 منهاج الدراسة  0-6

على إتباع المنهاج االستقرائي فيما يتعلق بالجانب النظري من خالالل اسالتعراض بعالض األدبيالات  استندت الدراسة

واألبحاث السابقة التي لها عالقة بمويوع البحث، وإلى جانب ذلك تم في الجانالب العملالي االعتمالاد علالى المنهالاج 

مالات مالن خالالل قائمالة اسالتبانة تحليليالة يالتم توجيههالا إلالى مجتمالع الوصفي التحليلي، والحصول على إجابالات ومعلو

 الخاصة.المسؤولية في المستشفيات البحث المؤلف من العاملين حسب مراكز 

 

 حدود ونطاق الدراسة 0-7

 تتمثّل حدود الدراسة فيما يلي

من تم اختيار الدراسة لتكون على المستشفيات الخاصة وليس على المستشفيات الحكومية وذلك ألن  .1

 .الخاصة هو تحقيق األرباح المستشفياتأهداف 

تم اختيار مدينة جدة كنطاق جغرافي لهذه الدراسة ألنها في حدود إمكانية الباحثة ولسهولة الحصول  .3

 .لى البياناتع

اقتصر نطاق الدراسة في هذا البحث على المستشفيات الخاصة الكبيرة والمتوسطة والمجمعات الطبية  .2

وتعدد أقسامها وحاجتها إلى تطبيق محاسبة المسؤولية من إعادة هيكلة وتوزيع المهام نظراً لكبر حجمها 

 .والمسؤوليات ليسهل عمل التقويم ألداء كل مركز

 

 الهيكل العام المقترح للدراسة 0-8

 تشتمل الدراسة على خمسة فصول على النحو التالي

 .الفصل األول: اإلطار العام للدراسة 
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  السابقةالفصل الثاني: الدراسات 

 .الفصل الثالث: اإلطار النظري للدراسة 

 .الفصل الرابع: الدراسة الميدانية 

 .الفصل الخامس: النتائج والتوصيات 

 

 مصطلحات الدراسة 0-9

محاسبة المسؤولية: أسلوب يقوم بتجميع وإعداد تقارير دورية عن المعلومات المتعلقة بالتكاليف  .1

في المنشأة بهدف تمكين اإلدارة العليا من القيام بوظيفة  واإليرادات الخاصة بكل مركز مسؤولية موجود

التخطيط والرقابة على أداء هذه المراكز، وتعتبر محاسبة المسؤولية إحدى األدوات الهامة التي تسهل 

 (.3113عملية تفويض السلطة لإلدارات المختلفة. )أبو نصار ،

تم تحديدها من قبل اإلدارة بهدف الكشف عن تقويم األداء: "مقارنة األداء الفعلي بمؤشرات سبق وان  .3

االنحرافات وثم العمل على تصحيحها، وعادة ما تحصل المقارنة بين النتائج المتحققة فعالً والمستهدفة 

 (323ص:، 3111،والدوريخالل مدة زمنية معينة" )الحسيني 

للعالج أو التشخيص أو المستشفيات الخاصة السعودية: كل مؤسسة صحية يملكها القطاع الخاص معدة  .2

 (3112التمريض أو إجراء التحاليل الطبية أو التأهيل أو إقامة الناقهين من المريى )وزارة الصحة، 

 

 الدراسات السابقة .0

 الدراسات السابقة 0-0

 :كما يلي من األقدم إلى األحدثالحالية وذلك سيتم استعراض الدراسات السابقة ذات العالقة بمويوع الدراسة 

 دراسة ميدانية –بعنوان تطبيق محاسبة المسئولية في المستشفيات األردنية  (0114)دراسة صيام  .0

هدفت هذه الدراسة لمعرفة مدى تطبيق محاسبة المسلولية في المستشفيات األردنية، وبيان أثر تطبيقها على 

، هالصعوبات التي تواجه تطبيقرقابة وتقويم األداء، كما هدفت إلى بيان و وظائف اإلدارة المختلفة في تخطيط

وقد استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، من خالل قائمة استبانة تحليلية في الحصول على 

وأظهرت نتائج ، المعلومات من مجتمع العينة الذي يتمثل في عدد من المستشفيات الخاصة في األردن

فتطبق  وأما باقي العينة لمسلولية ومقوماتهمامن المستشفيات األردنية تطبق محاسبة ا %22الدراسة أن 

محاسبة المسلولية بدرجة أقل، وأن المستشفيات التي تطبق محاسبة المسلولية تحتوي على هيكل تنظيمي 

 .تقوم بإعداد الموازنات التخطيطية وتقارير األداء وتقوم بدراسة االنحرافات وأسبابهاووايح 
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التقارير الرقابية في تقويم األداء في ظل محاسبة المسؤولية: دراسة بعنوان دور  (0118) دراسة وادي .0

 تحليلية تطبيقية

هدفت هذه الدراسة التعرف على دور التقارير الرقابية في تقويم األداء في ظل تطبيق نظام محاسبة 

المنهج المسؤولية، اعتمد الباحث على منهج مختلط يجمع بين المنهج االستنباطي والمنهج االستقرائي و

الوصفي التحليلي والمنهج التاريخي، وتم عمل استبانة وتوزيعها على عينة عشوائية من المؤسسات العامة 

وتوصلت الدراسة إلى ان للتقارير الرقابية دورا هاما وتأثرا كبيرا في تقويم أداء ، والخاصة في فلسطين

، وان للتقارير الرقابية دورا مسلوليةالمؤسسات بأنواعه الخاصة والحكومية التي تطبق نظام محاسبة ال

دور هام في عملية اتخاذ القرارات المتعلقة  أساسيا في إعطاء صورة من أداء المؤسسة وإدارتهاولها

 .بالتخطيط والرقابة وتقويم األداء في المؤسسات بأنواعها

سعودية: دراسة بعنوان تطبيق محاسبة المسؤولية في المستشفيات الخاصة ال (0118) دراسة الدالهمة .3

 ميدانية

هالالالالدفت هالالالالذه الدراسالالالالة معرفالالالالة مالالالالدى تطبيالالالالق محاسالالالالبة المسالالالالؤولية فالالالالي المستشالالالالفيات الخاصالالالالة السالالالالعودية، 

 والعوامل التي تحد من تطبيقها، واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي،

وأظهالالالالرت نتالالالالائج ، وقالالالالد قالالالالام الباحالالالالث بعمالالالالل اسالالالالتبانة علالالالالى عينالالالالة مالالالالن المستشالالالالفيات الخاصالالالالة فالالالالي السالالالالعودية 

تقريبالالالا مالالالن المستشالالالفيات الخاصالالالة السالالالعودية تطبالالالق محاسالالالبة المسالالالؤولية، بينمالالالا بالالالاقي  % 11,23الدراسالالالة أن 

مالالالالن المستشالالالالفيات الخاصالالالالة السالالالالعودية  ٪ ۱۷، ۷۱العينالالالالة تطبالالالالق محاسالالالالبة المسالالالالؤولية بدرجالالالالة أقالالالالل، وحالالالالوالي 

مالالالالن المستشالالالالفيات ٪ 22 ،23التالالالالي تطبالالالالق محاسالالالالبة المسالالالالؤولية يحالالالالدد فيهالالالالا مراكالالالالز للمسالالالالؤولية، ومالالالالا يقالالالالارب 

 .الخاصة السعودية لديها موازنات تخطيطية، وتقارير أداء لكل مركز

بعنوان مدى تطبيق نظام محاسبة المسؤولية في المنظمات األهلية الفلسطينية: دراسة  (0119دراسة مكي ) .4

 تطبيقية تحليلية على المنظمات األهلية الفلسطينية في قطاع غزة

المسؤولية في المنظمات األهلية الفلسطينية  محاسبةرف على مدى تطبيق نظام هدفت هذه الدراسة التع

وتحديدا بقطاع غزة، ايافة لقياس مدى توفر مقومات تطبيق نظام محاسبة المسؤولية في تلك المنظمات، 

والمتمثلة في الهيكل التنظيمي المنظمة، ومراكز المسؤولية، والموازنة التخطيطية ونظام الحوافز، ونظام 

المنهج االستقرائي إلى جانب المنهج  اعتمدت الدراسةعلىوقد تقارير األداء، م المعلومات المحاسبية، ونظا

أن  إلىوتوصلت ، الوصفي التحليلي، وتم عمل استبانة على عينة من المنظمات األهلية في فلسطين

، وأن مقومات % 22.32المنظمات األهلية الفلسطينية تطبق نظام محاسبة المسؤولية بشكل عام بوزن نسبی 

 .بيق نظام محاسبة المسؤولية كانت متوفرة بدرجات متفاوتةتط
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 بعنوان تقويم أداء المستشفيات: حالة دراسية في مستشفى أزادي العام، دهكوك (0101)دراسة سعيد  .5

تقويم كفاءة أداء المنظمات التي تتولى مهمة توفير الخدمات الصحية وفي مقدمتها لهدفت هذه الدراسة 

تعمل المستشفيات، عن طريق تحديد مجموعة من المعايير والتي كانت على صورة معادالت وانماط تقديرية 

ل في تقديم مقارنة األداء الفعلي مع األداء المتوقع وبالتالي يمكن الحكم على ما تحقق من نجاح أو فش على

على معايير معتمدة في كذلك اعتمدت و المنهج الوصفي التحليلي اعتمدت الدراسة على الصحية، وقدالخدمة 

في مدينة دهكوك في  بالت والوثائق الرسمية لمستشفى أزادي العاماالمق الى جانبتقويم أداء المستشفيات 

 .العراق

محاسبة المسؤولية في تقويم األداء في المستشفيات الخاصة بعنوان أثر تطبيق نظام  (0104) دراسة زيادة .6

 دراسة ميدانية -األردنية

لتعرف على أثر تطبيق نظام محاسبة المسؤولية في تقويم األداء في المستشفيات الخاصة لهدفت هذه الدراسة 

ت األداء األردنية، وذلك من خالل الكشف عن العالقة ما بين تطبيق نظام محاسبة المسؤولية ومؤشرا

المنهج الوصفي فيما يتعلق بالجانب النظري  ، واعتمدت الدراسة علىاإلداري ومؤشرات األداء التشغيلي

والمنهج التحليلي في الجانب العملي حيث تم تصميم استبانة وتم توزيعها على عينة من المسؤولين في 

بيق محاسبة المسؤولية في تقويم وتوصلت الدراسة إلى أن هنالك أثر لتط، المستشفيات الخاصة باألردن

 ،يلي في المستشفيات الخاصة األردنيةغفي تقويم األداء التشواألداء اإلداري 

حيث يسهم توزيع وحصر التكاليف واإليرادات في كل مركز من مراكز المسؤولية والتحكم في مقدارها في  

 .المستشفىتحسين الربحية وفي الحفاظ على المستوى النقدي المطلوب توفره في 

بعنوان تفعيل دور اإلدارة المالية في المستشفيات العامة والخاصة في  (0106) دراسة عواودة والصمادي .7

 دراسة ميدانية -محافظتي إربد والمفرق في األردن

هدفت هذه الدراسة التعرف على مدى امتالك المستشفيات مسمى وحدات إدارية متخصصة بشلون وظيفة 

والتعرف على وجود توصيف وظيفي رسمي لوظيفة اإلدارة المالية، كما هدفت إلى التعرف اإلدارة المالية، 

على الوسائل واألدوات التي يعتمدها المدير المالي في أدائه لوظيفته، وكذلك التعرف على األهداف التي 

يع استبانة على واتبعت الدراسة المنهج الوصفي والمنهج التحليلي من خالل توز، تتبناها اإلدارة المالية

، مجتمع الدراسة المكون من جميع المستشفيات العامة والخاصة في محافظتي اربد والمفرق في العراق

توصلت الدراسة إلى وجود وحدة إدارية متخصصة بوظيفة اإلدارة المالية في معظم المستشفيات، وترتبط 

على الوسائل أدائه لوظيفة اإلدارة المالية  المدير فيحيث يعتمد هذه الوحدات إداريا بمدير المستشفى عادة، 

 .في الوقت الحالي مقارنة األداء في المايي مع األداءواألدوات والمعاييرل
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8. Eldenburg et al. (2017)    بعنوانManagement Accounting an Control in the Hospital 

Industry, A Review 

إلقاء الضوء على األبحاث ذات العالقة بنظم المحاسبة والمراقبة اإلدارية في قطاع إلى هدفت هذه الدراسة 

وتحدد العديد من الفرص للبحث في المحاسبة اإلدارية والمراقبة في قطاع المستشفيات، المستشفيات، 

دارية والفرصة للباحثين للتعامل مع التغييرات في التنظيم والمنافسة وآثارها على أسللة المحاسبة اإل

واتبعت الدراسة المنهج االستنباطي والمنهج التاريخي في استعراض االدبيات السابقة وايجاز ، المعاصرة

في الواليات االمريكية المتحدة، توصلت الدراسة التطورات في الرعاية الصحية سواء الحكومية أو الربحية

ف المستشفيات سواء مستشفيات ربحية أو اختالف األهداف التنظيمية وقيود التشغيل تختلف باختالإلى أن 

وتؤثر هذه التغييرات التنظيمية ، حكومية، خاصة فيما يتعلق بتصميم ونتائج نظام المحاسبة والمراقبة اإلدارية

 .على كل جانب من جوانب نظام المحاسبة والمراقبة اإلداريةلهذه المستشفيات 

ميدانية على  دراسة -بعنوان دور المشاركة في تقويم األداء بهدف تحسين اإلنتاجية (0107) دراسة محمود .9

 المستشفيات الفلسطينية

هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن مستوى المشاركة في تقويم األداء بهدف تحسين إنتاجية العاملين في 

 واتبعت هذه الدراسةالعاملين،  المستشفيات الفلسطينية، والتعرف على مستوى تقويم األداء من وجهة نظر

استبيان وتوزيعه على عينة عشوائية مكونة من العاملين في  وقد تم عمل المنهج الوصفي التحليلي

الدراسة إلى وجود عالقة ذات داللة معنوية بين مشاركة هذه توصلت ، والمستشفيات الحكومية في فلسطين

لموارد البشرية ومشاركة المشرفين والعاملين في عملية اإلدارة في عملية تقويم األداء ومشاركة إدارة ا

 .التقويم وتحسين إنتاجية العاملين في المستشفيات الفلسطينية

بعنوان أثر تطبيق محاسبة المسؤولية على تقويم األداء المالي في قطاع المراكز  (0108) دراسة العاقب .01

 التشخيصية: دراسة ميدانية على المركز التشخيصي المتطور

هدفت هذه الدراسة التعرف على نظام محاسبة المسؤولية وتقويم األداء، وقياس مدى تأثير تطبيق محاسبة 

المسؤولية على زيادة اإليرادات في المراكز التشخيصية، واختبار مدى تأثير نظام محاسبة المسؤولية على 

، واتبعت ة التدفقات النقدية بفاعليةكفاءة إدارة األصول، وبيان مدى تأثير نظام محاسبة المسؤولية على إدار

المنهج التاريخي لتتبع الدراسات السابقة، والمنهج االستنباطي لتحديد مصادر المشكلة وصياغة  الدراسة

تصميم استبانة وتوزيعها  فيالفرييات، والمنهج االستقرائي الختبار الفرييات والمنهج الوصفي التحليلي 

وتوصلت الدراسة إلى ان نظام محاسبة المسلولية يساعد ، على عينة من المستشفيات الحكومية في السودان

على يبط التكاليف ويزيد من إيرادات المنشاة، وان اعداد تقارير لكل مركز مسلولية يساعد على تقويم 

نشأة من استغاللها شأة إلى مراكز مسلولية يمكن الممعلومات دقيقة عن أصول المنشأة، وان تقسيم المن

 .أصولها بكفاءة
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 أوجه االختالف بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة 0-0

( مالن أهالداف ومنهجيالة الدراسالات السالابقة ذات العالقالة 1-3( وتلخيصاله )جالدول 2-3بعد ما تم مناقشته سالابقا )فالي 

اط التي تتميز بها الدراسالة الحاليالة عالن الدراسالات السالابقة والتالي بمويوع الدراسة الحالية، يمكن توييح أهم النق

 يمكن تلخيصها الى مميزات عامة وأخرى خاصة بمويوع الدراسة الحالية كما يلي. 

الدراسات واألبحاث العلمية في المملكة العربية السعودية التالي تناولالت  في ندرة ام، الحظت الباحثة وجودعبشكل 

إلالى الحاليالة سالعى الدراسالة توبالتالالي  المسؤولية وتقويم األداء فالي المستشالفيات الخاصالة السالعودية.تطبيق محاسبة 

بأنهالا مالن الدراسالات الهامالة التالي  –على حد علم الباحثالة  –تحقيق إيافة علمية جديدة حيث تعتبر الدراسة الحالية 

الخاصالة السالعودية، والتالي تكالون فالي حالال  تناولت أثر تطبيق محاسبة المسؤولية على تقويم األداء في المستشفيات

اثباتها لنتائج إيجابية بأن تكون دراسالة مشالجعة للمستشالفيات الخاصالة السالتخدام أساللوب محاسالبة المسالؤولية لتقالويم 

 وفعالية.   كفاءةاألداء ب

هود المقدمة بناًء على أهمية تكامل الدراسات واألبحاث فإن الدراسة الحالية تعتبر امتداًدا للجاما بصورة خاصة ف

من الباحثين في هذا المجال، والذي ال يزال بحاجة إلى المزيد من االهتمام، خاصة أن هذه الدراسات قد طبقت في 

الحالية الدراسة لذلك فإن  بيلات مختلفة عن البيلة السعودية، والتي ال شك بأنها تختلف باختالف البيلة المطبقة بها.

ق وتطوير أساليب المحاسبة اإلدارية في قطاع المستشفيات الخاصة في البيلة وفق التوجهات الحديثة لتطبيتسير 

 .يم المستشفى إلى مراكز المسؤوليةالسعودية، حيث تطرقت الدراسة إلى اآلثار المترتبة على تقس

 اإلطار النظري للدراسة .3

 المقدمة 3-0

الحالي، وفي واقع األمر هو أيضاً يرورة يم األداء هي مطلب يروري لجميع المنشآت في الوقت وإن عملية تق

ملحة إلى وجود نظام فّعال لتقييم أدائها بشكل دوري ودقيق، مما يحد من هدر مواردها المتاحة وهدر األموال 

 .والوقت والجهود المبذولة لتحقيق أهداف المنشأة، ولتوييح ذلك تقدم الباحثة عرض لإلطار النظري للبحث

 مات محاسبة المسؤوليةمفاهيم وخصائص ومقو 3-0

يعتبر نظام محاسبة المسؤولية أحد أدوات المحاسبة اإلدارية حيث يعمل على توفير المعلومات والبيانات 

التخطيطية واألهداف المحددة وتقارير المسؤولية وذلك لكامل الهيكل التنظيمي، حيث ان الموازنات تنقل 

 لى قاعدة الهيكل التنظيمي،المعلومات التخطيطية من أعلى الهيكل التنظيمي إ
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وتقويم بينما تقارير المسؤولية تنقل المعلومات من قاعدة الهيكل التنظيمي إلى قمة الهيكل وهذا يحقق الرقابة  

 (.3112، والشرايري )الدهيم ء.األدا

على يقوم نظام محاسبي  أنهاشكل شامل على بت عرفحيث قد تعددت التعريفات عن نظام محاسبة المسؤولية ف

 لجميعتقارير  والقيام بإعداد تحليلها،ثم و إليرادات والربحية واالستثمارالالزمة للتكاليف وابيانات ال جمع

تقاريرالتقييم بين ربط من عمل مكن ي ، ممامراكز المسؤوليةوالتي تعرف ب داخل المنشأةالوحدات التنظيمية 

قطاعات أو إدارات أو أقسام أو وحدات  المراكز في شكل مراكز سواء كانتهذه الالمسؤولين عن والمتابعة وبين 

صالحيته من دخل في نطاق عما يمركز مسؤولية عن كل مسائلة مدير العمل على يمكن  وبالتالي ،إدارية

 . (3113 )الوابل،عناصر

يعكس  محاسبي ومالي نظام بأنهابما يتفق وأهداف الدراسة الحالية محاسبة المسؤولية  تعرف الباحثةوعلى ذلك 

أداء مراكز المسؤولية من خالل تقرير أداء خاص بكل مركز مسؤولية يويح مدى تحقيق هذا المركز لألهداف 

 .سلبية المرسومة ومحاسبة المسؤولين في حالة وجود انحرافات
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 الباحثة ، المصدر:خصائص نظام محاسبة المسؤولية (1-2)شكل 

 

)وادي،  مثالالل دراسالالةمالن خالالالل االطالالالع علالالى االدبيالات ذات العالقالالة بمحالالور الدراسالالة وأيضالا الدراسالالات السالالابقة و

ر يان تطبيق نظام محاسبة المسؤولية يتطلالب تالوف تبينفقد  (3112؛ علي، 3112؛ أبو سليم، 3112؛ مكي، 3112

واإلدارة  ،اء الهيكالالل التنظيمالاليبنالالتطبيالالق الالمركزيالالة فالالي تفالالويض السالاللطات، ووالتالالي تشالالمل عالالدد مالالن المقومالالات 

 .استخدام الموازنات، وباالستثناء

ان يعكس الهيكل ومالئم لنظام محاسبة المسؤولية يجب أما من ناحية الكيفية التي يتم بها بناء هيكل تنظيمي سليم 

مراكز يكون كل مركز من استقالل المراكز بحيث مراعاةالتنظيمي الويع الحقيقي في المنشأة وذلك من خالل 

بالتالي يقسم الهيكل التنظيمي إلى ثالث مستويات إدارية تأخذ و(، 3112)مكي،  المسؤولية مستقل استقالل تام

 .اإلدارة التنفيذيةواإلدارة الوسطى و اإلدارة العلياوهي (3-2)شكل شكل هرمي

خصائص ترتبط بأهداف ووظائف المحاسبة اإلدارية

يعد نظام محاسبة المسؤولية من أهم أدوات الرقابة 
.وتقويم األداء

يمي يرتبط نظام محاسبة المسؤولية بالهيكل التنظ
للمنشأة مباشرة من خالل تحديد األقسام ومراكز 

.الحياتالمسؤولية وتوزيع المسؤوليات وتفويض الص

وسيلة لقياس أداء المديرين والعاملين بمراكز 
ؤولية المسؤولية حيث يتم تقسيم الشركة لمراكز مس
.وتوزيع المهام على العاملين بكل مركز

خصائص ترتبط بالنظام المحاسبي للمنشأة 

يرادات يقوم نظام محاسبة المسؤولية بربط تكاليف وا
خاذ كل مركز مسؤولية باألشخاص المسؤولين عن ات
.القرارات المؤثرة في هذه التكاليف او اإليرادات

ير يعتمد نظام محاسبة المسؤولية على اصدار تقار
أداء لكل مركز مسؤولية حيث يجب أن تبين هذه 
التقارير األداء الفعلي والمخطط وتبين وجود أي

.انحرافات بينهما

سائلة تقدم التقارير إلى إلدارة العليا ليتم اتخاذ الم
.واإلجراءات المناسبة

لقدرة يستخدم لقياس كفاءة األقسام واألشخاص ومدى ا
.على تحقيق األهداف المطلوبة

كاليف يقوم على نظام الموازنات التخطيطية ونظام الت
.داءالمعيارية مما يمكن من إمكانية الرقابة وتقويم األ

http://www.ajrsp.com/


 م 0100-01-5المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار الثالثون | تأريخ اإلصدار: 

     

 

        www.ajrsp.com                                                                                                                        300 

 ISSN: 2706-6495 

 

 

 ، المصدر: الباحثةالمستويات اإلدارية للهيكل التنظيمي (3-2)شكل

 

فقد تم تعريف الحوافز بأنها  وجود نظام فعال للحوافز مرتبط بنتائج مراكز المسؤوليةوفيما يتعلق ب، وأخيرا ً

عملية الستثمار الدافعية لدى األفراد وذلك بتمييز أدائهم وتحديد مستوياتهم، وهذا من خالل إنشاء نظام تحفيزي 

لألفراد مما يؤدي إلى تنفيذهم للعمل بالكفاءة العالية والمستوى المطلوب بما يحقق أهداف المنظمة )كريم، 

3112.) 

 

 الخطوات التي يجب مراعاتها عند تنفيذ نظام محاسبة المسؤولية، المصدر: الباحثة( 2-2الشكل )

اإلدارة العليا

ات تمتلك سلطة اتخاذ القرارات ووضع السياس
.وتحقيق أهداف المنشأة

اإلدارة الوسطى

تتكون من المدراء ورؤساء الفروع والمشرفين 

دارة وتتمثل وظيفتها في تنفيذ األوامر والقرارات الصادرة من اإل
العليا

اإلدارة التنفيذية

ضوعة وتتكون من رؤساء األقسام الفرعية والمشرفين على الخطط المو
اليوميمن قبل اإلدارة العليا وتتمثل وضيفتها في اإلشراف على العمل

(1)

التنظيم االداريدراسة
والمستويات اإلدارية 

وتحديد مراكز 
المسؤولية

(2)

كل مركز أهدافتحديد 
مسؤولية بدقة وقابلية 

للقياس

(3)

إعداد الموازنة ومعايير 
األداء لكل مركز 
مسؤولية لتحقيق 

األهداف 

(4)

ياً لكل تنفيذ الموازنة فعل
مركز مسؤولية 

(5)

كل جمع البينات الفعلية ل
مركز وإعداد التقارير 
ومقارنة النتائج الفعلية 

بالموازنة

(6)

اتخاذ االجراءات 
التصحيحية وعمل 
تعديالت على الخطط
عل ضوء المقارنة

 م محاسبة المسؤولية آليات تنفيذ نظا
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ويؤدي تطبيق نظام محاسبة المسؤولية الى عدة مزايا أهمها أنه نظام يوفر لإلدارة العليا الوقت الكافي للتخطيط 

كما ان تفويض السلطة من األعلى إلى األسفل يولد الريا االستراتيجي من خالل عملية تفويض السلطة، 

 .(3112الوظيفي لدى العاملين مما ينعكس بشكل إيجابي على مستوى األداء )العطوان، 

 معايير وأسس تقويم األداء 3-3

عملية  والتي تتمثل فيلمنشأة من الوقوف على نقاط الضعف والقوة اتمكين  من خاللتظهر أهمية تقويم األداء 

، تقويم األداء والتمكن من مالحظة انعكاساتها السلبية أو اإليجابية على إنتاجية العاملين وعلى فعالية المنشأة ككل

وبالتالي يعمل تقويم األداء على تزويد كافة المستويات اإلدارية بالوسائل المساعدة لقياس وتخطيط األداء داخل 

حيث يسهم في الكشف  ،علومات صحيحة وواقعية التخاذ القرارات السليمةالمنشأة مما يمكنها من االعتماد على م

. (3112)شريف،  عن الكفاءات التي تكمن لدى العاملين وهذا بالتالي ينعكس على الكفاءة اإلنتاجية للمنشأة ككل

فرصة لمراجعة وعلى ذلك فإن عملية تقويم األداء تعد بمثابة مراجعة للنظم المعمول بها في المنشأة كما تعطي ال

 .(3112وإعادة النظر في خطط العمل )المبيضين، 

 

 

 خصائص تقويم األداء، المصدر: الباحثة (2-2)شكل 

 

يشمل تقويم األداء كافة •
أجزاء المنشأة وتنظيماتها 

ومستوياتها اإلدارية

الشمول

م يتم توضيح طرق التقيي•
ح لجميع المسؤولين وتوضي
عناصر ومجاالت التقييم

الوضوح

ية كلما قصرت الفترة الزمن•
قويم بين األداء الفعلي وبين ت
عال األداء كان نظام التقييم ف

ح من حيث القدرة على تصحي
األوضاع

السرعة

مدى تكامل خطط كل مستوى•
مع المستويات اإلدارية 

األخرى ومدى تكامل نظام 
التقويم مع نظم المنشأة 

األخرى

التكامل

المرونة في المعايير التي•
م على تضعها المنشأة والتي يت
أساسها المقارنة

المرونة

ال يمكن الحكم المطلق على•
األداء بأنه جيد أو سيء إال 
ر إذا تمت مقارنة األداء بمعيا

محدد

النسبية

عملية تقويم األداء عملية •
مستمرة الغرض منها هو 

يلها تصحيح االنحرافات وتعد
ة لغرض تحسين أداء الفتر

التالية

اإلستمرارية

 خصائص تقويم األداء
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تحديد أهداف أوالً وهي  على خمسة أسس ملتتشعامة والتي السس بعض األعملية تقويم األداء يرتبط بكما 

وجملة من األهداف الثانوية  يسعى لتحقيقهلكل مشروع هدف رئيسي أن يتم تعيين  ذلكبيقصد و المشروع

أن تحدد ومن المهم ان تكون هذه األهداف وايحة ومحددة لكل المسؤولين والعاملين في المشروع ، واألخرى

األهداف على حسب المجال التسويقي، ومجال االبتكار والتجديد وزيادة اإلنتاجية، ومجال القيمة المضافة، 

تحديد الخطط التفصيلية إلنجاز الفعاليات اإلنتاجية يرتبط بضرورة في األسس ثانأما ، ارد المادية للتمويلوالمو

التنظيمية  اتالوحدوهي تحديد مراكز المسؤولية فيتعلق ب أما بالنسبة لثالث هذه األسس، لتي يزاولها المشروع

تحديد معايير هو ورابع األسس، بالرقابة على الموارد االقتصادية المتاحة ةالتي لديها سلطة اتخاذ القرار والكفيل

والتي يقصد بها وسيلة قياس يمكن االستعانة بها لغرض القدرة على اتخاذ القرارات في حاالت معينة،  التقويم

 .(3112العبيدي، ؛ 3112محمد، )األداء، والتي ستتطرق لها الباحثة الحقاً 

 

 ، المصدر: الباحثةاألداء المؤثرة على عملية تقويم العوامل (3-2)شكل 

 داء، المصدر: الباحثة( خطوات وإجراءات تقويم األ2-2)شكل 

"معدالت قياسية تستطيع المنظمة، أو إدارة الوحدة  األداء بأنهاتعريف معايير تقويم تحديد و تمقد وتبعاً لذلك ف

وذلك بمقارنة النتائج التي تحققها هذه المعدالت" )حسن،  المحلية، أن تسترشد بها كأساس للتقييم والمراجعة،

(، كما تم وصف المعايير بأنها المستوى الذي يجب أن يكون عنده األداء جيداً ومريياً، كما أكد 22، ص3113

على أهميتها لتحقيق عملية تقويم أداء ناجحة وفعالة، باإليافة إلى ذلك فهي تساعد الموظفين في فهم ما هو 

 (.3113قنون، .م فيما يخص تحقيق أهداف المنشأةمنه مطلوب

العوامل المؤثرة على عملية التقويم

القائمين على 
عملية التقويم  م توقيت التقوي طبيعة العالقات 

االجتماعية 
اإلسلوب 
اإلداري 

المنشأة قطاع
وحجمها 

تاريخ وثقافة 
المنشاة 
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 ( أنواع معايير األداء، المصدر: الباحثة2-2)شكل 

 

 محاسبة المسؤولية وتقويم األداء في قطاع المستشفيات الخاصة 3-4

العليا لغرض يمان نجاح تطبيق نظام محاسبة المسؤولية في المنشأة البد من توفر نظام فعال تعتمده اإلدارة و

لتقويم كفاءة أداء مراكز المسؤولية، ويجب ان يوفر هذا النظام في الوقت ذاته حافزاً لهذه المراكز على تحقيق 

األهداف العامة للمنشأة، وتبعاً لذلك تختلف عملية تقويم األداء من مركز مسؤولية إلى آخر وذلك وفقاً الختالف 

 (3113اكز المسؤولية )أبو نصار، الوظائف والصالحيات الممنوحة لكل مركز من مر

 

أنواع معايير األداء

من تدل على كمية العمل المنتج والزمن المرتبط بهذا األداء•
جها خالل تحديد كمية محددة من وحدات اإلنتاج المتوجب انتا

خالل فترة زمنية معينة

معايير كمية

يجب فيها يتم تحديد مستوى معين من الجودة واإلتقان التي•
ان يصل إليها مستوى أداء الفرد العامل

معايير نوعية

يصل مزيج بين المعايير الكمية والمعايير النوعية، بحيث•
ية إنتاج الفرد للوحدات إلى مستوى معين خالل فترة زمن

معينة عند مستوى معين من الجودة واإلتقان 

معايير كمية ونوعية معاً 

مجلس االدارة 

رئيس قطاع التسويق

مركز تكلفة

رئيس القطاع االداري

مركز تكلفة

رئيس القطاع الطبي

مركز ربحية 

رئيس القطاع المالي

مركز استثمار

المدير العام التنفيذي

مركز استثمار

http://www.ajrsp.com/


 م 0100-01-5المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار الثالثون | تأريخ اإلصدار: 

     

 

        www.ajrsp.com                                                                                                                        304 

 ISSN: 2706-6495 

 
 محاسبة المسؤولية المصدر: الباحثة نظام الهيكل التنظيمي لمستشفى يطبق (2-2الشكل )

 

وعلى الرغم من ذلك فإن فصل مراكز المسؤولية في المستشفى ليس بالمهمة السهلة حيث يتطلب االلتزام 

بًا بالمعرفة حول الطبيعة المحددة لعمليات والمعرفة حول أداء المستشفى كما يجب أن يكون هذا مصحو

المستشفى وحول إمكانياته وقدراته وكذلك تنظيم العمل فيه وخاصة األنظمة المطبقة فيه، والعمليات الجارية 

واللوائح التنظيمية المعمول بها وال سيما ما يخص مديري مراكز المسؤولية المنفصلة، وآليات تشكيل التكلفة، 

(Kotapski, 2016). 

 

 اإلطار العملي للدراسة .4

 المقدمة  4-0

إلظهار أهمية الدراسة ودقتها يتحتم تدعيمها ميدانياً من أجل التحقق من فريياتها واإلجابة على تساؤالتها 

تتناول في هذا الفصل وتحقيق أهدافها، لذلك بعد أن تناولت الباحثة في الفصل السابق اإلطار النظري للدراسة 

والتي تتمثل في ذكر الهدف  المتبعة في الدراسة الميدانية اإلجراءاتاإلطار العملي التطبيقي من خالل توييح 

من هذه الدراسة والمنهجية التي تم اتباعها لتحقيق هذا الهدف، ومجتمع الدراسة وعينتها، وأداة جمع البيانات، 

بات واألساليب اإلحصائية التي تم استخدامها في وأداة جمع المعلومات، باإليافة إلى إجراءات الصدق والث

 .المعلومات وتحليلها ليتم التوصل إلى النتائج وذلك كما يليمعالجة 

 الهدف من الدراسة   4-0

 هدفت الدراسة الميدانية لإلجابة على التساؤالت التالية:كما تم تحديده سابقا )الفصل األول:( فقد 

 المسؤولية في المستشفيات الخاصة بالمملكة العربية السعودية؟ما مدى فعالية تطبيق محاسبة  .2

 كيف يتم تقويم األداء في المستشفيات الخاصة السعودية؟ .3

ما أثر فاعلية تطبيق محاسبة المسؤولية على تقويم األداء في المستشفيات الخاصة بالمملكة العربية  .2

 السعودية؟

 منهاج الدراسة   4-3

بهدف معرفة مدى فعالية تطبيق محاسبة وذلك  ملي على المنهاج الوصفي التحليلياعتمدت الباحثة في الجانب الع

، ولكونه أسلوب بحثي يناسب طبيعة هذه الدراسة المسؤولية في المستشفيات الخاصة بالمملكة العربية السعودية

 يسعى لوصفها بدقةكما بحيث يقوم على دراسة الظاهرة كما ُوجدت في الواقع وجمع البيانات حولها وتحليلها 

 (.3131، عبد الصمدو مليح) .والتعبير عنها كيفاً وكماً 
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 مجتمع وعينة الدراسة   4-4

مراكز المسؤولية في  واإلداريين عينة عشوائية من المدراء الماليين والمحاسبين الماليينيشمل مجتمع الدراسة 

 أحدثلكونها من  ة للدراسة وذلكمدينة جدتم اختيار قد في المستشفيات الخاصة في المملكة العربية السعودية و

تميز به من الناحية في المملكة العربية السعودية ولما تها من حيث الكثافة السكانية والعمرانية واكبرالمدن 

 االقتصادية والخدمية واالستثمارية.

 أسلوب جمع البيانات   4-5

الدراسة والحصول على البيانات  المرجوة من هدافاألتحقيق يتم لتم اإلعتماد على مصدرين لجمع البيانات وذلك 

 ا وذلك ما يلي:إلى نتائج الدراسة وتوصياتهبما يسمح للتوصل  األولية والثانوية

حيث اعتمدت الباحثة في الجانب العملي والميداني من الدراسة على تصميم قائمة : المصادر األولية -0

تطبيق محاسبة المسؤولية على تقويم األداء في فاعلية  هدف معرفةكوسيلة رئيسية لتحقيق  استبانة

على عينة ( نسخة منها 111توزيع) المستشفيات الخاصة في المملكة العربية السعودية، والتي تم

في المستشفيات األهلية والخاصة في  اإلداريينو الماليينالمدراء الماليين والمحاسبين عشوائية من 

الل البريد اإللكتروني وتوزيع النسخ اليدوية للجهات المعنية، من خمعهم مدينة جدة، وقد تم التواصل 

( نسخ منها ألنها غير 2والتي تم استبعاد ) من االستبانات الموزعة استبانة (23وقد تم استرداد عدد )

 ( نسخة22وتبعاً لذلك أصبح عدد االستبانات الصالحة للتحليلي االحصائي )، صالحة للتحليل اإلحصائي

 .(1-2في )جدول  كما هو مويح

 ( االستبانات الموزعة والمستردة والصالحة للتحليل0-4)جدول 

 النسبة العدد اإلستبانات الموزعة على أفراد العينة

 عينة الدراسة المطلوبة 

 اإلستبانات المستردة بعد التوزيع

 اإلستبانات المستردة والصالحة للتحليل

111 

23 

22 

111% 

23% 

22% 

 

والتي اعتمدت الباحثه فيها على استعراض بعض األدبيات واألبحاث السابقة : المصادر الثانوية -0

التي لها عالقة والمراجع العربية واألجنبية وبعض الكتب والدوريات وبعض المواقع اإللكترونية 

 .بمويوع البحث
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 أداة الدراسة 4-5-0

على والتي تكون عن مجموعة من األسللة اعتمدت الباحثة االستبانة كأداة أساسية لجمع المعلومات، وهي عبارة 

هيلة فقرات ترتبط بعضها ببعض بشكل يحقق الهدف من البحث والتي يتم ارسالها إلى عينة البحث إلستطالع 

 (.3131والمعطيات وثم معالجتها باألساليب الحصائية المالئمة )حرز هللا، آرائهم ليتم جمع المعلومات

 وصف أداة الدراسة  4-5-0

 لتحقيق الغرض من الدراسة قامت الباحثة بتصميم قائمة استبانة تحتوي جزئين رئيسيين كما يلي. 

على أسللة لغرض التعرف على العوامل الديموغرافية ألفراد العينة من حيث التخصص  ويشمل الجزء األول

 والعمر. ،والخبرة العملية ،العلمي، والمؤهل العلمي، والمسمى الوظيفي

عبارة تم تقسيمها على ثالث محاور رئيسية تتعلق بفاعلية تطبيق محاسبة  22فيحتوي على  الثاني الجزءأما 

 المسؤولية على تقويم األداء في المستشفيات الخاصة السعودية وذلك كما يلي.

تطبيق محاسبة المسؤولية في المستشفيات المؤثرة على عوامل الأسللة تتعلق بويتناول  المحور األول -

 ( عبارة.00في المملكة العربية السعودي ويتكون من ) الخاصة

تقويم األداء في المستشفيات الخاصة في المملكة  المؤثرة على ويتناول أسللة تتعلق بعوامل المحور الثاني -

 ( عبارات.01العربية السعودية وتتكون من )

فيات الخاصة في المملكة دور محاسبة المسؤولية في تقويم األداء في المستشويتناول  المحور الثالث -

 ( عبارة.00العربية السعودية ويتكون من )

 صدق أداة الدراسة 4-5-3

وهي األستبانة وصالحيتها لجمع البيانات الالزمة للدراسة اعتمدت الباحثة أداة الدراسة  لغرض التأكد من صدق

 سيتم توييحها كما يلي.طريقتين وهي طريقة الصدق الظاهري وطريقة صدق االتساق الداخلي والتي على 

 أوالً: الصدق الظاهري

اعتمدت الباحثة على طريقة الصدق الظاهري للتحقق من مدى مالئمة االستبانة وفعاليتها في تحقيق الهدف من 

الدراسة وذلك بعريها على أربعة محكمين، ثالثة منهم أعضاء هيلة تدريس في قسم المحاسبة، أما المحكم 

محكمي أسماء  1-ين ذوي الخبرة في مجال المحاسبة في المستشفيات، )يويح الملحقالرابع فهو أحد المهني

 .رجاتهم العلمية والوظيفة وجهتها(االستبانه ود
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 ساق الداخلي ألداة الدراسةتثانياَ: صدق األ

 األتساق الداخلي على النحو التالي وكانت إجراءات الوقوف على

( مفردة، وذلك بحساب 22االتساق الداخلي لعبارات االستبيان على عينة الدراسة البالغ حجمها ) صدق حساب تم

 . (3-2)جدول  معامالت ارتباط بيرسون بين كل عبارة وبين الدرجة الكلية للمحور التابعة له

 

 معامالت اإلرتباط لعبارات المحاور األساسية (0-4 جدول)

 معامل اإلرتباط

 م

 المحوراألول

تطبيق محاسبة المسؤولية في 

 المستشفيات الخاصة

 المحورالثاني

تقويم األداء في المستشفيات 

 الخاصة

 المحور الثالث

دور محاسبة المسؤولية في تقويم 

 األداء في المستشفيات الخاصة

1  
يوجد لدى المستشفى 

 هيكل تنظيمي وايح
1.810** 

يساعد الهيكل 

التنظيمي اإلدارة على 

 المستشفىتقويم أداء 

1.588** 

يساعد تطبيق نظام 

محاسبة المسؤولية 

المستشفى على تقويم 

أداء كل مركز بشكل 

مستقل وبالتالي تقويم 

 أداء المستشفى ككل

1.636** 

3  

يوجد تحديد وايح 

لمراكز المسؤولية في 

 المستشفى

1.800** 

يتم مقارنة األداء 

الفعلي مع األداء 

 المستهدف

1.445** 

النسب يتم استخدام 

المالية لتقويم أداء 

مراكز المسؤولية في 

 المستشفى

1.716** 

2  

يوجد ويوح في 

العالقات بين جميع 

 مراكز المسؤولية

1.830** 

تساعد تقارير األداء 

على اكتشاف مواطن 

 الضعف في األداء

1.600** 

يتم تحديد الشخص 

المسؤول عن 

االنحراف في كل 

 مركز مسؤولية

1.744** 

2  

 يويح الهيكل

التنظيمي خطوط 

السلطة بين الرؤساء 

 والمرؤوسين

1.819** 

يتم دراسة أسباب 

وجود انحرافات في 

األداء الفعلي عن 

 األداء المخطط

1.706** 

يتم عالج وتصحيح 

االنحرافات عن األداء 

المخطط في كل مركز 

 مسؤولية

1.774** 

3  
يوجد مدير خاص 

 لكل مركز مسؤولية
1.597** 

تؤخذ التدابير الالزمة 

لمنع حدوث انحرافات 
1.799** 

تساعد الموازنات 

التخطيطية المستشفى 
1.719** 
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على كفاءة تقويم أداء  مستقبلية

 مراكز المسؤولية

2  

يوجد لديه معرفة تامة 

بجميع مسؤولياته 

 وصالحياته

1.768** 

يساعد تقويم األداء في 

المستشفى على زيادة 

 األرباح

1.583** 

كفاءة عالية في  توجد

قياس األداء الفعلي 

 لمراكز المسؤولية

1.610** 

2  

يعمل مدير كل مركز 

على توزيع 

المسؤوليات 

لألشخاص الخايعين 

 لسلطته

1.701** 

يؤدي وجود نظام 

للحوافز إلى زيادة 

 األرباح في المستشفى

1.696** 

يساعد تطبيق نظام 

محاسبة المسؤولية في 

تحسين جودة األرباح 

 ستشفىفي الم

1.730** 

2  

يستخدم أسلوب 

الالمركزية اإلدارية 

في توزيع السلطات 

 والمسؤوليات

1.579** 

يساهم اعداد تقارير 

األداء في تحسين 

 األرباح في المستشفى

1.578** 

يساعد تقسيم المستشفى 

الى مراكز مسؤولية 

إلى زيادة أرباح 

المستشفى وخفض 

 التكاليف

1.715** 

2  

يتم إعداد موازنة 

تخطيطية لتخطيط 

اإليرادات والتكاليف 

 في مركز المسؤولية

1.707** 

يساعد فحص وتحليل 

االنحرافات ومعالجتها 

 على تحسين األرباح

1.737** 

يؤدي وجود مدير 

مسؤول عن كل مركز 

مسؤولية الى زيادة 

 األرباح بشكل أفضل

1.791** 

11  

يتم إعداد نظام تقارير 

األداء في كل مركز 

 مسؤولية

1.716** 

يساهم ويع المعايير 

وتحديد األهداف في 

المستشفى على تحسين 

 األرباح

1.739** 

يساهم إعداد موازنات 

تخطيطية خاصة بكل 

مركز في تحسين 

 وزيادة األرباح

1.771** 

11  

يتم إعداد معايير 

لألداء لكل مركز 

مسؤولية تتناسب مع 

األهداف ومع 

 إمكانيات المركز

1.733**  

يساهم توزيع وحصر 

التكاليف واالرباح لكل 

مركز مسؤولية في 

 تحسين األرباح

1.648** 

  **1.697يوجد لدى المستشفى   13
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حوافز تتناسب مع 

المسؤوليات المفوية 

للموظفين في كل 

 مركز

 (  1.11معنوية ) مستوى عند إحصائياً  دالة **

، للمحاوروبين الدرجة الكلية  المحاورايجابية بين عبارات  ارتباط وجودعالقةعلى ( 3-2جدولتشير النتائج )

(، مما يدل على توافر درجة عالية من صدق االتساق الداخلي 1.11وجميعها دالة إحصائية عند مستوى معنوية )

 صادقة لما ويعت لقياسه. المحاورر، وبذلك تعتبر فقرات اوللمح

بحساب معامالت االرتباط بين درجة كل محور من محاور الدراسة وبين الدرجة الكلية لفقرات  وقد قامت الباحثة

 (.2-2)جدول  االستبانة

 معامالت االرتباط بين كل محور (3-4 جدول)

 معامل االرتباط محتوى المحور المحور

 **1.810 تطبق محاسبة المسؤولية في المستشفيات الخاصة األول

 **1.817 األداء في المستشفيات الخاصةتقويم  الثاني

 **1.794 دور محاسبة المسؤولية في تقويم األداء في المستشفيات الخاصة الثالث

 (  1.11معنوية ) مستوى عند إحصائياً  دالة **

 داة الدراسةأثبات  4-5-4

ألفا واعتمدت  كرونباخمعامل استخدام طريقتين وهي الطريقة األولى بعمل اختبار ثبات الدراسة بب قامت الباحثة

 في الطريقة الثانيه على معادلة الصدق الذاتي لالستبانه.

معامل ألفا كرونباخ لكل محور من محاور الدراسة وعلى الدراسة مجتمعة وذلك على عينة الدراسة أوالً حساب 

 .(2-2)جدول  ( مفردة22البالغ حجمها )

 

 الفا نتائج اختبار كرونباخ (4-4 جدول)

 المحاور
عدد 

 الفقرات 

 معامل الثبات

 ألفا كرونباخ

 1.213 13 محور )تطبق محاسبة المسؤولية في المستشفيات الخاصة(

 1.231 11 محور )تقويم األداء في المستشفيات الخاصة(

 1.222 11 الخاصة( المستشفيات في األداء تقويم في محور )دور محاسبةالمسؤولية
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 1.232 22 ككلمعامل الثبات للدراسة 

 

اختبار التوزيع الطبيعي 2-3-3  

األسلوب اإلحصائي المتمثل في  استخدمت الباحثةولمعرفة ما إذا كانت بيانات االستبيان تتبع التوزيع الطبيعي 

  .  =1.13عند مستوى معنوية   22ألن حجم العينة كبير = سيمرنوف(  –)كولموغروف  اختبار

 التوزيع الطبيعينتائج اختبار  (5-4)جدول 

 سيمرنوف( –اختبار )كولموغروف 

Kolmogorov-Smirnova 
 محاور الدراسة

 قيمة

(sig) P.value 

 درجات الحرية

Df 

 إحصائي االختبار

Statistic 

1.121 22 1.132 
تطبق محاسبة المسؤولية في 

 المستشفيات الخاصة

1.122 22 1.123 
تقويم األداء في المستشفيات 

 الخاصة

1.311 22 1.122 
دور محاسبة المسؤولية في تقويم 

 األداء في المستشفيات الخاصة

 

 األساليب والطرق المستخدمة في تحليل وتفسير النتائج 4-6

فقدقامت الباحثة بجمع البيانات التي تم الحصول عليها من خالل االستبانة  وفقاً لطبيعة وأهداف الدراسة

حيث تم استخراج النتائج باألعتماد على أساليب  (SPSS V.25برنامج التحليل اإلحصائي ) وثم تحليلها باستخدام

 إحصائية متعددة وهي

معامل ارتباط بيرسون لمعرفة و معامل الثبات والمصداقية بمقياس ألفا كرونباخ الختبار ثبات الدراسة.

 كولموغروفواختبار  اور الدراسة.صدق االتساق الداخلي لعبارات االستبانة وصدق االتساق البنائي لمح

اختبار و ( الختبار التوزيع الطبيعي لبيانات الدراسة.Kolmogorov-Smirnov Test)سيمرنوف  –

معامل ارتباط بيرسون و ( لتحديد حجم األثر.Cohen's dحجم التأثير )و .One-Sample T Test)ت( 

 الختبار العالقة االرتباطية لفروض الدراسة.
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 الختبار أسللة الدراسة. والترتيب في البعد والنسبة الملوية الحسابية واالنحرافات المعياريةالمتوسطات 

وقد اعتمدت الباحثة على مقياس ليكرت الخماسي في تقييم مستوى إجابات أفراد العينة على فقرات محاور 

 (.2-2الدراسة، وذلك بحسب جدول حدود الموافقة )جدول 

 

 الموافقةجدول حدود  (6-4)جدول 

 درجة المستوى حدود المتوسط الحسابي درجة الموافقة 

 منخفض جداً  1.21 – 1.11 غير موافق بشدة

 منخفض 3.21 – 1.21 غير موافق

 متوسط 2.21 – 3.21 محايد

 مرتفع 2.31 – 2.21 موافق

 مرتفع جداً  3.11 – 2.31 موافق بشدة

 

 تحليل الدراسة التطبيقية  4-7

قامت الباحثة بتصميم أداة البحث )االستبانه( بحيث اشتملت على متغيرات ترتبط بتحقيق الهدف الرئيسي من 

البحث وهو معرفة مدى فاعلية تطبيق محاسبة المسؤولية على تقويم األداء في المستشفيات الخاصة السعودية في 

لتحليل النتائج على  (SPSS V.25حصائي )برنامج التحليل االاستخدمت الباحثة مدينة جدة، وبناًء على ذلك 

 النحو التالي

 

 النتائج المتعلقة بالبيانات األولية  4-7-0

خصائص عينة الدراسة وذلك باالعتماد على المعلومات الشخصية الواردة في القسم األول من بدايةً تم تحديد 

برة العملية، العمر( والتي يتم بناًء االستبانة وهي )المؤهل العلمي، التخصص العلمي، المسمى الوظيفي، الخ

ومن ثم سيتم عرض هذه الخصائص بالتفصيل  .حسب المعلومات األولية (2-2عليها تصنيف أفراد العينة )جدول 

 ( كما يلي.3-1-2-2الى جزء  1-1-2-2)من جزء 

 النتائج المتعلقة بالبيانات األولية لعينة الدراسة (7-4)جدول 

ي
ل العلم

ه
ؤ
الم

 

 النسبة المئوية ٪ التكرار 

 1.2 1 دبلوم

 23.1 21 بكالوريوس

 2.2 3 ماجستير

 1 1 دكتوراه

 1 1 أخرى
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 111.1 22 المجموع

ي
ص العلم

ص
خ

الت
 

 النسبة المئوية ٪ التكرار 

 32.3 23 محاسبة

 33.1 12 إدارة أعمال

 1 1 تمويل

 1.2 1 اقتصاد

 1.2 1 تسويق

 12.3 11 أخرى

 111.1 22 المجموع

ي
ظيف

و
ى ال

سم
الم

 

 النسبة المئوية ٪ التكرار 

 12.3 11 مدير مالي

 2.3 2 مدير إداري

 21.2 21 محاسب

 2.2 2 مراجع داخلي

 12.2 12 شؤون الموظفين

 12.3 11 موظف إداري

 111.1 22 المجموع

خبرة العملية
ال

 

 النسبة المئوية ٪ التكرار 

 11.2 2 سنوات 3من  من سنة إلى أقل

 23.2 33 سنوات11سنوات إلى أقل من  3من 

 33.2 12 سنة 13سنوات إلى أقل من  11من 

 23.2 33 سنة 13أكثر من 

 111.1 22 المجموع

العمر
 

 النسبة المئوية ٪ التكرار 

 1 1 سنة 33أقل من 

 22.1 23 سنة 23سنة إلى أقل من  33من 

 33.1 12 سنة 23 سنة إلى أقل من 23من 

 32.2 33 سنة 23أكثر من 
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 111.1 22 المجموع

 

 توزيع أفراد عينة الدراسة وفق متغير المؤهل العلمي 4-7-0-0

وهم األغلبية،  بكالوريوسمن إجمالي أفراد عينة الدراسة مؤهلهم العلمي  ٪23.1نسبة أن( 1-2)شكل تبين النتائج 

  .مدبلومؤهلهم العلمي  ٪1.2 ما يمثل نسبة، وفي النهاية ماجستيرمؤهلهم العلمي  ٪2.2 ةنسبما يمثل يليهم 

 

 

 توزيع أفراد العينة وفق متغير المؤهل العلمي (1-2)شكل 
 

 التخصص العلمي وفق متغيرتوزيع أفراد عينة الدراسة  4-7-0-0

من إجمالي أفراد عينة الدراسة تخصصهم العلمي محاسبة وهم  ٪32.3 نسبة أن (3-2)شكل تبين النتائج 

ممن يحملون  ٪12.3 ما يمثل نسبة، يليهم إدارة أعمالتخصصهم العلمي  ٪33.1 ما يمثل نسبةاألغلبية، يليهم 

 ٪1.2 نسبةمثل: موارد بشرية، تقنية معلومات، إدارة مستشفيات(. وفي النهاية فقط ) تخصصات علمية أخرى

 .اقتصاد وتسويقصصهم العلمي تخ
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 العلمي التخصصتوزيع أفراد العينة وفق متغير  (3-2)شكل 

 

 المسمى الوظيفي وفق متغيرتوزيع أفراد عينة الدراسة  4-7-0-3

أن هناك تفاوت وتنوع في المسميات الوظيفية ألفراد العينة )المدراء الماليين، إلى  (2-2)شكلالنتائج  تشير

( ولكن الغالبية ناإلداريين، المحاسبين، المراجعين الداخليين، شؤون الموظفين، الموظفين االدارييالمدراء 

 . من إجمالي أفراد عينة الدراسة ٪21.2 نسبةالعظمى هم األفراد الذين يعملون تحت مسمى المحاسبين وذلك ب

 

 توزيع أفراد العينة وفق متغير المسمى الوظيفي (2-2)شكل 

 وفق متغير الخبرة العمليةتوزيع أفراد عينة الدراسة  4-7-0-4

 11إلى أقل من  3من إجمالي أفراد عينة الدراسة خبرتهم العملية من  ٪23.2 نسبةال (2-2)شكل تبين النتائج 

خبرتهم  ٪33.2 ما يمثل نسبةسنة وهم األغلبية، يليهم  13من هم أكثر من  نفس النسبة تمثل وأيضاً  سنوات

خبرتهم العملية من سنة من أفراد العينة  ٪11.2 ما يمثل نسبةسنة، وفي النهاية  13إلى أقل من  11العملية من 

 .سنوات 3إلى أقل من 
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 توزيع أفراد العينة وفق متغير الخبرة العملية (2-2)شكل 

 

 وفق متغير العمرتوزيع أفراد عينة الدراسة  4-7-0-5

سنة  23إلى أقل من  33من  أعمارهممن إجمالي أفراد عينة الدراسة  ٪22.1 نسبةنأإلى  (3-2)شكل تبين النتائج 

أعمارهم ٪33.1 ما تمثل نسبةسنة، وفي النهاية  23أكثر من  أعمارهم ٪32.2 ما يمثل نسبةوهم األغلبية، يليهم 

  .سنة 23سنة إلى أقل من  23من 

 

 متغير العمريع أفراد العينة وفق توز (3-2)شكل 

http://www.ajrsp.com/


 م 0100-01-5المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار الثالثون | تأريخ اإلصدار: 

     

 

        www.ajrsp.com                                                                                                                        316 

 ISSN: 2706-6495 

 
تستخلص الباحثة أن الدراسة تتمتع بثبات ومصداقية عالية حيث تراوحت قيم معامل الثبات ألفا وعلى ذلك، 

( وهي قيم كبيرة وقريبة من الواحد الصحيح. وبلغت قيمة معامل الثبات 1.231 – 1.231كرونباخ للمحاور بين )

 لصحيح. ( وهي قيمة كبيرة جداً وقريبة من الواحد ا1.221ألفا كرونباخ للدراسة ككل )

 على تقويم األداء في المستشفيات الخاصةمدى فعالية تطبيق محاسبة المسؤولية بالنتائج المتعلقة  4-7-0

 بالمملكة العربية السعودية

األسلوب اإلحصائي المتمثل في المتوسط الحسابي واختبار  استخدمت الباحثةبشكل عام، هذا التساؤل  والختبار

   =1.13)ت( عند مستوى المعنوية: 

ب هذه يترت وتم ،وتم حساب المتوسطات واالنحرافات المعيارية واألهمية النسبية لمحاور الدراسة، والدراسة ككل

حساب (، وتم 2-2)جدول  المحاور ترتيباً تنازلياً حسب متوسط آراء عينة الدراسة وفقاً لجدول حدود الموافقة

أو أقل فإنه يعتبر حجم أثر صغير، وإذا كانت أكبر  d  =1.3إذا كانت قيمة ؛ Cohen's dحجم التأثير باستخدام )

 فأكبر فإنه يعتبر حجم أثر كبير(. 1.2فيعتبر حجم أثر متوسط، أما إذا كانت قيمته  1.2وأقل من  1.3من 

 نتائج اختبار )ت( (8-4)جدول 

 المحور
المتوسط 

 الحسابي

درجات 

 الحرية

قيمة )ت( 

 المحسوبة

 قيمة

(sig) 

P.value 

Cohen's d 

 حجم التأثير

أثر تطبيق محاسبة المسؤولية على تقويم 

 األداء في المستشفيات الخاصة السعودية
2.33 23 32.213 1.111 2.222 

 

وهي ذات معنوية عالية حيث  1.111( = P-valueقيمة المعنوية )الأن ( 2-2)جدول  وتويح نتائج إختبار ت

أكبر من )ت( الجدولية والتي =  32.213(، وأيضاً قيمة )ت( المحسوبة =   =1.111أنها أقل من قيمة ) 

، وهذا يعني أن تطبيق محاسبة المسؤولية لها أثر ودور 1.111ومعنوية =  23عند درجة الحرية =  2.233

ال على تقويم األداء في المستشفيات الخاصة السعودية. (، 2.33اوي )أن المتوسط الحسابي يس كذلك تم ايجادفعَّ

على أن تطبيق محاسبة المسؤولية لها أثر  ٪22.21أي أنه هناك إجماع وموافقة من أفراد عينة الدراسة بنسبة 

ال على تقويم األداء في المستشفيات الخاصة السعودية.   ودور فعَّ
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 متوسط آراء عينة البحث (9-4)جدول  

 محاور الدراسة
متوسط 

 اآلراء

االنحراف 

 المعياري

النسبة 

 المئوية%

درجة 

الموافقة 

 للمحور

ترتيب 

 المحاور

1 

تطبيالالالالق محاسالالالالبة المسالالالالؤولية فالالالالي 

المستشالالفيات الخاصالالة فالالي المملكالالة 

 العربية السعودية

 1 موافق بشدة 23.21 1.222 2.32

3 

تقالالالالالالالويم األداء فالالالالالالالي المستشالالالالالالالفيات 

الخاصالالالالالة فالالالالالي المملكالالالالالة العربيالالالالالة 

 السعودية

 3 موافق بشدة 22.31 1.222 2.31

2 

دور محاسالالبة المسالالؤولية فالالي تقالالويم 

األداء في المستشفيات الخاصالة فالي 

 المملكة العربية السعودية

 2 موافق 22.21 1.212 2.12

  22.21 1.232 2.331 الدراسة ككلمتوسط إجمالي 

 

نتائج اإلجابة عن أسئلة المحور األول: تطبيق محاسبة المسؤولية في المستشفيات الخاصة بالمملكة  4-7-3

 العربية السعودية

والختبار هذا عبارة تقيس مدى تطبيق محاسبة المسؤولية في المستشفيات الخاصة  (13)على يحتوي هذا المحور 

األسلوب اإلحصائي المتمثل في المتوسط الحسابي واختبار )ت(. عند مستوى  استخدمت الباحثةالتساؤل 

   =1.13المعنوية: 

 للمحور األول نتائج اختبار )ت( (01-4)جدول  

 المحور
المتوسط 

 الحسابي

درجات 

 الحرية

قيمة )ت( 

 المحسوبة

 قيمة

(sig) 

P.value 

Cohen's d 

 حجم التأثير

الية تطبيق محاسبة المسؤولية في المستشفيات  فعَّ

 الخاصة بالمملكة العربية السعودية
2.32 23 33.322 1.111 3.33 

 

وهي ذات معنوية عالية  1.111( = P-valueقيمة المعنوية )يتضح أن ( 11-2)جدول اختبار ت ومن نتائج 

أكبر من  33.322قيمة )ت( المحسوبة = وجدت الباحثة بأن (، وأيضاً   =1.111حيث أنها أقل من قيمة ) 

الية تطبيق 1.111ومعنوية =  23عند درجة الحرية =  2.233)ت( الجدولية والتي =  ، وهذا يدل على فعَّ

 خاصة بالمملكة العربية السعودية.في المستشفيات ال محاسبة المسؤولية
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 نتائج االختبارات اإلحصائية للمحور األول (00-4)جدول 

 العبارات
متوسط 

 اآلراء

االنحراف 

 المعياري

النسبة 

 المئوية%

درجة 

 الموافقة

ترتيب 

 البنود

 2 موافق بشدة 22.11 1.221 2.23 يوجد لدى المستشفى هيكل تنظيمي وايح  1

3 
يوجد تحديد وايح لمراكالز المسالؤولية فالي 

 المستشفى 
 3 موافق بشدة 22.21 1.322 2.22

2 
يوجالالالد ويالالالوح فالالالي العالقالالالات بالالالين جميالالالع 

 مراكز المسؤولية 
 3 موافق بشدة 22.21 1.221 2.22

2 
يويالالح الهيكالالل التنظيمالالي خطالالوط السالاللطة 

 بين الرؤساء والمرؤوسين 
 2 موافق بشدة 23.21 1.232 2.32

 1 موافق بشدة 22.21 1.332 2.22 يوجد مدير خاص لكل مركز مسؤولية  3

2 
يوجالالد لديالاله معرفالالة تامالالة بجميالالع مسالالؤولياته 

 وصالحياته 
 2 موافق بشدة 22.21 1.321 2.22

2 
يعمالالالالل مالالالالدير كالالالالل مركالالالالز علالالالالى توزيالالالالع 

 المسؤوليات لألشخاص الخايعين لسلطته 
 2 موافق بشدة 22.21 1.332 2.22

2 
يسالالتخدم أسالاللوب الالمركزيالالة اإلداريالالة فالالي 

 توزيع السلطات والمسؤوليات 
 13 موافق 22.21 1.222 2.22

2 
يالالالالتم إعالالالالداد موازنالالالالة تخطيطيالالالالة لتخطالالالاليط 

 اإليرادات والتكاليف في مركز المسؤولية 
 2 موافق بشدة 22.21 1.212 2.22

11 
يتم إعداد نظام تقارير األداء في كل مركالز 

 مسؤولية 
 2 موافق 22.11 1.213 2.31

11 

يالالالالتم إعالالالالداد معالالالالايير لالالالالألداء لكالالالالل مركالالالالز 

مسالالالالالؤولية تتناسالالالالالب مالالالالالع األهالالالالالداف ومالالالالالع 

 إمكانيات المركز 

 11 موافق 23.21 1.213 2.12

13 

يوجالالد لالالدى المستشالالفى حالالوافز تتناسالالب مالالع 

المسالالؤوليات المفويالالة للمالالوظفين فالالي كالالل 

 مركز

 11 موافق 22.21 1.232 2.22

  23.21 1.222 2.32 متوسط إجمالي المحور
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أن إجمالي متوسط آراء ( 11-2)جدول للمحور األول نتائج االختبارات االحصائية من  بصفة عامة وجدت الباحثة

الية تطبيق محاسبة المسؤولية في المستشفيات الخاصة بالمملكة العربية السعودية  أفراد عينة الدراسة حول فعَّ

الية تطبيق محاسبة المسؤولية في المستشفيات الخاصة  ٪23.21(، أي أن هناك إجماع وموافقة بنسبة 2.32) على فعَّ

الية تطبيق هذ بالمملكة العربية السعودية ك االنحراف المعياري بلغ المحور مرتفع جداً، وكذل اوأن مستوى فعَّ

(1,222). 

 نتائج اإلجابة عن أسئلة المحور الثاني: تقويم األداء في المستشفيات الخاصة بالمملكة العربية السعودية   4-7-4

( عبارات لقياس مدى أثرها على تقويم األداء في المستشفيات الخاصة بالمملكة العربية 11يحتوي هذا المحور على )

ب اإلحصائي المتمثل في المتوسط الحسابي واختبار )ت(. عند األسلو استخدمت الباحثةوالختبار هذا التساؤل السعودية 

   =1.13مستوى المعنوية: 

ب هذه البنود ترتيباً تنازلياً يترت وتمحساب المتوسطات واالنحرافات المعيارية واألهمية النسبية لبنود المحور،  وتم

( )إذا Cohen's dحجم التأثير باستخدام ) حسابكذلك تم ،حسب متوسط آراء عينة الدراسة وفقاً لجدول حدود الموافقة

فيعتبر حجم أثر متوسط،  1.2وأقل من  1.3أو أقل فإنه يعتبر حجم أثر صغير، وإذا كانت أكبر من  d  =1.3كانت قيمة 

 فأكبر فإنه يعتبر حجم أثر كبير(. 1.2أما إذا كانت قيمته 

 للمحور الثاني نتائج اختبار )ت( (00-4)جدول 

 المحور
المتوسط 

 الحسابي

درجات 

 الحرية

قيمة )ت( 

 المحسوبة

 قيمة

(sig) 

P.value 

Cohen's d 

 التأثير حجم

تقويم األداء في المستشفيات الخاصة في 

 المملكة العربية السعودية
2.31 23 32.213 1.111 3.22 

وهي ذات معنوية عالية حيث أنها  1.111( = P-valueيتضح أن قيمة المعنوية )( 13-2)جدول اختبار ت ومن نتائج 

أكبر من )ت( الجدولية  32.213قيمة )ت( المحسوبة = وجدت الباحثة بأن (، وأيضاً   =1.111أقل من قيمة ) 

الية تقويم األداء في المستشفيات 1.111ومعنوية =  23عند درجة الحرية =  2.233والتي =  ، وهذا يدل على فعَّ

 .العربية السعودية صة في المملكةالخا

 نتائج االختبارات اإلحصائية للمحور الثاني (03-4)جدول 

 العبارات
متوسط 

 اآلراء

االنحراف 

 المعياري

النسبة 

 المئوية%

درجة 

 الموافقة

ترتيب 

 البنود

 3 موافق بشدة 22.21 1.321 2.22يسالالاعد الهيكالالل التنظيمالالي اإلدارة علالالى  1
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 تقويم أداء المستشفى 

3 
يالالالالتم مقارنالالالالة األداء الفعلالالالالي مالالالالع األداء 

 المستهدف 
 1 موافق بشدة 22.21 1.222 2.22

2 
تسالالالالاعد تقالالالالارير األداء علالالالالى اكتشالالالالاف 

 مواطن الضعف في األداء 
 3 موافق بشدة 23.21 1.213 2.32

2 
يتم دراسة أسالباب وجالود انحرافالات فالي 

 األداء الفعلي عن األداء المخطط 
 11 موافق 22.21 1.212 2.22

3 
تؤخالالالذ التالالالدابير الالزمالالالة لمنالالالع حالالالدوث 

 انحرافات مستقبلية 
 2 موافق 22.21 1.221 2.22

2 
يساعد تقويم األداء فالي المستشالفى علالى 

 زيادة األرباح 
 2 موافق بشدة 22.31 1.322 2.31

2 
يالالؤدي وجالالود نظالالام للحالالوافز إلالالى زيالالادة 

 األرباح في المستشفى 
 2 موافق بشدة 23.21 1.223 2.32

2 
يسالاهم إعالالداد تقالالارير األداء فالالي تحسالالين 

 األرباح في المستشفى 
 2 موافق بشدة 23.31 1.223 2.32

2 
يسالالالالاعد فحالالالالص وتحليالالالالل االنحرافالالالالات 

 ومعالجتها على تحسين األرباح 
 2 موافق 21.11 1.222 2.13

11 
يساهم ويع المعايير وتحديالد األهالداف 

 في المستشفى على تحسين األرباح 
 2 موافق بشدة 22.11 1.222 2.21

  22.31 1.222 2.31 متوسط إجمالي المحور

 

بأن إجمالي متوسط آراء  (12-2من نتائج االختبارات االحصائية للمحور الثاني )جدول  وبصفة عامة وجدت الباحثة

الية تقويم األداء في المستشفيات الخاصة بالمملكة العربية السعودية ) أي أن هناك  (،2.31أفراد عينة الدراسة حول فعَّ

الية تقويم األداء في المستشفيات الخاصة بالمملكة العربية السعودية وأن مستوى  ٪22.31إجماع وموافقة بنسبة  على فعَّ

الية تطبيق هذ المحور مرتفع جداً، كذلك االنحراف المعياري بلغ )  (.1,222فعَّ
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سئولية في تقويم األداء في المستشفيات نتائج اإلجابة عن أسئلة المحور الثالث: دور محاسبة الم 2-7-5

 الخاصة بالمملكة العربية السعودية  

( عبارة لتحديد مدى تأثير محاسبة المسؤولية على تقويم األداء في المستشفيات 11يحتوي هذا المحور على )

اإلحصائي المتمثل األسلوب استخدمت الباحثة والختبار هذا التساؤل  الخاصة في المملكة العربية السعودية

   =1.13عند مستوى المعنوية: . في المتوسط الحسابي واختبار )ت(

ب هذه البنود يترت كما تمحساب المتوسطات واالنحرافات المعيارية واألهمية النسبية لبنود المحور، وقد تم 

 ترتيباً تنازلياً حسب متوسط آراء عينة الدراسة وفقاً لجدول حدود الموافقة.

 للمحور الثالث نتائج اختبار )ت( (04-4)جدول 

 المحور
المتوسط 

 الحسابي

درجات 

 الحرية

قيمة )ت( 

 المحسوبة

 قيمة

(sig) 

P.value 

Cohen's d 

 حجم التأثير

الية تطبيق محاسبة المسؤولية على تقويم  فعَّ

األداء في المستشفيات الخاصة بالمملكة العربية 

 السعودية

2.12 23 32.222 1.111 
3.22 

وهالي ذات معنويالة عاليالة حيالث  1.111( = P-valueيتضالح أن قيمالة المعنويالة ) (12-2)جدول اختبار ت ج ومن نتائ

أكبالالر مالالن )ت(  وجالالدت الباحثالالة بأنهالالا 32.222(، وأيضالالاً قيمالالة )ت( المحسالالوبة =   =1.111أنهالالا أقالالل مالالن قيمالالة ) 

اليالة وتالأثير تطبيالق محاسالبة 1.111ومعنوية =  23عند درجة الحرية =  2.233الجدولية والتي =  ، وهذا يدل على فعَّ

 خاصة بالمملكة العربية السعودية.المسؤولية على تقويم األداء في المستشفيات ال

 نتائج االختبارات اإلحصائية للمحور الثالث (05-4)جدول 

 لعبارات
متوسط 

 اآلراء

االنحراف 

 المعياري

النسبة 

 لمئوية%ا

درجة 

 الموافقة

ترتيب 

 البنود

1 

يسالالالالاعد تطبيالالالالق نظالالالالام محاسالالالالبة المسالالالالؤولية 

المستشفى علالى تقالويم أداء كالل مركالز بشالكل 

 مستقل وبالتالي تقويم أداء المستشفى ككل 

 2 موافق بشدة 23.21 1.232 2.32

3 
يتم استخدام النسب المالية لتقويم أداء مراكالز 

 المسؤولية في المستشفى 
 2 موافق 23.31 1.213 2.11

 2 موافق 21.21 1.212 2.12يتم تحديد الشخص المسالؤول عالن االنحالراف  2
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 في كل مركز مسؤولية 

2 
يتم عالج وتصالحيح االنحرافالات عالن األداء  

 المخطط في كل مركز مسؤولية
 11 موافق 22.11 1.222 2.23

3 
تساعد الموازنات التخطيطية المستشفى على 

 كفاءة تقويم أداء مراكز المسؤولية 
 3 موافق بشدة 23.21 1.322 2.32

2 
توجالالد كفالالاءة عاليالالة فالالي قيالالاس األداء الفعلالالي 

 لمراكز المسؤولية
 2 موافق 23.21 1.323 2.13

2 
يسالالاعد تطبيالالق نظالالام محاسالالبة المسالالؤولية فالالي 

 تحسين جودة األرباح في المستشفى 
 2 موافق بشدة 23.21 1,222 2.32

2 
يساعد تقسيم المستشفى الى مراكز مسالؤولية 

 إلى زيادة أرباح المستشفى وخفض التكاليف 
 3 موافق بشدة 22.21 1.213 2.33

2 
يالالؤدي وجالالود مالالدير مسالالؤول عالالن كالالل مركالالز 

 مسؤولية الى زيادة األرباح بشكل أفضل 
 2 موافق 23.21 1.223 2.12

11 
يساهم إعداد موازنات تخطيطية خاصة بكالل 

 مركز في تحسين وزيادة األرباح 
 1 موافق بشدة 23.21 1.232 2.32

11 
يساهم توزيع وحصر التكاليف واألرباح لكل 

 تحسين األرباحمركز مسؤولية في 
 1 موافق بشدة 23.21 1.232 2.32

  22.21 1.212 2.12 متوسط إجمالي المحور

 

( بأن إجمالي متوسط 12-2وبصفة عامة استخلصت الباحثة من نتائج االختبارات االحصائية للمحور الثالث )جدول 

الية تطبيق محاسبة المسؤولية على  تقويم األداء في المستشفيات الخاصة بالمملكة آراء أفراد عينة الدراسة حول أثر فعَّ

الية تطبيق محاسبة المسؤولية على  ٪22.21(، أي أن هناك إجماع وموافقة بنسبة 2.12العربية السعودية ) على أثر فعَّ

 .ةتقويم األداء في المستشفيات الخاصة بالمملكة العربية السعودي

 

 اختبار الفرضيات 4-8

: توجد عالقة ذات داللة إحصاائية باين تطبياق محاسابة المساؤولية وجاودة تقاويم األداء الفرضية األولى 4-8-0

 اإلداري في المستشفيات الخاصة السعودية. 
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األسلوب اإلحصائي المتمثل في اختبار معامل ارتباط بيرسون. عند  استخدمت الباحثةاألولى  الفرييةوالختبار 

   =1.13مستوى المعنوية: 

 للفرضية األولى تائج اختبار معامل ارتباط بيرسونن (06-4)جدول 

 محاور محل االختبار
معامل ارتباط 

 (Rبيرسون )
(2R) 

 (.sig)قيمة 

P.value 

العالقة بالين تطبيالق محاسالبة المسالؤولية وجالودة تقالويم األداء 

 اإلداري في المستشفيات الخاصة السعودية
1.232 1.112 1.112 

 

=  أقل من قيمة )  1.112( = P.valueأن قيمة المعنوية )( 12-2)جدول اختبار معامل بيرسون من نتائج  ويتضح

(، وبناًء على ذلك فإنه توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين تطبيق محاسبة المسؤولية وجودة تقويم 1.11

 األداء اإلداري في المستشفيات الخاصة السعودية. 

: توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين تطبيق محاسابة المساؤولية وإجماالي األربااح فاي ةالفرضية الثاني 4-8-0

 المستشفيات الخاصة السعودية. 

األسلوب اإلحصائي المتمثل في اختبار معامل ارتباط بيرسون. عند استخدمت الباحثة الثانية  الفرييةوالختبار 

 .  =1.13مستوى المعنوية: 

 

 للفرضية الثانية اختبار معامل ارتباط بيرسوننتائج  (07-4)جدول 

 محاور محل االختبار
معامل ارتباط 

 (Rبيرسون )
(2R) 

 (.sig)قيمة 

P.value 

العالقالالة بالالين تطبيالالق محاسالالبة المسالالؤولية وإجمالالالي األربالالاح فالالي 

 المستشفيات الخاصة السعودية
1.223 1.31 1.111 

 

=  أقالل مالن قيمالة )  1.111( = P.valueيتضح أن قيمة المعنويالة ) (12-2)جدول اختبار معامل بيرسون نتائج ومن 

(، وبنالالاًء علالالى ذلالالك فإنالاله توجالالد عالقالالة ارتباطيالالة ذات داللالالة إحصالالائية بالالين تطبيالالق محاسالالبة المسالالؤولية وإجمالالالي 1.111

 في المستشفيات الخاصة السعودية. األرباح 
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 النتائج والتوصيات .5

 النتائج . 0.5

لتعريالالف محاسالالبة المسالالؤولية بمالالا يتفالالق وأهالالداف الدراسالالة الحاليالالة بأنهالالا نظالالام محاسالالبي توصالاللت الباحثالالة  -1

ومالالالي يعكالالس أداء مراكالالز المسالالؤولية مالالن خالالالل تقريالالر أداء خالالاص بكالالل مركالالز مسالالؤولية يويالالح مالالدى 

 تحقيق هذا المركز لألهداف المرسومة ومحاسبة المسؤولين في حالة وجود انحرافات سلبية.

لتعريف تقويم األداء بأنه عملية لقياس مدى تقدم المنشأة وتطورها ومدى تحقيق كما توصلت الباحثة  -3

الخطط واألهداف المرسومة، ومدى استغاللها للموارد المتاحة، من خالل مراقبة ومالحظة أداء 

 .العاملين وسلوكهم ومقارنة النتائج الفعلية المتحققة باألهداف والخطط المرسومة

على الهيكل الفصل الثالث يويح توزيع مراكز المسؤولية في  ل تنظيميالباحثة لهيك تم اقتراح -2

استخلصت الباحثة في الفصل الثالث بعض المقترحات لتجاوز بعض كما  التنظيمي في المستشفى.

 التي تواجه تطبيق نظام محاسبة المسؤولية في المستشفيات. المعوقاتالعقبات أو 

 بالمملكالالة الخاصالالة المستشالالفيات فالالي المسالالؤولية محاسالالبة تطبيالالقأهالالم مالالا يالالدعم  توصالاللت الدراسالالة إلالالى أن -2

السعودية هالو وجالود مالدير خالاص لكالل مركالز مسالؤولية مسالؤول مسالؤولية مباشالرة عالن المركالز  العربية

 . ويتم تفويضه ببعض السلطات والصالحيات الالزمة

اكز المسؤولية ويع مربيتم  أن التحديد الوايح لمراكز المسؤولية في المستشفى إلى الدراسة خلصت -3

 للمستشفى.كوحدات إدارية مستقلة يمن الهيكل التنظيمي 

مالئم لنظام محاسبة المسؤولية يراعي استقالل مراكز الالهيكل التنظيمي أن  أظهرت الدراسة -2

المسؤولية ويويح العالقات المتداخلة بين مراكز المسؤولية وبين اإلدارات واألقسام المختلفة كما 

  الويع الحقيقي في المستشفى.يجب ان يعكس 

 تقييم على فعاليةتساعد المستشفى توصلت الدراسة إلى أن مقارنة األداء الفعلي مع األداء المستهدف  -2

 .هذه التقديرات بالنتائج الفعليةعمل تقديرات للموازنات وبالتالي مقارنة بتم ت والتي األداء

تحسين األرباح  يساهم فيويع معايير لألداء وتحديد األهداف في المستشفى أن خلصت الدراسة الى  -2

من خالل تقييم األداء وفقاً لمعايير محددة مسبقاً ثم مقارنة نتائج األداء الفعلي مع هذه المعايير وذلك 

 .والكشف عن الفروقات ان ُوجدت ثم اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتصحيحها

وكذلك تساهم في  قارير األداء تساعد على اكتشاف مواطن الضعف في األداءالباحثة إلى أن تاستنتجت  -2

 المستشفى.تحسين األرباح في 

أن توزيع وحصر التكاليف واألرباح لكل مركز مسؤولية يساهم في تحسين األرباح حيث يعتبر من أهم  -11

 .ض التكاليفالعوامل التي تساعد على تحقيق أحد األهداف العامة وهي زيادة اإليرادات وتخفي
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وكذلك ان إعداد موازنات تخطيطية خاصة بكل مركز يساهم في تحسين وزيادة األرباح حيث يتم   -11

حيث  ويع موازنات تخطيطية قد أعدت خصيصاً لمراقبة سير األداء ولمتابعة اإليرادات والتكاليف

تشتمل على إيرادات وكذلك  تشتمل على تحديد ميزانية للتكاليف محدودة االعتماد ال يجوز تجاوزها

 .متوقعه

 التوصيات. 0.5

يرورة زيادة اهتمام المستشفيات الخاصة السعودية بتطبيق نظام محاسبة المسؤولية لما في ذلك من  -1

 أثر فعال في زيادة جودة األداء اإلداري ولغرض زيادة األرباح في المستشفى.

ومفصلة لألداء يتم على أثرها قياس على إدارة المستشفى يرورة االهتمام بصياغة معايير محددة  -3

جدت، والعمل على تطوير األداء الفعلي لهذه المعايير والتمكن من كشف االنحرافات وتصحيحها ان وُ 

 هذه المعايير بناء على المستجدات المستقبلية.

 يرورة تحديد األهداف العامة للمستشفى ويرورة تقسيم الهيكل التنظيمي إلى مراكز مسؤولية وتحديد -2

أهداف كل مركز مسؤولية وإيضاح وتنسيق العالقات بينها وتحديد وتوييح السلطات والمسؤوليات لكل 

 بما يحدد األهداف العامة للمستشفى. مركز

الموظفين ذوي الخبرة والكفاءة العالية لتحمل مسؤولية إدارة مراكز  ريرورة األهتمام بترشيح وأختيا -2

رية في اتخاذ القرارات بما يتناسب مع الصالحيات الممنوحة المسؤولية في المستشفى وإعطائهم الح

 لهم.

بتقويم األداء في المستشفى وذلك من خالل إنشاء وحدة متخصصة بعمل  االهتماميرورة التأكيد على  -3

 المحددة.تقويم أداء دوري بناًء على تقارير األداء والموازنات التخطيطية والمعايير 

وراء ظهور انحرافات وفروقات بين األداء الفعلي وبين الموازنات  يرورة تحديد األسباب الكامنة -2

التخطيطية ومعرفة مدى أهمية هذه االنحرافات ونوعها وويع حلول مناسبة لتفادي مثل هذه 

 االنحرافات مستقبالً.

وأخيراً توصي الباحثة القائمين على الجامعات والباحثين والدارسين بتكثيف وزيادة األبحاث ذات  -2

بتبني  واالهتمامزيادة الوعي كذلك  قة بتطبيق األساليب واألنظمة اإلدارية والمالية في المستشفياتالعال

إدارة المستشفى للبحوث العلمية في المجاالت اإلدارية والصحية لما في ذلك من فتح باب للتطوير 

ومواكبة المستجدات العلمية بما يفيد في زيادة جودة الخدمات الصحية المقدمة وجودة األداء  والتجديد

 اإلداري.
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 قائمة المراجع

 أوالً: المراجع العربية

  الكتب العربية

 دار وائل للنشر. :األردن، عمان (.الطبعة الثالثة) المحاسبة اإلدارية (.3113) .أبو نصار، محمد -

 .القاهرة جامعة مصر: القاهرة، .المحاسبة اإلدارية (.3113) .محمود ،حمديو زايد.أبو شناف،  -

. عمان، األردن: إدارة البنوك مدخل كمي واستراتيجي معاصر(. 3111والدوري، مؤيد. ) فالح.الحسيني،  -

 دار وائل للنشر.

القيادة اإلدارية كوسيلة لتحسين أداء العاملين في المؤسسات االقتصادية  (.3131) .الغرباوي، شهدان -

 دار الفكر الجامعي. :، مصراإلسكندرية (.الطبعة األولى)

دار المملكة العربية السعودية: الرياض، (. الطبعة الخامسة) المحاسبة اإلدارية(. 3113) .الوابل، وابل -

 .روابل للنش

  األبحاث باللغة العربية

رسالة ماجستير. "دور محاسبة المسؤولية في تحسين أداء الوزارات األردنية"، . (3112). سليم، سعد أبو -

 جامعة آل البيت، األردن.اإلدارية، كلية االقتصاد والعلوم 

"مدى تطبيق مقومات محاسبة المسؤولية  .(3111) .صالح، والدبعي فاتنة.الغرايبة، و محمد.أبو نصار،  -

مجلة  .في الشركات األردنية المساهمة العامة الصناعية وأثره في ربحية الشركة وكفاءتها التشغيلية"

 1، ع22مج  :دراسات العلوم اإلدارية

"أثر القيادة العليا على أداء المستشفيات اليمنية: دراسة حالة على مستشفى  .(3112) .األديب، معين -

 .23-22، 23، ع 11مج  :مجلة الدراسات العليا .جامعة العلوم والتكنولوجيا"

"دور الموازنة المرنة في تطبيق محاسبة المسؤولية وتعزيز كفاءة القرارات  .(3113). التتر، أحمد -

 ، فلسطين.الجامعة اإلسالمية، كلية التجارة، غزة . رسالة ماجستير.اإلدارية وتقييم أدائها"

"دور الموازنات التقديرية في الرقابة على األداء  .(3112) .نور الدين، كمدغجينو عرابة.الحاج،  -

 .112-22، 2، ع11مج :مجلة النهضة. بالمستشفيات العامة"

"تقويم كفاءة األداء المالي باستخدام البيانات والمؤشرات المالية  .(3113) .وعلي، مقبل هيفاء.الحداد،  -

-132 ،21ع، 22مج :تنمية الرافدين. مجلة لعينة من شركات المساهمة المختلطة في محافظة نينوى"

122. 
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 (نموذجا   الرياضي التعليق) التداولي الخطاب في البالغة علوم

The sciences of rhetoric in the deliberative discourse (sports commentary as a model( 
 

 لعيالي اللطيف عبد حمزةالباحث/ 

، الرباط ،المدرسة العليا لألساتذة ،جامعة محمد الخامس، مختبر الكتابات األدبية واللسانية باحث بسلك الدكتوراه،

 غربيةالمملكة الم

Email: h.laayali09@hotmail.com  

 

  ملخص:

الرياضة األكثر شعبية في العالم، كما أنها ظاهرة اجتماعية قائمة بذاتها،  أمام نجد أنفسنا حين نتحدث عن كرة القدم فإننا

، فضال عن دم علما اجتماعيا قائماحيث باتت رياضة كرة الق من هنا تبرز أهمية دراسة لغة التعليق الرياضي الكروي،

المواضيع التي تكون قاطرة نحو تحليل مختلف الظواهر االجتماعية،  نها توضع في العلوم االجتماعية على رأسكو

في المنصات  هاتجلياتنجد خصوصا تلك التي لها عالقة بالفقر والهشاشة ومناهضة السلطة، وهي كلها مواضيع 

 هيرخالل الصور التي ترفعها الجما المالعب الرياضية من لتواصل االجتماعي، كما تجسدت فياإلعالمية كمواقع ا

  واألناشيد التي يرددونها.

وهو األمر الذي كان حتى عهد  ،التعليق الرياضيعلوم البالغة في دراسة  التطرق إلشكالية إلىهذا المقال  يهدفو

االهتمام بلغة اإلعالم الرياضي بالتحليل والتفسير  قريب ضربا من الوهم، غير أن الواقع المعاش يستدعي ضرورة

م هذا المقال إلى محورين: ولتحقيق ما سبق أثرنا أن نقسوالتأويل، قصد كشف تفاصيلها وربطها بعلوم البالغة العربية. 

اليق حيث كان التركيز على عبارات مأخوذة من تع ي،في األول بعض الصور البيانية في التعليق الرياضرصدنا 

ة في لغة التعليق نات البديعيالمحسبعض  تحديد ألجلالثاني  جاء المحوربينما  ،رياضية لمعلقين عرب معروفين

 في التحليلي.صتبعنا في هذه الدراسة المنهج الواقد و ،عبارات متضمنة للجناس والسجعمن خالل تحليل  الرياضي

 الخطاب، كرة القدم.، الرياضيالتعليق  اللغة، ،وم البالغةعل الكلمات المفتاحية:
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The sciences of rhetoric in the deliberative discourse (sports commentary as a model( 

 

Abstract :  

When we talk about football, we find ourselves in front of the most popular sport in the 

world, it is an existing social phenomenon, This is why it is important to study the 

language of football sports commentary, the football has become a social science, in 

addition, it is a social science that helps in analyzing some social phenomena, Especially, 

That has to do with poverty and the rejection of authority; these topics that we find on 

social media, And in sports stadiums, through the pictures raised by the fans and the songs 

they chant. 

This article seeks to Question the study of the sciences of rhetoric in sports commentary,  

which until not possible, but in the present time, it had become necessary to pay attention 

to the language of sports media, analyzing and interpreting, in order to reveal its details 

and link to the sciences of rhetoric. And for that we divides this article into two axes: In 

the first we monitored some figures, we focused on comments from famous Arab 

commentators .In the second, we defined some embellishments in the language of sports 

commentary. We followed the descriptive analytical approach. 

Key words: sciences of rhetoric, the language, speech, sports commentary, the speech, 

football. 

 

 مقدمة:

حيث إن أول ما ، الوهم والخيالمن  ا، للوهلة األولى، ضربعليق الرياضيتم المعاني والبيان والبديع في التعد دراسة عل

لمستمع أو المشاهد ما د كلمات تنقل لأن ال عالقة تربط التعليق الرياضي بعلوم البالغة، وأنه مجر لذهنيتبادر إلى ا

ق على أرض الملعب من حركة العبين أو تناقل كرة أو غيرها من األحداث الّتي تتنافى مع طبيعة البالغة. يراه المعل

ا بكل ما للكلمة من معنى، فنا بات فن ياضيرلرياضيين يدرك أن التعليق الّ إال أن الذي يصغي السمع إلى المعلّقين ا

ة واستحضار الكلمات، وانتقاء عبير، وسرعة البديهغة، وطالقة اللّسان، وسالسة التاللّ شترط في ممتهنه فصاحة ي

 ا عالقةمنطرح اإلشكاالت التالية: ل ما تقدم لنظري ودفعا لك، من هذا المنطلق اورعابير المالئمة، وابتداع الصالت

 المستوى؟؟ وإلى أي حد يمكن اعتباره فنا رفيع بعلوم البالغة التعليق الرياضي
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 أهداف البحث:

هم وسائل اإلعالم وأكثرها تأثيرا باعتباره فنا رفيع المستوى، ومن أ عن مميزات التعليق الرياضيالكشف  -

 ؛على الجمهور الرياضي، وأكثرها متعة

 .ربط التعليق الرياضي بعلوم البالغة من خالل بعض نماذج التعليق -

 الفرضية:

بد من ربط  وعليه ثمةيتميز بخصائص شأنه في ذلك شأن باقي النصوص األخرى،  نص نفترض أن التعليق الرياضي

البحث البالغي المعاصر بهذا النوع من الخطابات اليومية بغية كسر الفجوة بين علم البالغة والحياة، استنادا على 

 اء الضوء على الجانب الممتع فيها.الرياضي وإلقمن التعليق عبارات  تحليل

 

 :الصور البيانية في لغة التعليق الرياضيأوال: 

ا سندت إليه مهمة التعليق على نهائي األندية األبطال في أوروبعصام الشوالي الذي أالكالم عن علم البيان مع  نستهل

( في wembley) "ويمبلي، والّتي جرت في ملعب "يونايتد مانشسترو  (Fc barcelone) برشلونةبين  1022للعام 

 سعى لتسليطتي سنى النص بالصور البيانية الغوية واألدبية في معرض تعليقه، وأغنوظف مهاراته الل، حيث اإنجلتر

 منها .  الضوء على بعض

لحضور المباراة لوجب إنجلترا هير من إسبانيا إلى لو أراد قائل اإلشارة إلى قدوم الجما :إنجلتراإسبانيا غزت 1-

رة اختصر بعبا شواليلكن العين اإلسبان يصلون إلى إيطاليا من أجل مشاهدة المباراة، جأعداد غفيرة من المشالقول: 

إسبانيا غزت ليحتشدوا في الملعب بقوله: "نجلترا لف مشجع من إسبانيا إلى إأ الثينواحدة حضور ما يربو على ث

ا بذلك أغلب تعريفات فوائده، موائم ا اإلطالة من غير نفع واإلطناب مع كلجنبت، ما على ثالث كلمات" مقتصرإنجلترا

، 1من أفهمك حاجته من غير إعادة وال حبسة وال استعانة فهو البليغ كلنها تعريف الجاحظ للبالغة: "البالغة، وم

 .2"ةعن البقي كلمة تكشف" الخليل بن أحمد الفراهيدي لها: وكذلك تعريف"

رب من ضروب المجاز، كون الكالم استعمل في غير ما ها تنبئ عن ض" فإنإنجلتراا درست عبارة "إسبانيا غزت وإذ

عدل  تعداه وإذاعل من جاز الشيء، يجوزه إذا المجاز مففي أسرار البالغة: " ، وهذا ما عرفه الجرجانيه أصالوضع ل

ذي أو جاز هو مكانه ال ا يوجبه أصل اللغة وصف بأنه مجاز على معنى أنهم جازوا به موضعه األصليفظ عمبالل

لم جاز بعبارته المعنى الّذي وضع له الفعل غزا إلى معنى آخر. وإذا كان احتمال فالمتك  3". فيه أصالوضع 

لب د معانيه بين القصد والطا إلى تعدمجازيا، استناد العبارة تعبيرااالعتراض على تصنيف الفعل غزا في هذه 

ذكره عدد المشجعين  ، لقرينةهجم به بمعنىأتى بأن المعلّق  ، ومع اليقينوم، بحسب ما ورد في معاجم اللغةوالهج

رد أو الرهط أو الجيش إلى إسبانيا هو إسناده فعل الغزو الّذي يُسند للف المجاز الظّاهر من غير لبس أو شك الكبير، فإن

 تها،برم

                                                           
 1  الجاحظ، أبو عثمان، البيان والتبيين، الجزء األول، ص 111، تحقيق فوزي عطوي، دار صعب، بيروت، الطبعة األولى

  2 الجرجاني، عبد القاهر، أسرار البالغة، ص 153، دار المعرفة، بيروت، 1891

  3 م ن، ص 141

http://www.ajrsp.com/


 م 0100-01-5المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار الثالثون | تأريخ اإلصدار: 

     

 

   www.ajrsp.com                                                                                                                             333 

 ISSN: 2706-6495 

 
، وهذا إنجلترات ما فيها وما عليها غز كلها بأرضها وجبالها وبشرها وا كلإسباني هكذا يكون المعنى على حقيقته بأنو 

شجعوها، بل جزء من ، بل م، إنما بمن فيها وليس كل شعبها غزاإنجلتراما فيها غزت  إسبانيا بكل حال. فليستفرض م

لكثرة فجاء بالمجاز المرسل واختص منه العالقة الكلية التي دليل على االت شواليأراد ال . لقدمشجعي كرة القدم فيها

أُريد بها  كل كلمةآخر للمجاز على لسان الجرجاني نفسه: " اا بذلك تعريفالجزء، محققيذكر فيها الكل وهو يرمي إلى 

 4ل فهي مجاز" .اضعها لمالحظة بين الثّاني واألوغير ما وقعت له في وضع و

 

 ستسهر هذه الليلة ألعصاب مشدودة وأمراض جديدة متكررة كاتالونيا -0

  بهذه العبارة صدح صوت المعلّق  ،1022 رمان سنةيج على باريس سان ((FC barcelone  برشلونةبعد فوز 

لبيان. وإن كانت أحد أنواع علم اكا المجاز مستخدم، بالمباراةلفريق الفائز أرجاء مدينة ا ي ستعمتعن الفرحة الا تعبير

 ليست كلها ستسهر بل جزء من أهلها... إال أن كاتالونيامرسل ذي العالقة الكلية ألن ال من المجاز هذه العبارة تعد

ة، وهذا ذي وضع لإلنسان في األصل، إلى المدينالمعلّق بإسناده الفعل تسهر، ال المراد هنا نوع آخر من المجاز ساقه

فًا معرو ويغيكون لفظ األصل في الوضع اللاالستعارة في الجملة أن النوع يسمى باالستعارة، ويعرفها الجرجاني: "

 غير ذلك األصل، وينقله إليه نقالاعر في ل الشواهد على أنه اختص به حين وضع، ثم يستعمله الشاعر أو غير الشتد

رينة رمز إليه بق ه به محذوف هو اإلنسان، ثمبمشبمقاطعة كاتالونيا به ه ش، أناليشوله ال. وما فع 5غير الزم ..." 

األرق الذي يصيب اإلنسان. وتعد هذه االستعارة  وم أوعدم الن ، والسهر فعل إنساني كما ورد في المعاجم وهورالسه

المستعار فيها كلمة جامدة، والتبعية الّتي يكون المستعار  ة الّتي يكونلغياب المستعار منه، وبين األصلية استعارة مكني

 . تبعية كون اللّفظ المستعار فعال، فهي استعارة فيها اسما مشتقًّا أو فعال

الخطاب الرياضي هو توظيفه لالستعارات فهي التي تمكنه من إنتاج خطابه، وتأمل فكره الذي يميز أن وجدير بالذكر 

وواقعه باستعارات يحيا بها كما عنون كتاب "جورج اليكوف وجونسون" المؤلف الذي أعاد االهتمام لظاهرة 

ترصيع األسلوب، بل هي أداة لفهم االستعارة كظاهرة متغلغلة في النشاط البشري، ليس كظاهرة زخرفية أسلوبية ل

 العالم والتفكير فيه، والتحدث عنه.

إن توظيف بالغة االستعارة في الخطاب الرياضي، ليس عبثا، بل لوظائفها التي تؤديها إذ تمكن الخطيب الرياضي من 

التعبير عن موضوع بأقل األلفاظ، فضال عن التأثير في المستمع أكثر من غيرها، فاالستعارة إذن وظيفة إقناعية، وقد 

الشرعية ووأد  وإصباغتحفيز واإلقصاء واإلغراء والتمييز والهيمنة اعتبرها الباحث عماد اللطيف: "أداة للتحريض وال

 .6المقاومة وإجهاض النقد، إنها ال تقول أو تعبر فحسب بل تفعل أيضا"

يرون أن  البالغية إذعادة ما ارتبطت االستعارة في ذهن عدد كبير من مستعملي اللغة بالخيال الشعري والمحسنات 

تعماالت اللغوية غير العادية أي العبارات االنزياحية الخارجة عن السياق المألوف في اللغة االستعارة تتعلق فقط باالس

                                                           
  4 م ن ص 104

  5 الجرجاني، عبد القاهر، أسرار البالغة، ص 11، دار المعرفة، بيروت، 1891

 111سابق، ص  السياسي، مرجععماد عيد اللطيف، استراتيجيات اإلقناع والتأثير في الخطاب  6 
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المكتوبة " يعتقد الناس أن االستعارة خاصية لغوية تنصب على األلفاظ وليس على التفكير أو األنشطة، ولهذا يظن 

 7أغلب الناس أنه باإلمكان االستغناء عن االستعارة دون جهد كبير ".

دون أن ندرك ذلك، حيث إن  اليوميةحياتنا االستعارة ال تقتصر فقط على اللغة بل إنها حاضرة بقوة في كل مجاالت  إن

نسقنا التصوري الذي يسير سلوكنا له طبيعة استعارية باألساس وبالتالي يمكن القول إن التصورات التي تتحكم في 

عن كونها تبنين ما ندركه، وعليه فإن  اليومية فضالفي سلوكاتنا تفكيرنا ليست ذات طبيعية ثقافية، ذلك أنها تتحكم 

كانت االستعارة تشكل جزءا كبيرا من نسقنا التصوري  اليومية وإذانسقنا التصوري يلعب دورا كبيرا في تحديد حقائقنا 

 باالستعارة.فإن كيفية تفكيرنا ترتبط أشد االرتباط 

نعيها بشكل عادي، فنحن في جل التفاصيل التي نسلكها في حياتنا اليومية  إن النسق التصوري ليس من األشياء التي

نفكر بطريقة آلية، وذلك تبعا لمسارات سلوكية ليس من السهل إدراكها، وتشكل اللغة إحدى الطرق الموصلة إلى 

فإن اللغة تعد  اكتشافها، وبما أن التواصل مؤسس على نفس النسق التصوري الذي نستعمله في تفكيرنا وفي أنشطتنا

 .لكيفية التي يشتغل بها هذا النسقمصدرا مهما للبرهنة على ا

 "استعارة اللعب حرب" -

بتأملنا للمعطيات اللغوية التي نتناولها في حياتنا اليومية نجد أن الجزء األكبر من نسقنا التصوري العادي استعاري من 

ارة التصورية، يتعلق األمر باستعارة " اللعب حرب " حيث طبيعته، وإليضاح هذه المسألة نأخذ مثاال من االستع

 : ى المنضوية تحته من قبيلويعكس لنا هذا التعبير االستعاري عددا كبيرا من التعابير األخر

 لقد هاجم كل نقط القوة في الفريق 

 أصابت ضرباته الهدف 

 دفاع البارسا ضعيف جدا 

 تسديدة صاروخية 

إن إسقاط عبارات الحرب على كرة القدم يعني أن الشخص الذي تخوض معه هذا الجدال يعتبر غريما لك ذلك أننا 

نهاجم مواقعه وندافع عن موقعنا ونضع استراتيجيات لذلك، وعلى هذا األساس يمكن القول إن جزءا كبيرا من األشياء 

غير أن المعركة هنا ليست حقيقية بل معركة كالمية والجدال التي نقوم بها وقت لعب كرة القدم يبنينها تصور الحرب، 

، وبالتالي نستنتج أن استعارة الجدال حرب من بين االستعارات وغيرهاهنا يقوم على بنى متعددة كالهجوم والدفاع 

  جدالنا.الموجودة في ثقافتنا والتي نحيا بها ألنها تبنين األنشطة التي ننجزها وقت 

 بد من اإلشارة إلى أن هناك ثقافات أو ثقافة ال ينظر فيها إلى الجدال بعبارات الحرب حيث ال وجود أخر ال وفي سياق

لمنتصر ومنهزم وال وجود أيضا لبنيات داللية كالهجوم والدفاع أو المواقع ففي ثقافة كهذه قد ينظر إلى الجدال باعتباره 

                                                           
 7 المرجع نفسه: ص 11
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ى الجدال تختلف باختالف خالصة مفادها أن نظرة الناس إلرقصة أو شيئا من هذا القبيل، وبالتالي يمكن الخروج ب

 . الثقافات

ودفعا لكل ما تقدم يمكن الخروج بخالصة مفادها أن االستعارة ال ترتبط باللغة أو باأللفاظ بل على العكس من ذلك، إذ 

إن النسق التصوري : "لير منها، وهذا ما نعنيه حين نقوأن سيرورات الفكر البشري هي التي تعد استعارية في جزء كب

ين ومحدد استعاريا، فاالستعارات في اللغة ليست ممكنة إال أن هناك استعارات في النسق التصوري لكل منا البشري مب

"8. 

أبلغ من  تي يراها الجرجانيع الكناية الم : يكتمل عقد البيان في التعليق الرياضييطانيسكن الش حيثالكرة وضع  -3

وضع الكرة " :يبي في غير عبارة، نسوق بعضها لالستشهاد، فيقولتالمعلّق الع صلها نصيب في ن، وقد كان اإلفصاح

ا إذا كان يكون حقيقة إن كان مكان سكن الشيطان معروفًا، وقد يكون مجاز " هذا المعنى الّذي قدحيث يسكن الشيطان

ي ال الّذ راد الحديث عن المكان اإلعجازيما أ، فإنمكان الشيطان يستحيل الوصول إليه. والمعلّق إذ أورد هذه العبارة

كنا لسنا في  عن أنه غير محسوس. وإن فضال ،يطان مكان مجهول الموقع، فمسكن الشتصله يد إنسان أو تطؤه قدمه

نى فيها المع ية، حين ذكر المتكلّم عبارة يصحعبير جاء من قبيل الكنامكان الشيطان، فإن استعمال هذا التوارد تحديد 

: دت تجاذبها جانبانالكناية إذا ور إنيورده ابن األثير حين يقول: "، وهذا ما يقي إنما يراد بها المعنى المجازيالحق

  9، وجاز حملها على الجانبين".حقيقة ومجاز

، فما بين عدم التصريح بالمعنى في مزت تتراوح من حيث الوسائط بين التعريض والتلويح واإلشارة والروالكنايا 

مز الّتي في اإلشارة، والكناية الر باشرةلّة ماكناية التلويح، والكناية الد ، وتباعد بين الالزم والملزوم فيالتعريضكناية 

طان حيث ال يالوسائط خفية، يغلب نوع التلويح على كنايات لغة المعلّقين، ومنها عبارة حيث يسكن الشتكون قليلة 

يطان العالقة بين الكرة والش ، إذ إنزم والملزوماعد الحاصل بين الالبالتى المعنى المراد مباشرة بسبب امع إليصل الس

 بط المناسب بينهما .تطاع إيجاد الرالمعلّق اس بعد ما تكون عن أذهان الناس لكنأ

 :لّقين نورد منها على سبيل المثالوتتوالى الكنايات في كالم المع

 تها عن الهدف.المحققة التي ال مجال لتشتكرة مختومة بالشمع األحمر: وهي كناية عن الكرة  -

 ة كناية عن دولة األرجنتين المعروفة بهذا االسم.الالعب الذهبي من بالد الفضة: وبالد الفض -

 ا.ة قاتلة كناية عن ضرب الكرة بالرأس فتصيب مقتال معنويضربة رأسي  -

 .ة المباراةر نتيجاية الوقت ويغيتسجيله في نه الهدف الّذي يتم هدف قاتل كناية عن  -

أهداف المباراة ل يها من المجاز والكناية في آن معا ففتح باب التسجيل كناية عن دخول أوتي فالتسجيل الفتح باب  -

 .يس له باب ليفتح فهو معنى مجازيسجيل لفي الشباك فضال عن أن الت

 الزل.   والزات س ريختر المخصص لقياس قوة الهزتها تقاس بمقياكرة بمقياس ستة ريختر: كرة لشدة قو  -

                                                           
 8 المرجع نفسه: ص 11

  ، القاهرةنهضة مصر دار ،51، ص الجزء الثالث، عرائر في أدب الكاتب والشاالس . المثلابن األثير، ضياء الدين9
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رجة األولى لدأو قدرتها فتسقط من ا تي يخونها الحظللنوادي الانية كناية عن دوري الدرجة الث: دوري المظاليم - 

 .إلى دوري المظاليم

جه بك المعنى إلى فريق عض الفرق باتت تحمل معنى الكناية، فحين تسمع الشياطين الحمر يتيات بمسم ولعل

ا لقب الماكينات فأنت تعني منتخب ساحل العاج،  أم( وحين تقول األفيال Manchester United مانشستر يونايتد ) 

لريال مدريد  يق الملكيامبا للبرازيل والفر، وراقصو السيوك لمنتخب فرنساألمانيا، والدفهو كناية عن منتخب 

. فدين للعراق ومنتخب األرز للبناناالروأسود ، ( اإليطاليjuventusدة العجوز لنادي يوفنتوس )، كذلك السيياإلسبان

لتوافق اللّون  اريخ بيليهكناية عن الالعب األشهر على مر الت وداء أضحتعبين فالجوهرة السعلى صعيد الالا أم

 شابه بقصر القامة. ( للتMessiميسي )ا لقب أسبغ على نجم الكرة وتأبط شر

ساعة بيغ سور برلين أم تتوقّف  هدُ هل ي: "الي حيث يقولالمعلّق عصام الشومع  أما نهاية المطاف في الكنايات

ول لدة الخاسر بين منتخبي ألمانيا وإنكلترا استخدم فيه الكناية الّتي رمز من خاللها إلى ابن" في استفهام حول هوي

البالغة في ربط فعل ت لين وإنكلترا بساعة بيغ بن، وتجللة بسور برزة، فكانت ألمانيا ممثبأشهر ما فيها من معالم ممي

 عريض. انت الكناية المزدوجة من حيث الرمز والتاعة فكوقّف للسللسور، والت سارة بفعل الهدالخ

 

 :في لغة التعليق الرياضي ةثانيا: المحسنات البديعي

تعبير على حد نميق زيين الكالم وتحسينه بنوع من التظر في تالنث عن لم البديع في نص ما فإننا نتحدحين ندرس ع

، أو تورية ألفاظه، أو ترصيع يقطّع أوزانه ، أو تجنيس يشابه بينى تمام ذلك: " إما بسجع يفصلهذي يرابن خلدون ال

  10قابل بين األضداد وأمثال ذلك ".أخفى منه الشتراك اللفّظ بينهما، أو طباق بالت عن المعنى المقصود بإيهام معنى

أبو هالل العسكري: "إن فة مصطنعة كما يوضح ذلك كلتما لم تكن م في النص عامة تجود النص ةوالمحسنات البديعي

وإذا كان نص  11" كان في غاية الحسن ونهاية الجودةف وبرئ من العيوب هذا النوع من الكالم إذا سلم من التكل

كانت أم  لفظيةً  ة المحسنات البديعي، ال يخلو من ة بشكل واضحالتعليق الرياضي الذي توافرت فيه الصور البياني

 ابقة.  ةً،  فإن ما يطرح في هذا السياق متعلق بنوعية هذه المحسنات، ومدى توافقها مع التعريفات السمعنوي

هذه الجملة من تعليق فارس عوض على تسجيل ُمدافع فريق األرسنال  :12دافع خلّصها للَمَدافع" الم " -2

(Arsenal  هدفًا لفريقه منهي ) ا( المباراة لصالحه. ونادي األرسنالArsenal)  يُعرف باسم فريق الَمدافع

ق تقارب الكلمتين المعل (. في هذه العبارة استغلGaners) وذلك ترجمةً لصفة الفريق باللغة اإلنكليزيّة:

َمدافع صفةٌ ل، فلفظ ااد منهما من غير تكلّف وال تصنع، واستفدافع لفظًا واختالفهما في المعنىالُمدافع والمَ 

عبة كرة القدم، وقد أسعف الموقف المعلّق أن دافع توصيف لمركز موجود في لولقب متداول للفريق، والم

، مستحسن الوقع سط أو غيرهما، لينشئ جناسا جميالمسجل الهدف مدافع وليس مهاجما أو العب خطّ الو

 . خفيفًا على السمع

                                                           
  10 ابن خلدون، عبد الرحمن. المقدمة، ص 1099، مكتبة المدرسة ودار الكتاب اللبنانين، بيروت 1893

 11العسكري، أبو هالل. كتاب الّصناعتين، ص 193، تحقيق علي البجاوي، الطبعة األولى، دار إحياء الكتب العربّية، 1851

  https://www.youtube.com/watch?v=p4E2cp_4Wu012 ، تعليق فارس عوض على مباراة أرسنال ونيوكاسل
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قم عشرة يجدد الِعشرة في الشباك" هذا الجناس ر"ال عشرة:رقم عتيبي معلّقًا على العب يحمل الوكذلك قول ال

أما س: "جنيعبد القاهر الجرجاني بقوله عن الت الذي يوضحهما كان ليرى كذلك لوال استحسان المعنى، 

ن العقل موقعا جميال، وقد تبين أن ما ه معنييهما معإذا كان موق للفظتين إالك ال تستحسن تجانس االتجنيس فإن

فظ وحده لما كان فيه مستحسن، ولما ى التجنيس من فضيلة أمر ال يتم إال بنصرة المعنى، إذ لو كان بالليعط

عريف يقصد بها الجناس بناء على تعريفات وورود كلمة تجنيس في هذا الت .13وجد فيه إال معيب مستهجن"

يسمي هذا الفن من البديع اللفظي مع تعريفاتهم عبد العزيز عتيق: "ومن العلماء من علماء البالغة الّذين ج

  14.ى واحد "، ومن يسميه مجانسا، ومن يسميه جناسا، أسماء مختلفة والمسماتجنيس

  السجع  -0

، يتنافس المعلّقون في البحث بات الزمة في كل مباراة كرة قدم الّذي النغم الموسيقيجع هذا من الجناس ننتقل إلى الس 

ون ق على المباراة أشبه بأنشودة يغنعليبراعتهم في جعل الت وابتكارها، محاولين إبرازعنها وإظهارها أو ابتداعها 

ع بحسب اصطالح البالغيين جار الصوت على وتيرة واحدة. والسمقاطعها، شأنهم شأن الحمامة الّتي تسجع في تكر

جع ما توافقت فقره ر وأفضل السواصل في الحرف األخير وهو في النثر كالقافية في الشعتوافق الفاصلتين أو الفهو: "

مع  اف والتصنع، حيث كان عفو الخاطر ومنسجمفضى إلى شيء من عدم التكلوإذا كان الحديث في الجناس أ.  15"

ع اللّغة فيستبدل شف، إذ نستمع إلى رؤوف خليف يطوجهد لكي يكت كلف في السجع ال يحتاج إلى أيالت السياق إال أن

جنسية لتتناسب مع  عينيميل الياء في كلمة أو حين يُ  ،لتتناغم مع المعمورة واألسطورة الكرة بالكورة مضيفًا الواو

 "، مباراة كاإلعصاريا حبيبي نار نار: "عة فنستمع إلى خليف نفسه صادحاج. وتتوالى العبارات المساألرجنيتني ميسي

ة تنضوي على سجع عصار في عبارويقابله العتيبي في استخدام اإلاء بين نار وإعصار، حيث تتوافق األلف والر

حين يسجل  عةحمد علي سلسلة من الكلمات المسج، ويستعمل مبها من اليسار فأرسلها كاإلعصار"طلوتشبيه فيقول: "

هما الهاء  " حيث تشترك الكلمات الّسابقة في فاصلتينا: "عملوها، فعلوها  في الشباك وضعوهافريق ما هدفًا صارخ

هللا عليك تسلم : "حين يحوجه السجع ذلك قائال ةغة الفصيحة للهجته المصريسه اللعلي نفد يخضع محم مواأللف،  ث

" وغيرها من م: "كر وفر، ال تصد وال تردجع كقولهبما استشهدنا به في الجناس شاهدا على الس رجليك" ونستعين 

 ن وخالفها جزء منهاها شروط السجع لدى البالغييتي استوفى بعضالعبارات ال

فقراته، أن يأتي خاليا من  جع ما تساوتطف محمد في البالغة العربية وهي: "أفضل السروط هذه أوردها عاوالش 

ها تعلى سجي ا للمعنى بحيث ترسل المعانيالتكلّف رصين التركيب، أن يكون خاليا من التكرار، أن يكون اللّفظ تابع

 . 16لتطلب األلفاظ الّتي تناسبها "

، والجواب ، وعن غاية هذا الوصفزيل بعازف الليللماني أوالعالقة الّتي تجمع الالعب األتلك وقد يتساءل سائل عن 

المطرف جع بين وبعيًدا عن تصنيف أنواع الس المعنى.ترابط في  أرادها المعلّق من غير أي الموسيقيّة الّتيها النّغمة إن

 والمرصع والموازي والمشطر، 

                                                           
  13 الجرجاني، عبد القاهر . أسرار البالغة، ص 5، دار المعرفة، بيروت، 1891

  14 عتيق، عبد العزيز. علم البديع، ص 189، دار الّنهضة العربية، بيروت.

  15 محمد، عاطف فضل. البالغة العربية، ص 158، دار المسيرة، الّطبعة الثانية، عمان، 1015

  16 محمد، عاطف فضل. البالغة العربية ، ص 190، دار المسيرة، الّطبعة الّثانية، عمان ،1015
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عبير ف ما في التف أن الحكم على تكلما ينبغي اإلشارة إليه لإلنصا نلمعلقين، فإاستعماال لدى ا األنواع أكثر وعن أي

هذا المعلّق  تي تخرج اللّغة عن طوع المعلّق،اتج عن سخونة الحدث الّ يكون مرده إلى االرتجال في التعليق الن قد

في أقل من ثوان في أغلب  الغوي ء الكروي جماالتي تثير الحماسة، وتضيف إلى جمال األداالمطالب بالكلمات ال

انية، جزء من الث، إذ كما على الحكم أن يطلق صافرته في معلّق بالحكم فيه شيء من الواقعيةتشبيه ال األحيان، ولعل

، ألن سرعة الكرة لن ةغني الموقف بالعبارة المالئمة له في جزء من الثّانيعليه أن ي بق الّذي يتوجكذلك هو المعل

 المناسبة للمقام.  و بحثه عن الكلمةر بطء المعلّق أتنتظ

، ال دراسة موالبديع في لغته داللة البيانالهدف دراسة  ما تحتمل من حيث البالغة، وألن عليق فوقتوكي ال نحمل لغة ال

ن وعين م، ويعود ذلك لغياب هذين النورية في الرسالةباق والتالقارئ سيلفته غياب الط البيان والبديع عامة، لذلك فإن

( بأنه الكبير Messiي )نواع البديع عن لغة المعلّقين، وال تجزي عبارة واحدة تتضمن طباقًا في وصف الالعب ميسأ

 .عليقة فلم تجد لها مكانًا في نص التوريعلى استخدام الطّباق، أما الت اعلى صغره لتكون شاهد

 

 خالصة:

نص  ة فيا في مورد محاكمة البالغة العربيكنا لسنين، وإن قين الرياضيبالغة المعلمن فيض هذا باختصار غيض   

ا غالبية المباريات، وأنها غالبور نصيبها في الركون وباطمئنان إلى أن للمحسنات والصه يمكن التعليق الرياضي، إال أن

 .تعة المشاهدة لدى المشاهد العربيما أضافت متعة االستماع إلى م

 

 :ثـحـبـال جـائـتـن

 الرياضيين المعلقين عند الرياضي الخطاب لغة بالدراسة نتناول أن السابق النظري اإلطار ل خال من حاولنا لقد

 وسالملم بالدليل اإلحصائيات أظهرت حيث كبيرة، جماهيرية عبيةش من اللعبة هذه تكنسيه لما بالنظر وذلك العرب،

 ومستواهم وأجناسهم أعمارهم اختالف على شاهدينمال ماليين اتبمئ يقدر والذي العالم في لمشاهدينل الكبير لعددا

 دراسة إنها بل ،الفكري الترف أو التسلية ضمن تدخل أن يمكن ال التي الدراسة هلهذ مبررا دنج فإننا وعليه الثقافي،

 : التالية جالنتائ إلى توصلنا فقد وعليه ته،ازوممي خصائصه وبيان الرياضي الخطاب لغة على الضوء لتسليط تسعى

 من المستعملة العبارات تمعن خالل من يظهر ما أشد ذلك ويظهر الرياضي، التعليق في وازن ضورح لبالغةل -

 فصنو وشتى والجناس واالقتباس والتشبيه باالستعارة التعليق نصوص تزدحم حيث الرياضيين، المعلقين لدن

 .البديعية المحسنات

 وسحر جمالية إلى الموضوعي، الوصف رتابة، من الرياضي النص إخراج في البديعية المحسنات تساهم -

 .المتلقي لدى واضحا أثرا ويترك خاصة متعة يخلق مما بالحركات، تمتزج التي التعابير

 عن فضال معينة، معلومات المتلقي إبالغ قصدية على نيمب أنه ذلك ،النص شروط الرياضي التعليق على تنطبق -

 احضوره ينبغي التي األربعة التواصل عناصر ورحض إلى إضافة والفاعلية، التفاعلية مثل الصفات بعد اجتماع

 التواصل. قناة الرسالة، إليه، المرسل المرسل،: وهي نص، كل في
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 (البدايات الالزمة للنشوء والنمو والتجسيد الديمقراطي)

The necessary beginnings for emergence، growth and democratic embodiment 

 

  د. عبد المجيد نايف أحمد عالونة /الباحث

 فلسطين ،رام هللا، أستاذ علم االجتماع وباحث في مجال العلوم االجتماعية

 a_dr.abed@yahoo.com :ailmE 

 

 

 :الملخص

شروط التنمية السياسية وتحديد  ،االستراتيجيات األولية الالزمة للنمو الديمقراطيتوضيح  لقد هدف هذا البحث إلى         

عوامل  :وتوضيح كل من ،ومكافحة الفساد ،التنمية الديمقراطيةوتوضيح صورة  ،الالزمة لحدوث عمليات التحول الديمقراطي

. كما هدف هذا البحث ايضاً الى توضيح عمليات التنمية الالزمة للتحول وتعزيز النظام الديمقراطيو ،تقدم المناقشة الديمقراطية

 ،األساسية الالزمة للنظام الديمقراطي المبادئالسياسي الحاكم و الديمقراطي لنظامفي ظل وجود االشرعية  قوةالصورة  :كل من

 الديمقراطيةوالتنمية  األمم المتحدةوتوضيح دور  ،الديمقراطي الفعليالنظام ظل تطبيق  الحقوق فيو ،قيم النظام الديمقراطيو

ومدى مساهمته في معرفة وتحديد البدايات الالزمة للنشوء والنمو والتجسيد  هحث في توضيحوتمثلت أهمية هذا الب، في العالم

بحث نظري/  كونه ،المحددة بسنة نشرةضمن الحدود النظرية الموضوعية والزمانية هذا البحث  وقد جاءت حدود ،الديمقراطي

بأشكال مختلفة ما وعلى دراسات سابقة نظرية وعملية ايضاً  هو معتمداً بذلكو ،توضيحي/ تجميعي/ للمعلومات استعراضي/

وقد توصل  ،المنهج التحليلي النقدياستخدام منشورة في مجالت وغيرها، وقد اعتمد بذلك على  وأبحاثبين كتب ومؤتمرات 

 بدايات الزمة ومهمة للنشوء والنمو والتجسيد الديمقراطي في داخل كل مجتمع ساعي لذلك، وقد أوصى ه ال بد من وجودالى أن

 والمؤسسات العاملة في المجتمع وبشكل متعاون.  األفرادالبحث في نهايته بضرورة العمل على دعم هذه البدايات من قبل  هذا

 النمو الديمقراطي، االستراتيجيات األولية، التنمية السياسية، الشرعية، الحقوق.  الكلمات المفتاحية:
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The necessary beginnings for emergence، growth and democratic embodiment 

 

Abstract: 

       The aim of this research is to clarify the primary strategies necessary for democratic growth, 

to define the conditions for political development necessary for democratic transition processes 

to occur, to clarify the image of democratic development, to combat corruption, and to clarify 

each of factors that advance democratic debate, and development processes necessary for 

transformation and strengthening the democratic system. This research also aims to clarify both: 

the image of legitimate power in the presence of the ruling political democratic system and the 

basic principles necessary for the democratic system, the values of the democratic system, rights 

under the application of the actual democratic system, and to clarify the role of the United 

Nations and democratic development in the world, and the importance of this Research in 

clarifying the extent of its contribution to knowing and determining the beginnings necessary for 

emergence, growth and democratic embodiment. And in various forms between books, 

conferences and research published in magazines and others, and he relied on the use of the 

critical analytical method, and he concluded that there must be necessary and important 

beginnings for emergence, growth and democratic embodiment within every society seeking this, 

and this research recommended at the end the necessity of Work to support these beginnings by 

individuals and institutions working in the community in a cooperative manner. 

Keywords: democratic growth, primary strategies, political development, legitimacy, rights. 

 

 المقدمة: 

فاي مختلاا المجااالت  االنتشاارإن النمو الديمقراطي في بداياته ال بد إال أن يكون له أجواء مناسبة تساعده على التسرع في       

بطريقااة  هيئااةوم، الوجااود لااهقومااات أساسااية الزمااة فااي ، لااذلك فااال بااد ماان وجااود مواالقتصااادية وغيرهاااالسياسااية االجتماعيااة و

 لهذا التحول ومن هذه المتطلبات األساسية هي:  استعداداً مناسبة 

كال دولاة فاي ذلك االقتداء  كما تحتاج الى من الحضارات المختلفة، إيجابي ما هو، أي االستعداد لتقبل وعاء حضاريوجود   -1

كأمر طبيعي لذلك األخذ بالتقادم، ولاذلك فاال باد مان وجاود تهيئاة مناسابة  منها تقدماً وحضارة ً  األكثربالدول  ُمقارنةً  نشوء تقدمها

 قبل الدول اآلخذة بهذا االقتداء. من 

 . العلم والمعرفة لمواكبة التحديث عقلي قائم على استعداد – 2

 .       لعقل والحرية والكرامة اإلنسانيةمناخ ثقافي واجتماعي يتضمن االحترام ل -3
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مختلاا الناواحي من الذكر هنا أن تلك االستعدادات لتقبل النمو والتحاول الاديمقراطي ال باد لهاا إال أن تكاون علاى كما ال بد       

. لينعكس ذلك بطريقة إيجابية على المعايير القيمية وعلاى ية والثقافية والتعليمية ... الخالسياسية واالقتصادية والفكرية واالجتماع

فالديمقراطية هنا تعني ميل الجماعة البشارية الموجاودة فاي داخال المجتماع الاى لذلك المتعدد الوجوه واإلشكال،  اإلنسانيالنشاط 

 ماا يمكان مان المشااركة فاي القارار واألقنااع لادى الليار، وأقال ماامعقلنة شؤونها المتنوعة وتنظيمها بشكل سليم وإدارتها باأكثر 

وألجال تعمياق مفهاوم  ذلاك اعتبااروعلاى  ،) 250ص ، م 2001، افع وآخارون ...بشاير نا (فاي تعاملهاا يمكن من القسر والعناا

المواطنة المتساوية في النظرة والتطبيق الفعلي السليم، وتحويل المواد الدساتورية والقاوانين الصاادرة الاى حياز الواقاع لمصالحة 

 –  250ص   ص، مرجاع ساابق، بشاير ناافع وآخارون ... ( جميع الفئات االجتماعية، لاذلك فاال باد مان وجاود الواجباات التالياة:

253 .) 

 . تلا أفراد وفئات ومؤسسات المجتمعالحسنة لدى مخ النيات -1

 .الديمقراطية السياسية من جميع األطراف الثقافة وإيجادتطبيق  -2

 .الحكومية واألهليةوجود المؤسسات الديمقراطية  -3

 .وهي المنظمات غير الحكومية مؤسسات المجتمع المدنيالعمل على دعم  -4

 .الجميع تسيس، من خالل العمل على تحديث وتطوير البنية االجتماعية التقليدية -5

 .وما ينتج عنه العمل على محاربة الفساد -6

 .  استثناءلجميع أفراد المجتمع بال  مساعدة ورفع المستوى المعيشي -7

 

 أهداف البحث: 

 تتمثل أهداف هذا البحث بكل مما يلي: 

الالزمة لحدوث عمليات وتحديد شروط التنمية السياسية  ،توضيح االستراتيجيات األولية الالزمة للنمو الديمقراطي – 1

 التحول الديمقراطي.

عمليات التنمية و عوامل تقدم المناقشة الديمقراطيةوتوضيح كل من  ،إظهار صورة التنمية الديمقراطية ومكافحة الفساد – 2

 النظام الديمقراطي.الالزمة للتحول وتعزيز 

المبادئ األساسية الالزمة للنظام السياسي الحاكم و الديمقراطي قوة الشرعية في ظل وجود النظامالمعرفة كل من صورة  – 3

 الديمقراطي. 

والتنمية  النظام الديمقراطي الفعلي وتوضيح دور األمم المتحدةظل تطبيق  الحقوق فيقيم النظام الديمقراطي وتحديد  – 4

 . الديمقراطية في العالم

 

 أهمية البحث:

 تتمثل أهمية هذا البحث في المساهمة العلمية والعملية بكل مما يلي: 

الالزمة لحدوث توضيح االستراتيجيات األولية الالزمة للنمو الديمقراطي وتحديد شروط التنمية السياسية يساهم في  – 1

 .في داخل المجتمع عمليات التحول الديمقراطي
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عمليات و عوامل تقدم المناقشة الديمقراطيةإظهار صورة التنمية الديمقراطية ومكافحة الفساد وتوضيح كل من يُعزز  – 2

 .في داخل المجتمع التنمية الالزمة للتحول وتعزيز النظام الديمقراطي

بادئ األساسية الالزمة المالسياسي الحاكم و الديمقراطي قوة الشرعية في ظل وجود النظامالمعرفة كل من صورة ينمي  – 3

 . الموجود في داخل المجتمع للنظام الديمقراطي

النظام ظل تطبيق  الحقوق فيتحديد قيم النظام الديمقراطي ويتمثل باحتوائه على يزود المكتبة العربية ببحث جديد  – 4

  دول العالم أجمع. الديمقراطية في والتنمية  وتوضيح دور األمم المتحدة ،الديمقراطي الفعلي

 

 للنمو الديمقراطي:  الالزمة االستراتيجيات األولية – 0

الالزمة للنمو والتحول الديمقراطي لها مستويات للصالح الشخصي والعاائلي  األساسيةإن االستراتيجيات أي طرق التوافق        

والبلدي والقطري والقومي، فالمهم هنا هو كيفية النفاذ من المستوى الشخصي وتجاوزه الى المستوى القومي الذي يُعتبار كاأعلى 

والمجااال والحاادود المناساابة لجعاال تلااك كااان وذلااك ليااتم العماال علااى رساام الطبيعااة  أينمااامسااتوى بالنساابة للمااواطن فااي بلااده 

االستراتيجيات للصالح القومي أوالً ومن ثم فإن الصالح الشخصي الخاص والعاائلي يمكان أن ياأتي تلقائيااً إذا تام تحدياده والعمال 

وبماا  ةواألصاعدمع واقع ما يجري من تلييرات على مختلا المجااالت  لتتالءمعلى تطبيق النمو لتلك االستراتيجيات المرسومة 

بطريقاة  باساتراتيجياتماع الصاالح القاومي للبلاد المعناي باذلك، ألن تطبياق ماا جارى رسامه مان طارق للتوافاق والمتمثلاة  يتالءم

صحيحة وسليمة وخالية من الفساد يؤدي بالتالي الى النهوض باالمجتمع الاى مزياداً مان النماو والتطاور والتقادم والتحاديث بشاكل 

والعمل علاى تحاديث المجتماع فاي  االهتمامالعالم أو كمقدمة سليمة لمواكبة ما يجري من خالل  يواكب ما يجري في مختلا دول

 مختلااا المجاااالت المتباينااة العامااة منهااا والخاصااة الداخليااة والخارجيااة القديمااة منهااا والحديثااة السياسااية والفكريااة ماان ناحيااة

 .  واالجتماعية من ناحية أخرى واالقتصادية

على نمو وتطاوير المجتماع نحاو التحاول الاديمقراطي  لالستعدادة العمل على رسم الطرق التوافقية المناسبة كما أن ضرور       

وغيار معروفاة ضاللة لماا يجاري، طارق أخارى قاد تكاون مُ أن يكون ذلك مواكبااً لماا يحادث عالميااً وعادم االنعازال فاي  إالال بد 

اهير المختلفة وحتى الفئات الحاكمة في النظام السياسي ككل، ولقد بات مان النتائج لما سيحدث في المستقبل القادم للمجتمع والجم

، تفوقت نمااذجهم علاى النمااذج الها أو عال مقامهم أو ذاع صيتهمفي أعمالواضح أنه كلما اشتدت قوة الفرد في عمله أو الجماعة 

أو  Management وأيضاااً فااي التنظاايم  (،93م، ص  1991يااق، قسااطنطين زر)  فااي الوجااود والعماال وانتشاااراً األخاارى فعااالً 

. كما أن العقالنية في تصرف  Expectations والتطلعات –  Hopesواآلمال – Treatment Of Maladies المعالجة للعلل

 : رئيسية وهي أسسن تقوم على ثالثة أ إالال بد  أساسهاالناس على 

 .الموضوعية -1 

 . الخضوع للنقد – 2

 وإظهارهااالحقيقاة  يث أن التضحية في سابيلالمهمة لقيام الحقيقة ح األشياء، وهذا ما جعل االعتبار أن ذلك من العزم والجد – 3

ة لادى مختلاا فئاات المجتماع، كماا يجب أال تعتبر أدنى منزلة أو أقل قادراً مان التضاحية فاي سابيل الاوطن أو االساتقالل والساياد

كمااا تاام وصاافها مطلوبااة فااي كاال زمااان ومكااان، اال أنهااا أوجااب مااا تكااون فااي أوقااات  الثابتااةعتباار أيضاااً أن العقالنيااة الواعيااة تُ 

 ، والعناية في المجتمعات المتخلفة حصناً منيعاً هي أجدر باالنتشار اعتبارهااالضطرابات كوقتنا هذا والعقالنية ب
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المزيااد ماان الرعايااة والعنايااة فااي  المتقدمااة بعااد أن يتااوفر للعقالنيااةوذلااك علااى لحاااق هااذه المجتمعااات بمطالااب العصاار والاادول 

أو الدول المتخلفة" للتوافق مع متليرات هذا  المتأخرةالدول  أوالمجتمعات المذكورة "الدول النامية أو دول العالم الثالث والرابع 

 .( 61 – 67ص  صسابق، ، مرجع قسطنطين زريق) العصر الجارية بتسارع فائق مثلما هو ظاهر أمام الجميع

قادر مرساوم ، فااألمور  أنهااعلاى اعتباار  األحاداثتلييار مجارى  ىنكر قدرة اإلنساان علاإن اإليمان األعمى يجعل البعض يُ      

،  فذلك العمل جعل شرائح كبيرة في المجتمع راساخة فاي يجب التقبل بها كما تأتي أحكامخ عندهم مقبولة كما هي وللحياة والتاري

بعيدة عن مواكبة التطورات الجارية مما يجعلها عرضة للضاعا ومان ثام  أيضاً  هذا يجعلهاو ،أوضاعها وأوهامها وغير ناهضة

خارجيااة ماان أجاال التباادل والتطااور علااى حسااال تلااك الاادول والمجتمعااات  التاادخل المباشاار واللياار مباشاار ماان دول وأطااراف

فاال تعاارض ماا باين القادر  ،المخفية وغيال الفهام الصاحيح األسرارفسر بالعجز عن محاولة إدراك الموصوفة بالمتخلفة، فذلك يُ 

 ، مرجاع ساابق،قساطنطين زرياقة )فاي التكاوين والتوجياه لاحاداث الجاريا اإللهياةعن عمله  للحكمة  اإلنسانوما بين مسؤولية 

 .( 43ص 

مستسالماً  اإلنساان يجعل مان األول األمر، ذلك أن من الشعور بالعجز ومحاولة النهوضإن القبول بما يجري هو أمر أخطر      

بال شارائح مان ق اإليماان، فكيا إذا كان ذلاك وضاع الجارية أو مواجهة أي منهالما يحدث وغير راغباً أو محاوالً في التليير لا

قاادم ال بد اال أن يأتي بنتائج سلبية جد خطيرة علاى المجتماع فاي حاضاره الحاالي ومساتقبله الفذلك كثيرة في بعض المجتمعات؟ ل

واال بقاي متخلفااً وعرضاة للتادخالت الخارجياة ، لمواكباة ماا يجاري مان حولاهومتطلباات الحضاارة الحديثاة  يتالءمللنهوض بما 

القائماة فاي أساساها مان قبال بعاض الادول ك لياة  ) * ( والديمقراطياة الصاورية اإلنساانتحت ذرائع التنمية البشرية وحماية حقوق 

                                                 
  Democracy Shamصوريه: ديمقراطية  ) * (

 نظام حكم سياسي يشبه من حيث الشكل النظام الديمقراطي في بعض جوانبه إال أنه يختلا عنه من حيث المضمون.هي:          

االستبدادية. وقد ظهرت معظم انتشرت نظم الديمقراطية الصورية في بعض دول العالم الثالث كصيلة مخففة من صيغ النظم 

نماذجها بعد انتهاء الحرل الباردة كوسيلة من وسائل تكيا األنظمة االستبدادية مع التليرات التي حدثت في العالقات الدولية بعد 

مها نظ ىانتهاء تلك الحرل. وكان من أهم تلك المتليرات زيادة الضلوط الخارجية على النظم االستبدادية إلدخال إصالحات عل

السياسية، خاصةً أن تلك النظم لم يعد بإمكانها الحصول على نفس الدعم والتأييد الخارجي الذي كانت تحصل عليه خالل فترة الحرل 

 الباردة. 

وتتميز نظم الديمقراطية الصورية بإعالن الدولة رسمياً تبني النظام الديمقراطي، واتخاذ إجراءات تسمح بالتعددية الحزبية، وحرية 

. ولكن يتم في نفس الوقت تكييا تلك اإلجراءات لصالح النظام الدولةرأي والصحافة، وإجراء انتخابات دورية للمناصب العليا في ال

الحاكم عبر وسائل دستورية وقانونية وسياسية تفرغ تلك المظاهر الديمقراطية من محتواها الحقيقي. األمر الذي يؤدي عملياً إلى بقاء 

 تبدادي وعدم إحداث تلير في النخب الحاكمة، أو تليير حقيقي في آلية الحكم. جوهر النظام االس

سمات التي تتميز بها الديمقراطيات الصورية والتي تمنعها من أن تكون ديمقراطيات حقيقية في لويمكن تلخيص أهم العناصر وا  

 النقاط التالية:

 ريعية وسلطة قضائية إال أن النظام الحاكم يسيطر عملياً على غيال أي فصل حقيقي للسلطات: فعلى الرغم من وجود سلطة تش

السلطتين التشريعية والقضائية. وتتم هذه السيطرة على السلطة التشريعية من خالل سيطرة الحزل الحاكم عليها بواسطة 

ة القضائية فإنها تتبع السلطة االنتخابات، التي يتم تكييفها قانونياً وإجرائياً لتأتي نتائجها في مصلحة ذلك الحزل. أما السلط

التنفيذية من خالل سيطرة األخيرة على تعينات القضاة وميزانية الجهاز القضائي، وغالباً ما نجد في مثل هذه األنظمة وزارة 

 للعدل تُساهم مع رئيس الدولة )ملك أو رئيس( في السيطرة على الجهاز القضائي في الدولة. 

 ي تستخدمها الحكومة ضد اآلراء التي تراها خطرة عليها وتمس مصلحة النظام السياسي، فيتم وضع قيود كثيرة على حرية الرأ

بذلك حظر إبداء الرأي في مثل هذه القضايا، هذا إضافة إلى أن الحكومة تسيطر في ظل أنظمة الديمقراطية الصورية على 

لكبرى، ويتم تمويل هذه األجهزة من الخزينة العامة أجهزة اإلعالم الجماهيرية مثل اإلذاعة والتلفزيون ومؤسسات الصحافة ا

وتسخيرها للترويج والدعاية للنظام الحاكم. في نفس الوقت الذي يتم فيه منع المعارضة أو أي أطراف مستقلة من إنشاء وسائل 

 إعالم جماهيرية موازية. 
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ومصالح آنية وشخصية فقط دون العمل الجااد علاى تحقياق عملياة التنمياة  واستقاللية لتحقيق رغبات دول معينةاستقاللية خاصةً 

 .           تية المختلفة من مجاالته الحياالبشرية المستدامة أو التنمية االقتصادية والعمل الجاد على النهوض بالمجتمع في أي مجاالً 

بضارورة إحاداث التلييار أو العمال الكتساال  فاقدة لإلحساسكما أن اإليمان األعمى بأي موضوع يجعل من بعض الشرائح      

، مرجاع قساطنطين زرياق) لذلك بقي وجودهم سلبياً في المجتمع وال يقوم علاى أي عمال إيجاابي ،القدرة عليه في ذلك الموضوع

 ؟  ....بالواجبات ام ال اإلحساسصحيحاً أن تحديد الموقا أو غيره ينتج عند  فهل(، 42ص  سابق،

خارجة عن إرادة الابعض وال ليست ظاهرة سطحية فقط  ،والجماعة اإلنسانوالمتمثلة بين  إن العالقة االجتماعية الموجودة       

حيث أن االنتماء الى فئة اجتماعية معينة يعني إذاً االعتراف بأن هذه  كائن البشري في تعامله مع اللير،هي منفصلة عن حقيقة ال

الخاصااة بكااال الطاارفين، وأن توجااه مساالكه االتجاهااات المالئمااة  األعمااالالفئااة يمكنهااا بالفعاال أن تطالااب المنتمااي اليهااا باابعض 

بعض الجهاود علاى الشاخص المنتماي تعمال علاى فارض لا " الجماعاة"أي الاى أنهاا  باإلضافةألهدافها المنشودة والخاصة بهما، 

، ل علاى تصارفات ذلاك الفارد ونشااطاتهإليها، إضافة الى وضعها لبعض الحدود المتعلقة برغبات الفارد وتملاي عادد مان األشاكا

يمثل الواقع االجتماعي لسلطة الجماعة الحاكمة الموجاود بهاا ذلاك الفارد بلاض بالتالي الفرد لجماعة ما وهو  انتماءفهذا بطبيعته 

ص ص  ، م 1913، ألبياار جاان ولياام) النظر عن طبيعته وطبيعة الوقت الذي يوجد فيه سواء كان ماضياً أم حاضراً أم مستقبالً 

9 – 10 ). 

، أي قدرتها على التأثير في وسطها ومحيطها الطبيعاي واالجتمااعي على التأثير الخارجي على الجميع كما أن قدرة الجماعة     

، السالطة االجتماعياة فيهاا إذاً  حيث أنالقريب منها، مشروطة بقدرتها على التأثير داخلياً في أعضائها المنتمين إليها من األفراد، 

 ،(14 – 13ص ص  بق، ، مرجع ساجان وليام ألبيارة )هي سلطة دافعة ألفرادها وأفعالهم أكثر منها قاصر

                                                                                                                                                                    

 خدم المصلحة المباشرة للنظام الحاكم، فتتم صياغة تقوم الحكومة، في ظل غيال مبدأ فصل السلطات، بتكييا القوانين وفقاً لما ي

بنود الدستور بما يخدم تلك المصلحة ويؤدي إلى استمرار بقاء الحكومة في السلطة. فيما يتم تشريع قوانين تحد من حرية قوى 

 المعارضة وحركتها، مثل حظر نشاط بعضها، ووضع العراقيل أمام نشاطها التي يسمح لها بالعمل من خالله.

  في الدول الملكية التي تطبق أشكال من الديمقراطية الصورية، تتركز السلطة الفعلية في يد الملك الذي يصل إلى السلطة عن

 طريق الوراثة، وذلك األمر يتناقض عملياً مع أحد من اهم مبادئ الديمقراطية وهو مبدأ تفويض السلطة.  

اطيات الصورية، فإنها غالباً ال تتم بشكل تنافسي، أو أنها تجري تحت أما االنتخابات لمنصب رئيس الدولة في دول الديمقر

 قيود وظروف كثيرة تمنع المنافسين الحقيقيين من منافسة رئيس الجمهورية. 

  يكون المال العام والوظيفة العامة وجميع مرافق وممتلكات الدولة مسخرات في دول الديمقراطية الصورية لصالح حزل

 ذي يعني غيال أي شكل من أشكال تكافؤ الفرص بين القوى السياسية. الحكومة، األمر ال

أن كل ذلك يؤكد أن نظام الديمقراطية الصورية يختلا بشكل جوهري عن النظم الديمقراطية الحقيقية. حيث تليب في األولى      

التأثير في النظام السياسي. كما أن الممارسة مكانية تحقيق اللاية الرئيسية من النظام الديمقراطي متمثلة في قدرة الناس على إ

السياسية في نظم الديمقراطيات الصورية ال تؤدي إلى تليير واستبدال النخبة القائمة، أو حتى الحد من استبداد تلك النخبة وفسادها 

ات أي لعبة. واللعبة يُشترط واحتكارها للسلطة. وباختصار فإن النظام الديمقراطي يشبه اللعبة، مما يعني خضوعه لنفس شروط وآلي

ووجود حكم مستقل يضمن تطبيق تلك القواعد. وغيال ذلك الشرط ينفي ، لكي تصبح حقيقية، وجود قواعد تطبق على جميع الالعبين

ي نفس عن اللعبة صفتها الحقيقية. لذلك فال يمكن تخيل قيام لعبة ما يسمح فيها ألحد األطراف بخرق قواعدها بالطريقة التي يريد، وف

الوقت يكون ذلك الطرف هو الحكم في تطبيق قواعد اللعبة. ألن ذلك يؤدي بشكل تلقائي إلى انتصار ذلك الطرف في جميع المنافسات 

التي يدخلها، وبالتالي انتقاء وجود اللعبة في أرض الواقع. وينطبق هذا األمر بشكل واضح على الممارسات التي تتم في أنظمة 

ة. حيث نجد قواعد الممارسة السياسية، التي يحددها الدستور والقوانين، قد تم وضعها من قبل الحكومة وهي أحد الديمقراطية الصوري

األطراف في العملية السياسية. كما نجد أن هذه الحكومة هي الحكم في تطبيق تلك القواعد من خالل سلطة قضائية تابعة لها وال تتمتع 

تم فيه استبعاد الالعبين القادرين على منافسة الحكومة. وتكون النتيجة ان هذا النظام ليس سوى بأي استقالل. في نفس الوقت الذي ي

)المصدر: عبد الناصر حسين المودع، دليل المصطلحات السياسية، . نظام استبدادي، يمارس استبداده بشكل متخفي وأكثر ذكاءً 

 (. م2005، د. ط، المدنيةصنعاء: مركز التنمية 
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ول أأفرادهاا، ولاذلك فاال باد مان العمال الاد مان قائداً للبرهان على ذلك وهاو قاوة الجماعاة فاي التاأثير علاى كال فارد  فهذا يعتبر 

ج عنااد تطبيااق التااي قااد تناات األخطاااءوالتوضاايح الاادائم فااي الكشااا عاان الوسااائل التااي ماان شااأنها أن تعماال علااى إصااال  بعااض 

هناا وال باد مان الاذكر  ،ذلك النظام في أي مجتمع كاان ىالتي قد تأتي نتيجة لبعض القائمين عل األمراضتلك الديمقراطية وتعالج 

 ،ول له خاصيةً ثالثة أساسيةً أخرى مهمة وهي العمل علاى إباراز المزاياا الطبيعياة للديمقراطياة عناد تطبيقهااأأيضاً أن العمل الد

ألن الجاناب  ،د البحث المستمر عن ما هو صاحيح ودائام حتاى لاو كاان  بشاكل نظاريعطيها بعإضافةً الى الخبرة التي يمكن أن تُ 

الوساائل  اعتماادحياث أن النظري للنظاام الاديمقراطي سيصابح فيماا بعاد نظامااً عمليااً مطبقااً فاي المجتماع السااعي لاذلك النظاام، 

 أوروباا دول مريكية قبلاألصة في الواليات المتحدة السلمية البسيطة والسهلة جعلت من الديمقراطية نظاماً ناجحاً في البداية وخا

وجاود بعاض مان  قياماه مان الحقيقاي والفعلاي ال باد عناد يمقراطيلذلك فاإن التحاول الاد. ( 171ص ، م 1994، )مهدي محفوظ،

التحاول  باحتياجااتالمهماة والتاي يُشاار إليهاا  االحتياجااتالدراساة مان تنااول تلاك العوامل األساسية والالزمة له فال بد في هاذه 

 (. 17ص ، م 2005، حسنين توفيق إبراهيم: )يلي الديمقراطي وهي ما

 1- االنتقال ) * ( الى التعددية السياسية. 

مقراطي. الدي التحول الديمقراطي أو نمط مناسب من قبل النخبة الحاكمة والقوى المعارضة في إدارة عملية  االنتقال إيجاد -2  

. على الصعيدين القانوني والمؤسسي التعددية السياسيةالعمل ضمن إطار  -3  

الحزبية.  ديناميات الممارسة السياسية في ظل التعددية وجود – 4  

ية جهاز ، المتمثل في عدم أحاددم التزوير المباشر وغير المباشرتطبيق االنتخابات بصورة صحيحة وعالعمل على  – 5

. الرقابة بشكل عام الشرطة أو  

ل على مجتمع المدني والعمبين الدولة ممثلة بـالحكومة أو السلطة الحاكمة ومنظمات ال اإليجابيةأيجاد وتقوية العالقة  – 6

. تقويتها  

. وتفعيلها المشاركة السياسية ازديادالعمل على  – 7  

لها وعلى مختلا العرقيات  ةوالمعارض ة منهاالسياسية والمؤسسات البرلمانية المختلفة المؤيد األحزالإظهار دور  – 1

، والسلطة القضائية السياسية الدينية األحزالأهمها  السياسية ومن األحزالقلل من حدة التطرف لدى بعض ألن ذلك يُ  واألديان،

 . خاصةً في الناحية السياسية أيضاً والمؤسسة العسكرية و

 

 الالزمة لحدوث عمليات التحول الديمقراطي: شروط التنمية السياسية   - 0

ول الديمقراطي في كافة وشرطاً من الشروط األولية إلحداث عمليات التح األساسيةالتنمية من المواضيع  تعتبر       

الزمة لعملية ال األعمال. كما وتساهم عملية التنمية بالعديد من كمقدمة للتحول الديمقراطي، لذلك فتأتي عملية التنمية المجتمعات

 التحول الديمقراطي ومن مساهمات عملية التنمية الالزمة للتحول الديمقراطي ما يلي: 

 . لى تحقيق الحد األدنى من االتفاقالعمل ع .1

                                                 
 Transmissionل: انتقا ) * (

عدنان أبو مصلح، معجم علم االجتماع، عمان: دار . )المصدر: حيث ينتقل معنى ما الى معنى آخر مرتبطاً به في المكان أو الزمان

 . ( 72، صم 2006أسامه للنشر والتوزيع ودار المشرق الثقافي، الطبعة االولى، 
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 . خاصة في ظل وجود اإلطار السياسي ،و مناسبة من التعددية االجتماعيةالوصول إلى درجة كافية أ .2

 . تواتر النخبة .3

 . اواة في التوزيع للثروة والتعليمالمس تحقيق درجة عالية من .4

 . تحقيق المساواة والصعود بها .5

 . النهوض االقتصادي واالجتماعي .6

 . لعمل على تحقيق التنمية السياسيةزيادة القدرات والكفاءات بعد ا .7

 . سهلة في تطبيقها في داخل المجتمععملية الممارسة الديمقراطية تكون  فإن بعد ذلك .1

أنه ال بد له من وجود حالة ربط باين تحقياق هاذه الشاروط الالزماة لعملياة التنمياة السياساية وباين الوصاول إلاى  إال أن ذلك يُعتبر

 .(211 – 217م، ص ص  2001، اد عبد هللاثناء فؤ) .حالة معينة من الرفاه االقتصادي وغيره

فهاذا يادل علاى  (.46ص ، م 2005، الساعيدرفعات . )قد ثبت أن هنالك اختالف من بلد آلخر من حيث التحاول الاديمقراطيل     

التحاول الاديمقراطي ماا دامات  من مجتماع آلخار، فاذلك ال يعناي توقاا عملياة وباختالفأيضاً سيحصل  الديمقراطي أن التطبيق

دفعاة واحادة، حياث  الديمقراطي فال يمكن تحقيق التحول ، ومع كل ذلكباستمراراليها قائمة  ةبإقامة الديمقراطية والدعوالمطالبة 

ومتاوازن مان قبال الجمياع أفاراداً وجماعاات  ادالوصاول إليهاا إال بشاكل جاوال يمكان ، ها أي الديمقراطية عملية تاريخيةبأن ظهر

 . (99 – 91ص ص ، مرجع سابق، رفعت السعيد) .ومؤسسات متنوعة

، شااملة لجمياع الناواحي فاي أي مجتماعنهاا ال باد إال أن تكاون إلقد وصافت العملياة السياساية الديمقراطياة عناد التحاول بهاا ب      

هناا الاى ضارورة العمال  واإلشاارةولذلك يلزم تعميق القيم الخاصةً بالديمقراطية الفعلية والموجهاة لسالوك جمياع أفاراد المجتماع 

لمؤسساات غيار الحكومياة االمؤسساات الحكومياة وعلى البناء واآللياات والمؤسساات المختلفاة، والمقصاود بالمؤسساات هناا هاي 

التحاول الااديمقراطي ومؤسساات المجتماع المادني والتاي تماارس الديمقراطياة مان خااالل وجاود تلاك المنظماات لتعمال علاى ذلاك 

، إال أناه األمادنها عملياة صاعبة وطويلاة إووجوداً على الرغم  من الوصا لها ب ، تأكيداً للقيم الديمقراطية وأهدافها ممارسةً الجاد

ن تعزيااز الديمقراطياة الفعليااة كماا أاجتماعياة ال تتحقااق بساهولة. أن ذلاك يحتااج لتليياارات  اعتبااارال مجاال للخاروج عليهااا علاى 

أنها ستختلا من بلد آلخر، وهي مختلفة أيضاً مان ب، جاء هنا بشكل ال يقبل التأويل بمعنى ممارستها في الواقع العملي، والحقيقية

كما . ( 49  - 41ص ص  ، مرجع سابق،رفعت السعيد) مكان والبلد والشعب بما فيه من جميع الشرائح والفئاتحيث الزمان وال

لاذلك فتوصاا ، حقق نتاائج ثابتاة مطلقاة بشاكل ساريعتوصا هنا عملية التحول الديمقراطي الفعلي بأنها ليست عملية سهلة وال ت

معركااة اجتماعيااة وسياسااية مسااتمرة نحااو األمااام تعااي  وسااط متناقضااات عمليااة التحااول الااديمقراطي الحقيقااي علااى أنهااا هنااا أي 

من حيث وجودها والمناداة بها، كما توصا بأنها معركة سياسية ومجتمعية أيضاً وتحتاج  مختلفة تفرض عليها التقدم أو التراجع

يكفاي وجودهاا فقاط، مان هناا تتضاح فاال  الى الحماية من الجميع حتى تبقى مستمرة بطريقة صحيحة وحقيقية وفعلية في التطبيق،

السياسية والجمعيات والمنظمات األخارى للحفااظ علاى وجاود  واألحزالضرورة أهمية وجود وعمل مؤسسات المجتمع المدني 

ال بد من خالل مظاهر المشاركة السياسية والحرية السياسية واالنتخاباات الحارة النزيهاة فالديمقراطية الفعلية بشكل سليم. ولذلك 

ويتضاح ، أو التحقاق الاديمقراطي الفعلاي فاي الوجاود والعمال التطبيقاي العمل على تحديد معاايير الوجاود الاديمقراطي الفعلايفي 

 ،بشكل مناسب استقبالهامهيئ بوعيها وتقدمها وأيضاً أنه ال بد من أن يكون المجتمع 
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ول الديمقراطي الفعلي في داخل المجتمع بل ال بد من عتبر هنا بأن التطور االجتماعي لوحدة ال يكفي لتحقيق النمو والتحبحيث يُ  

 11ص ص ، مرجاع ساابق، رفعت الساعيد) .النواحي المتنوعة من سياسية واقتصادية وثقافية وغيرهاوجود التطور من مختلا 

-  26) . 

لمختلفة هاو السابب الوجود لتلك االنتماءات ا ، أو قد يكونإن ضعا الدولة قد يؤدي إلى تقوية االنتماءات العائلية والعشائرية     

بحيااث تصابح هااذه الفئاات قائمااة علاى التعصااب  ،وهااذا بادوره يعماال كعاائق ضااد عملياة التطااور الاديمقراطي ،فاي ضااعا الدولاة

أي تلاك  وذلاك ألنهاا Tolerance , Openness And Flexibility  واالنلالق والجمود بدل من التسامح واالنفتاا  والمروناة

مماا ياؤدي الاى  (، 33ص ، مرجاع ساابق، رفعات الساعيد) تكون مرتبطة بثقافة غير ديمقراطياةبحيث ، مبادئتصبح  االنتماءات

 : مقراطية تنعكس بالمسميات التاليةوجود أنواع غير فعالة للدي

 . الديمقراطية المقيدة -أ

 .  الديمقراطية المستبدة  -ل

ص ، مرجاع ساابق، رفعات الساعيد) صاحيحة انتخاباتالسياسية وعدم وجود  األحزالاالستبداد الديمقراطي في ظل وجود   -ت

39). 

   المجتمع من نيل حقوقهم األساسية. أفراد: المتمثل بحرمان  ) * (الظلم السياسي  -ث

كما تتشبه الديمقراطية الكلية هناا بالسايادة كوسايلة انتقاال وفاي حالاة تفكياك تلاك السايادة فاال يمكان عنادها أن تكاون وسايلة         

فال بد من تطبيقها بصورة كاملة وعدم اإلنقاص منها وحتى لاو كانات كال األجازاء منهاا صاالحة لذلك  ،انتقال وهكذا الديمقراطية

لذلك فال بد من وجود التواجاد الاديمقراطي المتكامال، كماا يساميه تقريار  ،طار واحد لتصبح نسق موحدولكنها غير موجودة في إ

المتحدة فيوصا الديمقراطية بأنها لها تحديات وأن النواحي الخصوصية المحلية بكال مجتماع علاى حادا ال باد إال أن تلعاب  األمم

والتاريخية بكل أمة والتي تنبع منها الديمقراطية تأثيراً كبيراً عليها أيضااً كما أن للظروف الخاصة . دوراً حتمياً وكبيراً من أجلها

 االختالفااتوالتاي تتمثال تلاك  وإن تلك األوضاع تتطلب التدقيق في دراستها عن الوجود الديمقراطي المختلا لكل بلد عن غيره

 In apeacefulعان العناا والقسار والفوضاى  والظروف بوجود التأييد والمعارضة في النظام الديمقراطي بشاكل سالمي بعياداً 

Manner , Free From , Violence , Coercion , chaos  ‘ ًعلاى أن المعارضاة للديمقراطياة هاي جازءاً   وذلاك اعتباارا

كماا أن الناواحي التاي يكفلهاا وجاود ا اسام "المعارضاة المنظماة". منها وال بد من العمل علاى تنظيمهاا بحياث اصابح يطلاق عليها

مساتوى المعيشاة والاذي  وارتفااعأن هنالك عالقة قوياة باين التنمياة البشارية  اعتبارعلى   Dahlم الديمقراطي كما وضعها النظا

 الوجود الديمقراطي الحقيقي،يوجد ارتباط مهم بينهما وبين 

 

                                                 
 Political Injusticeالظلم السياسي:   ) * (

حرمان الفرد داخل الدولة من أن توخي حقوقه األساسية والطبيعية التي تجعله على قدم المساواة مع اآلخرين ويتعلق : ))هو         

صال  الدين عبد الرحمن الدومة، المدخل الى العلوم السياسية، )المصدر:  في المقام األول بحقوق األفراد وهذا يعني عدم احترامهم((

. ))والحقوق مربوطة بالواجبات والطاعات، وحق أحد أفراد الدولة (207م، ص 2003ن، الطبعة الثانية، الخرطوم: مطبعة جي تاو

هو واجب على فرد آخر، فال حقوق في مجتمع ال يقيم وزناً للطاعة وال يقدمها بسخاء للدولة. كما أن الدول تعرف بالحقوق التي 

إن الحقوق تعي  في الدولة التي تقيم وزناً لمفهومي الحرية والمساواة(( تمنحها ألفرادها وتحافظ عليها، باإلضافة إلى ذلك ف

 (. 226، ص مرجع سابقصال  الدين عبد الرحمن الدومة، )المصدر: 
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، حازل سياساي أو جماعاة ماا ة بفئاة اوالنظام السياسي على قرارات خاصا انتظارهذا في حالة المشاركة من قبل الجميع وعدم  

، لاذلك فالديمقراطياة بحاجاة لوصافها بانهاا The Existence Of Political Freedomإضاافة الاى وجاود الحرياة السياساية 

رفعات الساعيد، مرجاع ساابق، ص ص ) الحياتية المتباينة عملية تاريخية ال تتم إال بفترات زمنية طويلة وشاملة لمختلا النواحي

40 -  41 ). 

إن الديمقراطيااة إذا  تطااورت بساارعة قااد تااأتي بنتااائج ساالبية أكثاار منهااا إيجابيااة خاصااةً خااالل مراحاال التنميااة فااي بعااض       

ذ وال يعطاى مان قبال أفاراد ، فاالساتقالل بهاا ينتازع ويؤخالنجاا  التنمياة فيماا بعاد وتحاديثهاالمجتمعات وذلاك تبعااً لخصوصايتها 

 The Broad  Political للماواطنين  The Broad Political Mobilization، كماا أن التعبئاة السياساية الواساعة المجتماع

Mobilization Of Citizens   ال باد مان وجاود التنمياة المساتقلة، ، لاذلك فاوجود االنفراج الديمقراطي الساليمهي األساس في

تعناي تمتاع والتاي فال تكفي االنتخابات وإنماا حرياة االختياارات أيضااً س، ي لوجود تنمية ديمقراطية أو العكهو شرط أساسوهذا 

فهااي جميعهااا الزمااة إلنضاااج التحااول  أيضاااً ، وحريااة الاارأي والخطابااة والتعبياار طن بحريااة الفعاال والقااول والتصاارفاتالمااوا

 .( 170  - 161ص ص ، مرجع سابق، رفعت السعيد) الديمقراطي الفعلي في وجوده وتطبيقه

كما أن االندماج الفعلي في النظام الديمقراطي مان قبال األغلبياة واألقلياة كصاا واحاد يتطلاب التلييار عناد اقتضااء الحاجاة       

. فالقوة منحت للدولاة للمحافظاة علاى القاانون مان خاالل حكومتهاا التاي  Peaceful And Rolling لذلك بشكل سلمي ومتداول

 اساتعمالهااد، وهنا فإن النظام الاديمقراطي يعطاي موافقاة الجمياع علاى تلاك القاوة وطريقاة يجب أن تقوم على أساس موافقة األفر

صاال  ) تلك القاوة بشاكل أو با خر للعمال علاى تلييار الحكوماة وإبقااء الدولاة استخدامعلى حكومة الدولة إذا أساءت  انقلبتوإال 

 .(171ص  الدين عبد هللا الدومة، مرجع سابق،

الخاص بكل حركة  المرشد األساسي اعتبرتالثورية تجعل من الحركة نجا  لها حيث  الثورية والممارسةإن وحدة النظرية      

واعيااً باالمحيط  اإلنساانكاان  إذا إالحيث يُرى باأن ذلاك التحارر الاواعي ال يمكان أن يانجح بشاكل فعاال ومكتمال  هادفة للتحرر،

الى الاوعي  باإلضافةوالقوى والشروط االجتماعية واالقتصادية العامة من حوله والتي تحكم تلك الحركة وهي "حركة التحرر" 

كمااا يااتم التأكيااد هنااا علااى أن الديمقراطيااة والتحااول . فيااه طبيعااة المجتمااع وللقااوى المحركااة للتطااور االجتماااعي واالقتصاااديب

يحتاااج إلااى الجااذور االقتصااادية واالجتماعيااة والسياسااية والثقافيااة حتااى تسااهل عمليااة تنميااة قيامهااا بااوتيرة الااديمقراطي الفعلااي 

ال يحدث العكس فتبقى الجماهير مهتمة بمصالحها المعيشية الخاصة دون االهتمام باالواقع المجتمعاي الشاامل والعاام إمتسارعة و

كة العادلة والفاعلة هي من الشروط األساسية للتنمية اآلتية وهاي مان ثماار شيء طبيعي لدى اإلنسان، كما يظهر بأن المشارفهذا 

 .(111ثناء فؤاد عبد هللا، مرجع سابق، ص ) االجتماعية واالقتصادية في المجتمع النشاط للبنية

 

 : Korruptionالتنمية الديمقراطية ومكافحة الفساد:   - 3

من األسس المهمة للتنمية الديمقراطية هاي التاي تتمثال فاي مكافحاة الديمقراطياة  لقد ظهر من خالل الكثير من الدراسات أن      

للفساد بحيث يتم ذلك بالعديد من الطرق، فإذا كانت الديمقراطية ال تقضي على الفساد بشاكل ساريع وساحري إال أنهاا تعمال علاى 

، بحياث ياتم ثر من غيرها كأبسط وصا لهاأك Asuitable Mechanismمناسبة  التقليل منه ومحاصرته وذلك كونها آلية حكم

 .(459م، ص  2006، ن ...إسماعيل الشطي وآخرو) :ذلك بالعديد من الطرق منها
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ومحاصارته فاي  إن الديمقراطية ك لية حكم تعمل على توفير منظومة سياسية متكاملة قادرة على إطباق الخنااق علاى الفسااد .1

 نطاق ضيق. 

 . هير من خاللها الوالية على نفسها، بحيث تمنح الجماكونها تشتمل على منظومة دستورية إن الديمقراطية على أن .2

 . مختلفة متنافسة على مقاليد الحكمتحتوي الديمقراطية على التعددية السياسية لتجعل بذلك وجوداً ألحزال سياسية  .3

الي علاى تمثيال األماة بمجلاس نياابي منتخاب، يمثال ، ليعمل ذلك بالتانزيهةتشتمل الديمقراطية على آلية االنتخابات الحرة وال .4

 يلي: الجمهور بأسره بحيث يعمل ذلك المجلس على كل مما

 .يعية المطلوبة نيابة عن الجماهيرالقيام بالمهمات التشر –أ  

 . نتخابات الجاريةباألغلبية في االيعمل على اإلقرار بتشكيل حكومات متناوبة وفقاً للمنافسة الحزبية السياسية التي تحظى  –ل  

تمنح تلك السالطات المتمثلاة باالمجلس النياابي األقلياة البرلمانياة بمراقباة األداء ومادى التقياد بالدساتور مان قبال الحكوماة أو  –ج 

 الصفوة أو النخبة الحاكمة. 

 .  ونزيهاً  تعمل الديمقراطية على تحقيق العدالة من خالل وجود نظاماً قضائياً مستقالً  .5

، بحياث يكفال ذلاك للجمااهير بالعدياد مان األعماال التاي من الحريات وخاصةً السياسية منهايعطي النظام الديمقراطي العديد  .6

 : يلي بدورها تعمل على أن تعكس طبيعة النخبة المتولية لمقاليد الحكم من تلك الحريات السياسية المتمثلة بــكل مما

 .  حرية التعبير –أ 

 .دار الصحاحرية النشر وإص –ل 

 المدني والتوسع فيها وغيرها..تشكيل جمعيات أهلية وهي مؤسسات المجتمع  –ج  

ة لهاا مان حيث أن اإلعالم والمؤسسات األهلية تعمل علاى المراقباة مان خاالل نشارها للفسااد عبار الوساائل المختلفاة المعطاا .7

لارأي العاام بالتصادي لتلاك األعماال التاي تشامل حااالت ، بحيث يعمل على إيجاد اخالل النظام الديمقراطي، إذا صح تطبيقه

صاةً فاي الفساد التي ربماا تحادث فاي السالطة الحاكماة مان خاالل النخباة المتولياة لمقالياد الحكام فاي السالطات المختلفاة، وخا

 . السلطة التنفيذية للحكومة

 يلي: كل مماتعمل الديمقراطية على توفير نظام رقابي وفعال على الدولة خاصةً ما يتعلق بـ .1

 . السلطة التنفيذية فيها -أ  

 . راقبة ميزانية الدولة ومصروفاتهام –ل 

، إال أناه اجهة حاالت الفسااد مان قبال النخباةوفي النهاية وبما أن الديمقراطية كفيلة بتوفير المحاسبة والشفافية والنشر في مو .9

شاكيل للارأي العاام المضااد والضااغط لمكافحاة حااالت ، والتت المجتماع المادنييعتبر ذلك ليس باألمر اليساير علاى مؤسساا

الديمقراطي الفعلاي والحقيقاي، بحياث أناه ياتم تشابيه الفسااد هناا الفساد والتي يعمل عدم وجودها على إيجاد حالة من التحول 

بعاد ذلاك مان تاأقلم معاه لينشاط بالفيروس الخاضع للمضاد لمدة زمنية معينة حتى يحصل لديه القدرة على استيعال آثااره وال

فهااذا إن دل علااى شاايء فإنمااا ياادل علااى حساان النظااام ( ،  454...، مرجااع سااابق، ص )إسااماعيل الشااطي وآخاارون جديااد

والمتجاددة فاي أسااليبها  الديمقراطي الفعلاي والاذي يعطاي اإلمكانياات للحاد مان حااالت الفسااد عان طرياق اآللياات المختلفاة

 لهذا النظام والتي من أهمها هي:  أعمالها ونتائج
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 .  آلية االنتخابات -أ

 . لتداول السلمي في السلطة الحاكمةآلية ا -ل

 . آلية تشكيل المؤسسات األهلية -ت

 . آلية الفصل بين السلطات، مع ضرورة إيجاد التعاون بينهما  -ث

 . آلية سيادة القانون -ج

 . آلية سيادة المواطنة - 

 .آلية المساواة -خ

التعددية الحزبية والسياسية وتاداول السالطة الحاكماة تعمال علاى جعال المؤسساات الحكومياة ذات القارار السياساي  كما أن – 10

مكشوفة أمام المتناوبين على الحكم حتى من األقلية، حيث تبين أن النظام الديمقراطي الفعلي يجعل الحكومات تحات المجهار مان 

والادائم ويسااهم أيضااً فاي ذلاك بشاكل فعاال مان خاالل وساائل اإلعاالم المقاروءة  خالل مبدأ الشفافية وفي دائرة الرصاد المساتمر

يظهار هناا التأكياد علاى دور وساائل اإلعاالم إذ  .(461، مرجاع ساابق، ص ...إسماعيل الشاطي وآخارون ) والمسموعة والمرئية

نفسااها لنشاار الفساااد قباال غيرهااا، هااذا للعماال باادورها المهاام علااى الحااد ماان نشاار الفساااد ماان خااالل المنافسااة بااين وسااائل اإلعااالم 

باإلضافة إلاى محارباة الفسااد فاي ظال وجاود النظاام الاديمقراطي مان خاالل العدياد مان الوساائل األخارى رسامياً وأهليااً. كماا تام 

 التمييز هنا بين نوعين من الرقابة وهما:

 .ة بالرقابة الرسمية داخل الحكومةالرقابة البرلمانية وهي المتمثل -أ  

والرقابااة األهليااة وهااي المتمثلااة بالرقابااة ماان قباال مؤسسااات المجتمااع الماادني أي المؤسسااات العاملااة فااي خااارج الساالطة  -ل  

إساماعيل الشاطي وآخارون ...، ) ويعتبر اإلعالم بكافاة وساائلة علاى أناه رقاباة غيار خاضاعة ألجهازة الرقاباة الرسامية ،الحاكمة

 اره بأنه السلطة الرابعة في داخل الدولة. باإلضافة إلى اعتب .( 461مرجع سابق، ص 

قلة أو تراجع التنمية الديمقراطية الفعلية وال يساعد في مكافحاة الفسااد، بحياث يتمثال  كما أن غيال الديمقراطية يعمل على – 11

 .(461إسماعيل الشطي وآخرون ...، مرجع سابق، ص : )التالية باألشكالذلك 

 . واالنقالبات المفاجئة بناًء على مصالح فرديةعدم االستقرار السياسي  -أ

 ل األهلية ووجود حالة من الفوضى المستمرة. والحر -ل

 . قدرة في التعبير عن الرأي الصحيحافتقاد الحريات وعدم ال -ت

إساماعيل الشاطي ) كما تبين بالقول على أن فساد الديمقراطية أشد خطراً من فرض نظام شمولي في داخال أي مجتماع كاان،

إذاً  ،حياث يظهار أناه كلماا ضااقت مسااحة الديمقراطياة زاد الفسااد والعكاس صاحيح .(467وآخرون ...، مرجع سابق، ص 

إساماعيل الشاطي وآخارون ...، مرجاع ساابق، ) .غياال الديمقراطياة وزياادة الفسااد هناك عالقة عكسيةً واضحةً جداً ما باين

 .(473ص 

 .(473إسماعيل الشطي وآخرون ...، مرجع سابق، ص ) يلي: يتضمن ما تحديداً أثناء تطبيقه راطيةكما أن مفهوم الديمق – 12

 .  في الكشا عن ما هو غير ديمقراطي : المتمثلة  Transparencyالشفافية  -أ

 . قبل المؤسسات الحكومية واألهلية ( : من  Accounting)     Accountability )المحاسبة(المساءلة  -ل

   دستورياً.: في تداول السلطة كل فترة زمنية محددة Competitivenessالتنافسية  -ت
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تشااكيلها للحكومااة فااي بعااض  : فااي المنافسااة أو فاي Integration Between All Groupsاإلدمااج بااين جميااع الفئااات  -ث

 . الحاالت

 يلي:  كما تعمل الديمقراطية على التخفيا من القصر بواسطة ما -  13

 هم بواسطة المؤسسة الذاتية. قراء عبر استراتيجيات المساعدات لتمكين الف -أ

 . تنمية مفهوم حقوق اإلنسان -ل

 . ية السلطةال مركز -ت

 . إعادة تأهيل النظام القضائي -ث

 . تشكيل منظمات شعبية فعالة -ج

الديمقراطياة  ساطةبوا عمالال ياتم مكافحة الفساد بواسطة العمل على تحقيق المساواة وسايادة القاانون ووجاود الشافافية، حياث - 

من حرمان الناس ومشاركتهم بالموارد والفارص والسالطة الموجاودة، باإلضاافة  على عملية التحققالمتمثلة بالحكم الصالح 

إساماعيل الشاطي وآخارون ...، مرجاع ساابق، ص ) الحرماان.إلى عملها على توفير فرص القضااء علاى الفقار القاائم علاى 

23). 

مان خاالل التعددياة الحزبياة والسياساية واالنتخاباات والتاداول للسالطة الحاكماة مان اساتفراد أي  كما تمنع الديمقراطية - 14

 .(35بق، ص إسماعيل الشطي وآخرون ...، مرجع سا) طرف مهما كان بالقوة والنفوذ على غيره.

افياة، أخالقياة ويشادد علاى أن أخطار قيمياة، اقتصاادية اجتماعياة، ثق الفساد فمنهااكما يميز الباحث هنا بين أنواع مختلفة من       

فاي حيث يصبح النظام السياسي الحاكم المتمثل بالحكومة مسيطر عليها من قبال أقلياة  ،هو الفساد السياسيوهو أنواع هذا الفساد 

ن صاالحهم الشخصاية الخاصاة دوالمواطنين وجعلها تصاب فاي م ، تحاول االستيالء على المقومات المالية العامة لجميعالمجتمع

لعدالاة ن الفساد يساهم في عدم تنمية التحول الديمقراطي الفعلي في النظام السياسي الحاكم من خاالل الوجاود لعادم اغيرهم. كما أ

، مما يعمال ذلاك قة المتنفذة في الحكومة وأعوانهم، وخلق ذلك لطبقة متنفذة في المجتمع تتمثل في الطبفي المجتمع بين المواطنين

، ة لوجود شرخ طبقي حاد فاي المجتماعالطبقة الوسطى وعدم الرغبة في التفاعل السليم مع تلك الطبقة نتيجعلى تهمي  وتذويب 

حيث أن الفساد  يسبب نشوء طبقتين فيه وهما الطبقة اللنية والطبقة الفقيرة، مما يعمل ذلك على تراجاع الاوالء الاوطني مان أجال 

حدة الفساد يزداد الوضاع ساوءاً، بمعناى  ازدادتوال بد من الذكر هنا أنه كلما  ،والءات محدودة في المجتمع منها العائلة واألسرة

بعياداً عان وذلاك ، ائماة بالنسابة للماواطنين بشاكل عاامنتمااء للحكوماة القالفسااد وباين عادم اإل ازدياادأن هنالك عالقة طردية باين 

عاد عائقااً لموجاود فاي المجتمعاات بألواناه الطيفياة والمتنوعاة يُ الطبقة المتنفذة وأعوانها المتولية للنظام السياساي الفاساد، فالفسااد ا

حقيقياً وكبيراً أمام تحقيق المواطنة الصالحة والمناسبة للجميع في المجتمع، كما ويُعتبر مان العوامال لزياادة حادة الالمسااواة باين 

الشاعول وتقادمها كل باذلك عائقااً أماام تحضار شالهدر مبدأ المواطنة المتساوية باين الجمياع، وأناه أيضااً يُ  أساسيةالناس، وركيزة 

 .( 250  - 249ص ص ، مرجع سابق، بشير نافع وآخرون ...) نحو األمام

الحقيقي لادى الماواطنين  الفساد يعمل على عدم تنمية النمو والتحول والتوجه الديمقراطي فإنكما يظهر وباإلضافة إلى ذلك       

ة في داخل غالبية أفراد المجتمع فأن ذلك يعتبر نقمة من قبلهم على الفئة الحاكم واتجاهاتراء ومواقا جد ذلك من خالل آوأن و

 ، النظام السياسي الحاكم
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عباارة عان شاعور باالظلم وعادم الرضاى عان عادم إحاراز مكاساب  أم أناهفهل هذا يعتبر توجه نحو النماو والتحاول الاديمقراطي 

لجميع  ) * ( على أن الفساد يؤدي الى عواقب وخيمة منها الضياع هنا بد من الذكر وال ؟قبل الجماهير فئوية منسياسية خاصة أو 

 فئات وأفراد المجتمع أيضاً ويعود بالكثير من األمور السلبية المؤثرة على مستقبل هذا المجتمع بشكل واضح.   

مختلفاة مان القاوى الفاعلاة فاي المجتماع ساوى القاوى أما وفيما يتعلق بالتنمياة فلقاد ظهار أناه ال سابيل هناا الساتيعال تعددياة       

كماا وصافت بأنهاا أي الديمقراطياة هاي الطرياق الوحياد للنجااة مان أي خطاأ فاي األحكاام الساابقة والحالياة  الديمقراطية الحقيقياة،

ثقفااين والمسااتقبلية أيضاااً، فهنااا يظهاار دعااوة إلقامااة حركااات اجتماعيااة ضاااغطة فااي اتجاااه ديمقراطااي صااحيح ماان أهمهاام الم

    .(66شطي وآخرون ...، مرجع سابق، ص إسماعيل ال) المتواجدين في داخل المجتمعات.

 

الفعلي والحقيقي يتم عنادها توسايع دائارة المراقباة والمسااءلة مان قبال الجمياع  انتشارهاكما أن توسيع رقعة الديمقراطية في       

كماا أن العمال علاى جعال (  15إساماعيل الشاطي وآخارون ...، مرجاع ساابق، ص ) ها تعمل على محاصارة ظااهرة الفسااد.عند

الحرية والديمقراطية هي الطريقة الرئيسية للتليير واجب أن يحتم على سلطة الدولة الحاكمة المخولة بذلك على اإلمسااك بزماام 

الاوعي الموضاوعي المناضال  سالطةبأنهاا " داية سالطة الثقافاة وتوصاااألمور للقدرة على التليير الصحيح، لذلك فتعتبر في الب

" وهي تقع على عاتق المثقفين أوالً قبل غيرهم للقدرة على التليير والتجديد فاي داخال المجتماع ومؤسسااته المختلفاة فاي والمبدع

حيااث ظهاار أن التحااديات دائماااً تخلااق (، 13 – 12م،  ص ص  2005، ن الباااحثين ...مجموعااة ماا) الوجااود وتحقيااق األهااداف،

كماا أن  وربماا تاؤدي باذلك أيضااً إلاى الصاراع عنادها يكاون الخياار أماام اإلنساان صاعباً. ،إلنجاز والتطور واالبتكاار واإلباداعا

الطريق إلاى حرياة التعبيار واإلصاال  السياساي تتطلاب آلياات جديادة تاتالءم ماع الواقاع المعااأ مان خاالل الارأي العاام المتمثال 

وذلك مثلما أن مواجهاة اإلرهاال تتطلاب  ،طة الرابعة في ظل وجود النظام الديمقراطي الفعليبــاإلعالم والذي يشكل بدوره السل

محمد عبد هللا المطاوع، ) معالجة أسبابه األولية حيث أن اإلرهال يمثل تهديداً جاداً للنمو والتطور والتحول الديمقراطي الحقيقي،

السايطرة ذات القطاب الواحاد والتاي تشاكل السابب الرئيساي الوحياد وذلك بعد أن يتم معالجة (،  204 – 202م، ص ص  2006

 . ف واإلرهال القائمان على وجود الحرمانلوجود التطر

شر مع المعطياات إن من طبيعة الحياة الديمقراطية الفعلية في أي مجتمع بل والحياة عموماً هو التفاعل الحي واإليجابي والمبا    

 – 195م، ص ص  2006عباد الملاك ساعيد عباده، ) سب منها لدى الجمياع وفقااً للثقافاة الدارجاة، وهضم ما يناالمحيطة باإلنسان

196) ، 

 

 

                                                 
 Loss: الضياع ) * (

))مفهوم اساسي للنظرية السياسية واالجتماعية المعاصرة والالهوت وعلم االجتماع وعلم النفس. ويشير الضياع، في  هو:          

مشتق من الفعل الالتيني  Alienationأبسط معانيه، الى مدلول الحرمان والتخلي والتنازل. والمصطلح في الللات اللربية  

Alienore   ،في األصل، تحويل ممتلكات شخص إلى آخر، ولكن معناه اتسع، شيئاً فشيئاً، ليرتبط أي تخلي. وقد كان الضياع يعني

بفكرة قابليته للنقل أو عدم قابليته فيما يتعلق بممتلكات غير مادية كالحقوق والحريات، وكذلك فيما يتعلق بالخصائص والصفات 

الجزء  –موعة من المختصين، قاموس الفكر السياسي مج، )المصدر: المشتركة بين االفراد بوصفهم كائنات بشرية ومواطنين((

 (. 453م، ص 1994من حرف األلا حتى حرف العين، ترجمة أنطون حمصي، دمشق: منشورات وزارة الثقافة، د. ط،  –االول 
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الاذي يمثال مرجعياة علياا لكياان الدولاة  ) * ( ( Constitutional Law )  The يوإن أول تلاك المعيقاات هاو القاانون الدساتور

تنظاايم  بهااا االحتكااام إليااه دائماااً وفااي مختلااا الحاااالت العامااة والخاصااة وتحاات مظلااة يااتم خاللااهماان  وحكومتهااا، بحيااث يجااري

فالنااس هام (،  200عبد الملك سعيد عبده، مرجع سابق، ص ) المؤسسات وإصدار القوانين ومنح االختصاصات الالزمة للجميع

هدف األساسي للتنمية البشرية المستدامة هو خلق البيئة السياسية، لذلك فإن ال انتماءاتهمالثروة الحقيقية ألي أمة بلض النظر عن 

صاال  )  المناسبة للجميع، لكي يتمتعوا بحياة خالية من العلل واألماراض السياساية واالقتصاادية واالجتماعياة والثقافياة وغيرهاا

 (. 4م، ص  1992الدين حافظ ، 

 

إن الديمقراطية تتطلب األمان الشامل بحيث ال بد من وجود عملية للتزامن بين خيارات اإلصال  والسالم معهاا حتاى يمكان       

 (170، ص م 2006محمد عبد هللا سليمان فالتاه، ) أن يكون هنالك مساواة للحقوق في جميع الدول وتوفر للحرية بكافة أشكالها،

مان أجال التقادم والتطاور  األفضالال يتم التحول للحكم الصالح ومحاربة الفساد إال بالتليير نحاو نا أنه كما أنه ال بد من الذكر ه. 

 إيجابياةكما أن فكرة الديمقراطية الحقيقية ميالة ألن تشكل جاذبياة . (64.، مرجع سابق، ص ..إسماعيل الشطي وآخرون ) لامام

ل السعي لها، وإذا ما تطورت تلك المجتمعات كافة بوصافها حديثاة وديناميكياة وقوية لشعول الدول غير الديمقراطية والتي تحاو

وأكثر تعددية من حيث مطالبها في هذه األقطار فإن حكوماتها التسلطية ستجد أن الصعوبة أمامها تتزايد لمقاومة الضلوط عليهاا 

م، ص 1995دال، أ. روبارت. ) .ة الحاكماة فقاطوذلك للسير نحو ديمقراطية أكبر بهدف تحقيق الصاالح العاام للجمياع ولايس للفئا

441). 

 

 : عوامل تقدم المناقشة الديمقراطية - 4

قائم على تحقيق الحرية والعدالة  غناء المناقشة الديمقراطية كنظام سياسيالعوامل األساسية التي تسهم في إ هنالك العديد من      

 يلي:   ما االجتماعية وسيادة القانون ومن تلك العوامل المهمة

 . ية من جانب الدينامية االجتماعيةالرؤ .1

 . السياسي أي رؤية الواقع وتحوالتهاالنطالق من الواقع  .2

 . كيفية سير الواقع .3

                                                 
   Constitutional Law  Theالقانون الدستوري:  ) * (

القانون هو: ))مجموعة من القواعد القانونية العامة الملزمة، فهو بذلك يختلا عن قواعد األخالق واآلدال، فيما يتميز به            

من قواعد عامة إجبارية، تكفل الدولة احترامها بالقوة عند االقتضاء عن طريق توقيع جزاء على من يخالفها((، فكلمة دستور هي في 

وأدخلت إلى الللة العربية وتعني: ))األساس أو القاعدة أو الترخيص "أو اإلذن"(( حيث تختلا كلمة  األصل من الللة الفارسية

دستور في تعريفها طبقاً لمعايير مختلفة من حيث الظروف التاريخية أو النواحي التطبيقية لها أو األساس المفاهيمي أو الللوي أو 

 ناة لها أو المطبقة لبعض صورها، وقد تأتي على تشويهها أحيانا. غيره من النواحي األخرى، مثل بعض الجهات المتب

  The Constitutionالدستور: أما 

))وثيقة قانونية تمثل القانون األساسي للدولة ويتكون من مواد تشمل جملة المبادئ التي تحدد : هوفقد ُعرف في السابق على أنه      

صال  الدين )المصدر: العالقة القانونية "أي عالقة السلطة" بين الحكومة والمواطنين والتي في ضوئها تستخدم الدولة سلطاتها(( 

 (. 314عبد الرحمن الدومة، مرجع سابق، ص 

  The Philosophical Definition Of Constitutional Lawعريا الفلسفي للقانون الدستوري: أما الت     

يعتبر أنه جميع القواعد القانونية التي تنظم أسس الدولة وتحدد تكوينها((. )المصدر: خالد العبي، مبادىء القانون )) :إذ         

 (. 16 –  13م، ص ص  1996الدستوري والنظم السياسية، عمان: المركز العربي للخدمات الطالبية، الطبعة األولى، 
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 . ت المتوقعة للتطور وفي أي اتجاهاالتجاهات واالحتماال .4

 . مصالح والقوى المتنامية والقائمةطبيعة ال .5

 . على تحقيقها وفقاً لبرنامج معين القدرة في العملاآلفاق المفتوحة لكل اتجاه وإمكانية  .6

 . ل الواقعي في إطار التحول الدوليالتحلي .7

 .  ذلك برؤية العناصر الالزمة لهالسعي إلى تقرير التحول الديمقراطي متمثالً  .1

 نوعية التحوالت الديمقراطية ومجالها.  .9

يمقراطية الفعلية المطبقة لذلك فال بد من فهم الواقع حتى يتم فهم الد ،زالتها للسعي نحو التحول الديمقراطيالعوائق الواجب إ .10

 .(425م، ص  2001، ري وآخرون ...عبد العزيز الدو) .أم ال

إن الوجود لقوى ديمقراطية منظمة وقوية هو السابيل الوحياد نحاو الخياار والتنمياة للتحاول الاديمقراطي الحقيقاي، وال باد مان      

الرغبة في النمو  للتحول الديمقراطي ال تأتي دائماً من أحزال سياسية سواء كانت هي المعارضاة بعاد إيجااد  أن الى هنا اإلشارة

، كماا الديمقراطية من داخال النظاام نفساهالتعددية السياسية والفكرية في داخل المجتمع ولكن قد توجد بعض من قوى التليير إلى 

علاى   Management Political ينبلي النظر إلى التنظيم السياساي لوحاده فقاط حصل في االتحاد السوفيتي، وهذا يعني أنه ال

، ولكن الوسيط يجمع باين قاوى ت هذه القوى ال وجود لها من دونهكما لو كان Social Forces أنه أداة تكوين القوى االجتماعية

مقراطي ويعمال علاى تنظيمهاا فاي الوجاود اجتماعية موجاودة ومتعاددة وينساق نشااطاتها ويوحاد أهادافها فاي داخال المجتماع الادي

 والعمل أيضاً، وهذا هو الطريق الوحيد في المجتمع لتحويل الديمقراطية إلى خيار مجتمعي شامل،

العزياز  )عباد أي إلى قاسم مشترك ونقطة لقاء بين مختلا الطبقات والفئات االجتماعية والقوى السياسية الموجودة والفاعلة فياه 

 .  (441 – 431الدوري وآخرون ...، مرجع سابق، ص ص 

إن العمل على تليير التحديات الثقافية يعتبر شرط أساسي للتحاول الاديمقراطي، كماا يارتبط ذلاك التحاول الاديمقراطي كعملياة     

يخي متقدم وككل مسار مان لذلك فتوصا الديمقراطية عندها على أنها مسار سياسي واجتماعي تار ،بالظرف المجتمعي الخاص

يرورة تاريخيااة وزمنياة صاعبة ومعقاادة تحتمال التقادم والتراجااع ملياة التحاول الااديمقراطي الفعلياة صاهاذا الناوع الشاامل تشااكل ع

فهنااك فارق باين (،  446 – 444عبد العزياز الادوري وآخارون ...، مرجاع ساابق، ص ص ) والفشل والنجا  في أي وقت كان،

ب مصدر السلطة باإلضافة إلى كونه المرجعية المتمثلة بـالدستور والذي يُعتبر هو مصادر القاانون فهاو فالشع ،مصدر كل منهما

أي القانون الذي يحدد الصيلة الالزمة لنظام الحكم الموجود والمعمول به فاي كال دولاة  علاى أن القايم لنظاام الحكام تختلاا عان 

 .( 453، مرجع سابق،  صعبد العزيز الدوري وآخرون ...)  الشكل الموجود عليه

 

 عمليات التنمية الالزمة للتحول وتعزيز النظام الديمقراطي:   - 5

إن الحق والعدالة والتحديث والتمكين تعتبر من أولى وأهم األمور الالزمة لتنفيذ عمليات التنمية المساتدامة الالزماة بدرجاة        

أولى لعمليات التحول الديمقراطي وال بد هنا من تناول كل منهما على حدا حتى تتضح الصورة لتلك العمليات بشاكل كبيار وهاي 

 يلي:  كما
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 Right: الحق .1

يمكن تنفيذه أو فرضه بقوة القانون في داخل أي مجتمع كان وإذا أخذنا في االعتبار سلطة القضاة كسالطة  ادعاءإن الحق هو      

نافاذ  ادعااءثانية من سالطات النظاام الاديمقراطي فاي نطااق أعماال القاانون وتفسايره فإناه ال حاق مان الحقاوق المؤكادة هناا يلادو 

م، ص  1917، )ج . س . هيرساون المفعول بقوة القانون الموجودة في المجتمع الى أن يجعله القضاة هكذا بواسطة تلك السلطة،

مان أهام الحقاوق الالزماة لتنفياذ  ) ** ( والتساامح السياساي ) * ( الجماعياة وال بد مان الاذكر أن مفهاوم الحقاوق. (772 – 771ص 

 .  ديمقراطي الفعلي في نظامه الحاكمالمستدامة في أي مجتمع يسعى للتطبيق العمليات التنمية البشرية 

 Justice: العدالة – 2

إن المجتمااع الااذي يتصااا بصاافة العدالااة لهااو مجتمااع يقااوم علااى أساااس مباادأ التعاااون أو التباااين بااين أفااراده وفقاااً لوجااودهم       

واحتياجاتهم وكل القيم االجتماعية الموجودة فيه ينبلي توزيعها توزيعاً عادالً بينهم ما لم يظهر بوضاو  أن التوزياع غيار العاادل 

                                                 
  Collective Rightsالجماعية: الحقوق  ) * (

خالل عقود من الزمن، كان تعبير الحقوق الجماعية يعني في الكتابات اللربية )وما زال عند بعضها الى اليوم( الحقوق التي ال        

يمكن أن تمارس إال بشكل جماعي. وإن كانت حقاً للفرد وللجماعة ب ن معاً، كحق األحزال وحق التظاهر وحق تشكيل الجمعيات. أي 

بشكل واضح في القرن التاسع عشر مع الثورة الصناعية والنمو الهائل للحركة العمالية وما ترتب على ذلك من الحقوق التي برزت 

أشكال راقية جديدة للنضال. إال أنه ومنذ مشادات اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان حول حق تقرير المصير ومع تنامي حركة التحرر 

بلدان الشمال، بدأت حقوق أخرى تحتل مكانها الطبيعي كحقوق إنسان معترف عليها  الوطني في بلدان الجنول وحركات البيئة في

عالمياً سواء بمجرد قرار أو إعالن للجمعية العامة لامم المتحدة، أو منذ إقرار العهدين الخاصين بالحقوق الخمسة. وأبرز هذه 

 ، والحق في بيئة غير ملوثة ... الخ((. الحقوق الجماعية: حق تقرير المصير، وحق التنمية كذلك العي  في سالم

يعتبر غيال الديمقراطية من البنود االساسية الدالة على معوقات التنمية بل والعاملة على ذلك باإلضافة الى الفقر والفساد        

مفهوم غيال الديمقراطية واالحتالل والحصار وتهمي  المرأة والمستوى المتدني للتعليم والثقافة، ولكن الهام هنا هو التعرف على 

كجزء أساسي من هذه الدراسة الحالية فيتم توضيح ذلك على أنه ))إذا كانت المشاركة الشعبية شرط أساسي للتنمية المستدامة فإن 

الديمقراطية تعتبر شرط أساسي لعملية المشاركة. وتواجه قضية المشاركة على مستوييها الكلي والجزئي عقبات عديده على الساحة 

العربية بعضها قانوني وبعضها سياسي وبعضها اجتماعي ثقافي، وال تكاد تختلا في ذلك النظم الملكية أو الجمهورية، الراديكالية أو 

 المحافظة. 

وتفضي مجمل الممارسة الى إقصاء وتهمي  العديد من الفئات االجتماعية والسياسية وتأتي في مقدمتها المرأة. وإذا كان من        

رف به أن الجمعيات األهلية تلعب دوراً هاماً في قضية المشاركة في عملية التنمية، فما زالت هذه الجمعيات تواجه صعوبات المعت

على هذه الجمعيات حيث تتجه القوانين السائدة إلعطاء جهة اإلدارة حق رفض  –وإن بدرجات متفاوتة  –عديدة نتيجة هيمنة الدولة 

 شراف على نشاطها والتدخل في شئونها أو حلها وتحديد ميادين العمل وخطرها في بعض المجاالت. تسجيل الجمعيات األهلية واإل

ورغم اتجاه الدولة في وطننا العربي الى الخصخصة واالندماج في اقتصاد السوق والذهال بعيداً في مجال الليبرالية         

 سياسية، فما زالت القيود على مؤسسات المجتمع المدني شديدةً((.االقتصادية إال أن ذلك لم يواكب ليبرالية في المجاالت ال

حيث اعتبر هيثم مناع أن التنمية هي حق أساسي من حقوق اإلنسان محلياً ودولياً على اعتبار أن اإلنسان هو غاية التنمية        

وجود لتنمية حقيقية في غيال احترام حقوق  ووسيلتها في آن واحد وخاصةً التنمية الشاملة بمفهومها الجديد العالمي بحيث أن ال

، "موسوعة اإلنساناإلنسان على اعتبار أن المجتمع ال يستفيد من ذلك االستفادة الكاملة. )المصدر: هيثم مناع، االمعان في حقوق 

والنشر  نصوص أساسية / قاموس إنجليزي / فرنس / عربي، دمشق وبيروت: األهلية للطباعة –مادة  235عامة مختصرة" ، 

 (.204وص    126 – 123م، ص ص  2000والتوزيع وبيسان للنشر والتوزيع واإلعالم، الطبعة األولى، 
 Political Toleranceالتسامح السياسي:  ) ** (

االستعداد لتقبل جماعات أو أفكار يعارضها المرء واإلقرار لها وألصحابها بحقهم في ممارسة كافة حقوقهم السياسية        

 لمدنية((.وا

يعتبر التسامح السياسي أو الحق في االختالف إحدى المعوقات االساسية الثقافية للديمقراطية والمجتمع المدني. و))يؤكد          

على أن المهتمين بالتسامح السياسي أكثر من التعددية التنظيمية في المجتمع المدني يستندون الى أهمية دور الثقافة  Brynenبراينين 

المقومات  –ياسية في غرس التسامح السياسي أكثر من موازين القوة السياسية((. )المصدر: هويدا عدلي، التسامح السياسي الس

وص - 101وص  -  13م، ص 2000الثقافية للمجتمع المدني في مصر، القاهرة: مركز القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان، د. ط، 

34.) 
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يستخدم هذا المبدأ مان أجال تقادم أفاراده هاو وحاده ولكن المجتمع الذي عادل لكل فرد في هذا المجتمع، ر الهو لصالح تحقيق الخي

كما أن حكام األغلبياة فياه . (111ج . س . هيرسون، مرجع سابق، ص ) الذي يمكن أن يكون مجتمعاً متصا بالعدل والمساواة،

أنه الحقيقة المطلقة الموجودة في ظل تطبيق النظام الاديمقراطي  اعتبارغالباً ما يوحي به من المفكرين السياسيين والفالسفة على 

الفعلي والحقيقي والعادل في وجاوده، ولكان حتاى أولئاك الاذين يقادمون هاذا المبادأ فاي داخال هاذا المجتماع الاديمقراطي علاى حاد 

كصافة مان صافاته فقاط، لاذلك فاال باد مان أو األرقاام وحادها  األعاداداعتباره ينبلي أن يعرفوا أنه ال حقيقة بالضرورة في مجرد 

 . (152ج . س . هيرسون، مرجع سابق، ص ) تفسيره من نواحي أخرى بحيث تكون تفصيلية وأكثر وضوحاً 

 

 Modernization: التحديث – 3

كما أن عملية التحديث السياسي كطريقة تنموية حديثة في مختلا المجتمعات السااعية للتقادم تُعتبار هاي المشاكلة الرئيساية         

في وجه تلاك الادول والمجتمعاات التاي تُباشار بعملياة التحاديث السياساي خاصاةً وهاي تعناي تخلاا المؤسساات السياساية بالنسابة 

ية الجارياة، مماا ياؤدي الاى تزاياد مسااحة الفجاوة باين التوقعاات وفارص تحقيقهاا فاي داخال تلاك للتليرات االجتماعية واالقتصاد

وذلك نظراً لعجز تلك المؤسسات السياسية عن تلبية مطالب الفئات الجديدة وطموحاتها ومن ثم تفقد هذه المؤسساات  ،المجتمعات

، المؤسساات السياساية مان ناحياة أخارى، والسياسية مان ناحياةبين المشاركة  شرعيتها، كما حددها هنتنجتون، فهناك فعالً عالقة

، يتحادد مان خاالل وجاود طبيعاة تلاك العالقاة باين هاذين المتليارين الماذكورين اساتقرار النظاام السياساي مان عدماهفهو يرى أن 

ث فااي داخاال المجتمااع أن المشاااركة السياسااية الموجااودة هااي نتاااج العمليااات االجتماعيااة واالقتصااادية المرتبطااة بالتحاادي باعتبااار

 السياسي في داخل المجتمع ينعكس من خالل عملية التفاعل بين التعبئة االجتماعية، االستقراروتأثير التحديث على ذلك 

والتنمية االقتصادية وبين اإلحباط االجتماعي وفرص الحركة السياسية، وبين عملية المشااركة السياساية والمؤسساات السياساية  

، ومعناى ذلاك أناه إذا لام يصااحب عملياة التحاديث والتعبئاة االجتماعياة والسياساية اختالفهااالموجودة والعاملة في المجتمع علاى 

لمؤسسات السياساية بصاورة تساتوعب هاذه الفئاة الجديادة، فاإن النتيجاة تتجاه الاى زياادة مؤشارات واالقتصادية إجراء تليير في ا

الصراع والعنا بوجه عام في داخل ذلك المجتمع أو ما يساميه هنتنجتاون باـاالنهيار السياساي خصوصااً خاالل المراحال الحاادة 

حجام المساتوى العلماي  ارتفااعفكلما تزاياد (. 123 م، ص 2005، سين أحمد فروانح) التحديث السياسي المطلول لهمن عملية 

والوعي في داخل المجتمع يتزايد وعي األفراد بحقوقهم المتنوعة وتتضاعا جرأتهم وقدرتهم على المطالبة بها، مما يعمل علاى 

راطي الفعلااي التماسااك وزيااادة التعبئااة االجتماعيااة والجماهيريااة، وهااذا هااو جااوهر عمليااة التحااديث المطلااول فااي النظااام الااديمق

واالقتصاادية والثقافياة هاو تحويال األعاداء للسالطة الحاكماة ن اللرض من عمليات التنمية السياسية واالجتماعية كما أوالحقيقي. 

في المجتمع الى معارضةً وفقاً للقانون الموجود وذلك ما يمثل فائدة وجوهر الديمقراطية الفعلية ك لية حديثة ودارجة لنظام الحكم 

الديمقراطياة ماع  تاتالءملاذلك فاال باد إال أن  .( 129  - 127حساين أحماد فاروان، مرجاع ساابق، ص ص ) تمع الحديث،في المج

الديمقراطياة، فالديمقراطياة ليسات  الساتقبالظروف البيئة الموجودة المحلية والدولية بمعنى آخر تهيئة الظروف البيئياة المختلفاة 

أحماد فاروان،  )حساين شاديد. باستمرارولكنها الطريق الموصلة الى التقدم والسير مع العصر الحديث ومطالبة التنمية  هي التقدم

كما أن تحديث أي مجتمع بحاجة إلاى طريقاة ساليمة نحاو مانهج ديمقراطاي حقيقاي وفعلاي (  136  - 135مرجع سابق، ص ص 

 .( 149 – 141فروان، مرجع سابق، ص ص  حسين أحمد) ولذلك فتتطلب الحاجة لذلك الى ما يلي:
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 . لقانونبناء سياسي سليم مرتكزاً على الشرعية وحكم ا .1

 .  إحداث تليير ثقافي .2

 . تحديث البناء التعليمي .3

 . قواعد قانونية سليمة في المجتمع إرساء .4

 . لعمل على تكوين المنظمات المدنيةا .5

 .تضافر جميع العوامل التنموية .6

 . كمقدمة لتحديث البناء االجتماعي االقتصادية واإلداريةتحديث األبنية  .7

لقد تبين أن هناك عالقة واضحة بين طبيعاة بنياة الدولاة الموجاودة ومادى قادرتها علاى أداء وظائفهاا المختلفاة، إذ أن الدولاة       

وظائفها المطلوبة منها بهدف نجاحها والالزمة في الوجود هي األقدر على أداء  األساسيةعناصرها البنيوية  اكتملتالحديثة التي 

فاي حاين أن الدولاة التقليدياة التاي تفتقار لعناصار بنيوياة وظيفياة  ،واألنجح في تحقيق عملية التنمية للمجتمع وبكافة أفراده وفئاتاه

، مرجع ساابق، ص حسين أحمد فروان) وظائفها التنموية األساسية الالزمة لها،كاملة تفتقد أيضاً للقدرات التي تمكنها من تحقيق 

لذلك فمن جهة يجب أن نهتم باالحتياجات المختلفة وهي في النواحي االجتماعية والثقافية في وقات محادد ومكاان معاين ( ،  155

الماذكورة والمختلفاة فاي وجودهاا وأهادافها مان  االحتياجااتتتخاذها هاذه  أنآخذين بعين االعتبار جمياع اإلمكانياات التاي يحتمال 

، يجب أن ال نهمل اإليحااء ة وأدبية وأخالقية ومن جهة ثانيةوسياسية وديني اقتصاديةتناقض وتشابك وجميع مراحل تطورها من 

عاان الحاجااة  والتقليااد واالعتقااادات التقليديااة أو المعتقاادات المختلفااة وعلااى وجااه الخصااوص االعتقاااد بالساالطة الحاكمااة المعباارة

  (11م، ص  1911، )ملحم قربان .االجتماعية الى الطمأنينة العامة العمياء لدى الجميع

فحساب وإنماا هاي اجتماعياة وثقافياة وسياساية وحضاارية  اقتصااداً إن شمول التنمية المستدامة في المجتمع يعني أنها ليسات       

دها علاى مختلاا الجهاود الذاتياة للفارد والجماعاة والمجتماع وتحقياق وايجااد أيضاً، كما أن استقالل التنمية المستدامة يعني اعتما

قيمتها الحضارية اإليجابية المطلوبة من أجل الوصول الى تطبيق نظام اجتماعي وسياساي ساليم قاائم علاى فهام ديمقراطاي فعلاي 

وعااً مان التجااوزات الموجاودة فيهاا وحقيقي، فالديمقراطية في جوهرها هي ممارسة اجتماعية من البداية وكل ممارساة تعارف ن

وفضل الديمقراطية هنا هو رفع الوصاية عن الشعب من قبل الجميع وهو قادر على لفظ كل ما هو بذيء أو متادني، كماا أن أهام 

 حقوق المواطن وفيماا تقدماه الدولاة مان خادمات للجمياع احتراممزايا وضمان المساواة أمام القانون في المجتمع الديمقراطي هو 

، )إساماعيل صابري عباد هللا من خالل حكومتها القائمة على تولي المصلحة العامة والخاصة لكل فرد في المجتمع الموجودة فيه.

 (. 45  - 41م، ص ص  2002

 Empowerment: التمكين – 4

إن تشااكيل الحريااة وإنشاااء األحاازال السياسااية فااي المجتمااع بااات ضاارورة لاايس فقااط لتمكااين التيااارات السياسااية المختلفااة      

قاماة الفرصاة للقاوى االجتماعياة رعي، بل إنها قبل كال شايء ضارورة إلالموجودة في المجتمع من التعبير عن نفسها بأسلول ش

لكي تعبر عن مصالحها المتنوعة وال خوف إطالقااً مان حرياة التكاوين لاديهم مان قبال  والسياسية واالقتصادية المتحدة والمتليرة

فحركااة المجتمااع واتجاهااات الجماااهير المتنوعااة هااي التااي سااتحدد عملياااً األحاازال السياسااية الهامااة ذات  ،الحكومااة الديمقراطيااة

إساماعيل صابري عباد هللا، مرجاع ساابق، ) ياره،صليرة الحجام محادودة التاأثير أم غالموجود وتلك التي ستظل  االنتخابيالوزن 

 ( 64ص 
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فلاذلك تانعكس ماان قادرة األحاازال السياساية علاى التمكااين فاي ممارسااة نشااطاتها وإعطااء الحكومااة المتقلادة للحكاام تطبياق مباادأ  

ه السياساية ساواء السياساي داخال المجتماع بكافاة مؤسسااته وأحزابا االساتقرارالحرية لتنفيذ تلك النشاطات التي تؤدي بالتالي الى 

 كانت داخل أو خارج الفئة الحاكمة أو الصفوة مثلما يُطلق عليها البعض. 

حكوماة  انتقاالإن قضية االستقرار السياسي التي من الممكن توفرها ووجودها في داخل المجتمع ال تنحصار فقاط فاي تاأمين      

رئيس الدولة أو تحديد الفترة الرئاسية المقررة له بل إنها أعمق من ذلك بكثير، حيث أن تحقيق االستقرار السياسي المطلاول فاي 

وذلاك بتاوفير كامال الحرياة لتكاوين األحازال واألهلياة أيضااً، أي دولة ومجتمع يتأكد من دعم المؤسسات الديمقراطية الحكومية 

العاملة في داخل المجتمع من خالل حركتها وضمان جدياة االنتخاباات الالزماة لهاا ونزاهتهاا فاي إطاار مان السياسية الموجودة و

إساماعيل ) النقد االقتصادي والعدل االجتماعي والسياسي البناء والمفيد للجميع والقائم على أساس الصدق بين الحاكم والمحكاوم،

فإناه إذا غابات المصاداقية الحقيقياة باين الحكاام والماواطنين فاي الدولاة  ونتيجاة لاذلك( ،  74صبري عبد هللا، مرجاع ساابق، ص 

والمجتمع ال يمكن أن تستقر األوضاع السياسية أو غيرهاا ال سايما فاي ظال ظاروف األزماة االقتصاادية واالجتماعياة والتعليمياة 

المطلاول منهاا ذلاك الوجاود  فاي بعاض مان الادول والمجتمعاات(  17إساماعيل صابري عباد هللا، مرجاع ساابق، ص ) الموجودة

 للتحول والتحقيق الديمقراطي الفعلي. 

 

 السياسي الحاكم:  الديمقراطي الشرعية للنظام ) * ( قوة  - 6

يُعرف النظام السياسي على أنه هاو مجموعاة متعاددة مان النمااذج المتنوعاة واألنمااط المختلفاة المتداخلاة والمتعلقاة بعملياة        

صاانع القاارارات السياسااية المختلفااة فااي الجماعااة والمتمثلااة بالصاافوة الحاكمااة، أمااا فيمااا يتعلااق بمكونااات النظااام السياسااي فهااي 

ي إطااره الاداخلي الحااكم فاي داخال المجتماع. كماا يعارف ديفياد أيساتون النظاام السياساي والاذي مجموعة من العناصر الواقعة فا

يعتبره على أنه هو جزء من النظام االجتماعي الموجود واالشامل وماا هاو اال مجموعاة مان العناصار المختلفاة المتصالة باالحكم 

وأنه أي النظام السياسي يتحادد بمجموعاة  ،لسياسي الموجودالحاكمة والسلوك االظاهر وتنظيماته المتنوعة والجماعات السياسية 

 2000، د أحماد المصاالحةمحما) من األعمال المتصلة مباشرةً أو غير مباشرةً بالقواعد الملزمة لكافة نواحي الحياة في المجتمع،

متبعااً للمانهج الاديمقراطي الساليم والفعلاي  نولذلك فقوة الشرعية للنظام السياسي الحاكم وخاصةً إذا كاا(،  19 – 11م، ص ص 

 يلي:  تنبع مما

 . Law القانون: .1

 .  Constitution :الدستور   .2

 .  Legitimacy And Justice :الشرعية والعدل .3

 .  Human Rights :حقوق اإلنسان .4

الاديمقراطي الحقيقاي والفعلاي كال وال بد هنا من تناول كل من هذه العوامال الماؤثرة فاي وجاود النظاام السياساي الُمطباق للمانهج 

من أجل توضيح الطريقة السليمة التي يوجد بها تطبيق النظام السياسي الاديمقراطي فاي طريقاة حكماه، وهاذه العوامال  ،على حدا

 هي:

                                                 
إن ))القوة يمكن تعريفها بإنها إجمال التمكن من توظيا اإلرادة في مسار رغبة وميل اإلنسان((. )المصدر: حسين أحمد فروان،  ) * (

 (. 121مرجع سابق، ص 
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 :  Law The  :القانون – 1

إن القوة السياسية حسب تعريا ماكس فيبر لها هي عملية ضبط للقرارات وخاصةً السياسية في الدول المختلفة من قبل عادد      

من األفراد المتولين للصفوة الحاكمة وهي التي كثيراً ما يتوصلون من خاللها في أعمالهم لتحقياق رغبااتهم الخاصاة بهام باالرغم 

هي مجرد وسيلة تساتخدم  ، فالقوة هنا إذاً ل المجتمع سواء كانوا أفراداً أو مؤسسات مجتمع مدنيمن معارضة آخرين لهم في داخ

بطريقة معينة في التفاعالت االجتماعية وغيرها وتعمل على ايجاد تليارات مختلفاة فاي تصارفات وسالوك اآلخارين ساواء كاانوا 

حماود سااري عباد المجياد عرساان العازام وم) ،جودة في المجتمعُمتمثالً ذلك بمنظمات المجتمع المدني الموأفراداً أو مجموعات 

شاانتال. ) ،للقاوة الشارعية فاي الدولاة مثلماا ظهار عناد مااكس فيبار احتكاارفهذه هاي تُعتبار بمثاباة (،  57م، ص  1911، الزعبي

أياة تنظايم أو  ماكس فيبر بضارورة إضافاء الصافة السياساية بشاكل كبيار علاىحيث يرى ،  (195م، ص  1994، لسولميلون. د

ولاذلك فاال باد مان وجاود القاانون  (، 7م، ص  1990، طرس غالي ومحمود خيري عيسىبطرس ب) ،رابطة في أي منطقة كانت

 الحاكم لذلك المكان. 

 إن القانون الموجود والُمطبق هو شكل مختلا عن غير تطبيقه، ومان المفتارض ان يكاون ساابقاً للسالوك البشاري مهماا كاان     

 في التقدم االجتماعي والسياسي،  يوجد

فإذا كان القانون والسلوك متماثالن تماماً فلن تكون هنااك حاجاة للقاانون ألن السالوك يلازم قاعادة أساساية لتوضايحه ُمتماثالً ذلاك 

هم صاحيح ذا كان جميع سالوكهو خارج عن إرادتهم، وبذلك إ عمابالقانون، فالناس يفعلون بالفعل ما هو مطلول منهم ويمتنعون 

فلن تكون هناك حاجة لقانون يوجه السلوك، فالمرء يستخدم القانون بالضبط بمختلا مناحي الحياة لكي يلير ماا هاو قاائم الاى ماا 

فالقانون هنا إذاً هو الوسيلة المثلاى الُمساتخدمة لتنظايم ، (232م، ص  1993، سايثدافيد. ل . فور) ،ينبلي أن يكون عليه العمل

أحماد  )عاصام اخاتالفالعالقات االجتماعية واالقتصادية والسياسية وغيرها بين أفاراد المجتماع مهماا بادا بينهاا مان تعاارض أو 

 . (14م، ص  1913، لعجيله ومحمد رفعت عبد الوها

القتصااادية تختلااا فااي تطبيقهااا للنظااام الااديمقراطي وخاصااةً الطبقااات ماان الناحيااة إن قااوة الطبقااات السياسااية واالجتماعيااة وا     

عبد المجيد عرسان العزام ومحمود ساري الزعبي، مرجاع ساابق، ص ) السياسية وهي الطبقة الحاكمة والمحكومة داخل الدولة،

عباد المجياد عرساان العازام ومحماود سااري الزعباي، مرجاع ) .فالسلطة مقيدة وليست مطلقاة حساب رأي لاوك، (61 – 60ص 

م ( وهو من دعاة الحتمية التاريخياة وأنشالل باأكثر  1922 –م  1135)البرت فن دبس  المفكر البريطانيأما . (116سابق، ص 

ولهاذا   ،تخلاا الثقاافيمن غيره بالنواحي القانونية فاي المجتمعاات فيرجاع األفكاار المختلفاة الاى أساس القاانون، كماا أشاار الاى ال

السبب فكثيراً ما يحدث في المجتمع أن رأيااً أو ماثالً أعلاى باين النااس يتحاول الاى قاانون مطباق عناد الجمياع بعاد أن تكاون قوتاه 

 17م، ص ص  1911، )ادوارم . بيرناز ،الُمتمثلة بالتأثير الثقافي قد تبددت فعالً وأصبح غير ذي موضاوع اجتماعيااً باين النااس

 1914، إباراهيمساعد الادين ) فيما يلاي: هاعناصر أهمأما دولة وحكومة القانون في النظام السياسي الديمقراطي فتتمثل (.  11  -

 (. 40م، ص 

 . وجود الدستور .1

 . الفصل بين السلطات .2

 . خضوع الحكام للقانون .3

 . انفصال الدولة عن شخص حكامها .4
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 . تدرج القواعد القانونية .5

 . للمواطنينإقرار الحقوق الفردية  .6

 . ى الهيئات الحاكمةتنظيم الرقابة التشريعية والقضائية عل .7

القااانون الموجااودة ليساات أيديولوجيااة  أن دولااةدولااة القااانون أو الدولااة الضااامنة مثلمااا تاام تسااميتها تقااوم علااى أساااس فكاارة إن     

فاي الوجاود والعمال والتطبياق تماده  آخار تنظايم سوسايولوجي سياساي حقيقاي شايءسياسية أو فكرياة أو غيرهاا بال هاي قبال أي 

ن دولااة كمااا أنقااص خاااص بالكمااال الظاااهر، متواضااعة واعيااة لمااا تنطااوي عليااه ماان تناقضااات مختلفااة وماان  ومبااادئ اعتبااارات

القانون والنظام السياسي إنما تفترض من حيث شرطها األساسي في وجودها وتطبيقها للقانون بشاكله الصاحيح توافقااً إراديااً مان 

 .( 199  - 197شانتال. ميلون. دلسول، مرجع سابق، ص ص ) فرد يرتضي طاعة قواعدها الموضوعة لها قبل كل

كما تُعتبر العالقة بين الديمقراطية كتطبيق فعلي وبين العوامل االقتصادية واالجتماعية والسياسية بأنها عالقة دائرية وليست      

فالعالقة بينهماا عالقاة أخاذ وعطااء أي عالقاة تاأثير وتاأثر أو عالقاة  ،ذات اتجاه واحد وليست الديمقراطية فعالً عامالً تابعاً دائماً 

 ،حسب الوسائط االجتماعية(،  90  -  11 صص  سعد الدين إبراهيم، مرجع سابق،) وليست ثابتةديناميكية 

 )ساعد حيث تهدف إلى إكمال الصورة أو ظهاور الصاورة لهاا بإطارهاا الكامال وبشاكلها الصاحيح فاي الوجاود والتطبياق الفعلاي 

 .(91الدين إبراهيم، مرجع سابق، ص 

التجاانس الاداخلي قوميااً ودرجاة التصانيع، والتطاور االقتصاادي،  على العديد من العوامل منهاا إن نجا  الديمقراطية يتوقا     

وللوياااً ودينياااً، كمااا أن التأصاايل التاااريخي فااي وجااوده وتحليلااه للديمقراطيااة الفعليااة، باإلضااافة إلااى العواماال السااابقة يااؤدي إلااى 

لدرجاة الزياادة فاي الديمقراطياة الفعلياة ودعمهاا، لاذلك فاال باد مان المساعدة في نمو المقومات االجتماعياة الالزماة والضارورية 

إنشاء مؤسسات المجتمع المدني ألنها تجعل بل وتسهل للمواطنين فرصة وحرية المشاركة السياسية من خاللها وبذلك تؤدي إلى 

عالقاة باين البنياة االجتماعياة  كلكما أن هنا( .  95 – 19سعد الدين إبراهيم، مرجع سابق، ص ص ) تنمية التحول الديمقراطي،

سعد الدين إبراهيم، مرجاع ساابق، ) والخصوصية االجتماعية التاريخية والديمقراطية الفعلية، فهذا له عالقة بتطور الديمقراطية،

ولاة فالجامعة حتى الوصول إلى سالطة الد ،، فالمدرسةاطية في جميع الميادين من األسرةلذلك فال بد من رؤية الديمقر .(91ص 

 .(109سعد الدين إبراهيم، مرجع سابق، ص ) الحاكمة الُمتمثلة بالصفوة

سااعد الاادين إبااراهيم، ) ،إن دراسااة التطااور السياسااي ألي مجتمااع تتطلااب تحلياال العواماال الداخليااة والخارجيااة لااذلك المجتمااع     

لاذلك فيجاب علياه أن يستشايره  ،عبحتى في ظل وجود النظام الديمقراطي فإن الحااكم مفاوض مان الشا (111مرجع سابق، ص 

كما أن جوهر القومية الموجاودة يتمثال  (151سعد الدين إبراهيم، مرجع سابق، ص ) .قبل اتخاذه للقرار النهائي الخاص بالجميع

 سااعد الاادين) ،المحكااومين والحاااكمينبنظريااة للشاارعية السياسااية، حيااث تأخااذ فااي االعتبااار عناادها تطااابق االنتماااء الثقااافي بااين 

لاذلك فاال يمكان قياام دولاة ديمقراطياة حقيقياة فعلياة إال بمحافظاة الجمااهير عليهاا وبادون ذلاك ( 169إبراهيم، مرجع سابق، ص 

 .(115سعد الدين إبراهيم، مرجع سابق، ص ) يحدث العكس أي يصبح نظام الحكم الموجود بصورة ديكتاتوريه

 أما القومية  لكل دولة،  الُمتمثل ذلك بالشرعية على السيادات القطرية ) * ( يةإن الديمقراطية الفعلية تعمل على سيادة الشرع      

Nationalism) * ( فتقلص عندها السيادات القطرية من أجل التجميع للكل، 

                                                 
 Legitimacy:  الشرعية ) * (
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الوحادة العمل على تحقيق اإلطار الموفق بينهم، كما أنه من نتائج الديمقراطية الفعلياة أنهاا تادعم بال وتاؤدي إلاى لذلك فال بد من  

ساعد الادين إباراهيم، مرجاع ساابق، ) وتحافظ عليها في الوجود والعمل وبدونها ال يمكن قيام الوحدة في أي قطر عربي أو غيره،

وكما يظهر فإن النضاال الاوطني هاو فاي الوقات نفساه نضاال ديمقراطاي مان أجال التصاحيح، لاذلك فاال (  192 – 119ص ص 

االستقالل الاوطني الظااهر هاو شارط لتحقياق النظاام الاديمقراطي وبالتالي فإن  ستعمارييمكن قيام ديمقراطية في ظل التواجد اال

ياة واساعة النطااق وفاي الفعلي، وذلك على اعتبار أن النضال السليم من أجل االستقالل الصحيح يتضامن مشااركة فعلياة جماهير

الُمقيماين فاي العمال مان أجال االساتقالل بأشاكال ويتضمن أيضاً انخاراط قطاعاات كبيارة ومختلفاة مان الماواطنين  كافة المناحي،

حيااث يعتباار مفهااوم الديمقراطيااة الفعليااة ماان  (، 196 – 195هيم، مرجااع سااابق، ص ص سااعد الاادين إباارا) مختلفااة وواضااحة،

  المفاهيم التابعة لمفهوم الدولة،

جتماعي والتاريخي كل على حدا، وكما لذلك فال بد من دراسة النسق السياسي واال (204سعد الدين إبراهيم، مرجع سابق، ص )

يُعتبر فإن هنالك اختالف في أساليب الديمقراطية المطبقة في كل دولة عن غيرها، لاذلك فاال باد مان دراساة تااريخ البلاد وفحاص 

الضرورة لعمليات والحرص على التنبه واقعها الماضي والحالي، فال نجا  للديمقراطية الفعلية إذا لم يكن هنالك قدراً مناسباً من 

ساعد الادين إباراهيم، مرجاع ) التنمية الُمستدامة خاصةً فيما يتعلق بجوهر العملية الديمقراطية بمختلا معانيها السياساية وغيرهاا.

 (211سابق، ص 

 اتخااذإن حيوية األطراف المختلفة العاملة في وجودها وإطارها للنخبة السياسية ومادى قادرتها علاى المشااركة الواساعة فاي      

القرار السياسي المناسب، يعتمدان إلى حد كبير على بنااء اجتمااعي واقتصاادي وسياساي وثقاافي يادعم باذلك إمكانياة أدائهاا لهاذا 

أن التقياد بقواعاد اللعباة الديمقراطياة الفعلياة يبعاد عان االساتبداد  ( كماا215اهيم، مرجاع ساابق، ص سعد الدين إبر) الدور المهم.

ة للحاكم والمحكومين، فحتى في الدول اللربية حالياً ال تقاس ديمقراطية القرار السياسي الفعلي بمدى مشااركة األحازال السياساي

فاي مختلاا أماور اتخااذ  شااركواين فاي مختلاا المجااالت أيضااً والاذين دائارة المتخصصا باتساعوالسلطة التشريعية فقط ولكن 

 (234سعد الدين إبراهيم، مرجع سابق، ص ) القرارات المناسبة للجميع.

 

   :Constitution :الدستور – 2

إن ما يوجد في داخل المجتمع المستقر من حيث الحكم هو الذي يمتلك دستوراً قوياً وواسعاً ويسعى فيه المواطنين كافاة الاى       

حساين أحماد فاروان، مرجاع ساابق، ص ) جعل حركتهم المتنوعة في إطاار ذلاك الدساتور القاائم وفاي مواكباة القاوانين الظااهرة،

أن ذلك اإلعطااء يعتبار متفقااً  اعتبارالحديث يهدف في األساس الى إعطاء السيادة للشعب على  كما أن االتجاه الدستوري. (127

عاصم أحمد عجيلاه ومحماد رفعات عباد الوهاال، مرجاع ساابق، ) بمقدار أكثر مع النظام الديمقراطي الفعلي الُمطبق في المجتمع

 . (45ص 

                                                                                                                                                                    

، )المصدر: وة غير السلطةمن يخضعون لُسلطة الدولة يُظهرون اقتناعهم ورضاهم عن سلطة الحكومة(( لذلك فالق: ))أن هي         

 .(467م، ص  2005أنتوني غدنز، علم االجتماع، ترجمة فايز الصياغ، بيروت: المنظمة العربية للترجمة، الطبعة األولى، 
   Nationalismالقومية:   ) * (

األساسية، وتعمل على  مبدأ إيديولوجي وسياسي ينعكس في أفكار وتصورات، تجعل من حّب الوطن القيمة االجتماعيةهي          

)المصدر:  زيادة والء الفرد للوطن، وتنطوي القومية على الشعور بالمصير واألهداف والمسؤوليات المشتركة لجميع المواطنين.

عوائق التحول الديمقراطي في الوطن العربي، بيروت ودمشق: دار  –سعيد بنسعيد العلوي والسيد ولد أباه، حوارات لقرن جديد 

 (. 232م، ص  2006معاصر ودار الفكر، الطبعة االولى، الفكر ال
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وجود وتطبيق النظام الاديمقراطي ينبلاي أن تمتاد لتشاتمل علاى ماا  كما أن المداوالت الفعلية في تفسير نصوص الدستور في ظل

فالقصد من التليرات الدستورية هو توسيع نطااق  (،44، د. ت، ص )إدموند كان يحتمل أن يكون في مختلا المجاالت الحياتية،

ادوارم. بيرنز، مرجاع ) اللربية. الحكم للشعب كما كان ذلك بعد الثورة الفرنسية في القرن الثامن عشر الميالدي في دول أوروبا

 (11سابق، ص 

كان قد كتب أن الدساتير الموجودة فاي المجتمعاات ليسات  م( 1156سنة  )ولدإن المفكر األمريكي الليبرالي وودرو ويلسون      

روف والبيئة أيضااً إنهاا اختراعاً وهي ال تخلق الحرية كاملة بل أنها متأصلة الجذور في الحياة والواقع االجتماعي والثقافي والظ

فالديمقراطية الفعلية تأتي أوالً كواقع موجود، أما األنظمة فهي تجسيداً لها فاي وجودهاا  ،ليست الحرية الكاملة بل هي تعبير عنها

 ( 22ادوارم. بيرنز، مرجع سابق، ص ) وأعمالها وتختلا بين بعضها البعض وخاصةً في تطبيقها لها.

أن  :الدستورية، حيث يتمثل ذلك بقاول ارساطو لقانون القائم على الدستور أو الحكم الدستوري والحكومةلقد أيد أرسطو حكم ا    

أحطها، وهذا طبعاً خاضاعاً للمعرفاة اإلنسان حين يكتمل يصبح أفضل الحيوانات جميعاً ولكنه حين يترك العدالة والقانون يصبح 

النظاام االقتصاادي والسياساي  بااختالفوالتجربة لدى الناس جميعاً، حيث تختلاا الدسااتير الديمقراطياة الفعلياة الموجاودة أيضااً 

(.  45  - 44بطرس بطرس غالي ومحمود خيري عيسى، مرجاع ساابق، ص ص ) واالجتماعي والثقافي والتعليمي للدولة أيضاً 

أن الدستور القائم في أي دولة كانت يعتبر هو أساس القوانين جميعها ومان ثام ال يجاوز للسالطة القائماة التشاريعية أو غيرهاا كما 

 (17إسماعيل صبري عبد هللا، مرجع سابق، ص ) من أن تسن قانوناً يخالا الدستور الموجود في داخل الدولة.

في أية دولة  الدستور الديمقراطي الحقيقي بقيامالمتعلقة  مبادئالهنالك العديد من قيام الدستور الموجود في الدولة ف مبادئأما      

 يلي:  ما المبادئديمقراطية فعلية ومن أهم هذه 

 الشعب مصدر السلطات جميعها.  .1

 . سيادة القانون على الجميع .2

 . السلطات الثالث والسلطة الرابعة الفصل بين .3

  ية التعبير للجميع.حر .4

 413عبد العزيز الدوري وآخرون ...، مرجع سابق، ص ) تداول السلطة بشكل سلمي كل فترة زمنية مناسبة وُمتفق عليها. .5

) 

إن وجود اإلصالحات المختلفة في النواحي االجتماعية واالقتصادية والسياسية والتخفيا من التفاوت بين الطبقاات االجتماعياة   

والموارد داخل المجتمعات ودعم عملية التنمية المستدامة بجميع الوسائل المتنوعة والحديثاة تشاكل  اإلمكاناتومن التبذير وهدر 

الفعلي والحقيقي في وجود الديمقراطية الفعلية للنظام السياسي وألي مقارباة جدياة للديمقراطياة فاي الشرط األول وكذلك المؤشر 

كما أن الديمقراطياة الفعلياة تشاكل أهام . (496العزيز الدوري وآخرون ...، مرجع سابق، ص  )عبد المجتمعات العربية المختلفة

ياااة والحكاام وغيابهااا عاان ذلااك يااؤدي إلااى انحطاااط وانتحااار تاااريخي الركااائز األساسااية للمشااروع النهضااوي المتطااور كنظااام للح

الفسااد والتهماي  والتجمياد للجمياع مان القاوانين واألحكاام والتنمياة والتطاور  للجميع على حد هذا الوصا ألن غيابها يؤدي إلى

Their Absence Leads To Corruption And Marginalization , And Freezing  (وري وآخرون عبد العزيز الد

لذلك فال بد من التربياة الديمقراطياة أوالً فاي األسارة والحازل السياساي والنقاباة العاملاة والناادي (،  502...، مرجع سابق، ص 

 الرياضي والمدرسة والدولة الموجودة، 
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عباد العزياز الادوري وآخارون ) وال بد أيضاً من توفر الشروط األساسية الالزمة والضرورية لعملية التحول الديمقراطي الفعلاي

وكما أن التحوالت الديمقراطية الفعلية في النواحي السياسية وغيرهاا ال يمكان أن تكاون ذات قيماة  .(506...، مرجع سابق، ص 

ظاهرة أو حتى أن تحصل أو أن تدعمها أساساً إن لم تكن مرتبطة بقوة بتحوالت ومطالب اجتماعية وسياسية وثقافياة واقتصاادية 

 .  (515العزيز الدوري وآخرون ...، مرجع سابق، ص  )عبد يمية أيضاً.وتعل

 

   :Lawالشرعية  – 3

تعتبر أحد المعوقات األساسية الموجاودة فاي عملياة التحاول الاديمقراطي القائماة النظام الديمقراطي الفعلي  عدم شرعيةإن         

 2004، ريعلاي الكاوا) الحاكمة كماا توصاا بمصاطلح "التوصايا السياساي"والمشكلة األساسية هنا تكمن في هيكلية األنظمة 

بأن القوة الشرعية الموجودة هي الخيط الذي يجري خالل حركة النظاام  :كما أن فكرة فيبر والسويل وألموند القائلة. (57م، ص 

ديمقراطاي فاعال ذلاك أن السالطات  السياسي القائم بما يعطيه صفته وأهميته الخاصة في وجوده وعملاه وتماساكه كنظاام سياساي

اإلكاراه وإلقااء األوامار التاي تطااع مان قبال الجمهاور،  استخدامالسياسية المختلفة وحدها هي صاحبة الحق الشرعي الظاهر في 

فهو عندما يتحدث عن النظام السياسي الحاكم في أي دولاة يضامنه كال التفااعالت الحيوياة التاي تاؤثر علاى االساتخدام األمثال أو 

 .(16م، ص  1914، المطلب غانم )عبد .لتهديد باالستخدام الشرعي لإلكراه المادي على الجميعا

 

لذلك وبما أن العملية السياسية تمتد الى استخراج أو خلق وتعديل أشياء ذات قيمة موجودة ومهمة في المجتمع، لذلك فتطلاب       

البديلة للجميع ومن عالقته الظااهرة ببدائلاه فاي  استخداماتهال تنبع من ذاته دائماً وإنما من  الشيءالتليير منه على أن تحديد قيمة 

نظر المهتمين به وغيرهم، لذلك فال يستطيع أي نظام سياسي قائم في وجوده وعمله من القياام بادوره المطلاول مناه فاي عملياات 

ء المطلوبة ذات القيم للمجتمع ككل ولذلك ينحصار دوره الفعلاي فاي متنوعة في الخلق والتعديل والتوزيع على الجميع لكل األشيا

للجمياع وتفضايل للابعض قبال  واختيااراألشياء التي تحتل قمة قائمة ومهمة هاذه األشاياء المتنوعاة مماا يعناي عملياة تجمياع للكال 

 .( 19  - 11المطلب غانم، مرجع سابق، ص ص  )عبد .وأثناء األداء الفعلي للنظام الموجود

إن بيئااة النظااام السياسااي القااائم فااي أي دولااة تتمثاال فااي موقااع النظااام السياسااي فااي البيئااة الخاصااة بااه والتااي تضاام ثالثااة نظاام      

الظاهر فاي مساتوى المعيشاة الموجاودة جعال أنمااط  االرتفاعالثقافي وصاحب واالقتصادي، ومجتمعية وهي النظام االجتماعي، 

غاانم، مرجاع  عباد المطلاب) أكثر ديمقراطية فعلية نتيجة فتح بال التعليم المستمر أمام أبناء المجتمع ككال، مةالسلوك غير المتقد

 وكل ذلك ال بد من أن يكون مقبوالً بصفة شرعية لدى الجماهير ككل.   ( 34  - 27سابق، ص ص 

واجبات عليهم هام مصادر مشاروعية الحكام القاائم، إن جوهر الديمقراطية الفعلية هو أن المواطنين المتساوين في الحقوق وال     

حيث تحكم االغلبية من خالل ممثلاين وصالوا الاى سادة الحكام عبار انتخاباات نزيهاة وزمنياة عاماة حارة وسارية تجاري بصاورة 

نين تحتااج دورية زمنياً ويضعوا قوانين مختلفة نابعة من رؤيتهم للتطبيق الموجود في المجتمع ومتى ما بدا للجمياع أن هاذه القاوا

علاي ) يرت بطرق متعارف عليها من خاالل تطبياق القاانون الاديمقراطي الفعلاي مان خاالل النخباة الحاكماة.الى تليير مطلول غُ 

 (131الكواري، مرجع سابق، ص 
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 :Human Rights حقوق اإلنسان  - 4

إن قواعااد حقااوق اإلنسااان الموجااودة فااي مختلااا دول العااالم ليساات مجاارد معااايير قانونيااة فقااط باال هااي تااوفر أيضاااً األسااس       

الثقافية لبناء مجتمعات ديمقراطية فعلية وعادلة ويتعين عليها بذلك تأصيل هذه القواعد المطلوباة ذات البعاد الكاوني واألمناي فاي 

أن عالمية حقوق اإلنسان الموجودة ليست سوى ملتقاى للخصوصايات فاي داخال الادول والمجتمعاات ذلك  ،الثقافة المحلية للجميع

في أنبل جوانبها وهي تلك المتعلقة بتكريم اإلنسان أينماا وجاد عبار حماياة حقاه فاي المسااواة أماام الجمياع وفاي الوجاود الصاحيح 

 فيهاا. الفئاة والمجتماع والدولاة المتواجادوالجماعي في داخال وفي العي  الكريم وفي المشاركة الفعلية في تقرير مصيره الفردي 

 (15م، ص  2000، رون ... لمريني وآخ )أمنية

حقوق ذلك اإلنسان قد عمقت المشاكل السياسية واالجتماعية واالقتصاادية وأدت الاى وجاود أزماة مشاروعة  انتهاكاتكما أن     

تولدت عنها ظواهر مختلفة وحركات متنوعة ذات قدرة كبيرة وواسعة على تعبئة قطاعاات وفئاات عريضاة تعااني مان التهماي  

والثقافي والحرمان االقتصادي والتنموي والنقمة إزاء مظالم في الوجود والعمل من حيث الوضع االجتماعي واإلقصاء السياسي 

حقاوق اإلنساان  وانتهاكااتالنظام الدولي الموجود وأدى كل ذلك الى المزياد بشاكل مساتمر مان العناا وعادم االساتقرار الظااهر 

طرقة العنا الرسمي مثلما هاو القائمة وفي أقطار عديدة وجد الديمقراطيون الفعليون ودعاة حقوق اإلنسان الحقيقية أنفسهم بين م

وسنديان العنا األهلي المتمثل بالجماهير وضعا الدعم من المحيط الدولي أيضاً، وال يمكن القدرة لها  األنظمةظاهر من خالل 

إلنساان ضمنها التنظيمات المطالبة بحقاوق افي التأثير بذلك على هذا المحيط بفعالية حقيقية إال عبر تقوية أدوات التأثير فيه ومن 

 ( 16لمريني وآخرون ... ، مرجع سابق، ص  )أمنية منفردة ومجتمعة ومتفاوتة في كافة الدول والمجتمعات.

لقد وصفت حقوق اإلنسان هنا بأنهاا حقاوق مناسابة تاؤدي الاى مطالاب أساساية ضاد السالطة الحاكماة، فاإذا كاان لادى المارء       

يع كان عندها للمرء الحق في أن يطلب شيئاً له ولليره بشاكل إيجاابي أو سالبي الموجود في المجتمع حق متفق عليه من قبل الجم

من السلطات الحاكمة والصفوة المتولية لها في اللالب هي حكوماات تمثال دوالً ألمام وشاعول ألن لاديها أغلاب السالطة الحاكماة 

لمجتماع فإناه يكاون أكثار وأكثار أساساية مان الحقاوق لتنفيذ الحقوق بكافة جوانبها وفوائدها للجميع، فإذا قيل أن الحق إنساني في ا

ولذلك فال بد من وجوده بشكل أولي علاى اعتباار  ،األخرى كون ذلك الحق اإلنساني يهتم بوجود اإلنسانية على وجه هذه األرض

وهنااك أسااس فلسافي تااريخي آخار لحقاوق اإلنساان الموجاودة  (21دافيد. ل . فورسايث، مرجع سابق، ص ) باإلنسان، اهتمامه

(  200دافياد. ل . فورساايث، مرجاع ساابق، ص ) ،أصالهوالمطالب بها مان قبال الجمااهير وهاو الماذهب الليبرالاي اللرباي فاي 

ساان الموجاودة بتأمال أساس الحرية الفردية لكل من الفرد والدولة والمجتمع ويمكننا هناا أن نثبات عالمياة حقاوق اإلن والقائم على

بالنسبية الثقافية أو بنسبية الحقوق المطلوباة، فهاذه النسابية منساوبة لثقافاة معيناة وهاي ثقافاة لكال الشاعب  لالدعاءالملزى العميق 

وليساات لبعضااه فقااط، واألساالول الوحيااد للتعاارف علااى مضاامون هااذه النساابية فااي الثقافااة أي مااا يفضااله شااعب معااين ماان قواعااد 

ات وفقاً لقيم ومعايير معينة هو تمكين هذا الشعب من إظهار إرادتاه بحرياة وفقااً للثقافاة الدارجاة لاه والمطالباة وتطبيقات ومؤسس

فالطريقاة األساساية هناا وإن لام تكان الوحيادة إلظهاار إرادة  ،بالتليير على أساس الوعي وفي الظروف الحديثاة مثلماا هاو ظااهر

لهاذا الشاعب المتمثلاة ممثلين  اختيارحول  االقتراعالفعلية بشكل صحيح وخاصة  اتاالنتخابالعام من خالل  االقتراعالشعب هي 

 (29م، ص  1997، السيد سعيد )محمد للقائمين على حكمه. اختياراتهبصدد  واستفتاؤهبالصفوة 

الصاادر فاي  اإلنساانوق العالمي لحق اإلعالنإن مكونات الشرعية الدولية لحقوق اإلنسان عندها تأتي من ثالثة وثائق وهي       

 والعهد الدولي للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، ،، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسيةم 1941عام 
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حياث تُشاكل هاذه المكوناات كلهاا  ( 31ماد السايد ساعيد، مرجاع ساابق، ص مح) ،والبروتوكول االختياري الملحاق بالعهاد األول 

في كافة الدول والمجتمعات، هذا إذا تم تطبيقهاا بعدالاة حقيقياة علاى جمياع الادول والمجتمعاات واألفاراد منظومة لحقوق اإلنسان 

 والمؤسسات فيها. 

لادى الجمياع  احترامهااأما في مجال الدفاع الفردي أو المشترك عن حقوق اإلنسان في مختلا الادول والمجتمعاات وتعزياز       

المي فاإن تعادد اآللياات واضاحة وأن تكاون جميعهاا آلياات وأدوات للنضاال السالمي بشاكل والعا واإلقليمايعلى المستوى الفردي 

والالزمة واألكثر فاعلية على ضوء الظروف المحددة لها والتي تمر  األساسيةكامل وأن يتم التركيز على تلك اآلليات واألدوات 

وفاي النهاياة للحاديث عان موضاوع  ( 97محماد السايد ساعيد، مرجاع ساابق، ص )  بها أمة من األمام أو مجتماع مان المجتمعاات.

)ملحام  ليست الحقوق الطبيعية من الثوابت في تاريخ اإلنسانية المتحضرة، إنها مان المتليارات،الحقوق ال بد من اإلشارة الى أنه 

فقاد تام تطبياق القاوانين  ،فاي التطبياق لهاافال بد إال أن يكون لها أوجه وسمات مختلفة وخاصاةً  لذلك (،59م، ص  1913قربان، 

فااي مجتمااع أو دولااة ماان الاادول بصااورة قااد تختلااا نساابياً عاان غيرهااا ماان الاادول  اإلنسااانالمتمثلااة والمندرجااة تحاات اساام حقااوق 

 األخرى نتيجةً لتحكم عوامل متداخلة قد تكون قديمة أو حديثة على وجود تلك المطالب بحقوق اإلنسانية جمعاء. 

 

 للنظام الديمقراطي:  الالزمةاألساسية  المبادئ  - 7

  يلي: تتمثل فيمااألساسية للديمقراطية أو ما أُطلق عليه الحكم الصالح  المبادئإن         

 . باتخاذ القرار الجماعي المتمثل Principle Community مبدأ الجماعة .1

 . من هيئات متعددة في داخل الدولة القرار باتخاذالمتمثل  The Principle Of pluralismمبدأ التعدد  .2

 . لتحقيق التوازن في داخل المجتمع الهيئات باستقالليةالمتمثل  The Principle Of Balance مبدأ التوازن .3

 . أي تمثيليته للهيئات المتنوعة The Principle Of Representation , Prosecutorialمبدأ التمثيل والنيابة  .4

شااغلها كال فتارة أي اساتقالل الوظيفاة العاماة عان شااغلها وتلييار   The Principle Of Circulationمبادأ التاداول  .5

 (37الشطي وآخرون ...، مرجع سابق، ص  )إسماعيل. زمنية معينة بشكل سلمي

 

 قيم النظام الديمقراطي :   - 8

األساسية أن يمتاز بالعديد من القيم  إالإن النظام السياسي أينما وجد خاصة في ظل تطبيقه للنظام الديمقراطي الفعلي ال بد له     

 (442عبد العزيز الدوري وآخرون ...، مرجع سابق، ص ) يلي: فيه ومن هذه القيم ما

 .  Liberty الحرية الكاملة في الرأي والتعبير .1

 .  Justice تماعية بين الجميعالعدالة االج .2

 .  Equality المساواة أمام القانون .3

 .  Solidarity التضامن االجتماعي مع الجميع .4

 .  Interdependence التكافل األسري والجماعي والمجتمعي والدولي .5

 .  Mutual Respect االحترام المتبادل بين الجميع .6

 .  Peaceful Rotation التداول السلمي للسلطة الحاكمة .7
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 .  Legal Treatment المعاملة القانونية المتمثلة بالسيادة للقانون على الجميع .1

 

  النظام الديمقراطي الفعلي:ظل تطبيق  الحقوق في - 9

الحقوق تعتبر الحقوق السياسية واالجتماعية واالقتصادية وغيرها هي الالزمة للعملية الديمقراطية الفعلية وتتمثل هذه           

 يلي: مما بكل

 .  The Right To Strike Work الحق في اإلضرال عن العمل ألسبال مقبولة .1

  Right Criticism And Protest حق النقد واالحتجاج لما هو غير مقبول .2

 . The Right To Assemble And Assembly حق االجتماع والتجمع للتعبير عن الرأي .3

 The Right To Some ية من أجل اتخاذ السلطة التشريعية للتليير في بعض القوانينالحق في بعض االمتيازات القانون .4

Legal Privileges  . 

 تشكل الحقوق البداية األولى كضحايا للبرامج التنموية من أجل تحقيق مبدأ التنمية المستدامة والتحديث في مختلا النواحي .5

Rights Are Beginning The First Victims Of Developmental Programs  . ( ثناء فؤاد عبد هللا، مرجع

 (111سابق، ص 

لقد ظهر من خالل ما تم ذكره أن ذلك كله يعني أن القائمين على الحكومة في المجتمع يضحون بتلك الحقوق الموجودة         

للسلطة الحاكمة ولهم أنفسهم أي النخبة والتي يمنحها النظام الديمقراطي الحاكم للشعب على الرغم من أنها تشكل ضربة قوية 

الحاكمة في السلطة، إال أن تلك التضحية تظل تمثل القاعدة العامة المجتمعية لمستقبل أفضل حتى ولو كان على حسال 

مراكزهم الشخصية في الحكومة، فالحركات السياسية واالجتماعية تنتخب من أجل البناء وليس من أجل المصالح الشخصية، إذاً 

قبول التضحية بحاجات النخبة الحاكمة يظل مقبوالً ديمقراطياً من أجل المصلحة المجتمعية العامة ككل، كما أن بنية النظام ف

 الديمقراطي الفعلي تتطلب العمل على العديد من الخطوات الحاسمة منها:

ياسي الحاكم ومصالحه عن ضرورة الفصل بين الدولة واألحزال السياسية في داخل الدولة، بمعنى فصل الحزل الس .1

 (95 – 94م، ص ص  2000، جودوينجاي. س . ) الحكومة.

عدم استلالل مواقع صاحب الحزل السياسي الفائز في االنتخاباات لموقعاه مان أجال العمال علاى النهاوض بحزباه السياساي  .2

 . السياسي فموقعه أصبح يختلا اآلن عن الماضي وإنما يجب أن يهتم بالمصلحة العامة للجميع دون تأثير التجاهه

تأكيد التعددية السياسية والحزبية واالجتماعية واإلعالمية المتنوعة، وأعمال حق المشاركة للجميع في إدارة الشائون العاماة  .3

، م 1993، العربايان فاي الاوطن تقرير المنظمة العربية لحقوق اإلنسان عن حالة حقاوق اإلنسا) في داخل المجتمع والدولة.

 (45ص 

 

 : الديمقراطيةوالتنمية  األمم المتحدة - 01

دولااة فااي العااالم علااى ميثاااق األطلسااي  26 ام عناادما وقااع مناادوبو 1942المتحاادة الااى العااام  األماامتعااود جااذور تشااكيل هيئااة      

 مؤتمر موسكو، انعقادم وبعد  1943وأطلقوا على أنفسهم أسم األمم المتحدة، أما في العام 
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فقد أعرل المؤتمرون فيه بشكل علني وواضح على ضرورة تشكيل منظمة دولية تقوم على أسااس السايادة لكال الادول السااعية  

للسلم واألمن الدوليين، وبعد ذلك وفي مؤتمر طهران المنعقد في شهر كاانون األول مان  االستتبالوالهادفة الى السالم ومن أجل 

م ُعقد لقاء جدياد فاي دومباارثون أوكاس  1944م تم بحث مستقبل هذه المنظمة وفي خريا عام  1943ابقاً نفس العام المذكور س

القريبة من واشنطن تم فيه إجراء محادثات تمهيداً لتأسيس هذه المنظمة الدولية الجديدة، حيث تم في هذا الماؤتمر وضاع مشاروع 

لى وضع وثائق أخرى هامة متعلقة بتأسيس هاذه المنظماة الدولياة، وأخياراً وفاي يتمثل بالميثاق للهيئة الدولية الجديدة، باإلضافة ا

المتحدة، وذلك بعد  األممسيس منظمة م وتم تأ 1945لك الموضوع في عام مؤتمر يالطا في االتحاد السوفيتي تم حسم االمر في ذ

ك المؤتمر التأسيسي، وبعاد ذلاك تام عقاد ماؤتمر م بعد مؤتمر يالطا ثم الدعوة لذل 1945أن تم عقد مؤتمر تأسيسي في نيسان سنة 

م وذلك بعد أن تام تجهياز ماواد ميثااق هيئاة األمام المتحادة  1945سان فرانسيسكو في الواليات المتحدة األمريكية في نيسان سنة 

مريكياا، م وتمت المصادقة عليه من قبال الادول العظماى الخماس وهاي روسايا، أ 1945حزيران من نفس العام  26الذي أقر في 

أصبحت تلك الوثيقة هاي الوثيقاة القانونياة الدولياة التاي تحكام نظاام  م 1945تشرين أول سنة  24وفي  بريطانيا، فرنسا، الصين،

 .(71 – 69م، ص ص  1917، . )صايل مومنيالعالم أجمعالعالقات بين مختلا دول 

إن ميثاق منظمة األمم المتحدة أصبح بعدها من تحديد ذلك التاريخ ساري المفعول، حيث كان أساس ذلك الميثاق الظاهر فاي      

صاايل ماومني، مرجاع ساابق، ص ) ديباجته يقوم على أساس المساواة للجميع والحرية في الارأي والتعبيار والعدالاة االجتماعياة،

 ركاتالمتحدة باالزدياد تدريجياً وذلك مع زيادة التشكيل للدول في العالم أجمع نتيجة ألهداف حولقد أخذ أعضاء هيئة األمم ( 67

نحو األماام،  بازديادم تدريجياً 1945ألعضاء هذه الهيئة بعد عام تأسيسها سنة  االزديادالتحرر الوطني الموجودة آنذاك وقد كان 

عادد الادول  م فقاد بلاغ 1959قاط، أماا فاي العاام ة أحادى وخمساون دولاة فم بلغ عدد أعضااء هيئاة األمام المتحاد 1945ففي العام 

م فقاد بللات الادول  1969وثمانون دولة، أما في العام  اثنانالمتحدة الى  األممالمنضمة كأعضاء لهذه المنظمة الدولية وهي هيئة 

م بللت دول أعضاء هاذه الهيئاة مائاة  1979، وفي العام حدة الى مائة وأثنان وعشرون دولةصاحبة العضوية في هيئة األمم المت

م فقد بللت الدول المسجلة كأعضاء في هيئة األمم المتحادة الاى حاوالي مائاة وساتون  1915وثماني وأربعون دولة، أما في العام 

 (75ص  صايل مومني، مرجع سابق،. )دولة ثالثة أرباعها من دول العالم الثالث 230 دولة، أما اآلن فقد بللت الدول حوالي

قاارات ودول ومجتمعاات العاالم لقد أصابح ميثااق هيئاة األمام المتحادة يشاكل المقيااس الاديمقراطي الادولي العاالمي لمختلاا       

بسبب ماوازين القاوى فاي العاالم التاي تكيال بمكياالين خاصاة الادول العالمياة الكبارى وفاي مقادمتها  اختلاأجمع وأن كان ذلك قد 

تمتااز فميازات منظماة األمام المتحادة أماا عالميااً فاي الوقات الحاضار،  األولاىالمسيطرة فاي الدرجاة  يةاألمريكالواليات المتحدة 

 يلي: بماعن غيرها كونها منظمة دولية عالمية  منظمة األمم المتحدة

 أضخم منظمة في تاريخ البشرية كونها تتمتع بـكل من: .1

  التمثيل. –أ  

 المراقبة. –ل 

 الوصاية.  –ج 

 في العالم أجمع من حيث كل من:  األطالقكما تعتبر من أهم المنظمات على  .2

 . المبادئ -أ 

 األهداف والتي أنشئت باألساس من أجلها. -ل 
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كما أن إلنشاء منظمة األمم المتحدة وكونها عالمة مميزة من التاريخ النضالي للشعول المكافحاة مان أجال تحررهاا الاوطني  - 3

 .ظهرت بعد نهاية الحرل العالمية الثانيةضد الحرول ومن أجل التعاون والسالم العالميين حيث ان نشأتها وتقدمها االجتماعي و

 .(61صايل مومني، مرجع سابق، ص )

م بشاكل موساع 1945الحارل العالمياة الثانياة عاام الدولياة والتاي تأسسات بعاد  األمم المتحادة ممثلاة بالشارعيةكما أن منظمة      

كماا أن منظماة األمام المتحادة والتاي كاان تأييادها من أكبر وأوسع وأضخم المنظمات الموجاودة حاليااً علاى وجاه األرض،  تعتبر

والادعم  اإلنساانيةللديمقراطية الفعلية بعد إنشاؤها، حيث تمثل ذلك في حارص منظماة األمام المتحادة علاى الوجاود الادائم لتحقياق 

، حيث تمثل ذلاك بإصادارها المتحدة بالديمقراطية من خالل وجود المؤسسات العاملة فيها يظهر اهتمام منظمة األممللجميع، كما 

 للعديد من القرارات التي تحث على ذلك منها:

، والذي يعطي ويهاتم م 1941عام ديسمبر  10في إعالن الجمعية العامة لامم المتحدة عن اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان  .1

 .  ة في إطار المجتمع الذي يعي  فيهوالعدالة االجتماعية والتشديد على حقوق اإلنسان الفردية والجماعيبالكثير من الحرية 

)برهاان  .المتحادةم، المنبثقاة عان األمام  1962والتاي تأسسات عاام منظمة األمم المتحادة للتربياة والعلاوم والثقافاة اليونساكو  .2

 .(201م، ص  2005، غليون وآخرون ...

 . اإلنسان في مختلا مجتمعات العالممتحدة بالكثير من المؤسسات الداعمة للحرية وحقوق اهتمام األمم ال .3

الحقاً لصادور إصدار االتفاقية الدولية للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية واالتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية  .4

الااى البروتوكااول االختياااري الملحااق بهااا وصااادقت  باإلضااافةم،  1966ديساامبر عااام  16صاادر فااي  والااذي األول اإلعااالن

 .(31م، ص  2000، )حسن البدراوي م 1966ديسمبر عام  16عليها الجمعية العامة لامم المتحدة في 

تفاقياة تعتبار االبشاكل عاام تاأثيراً كبياراً علاى الديمقراطياة فاي العاالم حياث  اإلنسااناألمم المتحادة بحقاوق  الهتماملقد كان         

 1969م ، واالتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان في عاام  1950األوروبية لحقوق اإلنسان المبرمة بين دول أوروبا نفسها في عام 

 م 1941الصاادر عان األمام المتحادة فاي عاام  اإلنساان م بمثابة اتفاقيات تطبيقياة لماا ورد فاي نصاوص اإلعاالن العاالمي لحقاوق

 ) * ( لقاد أصابحت مصاطلحات "حالاة الطبيعاة" و"العقاد االجتمااعي"و (،133م، ص  2002وآخرون ...، ي محمد عابد الجابر)

األساس لفكارة حقاوق اإلنساان عناد اللارل، حياث اتصاا اإلعاالن العاالمي لحقاوق اإلنساان بطاابع شامولي عاالمي متاأثراً بتلاك 

عاباد  )محماد بشاكل عاام. لإلنساانيةيير الخاصاة بالعدالاة والحقاوق األفكار السابقة له والذي بات يُعتبر بمثابة الُمشكل لقياس المعا

 .(135الجابري وآخرون .... ، مرجع سابق، ص 

 

 النتائج المستخلصة من البحث: 

 تمثلت أهم النتائج التي توصل اليها هذا البحث بكل مما يلي: 

االستراتيجيات األولية الالزمة للنمو الديمقراطي وتحديد شروط التنمية العديد من توصل هذا البحث إلى أنه يوجد  – 1

 في المجتمعات. الالزمة لحدوث عمليات التحول الديمقراطيالسياسية 

                                                 
  The State Of  Nature: "حالة الطبيعة" ) * (

 م ( . 1704 –م  1632األساس الذي يقوم عليه فكر الفيلسوف اللربي جون لوك )  :هي          

    The Social Contract: أما "العقد االجتماعي" 

 م ( .  1711 –م  1712األساس الذي يقوم علية فكر الفيلسوف اللربي جان جاك روسو )  و:فه         
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 على نمو الديمقراطية، ومكافحة الفساد التنمية هنالك تأثيرات مهمة لعملياتكما تبين من خالل صفحات هذا البحث أنه  – 2

في  عمليات التنمية الالزمة للتحول وتعزيز النظام الديمقراطيو عوامل تقدم المناقشة الديمقراطيةكل من لتوضيح ظهر و

 المجتمعات. 

المبادئ األساسية الالزمة السياسي الحاكم و الديمقراطي لنظاملالشرعية كما دل هذا البحث على وجود نوعاً مهماً من  – 3

 في المجتمعات.  للنظام الديمقراطي

النظام الديمقراطي الفعلي وتوضيح دور ظل تطبيق  الحقوق فيتحديد قيم النظام الديمقراطي وا عمل هذا البحث على كم – 4

 مجتمعات العالم جميعها.  الديمقراطية فيوالتنمية  األمم المتحدة

 

 توصيات الباحث:

بعد االنتهاء من توضيح نتائج هذا البحث المستخلصة منه يرى الباحث أنه من الضروري اإلشارة الى عدد من          

 التوصيات المهمة، وقد تمثلت هذه التوصيات في نهاية هذا البحث بكل مما يلي: 

والمؤسسات العاملة في  فراداألضرورة العمل على دعم هذه البدايات الالزمة للتحول الديمقراطي الفعلي من قبل  – 1

 المجتمع وبشكل متعاون.

توضيح االستراتيجيات األولية الالزمة والمتعلقة بالعمل على إجراء العديد من الدراسات المكتبية والميدانية في هذا المجال  2

 داخل الدول.  الالزمة لحدوث عمليات التحول الديمقراطيللنمو الديمقراطي وتحديد شروط التنمية السياسية 

المساعدة إظهار صورة التنمية الديمقراطية ومن أجل للتوعية بالديمقراطية بشكل ممنهج ومستمر عقد مؤتمرات وندوات  – 3

عمليات التنمية الالزمة للتحول وتعزيز و عوامل تقدم المناقشة الديمقراطيةمكافحة الفساد وتوضيح كل من في العمل على 

 ول.في الد النظام الديمقراطي

من ومؤسسات بالرفع من قيمته وذلك من خالل الدعوة الى وجوده وتطبيقه  أفرادقيام ذوي االختصاص بهذا الموضوع  – 4

المبادئ األساسية الالزمة للنظام السياسي الحاكم و الديمقراطي قوة الشرعية في ظل وجود النظامالصورة  أجل معرفة

 في الدول. الديمقراطي

الحقوق تحديد قيم النظام الديمقراطي ولالمتنوعة بنشر ثقافة الديمقراطية كونه ال بديل عنها  اإلعالمالقيام من قبل وسائل  – 5

 العالم. مختلا دول الديمقراطية في والتنمية  النظام الديمقراطي الفعلي وتوضيح دور األمم المتحدةظل تطبيق  في

 

 مقترحات الباحث: 

 تتمثل المقترحات التي يراها الباحث في هذا البحث بكل مما يلي: 

الالزمة توضيح االستراتيجيات األولية الالزمة للنمو الديمقراطي وتحديد شروط التنمية السياسية ضرورة العمل على  – 1

 الفعلي.  لحدوث عمليات التحول الديمقراطي

 عوامل تقدم المناقشة الديمقراطيةإظهار صورة التنمية الديمقراطية ومكافحة الفساد وتوضيح كل من االستمرار في  – 2

 الفعلي.  عمليات التنمية الالزمة للتحول وتعزيز النظام الديمقراطيو
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 ملشرعية في ظل وجود النظاللحقيقية اصورة ال من أجل معرفةمواصلة التنامي في هذا السلوك عالمياً ومحلياً  – 3

  الفعلي.  المبادئ األساسية الالزمة للنظام الديمقراطيالسياسي الحاكم و الديمقراطي

ظل تطبيق  الحقوق فيتحديد قيم النظام الديمقراطي ووذلك لضرورة ممارسة السلوك الديمقراطي في مختلا المجاالت  – 4

 العالم.  مختلا دول ومجتمعات في الفعلية الديمقراطيةوالتنمية  النظام الديمقراطي الفعلي وتوضيح دور األمم المتحدة

  

 خالصة البحث:

توضيح االستراتيجيات األولية الالزمة للنمو هذا البحث قد عمل على المساهمة في  في نهاية هذا البحث يرى الباحث أن         

إظهار صورة التنمية الديمقراطية ، والديمقراطيالالزمة لحدوث عمليات التحول وتحديد شروط التنمية السياسية  ،الديمقراطي

عمليات التنمية الالزمة للتحول وتعزيز النظام و عوامل تقدم المناقشة الديمقراطيةوتوضيح كل من  ،ومكافحة الفساد

المبادئ األساسية السياسي الحاكم و الديمقراطي قوة الشرعية في ظل وجود النظامالمعرفة كل من صورة ، والديمقراطي

وتوضيح دور  ،النظام الديمقراطي الفعليظل تطبيق  الحقوق فيتحديد قيم النظام الديمقراطي و، والالزمة للنظام الديمقراطي

 الديمقراطية في العالم. والتنمية  األمم المتحدة

 

 "المراجع"

بحاوث ومناقشاات النادوة الفكرياة لحكم الصاال  فاي الابالد العربياة "الفساد وا (،2006، )إسماعيل وآخرون ... الشطي، – 1

مركاز دراساات  الطبعاة الثانياة. باإلساكندرية"،التي نظمها مركز دراسات الوحادة العربياة بالتعااون ماع المعهاد الساويد  

 الوحدة العربية، بيروت، لبنان. 

، الطبعاة االولاى، مركاز االتجاهاات الحديثاة فاي دراساتها –الانظم السياساية العربياة (، 2005إبراهيم، حسنين توفياق، ) – 2

 دراسات الوحدة العربية، بيروت، لبنان. 

 – 0حرياة تكاوين االحازاب. -0دراساة تأصايلية فاي  –االحزاب السياسية والحريات العامة (، 2000البدراوي، حسن، ) – 3

 ط، دار المطبوعات الجامعية، اإلسكندرية، مصر.  د.، تداول السلطة حق- 3حرية النشاط الحزبي. 

، الطبعة األولى، المركز العرباي للخادمات الطالبياة، مبادئ القانون الدستور  والنظم السياسية(، 1996العبي، خالد، ) – 4

 عمان، األردن. 

، د. ط، الهيئاة المصارية الديمقراطية والتعددياة: دراساة فاي المساافة باين النظرياة والتطبياق(، 2005السعيد، رفعت، ) – 5

 مصر. العامة للكتال، القاهرة، 

أزماة الديمقراطياة فاي الاوطن العرباي ث بحاوث ومناقشاات النادوة الفكرياة التاي نظمهاا (، 1914إباراهيم، ساعد الادين، ) – 6

 ، الطبعة األولى، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، لبنان. مركز دراسات الوحدة العربية

، عوائق التحول الديمقراطي فاي الاوطن العرباي –جديد  حوارات لقرن(، 2006العلوي، سعيد بنسعيد. وولد أباه السيد، ) – 7

 الطبعة االولى، دار الفكر المعاصر ودار الفكر، بيروت، لبنان ودمشق، سوريا.

تاون، الخرطاوم، -، الطبعة الثانية، مطبعة جيالمدخل الى العلوم السياسية(، 2003الدومة، صال  الدين عبد الرحمن، ) – 1

 السودان. 
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 ، د. ط، مركز التنمية المدنية، صنعاء، اليمن. دليل المصطلحات السياسية(، 2005المودع، عبد الناصر حسين، ) – 9

، الطبعاة االولاى، دار أساامه للنشار والتوزياع ودار المشارق الثقاافي، معجام علام االجتماا (، 2006أبو مصلح، عدنان، ) – 10

 عمان، األردن. 

نحو مشرو  حضار  نهضو  عربي "بحوث ومناقشاات النادوة الفكرياة (، 2001، )الدوري، عبد العزيز وآخرون ... – 11

 ، الطبعة االولى، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، لبنان. التي نظمها مركز دراسات الوحدة العربية"

 لحامد، د. م. ، د. ط، دار ادراسات في علم السياسة(، 1911العزام، عبد المجيد عرسان. والزعبي، محمود ساري، ) – 12

أزماة الديمقراطياة فاي البلادان العربياة "اعتراتاات وتحفظاات علاى الديمقراطياة فاي العاالم (، 2004الكواري، علي، ) – 13

 ، الطبعة االولى، دار الساقي، بيروت، لبنان. العربي"

 –، يولياو  45، مجلة الثوابت، العادد الديمقراطية واإلصالح السياسي وحرية التعبير(، 2006المطوع، محمد عبد هللا، )  – 14

 م. صنعاء، اليمن.  2006سبتمبر / 

، الطبعاة االولاى، دار الحاماد للنشار دراسات في البرلمانياة األردنياة "الجازء األول"(، 2000المصالحة، محمد أحمد، ) – 15

 والتوزيع، عمان، األردن. 

، الطبعااة دراسااات فااي النصااو  –الفكاار العربااي  حقااوق اإلنسااان فااي(، 2002الجااابري، محمااد عابااد وآخاارون ...، ) – 16

 األولى، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، لبنان. 

، ترجماة عباد الكاريم احماد، الطبعاة الثانياة، منشاورات النظريات السياسية في العالم المعاصار(، 1911بيرنز، ادوارم. ) – 17

 دار اآلدال، بيروت، لبنان. 

حقااوق اإلنسااان فااي  –( 1993ق اإلنسااان عاان حالااة حقااوق اإلنسااان فااي الااوطن العربااي، )تقرياار المنظمااة العربيااة لحقااو – 11

 ، د. ط، المنظمة العربية لحقوق اإلنسان، القاهرة، مصر. الوطن العربي

، الطبعاة األولاى، القانون الدولي والممارساة العملياة –جيل، االنتخابات الحرة والنزيهة (، 2000جودوين، جاي. س. ) – 19

 لقاهرة، مصر. االدار الدولية لالستثمارات الثقافية أ. م. م، 

، مجلااة الدراسااات اإلعالميااة للسااكان والتنميااة ديمقراطيااة اإلعااالم ... ديمقراطيااة التنميااة( 1992حااافظ، صااال  الاادين، ) – 20

 ، اليمن. صنعاءم.  1992يونية /  –، إبريل 67والتعمير، العدد 

ترجمة نمير عباس مظفر، د. ط، دار الفارابي للنشر والتوزيع، عمان، ، الديمقراطية ونقادها (،1995أ، ) دال، روبرت. – 21

 األردن. 

 –، مجاد ، ترجمة جاورج كتاوره، الطبعاة االولاىاألفكار السياسية في القرن العشرين(، 1994دلسول، شانتال. ميلون. ) – 22

 المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان.  

، الطبعااة االولااى، مركااز دراسااات الوحاادة مااا العماالي حااديث الااى االجيااال العربيااة الطالعااة(، 1991زريااق، قسااطنطين، ) – 23

 العربية، بيروت، لبنان. 

طبعااة الثانيااة، مركااز القاااهرة لدراسااات حقااوق ، المقدمااة لفهاام منظومااة حقااوق اإلنسااان(، 1997سااعيد، محمااد الساايد، ) – 24

 اإلنسان، القاهرة، مصر. 
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، د. ط، مركااز القاااهرة المقومااات الثقافيااة للمجتمااع الماادني فااي مصاار –التسااام  السياسااي (، 2000عاادلي، هوياادا، ) – 25

 لدراسات حقوق اإلنسان، القاهرة، مصر. 

 الطبعة األولى، العربي للنشر والتوزيع القاهرة، مصر.  ،الديمقراطيةالفاظ ومعان  (،2002) ،عبد هللا، إسماعيل صبري – 26

، الطبعااة عالقااات التفاعاال والصاارا  –الدولااة والقااوج االجتماعيااة فااي الااوطن العربااي (، 2001عبااد هللا، ثناااء فااؤاد، ) – 27

 األولى، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، لبنان. 

، .... مجلااة مش يمنيااة علااى  عااالن صاانعاء حااول الديمقراطيااة وحريااة التعبياارهااوا(، 2006عبااده، عبااد الملااك سااعيد، ) – 21

 م. صنعاء، اليمن.  2006سبتمبر /  –، يوليو 45الثوابت، العدد 

، ، الطبعااة االولااىالمبااادئ العامااة لألنظمااة السياسااية(، 1913عجيلااه، عاصاام أحمااد. وعبااد الوهااال، محمااد رفعاات، )   – 29

 "جامعة صنعاء ــ كلية الشريعة والقانون"، صنعاء، اليمن. 

، د. ط، دار الاانظم السياسااية المقارنااة "نمااادل التبااادل السياسااي فااي أوروبااا وأمريكااا"(، 1914غااانم، عبااد المطلااب، ) – 30

 القاهرة للنشر والتوزيع، القاهرة، مصر. 

 الطبعة األولى، المنظمة العربية للترجمة، بيروت، لبنان.  الصياغ،ترجمة فايز  ،االجتما علم  (،2005، )أنتونيغدنز،  – 31

، الطبعاة التاساعة، مكتباة األنجلاو المادخل فاي علام السياساة(، 1990وعيساى، محماود خياري، ) ،غالي، بطرس بطارس – 32

 المصرية، القاهرة، مصر. 

، الطبعاة األولاى، مركاز المية والعربياةالارىج العالمياة واإلسا –حقوق اإلنسان (، 2005غليون، برهان وآخرون ...، ) – 33

 دراسات الوحدة العربية، بيروت، لبنان. 

، مجلااة كليااة التجااارة واالقتصاااد أزمااة العالقااة بااين الاادول الناميااة والمتقدمااة(، 2006فالتااه، محمااد عبااد هللا سااليمان، ) – 34

 م. صنعاء، اليمن.  2006مارس /  –م  2005)جامعة صنعاء(، العدد الرابع والعشرون، سبتمبر /

، المعوقاات( –المتطلباات  –المحاددات  –التنمية والتحديث في الوطن العربي )المفاهيم (، 2005فروان، حسين أحمد، ) – 35

 عة والنشر والتوزيع، صنعاء، اليمن. الطبعة األولى، مطابع المتفوق للطبا

، ترجمة محمد مصطفى غنيم، الطبعة العربياة االولاى، حقوق اإلنسان والسياسة الدولية(، 1993فورسايث، دافيد. ل. ) – 36

 الجمعية المصرية لنشر المعرفة والثقافة العالمية، القاهرة، مصر. 

انيااة، المؤسسااة الجامعيااة للدراسااات والنشاار والتوزيااع بيااروت، ، الطبعااة الثالواقعيااة السياسااية(، 1911قربااان، ملحاام، ) – 37

 لبنان. 

المؤسساااة الجامعياااة  –، الطبعاااة األولاااى، مجاااد الحقاااوق الطبيعياااة –قضاااايا الفكااار السياساااي (، 1913قرباااان، ملحااام، )  – 31

 للدراسات والنشر والتوزيع،  بيروت، لبنان. 

 د. ط، مؤسسة سجل العرل، القاهرة، مصر.  حبيب،ترجمة مصطفى  ،والديمقراطيةاإلنسان  ، )د. ت(،إدموندكان،  – 39

مهماات وأولوياات حركاة حقاوق اإلنساان رب بين قمع الاداخل وظلام الخاارل )الع (،2000) ...،أمنية وآخرون لمريني،  – 40

- وق اإلنساانول للحركة العربية لحقاأعمال المؤتمر الدولي األعلى مشارف القرن الحاد  والعشرين( )في العالم العربي 

، 3 –قضاايا حركياة  –د. ط، مركاز القااهرة لدراساات حقاوق اإلنساان ، م "( 0999  بريال 05 – 03البيضاء فاي "  الدار

 القاهرة. مصر. 
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لياس حنا اليااس، الطبعاة الثالثاة، منشاورات عويادات، بياروت، إ، ترجمة السلطة السياسية(، 1913ألبيار، جان وليام، ) – 41

 لبنان. 

، د. ط، دار األفاق الجديادة، عماان، نحو رىية استراتيجية عربياة موحادة  زاء قضاايا العصار(، 1917مومني، صايل، ) – 42

 األردن. 

المؤسسااة الجامعيااة  –جااد ، الطبعااة الثانيااة، ماتجاهااات الفكاار السياسااي فااي العصاار الحااديث(، 1994محفااوظ، مهاادي، ) – 43

 للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان. 

، ماان حاارف األلااف حتااى حاارف العااين –الجاازء االول  –قاااموا الفكاار السياسااي (، 1994مجموعااة ماان المختصااين، ) – 44

 ترجمة أنطون حمصي، د. ط، منشورات وزارة الثقافة، دمشق، سوريا. 

للهيمناة تحاديا   –من أجل تأصايل العقالنياة والديمقراطياة واإلبادا   –قضايا فكرية (، 2005مجموعة من الباحثين ...، ) – 45

 القاهرة، مصر.  ،، د. ط، مكتبة مدبوليالطريق  لى عولمة بديلة ديمقراطية –األمريكية 

نصااو  أساسااية /  –مااادة  035، "موسااوعة عامااة مختصاارة"، اإلنساااناالمعااان فااي حقااوق (، 2000مناااع، هيااثم، ) – 46

زياع وبيساان للنشار والتوزياع واإلعاالم، ، الطبعة األولى، األهلية للطباعاة والنشار والتو/ عربي يقاموا  نجليز  / فرنس

 دمشق، سوريا، وبيروت، لبنان. 

الطبعاة االولاى، مركاز دراساات الوحادة  ،العربياةالمواطنة والديمقراطية في البلدان  (،2001) ...،بشير وآخرون نافع،  – 47

 العربية، بيروت، لبنان.

تحليليااة لمفهااوم النظريااة السياسااية االجتماعيااة مااع دراسااة علميااة وأفكااار " .سياسااات .. (،1917) س. ج.هيرسااون،  – 41

القااهرة،  د. ط، مكتباة األنجلاو المصارية، الشاريا،ترجمة صال  الادين  ،"ى واقع السياسة األمريكية العامةتطبيقاتها عل
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