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 المستدامة وتأمين التنمية الهندسة المالية في التحول نحو االقتصاد األخضر دور

The Role of Financial Engineering in the Transition towards a Green Economy and 

Ensuring Sustainable Development 
 

 سبيتي يعل حوراء /الدكتورةإعداد 

كلية االقتصاد وإدارة األعمال، الجامعة اإلسالمية، صور، الجمهورية اللبنانية دكتوراه في الهندسة المالية، منسق  

Email: hawraa.sobaity@iul.edu.lb  

 

 ملخص:

الية الخضراء تهدف هذه الدراسة بشكل رئيس إلى إبراز أهمية الهندسة المالية في تفعيل وتطوير سوق األوراق الم 

باعتبارها مصدرا مهما من مصادر تمويل االقتصاد األخضر، حيث يعد تعدد وتنوع المنتجات المالية الخضراء أو البيئية بصفة 

عامة والمتداولة في السوق األخضر ركيزة أساسية لتمويل االنتقال الى هذا النموذج االقتصادي الحديث، وهذا باعتراف الخبراء 

فبتنوع المنتجات المالية البيئية يتمكن  المستدامة.يئات الدولية واإلقليمية المختصة في قضايا البيئة والتنمية والمنظمات واله

المستثمرون على المدى الطويل، من المؤسسات المالية العامة، بنوك التنمية وصناديق الثروات الوطنية وصناديق التقاعد 

بيئية، وفي نفس الوقت زيادة عوائدها، وهو األمر الذي سيؤدي إلى زيادة حجم والتأمينات، من تقليل المخاطر المالية وال

االستثمار في األسواق الخضراء، والذي سوف يلعب دوراً هاماً في تسيير هذا االنتقال االقتصادي على المستويين الوطني 

 والعالمي.

وأبرزها المنهج الوصفي التحليلي والمنهج االستقرائي في البحث مزيجا من المناهج المعتمدة في البحوث العلمية،  تم استخدام

واالستنباطي. أما بخصوص أدوات البحث فسوف نعتمد على العديد من المراجع العامة والدراسات واإلحصاءات سواء تلك 

 الصادرة عن الهيئات الوطنية الرسمية، أو الهيئات الدولية الموثوق في إحصاءاتها.

وصل إليها من البحث يمكن اقتراح التالي: لتأمين النجاح في النموذج االقتصادي األخضر والخروج من وإسنادا إلى النتائج المت

األزمات والتصدي ألزمات أخرى مستقبلية، يتعين على الدول أن تعزز اقتصاداتها بالتكنولوجيات الخضراء من خالل زيادة 

 رامج البيئية كالطاقة المتجددة والنظيفة لتحضير اقتصاداتها.الكفاءة واإلبداع وباالعتماد بشكل أكبر على المشاريع والب

 األخضر.االقتصاد  الخضراء،السندات  الخضراء،األسواق  المالية،الهندسة  المفتاحية:الكلمات 
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The Role of Financial Engineering in the Transition towards a Green Economy and 

Ensuring Sustainable Development 

 

Abstract: 

This study aims mainly to highlight the importance of financial engineering in activating and 

developing the green stock market as it is an important source of financing the green economy, 

where the multiplicity and diversity of green or environmental financial products in general and 

traded in the green market is an essential pillar for financing the transition to this modern 

economic model. This is recognized by experts, international and regional organizations and 

bodies specialized in environmental and sustainable development issues. With the diversity of 

environmental financial products, long-term investors, including public financial institutions, 

development banks, national wealth funds, pension funds, and insurances, will be able to reduce 

financial and environmental risks, while at the same time increasing their returns, which will 

lead to an increase in the volume of investment in green markets, which will It plays an 

important role in managing this economic transition at the national and global levels. 

In the research, a mixture of methods adopted in scientific research was used, most notably the 

descriptive analytical method and the inductive and deductive method. As for the research tools, 

we will rely on many public references, studies and statistics, whether those issued by official 

national bodies, or international bodies that are reliable in their statistics. 

Based on the findings of the research, the following can be suggested: To secure success in the 

green economic model, get out of crises and address other future crises, countries should 

enhance their economies with green technologies by increasing efficiency and creativity and 

relying more on environmental projects and programs such as renewable and clean energy to 

prepare their economies. . 

Keywords: Financial engineering, Green markets, Green bonds, Green economy. 
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 مقدمة:

إن طرح المجتمع الدولي لمفهوم االقتصاد األخضر باعتباره طريقة لمواجهة العديد من األزمات العالمية والمتزامنة  

مجاالت وذلك عن طريق إعادة توزيع الرساميل في  –وهي األزمات المالية والغذائية والمناخية  – نشهدهاوالمترابطة التي 

ضرارا، ويهدف السعي الى اعتماد االقتصاد األخضر في سياق التنمية المستدامة والتخفيف إنمائية مختلفة خضراء أو أكثر اخ

ومع أن التحول يعد بتحقيق فوائد من حيث  للتنمية.من الفقر إلى تعزيز التكامل بين الركائز االقتصادية واالجتماعية والبيئية 

في ظل االزمات الراهنة التي يعيشها العالم  باألخص عملفرص االستدامة البيئية والنمو االقتصادي على المدى الطويل وخلق 

 .بعض الدول واالقتصادية والمالية والسياسية فيالى االزمات االجتماعية  ومتحورتاها باإلضافةجائحة كورونا  تأثيرتحت 

اقتصادية ومالية وحول طبيعة  باإلضافة إلى ذلك ال يزال التوافق غائباً حتى اآلن حول كيفية ترجمة السياسة العامة إلى أدوات

الظروف المواتية التي يتعين على الحكومات الوطنية خلقها تحقيقا للفوائد الموعودة من االقتصاد األخضر. وإن العمل على 

تحديد القطاعات والتدابير التي يمكن للدول اعتمادها بهدف تعزيز وتمويل األنشطة االقتصادية كصناعة الطاقات المتجددة 

  العالمية.يفة وتحلية الماه والسياحة، والتي يمكن أن تكون لها ميزة تنافسية في السوق الخضراء والنظ

وفي هذا الصدد فإن ظهور الهندسة المالية التي تسعى دائماً نحو ايجاد أدوات مالية مبتكرة وصياغة حلول عملية لمشاكل 

 الخضراء.عمل على تمويل االستثمارات البيئية وتحفيز األسواق ت –خضراء  –التمويل والمالية، وإيجاد منتجات مالية بيئية 

بينها بظهور آلية معتمدة  فيماولهذا يتعين على الحكومات الوطنية أن تكون عالمة بآليات التمويل الجديد الذي ينبغي التنسيق 

الصعيد اإلقليمي والمحلي بمسعى للتمويل األخضر مطبقة في المجتمع الدولي وعلى  –االبتكارات المالية الخضراء  –دوليا 

 المستدامة.التحول نحو االقتصاد األخضر في إطار تحقيق التنمية 

 أهمية الدراسة:

هذه الدراسة من كون أن الهندسة المالية لها دوراً مهماً في رفع كفاءة وأداء األسواق المالية الخضراء تنبع أهمية  

ر أدوات مالية حديثة تلبي احتياجات االستثمار األخضر، وتسهم في تطوير تلك خاصة وأنها حديثة النشأة، وهذا من خالل توفي

 األخضر.األسواق من خالل زيادة حجم التداول ونسبة مساهماتها في تمويل االقتصاد 

 إشكالية الدراسة:

ما مدى مساهمة بناء على ما سبق يمكن طرح وصياغة االشكالية التالية الرئيسية لهذه المداخلة على النحو التالي:  

 األخضر؟الهندسة المالية في التحول نحو نموذج االقتصاد 

 الدراسة:أهداف 

 التالية:نسعى من خالل هذا البحث الوصول إلى األهداف  

 األخضر.التعرف على نموذج االقتصاد  -

 ق المالية الخضراء.إبراز أهمية الهندسة المالية في توفير المنتجات المالية الالزمة لتفعيل نشاط سوق األورا -

 األخضر.إبراز أهمية األسواق المالية في توفير الموارد المالية الالزمة بما يخدم استراتيجيات االنتقال الى نموذج االقتصاد  -
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 الدراسة:منهج 

يلي طبيعة الدراسة تجعلنا نستخدم مزيجا من المناهج المعتمدة في البحوث العلمية، وأبرزها المنهج الوصفي التحل 

أما بخصوص أدوات البحث فسوف نعتمد على العديد من المراجع العامة والدراسات  واالستنباطي.والمنهج االستقرائي 

 إحصاءاتها.واإلحصاءات سواء تلك الصادرة عن الهيئات الوطنية الرسمية، أو الهيئات الدولية الموثوق في 

 هيكل الدراسة:

 على اإلشكالية المطروحة من خالل التطرق للعناصر التالية: نحاول ضمن هذه الورقة البحثية اإلجابة 

 األخضر.اإلطار العام لالقتصاد  أوالً: 

 المالية.أساسيات حول الهندسة  ثانياً: 

 األخضر.مساهمة الهندسة المالية في االنتقال نحو االقتصاد  ثالثاً: 

 

 األخضر: لالقتصاداإلطار العام  أوالً.

األخضر الصادرة برعاية األمم المتحدة في سياق التنمية المستدامة تدعو إلى نموذج تنموي إن مبادرات االقتصاد  

 االجتماعية.متجذر. فمن المبادئ األساسية لالقتصاد األخضر إعطاء وزن متساو للتنمية االقتصادية والعدالة 

جة نواقص االقتصادات العالمية، من تخفيف البيئية، وإن تلبية هذه األهداف الثالثة يوفر أساسا سليما لمعال واالستدامة 

ي، إلى توزيع أكثر عدالة للمداخيل، إلى ذلك يركز االقتصاد األخضر على وإلى تحقيق أمن غذائي ومائي وطاق الفقر والبطالة،

لبيئية ين لألصول الطبيعية من أجل تنويع االقتصاد، وهذا ما يوفر اقتصاد يراعي األبعاد ا االستعمال والتوزيع الكفوء

 واحد.واالقتصادية واالجتماعية في آن 

 

 األخضر:نشأة وتطور مفهوم االقتصاد  -1

إن مفهوم االقتصاد األخضر نشأ في البداية مساراً مقترحاً للتغلب على األزمات المالية والغذائية والمناخية. وفي هذا  

ونصت على أن االنتقال إلى االقتصاد األخضر هو  8002في عام  –السياق أطلقت مبادرة األمم المتحدة لالقتصاد األخضر 

عبارة عن عملية إعادة تشكيل لمشاريع األعمال والبنية األساسية بحيث تستطيع تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتغلب على 

 وأهمها:األزمات المتجددة 

د من فرص العمل والدخل في مختلف ، حيث أسفرت عن فقدان العدي8002والتي اجتاحت العالم عام  المالية:األزمة  -

إذ نتج عنها ديون متزايدة على  العالم.صعبة في معظم دول  واجتماعيةالقطاعات االقتصادية، والتي أدت إلى أوضاع اقتصادية 

 االستثمار.الحكومات وضغوط على الصناديق السيادية، وانخفاض السيولة النقدية لتمويل 

بسبب زيادة أسعار السلع الغذائية األساسية جزئيا  8002 – 8002ألزمة الغذائية خالل العامين ازدادت حدة ا الغذائية:األزمة  -

 البطالة.الناجم عن زيادة تكاليف اإلنتاج، والتوسع الكبير في قطاع الوقود الحيوي، فضالً عن ارتفاع معدالت 

لالزمة لمواجهة التغيرات الحادة في المناخ والتكيف برزت أزمة المناخ كأولوية عالمية تتطلب تضافر الجهود ا المناخ:أزمة  -

 آثارها.والتخفيف من 
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وتعتمد معظم المراجع في تعريف االقتصاد األخضر على التعريف الذي أطلقه برنامج األمم المتحدة للبيئة على أنه "  

بصورة ملحوظة من المخاطر البيئية االقتصاد الذي ينتج عنه تحسن في رفاهية اإلنسان والمساواة االجتماعية، في حين يقلل 

 “.وندرة الموارد االيكولوجية 

 التالي:ويمكن توضيح اإلطار العام لالقتصاد األخضر في الشكل  

 : االقتصاد األخضر في إطار التنمية المستدامة1الشكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ات المهمة بيئيا، وتحقيق التنمية المستدامة إن مفهوم االقتصاد األخضر يضم مجموعة من السياسات لالستثمار في القطاع

والقضاء على الفقر إذ اعتبر أنه ليس بجديد من حيث الغاية، وهي التنمية المستدامة، ولكن مقاربة مختلفة وتغيير في األولويات 

 ومترابطة.ومعالجة أزمات عالمية متراكمة 

 

 األخضر:مكونات االقتصاد  -2

ئص االقتصاد األخضر، ويتسع التوافق على عناصره الرئيسية. وتشمل هذه العناصر تتوافق اآلراء حالياً حول خصا 

المجموعة الكاملة من الوسائل واألدوات المتاحة لصانعي السياسات، مثل فرض الضرائب واألعباء وإلغاء اإلعانات المضرة 

مؤسسات وتطوير المعرفة، وبناء القدرات في مجال بالبيئة، ووضع المعايير واألنظمة، وتوفير التعليم وتنمية المهارات، وبناء ال

جميع البيانات وتقييمها، وتحسين التخطيط والحكم، وفي هذا السياق من المفيد التفكير في مسارين لالنتقال الى االقتصاد 

 ذلك:األخضر. والجدول التالي يوضح 

 المستدامةمسارات االنتقال الى االقتصاد األخضر في سياق التنمية  :1الجدول رقم 

 واالستهالكإعادة توجيه األنماط الحالية لإلنتاج  إطالق المشاريع الخضراء

إيجاد فرص اجتماعية واقتصادية جديدة بناء على أنشطة 

 خضراء جديدة

إيجاد فرص اجتماعية واقتصادية جديدة من خالل تحويل 

 األنشطة االقتصادية الحالية إلى أنشطة خضراء
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* تحسين التدفقات التجارية مع التركيز على السلع 

 البيئية.والخدمات 

 وتوزيعها.* إنتاج الطاقة المتجددة 

ج الخضراء واألنشطة االبتكارية وأنشطة * تشجيع المناه

 اإلقليمي.البحث والتطوير ونقل التكنولوجيا على المستوى 

 التدريب.* تعزيز روح المبادرة والتثقيف وإعادة 

 المنافع المتوقعة

تشجيع األنشطة شبه الخالية من الكربون، إتاحة مجاالت 

جديدة لتحقيق النمو االقتصادي، إيجاد فرص عمل جديدة، 

إيجاد مصادر جديدة للدخل، تشغيل الشباب في قطاعات 

 جديدة.

 المستدام.تشجيع النقل  *

 * تحويل مشاريع البناء والتصميم إلى مشاريع خضراء.

 شاريع خضراء.* تحويل مشاريع إنتاج الكهرباء إلى م

* تحسين كفاءة أنظمة إدارة المياه وعمليات تحلية المياه 

 وتوزيعها.

 * تشجيع سبل العيش المستدام والزراعة المستدامة.

 المنافع المتوقعة

الحد من انبعاث الكربون، تحسين النقل العام، تخفيض الشح 

المائي، تحسين األمن الغذائي، تنمية المناطق الريفية وزيادة 

 خل، الحد من تدهور األراضي والتصحر.الد

 

اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )االسكوا(، استعراض اإلنتاجية وأنشطة التنمية المستدامة في منطقة  المصدر:

في المنطقة المبادئ والفرص والتحديات  الفقر:االقتصاد األخضر في سياق التنمية المستدامة والقضاء على  األول:االسكوا، العدد 

 .22 ص:العربية، مرجع سبق ذكره، 

 

إن المسار األول " إطالق المشاريع الخضراء " والذي سيشمل إطالق مشاريع جديدة للتنمية االجتماعية واالقتصادية تراعي 

الثاني " إعادة  االعتبارات البيئية في المرحلة األولى من تصميم المشروع ثم في جميع مراحل تنفيذه ورصده وتقييمه أما المسار

وهذان المساران متكامالن  البيئي." و / أو إعادة تصحيحها من خالل تحسين أدائها  واالستهالكتوجيه األنماط الحالية لإلنتاج 

ومترابطان، ويمكن دعمهما بسلسلة من السياسات والبرامج الحكومية التي تشجع القطاع الخاص والمجتمع المدني على 

 األخضر.زام الجهات المعنية باالنتقال الى االقتصاد المشاركة، وتضمن الت
 

 األخضر:مؤشرات االقتصاد  -3

يتطلب رصد التحول نحو االقتصاد األخضر مؤشرات معينة ترتكز على االداء االقتصادي واالجتماعي والبيئي  

االقتصاد األخضر. ويلخص الجدول رقم  الوطني، وتنتقل إلى مستوى المشاريع لتتناول التغييرات الداخلية المتعلقة بالتحول إلى

 والجزئي.الكلي المتوسط المؤشرات األساسية التي يمكن للحكومات استخدامها لرصد هذا التحول على المستويات  8

موجز لمؤشرات االقتصاد األخضر :2الجدول رقم   

   التحول االقتصادي  كفاءة الموارد  التقدم والرفاهية  مؤشرات أخرى 

تنمية رصد ال   

 المستدامة 

 المستوى الكلي 
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خصائص النمو  -

 االجتماعية 

واالقتصادية: الناتج المحلي 

اإلجمالي، التضخم، فرص 

 العمل وغيرها 

  

قابلية التأثر   -

بالكوارث الطبيعية 

 واالستعداد لها 

  

حالة المؤشرات   -

البيئية: المناطق 

المحمية، التنوع 

 البيولوجي 

نسبة السكان  (الفقر -

عيشون تحت خط الذين ي

الفقر، إمكانية الحصول 

على مختلف المرافق، 

 )وظروف العيش 

  

الحكم، الصحة، التعليم،   -

 الخصائص الديمغرافية 

اإلنتاجية البيئية  -

وإنتاجية 

 الموارد: 

ثاني أكسيد 

الطاقة، الكربون، 

 ، والمياه المواد

حصة االستثمار من  -

 الناتج المحلي  

  

 المساعدة  إجمالي  -

ئية الرسمية كنسبة إلنماا

من الدخل القومي 

اإلجمالي المقدمة أو 

 الملقاة 

لجنة التنمية 

 المستدامة 

   التحول االقتصادي  كفاءة الموارد  التقدم والرفاهية  ؤشرات أخرى م

المستوى  رصد االقتصاد األخضر والنمو األخضر 

 المتوسط 

خصائص النمو   -

 االجتماعية 

واالقتصادية: الناتج 

 لي اإلجمالي،المح

 التضخم وفرص العمل 

  

قاعدة األصول   -

الطبيعية: مخزون 

 الموارد المتجددة

المياه العذبة، 

األسماك، الغابات 

ومخزون الموارد 

 غير المتجددة 

موارد النظام  ،المعادن

نوعية الحياة من  -

 الناحية البيئية: 

مشاكل الصحة التي تعود 

ألسباب بيئية والتعرض 

 اطر الطبيعية أو للمخ

الصناعية والخسائر 

 االقتصادية ذات الصلة 

  

الوصول إلى خدمات  -

الصرف الصحي 

والحصول على مياه 

 الشرب 

اإلنتاجية البيئية  -

وإنتاجية 

 الموارد: 

إنتاجية ثاني 

الكربون، أكسيد 

المواد، ، الطاقة

والمياه، 

 واإلنتاجية

 المتعددة العوامل 

البحث والتطوير،   -

االختراع، براءات 

 واالبتكارات المتعلقة 

 بالنمو األخضر أو البيئة 

  

إنتاج السلع   -

 والخدمات البيئية 

  

التدفقات النقدية   -

الدولية ذات األهمية 

بالنسبة إلى النمو 

 األخضر 

الضرائب   -

 والتسعيرات البيئية 

مؤشرات منظمة 

التعاون 

االقتصادي 

والتنمية حول 

 النمو األخضر 
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 اإليكولوجي 

البيئية  اإلنتاجية -    

وإنتاجية 

 الموارد: 

إنتاجية ثاني 

الكربون، أكسيد 

المواد، ، الطاقة

والمياه، 

 واإلنتاجية

 المتعددة العوامل 

البحث والتطوير،  -

 وبراءات االختراع، 

 واالبتكارات المتعلقة 

 بالنمو األخضر أو البيئة 

  

إنتاج السلع والخدمات   -

البيئية وفرص العمل 

 في هذا المجال 

  

ثمار األجنبي االست -

 المباشر 

مؤشرات منظمة 

التعاون 

االقتصادي 

والتنمية لقياس 

إمكانية تحقيق 

النمو األخضر 

 المحلي 

 المستوى الجزئي  رصد أداء المشاريع الصغيرة والمتوسطة 

اإلنتاجية البيئية وإنتاجية الموارد: ثاني أكسيد الكربون، الطاقة، المواد،  -

 المياه، األرض، النفايات 

  

 كفاءة الغازات المختلفة واالنبعاثات الملوثة  -

مؤشرات اإلنتاج  نسبة الطاقة المتجددة  -

األنظف المتَسم 

بكفاءة استخدام 

الموارد التي 

أعدتها منظمة 

األمم المتحدة 

 للتنمية الصناعية 

كثافة مختلف المدخالت، والمواد المستهلكة واالنبعاثات والمنتجات لوحدة  -

 أكسيد الكربون، الطاقة، المواد، المياه، األرض والنفايات اإلنتاج/ثاني 

مؤشرات  نسبة الطاقة المتجددة  -

 الصناعة 

المستدامة 

لمنظمة التعاون 

االقتصادي 

 والتنمية 

قياس مساحة األراضي والبحار المنتجة بيولوجياً التي يطلبها توفير كل الموارد التي يستهلكها السكان 

 ناجمة عن هذا االستهالك باستخدام التكنولوجيا الشائعة  وامتصاص النفايات ال

البصمة 

 اإليكولوجية 

 العربية:اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )االسكوا(، رصد االنتقال إلى االقتصاد األخضر في المنطقة  المصدر:

 .22 ،21المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مرجع سبق ذكره، ص: 
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 االقتصاد األخضر: نظام مؤشرات -4

( أن اعتماد نظام لمؤشرات النمو األخضر في إطار االنتقال إلى OCDEترى منظمة التعاون والتنمية االقتصادية ) 

االقتصاد األخضر سوف يسهل من عملية التحول لجميع الدول، غير أن األمر يتطلب اتخاذ تدابير مناسبة على صعيدها إلتاحة 

 التالي:ويمكن أن نوضح تدابير وآلية النمو األخضر في الشكل  –إلى االقتصاد األخضر االنتقال العادل والناجح 

 نظام مؤشرات النمو األخضر :2الشكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :OCDE, La stratégie pour une croissance verte تقرير:من إعداد الباحث باالعتماد على  المصدر:

comment évaluer vers une économie verte, op-cit, p:130.                      

A:  اإلنتاجية.مؤشرات لرصد البيئة والموارد 

B:  الطبيعية.مؤشرات لرصد قاعدة األصول 

C:  البيئية.مؤشرات لرصد نوعية الحياة 

D:  السياسية.مؤشرات لرصد الفرص االقتصادية واالستجابات 
 

 ر:األخضخفض االنبعاثات في إطار االقتصاد  -5

ففي  الحراري.إن النقلة إلى االقتصاد األخضر يمكن أن تؤدي إلى تخفيض ملحوظ في انبعاثات غازات االحتباس  

في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي في قطاعات رئيسية من  3المخطط التصوري االستثماري، الذي يستثمر فيه ما نسبته 

االستثمار لزيادة كفاءة استخدام الطاقة وتوسيع إنتاج واستخدام موارد  االقتصاد األخضر، يخصص أكثر من نصف مقدار ذلك

 الطاقة المتجددة، بما في ذلك الجيل الثاني من األوقدة اإلحيائية.
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Scenario

Business-As-Usual

في المائة في كثافة استخدام الطاقة على الصعيد العالمي، تقاس بماليين األطنان  33والنتيجة هي تحقيق خفض بنسبة قدرها  

 وفي المخطط التصوري االستثماري، من شأن .8030في كل وحدة من الناتج المحلي اإلجمالي بحلول العام  من معادل النفط

جيغاطن في  8000إلى  8000جيغاطن في عام  3003انبعاثات ثاني أكسيد الكربون ذات الصلة بالطاقة أن ينخفض حجمها من 

 التالي:والموضحة في الشكل  8000عام 

انبعاثات وتخفيضات ثاني أكسيد الكربون ذات الصلة بالطاقة في إطار المخطط التصوري القائم على إجمالي  :3الشكل رقم 

 في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي بالنسبة إلى المخطط التصوري بأسلوب العمل كالمعتاد 2استثمار 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

إضافة االقتصاد األخضر، مرجع سابق ذكره،  الوزارية:لمشاورات برنامج األمم المتحدة للبيئة، ورقة معلومات أساسية ل المصدر:

 .12ص

  

في االقتصاد المنخفض انبعاثات الكربون ينطوي على إمكانات كبيرة لمواجهة التحديات التي يفرزها تغير  االستثمارلذلك فإن 

 تركيزاتمن أجل الحد من سات العامة المناخ، مع أن من الضروري القيام باستثمارات إضافية واتخاذ تدابير في إطار السيا

 ذلك.جزءا من المليون أو أقل من  000غاز ثاني أكسيد الكربون في الغالف الجوي إلى 

 دور االقتصاد األخضر في االنتقال من االقتصاد االفتراضي إلى االقتصاد الحقيقي -6

حقيقي في قطاعات الزراعة والصناعة والخدمات عن االقتصاد الحقيقي فإننا بالتأكيد نتحدث عن اإلنتاج ال عند الحديث 

وتوفير فرص العمل التي تؤدي إلى القضاء على الفقر والبطالة، وهذا ما يعمد إلى تحقيقه االقتصاد األخضر عن طريق خلق 

 يسمى تحضير قطاعات فيماواستحداث وظائف جديدة وفرص عمل حقيقية وتحقيق المساواة االجتماعية وتشجيع االستثمار 

 االقتصاد الحقيقي، ويظهر دور االقتصاد األخضر في خلق فرص العمل وتحقيق المساواة االجتماعية، 

كفاءة استخدام القدرة 
 الكهربائية

 

الكفاءة والتحّول يف الوقود يف 
 قطاع النقل

 
 الكفاءة والتحّول يف الوقود 

 يف قطاع الصناعة

 
 توليد القدرة الكهربائية

 مبصادر الطاقة املتجددة

 
 األوقدة األحيائية

 ضبط الكربون وختزينه 
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هذا النمط من االقتصاد والذي يعني أيضاً تحوال في  إلىوتفعيل االستثمار في اإلنتاج الحقيقي وإزالة الفقر من خالل التحول 

من حيث  –بين نهج العمل المعتاد وسيناريو االستثمار األخضر  التوظيف، وطبقا للنموذج العالمي لالقتصاد وسوق العمل

وهذا حسب ما أكده تقرير األمم المتحدة  8000إلى  8030التوظيف بشكل عام ستحقق مكاسب في التوظيف خالل الفترة من 

 األخضر.إلدارة برامج البيئة واالقتصاد 

 

 المالية:أساسيات حول الهندسة  ثانياً.

المالية تلك الصناعة الجديدة في علم المال الهادفة أساساً إلى المتابعة الجيدة للمشاريع عن طريق تعتبر الهندسة  

االندماج ضمن عمليات النصح واالرشاد االستراتيجي والتحليل المالي، زيادة عن ارتكازها األساسي على المشتقات المالية 

اري فيها، قصد الوفاء بطلبات وحاجات التمويل التي تعجز المشاريع واعتمادها الواسع على القيم المنقولة والتوجيه االستثم

 تحقيقها.لوحدها عن 
 

 المالية:تعريف الهندسة  -1

 يلي:لقد تعددت مفاهيم الهندسة المالية من اقتصادي آلخر، ويمكن عرضها كما  

 للشركة:التعريف القائم على أساس الوظيفة المالية  -

تعظيم قيمة المنشأة، إدارة محفظة األوراق المالية، تنظيم  إلى:ا تلك العمليات التي تهدف تعرف الهندسة المالية بأنه 

صفقات المبيعات بشكل يراعي مصالح كل من الزبون والشركة، تنظيم صفقات الشراء بشكل يوازن مصالح كل من المورد 

 والشركة.

 المالية:التعريف القائم على أساس عمليات سوق األوراق  -

ورة االبتكارات المالية في القرن الماضي، شكلت اللبنة األولى لتبلور مفهوم الهندسة المالية، والتي تهتم بابتكار إن ث 

األدوات الحديثة وأدوات إدارة المخاطر بالشكل الذي يضمن للمنشآت التخطيط لمستقبلها وخدمة أهدافها، ويمكن تلخيص أهم 

 كالتالي:ة المالية العوامل التي ساهمت ومهدت لظهور الهندس

اتساع وتعدد أدوات االستثمار المتاحة في أسواق المال، وقد أدى ذلك إلى زيادة سيولة السوق وإتاحة مزيد من التمويل عن  -

 التمويل.طريق جذب مستثمرين جدد وتقديم فرص جديدة للباحثين عن 

 للمخاطر.المالية طبقاً لتفضيالت المستثمرين إيجاد أدوات إدارة المخاطر، والتي مكنت من إعادة توزيع المخاطر  -

 المالية.تطوير أدوات المراجحة بين األسواق، األمر الذي مكن من تحسين التكاليف وزيادة العائد واالنفتاح على األسواق  -

 المالية.تعدد وتنوع استراتيجيات االستثمار نتيجة لتعدد وتنوع وتجدد أدوات االستثمار خاصة المشتقات  -

 المالية:منتجات الهندسة  -2

لقد أتاحت الهندسة المالية للمتعاملين أدوات مالية جديدة بهدف إيجاد حلول إبداعية لمشاكل التمويل فضال عن التحوط  

من المخاطر التي تزداد في بيئة االستثمار، وتتمثل هذه األدوات في مختلف أنواع المشتقات المالية التي سنتناولها على النحو 

 الي:الت
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 المالية:مفهوم المشتقات  -أ

المشتق أو الورقة المالية المشتقة هي أداة مالية تعتمد قيمتها على قيم متغيرات أخرى أصلية، أي تشتق قيمها من قيم  

وهي تضم مجموعة  الخ.واألصول التي تكون موضوع العقد تتنوع ما بين األسهم والسندات والعمالت والسلع ... األصول.تلك 

 وآجالها.لعقود المالية التي تتنوع على وفق طبيعتها ومخاطرها من ا

 المالية:أنواع المشتقات  -ب

 التالية:تضم المشتقات المالية مجموعة واسعة من األنواع يمكن عرضها في النقاط  

لمطلقة في ممارسة الخيار هو عقد بين طرفين هما مشتري حق الخيار وبائع هذا الحق، ولمشتريه الحرية ا عقود الخيارات:* 

هذا الحق أو عدم ممارسته مقابل دفع ثمن محدد يطلق عليه عالوة، إلى البائع لحق الخيار مقابل تحمله الخسائر التي قد يتحملها 

 من أثناء ممارسته لهذا الحق.  المشتري

يبيع له أو االثنين معاً أصالً معينا  وبهذا فإن الخيار عقد يقوم بموجبه محرر العقد بمنح مشتري العقد الحق في أن يشتري منه أن

 إلى:وتصنف الخيارات وفقاً لمعيار توقيت التنفيذ  محدد.وبكمية معينة خالل فترة زمنية معينة أو بتاريخ 

في هذا النوع من الخيارات يعطي لحامله الحق في شراء أو بيع أصل ما بسعر متفق عليه كما يمكنه من  الخيار األمريكي: -

العقد خالل المدة التي تمتد بين إبرام العقد حتى التاريخ المحدد النتهائه. ويمتاز هذا النوع بارتفاع قيمة المكافأة تنفيذ هذا 

 الحق.المدفوعة من مشتري 

وهو يشبه عقد الخيار األمريكي غير أنه يختلف عنه فقط في موعد التنفيذ إذ ال يمكن لمشتري الحق في  األوروبي:الخيار  -

ويمتاز هذا النوع بانخفاض قيمة المكافأة التي يدفعها مشتري الحق ألنه  سلفاً.ألوروبي تنفيذ العقد إال في التاريخ المحدد الخيار ا

 مرنة.ال يمنحه مدة زمنية 

 الفائدة.تمثل عقود المبادلة إحدى أدوات تغطية المخاطر، ومن أكثر استخداماتها تغطية مخاطر تغير سعر  المبادلة:عقود * 

تعرف على أنها " سلسلة من العقود الحقة التنفيذ يتم تسويتها على فترات دورية حيث أن هذه التسويات ال تتم يومياً كما هو و

الحال في العقود المستقبلية، وال يتم تسويتها مرة واحدة كما هو الحال في العقود الحقة التنفيذ ولذلك تعرف بأنها سلسلة من 

 “.العقود الحقة التنفيذ 

 المبادلة:ويمكن تناول األنواع التالية لعقود 

وتتضمن عملية مبادلة بين عمليتين معينتين في شراء أحدهما وبيع األخرى على أساس السعر  الصرف:عقود مبادالت أسعار 

ق الفرق القائم الفوري، وفي الوقت نفسه إعادة بيع األولى وشراء الثانية بموجب سعر المبادلة )سعر األجل(، الذي يتم تحديده وف

 العمليتين.بين أسعار الفائدة السائدة حينئذ على اإليداع واإلقراض لكل من 

 هو،وهي عقود يدفع فيها كل طرف مدفوعات الفائدة على قرض الطرف اآلخر بدال من قرضه  الفائدة:عقود مبادالت أسعار 

 الفائدة.تهدف إلى التحوط ضد مخاطر ارتفاع أو انخفاض أسعار 

عرف صندوق النقد الدولي العقد اآلجل بأنه اتفاق بين طرفين على تسليم األصل محل التعاقد سواء كان حقيقياً  اآلجلة:قود * الع

تكون األصول محل التعاقد سلعية كالنفط والذهب أو  -وقد عليه.أم مالياً، بكميات معينة وفي تاريخ معين، وبسعر تعاقد متفق 

 األجنبية.مالت مالية كالسندات والودائع والع
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معين بسعر محدد مسبقاً على أن يتم التسليم في  أصلهي عقود تعطي الحق في شراء أو بيع كمية من  المستقبلية:العقود * 

تاريخ الحق في المستقبل ويلتزم كل من الطرفين )البائع والمشتري(، بإيداع نسبة من قيمة العقد لدى السمسار الذي يتعامل 

صورة أوراق مالية لغرض حماية كل طرف من المشكالت التي قد تترتب على عدم مقدرة الطرف اآلخر معه، وذلك إما في 

 بالتزاماته.على الوفاء 
 

 المالية:الهندسة  استراتيجية -3

الى التشغيل الديناميكي للمنتجات المالية الجديدة عن  باإلضافةالتشغيل الفعال لمصادر واستخدامات األموال  يقصد بها 

 على:في الهندسة المالية  االستراتيجيةق الصفقات التي تعقد ألوامر تنفذ في المستقبل. وتركز طري

أصول متغيرة وأصول ثابتة،  األجل:تحديد عناصر القوة الداخلية للمشروع " األصول المادية والمالية قصيرة األجل وطويلة  -

 حقوق الملكية والخصوم طويلة وقصيرة األجل".

االستثمار والتمويل في أسواق المال وخارج أسواق المال، والتي تعمل على ربط إمكانيات المشروع بتلك تحديد فرص  -

 الفرص.

تجنب التهديدات والمخاطر المالية في األدوات المالية مثل تذبذب أسعار الفائدة على السندات والقروض وتغيرات أسعار  -

 األخرى.الصرف والمخاطر 

 األسعار في أسواق المال في تعديل محفظة االستثمار لزيادة العائد وخفض المخاطر. االستفادة من تغيرات -

بناء وإعادة بناء المنظومات المالية لكل من األجل القصير واألجل البعيد بصفة دورية في ضوء التغيرات الداخلية والخارجية  -

 المحيطة.لسوق المال والبيئة 
 

 القتصادي:االهندسة المالية واالستقرار  -4

إن األنظمة والسياسات االقتصادية تهدف إلى ضبط التعامالت وتحقيق االستقرار، بينما االبتكار )أساس الهندسة  

 االستقرار.المالية(، بحسب تعريفه أصالً، هو خروج عن السائد المستقر، ومن ثم سبب لحدوث قدر من عدم 

 االقتصادية؟احية وهل يعني هذا أن االبتكار المالي عملي سلبي من الن

ليس بالضرورة، وإنما يعني أن االبتكار المالي سالح ذو حدين فهو نافع ومفيد حينما يحقق المصالح المشروعة، إذ  

يرفع من الكفاءة االقتصادية واإلنتاجية، ومن ثم يزيد من الرفاهية، وهذه الزيادة في الرفاهية تعادل ما قد يحدث من عدم 

بتكار، لكن إذا خال االبتكار المالي من هذه االيجابيات، وكان المقصود منه هو مجرد تجاوز األنظمة استقرار بسبب طبيعة اال

وتخطي السياسات لزيادة الربحية، فسوف يؤدي بطبيعة الحال إلى عدم استقرار األسواق المالية دون مقابل من الرفاه 

 االقتصادي.
 

 األخضر:حو االقتصاد مساهمة الهندسة المالية في االنتقال ن ثالثاً.

يعد التمويل المطلوب لالنتقال إلى اقتصاد أخضر عنصراً جوهرياً، ولكن يمكن جلب التمويل من خالل سياسة عامة  

ويعمل التمويل العام المساند وسياساته والتوجه األخضر المتزايد في أسواق رأس المال وارتقاء  مبتكرة.ذكية وآليات تمويلية 

الواسع النطاق الذي سيسند المبادرات الوطنية والدولية في  –اشئة على فتح المجال أمام التمويل األخضر أدوات األسواق الن
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في تمويل المبادرات  –موضوع الهندسة المالية  –ولكن هل يمكن أن تساهم االبتكارات المالية  خضراء.إنشاء اقتصاديات 

 وناجحة.د األخضر وفق أطر عادلة ف إلى التحول نحو االقتصاالتي تهد –الخضراء  –والمشاريع االستثمارية البيئية 

 األخضر:فرض التمويل القائمة والناشئة في االقتصاد  -1

تمثل سياسة التمويل البيئي أحد أهم الوسائل الفعالة في صياغة ووضع االستراتيجيات القومية  :البيئيمفهوم سياسة التمويل  -أ

ونعني بسياسة  –ارد المالية من خالل قنوات األنشطة التنموية المطلوبة نحو االستثمار األخضر الرامية إلى التعبئة وتوجيه المو

" اإلطار المنهجي لتحقيق التوازن االستراتيجي المتوسط والطويل األجل بين األهداف البيئية والخدمية في  البيئي:التمويل 

لبنية التحتية الكبيرة وبين التمويل المتاح في المستقبل لهذه القطاعات البيئية التي تحتاج إلى استثمارات في مشروعات ا

التمويل على أساس  استراتيجيةمفهوم سياسة التمويل البيئي لمعالجة بعض المشاكل، حيث يتم إعداد  وقد صيغ “.القطاعات 

 الحتياجات بموارد التمويل المتاحة.تحليل احتياجات التمويل المتعلقة باألهداف البيئية الواردة في برنامج القطاع ومقارنة هذه ا

نشأ عدد من األسواق الخضراء نتيجة لتزايد االستثمارات الخاصة والعامة. وتم تسجيل نمو  الناشئة:األسواق الخضراء  -ب

 800وسجلت رقما قياسيا بلغ  8000متواصل وعلى نحو ملحوظ في تدفقات رؤوس األموال إلى قطاع الطاقة المتجددة منذ سنة 

 التالي:والموضحة في الشكل  8000ار دوالر أمريكي في االستثمارات الجديدة في سنة ملي

 )بمليار دوالر أمريكي( 2212 – 2224 المتجددةاالستثمار المالي الجديد في الطاقة  :4الشكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2، ص:التمويل، مرجع سبق ذكره األخضر:االقتصاد  للبيئة،برنامج األمم المتحدة  المصدر:

 

إن طرح البنية التحتية والمؤسسات األساسية الخضراء التي تيسر تخصيص رأس  األساسية:البنية التحتية والمؤسسات  -ج

المال إلى أسواق الكربون المنخفض والموفرة للموارد، بما فيها األسواق المعززة بالتنوع الحيوي وخدمات النظام البيئي القيمة، 

المدفوعات مقابل خدمات النظام  الملحوظة:تعمل كذلك على تحفيز التمويل الخاص. ومن األمثلة  قد تطورت إلى وسائط مهمة

مؤشراً من مؤشرات االستدامة، وعدد من مؤشرات المناخ الناشئة ومصارف استثمارية خضراء  00البيئي، وأكثر من 

 متخصص.
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وطلب السوق مع االبتكارات في آليات التمويل العام والخاص إن التقاء الدعم الموجه للسياسات  األخضر:محفزات االستثمار  -د

وإضافة إلى ذلك فإن  الخصوص.قد عمل على نشوء األسواق الخضراء وكذلك النمو في البنية التحتية المتجددة على وجه 

فصاح عنها هي محفزات (، واإلوالحكوميةاإلحاطة بالمعلومات المتكاملة المالية وغير المالية )المسائل البيئية واالجتماعية 

ومع ذلك هناك سلسلة من سوق أوسع، وحاالت فشل  المستقبل.رئيسية في صنع القرارات االستثمارية التي ال تتأثر بتغيرات 

 واسع.في سياسات ومؤسسات وما يصاحبها من مخاطر، وهو أمر ال يزال يعوق االستثمارات الخضراء على نطاق 
 

يتمثل الدور الذي يقوم به تمويل مواجهة تغير المناخ، والذي يتدفق من البلدان مرتفعة الدخل  :المناختمويل العمل من أجل  -هـ

إلى البلدان النامية في التوفيق بين اإلنصاف وبين الكفاءة والفعالية في التصدي لتحدي المناخ. ويدور الهيكل المالي لتمويل 

من  %80باتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ. ونحو  مواجهة تغير المناخ حول آلية التنمية النظيفة الخاصة

وعام  8002مليارات دوالر سنوياً بين نهاية عام  2صناديق المناخ الثنائية ومتعددة األطراف، وستولد هذه األدوات نحو 

ا تستطيع الشركات شراء ، وتعد أسواق مكافحة انبعاثات الكربون المنشأة بموجب آلية التنمية النظيفة وبمقتضاه8003

تعويضات من البلدان النامية لمواجهة ما قد تواجه من تجاوز الحد األقصى النبعاثات الكربون، وهي األداة األولى المستندة 

مليارات دوالر، والشكل الموالي يبين  2للسوق للعمل من أجل المناخ، وستولد تقريباً نحو نصف المبلغ السنوي البالغ 

 . 8030لسنوية المقدرة مستقبليا لتمويل التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية في البلدان النامية حتى عام االحتياجات ا
 

 احتياجات التمويل السنوية المقدرة مستقبلياً تقزم التمويل المالي التمويل:فجوة  :5الشكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

ناخ يمكن أن يكون مصدر للموارد التي تحتاجها البلدان النامية من المصدر: كيرك هاملتون وماريان فاي، تمويل محاربة تغير الم

 1أجل تخفيف هذه الظاهرة والتكيف معها، مرجع سبق ذكره، ص:

مليار دور وتتراوح  000مليار دوالر و  82يتضاءل التمويل الحالي أمام األرقام، إذ تتراوح استثمارات التكيف بين  

مليار دوالر سنوياً، ولوضع هذا في السياق تقدر الدراسات أن تكاليف التخفيف في  020مليار و  032تكاليف التخفيف بين 

من إجمالي  %000على درجتين مئويتين، ويمكن أن تبلغ  البلدان النامية، واتساقاً مع قصر االحتراز على ما يزيد بصورة طفيفة

هذا القرن بيد أنه، ونظراً ألن التكنولوجيات منخفضة الكربون الناتج المحلي للبلدان مرتفعة الدخل بمقاييس القيمة الحالية خالل 

عادة ما تكون كثيفة استخدام رأس المال، حتى وإن كانت تكاليف تشغيلها منخفضة، فإن االستثمارات المدفوعة مقدما التي 

 .في تكاليف التخفيفيقتضي األمر تمويلها في البلدان النامية يمكن أن تعادل مثلي أو ثالثة أمثال الرقم الخاص بصا
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وسيتطلب سد الفجوة في تمويل مواجهة تغير المناخ استخدام كل األدوات، بما في ذلك مكاسب الكفاءة، وإصالح أسواق  

 مبتكرة.الكربون، وإنشاء أدوات تمويل 
 

 أخضر:التحديات التي تواجه الحصول على التمويل على نطاق واسع لتحقيق اقتصاد  -و

الخضراء مثل أي نوع آخر من االستثمارات وفقاً لعدد من العوامل المالية وغير المالية، والتي قد تحدد االستثمارات  

تختلف من قطاع إلى آخر أو من دولة إلى أخرى، أو وفق لمعايير أخرى. وهناك أدلة متنامية وانطباعات رأي واردة من 

 دعمها.التي دعا إليها برنامج األمم المتحدة للبيئة أو عمل على  القطاع المالي من خالل عدد من العمليات الدولية، بما فيها تلك

 كاآلتي:وتقترح بأن هناك اتفاقاً عاماً على وجود نطاق واسع من الموانع خاصة باالستثمار األخضر وهي  

من خالل تثبيط  عوامل الفشل أو الموانع المتمثلة في السوق والمؤسسات والسياسات التي تجعل األسواق الخضراء غير جذابة -

 الخضراء.العوائد الخاصة المعدلة مقابل المخاطرة في مشاريع البنية التحتية التي تعزز النمو في القطاعات 

تصورات لمخاطر مرتفعة حول األسواق الخضراء ذات المردود لفترة أطول، وذلك على سبيل المثال بسبب الغموض حول  -

ض التكنولوجي، وقلة الوعي أو النقص في المعلومات عن مشاريع خضراء يعتقد أطر سياسات المناخ في المستقبل، والغمو

 “.بأنها " غير قابلة للتعامل المصرفي 

واإلجراءات التنظيمية لتحويل العناصر الخارجية إلى داخلية، مثل وجود سياسة عامة ضعيفة لتسعير  السياساتغياب  -

وغير مقيمة، أو متطلبات إلزامية غير كافية لإلبالغ  مقيسهونظام بيئي غير الكربون أو االفتقار إليها، وخدمات تنوع حيوي 

 المالي.واإلفصاح عن االستدامة المتكاملة، والتي بدورها تعزز فكرة التفكير القصير األمد في القطاع 

لمالي فيها، وذلك بتأثير صعوبة الحصول على التمويل في البلدان النامية وخاصة األقل نمواً، وعدم االستقرار في النظام ا -

عوامل واسعة على امتداد االقتصاد قد تؤثر على االستثمارات الخاصة، وخصوصاً المشاريع القائمة على رأس المال المكثف 

 المرفعة.والمشاريع الخضراء ذات المخاطر 

 

 مضمون األسواق المالية الخضراء: -2

" سوق منظمة للتعامل في األوراق المالية من أسهم  أنها:الية على تعرف السوق الم الخضراء:تعريف األسواق المالية  -أ

وسندات الشركات، وكذا السندات الحكومية القابلة للتداول في البورصة، وتتحدد فيها األسعار وفقاً لمقتضيات العرض والطلب 

.“ 

شراء بحيث تشكل إحدى القنوات التي " السوق الذي يتم فيه التعامل باألوراق المالية بيعاً و بأنها:ومنهم من يعرفها  

ينساب فيها المال من األفراد والمؤسسات والقطاعات المنوعة في المجتمع مما يساعد على تنمية االدخار وتشجيع االستثمار من 

 “.أجل مصلحة االقتصاد 

"سوقا طويلة  وبإدراج مصطلح االخضرار مع مفهوم األسواق المالية فتعرف السوق المالية الخضراء على أنها: 

األجل يتم فيها إصدار وتداول األوراق المالية البيئية )الخضراء(، من أسهم وسندات خضراء باإلضافة إلى منتجات مالية 

وتقوم الحكومات والمؤسسات العمومية والخاصة، المؤسسات المالية الدولية، بنوك التنمية وصناديق الثروات الوطنية  مبتكرة.

 تأمينات، وصناديق المناخ،وصناديق التقاعد وال
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وتمويل المشاريع الضخمة الصديقة للبيئة  بإصدار األوراق المالية بغرض تمويل حماية البيئة ومواجهة التغيرات المناخية، 

 “.بالنسبة للحكومات والتوسع في هذا النوع من المشاريع القائمة أو القيام باستثمارات خضراء جديدة بالنسبة للمؤسسات 

 منها:تنقسم األسواق المالية الخضراء إلى عدة أنواع نذكر  الخضراء:األسواق المالية  أنواع -ب

( أن تقوم السلطات العمومية بتحديد مقدما كمية التلوث )بكل Deles  (0232اقترح االقتصادي الكندي  سوق حقوق التلوث:* 

، موافقات، مساحاتعليها أيضاً )تصاريح تراخيص  أنواعه(، المسموح به في البيئة ثم قيامها الحقاً ببيع صكوك أو يطلق

شهادات(، هي بمثابة حقوق تلويث بكميات معادلة لمقدار التلوث الذي اعتبرته مقبوالً . ويملك كل من يحصل على هذه 

البيئة  ، ويتعين عليه فيما يتجاوز ذلك االمتناع عن تلويثالتراخيصالتراخيص الحق في تلويث البيئة في حدود ما يحوزه من 

التي تعتبر بورصة للتلوث يتحدد فيها  التراخيصقابلة للتجارة أي يمكن بيعها وشراؤها في سوق  التراخيصوبذلك فإن هذه 

السعر عن طريق قوى العرض والطلب. وأشهرها أسواق الكربون، وبالتالي هي تخضع آلليات عمل السوق المالية في 

 والمالي.مضمونها االقتصادي 
 

هي أحد أنواع سوق حقوق التلوث، ولكن تعتمد على إصدار الصكوك الخاصة بغاز الكربون ولقد بدأ  كربون:ال* أسواق 

قوياً ومن أشهر هذه التداول والعمل في هذه السوق في سياق االسترشاد ببروتوكول كيوتو. ولقد شهدت في اآلونة األخيرة نموا 

( والجدول التالي يبين األحجام والقيم European Union Emission Trading Scheme) EU-ETS سوق:األسواق هي 

 العالمية:المتبادلة في سوق الكربون 

 2020- 2212 الفترةخالل األحجام والقيم المتبادلة في سوق الكربون العالمية  :3الجدول رقم 

 8020 2019 2018 2017 السنوات

 Co2تقدير حجم 

 بالمليون طن

083 200 0200 8223 

 20 003 030 - النمو %

القيمة التقديرية 

 بالمليون دوالر

- 00230 30830 30030 

 000 822 - - النمو %

 International Carbon Market – Mechanisms in a Post 2017 تقرير:من إعداد الباحث باالعتماد على  المصدر:

Climate Change Agreement, date de consultation: 28/2/2019, http//www.iisd.org 

 

سوق منظمة للتعامل في األوراق المالية من أسهم وسندات خضراء، وكذا السندات  الخضراء:سوق األسهم والسندات *  

وتهدف هذه السوق إلى تمويل خفض  والطلب.الخضراء الحكومية القابلة للتداول، وتتحدد فيها األسعار وفقاً لمقتضيات العرض 

راء، وصناديق التأمين القائمة على مؤشر الطقس، وصناديق المناخ الوطنية والدولية، الكربون، وصناديق الحوافز الخض

والجدول التالي يوضح إصدار السندات الخضراء لبعض المؤسسات المالية  العقارية.والبنية التحتية الخضراء، والصناديق 

 :8080 – 8002ي السوق الخضراء، خالل الفترة الدولية والعامة ف
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 2220-2017ر السندات الخضراء خالل الفترة إصدا :4 الجدول رقم

 المبلغ بالمليون دوالر أمريكي عدد اإلصدارات جهة اإلصدار

 46 34844 (Banque mondialeالبنك الدولي )

 Banque européenne)البنك األوروبي لالستثمار 

d’investissement) 

12 34423 

International Finance Corp 8 24221 

Kommunalbankes AS 8 125 

 African Development Bank 2 838بنك إفريقيا للتنمية )

 Banque européenneاإلعمار والتنمية ) إلعادةالبنك االوروبي 

pour la reconstruction et le développement 

2 326 

 6 234 (Asian Development Bankالبنك اآلسيوي للتنمية )

 4 412 (Nordic Investment Bankلي )بنك االستثمار الشما

 Export-Import Bank ofبنك الصادرات والواردات الكوري )

Korea) 

1 522 

 Obligations vertes : les Oblications de la victoire deمن إعداد الباحث باالعتماد على تقرير  المصدر:

l’environnement, date de consultation : 28/2/2019, www.td.com/economics 

( قد وضعت تصنيفات ومعايير للسندات الخضراء والمشاريع الخضراء والتي تستطيع أن S&Pإن وكالة التصنيف الدولية )

شكل التالي يوضح تساعد المستثمرين في تقييم السندات الخضراء مقابل األصول األخرى كخطوة أولى في االستثمار وال

 الخضراء.( للسندات S&Pتصنيف الوكالة الدولية )
 

 إلصدارات في سوق السندات الخضراءاختيار ا :6الشكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

Source: OCDE, Financing Climate Change Action, op –cit, p8 
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 البيئة:المالية الخاصة بحماية  االبتكارات -3

تكارات المالية الموجهة لحماية البيئة ومواجهة التغيرات المناخية في إطار االنتقال نحو نموذج االقتصاد األخضر، تضم االب

 التالية:مجموعة واسعة من األنواع يمكن عرضها في النقاط 

اول من الحلول تعتبر تصاريح التلوث القابلة للتد (:Pollution permits tradableتصاريح التلوث القابلة للتداول ) -أ

وتتلخص فكرة  االقتصادية.الصادرة عن المنشآت  االنبعاثاتالمعتمدة على آلية السوق في حل المشاكل البيئية وباألخص 

 ,CO2السماحات التجارية بإعطاء القائم بالتلوث سماحا بطرح مقدار معين من االنبعاثات أو النفايات سواء كان ذلك غاز 

SO2 لوثات. ويجب أن يكون المقدار الكلي للسماح الصادر ألي ملوث ضمن الخطوط العامة لمستويات ... أم أي نوع من الم

  الصادر.السالمة المقبولة في انبعاث ذلك الملوث، وضمن الحد الكلي للسماح 

لتالي يكون التلوث واعتماداً على ذلك فإن األعوان االقتصاديين القائمين بالتلويث يمكنهم شراء وبيع السماحات فيما بينهم، وبا

وبذلك ستعمل المنشآت على أن تكون قادرة فعالً على تلبية " معايير نظيفة " وستحقق إيراداً من خالل  السوق.موجهاً من قبل 

بيعها سماحات للمنشآت األخرى التي تعاني من الصعوبة أو أنها تواجه التكلفة العالية في تلبية معايير وشروط مستوى السالمة 

ة. كما أن هناك أكثر من نقاش أو جدل حول سوق السماحات التجارية والذي يتلخص بفائدتين أساسيتين األولى تتركز المقبول

على أن تكاليف اإلنتاج ستكون أدنى مما ستكون عليه في حالة أخرى من إنتاج الطاق المنسجم مع األهداف البيئية الجديدة 

شآت االقتصادية التي ستكون أمام حالتين من الحلول فعليها إما أن تشتري تكنولوجيا الشاملة. وهذا سيؤدي إلى ادخار الكلفة للمن

رأس المال للتعامل وتخضع هذه أو تغيير معدات  CO2مكلفة مثل أجهزة غسل الغاز لتخفيض االنبعاثات بنسب عالية من غاز 

 والمالي.الصكوك آلليات عمل االبتكارات المالية في مضمونها االقتصادي 

يعتمد سوق تراخيص التلوث القابلة للتداول في االتحاد األوروبي )األكثر شيوعاً على المستوى العالمي( على مبدأ و 

إن حجم  .8000السوق منذ سنة  ...الخ(، ولقد تم تطوير هذه Co2, So2النظام الموحد للتبادل وهذا لجميع الغازات الملوثة )

، 8000، أي ما يعادل عشرة أضعاف من حجم التبادالت في سنة 8002طن في سنة مليار  802التبادل لتراخيص التلوث قارب 

وهذا ما يثبت تطور هائل في سيولة سوق تراخيص التلوث. وتجدر اإلشارة إلى أن سوق تراخيص التلوث في االتحاد 

ويمكن أن نوضح تطور  ق.الحقومن إجمالي التبادالت العالمية في هذا النوع من  %30حوالي  8002األوروبي تمثل في سنة 

 التالي:أسعار وحجم التداوالت على هذه التراخيص في سوق االتحاد األوروبي في الشكل 

 2019-2015 المدةتلوث القابلة للتداول خالل تطور أسعار وحجم التداوالت على تراخيص ال :2الشكل رقم 
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Source : la commission européenne, Rapport d’information sur le fonctionnement et la 

régulation des marchés de quotas de Co2, op-cit, p : 95. 

من خالل الشكل أيضاً نالحظ أن أسعار تراخيص التلوث عرفت عدة تقلبات، وتعتبر ضئيلة بالنسبة لألسواق األخرى  

، إن هذا 2017تراخيص التلوث القابلة للتداول خالل سنة كسوق البترول، وهذا في نهاية المرحلة األولى للنظام الموحد لتبادل 

 التلوث.التراجع يترجم طبيعيا تقليص حجم االنبعاثات وخاصة في نشاط سوق الكربون، والذي يؤثر على أسعار تراخيص 
 

ال تعرف على أنها أوراق مالية ذات الدخل الثابت والتي ترفع من رأس الم (:green bondsالسندات الخضراء ) -ب

وغالبية السندات الخضراء التي تصدر من المؤسسات المالية الدولية والعامة والصناديق  محددة.للمشروع مع فوائد بيئية 

وتختلف هذه السندات  االستحقاق.وتصدر مع معدل ثابت من الفائدة واالسترداد الكامل عند  “.المختلفة هي " سندات المناخ 

 التالية:حسب الخصائص 

 التنمية.قد تكون من المؤسسات المالية الدولية، الحكومات، البنوك العامة، الشركات التجارية، بنوك  المصدر: -

 البيئي.قد تكون بمعدالت معدومة، وبسعر فائدة ثابت، أو معدل عائم أو مرتبط بمؤشرات األداء  المعدل:قيمة  -

أو قروض القطاع العام )سندات مغطاة( أو مضمونة من تدعم من أصول مؤسسات اإلصدار، مثل الرهون العقارية  التوريق: -

 ثالث.طرف 

بنكاً عالمياً على إصدار هذا النوع من  83ولقد كان وراء تنامي هذه السوق الوكالء، والشكل التالي يوضح توقيع  

 .8003 -2020السندات خالل الفترة 

 20202213-ل الفترة إصدار السندات الخضراء من طرف البنوك العالمية خال :8الشكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source: Sustainable Prosperity, Green Bonds, op-cit                                     

( SEBوتأتي في المراتب األولى في إصدار السندات الخضراء على المستوى العالمي بالنسبة للبنوك العالمية، البنك السويدي )

( والبنك االنجليزي BAMLدوالر، والبنك األمريكي ) 8000( بأكثر من JPMوالبنك الكندي ) دوالر، 3000بقيمة أكثر من 

(Nedbank بأكثر من )أيضاً.دوالر  8000 
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تعرف على انها أوراق مالية ذات الدخل الثابت والتي ترفع من رأس المال للمشروع  (:climate bondsسندات المناخ ) -ج

المشاريع الالزمة لمعالجة التغيرات  –أو إعادة التمويل  –م سندات المناخ خاصة بهدف التمويل مع فوائد بيئية محددة، وتستخد

وتثمل مشروعات مزارع الرياح والطاقات المتجددة من أهم المشاريع التي تمول عن طريق هذه  معها.المناخية أو التكيف 

 السندات.

حيث يقوم المستفيد أو المتعامل بتقديم سندات يلتزم  (:Environmental performance bondsسندات األداء البيئي ) -د

وفي حالة إيفاء المتعاملون  العمل.بموجبها بمبلغ معين يغطي التكلفة الالزمة إلعادة تأهيل الموقع أو المنطقة التي تم فيها 

كان من الممكن االحتفاظ بجزء من هذه بالتزاماتهم تجاه البيئة وإعادة تأهيل الموقع كما كان فإن هذه السندات ترجع إليهم وإن 

 فترة.السندات لضمان عالج المشاكل أو التأثيرات السلبية التي تظهر بعد 
 

 األخضر:االبتكارات المالية البيئية وتمويل المشاريع الخضراء في إطار تحقيق االقتصاد  -4

 النظيفة:مؤسسات االستثمار وتمويل مشاريع الطاقات  -أ

بما في ذلك التمويل  –ناخ، التخفيف والتكيف معه ماق دولي على الحاجة إلى زيادة التمويل لتغير الهناك بالفعل اتف 

 .8080مليار دوالر سنوياً بحلول عام  000والتزمت الدول المتقدمة على التعبئة باالشتراك بقيمة  –لمشاريع الطاقة النظيفة 

على القروض المصرفية طويلة األجل وهذا بسبب القيود على ولكن البنوك التجارية أصبحت لديها صعوبات في الحصول 

(، مما يتوقع أن يكون لها أثر سلبي جداً على تمويل المشاريع طويلة IIIبازل  المصرفية:رأس المال والسيولة )اللوائح الجديدة 

ناديق التقاعد في تمويل األجل المطلوبة لتمويل التنمية النظيفة. وتهتم كل من صناديق االستثمار وشركات التأمين وص

خضر في إطار المشروعات المتخصصة في الطاقات النظيفة والمتجددة على المستوى العالمي بهدف التحول نحو االقتصاد األ

والشكل التالي يوضح حصص صناديق التقاعد وشركات التأمين وصناديق االستثمار في تمويل مشاريع  التنمية المستدامة.

 .( OCDEدول التابعة لمنظمة التعاون االقتصادي والتنمية )الطاقة النظيفة في ال

 2212 حتى العام OCDEحصص وإجمالي الموجودات حسب مؤسسات االستثمار في دول  :3الشكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source: OCDE, The Role of Institutional Investors in Financing Clean Energy, op-cit, p: 13 
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Pension funds:  التقاعد.صناديق 

Insurance companies:  التأمين.شركات 

Investment funds:  االستثمار.صناديق 

وعلى الرغم من تفهم الحكومات، أن عملية نزع الكربون في اقتصادات هاته الدول سوف تتطلب مبالغ كبيرة وتشير  

تريليون دوالر أمريكي خالل  20ن اللجوء إلى مزيد من رأس المال الخاص بقيمة منظمة التعاون االقتصادي والتنمية، أنه يمك

في أصول مؤسسات االستثمار بما في ذلك صناديق التقاعد وشركات التأمين، ويحتمل أن يكون لها أهمية للعب  الفترة،هذه 

 النظيفة.دوراً هاماً في تمويل مشاريع الطاقة 

 الخضراء:رياح عن طريق السندات مثال حول تمويل مشروع طاقة ال -ب

يتم التوثيق من المستثمرين في السندات المدرجة علنا في السوق الخضراء، من أجل تمويل مشروع توربينات الرياح  

وفيما يلي نظرة على سوق السندات، لممولي مصنعي توربينات الرياح. وبالتالي كيف كان أداء المستثمرين  –طاقة الرياح  –

وكيف يرون المخاطر المحيطة لهذه الشركات. هناك سوى اثنين من أنواع السندات الخضراء المخصصة لتمويل في السندات 

 أدناه:( والمدرجة في الجدول Vetas(، بنك )Nordexمشروع تصنيع توربينات الرياح، والمتمثلة في بنك )

 

 2218سنة  السندات الخضراء الموجهة لتمويل تصنيع توربينات الرياح :5الجدول رقم 

القسيمة أو الكبون  جهة اإلصدار

(Coupon) 

العائد حتى  السعر بالدوالر السنة –النضج 

االستحقاق 

Yield (YTM) 

معدل انتشار 

 (OASالخيار )

 30320% 8003 20 202% 320 (Nordexبنك )

 00380% 8000 22 200% 230 (Vestasبنك )

تم تحميله من الموقع  ،Quarterly Corporate Bond Market Update على:من إعداد الباحث باالعتماد  المصدر:

 االلكتروني:

bonds http://www.climatebonds.net/category/green  : 28/2/2214تاريخ االطالع 

 المردود.ع سندات من درجة االستثمار، بدال من السندات عالية إن وثائق هذه السندات تحمل عهود قوية، وأكثر انسجاماً م

عالوة على ذلك، الشركات ال تقدم معلومات بشأن التعهدات المالية المقدمة إلى البنوك الدائنة )وليس المستثمرين في السندات(، 

ذه السندات )وحتى أكثر من ذلك التي تتنازل السيطرة على البنوك وبالتالي، يخلق عدم اليقين بالنسبة للمستثمرين في ه

لمستثمري األسهم(. وكما هو موضح في الجدول السابق، فقد تم االستثمار من طرفي ببنكي النورديكس والفيستاس قيم رأس 

 أوسع.إن السندات الموجهة لتمويل تصنيع توربينات الرياح قد تفوقت فقد جاء أداء أسواق السندات على نطاق  معتبرة.مالية 

ال البيانية الموالية توضح كيفية توقع ارتفاع سندات بنكي النورديكس والفيستاس في المحصول وانتشار االئتمان مقابل واألشك

)مؤشر سندات الشركات األوروبية  B-BB(، العالية اإلنتاجية Merrill Lynch Eurمؤشر السندات ميريل لينش يورو )

 BBBغير المالية  EMUوميريل لينش  AN index of higher risk Europeen corporate bonds أعلى:بمخاطر 

 (An index of lower risk European corporate bonds األوروبية:)مؤشر انخفاض مخاطر سندات الشركات 

http://www.ajrsp.com/
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 Merrill Lynchسندات تمويل توربينات الرياح وفق مؤشر  :12الشكل رقم 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Source: Quarterly Corporate Bond Market Update, op-cit 

 Merrill Lynch( وفق مؤشر OASسندات تمويل توربينات الرياح بمعدل انتشار الخيار ) :11الشكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source: Quarterly Corporate Bond Market Update, op-cit 

 

 الخاتمة:

إن التصدي لسوء تخصيص رأس المال في االقتصاد البني عن طريق إصالح السياسات، وخصوصاً رفع الدعم  

بتكارات مالية بيئية وتفعيل أسواق مالية خضراء تعمل على تمويل االستثمارات المالي القديم عن الوقود االحفوري، وطرح ا

فاالحتمال وارد بأن ينشأ تغير سلوكي توجهي نحو جمع رأس مال وتوظيف مدخرات لدعم عمليات االنتقال نحو  البيئية.

  خضراء.اقتصاديات 

http://www.ajrsp.com/
http://www.climatebonds.net/2012/05/quarterly-corporate-bond-market-update/
http://www.climatebonds.net/2012/05/quarterly-corporate-bond-market-update/
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ة والوطنية والحد األقصى من العوائد الممكنة التي يمكن ومع ذلك فإن المقياس المهيمن من أسواق رأس المال الخضراء العالمي

جمعها من خالل إصالح السياسات والتحديات المالية المتنامية في كثير من االقتصاديات العالمية، توحي بأن التدفقات المالية 

 يكون.الكبيرة المطلوبة لتحقيق تحول اقتصادي أخضر ناجح سوف 

في  –موضوع الهندسة المالية  –التي تعرضنا فيها إلى دور االبتكارات المالية  وقد خلصنا من خالل هذه الدراسة 

مساعدتها على تمويل االستثمارات البيئية وتنشيط السوق المالي األخضر، والتي تسعى نحو التحول إلى االقتصاد األخضر إلى 

 منها:جملة من النتائج 

 االقتصادي.عريفه القيام بقدر من إعادة البناء يستتبع بحسب ت –إن التحول نحو االقتصاد األخضر  -

 العالمية.إن إتباع أفضل السبل في تنشيط االستثمارات في القطاعات المهمة بيئيا تعد اآللية الجوهرية في تخضير االقتصادات  -

االستثمارية الحالية إن حشد رأس المال على مقياس مالئم لالنتقال إلى االقتصاد األخضر، سوف يؤدي إلى توجيه التدفقات  -

 والمستقبلية لتحول القطاعات االقتصادية الرئيسية ومساهمتها في دروب التنمية الخضراء.

 البيئية.إن للسوق المالية الخضراء أهمية كبيرة في تعبئة المدخرات بهدف تمويل المشاريع واالستثمارات  -

ت األخيرة، إذ تشير اإلحصاءات إلى ارتفاع مذهل لحجم التداول لقد تزايدت أهمية االبتكارات المالية البيئية في السنوا -

 أنواعها.للسندات البيئية على اختالف 

لقد أتاحت الهندسة المالية مجموعة من المشتقات المالية البيئية الخضراء والتي ساهمت في نمو وتعزيز السوق المالي  -

 األخضر.
 

 التوصيات:

 التالية:سابقاً يمكن اقتراح التوصيات  إلى النتائج المتوصل إليها إسنادا

لتأمين النجاح في النموذج االقتصادي األخضر والخروج من األزمات والتصدي ألزمات أخرى مستقبلية، يتعين على الدول  -

برامج أن تعزز اقتصاداتها بالتكنولوجيات الخضراء من خالل زيادة الكفاءة واإلبداع وباالعتماد بشكل أكبر على المشاريع وال

 اقتصاداتها.البيئية كالطاقة المتجددة والنظيفة لتحضير 

ال بد من تعزيز دور عقود األوراق المالية البيئية بكل أنواعها في الحفاظ على أداء السواق المالية الخضراء من خالل توفير  -

 ين.المتعاملاألنظمة والسياسات السليمة التي تضمن االستخدام الكفء لهذه العقود من قبل 

ضرورة توسيع أسواق الكربون على مناطق مختلفة من العالم، مع إيجاد تسهيالت مالية خاصة بالكربون تعطي قيمة نقدية  -

 للبيع المتطور لخفض االنبعاثات من أجل تمويل تكاليف االستثمار في المشاريع الخضراء.

لخاص، وإدراج القطاع الخاص في السوق المالية المقدم من القطاعين العام وا –ضرورة الجمع بين التمويل األخضر  -

 الخضراء.

 المحلية.ضرورة إيجاد تمويل لديون المشاريع البيئية من قبل كيانات أخرى غير المؤسسات المالية  -

 البيئية.ضرورة إنشاء مصارف خضراء على مستوى العالم، تقدم الدعم والقروض للمشروعات التي تراعي الجوانب  -

ير " صندوق رأس المال األخضر " الذي يسمى أيضاً " صندوق المغامرة األخضر " من خالل توظيف هذه ضرورة تطو -

 معها.الصناديق رأس مال استثماري في مجاالت مختلفة من أنواع التكنولوجيا البيئية للتصدي للتغيرات المناخية والتكيف 

http://www.ajrsp.com/
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راسات االبتكارات المالية البيئية على المستوى اإلقليمي المحلي تبني الدراسات المشتركة والبحوث األكاديمية التي تخدم د -

 والعالمي.
 

 المراجع:قائمة 

استعراض اإلنتاجية وأنشطة التنمية المستدامة في منطقة  (.8000) اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )االسكوا(، -0

المبادئ والفرص والتحديات في  الفقر:ة والقضاء على االسكوا، العدد األول االقتصاد األخضر في سياق التنمية المستدام

 .02 ص:المنطقة العربية منشورات األمم المتحدة، نيويورك، الواليات المتحدة األمريكية، 

نحو اقتصاد أخضر مسارات إلى التنمية المستدامة والقضاء على الفقر: مرجع  (.8000) للبيئة،برنامج األمم المتحدة  -8

 0 ص:، دة األمريكيةورك الواليات المتحسات، منشورات األمم المتحدة، نيويلواضعي السيا

3- GREEN FORUM 2012, Quelle relalnce écologique pour l’économie européenne, date de 

consultation : 26/2/2014, http://www.wwf.fr 

ة واالجتماعية لغربي آسيا )االسكوا(، استعراض اإلنتاجية وأنشطة التنمية المستدامة في منطقة االسكوا، اللجنة االقتصادي -0

المبادئ والفرص والتحديات في المنطقة  الفقر:العدد األول االقتصاد األخضر في سياق التنمية المستدامة والقضاء على 

 .02 ص:العربية، مرجع سبق ذكره، 

 .80 ص: نفسه،المرجع  -0

 العربية:رصد االنتقال إلى االقتصاد األخضر في المنطقة  (.8003) اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )االسكوا(، -3

 .88-80 ص:، رك، الواليات المتحدة األمريكيةالمشاريع الصغيرة والمتوسطة، منشورات األمم المتحدة، نيويو

2- OCDE, (2012). La stratégie pour une croissance verte: comment évaluer vers une économie 

vert, paris France, p: 130 

إضافة االقتصاد األخضر، منشورات  الوزارية:ورقة معلومات أساسية للمشاورات (. 8000)برنامج األمم المتحدة للبيئة،  -2

 .00 ص:، فيفري األمريكيةاألمم المتحدة، نيويورك، الواليات المتحدة 

طريق العودة من االقتصاد االفتراضي الى االقتصاد الحقيقي في  األخضر:االقتصاد  (.8008خليدة، أقنيني، عقيلة ) ،بكلير -2

ز الدول العربية، الملتقى العلمي الدولي الخامس حول االقتصاد االفتراضي وانعكاساته على االقتصاديات الدولية، المرك

 .00-00ص:  الجامعي خميس مليانة، الجزائر،

منتجات الهندسة المالية كمدخل لتفعيل وظيفة سوق األوراق المالية، مجلة دراسات إدارية،  (.8003ين )نور بومدين، -00

 .082، ص، جامعة البصرة، العراق00لعدد ، ا0المجلد 

مية، الملتقى الدولي األول الهندسة المالية كمدخل علمي لتطوير صناعة المنتجات المالية اإلسال (.8000مد )مح قروف، -00

 .3ص لمستقبل، جامعة غرداية، الجزائر،. ورهانات االواقعحول االقتصاد اإلسالمي، 

، 80، المجلد االقتصاد اإلسالمي العزيز:الهندسة المالية اإلسالمية، مجلة جامعة الملك عبد  (.8002عبد الكريم ) قندوز، -08

 .00، ص، السعودية8العدد 

http://www.ajrsp.com/
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 يد تكلفة اإلنتاجدتح علىوأثره بمحاسبة التكاليف البيئية  الصناعية الشركاتالتزام مدى 

 (السودان - النيل األبيضدراسة حالة شركة )

The extent to which industrial companies are committed to environmental cost accounting 

and its impact on determining the cost of production 

(Case study White Nile Company - Sudan) 

 الزين عمر الزين األمين إعداد الدكتور/

 السعودية العربية المملكة ،القصيم جامعة ،واإلدارة االقتصاد كلية المحاسبة، قسم، المساعد المحاسبة ستاذأ

Email: e.elamin@qu.edu.sa & elzain1976a@hotmail.com  

 :المستخلص

الفوائد التي تحصل عليها الشركات عند التزامها بتطبيق المعايير الدولية لحماية البيئة، وبيان  علىالتعرف هدف هذا البحث إلى 

تكلفة اإلنتاج اتبع المنهج الوصفي التحليلي. تم توزيع استمارة استبيان  علىاآلثار الناتجة عن االلتزام بتطبيق المحاسبة البيئية 

وصول عبرها على البيانات المطلوبة. تم تحليل البيانات، اعتمد البحث في على العاملين بمصنع سكر النيل األبيض وتم ال

( وذلك الختبار فرضياته والتي منها: "أن إفصاح الشركات عن بيانات محاسبة التكاليف البيئية SPSSالتحليل على برنامج )

أن السياسات المتبعة من قبل الشركات لتحقيق تكلفة اإلنتاج تتحملها"، توصل هذا البحث إلى العديد من النتائج أهمها:  علىيؤثر 

تكلفة اإلنتاج، وان المعلومات المفصح عنها في القوائم المالية للشركة أو في شكل  علىأهداف نظام محاسبة التكاليف البيئية لها 

وصى البحث بتوصيات عديدة تكلفة اإلنتاج. ولقد أ علىتقارير منفصلة والتي توضح اآلثار المالية نتيجة لعملياتها البيئية أثرت 

منها" ضرورة تنمية الوعي لدى مدراء الشركات الصناعية وأصحاب القرار حول المحاسبة البيئية وآلية تطبيقها والمزايا التي 

تعود من تطبيقها، يفضل زيادة اإلفصاح عن األنشطة البيئية للوحدة االقتصادية تلبية الحتياجات األطراف الخارجية من 

 عن األداء البيئي للشركة. المعلومات

 الشركات الصناعية، التكاليف البيئية، تكلفة اإلنتاج الكلمات المفتاحية:
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The extent to which industrial companies are committed to environmental cost accounting 

and its impact on determining the cost of production 

(Case study White Nile Company - Sudan) 

 

Abstract: 

The objective of this research is to identify benefits that companies obtain when they are abiding 

to implement international standards for environmental protection. It also indicates the impact 

resulted from the commitment to apply environmental accounting on the cost of production. The 

study followed the descriptive analytical approach. A questionnaire was distributed to the 

employees of the White Nile Sugar Factory, Sudan, 

 through which the required data were collected. (SPSS) program was employed for the analysis 

and to test the main hypotheses which is “There is no statistically significant relationship 

between the disclosure of environmental cost accounting data and the cost of production”. The 

research reached a number of findings, the most important of which are: Policies adopted by 

companies in order to achieve the objectives of the environmental cost accounting system have 

their impact on the cost of production. As well, information disclosure in the company’s 

financial statements or in the form of separate reports that illustrate the financial effects resulting 

from its environmental operations have also affected the cost of production. The research calls 

for numerous recommendations, including “the need to raise awareness among managers of 

industrial firms and decision-makers about environmental accounting, the mechanism of its 

application and the advantages that accrue from its application. The research also recommends 

that it is preferable to increase the disclosure of the environmental activities of the economic unit 

in to meet the needs of external parties for information on the environmental performance of the 

company. 

Keywords: Industrial companies, Environmental costs, Production cost 

 : المقدمة

اص يمكن ان استنزاف الموارد الطبيعية التي ال تتجدد أو التي تتجدد ببطء مدعاة قلق هام. وبما ان المحاسبين لهم دور خان 

وقدرتهم على تحسين أو التحقق ت المالية للمنشآت على اختالفها، لى المعلوماإبسبب وصولهم المباشر  يكون ذا فاعلية كبيرة

استخدام المعلومات، للمساعدة على اتخاذ القرارات السليمة للمنشآت في مجاالت متعددة  من نوعية المعلومات، ومهاراتهم في

 .كبر في القياس واالفصاح واالبالغ عن المعلومات المحاسبية البيئيةاالستثمار، فعليهم يقع العبء األ مثل تقييم

http://www.ajrsp.com/
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يظهرون اهتماما متزايدا باألداء البيئي للمنشآت.  إن الكثير من اصحاب المصالح المتعددين سواء الداخليين أو الخارجيين أخذوا

ومن األمثلة على اصحاب المصالح الداخليين الموظفين وبشكل خاص من يتأثرون بالتلوث بشكل مباشر في بيئة العمل. أما 

هتمة اصحاب المصالح الخارجيين على سبيل المثال ال الحصر المجتمعات التي تتأثر بالتلوث المحلي، والمجموعات الم

بالنشاطات في البيئة، والمشرعين الحكوميين، ودائرة الضريبة، وحملة االسهم، والمستثمرين الحاليين والمتوقعين، والزبائن، 

 والموردين وغيرهم.

إلى نظام المحاسبة البيئي واالقتصادي المتكامل، الذي يعزز الحسابات القومية التقليدية  3991بادرت األمم المتحدة في عام 

المتعلقة بها. حيث ستمكن هذه المعلومات الحكومات من صياغة السياسات  الطبيعية والملوثاتلومات عن حسابات الموارد بمع

 االقتصادية، ومراقبتها على نحو أكثر فعالية، ومن إصدار قواعد تنظيمية أكثر فعالية فيما يتعلق بالبيئة، 

خدام الضرائب واإلعانات على نحو أكفأ. ومن وضع استراتيجيات أنجع إلدارة الموارد، ومن است

(https://maisamir77.blogspot.com/2013/02/blog-post_9903.html) 

 البيئي،ام بالبيئة والحد من أثار التلوث بما أن السودان ليس بمنعزل عن دول العالم يجب االستعداد للعمل في هذا المجال واالهتم

وذلك بعد التوسع الملحوظ في مجال الصناعة وزيادة عدد الشركات العاملة في مجال  ،وكذلك استخدام األساليب الحديثة لإلنتاج

 . يق نظام محاسبة التكاليف البيئيةالصناعة أصبح من الواجب االلتزام بتطب

ألف طن من السكر سنوياً، يقع  054ألكبر من حيث اإلنتاج حيث أن طاقته اإلنتاجية تبلغ اهو  مصنع سكر النيل األبيضيعتبر 

في والية النيل األبيض في وسط السودان بالقرب من مدينة الدويم. المصنع يتبع لشركة سكر النيل األبيض المحدودة وهي 

أشرفت شركة كنانة للهندسة والخدمات الفنية على شراكة بين شركة كنانة وحكومة السودان وبعض البنوك والهيئات العامة. 

م واستمر 4440بدأ العمل في المشروع منذ العام  دراسات الجدوى االقتصادية والفنية والمسح االجتماعي الخاص بالمشروع. 

 ألف فدان. 365المشروع  مساحة تبلغم 4434حتى افتتاح المصنع في عام 

)https://www.sudanesesociety.com/2019/09/sugarl( 

 مشكلة البحث:

ورة تفعيل بقضايا البيئة وضر ذات االختصاص في الفترة األخيرة واالقليمية والمحلية اهتمت المنظمات والهيئات العالمية 

ستخدم وأن ا، زم بمسئوليتها البيئيةلتتبأن يئة الشركات العاملة في مجال الب حيث فرضت على، تطبيق نظام المحاسبة البيئية

 .وكذلك التخلص من المخلفات بطرق حديثة البيئي تقلل مخلفات اإلنتاج المتسببة في التلوثمن شأنها أن أساليب حديثة لإلنتاج 

 التي تتحملها الشركات. تحديد تكلفة اإلنتاج علىكان له األثر مما 

 :التاليةاألسئلة  علىجب اإلجابة يالمشكلة هذه  علىوللتعرف 

 تكلفة اإلنتاج؟ علىكيف يؤثر االلتزام بتطبيق نظام المحاسبة البيئية  -

 ما الفوائد التي تحصل عليها الشركات عند االلتزام بالمعايير الدولية لجودة المنتج وحماية البيئة؟ -

 نظام المحاسبة البيئية؟ما أساليب اإلنتاج المتطورة في ظل تطبيق  -

http://www.ajrsp.com/
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 أهمية البحث:

تأتي أهمية هذا البحث في بيان أثر االلتزام من قبل الشركات الصناعية بتطبيق نظام المحاسبة البيئية وانعكاس ذلك االهتمام 

 الشركات التي التزمت بتطبيق هذا النظام تكاليف إضافية وذلك لتحسين صورتها أمام المجتمع. تتحملحيث ، تكلفة اإلنتاج على

األساليب الحديثة لإلنتاج في  علىكما ينبع اهميتها كونها توضح كيفية تطبيق المعايير الدولية لحماية البيئة، وتمكن من التعرف 

 ظل المحاسبة البيئية.

 :أهداف البحث

 لتحقيق األهداف التالية:سعى هذا البحث 

 .الفوائد التي تحصل عليها الشركات عند التزامها بتطبيق المعايير الدولية لحماية البيئة علىلتعرف ا -

 تكلفة اإلنتاج. علىاآلثار الناتجة عن االلتزام بتطبيق المحاسبة البيئية بيان  -

 التي التزمت الشركات بتطبيقها. أساليب اإلنتاج المتطورة في ظل وجود المحاسبة البيئية علىالتعرف  -

 :فرضيات البحث

 اختبر هذا البحث الفرضيات التالية:

 .تكلفة اإلنتاجوعالقة ذات داللة إحصائية بين تحقيق أهداف محاسبة التكاليف البيئية  هنالك -

  .تكلفة اإلنتاجوعالقة ذات داللة إحصائية بين االلتزام بالمعايير المحاسبية للبيئة هنالك ليس  -

  .تكلفة االنتاجبيانات محاسبة التكاليف البيئية وعالقة ذات داللة إحصائية بين اإلفصاح عن  هنالكليس  -

 :منهجية البحث

المنهج ، ياتالمنهج االستنباطي: لشرح المشكلة وتكوين الفرضخي: لعرض وتتبع الدراسات السابقة، المنهج التاري البحثتبع ا

 المنهج الوصفي التحليلي: لوصف وتحليل الظواهر المتعلقة بالبحث.الختبار الفروض وتحليل النتائج، و االستقرائي:

 :حدود البحث

 .م4444فهي العام  انيةالحدود الزم، أما )السودان( النيل األبيضشركة سكر في  المكانيةالبحث  حدودتمثلت 

 مصادر جمع البيانات:

 (، مصادر أخرىالدراسات السابقةوالكتب،  ثانوية )المراجعالمصادر وال )االستبيان(م جمع البيانات من المصادر األولية ت

 :الدراسات السابقة

 م(:2002دراسة اللولو )

قطاع هدفت هذه الدراسة للتعرف على مدى توفر مقومات تطبيق محاسبة التكاليف البيئية في الشركات الصناعية العاملة في 

(، انوفا وشافيه في تحليل البيانات. توصلت إلى نتائج منها: عدم T-testغزة، استخدمت أساليب إحصائية وصفية واختبارات )

 توفر الوعي البيئي لدى اإلدارة العليا في الشركات الصناعية بالشكلة الكافي لتطبيق محاسبة التكاليف البيئية، 
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اإلدارة العليا في الشركات الصناعية للمزايا والفوائد المتحققة من تطبيق محاسبة وأن هنالك انخفاض في مستوى إدراك 

التكاليف البيئية. أوصت الدراسة بتوصيات عدة منها: قيام المدارس والمعاهد والجامعات بتحديث المساقات والمناهج الدراسية 

لبيئي والعمل على نشره بين العاملين بالشركات من خالل تخصيص مقررات تتضمن المشكالت البيئية، ضرورة زيادة الوعي ا

 الصناعية.

 مGamble (0995:)دراسة 

هدفت هذه الدراسة إلى اختبار ما إذا كان اإلفصاح المحاسبي البيئي للشركات ذات التأثير السلبي المفترض في البيئة والمقيدة 

شركة  34وراق المالية لهذه الشركات. تم فحص وتحليل بالبورصة األمريكية كافياً ومالئماً لخدمة أغراض المستمرين في األ

م(. توصلت الدراسة إلى عدة نتائج منها: أن الشركات التي تعمل في صناعات معينة مثل 3993إلى  3996في الفترة من )

األخيرة، تكرير البترول والمتفجرات والمخلفات أفصحت بدرجة كبيرة عن أدائها في مجال مكافحة التلوث خاصة في السنوات 

، كما أن متخذ قرار االستثمار في سوق األوراق وأن اإلفصاح كان أكثر جودة في حال كون الشركة مقيدة ببورصة نيويورك

 المالية يعتمد على المعلومات المفصح عنها بشأن األداء البيئي للشركات في مجال مكافحة ورقابة تلوث البيئة.

 م(:2002دراسة الحسين ) 

الدراسة إلى التعرف على واقع استخدام المحاسبة البيئية في المنشآت الصناعية في العراق، والصعوبات التي هدفت هذه 

، من أهم نتائج الدراسة أن عدم وجود تواجهها عند تطبيق المحاسبة البيئية، اتبعت الدراسة المنهج الوصفي والمنهج التحليلي

عينة مجتمع الدراسة للمحاسبة البيئية بمعناها الكامل في معظم المنشآت الصناعية قسم مستقل إلدارة البيئة وعدم معرفة غالبية 

يأثر سلباً على تطبيق المحاسبة البيئية، ومن اهم التوصيات التي أوصت بها تنمية الوعي لدى مدراء المنشآت الصناعية 

تطبيقها، العمل على تطبيق المحاسبة البيئية في عود من وأصحاب القرار حول المحاسبة البيئية وآلية تطبيقها والمزايا التي ت

 المنشآت الصناعية بالعراق لما لها من جدوى كبيرة على المنشآت.

 م(:2000دراسة المطيري )

تظهر مشكلة الدراسة من خالل التساؤل الذي يقول: ما إذا كان باإلمكان وضع منهج لمحاسبة المسؤولية عن التكاليف البيئية في 

الناتجة عن التلوث البيئي، من فرضيات الدراسة: ال يؤدي تطبيق محاسبة المسؤولية إلي خفض التكاليف البيئية ضوء المشاكل 

على في اإلدارات المتسببة في التلوث، من نتائج الدراسة وجود عالقة ذات داللة معنوية بين عناصر النواحي البيئية التي يجب 

ها وبين آثر تطبيق محاسبة المسؤولية البيئية، ومن توصيات الدراسة: وضع خطط نظام التكاليف الُمطبق بالشركة أن يُراعي

واستراتيجيات تتعلق باألنشطة البيئية وترجمتها في صورة مشروعات وبرامج تخدم المجتمع وتُحسن البيئة. تتفق هذه الدراسة 

وتحليلها، وتختلف عن دراسة الباحث في المتغير مع دراسة الباحث في المتغير المستقل وهو التكاليف البيئية أهميتها قياسها 

 علىالتابع وكذلك محور الدراسة التطبيقية، حيث أن هذه الدراسة طبقت على شركة نفط الكويت أما دراسة الباحث فقد أجريت 

 الشركات الصناعية إلنتاج السكر بوالية النيل األبيض.
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 م(:2002دراسة الشفيع وآخرون )

إلى عرض مفهوم التكاليف البيئية وتبويبها ومشكالتها، استعراض لمفهوم التلوث البيئي وتكاليف التلوث لقد هدفت الدراسة 

البيئي، اختبار مدي قيام شركات الُسكر العاملة بوالية النيل األبيض بقياس تكاليف التلوث البيئي، وتقوم الدراسة على 

ة في قياس وتقدير تكاليف التلوث البيئي بالشركات الصناعية، ال يتم قياس الفرضيات اآلتية: هنالك دور لمحاسبة التكاليف البيئي

وتحديد تكاليف التلوث البيئي لشركات السكر العاملة بوالية النيل األبيض بالطرق العلمية الصحيحة. من نتائج الدراسة: تسهم 

ناعية، هنالك مشاكل في قياس وتقدير تكاليف محاسبة التكاليف البيئية في قياس وتقدير تكاليف التلوث البيئي للشركات الص

تلوث الهواء والمياه والتربة بالنسبة لشركات السكر العاملة بوالية النيل األبيض. ومن توصيات الدراسة ضرورة تبني مفهوم 

أساليب القياس  التكاليف البيئية الدفاعية والتكاليف البيئية الجارية من أجل معالجة تكاليف التلوث البيئي، ضرورة استخدام

 النقدي والوصفي والكمي لتفادي صعوبات ومشاكل القياس المحاسبي لتكاليف التلوث البيئي.

 مSetthasakko (2009)دراسة 

هدفت هذه الدراسة إلى فهم العوائق االساسية لتطبيق المسئولية البيئية في الشركات التايالندية، اتبعت اسلوب المقابالت، ولقد 

نالك عوائق تقف أمام تطبيق المسؤولية البيئية منها عدم وجود رؤية واضحة لدى الشركات حول استدامة توصلت إلى أن ه

الموارد الطبيعية، غياب التزام اإلدارة العليا تجاه البيئة. ولقد أوصت بضرورة التزام اإلدارة تجاه البيئة، وضرورة تحديد رؤية 

 للشركات حول استدامة الموارد.واضحة 

 على الدراسات السابقة: التعليق

مما تقدم يتبين تنوع مناطق تطبيق هذه الدراسات السابقة )السودان، العراق، أمريكا، تايالند...(، ومنها تظهر الحاجة إلى 

على واقع استخدام المحاسبة البيئية في المنشآت  الضوء ضرورة تطوير الدراسات السابقة والتي تمثلت غالبية أهدفها في تسليط

اعية، وما إذا كان اإلفصاح المحاسبي البيئي للشركات ذات التأثير السلبي على البيئة، و فهم العوائق االساسية لتطبيق الصن

المسئولية البيئية في الشركات الصناعية، هذا نجدها قد اختلفت مع هذا البحث من حيث األهداف المراد تحققيها والمتمثلة في 

ليها الشركات عند التزامها بتطبيق المعايير الدولية لحماية البيئة، وكذلك بيان اآلثار الناتجة الفوائد التي تحصل ععلى التعرف 

 في الشركات الصناعية التي تعمل في السودان.تكلفة اإلنتاج على عن االلتزام بتطبيق المحاسبة البيئية 

 النظري: اإلطار

 :البيئيةالتكاليف محاسبة 

فصاح تعني شمول وتكامل عملية القياس واإل"أنها  :منها عدد من التعريفات والمسمياتلبيئية ا التكاليف محاسبةعرفت 

: نهاأوهنالك من يري "، البيئة والتي تمارسها الوحدات االقتصادية علىؤثر تالمحاسبي واالقتصادي لألنشطة والبرامج التي 

البيئية  اآلثاردارة البيئية بهدف تخفيض قرارات اإل حديد وقياس تكاليف األنشطة البيئية واستخدام تلك المعلومات في صنع"ت

 (. م4449، ، )شعيب")من يلوث يدفع( بمبدأ إزالتها عمالً نظمة البيئية ونشطة واألالسلبية لأل
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سهام في التنمية المستدامة من خالل العمل مع موظفيها والمجتمع المحلي لتحسين لزام المؤسسة باإلإ"كما تم تعريفها بأنها 

مجموعة ممارسات تتم في أنها " علىوتعرف كذلك  ."والتنمية في أن واحد المؤسسة معيشة األفراد بأسلوب يخدم مستوي

وانب البيئية وما يتبعها من دارة جيدة للجإفهم و إلىتقود  ،سسة فحسبؤمستوي الم على أو ،المستوي الوطني علىما إسسة ؤالم

 .م(4433، ، )عمارة"تكلفة

 التكاليف البيئية:أهمية محاسبة 

 البيئي نتيجة العديد من العوامل، من أهمها: لقد زادت أهمية المحاسبة عن األداء

سسات تتمثل في تحيق حيث كانت مسؤولية المؤ ،قتصاديةئية للمؤسسات االولية االجتماعية والبيتزايد االعتراف بالمسؤ -3

ن الظروف االجتماعية والبيئية المحيطة كظهور التفاوت الكبير في الدخول أال إ، داءالربح الذي يستخدم كمعيار شامل لتقييم األ

رباح المحققة تستخدم كمعيار شامل لتقييم وتلوث البيئية نتيجة مزاولة المنشاة لنشاطها قد اثر في مكانة هذا الهدف فلم تعد األ

وتوفير البيانات المالئمة عن التكاليف والمنافع  ،اتالمحاسب القيان بتحليل شامل لألثر االجتماعي للمؤسسعلى داء بل يتعين األ

 .المجتمععلى البيئية وكيفية توزيع تلك المنافع 

ن معظم الدراسات التي تناولت أحيث  ،همال المنافع االجتماعيةإداء البيئي ومجال قياس األ جانب التكاليف فيعلى التركيز  -4

لي ارتفاع التكاليف الكلية للمؤسسات التي إهملت موضوع المنافع االجتماعية مما أدي أسسات قد مؤقياس التكاليف البيئية لل

ن تأخذ بعين االعتبار المنافع االجتماعية التي تحققها ألذلك البد عند دراسة األداء البيئي  ،لياتها االجتماعيةوتتحمل مسؤ

 .تالمؤسسات ومقارنتها مع التكاليف البيئية الناتجة عن هذه المؤسسا

فصاح عن البيانات التي لها المطالبة  المتزايدة من قبل بعض الدول والهيئات والجمعيات المحاسبية للمنشئات االقتصادية باإل -1

د التطور الكبير في المجال الصناعي وزيادة التلوث للبيئة المحيطة بالمشاريع مما تتطلب ضرورة نمضمون بيئي السيما ع

 .لياتها البيئيةوعرفة مدي قيام المنشأة بمسؤداء لمفصاح  عن هذا األاإل

أو منظمات غير سواء كانت تجارية  ،داء البيئي ذات صلة كبيرة بالمؤسساتصبحت القضايا المرتبطة بالمحاسبة عن األأ -0

ومؤسسات الدول الن قضايا مثل تلوث البيئة باتت تشكل مشكلة اقتصادية  ،سسات حكومية كالبلدياتأو مؤ ،محققة للربح

والدولي لحماية البيئة وخفض أثار  المستويين الوطني على إجراءات ويجري اتخاذ  ،نحاء العالمأواجتماعية وسياسية في 

وأهدافها البيئية  ،سياستها البيئيةلدي المؤسسات للكشف عن معلومات تتعلق ب ذلك فان هناك ميالً على وبناء ، التلوث ومنعها

والكشف عن المخاطر واتخاذ ، والبرامج التي تنفذها والتكاليف والفوائد المتصلة بتنفيذ هذه السياسات واألهداف والبرامج

  .ترتيبات لمنعها

ين بالمؤسسة سواء من داخلها ظهر العديد من ذوي المصالح المعنيي، حيث فضل للمشكالت البيئيةأتوفير المعلومات بشكل  -5

وجماعات  ،و خارجها )المجتمع المحلي الذي يتأثر بتلوث مواقع األعمالأ)العاملين الذين يتأثرون بالتلوث في بيئة العمل( 

بيئي داء المتزايد بمدي األ عمالء والموردين وغيرهم( اهتماماً وال ،والمساهمين والمستثمرين ،والهيئات القانونية ،النشاط البيئي

هذه الضغوطات  ،خريألي إللمؤسسات ولذلك تولدت العديد من الضغوطات البيئية التي تختلف من بلد ألخر ومن مؤسسة 

 دارة وتخفيض التأثيرات البيئية.بعاد اقتصادية في التكلفة لغرض اإلأالبيئية  تدفع بالمؤسسات للبحث عن طرق ذات 
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 التكاليف البيئية:

، جودة النظام البيئيعلى ناتج تأثيرات يتعرض لها المجتمع والمنشئات واألفراد بفعل األنشطة التي تؤثر التكاليف البيئية هي 

مع  ،المنشأة علىو قصيرة األجل أير مالية وارتباطات مالية طويلة و غأوهذه التأثيرات يمكن التعبير عنها بمصطلحات مالية 

 .اعتبار أنها تشمل التكاليف بشقيها المباشر وغير المباشر وغالبا ال يتم تتبعها فهي غالبا ما تكون مستترة

تتحملها المنشاة  والضمنية( التيالصريحة التضحيات )ما التكاليف البيئية من وجهة نظر المنشأة يمكن القول بأنها هي جميع أ

وهي تكاليف حماية البيئة من األضرار أو (، نسانالماء أو الهواء أو التربة أو اإلسواء ب) و تجنبهاأألجل منع األضرار البيئية 

 .تخفيف هذا الضرر المتسبب من الوحدة وتشمل تكاليف المنع والوقاية للضرر وتكاليف معالجة ذلك الضرر البيئي

 سباب االهتمام بالتكاليف البيئية: أ

 :، من أهمهاالبيئيةهنالك عدة أسباب لالهتمام بالتكاليف 

  ف البيئية تكاليف ذات قيمة مرتفعة.تعتبر التكالي -

 تعتبر التكاليف البيئية في العادة غامضة ومن الصعب حسابها. -

المحاسبين توزيع هذه على لذا يتوجب  ،التكاليف الصناعية غير المباشرة إلىضافة التكاليف البيئية المسببة للتلوث إتتم  -

  .األنشطة المسببة للتلوثعلى عدالة كثر أالتكاليف بشكل 

  .فصاح عنهاالمطالبات االجتماعية والقانونية لبيان وحساب التكاليف البيئية واإل إلىدي أزيادة الوعي الذي  -

تحديد المدخالت والعمليات  علىالتي تساعد دارة بالمعلومات أهمية التقارير المحاسبية كتغذية راجعة تزود اإل  -

 .نظام التسعير والمخرجات وتحديد

 :مجال محاسبة التكاليف البيئية يف ودورها المعايير المحاسبية

 :يمكن مالحظته فيما يليأو المحلي  يبالمحاسبة البيئية سواء على المستوى الدول كبيرهناك اهتمام 

 األمريكية:الواليات المتحدة  يف

تعتبر الواليات المتحدة األمريكية من أكثر الدول اهتماما بقياس التكاليف البيئية وذلك من خالل الجهود المبذولة من كالً من 

(  (SECحيث قامت  (SEC) (Securities and  Exchange Commission)هيئة بورصة الواليات المتحدة األمريكية 

اصة محتويات القوائم المالية للشركات وما بها من إفصاح عن قياس التكاليف خ يبإصدار نشرات للتعبير عن اإلفصاح البيئ

 البيئية وذلك من أجل خدمة األطراف المستفيدة من المعلومات المنشورة بالقوائم المالية وخاصة المستثمرين المستقبلين. 

بإصدار معيار  (FASB) (Financial Accounting Standard Board)كما قام مجلس معايير المحاسبة األمريكية 

( بعنوان "المحاسبة عن الطوارئ" تم من خالله التنبيه على أهمية القياس واإلفصاح عن التكاليف 5رقم ) يالمحاسبة األمريك

 .البيئية

 (AICPA) (American Institute Of Certified Accountants) ي للمحاسبين القانونيينكما قام المعهد األمريك

لمهنة المحاسبة والمراجعة  يلمعالجة االلتزامات البيئية حيث ابرز هذا المعيار أهمية الدور المتنام (96/3 ) عيار رقمبإصدار م
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إعداد التقارير البيئية. كما اهتم هذا المعيار بمعالجة االلتزامات البيئية بحيث تتضمن الميزانية األصول الثابتة المتعلقة  يف

 المتحدة:المملكة  الفترة فية، وتتضمن قائمة الدخل المصروفات البيئية خالل بمعالجة االلتزامات البيئي

اهتمت العديد من المنظمات العلمية والمهنية اإلنجليزية بالتكاليف البيئية وبطريقة قياسها أو اإلفصاح عنها حيث قام مجلس 

بإصدار قائمة توصى بضرورة إدراج جميع العناصر  (Accounting Standards) Boardمعايير المحاسبة االنجليزي 

الرئيسية لاللتزامات البيئية سواء تم االعتراف بها أم لم يتم االعتراف بها من قِبل اإلدارة، أيضا تقديم وصف مختصر لطبيعة 

 يلمحدد لها مع األخذ فسوف تدفع أو الوقت ا يزيادة مبلغ النفقات الت يشك ف يالتعهد تشمل إشارة لوقت الدفع باإلضافة إلى أ

االعتبار مخصصات االلتزامات البيئية ووصف مختصر للخسائر البيئة. كما قام معهد المحاسبين القانونيين بانجلترا وويلز 

ICAEW)) يكون اإلفصاح مفيداً يجب أن  يبمناقشة ورقة عمل بعنوان "اإلفصاح عن االلتزامات البيئية" وانتهت إلى أنه لك

 قد يؤدى إلى إرباك القارئ. يزن بين قياس االلتزامات البيئية والتفاصيل الكثيرة لوصف طريقة التقييم الذيكون هناك توا

البنك  الخسائر، جهوديجب أن تفصح عن المبالغ المرتبطة بتخفيض أو منع  يكما لفتت النظر إلى أهمية السياسات المحاسبة الت

 :الدولي

ود المبذولة من اجل اإلفصاح عن المعلومات البيئية وذلك لحماية البيئة ويتضح اهتمام البنك لقد قدم البنك الدولي العديد من الجه

 االستراتيجيةالدولي المتزايد لحماية لبيئة من خالل البرامج التي يقدمها للدول النامية ويقوم البنك بالمساعدة في وضع الخطط 

العامة التي تنفقها هذه المشروعات للتنمية المستمرة وخاصة مشروعات  للتنمية البيئية كما يقوم بالمراجعة المستمرة للنفقات

 المياه.تنقية الهواء ونظافة 

 السودان:في جمهورية  

أما في السودان فتمثلت الجهود الهادفة للحد من أثار التلوث وحماية البيئية في التشريعات التي أصدرها المجلس الوطني تحت 

أو وضع  اختصاصاتهاحس األجهزة المختصة عند ممارسة  إلىوهدف هذا القانون  (4443حماية البيئة لسنة  )قانونمسمي 

 : ما يليتحقيق  إلىسياساتها 

مكوناتها من العناصر األساسية ونظمها االجتماعية والثقافية  علىحماية البيئة وطهرها وتوازنها الطبيعي والمحافظة  -

 .جيالتحقيقا للسالمة والتنمية المستدامة لصالح األ

 .سالمتها علىتنميتها والمحافظة  ترقية البيئة واالستخدام المستدام للموارد الطبيعية بغرض -

  الربط بين قضايا البيئة والتنمية. -

 .الحمايةمختصة من حماية البيئة والسعي الجاد لتحقيق هذه مسئولية السلطة ال علىكيد أالت -

 داء.صور في األوالقومنع التراخي جهزة التابعة لها تنشيط دور السلطة المختصة واأل -

البيئة والموارد  على ألي مشروع من المرجح أن يوثر سلباً كل شخص يرغب في الدخول  علىانه يجب  علىكما نص القانون 

كذلك يجب توضع  ،بيئية موقعا عليها من قبل لجنة التقويم والمتابعة التي يشكلها المجلس ىقدم بدراسة جدوالطبيعية أن يت

 :للمشروع كما يلي ىدراسة جدو

 البيئة. علىاألثر المتوقع للمشروع المقترح  -

  .السالبة للمشروع التي يمكن تفاديها عند تنفيذ المشروع اآلثار -
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   .المقترحالبدائل المتاحة للمشروع  -

  .البعيد ىالمد علىعطا تلك الموارد على القصير ال يؤثر  ىالمد علىيضاح كاف بأن استغالل الموارد الطبيعية والبيئية إ -

 السالبة للمشروع والحد منها. اآلثارالتحوطات المتخذة الحتواء  -

 :واختبار الفرضيات تحليل البيانات

 :إجراءات البحث الميدانية

صف مجتمع وعينة االستبيان لجمع البيانات، ولوتصميم استمارة في هذا البحث حيث بدأت ب تاإلجراءات التي اتبع تلك تشتمل

باإلضافة إلى توضيح األساليب  .وتقييم أدوات القياس من خالل اختبارات الصدق الظاهري واالتساق الداخلي ،البحث

 ل البيانات.اإلحصائية المستخدمة في تحلي

المسمى  المؤهل العلمي، التخصص، المؤهل المهني،، العمر وهيالقسم األول: تضمن البيانات الشخصية ألفراد العينة 

 التدريب.  سنوات الخبرة، الوظيفي،

 فرضيات البحث( عبارة موزعة على 26على عدد ) يحتويالقسم الثاني: 

كل عبارة وفق مقياس ليكرت الخماسي المتدرج والذي يتكون من تصفه  عماقد طلب من أفراد عينة البحث أن يحددوا إجاباتهم ل

 أوافق بشدة( ولقد تم توزيع هذه العبارات على فرضيات البحث.  ال ،ال أوافق ،محايد ،موافق موافق بشدة،) خمس مستويات

 قد تم تصحيح المقياس المستخدم في البحث كاآلتي:لو

  3( =15/5) = 5(/ 1+2+3+4+5المفردة على العبارات )الدرجة الكلية للمقياس هي مجموع درجات 

 :(3رقم ) األوساط المرجحة لهذه األوساط كما في الجدولاألوزان و

 جحة لخيارات إجابات أفراد العينةاألوزان واألوساط المر (:0رقم ) الجدول

 أوافق بشدة أوافق محايد ال أوافق ال أوافق بشدة الخيار

 5 4 3 2 1 الوزن

 5 - 0.44 0.39 -1.0 1.19 -4.6 4.59 -3.9 9..3 -3 المتوسط المرجح

 م.4444الميدانية  البحثبيانات المصدر: إعداد الباحث من واقع 

 تقييم أدوات القياس:

على عدد من المحكمين األكاديميين والمتخصصين بمجال  قام الباحث بعرض االستبانة (. اختبارات صدق محتوى المقياس:0)

 .وبعد استعادة االستبيان من المحكمين تم إجراء التعديالت التي أُشير إليها ( محكمين1البحث والبالغ عددهم )

بات واالتسااق الختبار مدى توافر الث )درجة مصداقية البيانات(: (. اختبارات االتساق والثبات الداخلي للمقاييس المستخدمة2)

(  وتعتبار القيماة المقبولاة Alpha- cronbach) كرو نباا الداخلي بين اإلجابات على األسئلة تم احتساب معامل المصداقية ألفا 

عبااارات فرضاايات . وقااد تاام إجااراء اختبااار المصااداقية علااى إجابااات المسااتجيبين لجميااع  %60 كاارو نبااا إحصااائياً لمعاماال ألفااا 

 التالي: (4رقم ) تقدير كما هو موضح في الجدولوجاءت نتائج ال البحث
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 فرضيات البحثالفا لعبارات  كرو نباخنتائج اختبار  (2رقم ) جدولال

 كرونبا  ألفا عبارات الفرضية  الرقم

 %13 األولى 1

 %.9 الثانية 2

 %56 الثالثة 3

 م.4444المصدر: إعداد الباحث من واقع بيانات البحث الميدانية 

( وتعنى هذه القيم  عدم %60كرونبا   لجميع عبارات الفرضية األولى وهي أقل من ) أن قيم الفا (4رقم ) الجدوليتضح من 

بارات توافر درجة عالية من الثبات الداخلي لجميع العبارات سواء كان ذلك لكل عبارة على حده أو على مستوى جميع ع

ن المقاييس التي اعتمد أ( وهو ثبات ضعيف ومن ثم يمكن القول ب31%للمقياس الكلى ) المقياس حيث بلغت قيمة الفا كرونبا 

تكلفة اإلنتاج ال تتمتع بالثبات الداخلي لعباراتها مما على عليها البحث لقياس متغير تحقيق أهداف محاسبة التكاليف البيئية يؤثر 

  وتحليل نتائجها.يمكننا من االعتماد على هذه اإلجابات في تحقيق أهداف البحث 

( وتعنى هذه القيم توافر درجة %60كما أن نتائج اختبار الثبات أن قيم الفأ كرونبا   لجميع عبارات الفرضية الثانية أكبر من )

عالية من الثبات الداخلي لجميع العبارات سواء كان ذلك لكل عبارة على حده أو على مستوى جميع عبارات المقياس حيث 

( وهو ثبات مرتفع ومن ثم يمكن القول بان المقاييس التي اعتمد عليها البحث (87%كرونبا  للمقياس الكلى بلغت قيمة الفأ

تكلفة اإلنتاج تتمتع بالثبات الداخلي لعباراتها مما يمكننا من االعتماد على على لقياس االلتزام بالمعايير المحاسبية للبيئة يؤثر 

 تحليل نتائجها. هذه اإلجابات في تحقيق أهداف البحث و

( وتعنى هذه القيم توافر درجة عالية من الثبات الداخلي %60عبارات الفرضية الثالثة أكبر من ) كرونبا  لجميعكما أن قيم الفأ 

لجميع العبارات سواء كان ذلك لكل عبارة على حده أو على مستوى جميع عبارات المقياس حيث بلغت قيمة الفأ كرونبا  

( وهو ثبات مرتفع ومن ثم يمكن القول بان المقاييس التي اعتمد عليها البحث لقياس اإلفصاح عن %83%للمقياس الكلى )

تكلفة اإلنتاج تتمتع بالثبات الداخلي لعباراتها مما يمكننا من االعتماد على هذه  علىبيانات محاسبة التكاليف البيئية يؤثر 

 اإلجابات في تحقيق أهداف البحث وتحليل نتائجها.

 الميدانية واختبار الفرضيات: البحثتحليل بيانات 

 مجتمع وعينة البحث:

(، استردت بنسبة 50أخذت عينة من المحاسبين، رؤساء األقسام، المراقبين الماليين، المدراء من مصنع سكر كنانة قوامها )

100%. 

 :( أدناه1يمكن مالحظتها من خالل الجدول رقم ) عينةوالذي يعكس خصائص ال أفراد عينة البحثالتوزيع التكراري إلجابات 

 

 

http://www.ajrsp.com/


 م 2022-2-5| تأريخ اإلصدار:  والثالثونرابع المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار ال

  

 

 

   www.ajrsp.com                                                                                                                      43 

 ISSN: 2706-6495 

 

 البحثعينة خصائص  (3جدول رقم )ال

 النسبة التكرار البيان النسبة التكرار البيان

   التدريب:   العمر:

 28% 14 بدون تدريب  %28 14 عام30 أقل من 

عام وأقل من  30من 

 عام 35
10 %20 

 دورة تدريبية واحده 
11 %22 

 عام وأقل من  35من 

 عام 40
7 %14 

 دورتان تدريبيتان
11 %22 

 28% 14 ثالث دورات تدريبية فأكثر 38% 19 عام فأكثر 40 من 

 100% 50 المجموع %344 50 المجموع

   :الدرجة الوظيفية   المؤهل العلمي:

 40% 20 محاسب 60% 30 بكالوريوس

 2% 1 رئيس حسابات  8% 4 دبلوم عالي

 4% 2 مدير مالي 14% 7 ماجستير

 10% 5 مراجع داخلي 18% 9 دكتوراه

 44% 22 أخرى 0 0 أخرى

 100% 50 المجموع 100% 50 المجموع

   المؤهل المهني:   التخصص العلمي: 

 محاسبة

20 

زمالة المحاسبين القانونيين  40%

 %16 8 السودانية

 إدارة أعمال

9 

زمالة المحاسبين القانونيين  18%

 - - البريطانية 

 اقتصاد

1 

زمالة المحاسبين القانونيين  2%

 - - العربية

 مالية ومصرفية

- 

زمالة المحاسبين القانونيين  -

 - - األمريكية

 %36 18 بدون مؤهل %16 8 نظم معلومات

 48% 24 أخرى %24 12 أخرى

 %100 50 المجموع 100% 50 لمجموعا

      الخبرة:سنوات 
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    34% 17 سنوات  5 اقل من 

سنوات وأقل من  5 من 

 سنوات  10
11 %22 

   

سنوات واقل  10 من 

 سنة 15من 
4 %8 

   

    36% 18 سنة فأكثر  15

    100% 50 المجموع

 م.4444المصدر: إعداد الباحث من واقع بيانات البحث الميدانية 

 30تتراوح أعمارهم بين منها  %20 ،عام 30أعمارهم أقل من  البحثمن أفراد عينة  %28أن ( 1يتضح من الجدول رقم )

كما يتضح  .عام 40 أعمارهم من منها تزيد %38، عام 40وأقل من  35تتراوح أعمارهم من منها  %14، عام 35وأقل من 

أن  كما يالحظ دكتوراه. %18و ماجستير %14 ،دبلوم عالي %8 ،عينة مؤهلهم العلمي بكالوريوسالمن أفراد  %60أن منه 

تخصصهم غير  %24نظم معلومات و %16 ،اقتصاد 2% ،إدارة أعمال % 18 ،من أفراد العينة تخصصهم محاسبة 40%

 %36، أخري %48 من أفراد العينة مؤهلهم المهني هو زمالة المحاسبين القانونيين السودانية، %36 أن يتضحأيضاً  .ذلك

، رئيس حسابات 2% ،من أفراد العينة مسماهم الوظيفي محاسب %40أن أما المسمى الوظيفي فيالحظ  بدون مؤهل مهني.

 22% من أفراد العينة بدون دورة تدريبية، %28أن  أيضاً  ويتضحأخرى.  %44و  مراجع داخلي، 10%مدير مالي،  4%

ثالث دورات منهم حصلوا على  28%دورتان تدريبيتان، منهم حصلوا على  %22، رة تدريبية واحدةدومنهم حصل على 

، سنوات 10قل من وأ 5من  22% ،سنوات5 خبرتهم أقل من  سنواتمن أفراد العينة  %34أن يتضح أيضاً وتدريبية فأكثر. 

 سنة فأكثر. 15 36%، و سنة 15واقل من  سنوات 10من  8%

 األساليب اإلحصائية المستخدمة في البحث:

في اإلحصائية الوصفية، الوسط الحسابي، االنحراف المعياري، اختبار كاي تربيع، اختبار ألفا كرو نبا  تم استخدام األساليب 

 تحليل بيانات البحث الميدانية:

 المتعلقة بالفرضية األولى:  ومناقشة النتائجعرض 

 تكلفة اإلنتاج".و البيئية"هنالك عالقة ذات داللة إحصائية بين تحقيق أهداف محاسبة التكاليف 

 الفرضية األولياإلحصاء الوصفي لعبارات  (2رقم ) جدولال

 العبارة م
الوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 النتيجة الترتيب

3 
وزيادة شفافيتها تصريف أعمال المنظمة والمساءلة  علىالمساعدة 

 تكلفة اإلنتاج. ىالبيئية تؤثر عل
 أوافق 4 74. 1.64

 محايد 5 91. 3.99البيئة تحديد عالقة الشركة مع مجتمع بشكل عام ومنظمات حماية  4
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 تكلفة اإلنتاج. ىبشكل خاص يؤثر عل

1 
مطالبة المستثمرين الشركات االلتزام بقوانين حماية البيئة يؤثر 

 تكلفة اإلنتاج. على
 أوافق 2 1.12 4.40

 أوافق 3 1.16 3.96 تكلفة اإلنتاج. علىجعل الشركات تنتج سلع صديقة للبيئة يؤثر  0

5 
تكلفة  علىتحديد قياس التكاليف البيئية والمنافع البيئية يؤثر 

 اإلنتاج.
4.46 1.03 2 

أوافق 

 بشدة

6 
المستوى القومي والدولي يؤثر  علىتحسين عملية اتخاذ القرار 

 تكلفة اإلنتاج. على
 أوافق 4 6.65 4..34

. 
تقديم تقارير خارجية لإلفصاح عن مدى التزام القطاعات والدول 

 تكلفة اإلنتاج. علىلمسؤوليتها البيئية يؤثر 
 محايد 6 1.15 2.32

9 
إلزام الشركات بتطبيق سياسات اإلفصاح عن بيانات محاسبة 

 تكلفة اإلنتاج. علىالتكاليف البيئية يؤثر 
1.90 .86 11 

أوافق 

 بشدة

9 
التعامل مع األنشطة البيئية يؤثر  علىتدريب المحاسبين القوميين 

 تكلفة اإلنتاج. على
 أوافق  1.07 2.02

    2.65 المتوسط

 م.4444المصدر: إعداد الباحث من واقع بيانات البحث الميدانية 

)تحقيق أهداف محاسبة التكاليف البيئية  الفرضية األولىأن غالبية العبارات التي تعبر عن عبارات ( 0رقم ) يتضح من الجدول

( وهذه النتيجة تدل على قلة موافقة غالبية أفراد العينة 3عن الوسط الفرضي ) وسطها الحسابييزيد  تكلفة اإلنتاج( ال علىيؤثر 

حيث بلغ متوسط  (6رقم )هي العبارة  الفرضيةهذه عبارات  عبارة منأهم وأن . التي تقيس هذه الفرضيةعلى كل العبارات 

حيث  (3رقم ) ( وأقل عبارة من حيث الموافقة هي العبارة6.65( وبانحراف معياري )4..34إجابات أفراد العينة على العبارة )

( وهذا يدل على أن إفراد العينة 4.65(. كما بلغ متوسط جميع العبارات )0.74( بانحراف معياري )3.60بلغ متوسط العبارة )

 الفرضية األولى.العبارات التي تقيس  يوافقون على جميع

 أي الختبار عبارات الفرضية األولىقيم مربع ك (5رقم ) جدول

 التفسير الداللة درجات الحرية قيمة مربع كاي رقم العبارة

 دالة 0.000 3 15.00 3

 دالة 0.000 4 01.64 4

 دالة 0.000 4 46.04 1

 دالة 0.000 4 03.44 0

 دالة 0.021 3 9.69 5
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 داله 0.000 5 05.40 6

 دالة 0.008 4 31.94 .

 دالة 0.000 3 39.49 9

 دالة 0.000 4 49.04 9

 دالة 0.000 5 3.222 قيمة مربع كاي األحادية

 م.4444المصدر: إعداد الباحث من واقع بيانات البحث الميدانية 

المحسوبة لداللة الفروق بين أفراد عينة الدراسة للعبارة األولى، الثانية،  قيمة مربع كاى( أعاله يتضح أن 5رقم ) الجدولبقراءة 

(، 41,00(، )26,40(، )43,60(، )35,44على الترتيب )بلغت الثالثة، الرابعة، الخامسة، السادسة، السابعة، الثامنة، والتاسعة 

 0,000ومستوى داللة  5، 1، 0، 5، 1، 0، 0، 0، 1( عند درجات حرية 28,40(، )19,28،)13,80)(، )45,04(، )9,68)

( لجميع العبارات، وعليه فإن ذلك يشير إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين إجابات أفراد العينة %5وهي أقل من )

 .دة على جميع عبارات الفرضية مما يعني تحقق الفرضيةولصالح الموافقين بش

 المتعلقة بالفرضية الثانية:  جومناقشة النتائعرض 

 ".هنالك عالقة ذات داللة إحصائية بين االلتزام بالمعايير المحاسبية للبيئة وتكلفة اإلنتاجليس "

 الثانيةاإلحصاء الوصفي لعبارات الفرضية  (2الجدول رقم )

 العبارة م
الوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 النتيجة الترتيب

3 

( التي ISO14000المواصفات الدولية ) قيام الشركات بتطبيق

ضرورة أن تهتم إدارة الشركة بمتطلبات حماية البيئة  علىتنص 

 التكاليف اإلنتاجية. علىيؤثر 

1.92 0.96 2 
أوافق 

 بشدة

4 

( ISO1401Xالتزام الشركات بتطبيق المواصفات الدولية )

المتعلقة بالتدقيق البيئي وإدارة برامج المراجعة وتنفيذ المراجعات 

 التكاليف اإلنتاجية. علىيؤثر 

 اوافق 4 1.14 2.08

1 

( ISO1403Xالتزام الشركات بتطبيق المواصفات الدولية )

التكاليف  علىالمتعلقة بقيام الشركة بتقييم أدائها البيئي يؤثر 

 اإلنتاجية.

2.08 1.10 1 
 أوافق

 بشدة

0 

( التي تقدم ISO14063التزام الشركات بتطبيق المواصفة )

إرشادات وأمثلة توضح للشركة كيفية القيام بمتطلبات حماية 

 التكاليف اإلنتاجية. علىالبيئة يؤثر 

2.02 1.13 3 
أوافق 

 بشدة
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5 

( الخاصة ISO/TR14061قيام الشركات بتطبيق المواصفة )

 تكلفة اإلنتاج. علىبإدارة الغابات المستديمة تؤثر 
 أوافق 6 1.20 2,22

6 

على بيق المواصفات الخاصة بالمصادقة قيام الشركات بتط

تصريح ومراجعة انبعاثات الغازات الدفينة واألنشطة المترتبة 

 ISO( وللمواصفة )ISO 14064بها المتمثلة في المواصفة )

 التكاليف اإلنتاجية( على( يؤثر 14065

 أوافق 5 1.04 1.92

. 

( المتعلقة ISO1402Xالتزام الشركات بتطبيق المواصفات )

 التكاليف اإلنتاجية. علىبالملصقات البيئية يؤثر 
 محايد 7 0.97 1.94

9 

( والتي ISO1404Xالتزام الشركات بتطبيق المواصفات )

تطالب بضرورة توفير البيانات الالزمة لتحليل دورة حياة المنتج 

 تكاليف اإلنتاج. علىيؤثر 

 أوافق 8 1.02 1.98

9 

 علىقيام الشركات بدفع المبالغ الالزمة للتسجيل والحصول 

 تكلفة اإلنتاج. على( يؤثر ISO 14000شهادة المطابقة )
 اوافق 9 1.14 2.08

34 

بدفع المبالغ الخاصة بالمراجعين البيئيين للتأكد من قيام الشركات 

 على( يؤثر ISO 14000التزام الشركة بتطبيق مواصفات )

 تكلفة اإلنتاج

 محايد 10 0.98 1.96

    2.02 المتوسط

 م.4444المصدر: إعداد الباحث من واقع بيانات البحث الميدانية 

عن  وسطها الحسابيال يزيد الفرضية الثانية أن غالبية العبارات التي تعبر عن عبارات ( أعاله 6رقم ) يتضح من الجدول

أهم وأن  .التي تقيس هذه الفرضية( وهذه النتيجة تدل على قلة موافقة غالبية أفراد العينة على كل العبارات 3الوسط الفرضي )

( وبانحراف 4.44إجابات أفراد العينة على هذه العبارة ) حيث بلغ متوسط (5هذه الفرضية هي العبارة رقم )عبارات  عبارة من

( بانحراف معياري 3.94حيث بلغ متوسط العبارة ) (3رقم ) أقل عبارة من حيث الموافقة هي العبارةأن و ،(3.44معياري )

ات التي تقيس ( وهذا يدل على أن إفراد العينة محايدون على جميع العبار2.02كما بلغ متوسط جميع العبارات )(. 0.96)

 الفرضية الثانية.

 قيم مربع كاي الختبار عبارات الفرضية الثانية   (7رقم )جدول ال

 التفسير الداللة درجات الحرية قيمة مربع كاي رقم العبارة

 دالة 4.443 3 6..35 3

 دالة 0.000 4 49.44 4

 دالة 0.000 4 46.44 1

 دالة 0.000 4 44..4 0
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 دالة 4.443 4 39.44 5

 دالة 0.000 4 14.64 6

 دالة 0.000 4 01.94 .

 دالة 0.000 4 14.44 9

 دالة 0.000 4 44.94 9

 دالة 0.000 4 49.64 34

 دالة 0.000   قيمة مربع كاي األحادية

 م.4444المصدر: إعداد الباحث من واقع بيانات البحث الميدانية 

، 1، 4، 3كاى المحسوبة لداللة الفروق بين أفراد عينة الدراسة للعبارة رقم: ( أعاله يتضح أن قيمة مربع .بقراءة الجدول رقم )

 (،18,20(، )25,000(، )27,20(، )26,000(، )228,00(، )15,76الترتيب ) علىبلغت  33، 34، 9، 9، .، 6، 5، 0

للعبارة  0,001داللة    لبقية العبارات ومستوى 0، 1( عند درجات حرية 29,60(، )22,80(، )32,20(، )43,80(، )30,60)

وعليه فإن ذلك يشير إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين إجابات  (،%5العبارات وهي أقل من ) لبقية 40444و( 3رقم )

أفراد العينة ولصالح الموافقين بشدة على جميع عبارات الفرضية. أن غالبية قيم مستوى الداللة المصاحبة لقيم مربع كاي أقل 

 .ةالبديلية ونقبل الفرضية فرضاللك نرفض لذ ،%5من 

 المتعلقة بالفرضية الثالثة:  ومناقشة النتائجعرض 

 ".هنالك عالقة ذات داللة إحصائية بين اإلفصاح عن بيانات محاسبة التكاليف البيئية وتكلفة االنتاجليس "

 اإلحصاء الوصفي لعبارات الفرضية الثالثة (2الجدول رقم )

 العبارة م
الوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 النتيجة الترتيب

3 
تكلفة  علىاإلفصاح عن األنشطة البيئية للوحدة االقتصادية يؤثر 

 اإلنتاج
 اوافق 6 0.81 1.94

4 
اإلفصاح المحاسبي عن البيانات التي توضح دور المنشأة تجاه 

 تكلفة اإلنتاج علىالمجتمع يؤثر 
2.00 0.92 7 

اوافق 

 بشدة

1 
اإلفصاح عن التكاليف اإلدارية في االستخدام الكفء للموارد 

 تكلفة اإلنتاج علىوحماية البيئة يؤثر 
2,02 0.91 4 

اوافق 

 بشدة

0 
اإلفصاح عن البيانات الخاصة بالتأثيرات المترتبة عن أنشطة 

 تكلفة اإلنتاج علىمحاسبة التكاليف البيئية تجاه المجتمع يؤثر 
 اوافق 5 1,03 1.98

5 
اإلفصاح عن البيانات المحاسبية التي تساعد المسؤولين في تحديد 

 تكلفة اإلنتاج. علىأثار األنشطة البيئية للوحدات االقتصادية تؤثر 
2.02 0.95 1 

أوافق 

 بشدة
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اإلفصاح عن البيانات الخاصة باألنشطة البيئية التي تطلبها 

حتياجاته تؤثر الجمعيات والهيئات العلمية لمقابلة أهداف المجتمع وا

 تكلفة اإلنتاج. على

 أوافق 3 1.14 2.22

. 
اإلفصاح عن المعلومات البيئية في تقرير منفصل أو اإلفصاح عنها 

 تكلفة اإلنتاج. علىفي تقرير واحد مع البيانات المالية يؤثر 
4.49 3.34 2 

اوافق 

 بشدة

    0.22 المتوسط

 م.4444المصدر: إعداد الباحث من واقع بيانات البحث الميدانية 

عن الوسط وسطها الحسابي يزيد  الالفرضية الثالثة أن جميع العبارات التي تعبر عن عبارات ( أعاله 9رقم )يتضح من الجدول 

أهم عبارة التي تقيس هذه الفرضية. وأن جميع أفراد العينة على كل العبارات  قلة موافقة( وهذه النتيجة تدل على 3الفرضي )

( وبانحراف 4.49حيث بلغ متوسط إجابات أفراد العينة على هذه العبارة ) (.رقم ) هي العبارةهذه الفرضية من عبارات 

( بانحراف معياري 3.90حيث بلغ متوسط العبارة ) (3رقم ) أقل عبارة من حيث الموافقة هي العبارةأن و ،(1.12معياري )

يوافقون على جميع العبارات التي تقيس  ( وهذا يدل على أن إفراد العينة ال3.00كما بلغ متوسط جميع العبارات ) (.0.81)

 الفرضية الثالثة.

 قيم مربع كاي الختبار عبارات الفرضية الثانية   (9الجدول رقم )

 التفسير الداللة درجات الحرية قيمة مربع كاي رقم العبارة

 دالة 4.444 3 39.64 3

 دالة 4.443 3 69..3 4

 دالة 4.434 3 33.49 1

 دالة 4.444 4 44..4 0

 دالة 4.444 4 13.04 5

 دالة 4.444 4 45.44 6

 دالة 4.441 4 36.44 .

 دالة 0.000 5 0.27 قيمة مربع كاي األحادية

م.4444المصدر: إعداد الباحث من واقع بيانات البحث الميدانية   

، 5، 0، 1، 4، 3قيمة مربع كاى المحسوبة لداللة الفروق بين أفراد عينة الدراسة للعبارة رقم: ( أعاله أن 9بقراءة الجدول رقم )

، 1( عند درجات حرية 16,00(، )25,00(، )31,40(، )27,00(، )11,28(، )17,68(، )19,60الترتيب ) علىبلغت  .، 6

 40441و  40434و  4للعبارة رقم  40443( و 6، 5، 0، 3للعبارات رقم ) 4,000 داللةلبقية العبارات ومستوى  0، 1، 1

 الترتيب.على  .و  1للعبارات رقم 
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( عليه فإن ذلك يشير إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين إجابات أفراد العينة ولصالح الموافقين بشدة %5وهي أقل من ) 

ية ونقبل فرضاللذلك نرفض  %5ستوى الداللة المصاحبة لقيم مربع كاي أقل من على جميع عبارات الفرضية. أن غالبية قيم م

  الفرضية البديلة.

 النتائج التي توصل إليها البحث:

 توصل البحث إلى النتائج التالية:

 تكلفة اإلنتاج. علىلها السياسات المتبعة من قبل الشركات لتحقيق أهداف نظام محاسبة التكاليف البيئية أن  -

العمل الدائم الذي تقوم به الشركات بالوفاء بالتزاماتها تجاه المجتمع تعويضاً عن األضرار البيئية المتسببة فيها وتلبية  -

 اإلنتاج.تكلفة  علىهذا العمل أثر  البيئة،لمتطلبات منظمات حماية 

الذي يعطي الشركة ميزة تنافسية  (ISO 14000متطلبات حماية البيئة ) الشركات الساعية لتطبيقالجهود المبذولة من قبل  -

 من شأنه التأثير غلي التكاليف اإلنتاجية 

 علىأدي ذلك للتأثير  (ISO 14000الدور الذي تقوم به الشركات لتطبيق متطلبات حماية البيئة وفقاً للمعايير الدولية ) -

 اإلنتاج.تكلفة 

 علىتقييم األداء البيئي للشركة أثر  المالية منالقوائم احتياجات مستخدمي  للشركة لتلبيةاإلفصاح عن المعلومات البيئية  -

 اإلنتاج.تكلفة 

التي توضح اآلثار المالية نتيجة و إن المعلومات المفصح عنها في القوائم المالية للشركة أو في شكل تقارير منفصلة -

 تكلفة اإلنتاج. علىلعملياتها البيئية أثرت 

 التوصيات التي يوصي بها البحث:

 :البحث بما يليالنتائج السابقة يوصي  لمن خال

تنمية الوعي لدى مدراء الشركات الصناعية وأصحاب القرار حول المحاسبة البيئية وآلية تطبيقها والمزايا التي تعود من  -

 تطبيقها.

 البيئية.والمساءلة وزيادة شفافيتها البيئية وفاًء بالتزاماتها تجاه البيئة  تصريف أعمالها علىضرورة عمل الشركات  -

 صديقة للبيئة حتى تجد مكانة متميزة بين المستهلكين. بإنتاج سلع تشجيع الشركات علىالعمل بفضل  -

لوضع سياسة بيئية واضحة تراعي اإلجراءات  (ISO14000الشركات بتطبيق المواصفات الدولية )يستحسن أن تقوم  -

 والقوانين البيئية السائدة.

لبلوغ ياً المتعلقة بقيام الشركة بتقييم أدائها البيئي سع ISO1403X)صفات الدولية )التزام الشركات بتطبيق الموايفضل  -

 .البيئي المناسب األداء

اإلفصاح عن األنشطة البيئية للوحدة االقتصادية تلبية الحتياجات األطراف الخارجية من المعلومات عن يفضل زيادة  -

 .األداء البيئي للشركة
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 :قائمة المصادر والمراجع

اإلفصاح في القوائم  علىعمرو حسين عبد البر وآخرون "أثر تطبيق المحاسبة البيئية  م،.444البر وآخرون،  عبد -

( ص .444المالية"، مجلة العلوم البيئية، جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، المجلد الرابع عشر، )العدد األول، يونيو 

400 

البيئي اآلفاق والمعوقات(، الجزائر: جامعة ورقلة، كلية االقتصاد والتجارة  م، نوال )المحاسبة عن األداء4433عمارة،  -

 69- .6( ص 4433وعلوم التسيير، )

، هدي جبار كاظم، صباح عبد الوهاب، "تأثير التكاليف البيئية وتكاليف الجودة في تحقيق بعض أبعاد م4431كاظم،  -

 6.ص  (4431 والعشرون، )العدد الرابع، ينايرالميزة التنافسية"، مجلة التقني، المجلد السادس 

، إسماعيل عثمان، "سعياً إلى بيئة أكثر نظافة"، مجلة البيئة اليوم، المجلد الثاني، )العدد السادس عشر، م4441عثمان،  -

 5.ص 

لوم ، أمل عبد، واقع استخدام المحاسبة البيئية في المنشآت الصناعية في العراق، مجلة الغري للعم4430 الحسين -

 (.149- 494(، ص ص )13) 9االقتصادية واإلدارية، العدد 

محاسبة التكاليف البيئية في قياس وتقدير تكاليف  عمر، دوروالزين  عبد هللام وآخرون، خضر ومازن 4439الشفيع  -

 44 – .ص ص  ،49العدد  ،9التلوث البيئي للشركات الصناعية، مجلة أماراباك، المجلد 

غزاي، منهج ُمقترح لمحاسبة المسئولية عن التكاليف البيئية مع التطبيق على شركة نفط الكويت،  يعلم، 4434المطيري،  -

 رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة عين شمس، كلية التجارية.

م، يحيى جمال، مدى توفر مقومات تطبيق محاسبة التكاليف البيئية في الشركات الصناعية العاملة في قطاع 4436اللولو  -

 فلسطين. –رسالة ماجستير، جامعة غزة  غزة،

 01م، ماجدة، المحاسبة البيئية، ورقة عمل، جمهورية مصر العربية، وزارة الدولة لشئون البيئة. ص 4449شعيب،  -

- Małgorzata Kamieniecka, and Agnieszka Nazca, Environmental Accounting as an 

expression of implementation of corporate social responsibility concept, (Poland: Maria 

Curie-Skłodowska University, 2013 , p3) 

- Gamble, G (2016), Environmental disclosures in annual reports: An Examination, 

Accounting Horizons. 

- Setthasakko, W. (2009). Barriers to implementing corporate environmental responsibility 

in Thailand: A qualitative approach. International Journal of Organizational Analysis, 17 

(3), 169-183. 
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طالبات  لدى عينة من بالتدفق النفسي ةتنبؤيتغيرات مك اإلنجازفاعلية الذات اإلبداعية ودافعية 

 جامعة القصيم

The study aimed to identify the contribution of both creative self-efficacy and achievement 

motivation in predicting psychological flow among a sample of female students of the 

College of Arts and Sciences, Qassim University 

 

  مل صالح الشريدةأ الدكتورة/إعداد 

  المملكة العربية السعودية م،جامعة القصي ،كلية التربية، نفسالعلم  تخصص، أستاذ مشارك

Email: as2662@hotmail.com  

 :الملخص

هدفت الدراسة إلى التعرف على إسهام كل من فاعلية الذات اإلبداعية ودافعية اإلنجاز في التنبؤ بالتدفق النفسي لدى عينة من 

استخدمت الباحثة المنهج الوصفي االرتباطي المقارن لمناسبته لهذه الدراسة، جامعة القصيم، وقد  -طالبات كلية اآلداب والعلوم 

( طالبة من طالبات كلية اآلداب والعلوم بأقسامه العلمية واألدبية، وطبقت الباحثة مقياس 033وتكونت عينة الدراسة األساسية من )

 :وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج على النحو التالي ،التدفق النفسي ومقياس فاعلية الذات اإلبداعية ومقياس دافعية اإلنجاز

فراد عينة لدى الطالبات أوجود عالقة ارتباطية دالة إحصائياً بين التدفق النفسي وكل من فاعلية الذات اإلبداعية ودافعية اإلنجاز 

 النفسي ترجع الختالف التخصصعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين درجات عينة الدراسة على مقياس التدفق  ،الدراسة

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين درجات عينة الدراسة على مقياس التدفق النفسي ترجع الختالف  ،أدبي(. -)علمي 

أسهمت درجات فاعلية الذات اإلبداعية ودافعية اإلنجاز لدى عينة الدراسة في ، مستوى سادس( –دراسية )مستوى أول الفرقة ال

 بدرجاتهم في التدفق النفسي، وبذلك يمكن التنبؤ بالتدفق النفسي من خالل فاعلية الذات اإلبداعية ودافعية اإلنجاز.التنبؤ 

 التدفق النفسي ز،دافعية اإلنجا ،فاعلية الذات اإلبداعية :لكلمات المفتاحيةا
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The study aimed to identify the contribution of both creative self-efficacy and achievement 

motivation in predicting psychological flow among a sample of female students of the 

College of Arts and Sciences, Qassim University 

 

Abstract: 

The College of Arts and Sciences, with its scientific and literary departments, has applied the 

psychological flow scale, the creative self-efficacy scale, and the achievement motivation scale. 

The study reached a number of results as follows: There is a statistically significant correlation 

between the psychological flow and each of the creative self-efficacy and achievement 

motivation among the female students in the study sample, There are no statistically significant 

differences between the scores of the study sample on the psychological flow scale due to the 

difference in specialization (scientific – literary, There are no statistically significant differences 

between the scores of the study sample on the psychological flow scale due to the difference of 

the study group (first level - sixth level), The degrees of creative self-efficacy and achievement 

motivation of the study sample contributed to predicting their degrees in psychological flow, and 

thus it was possible to predict psychological flow through creative self-efficacy and achievement 

motivation. 

Keywords: Creative self-efficacy, Achievement motivation, Psychological flow 

 

 مقدمة:

تحوالت جذرية في حياة البشرية، وما كانت هذه التغيرات  تاأحدث ةمعرفي تيشهد العالم ثورة من المعلومات وانفجارا

شرية بمن قدرات  لذلك تتسابق الدول بما تملكه ،هوالتقدم الهائل لوال وجود اإلنسان الذي مهما بلغت اآللة من قوة فإنها من صنع

فزاد اهتمام المؤسسات التعليمية والجامعات بالطلبة المبدعين في  ،لك العقول المبدعةذفي جميع مجاالت الحياة مستثمرة في 

 مختلف المجاالت.

أصبحت حقالً قد  -التربويأهم محاور علم النفس من هي والتي  –( أن فاعلية الذات اإلبداعية 4، 4332ويرى الزيات )

ر في لهما دور كبي لإلنجازأن االعتقاد بالقدرة على اإلبداع والدافعية  الدراسات أظهرت نتائجوقد  ،الدراسات فيهيكثر  صباخ

ثر ؤإذ ت، فاألفراد الذين يمتلكون قدراً أكبر من فاعلية الذات اإلبداعية يكون أدائهم أفضل من أقرانهم ،األداءتطوير إمكانية 

 المعتقدات المتدنية حول فاعليتهم على مستوى أدائهم.
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إلى أن فاعلية الذات اإلبداعية تمثل دوراً بارزاً إذ يمكن أن تشارك في التفوق األكاديمي  تراث السيكولوجيشير اليو

لب دافعية إنجاز ة التي تتطتتصل فاعلية الذات اإلبداعية بتنفيذ المهام الصعب كما للطالب ونمو شخصيتهم االجتماعية واالنفعالية

 مرتفعة.

في العديد من المجاالت  ألهميتهايرجع  اإلنجاز( أن االهتمام بدراسة دافعية 10، 4303ويذكر عبد اللطيف خليفة )

 عامالً مهماً في توجيه سلوك الطالب لإلنجازوالميادين التطبيقية والعملية ومنها المجال التربوي واألكاديمي حيث يعد الدافع 

ما يحققه ومكونا أساسيا يسعى الفرد نحو تحقيقه حيث يشعر بتحقيق ذاته من خالل ما ينجزه  لإلنجازتنشيطه، كما يعتبر الدافع و

يمكن أن تكون أعظم مؤثرات الدافعية قوة واهتماماً  اإلنجازوأن الحاجة إلى  ،من أهداف وما يسعى إليه من أسلوب حياة أفضل

 مكونات التدفق النفسي . في حياة أي فرد وهي من أهم

 ظهر على يدالذي ( أن التدفق النفسي يعد من المفاهيم الحديثة على ساحة علم النفس 044 ،4300ويضيف البهاص )

( حيث الحظ أن الفرد يصل إلى حالة التدفق النفسي عندما يؤدي األنشطة المثالية والتي تتحرك خارج Mihalyiالعالم ميهالي )

ن النفسية والسلوكية حيث يتكون التدفق النفسي م ةحديات مع سيطرة الفرد على مهاراته التي تحرره من البالدإطار القيود والت

 في حياته ومن ثم يشعر بالسرور والسعادة والمتعة. هكافة المواهب والقدرات التي يستعملها الفرد لمواجهة التحديات التي تواجه

أحد الجوانب الهامة من رضا الفرد وشعوره بالسعادة والنجاح في مواجهة وجملة القول أن مفهوم التدفق النفسي هو 

التحديات والصراعات التي يتعرض لها الفرد ومن ثم يشعر باالنسجام مع ظروف بيئته، لذلك اهتمت الباحثة بدراسة المتغيرات 

دافعية غيرين هما فاعلية الذات اإلبداعية وذات العالقة بالتدفق النفسي بهدف التنبؤ بالتدفق النفسي لدى الطالبات من خالل مت

 للكشف في مدى إسهام المتغيرات الحالية بالتدفق النفسي لدى عينة من طالبات الجامعة. اإلنجاز

 مشكلة الدراسة:

 يمكن بلورة مشكلة الدراسة في التساؤالت التالية:

أفراد  لدى الطالبات اإلنجازهل توجد عالقة دالة إحصائيا بين التدفق النفسي وكل من فاعلية الذات اإلبداعية ودافعية   -0

 ؟عينة الدراسة

هل توجد فروق دالة إحصائياً بين متوسطي درجات الطالبات على مقياس التدفق النفسي ترجع الختالف التخصص   -4

 أقسام أدبية(؟ –)أقسام علمية 

ة يالدراسلة المرحمقياس التدفق النفسي ترجع الختالف  ىتوجد فروق دالة إحصائياً بين متوسط درجات الطالبات علهل   -0

 مستوى سادس(؟ –)مستوى أول 

 ؟ةلدى الطالبات أفراد عينة الدراس اإلنجازهل يمكن التنبؤ بالتدفق النفسي من خالل فاعلية الذات اإلبداعية ودافعية   -2

 أهداف الدراسة:

 هدف الدراسة إلى ما يلي: ت

 .اإلنجازمعرفة حجم واتجاه العالقة بين كل من التدفق النفسي وفاعلية الذات اإلبداعية ودافعية   -0

http://www.ajrsp.com/
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 في التنبؤ بالتدفق النفسي. اإلنجازالكشف عن القدرة التنبؤية لفاعلية الذات اإلبداعية ودافعية   -4

ومستوى التدفق النفسي لدى طالبات الجامعة أفراد  اإلنجازالكشف عن مستوى فاعلية الذات اإلبداعية ومستوى دافعية   -0

 عينة الدراسة من خالل دراسة العالقة بينهم.

 همية الدراسة:أ

 تتضح أهمية الدراسة فيما يلي: 

الحداثة وأهمية مرحلة عينة الدراسة التي تمثل طالبات التعليم ها الدراسة من حيث تأهمية الموضوع والمتغيرات التي تناول  -0

 الجامعي حيث تعني مرحلة الشباب وهي شريحة هامة في المجتمع السعودي.

يمكن االستفادة من نتائج الدراسة في بناء برامج تدريبية وإرشادية وتوعوية تهدف إلى زيادة فاعلية الذات اإلبداعية   -4

 .ييتحقق التدفق النفس ومن ثم اإلنجازودافعية 

 مصطلحات الدراسة:

 :creative self-efficacyأوالً: فاعلية الذات اإلبداعية: 

( هي ما يعتقده الفرد حول قدراته اإلبداعية وتشمل تفكيره اإلبداعي باإلضافة إلى إنجازه Abbott, 2010عرفها أبوت )

 اإلبداعي.

 الطالبة على مقياس فاعلية الذات اإلبداعية.وتعرف إجرائيا بالدرجة الخام التي تحصل عليها 

 :achievement motivation: اإلنجازثانياً: دافعية 

( بأنها رغبة الفرد في أداء عمل ما بتفوق والقدرة على التغلب على العقبات 2: 4303تعرفها أماني عبد المقصود )

 .صعاب وبلوغ األهداف بسرعة ودقة ومهارةوال

 .اإلنجازوتعرف إجرائيا بالدرجة الخام التي تحصل عليها الطالبة على مقياس دافعية  

 psychological flowثالثاً: التدفق النفسي 

حالة من التركيز العميق تحدث عندما يندمج الفرد في التعامل مع مهمات بأنه ( Cgikezentmihaly , 1996عرفه )

ومواصلة وبذل جهد وهذه الحالة المثلى تتحقق أيضا عندما يكون مستوى قدرات الفرد ومهاراته مثابرة وتتطلب تركيزاَ شديداً 

 .في حالة من التوازن التام مع مستوى التحدي أو الصعوبة

 ويعرف إجرائيا بالدرجة الكلية التي تحصل عليها الطالبة على مقياس التدفق النفسي. 
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 حدود الدراسة:

 الحدود البشرية:-أ

غة عربية م لاقسوالسادس أطبق البحث على طالبات كلية العلوم واآلداب جامعة القصيم األقسام العلمية واألدبية )المستوى األول 

 .وانجليزية وأنظمة ورياضيات وفيزياء(

 الحدود الزمنية:-ب

 هـ( 0220، 4340طبقت الدراسة بالفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي )

 ة:الحدود المكاني-ج

 جامعة القصيم/ كلية العلوم واآلداب بأقسامها العلمية واألدبية.

 

 اإلطار النظري:

 وهو عرض تفصيلي لمتغيرات الدراسة على النحو التالي:

 فاعلية الذات اإلبداعية:أوالً: 

وفيالن  (Abbott)الباحثين مثل أبوت عدد من بدأ االهتمام بدراسة فاعلية الذات اإلبداعية منذ مطلع القرن الحالي لدى 

(Phelah, 2001وغيرهم )،  وقد أشارت دراستهم إلى أن فاعلية الذات اإلبداعية ترتبط بالجهد والمخاطرة العقلية الالزمة لعمل

 (.Abbott 2010ة )دجديالفكار األالتعبير اإلبداعي كما تعبر عن األفكار الجديدة وتوليد 

أن فاعلية الذات اإلبداعية تختلف عن فاعلية الذات العامة  (Chen, eden, gally, 2011)ن وجولي دشن وايتويرى 

أما فاعلية الذات اإلبداعية فهي اعتقادات  ،التي تتضمن معتقدات الفرد حول قدراته العامة وعبر مجموعة متنوعة من المجاالت

تلعب و ،وي على مشاعر واسعة حول الذاتالفرد عن قدراته اإلبداعية وصورة الذات اإلبداعية كما أن فاعلية الذات اإلبداعية تنط

فاعلية الذات اإلبداعية دوراً حاسماً في تعزيز االبتكار كما يمكن تعزيزها من خالل تحسين مناخ العملية التعليمية، كما يعتمد 

العملية التعليمية، كما يعتمد تعزيز فاعلية الذات اإلبداعية لدى ت اإلبداعية لدى الطلبة من خالل تحسين مناخ تعزيز فاعلية الذا

 (.Beghetto, 2006لعملية اإلبداع وأطرها العلمية والعملية ) المعلمعي والطلبة من خالل 

 خصائص فاعلية الذات اإلبداعية هي:

 مجموعة من المعتقدات والمعلومات في مستويات الفرد وإمكاناته.  -0

 اح في أداء عمل ما.ثقة الفرد في النج  -4

 وجود قدر من االستطاعة سواء فسيولوجية أو عقلية أو نفسية باإلضافة إلى توفر الدافعية في المواقف.  -0

 توقعات الفرد لألداء في المستقبل.  -2

 أنها تعتمد على مهارات الفرد التي يستطيع تنفيذها في أحداث مطلوبة.  -1
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 خصي.مستقرة في السلوك الش هي ليست سمة ثابتة أو  -6

 أن فاعلية الذات اإلبداعية تنمو من خالل تفاعل الفرد مع البيئة ومع اآلخرين كما تنمو بالتدريب واكتساب الخبرات.  -7

 أن فاعلية الذات اإلبداعية ترتبط بالتوقع والتنبؤ.  -8

 تتحدد فاعلية الذات اإلبداعية بالعديد من العوامل مثل صعوبة الموقف وكمية الجهد المبذول ومدى مثابرة الفرد.  -9

 أن فاعلية الذات اإلبداعية ليست مجرد إدراك ولكنها يجب أن تترجم إلى بذل جهد وتحقيق نتائج مرغوب فيها. -03

 (.Cyntnia, Bobko, 2004; 346اعية للتنمية والتطوير )وهذه الخصائص يمكن من خاللها إخضاع فاعلية الذات اإلبد

 مكونات فاعلية الذات اإلبداعية:

 تتكون فاعلية الذات اإلبداعية من بعدين هما:

 فاعلية ذات التفكير اإلبداعي: (1)

 تراض الفرد بقدرته للتعبير في التفكير اإلبداعي.فوهي ا

 فاعلية ذات األداء اإلبداعي: (2)

 (.(Reeve, 2009: 20ته توضيح السلوك اإلبداعي )وهي اعتقاد الفرد بقدر

 لفاعلية الذات اإلبداعية:  "وتأب"نظرية 

( عن فاعلية الذات اإلبداعية من خالل دراسة اإلنسان فالجانب التأملي بالنظرية Abbott, 2010بوت )أبنيت نظرية 

النظرية على أساس وجود تفاعل بين البيئة والسلوك وتبني ، ار النظرية عملياً بباخت حسمتمعتمد على مالحظات علمية مقننة 

والشخص )الحتمية التبادلية( وترمز إلى فاعلية الذات اإلبداعية إلى الشخص في هذا المركب التفاعلي ولهذا العنصر تأثير قوي 

تقاد بأن المرء مثل االعوالسلوك السابق ومتقلبات الشخصية األخرى وت ولكنه ليس العنصر المتفرد المحدد للسلوك وهناك البيئة

يستطيع أن يصدر بتفوق سلوكاً مطلوباً لتحقيق نتائج أي اعتقاد الفرد بأنه قادر على أداء السلوك الذي يعطي نتائج طموحة في 

 موقف محدد، فالذين يعتقدون أن فاعلية الذات اإلبداعية تشير إلى ثقة الفرد في مقدرته على القيام بسلوك محدد واألفراد الذين

لتغير واقع معين أما ذوي الدرجات المنخفضة في  يءيتمتعون بفاعلية ذاتية إبداعية عالية يعتقدون أنهم متمكنون على عمل ش

في  "باندورا"أن نظرية  Abbottبوت  أكما يضيف  ،حداث أي تغييرإن عن ولية الذات اإلبداعية فإنهم يدركون أنهم متقاعسعفا

فقد  "تابو"انب االجتماعي والمعرفي كما أنها تناولت المفاهيم اإلبداعية بشكل شامل أما نظرية دراسة فاعلية الذات اهتمت بالج

ضح اختالف وبذلك يت ،تناول الجانب المعرفي واإلبداعي لدى الفردحيث اهتمت بتناول فاعلية الذات اإلبداعية بشكل أكبر شموالً 

التي اعتمدت على دراسة فاعلية الذات اإلبداعية من خالل الشعور بالتمكن والنجاح ثم تحقيق  أبوتنظرية  عننظرية باندورا 

ولذلك يتضح أن فاعلية الذات تزيد من حافز التحدي والتغلب على  ،األهداف والنجاح ثم مزيد من فاعلية الذات فهي عالقة دائرية

 (.11: 4331ساس بفاعلية الذات يزداد )السيد، الصعوبات وإقرار األهداف وعندما تتحقق األهداف فإن اإلح

وترى الباحثة من خالل العرض السابق أن فاعلية الذات اإلبداعية تساعد الطالب على اختيار أنشطتهم وأعمالهم الخاصة 

 ،ومن ثم يستطيع الطالب وضع خطط طموحة وهادفة نحو المستقبل
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ات اإلبداعية والثقة بالنفس والقدرة على انتقاء أنواع التفكير والقدرة على وال شك أن هناك عالقة ارتباطية دالة بين فاعلية الذ 

ة نجاز وهي ما ستعرضه الباحثة في السطور التالية لمتغير دافعيويحتاج اإلبداع إلى قوة دفع هي الدافعية لإل ،نتج إبداعيمتقديم 

 .اإلنجاز

 :اإلنجازدافعية ثانياً: 

أحد الجوانب المهمة في نظام الدوافع اإلنسانية وقد برزت في السنوات األخيرة كأحد المعالم المميزة  اإلنجازتمثل دافعية 

مكونا جوهرياً في سعي اإلنسان نحو تأكيد ذاته من خالل ما يحققه من أهداف  اإلنجازوتعد دافعية  ،لديناميات الشخصية والسلوك

 (.47: 4339وذلك من أجل تحقيق حياة أفضل )شوشان فرحاني، 

كر اإلنسان بوجه عام والمشتغلين في مجال علم النفس بوجه خاص وذلك فنفسه على  اإلنجازوقد فرض موضوع دافعية 

 إلنجازاألننا على مستوى العامة أو المتخصصين تقوم بمحاوالت لتفسير سلوكياتنا وتصرفاتنا نحو اآلخرين حيث تمثل دافعية 

فهذه القوة تنعكس في كثافة الجهد الذي يبذله الفرد وفي درجة مثابرته  ،لكي يؤدي العملالقوة التي تحرك الفرد وتستثيره 

 (.08، 4303واستمراره في األداء إلى أن يحقق أهدافه )العمر، 

حيث القت اهتماماً بالغاً لدى كثير من الباحثين ومنهم  اإلنجازإن أكثر الدوافع ارتباطاً بتحقيق وتأكيد الذات هي دافعية 

أحد علماء التنظير لدافعية اإلنجاز حيث رأى أن الحاجة لإلنجاز تشكل أحد الدوافع المهمة لدى  H. Morrayهنري موراي 

 (.00: 4300اإلنسان وهو أول من قدم هذا المفهوم بشكل دقيق يوصفه مكوناً مهماً من مكونات الشخصية )حسن بركات، 

 خصائص الفرد المنجز: -

 : "موراي"( إلى خصائص الفرد المنجز كما ذكره 19: 4338) فيوأشارت الفي

 يحصل على درجة مرتفعة في الدافعية لإلنجاز.  -0

 ينجز أشياء صعبة ومعقدة.  -4

 يتغلب على المعوقات والصعاب.  -0

 يمتلك العزيمة والمنافسة.  -2

 يعمل بمفرده نحو تحقيق األهداف.  -1

 يهتم باألهداف المستقبلية بعيدة المدى.  -6

 بالملل والضيق. ال يشعر  -7

 لديه رغبة قوية في الحصول على تغذية راجعة.  -8

 يفضل مصارعة المشكلة أكثر من البحث عن المساعدة.  -9

 يميل إلى التواصل االجتماعي وتكوين عالقات ناجحة.  -03

:اإلنجازلنظريات التي تناولت تفسير دافعية ا  

 نظرية العزو: -1
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( أن الفرد عندما ينجح في مهمة ما فإنه يعزو نجاحه أو فشله إلى أربعة أسباب هي )القدرة، weinerحيث يرى وينر )

 ،لجهدواصعوبة المهمة، الحظ، الجهد( ويقترح وينر أن هذه األسباب لها ثالث خصائص: فقد تكون هذه األسباب داخلية كالقدرة 

طرة ال يمكن السي اوقد تدرك على أنه حظمة أو غير ثابتة كالوقد تكون ثابتة كصعوبة المه ،أو خارجية كصعوبة المهمة والحظ

 .(01: 4330عليها )الحجازين، 

 نظرية الكفاية الذاتية:-2

( أن األفراد يمتلكون نظاماً ذاتياً يمكنهم من القياس الذاتي ألفكارهم ومشاعرهم وأفعالهم وأن هذا 0986ويرى باندورا )

انفعالية، ويرسم باندورا لوحة للسلوك اإلنساني والدافعية تكون فيه معتقدات األفراد في النظام يتضمن مكونات معرفية وأخرى 

ات واعتبر باندورا التأمل الذاتي من أكثر القدر ،أنفسهم عناصر مفتاحية في ممارسة الضبط الذاتي والوصول إلى الكفاءة الذاتية

رد وتتضمن هذه التقييمات الكفاءة الذاتية التي هي معتقدات الف ،ق ويغيرونهاإلنسانية تفردا ألنه من خالله يقيم األفراد أدائهم الالح

ف المتوقعة أي أن توقع الفرد بأنه سوف ينجح أو يفشل يدل على مواقبشأن قدراته على تنظيم وتنفيذ مجموعة إجراءات إلدارة ال

ة الحوار الذهني الداخلي المتمثل في التأمل طبيعة المعتقدات حول كفاءته الذاتية وهذه المعتقدات ترجع مباشرة إلى طبيع

 (.76: 4331)الطراونة، 

تعتمد على قدرة الفرد وعزيمته في تحقيق النجاح والوصول  اإلنجازوترى الباحثة من خالل العرض السابق أن دافعية 

أهدافه وشعر بالكفاءة الذاتية مجهود وسعي جاء من أجل التفوق وكلما كان الدافع أقوى كلما حقق الفرد  منإليه مع ما يصاحبه 

على مستوى الطموح لدى الفرد وتقبله للمخاطرة وتحمل الصعاب والتحدي والمثابرة والتوجه نحو  اإلنجازكما تعتمد دافعية 

 .اإلنجازالمستقبل لذلك وجب االهتمام بتنمية دوافع الفرد وخاصة دافعية 

 التدفق النفسي: ثالثاً: 

ة من لمهمات واألعمال المقترنة بحالفي ااتية تمثل ظاهرة إيجابية تتحقق عندما يذوب الفرد يعد التدفق النفسي خبرة ذ

النشوة واالبتهاج وتصبح حياته هادفة جديرة أن تعاش، وتمثل حالة التدفق العامل الحاسم في تكوين معنى الحياة والهدف من 

 ,Wilma, Margaretداع بل إلى أعلى تجليات الصحة النفسية )الحياة وإضفاء المغزى والقيمة دوافع من يتعايش معها إلى اإلب

2009 : 4.) 

نجزوا في هذا المجال أعماالً ودراسات كثيرة فهم ألقد اهتم علماء النفس بالمرض العقلي واالضطرابات النفسية و

التطرف واالكتئاب، والعدوان و يستطيعون قياس األفكار التي لها عالقة بالجوانب السلبية في حياة اإلنسان مثل )الخوف والقلق

ة رغم أهميته لم يصنع لإلنسان حياة راقي اإلنجازسوي ولكن هذا  وغيرها من االضطرابات النفسية والعقلية( وجوانب السلوك الال

ية، رن بجودة الحياة وال بالقيمة والمغزى األساسي من الحياة )معموألن تخفيف األمراض جعل حياة اإلنسان أفضل ولكن ال يشعر

4304 :98.) 

لذلك ظهر مجال جديد في علم النفس هو فرع علم النفس اإليجابي الذي يسعى للوصول بالنفس البشرية إلى قمة صحتها 

جه وبدراسة الجانب األكثر إيجابيا وإنتاجية في الشخصية وتعددت موضوعات هذا الت ىالنفسية والعقلية وقد أخذ نمطا جديدا يعن

ظريات حاولت تفسير أنماط السلوك واالنفعال اإليجابيين عند اإلنسان ثم ظهرت العديد من النظريات منها وتنوعت فانبثقت منه ن
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واإلبداع في شتى  اإلنجازنظرية التدفق النفسي تلك النظرية التي كانت بمثابة رؤية جديدة لتفسير مختلف الدوافع البشرية نحو 

 (.083، 4301مجاالت الحياة )ربيعة، 

اء سلجمان فإن علم النفس ليس علما لدراسة المرض واالستسالم واالنهزام النفسي فقط، لكنه علم لدراسة قوى وطبقا آلر

ال ينحصر في إصالح ما تم إفساده في هذه النفس بل يجب أن يسبق العالج أينبغي  قوفضائل النفس اإلنسانية وقيمتها وأنه طري

في معظم  ناجحاويهتم بتطوير قوى اإلنسان وفضائله ليصبح فرداً فعاالً في مجتمعه  النفسي الوقاية والتنمية والتطوير فعلم النفس

 (.09: 4338ة )الصورة، اسباقات الحي

 مجاالت التدفق النفسي: 

 التوازن بين التحدي والمهارة. -1

ت عندما يكون التحدياوهو أن يكون هناك حالة من التوازن بين التحديات والمهمة التي يقوم بها الفرد فالتدفق يحدث 

 عالية والمهارات عالية بالوقت نفسه.

 اندماج الوعي بالفعل:-2

 هو اندماج الفرد في القيام بالحركات المطلوبة في المهمة بشكل عميق حتى يصبح وكأنه يؤدي بعفوية.

 وضوح األهداف:-3

مثل أو قام بتحديدها أثناء أداء المهمة يعني يجب أن تكون األهداف واضحة ومحددة بدقة في ذهن الفرد سواء حددها من 

 وهنا يدرك الفرد أن األهداف قابلة للتحقيق.

 وجود تغذية راجعة:-4

وهو أن يقوم الفرد أثناء أداء المهمة بتلقي تغذية راجعة فورية وواضحة في المهمة نفسها بحيث تسمح للفرد أن يعرف 

 دراً على تقويم أدائه بدقة أثناء كل خطوة في المهمة.بأنه ينجح في تحقيق المطلوب ويعني أن يكون الفرد قا

 التركيز في المهمة:-1

عب ال فسيكون من الصوإآخر في البيئة  يءوهو أن يركز الفرد انتباهه على المهمة التي يقوم بها بشكل أكبر من أي ش

 ي المهمة حيث يصب كل تفكيره على المهمة.فعليه االنغماس 

 االحساس بالضبط:-6

يكون الفرد أثناء المهمة يشعر بالسيطرة التامة على الموقف والثقة والهدوء التام واألفكار اإليجابية وكل ذلك ناتج أي 

 العالية وشعوره بالمسئولية. اتهمن اعتقاده بمهار
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 غياب الوعي بالذات:-7

قيق في تح افي أي عوامل خارجية أو قوى تقف عائق التفكيرعدم وويعني ذلك التركيز على المهمة أي االنهماك فيها 

 المهمة.

 اإلحساس بمرور الوقت:-8

ة بالحالة العادية فقد يحس أن الوقت يمر سريعاً جداً أو نهو إدراك الفرد للوقت بطريقة مختلفة أثناء أداء المهمة مقار

في  عليه الساعات كأنها ثواني وهذا يعود لالستغراق الكاملبطيئاً جداً ففي حالة التدفق النفسي يفقد الفرد إحساسه بالزمن إذ تمر 

 المهمة.

 االستمتاع الذاتي: -9

استمتاع العمل بالعمل والتجربة التي يخوضها وهي تشكل إثابة جوهرية بالنسبة للفرد فيقوم بأداء العمل دون به يقصد 

 (.skike zentmih aly, 2012: 6أثناء أداء المهمة )ظرها وتعني الشعر بالمتعة والدافعية تأن يكون هناك منافع خارجية ين

  النفسي:للتدفق  "اليهتمنزيكسك"نظرية 

متاعاً حينما يتماشى مستوى التحدي مع مستوى إفي نظريته أن األنشطة أو المهام تكون أكثر  "تمهالينكزسكي"يرى 

ما إذا كان شديد الصعوبة فستكون النتيجة الشعور بالقلق، وأ ماأو ،المهارة لدى الفرد فإذا كان النشاط سهال للغاية سينتج عنه الملل

وتكون التحديات والمهارات المطلوبة ألداء المهمة متساوية تماماً ينتج عنها خبرة  اشديد احين يندمج الفرد في نشاط يتطلب تركيز

بالحياة ومن أهمها االنشغال بالخوف الي على وجود قيد أو عقبات تحول دون استمتاع الفرد هتمنكيكزسكما أكد  ،متدفق ممتعة

أنا  نا والتحرر النسبي من قيودوأشار إلى أن اإلحساس بالنشوة واالبتهاج يتضمن تجاوز قيد األ ،من تقييمات اآلخرين وأحكامهم

وبذلك يتضح أن التدفق النفسي هو حالة دافعية مركزة بالكامل لتسخير الحركات  ،الفرد باإلضافة إلى تجاوز روتين الحياة اليومية

 (.07: 4300أو األنشطة لخدمة األداء )أبو حالوة، 

أداء  تعة يشعر بها عندما يندمج فيموترى الباحثة من خالل العرض السابق للتدفق النفسي أن التدفق النفسي خبرة م

ي أداء المهمة بأعلى مستوى من التحدي لديه حيث يتعدى العوائق والصعاب وبنسي عنصر عمل ما ويبذل قصارى جهده ووقته ف

لباحثة أنه لذلك تجد ا ،داعبالزمن وبذلك يصل إلى هدفه في تحقيق المهمة بأعلى مستوى من الدافعية وبأعلى مستوى يدل على اإل

 ية الذات اإلبداعية والتدفق النفسي من خالل عرض التراثوالتدفق النفسي وبين فاعل اإلنجازتوجد عالقة إيجابية بين دافعية 

ومن خالل الدراسات السابقة ستتضح تلك العالقة االرتباطية الموجبة بين المتغيرات  ،لوجي لمتغيرات الدراسة الثالثوالسيك

 الثالثة.

 الدراسات السابقة: 

هي على و ،جنبية التي تناولت متغيرات الدراسةتعرض الباحثة في هذا الجزء من الدراسة بعض الدراسات العربية واأل

 النحو التالي من األقدم لألحدث:
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 (:2020دراسة محمد الصوافي )

هدفت الدراسة فحص عالقة التدفق النفسي بقلق االمتحان لدى عينة من طلبة المدارس الصف التاسع، تكونت عينة 

التدفق النفسي ومقياس قلق االختبار وأسفرت النتائج في أن مستوى ( طالب وطالبة واستخدم الباحث مقياس 233الدراسة من )

التدفق النفسي وقلق االختبار كان متوسطاً وأظهرت نتائج االنحدار المتعدد أن البعد المعرفي هو المتنبئ الدال الوحيد الذي أسهم 

 في تفسير التباين في درجات الطلبة على مقياس التدفق النفسي. %0.6بنسبة 

 (:2018ليامي )إمحمود  دراسة

هدفت الدراسة إلى معرفة العالقة بين التدفق النفسي ومستوى الطموح لدى عينة من طلبة الفرقة الرابعة بكلية التربية 

وأظهرت  ،وطالبة ا( طالب003كما هدفت الدراسة إلى التعرف على أثر متغير النوع والتخصص وتكونت عينة الدراسة من )

ود عالقة ارتباطية موجبة بين التدفق النفسي وكل األبعاد والدرجة الكلية لمقياس الطموح باستثناء بعد نتائج الدراسة عن وج

كما كشفت الدراسة عن عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات أفراد عينة الدراسة وفقا  ،ر لألفضليالرغبة في التغي

ما أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائيا بين متوسطات درجات ك، إناث( على مقياس التدفق النفسي –للنوع )ذكور 

 أقسام إنسانية( . –ا لمتغير التخصص الدراسي )أقسام علمية أفراد عينة الدراسة وفقً 

 (:2017دراسة البحيري وعبد الفتاح وشاهين )

عالية نة من المراهقين ذوي المشكالت االنفهدفت دراستهم الكشف عن طبيعة العالقة بين التدفق النفسي واإليثار لدى عي

وأظهرت نتائج الدراسة ، ( من اإلناث27و ) اً ( ذكور06( مراهقاً من ذوي المشكالت االنفعالية )80وقد طبقت الدراسة على )

كما  ،وجود ارتباط موجب دال إحصائياً بين متوسطي الدرجات على مقياس التدفق النفسي ومقياس اإليثار لدى عينة الدراسة

 ،أشارت النتائج إلى وجود فروق دالة إحصائياً بين متوسطات درجات الذكور واإلناث على مقياس التدفق النفسي لصالح الذكور

 وال يوجد اختالف لصالح المرحل الدراسية.

  Gursoy, Arman( 2016دراسة )

( طالباً وطالبة من 008نت عينة الدراسة من )وهدفت الدراسة كشف العالقة بين التدفق النفسي والتحصيل الدراسي وتك

وأظهرت نتائج الدراسة وجود عالقة ارتباطية موجبة بين التدفق النفسي والتحصيل  (،طلبة الصف التاسع)طالب المرحلة الثانوية 

 كما أشارت النتائج إلى عدم وجود فروق دالة إحصائياً ترجع الختالف النوع والمرحلة الدراسية. ،الدراسي

 (:2015راسة ربيعة الشيخ )د

( أستاذاً من 400هدفت الدراسة إلى فحص العالقة بين التدفق النفسي واالتزان االنفعالي وتكونت عينة الدراسة من )

إناث(  –كما سعت الدراسة إلى التعرف على داللة الفروق في كل متغير تبعاً لكل من النوع )ذكور  ،أساتذة التعليم الثانوي

وأسفرت نتائج الدراسة عن وجود مستوى متدني من التدفق النفسي لدى عينة الدراسة، كما توجد  ،لمادة المدروسةولألقدمية وا

ة إحصائياً كما ال توجد فروق دال ،إناث( واختالف المادة الدراسية –فروق دالة إحصائياً في التدفق النفسي تبعا لتغير النوع )ذكور 

 األقدمية.تبعاً لمتغير 
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 (:2009صديق )دراسة 

هدفت الدراسة إلى البحث في العالقة بين التدفق النفسي وبعض العوامل النفسية لدى طالب جامعة القاهرة مثل، االعتماد 

عالقة التدفق إناث( و –على النفس والمثابرة وفعالية الذات والقلق واالكتئاب ودراسة عالقة التدفق النفسي بمتغير النوع )ذكور 

وكشفت  ،مية والنظريةلوطالبة من طالب الكليات الع ا( طالب606عملية( وتكونت عينة الدراسة من ) –نظرية بنوع الدراسة )

لدراسة إناث( ونوع ا –ال توجد عالقة بين التدفق النفسي وبعض العوامل الديموجرافية مثل النوع )ذكور أنه  عننتائج الدراسة 

توجد عالقة إيجابية بين التدفق النفسي وبعض العوامل الشخصية مثل االعتماد بينما الدراسات العملية(  –)الدراسات النظرية 

 على النفس والمثابرة كما توجد عالقة سلبية بين التدفق النفسي وبعض العوامل النفسية مثل القلق واالكتئاب.

 (:2017دراسة المالكي )

طبقت الدراسة و ،لدى الطلبة المتميزين وأقرانهم العاديين هدفت الدراسة إلى التعرف على مستوى التدفق النفسي واإلبداع

ة وجود وأظهرت نتائج الدراس ،واستخدم الباحث مقياس التدفق النفسي ومقياس الشخصية المبدعة ،على طلبة المرحلة المتوسطة

 ديين.ا بين أفراد عينة الدراسة من الجنسين لصالح اإلناث ونوع المدارس لصالح العافروق دالة إحصائيً 

 (:2015دراسة نصيف )

لدراسات م واإلبداع االنفعالي لدى عينة من طلبة اهدفت الدراسة إلى الكشف عن العالقة بين التدفق النفسي والتفاؤل المتعل  

 مللتفاؤل المتعل   "سيلجمان"واستخدم الباحث مقياس  ،( طالب وطالبة من الدراسات العليا433) منوتكونت عينة الدراسة  ،العليا

جبة وجود عالقة ارتباطية مو وأظهرت نتائج الدراسة ،لإلبداع االنفعالي ومقياس التدفق النفسي إعداد الباحث "فريل"ومقياس 

 كما أظهرت النتائج أنه ال توجد فروق دالة إحصائياً وفقا لمتغير االختصاص الدراسي. ،بين التدفق النفسي واإلبداع االنفعالي

 (:2019هللا العتابي )دراسة زينب محمد وعبد 

لى درجة التدفق النفسي لدى طلبة الجامعة والكشف عن مستوى داللة التدفق النفسي وفقا عهدفت دراستهما التعرف 

  ،الصف( –التخصص  –لمتغيرات )النوع 

ج وكشفت النتائ ،عدادهماإواستخدم الباحثان مقياس التدفق النفسي من  ،وطالبة ا( طالب071نت عينة الدراسة من )ووتك

لتدفق داللة إحصائية ل اتكما أظهرت النتائج أنه ليس هناك فروق ذ ،تمتع طلبة الجامعة بالتدفق النفسي وبداللة إحصائيةعن 

 ق )متغير المرحلة الدراسة(.والنفسي وفق متغيري النوع والتخصص بينما يوجد فر

 (:2018دراسة محمد جبير )

من  تم اختيار عينة الدراسةو ،وى فاعلية الذات اإلبداعية لدى طلبة كلية التربيةدراسته إلى التعرف على مستهدفت 

راسة وتوصلت نتائج الد ،(أبوت)لـوطبق الباحث مقياس فاعلية الذات  ،( طالب وطالبة من التخصصات العلمية اإلنسانية033)

 لمتغير ذات داللة إحصائية وفقاً  فروق وأنه ال توجد ،من فاعلية الذات اإلبداعية إلى أن طلبة كلية التربية يتمتعون بمستوى عال  

 إنساني(. –لمتغير التخصص )علمي  ىعزكما أظهرت النتائج أيضا أنه ال توجد فروق ت   ،إناث( –الجنس )ذكور 
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 chuang, shiu and cheng (2010:) دراسة

 نموتكونت عينة الدراسة  ،الذات اإلبداعية وعمليات الدراسة واإلبداعهدفت الدراسة الكشف عن العالقة بين فاعلية 

بين كل من فاعلية الذات اإلبداعية وعمليات الدراسة  موجبة ةوأظهرت نتائج الدراسة وجود عالقة ارتباطي ،وطالبة ا( طالبً 63)

 واإلبداع.

 (:2021ة المصحين وأمجد الركيبات )ريندراسة م

فت الكشف عن مستوى فاعلية الذات اإلبداعية ومستوى التوافق االجتماعي باختالف جنس دراسة هدكالهما أجرى 

 ،لفاعلية الذات اإلبداعية وطورا مقياس التوافق االجتماعي "بوت"أواعتمد الباحثان على مقياس  ،وصفوف الطلبة الموهوبين

ى وجود عالقة موجبة دالة إحصائياً بين درجة فاعلية وتوصلت نتائج الدراسة إل ،وطالبة ا( طالب071وتكونت عينة الدراسة من )

 الذات اإلبداعية ودرجة التوافق االجتماعي.

 (:2013دراسة الجبور )

( معلم ومعلمة 474تكونت عينة الدراسة من ) ،بأنماط الشخصية اإلنجازالتعرف على عالقة دافعية  هدفت الدراسة إلى

الة كما أظهرت النتائج وجد فروق د ،اإلنجازوأشارت النتائج إلى وجود عالقة ارتباطية موجبة بين أنماط الشخصية وبين دافعية 

ج عدم رت النتائكما أظه ،لمتغير اختالف المؤهل العلمي ىعزكما توجد فروق ت   ،لمتغير النوع ولصالح اإلناث ىعزإحصائياً ت  

كما أشارت النتائج إلى وجود عالقة ارتباطية دالة أفراد عينة الدراسة، بين  اإلنجازوجود فروق ذات داللة في مستوى دافعية 

 . إلنجازاجود عالقة ارتباطية سالبة بين نمط الشخصية )ب( ودافعية وكذلك  ،اإلنجازموجبة بين نمط الشخصية )أ( وبين دافعية 

 Jugivic (2012:)دراسة 

( 143بقت الدراسة على )هدفت الدراسة التعرف على العالقة بين التفاؤل والتشاؤم وعالقتهما بالدافعية لإلنجاز وط  

لى وجود إالدراسة وتوصلت  ،اإلنجازالتشاؤم ومقياس دافعية ووطبق الباحث مقياس التفاؤل  ،طالب وطالبة من المرحلة الجامعية

د ارتباط سالب دال إحصائيا بين درجات وووج ،نجازإحصائياً بين درجات التفاؤل ودرجات الدافعية لإلارتباط موجب ودال 

روق كما توجد ف ،كما أظهرت النتائج وجود فروق دالة إحصائياً في التفاؤل لصالح الذكور ،نجازالتشاؤم ودرجات الدافعية لإل

كما أظهرت النتائج وجود فروق بين الجنسين لصالح  ،ستوى الثامنوالثامن لصالح طالب المبين الطالب في المستوى األول 

 الذكور.

 تعقيب على الدراسات السابقة:

 للتدفق النفسي. "بوت"أاعتمدت غالبية الدراسات السابقة على تطبيق مقياس   -0

طبقت معظم الدراسات العربية واألجنبية على مرحلة التعليم الجامعي وذلك ألن مرحلة الشباب هي شريحة عمرية   -4

 هامة في كل مجتمع.

شارت نتائجها بعض الدراسات أو ،اختلفت نتائج الدراسات السابقة حول متغير التدفق النفسي ومدى اختالفه بين الجنسين -0

 ودراسات أخرى أشارت إلى أن االختالف لصالح الذكور.إلى وجود اختالف لصالح اإلناث 
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 –يثار اإل –مستوى الطموح  –تناولت معظم الدراسات السابقة التدفق النفسي مع متغيرات أخرى مثل )قلق االختبار   -2

 اإلبداع(. -بعض العوامل النفسية األخرى  –االتزان االنفعالي  –التحصيل الدراسي 

سات السابقة في تحديد األدوات وفي تحديد منهج الدراسة المناسب وفي صياغة الفروض استفادت الباحثة من الدرا  -1

الحظت الباحثة أنه ال توجد دراسة تناولت متغيرات  وقد طالع على الدراسات السابقةالحالية لدراستها من خالل اال

 .هادراستها الحالية في حدود علم

 فروض الدراسة:

 .اإلنجازتوجد عالقة ارتباطية دالة إحصائياً بين التدفق النفسي وكل من فاعلية الذات اإلبداعية ودافعية   -0

توجد فروق دالة إحصائياً بين متوسط درجات طالبات الجامعة على مقياس التدفق النفسي ترجع الختالف التخصص   -4

 أقسام أدبية(. –)أقسام علمية 

ن متوسطي درجات طالبات الجامعة على مقياس التدفق النفسي ترجع الختالف الفرقة الدراسية توجد فروق دالة إحصائياً بي  -0

 مستوى سادس(. –)مستوى أول 

 .اإلنجازيمكن التنبؤ بالتدفق النفسي من خالل فاعلية الذات اإلبداعية ودافعية   -2

 

 جراءات الدراسة: إ

 أوالً: منهج الدراسة:

الوصفي االرتباطي المقارن الذي يمكن من خالله اإلجابة على تساؤالت الدراسة والتحقق اعتمدت الدراسة على المنهج 

 الفروض. حةمن ص

 ثانياً: عينة الدراسة:

( طالبة من كل تخصصات كلية العلوم 033( طالبة من جامعة القصيم )033أجريت الدراسة على عينة بلغ قوامها )

 لغة انجليزية( -أنظمة  –لغة عربية  –فيزياء  –من المستوى األول والمستوى السادس تخصص )رياضيات  واآلداب

 ثالثاً: أدوات الدراسة:

 اشتملت الدراسة على األدوات اآلتية:

 (4308) جبيرإعداد / محمد  مقياس فاعلية الذات اإلبداعية.  -0

 (4302إعداد / كمال مصطفى )  اإلنجازمقياس دافعية   -4

 (4301)إعداد / جاكسون ومارش   مقياس التدفق النفسي  -0

 :رض التفصيلي ألدوات الدراسة على النحو التاليعال
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 مقياس فاعلية الذات اإلبداعية:

 وصف المقياس:

أبداً( وتحمل الدرجات  –نادراً  –أحياناً  –غالباً  -( فقرة وقد كانت بدائل اإلجابات )دائماً 40تكون المقياس من )

 (.40( والدرجة الدنيا )031( وتمثل الدرجة القصوى )1،2،0،4،0)

 الخصائص السيكومترية للمقياس:

 الصدق:-1

( أساتذة متخصصين وأخذ 03تم حساب صدق المقياس عن طريق صدق المحكمين وهو عن طريق عرض المقياس على )

( وبذلك %81على نسبة اتفاق تصل إلى ) آرائهم حول مدى صالحية كل فقرة من فقرات المقياس وحصلت جميع فقرات المقياس

وقد قامت الباحثة بحساب صدق المقياس عن طريق الصدق التالزمي عن طريق مقياس ، تم التأكد من الصدق الظاهري للمقياس

 (.3.30يد ودال عند مستوى )ج( وهو معامل 3.71وقد بلغ معامل االرتباط بين المقياسين ) ،لإلبداع "تورانس"

 الثبات:  -2

بحساب ارتباط كل فقرة مع االختبار ككل  ”الفاكرونباخ“تم حساب ثبات المقياس عن طريق حساب االتساق الداخلي بمعادلة 

 ( طالب وطالبة من مرحلة الجامعة.033) قوامها ( على عينة بحث3.82حيث بلغ معامل ثبات الفا )

على عينة  ا( يوم02زمني قدره ) إعادة التطبيق بفاصلوقد أجرت الباحثة ثبات المقياس الحالي عن طريق التطبيق ثم 

لغ معامل ب وقد بين درجات األفراد في التطبيق "بيرسون"االرتباط  معامل( طالبة من طالبات الجامعة وباستخدام 03) قوامها

وهي مقياس فاعلية ( وهو معامل دال ويمكن االعتماد عليه وبذلك تأكدت الباحثة من صدق وثبات أداة الدراسة 3.84الثبات )

 الذات اإلبداعية.

 :اإلنجازمقياس دافعية 

 وصف المقياس: 

ال تنطبق( والدرجات على  –تنطبق إلى حد ما  –بدائل هي )تنطبق  ”3“فقرة أمام كل فقرة  ”42“تألف المقياس من 

على دافعية وتدل الدرجة المرتفعة  ،( درجة74 - 42( على التوالي وبذلك تتراوح الدرجة الكلية بين )0،  4،  0النحو التالي )

 نجاز مرتفعة والعكس صحيح.إ

 الخصائص السيكومترية للمقياس:

 حساب صدق المقياس:

 الصدق الظاهري: -1

يث تم عرض المقياس على مجموعة من المحكمين أساتذة القياس النفسي لقياس مدى صالحية المقياس وإجراء كافة ح

 .%87 بين المحكمين وقد بلغت نسبة االتفاق ،في صياغة الفقرات وقد اتفق معظم المحكمين ،التعديالت
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 الصدق العاملي: -

عوامل ر اليوتم استخدام تدو ،اإلنجازقد تم حساب الصدق العاملي باستخدام التحليل العاملي لبنود مقياس دافعية و

وقد ، إلنجازاوقد كشف التحليل العاملي عن وجود أربعة عوامل أساسية لدافعية  "الفاريمكس"المستخرجة تدويراً متعامداً بطريقة 

 اكتفت الباحثة الحالية بالصدق الظاهري والصدق العاملي للمقياس.

 ثبات المقياس:  -2

( طالبة حيث بلغ معامل 23على عينة بلغت ) ايوم (02)م حساب ثبات المقياس عن طريق إعادة التطبيق بفاصل زمني ت

( وهو 3.72ألبعاد المقياس وللدرجة الكلية حيث بلغ ) "الفاكرونباخ"( كما تم حساب الثبات عن طريق معامل 3.74رتباط )اال

 معامل مرتفع يمكن االعتماد عليه.

( مما 3.66 – 3.14أما الباحثة فقد قامت بحساب الثبات في طريق حساب التجزئة النصفية للمقياس حيث تراوحت بين )

 .المقياس يتمتع بثبات واستقرار عال   يدل على أن

 مقياس التدفق النفسي: 

 وصف المقياس: 

 ،على شكل عبارات تقريرية ووضعت لها عدة بدائل على مدرج خماسيها ع( فقرة، صيغت جمي06تألف المقياس من )

 ( على التوالي:0،  4،  0،  2،  1)( وتأخذ األوزان دائما، غالباً، أحياناً، نادراً، أبداً  ي  وبدائل االستجابة هي )تنطبق عل

 الخصائص السيكومترية للمقياس:

 حساب الصدق: -1

م وقد ت ،م حساب الصدق عن طريق الصدق الظاهري ويشير إلى مدى صلة فقرات المقياس بالمتغير المراد قياسهت

في العلوم التربوية  التحقق من الصدق الظاهري من خالل عرض المقياس على مجموعة من المحكمين من ذوي االختصاص

 ( على جميع بنود المقياس.%93وقد بلغت نسبة االتفاق بين المحكمين ) ،والنفسية لتقدير مدى صالحية المقياس

وهو قياس يعتمد على المجموعات الطرفية أي قدرة  ،أما الباحثة الحالية فقد أجرت الصدق عن طريق الصدق التمييزي

( مما 3.30( عند مستوى )04.96) لفروقاة حيث بلغت قيم ،تويات العليا والمستويات الدنياالمقياس على التمييز بين ذوي المس

 يزية يمكن االعتماد عليها والوثوق بها.ييدل على أن المقياس له قدرة تم

 حساب الثبات: -2

فقرات والتجانس بين الساق الداخلي توذلك بقياس اال "الفاكرونباخ"ام معرب المقياس بحساب الثبات عن طرق معادلة ق

 (.3.77حيث بلغ معامل الثبات بهذه الطريقة )
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( طالبة بفاصل 03أما الباحثة فقد قامت بحساب الثبات من خالل طريقة االختبار ثم إعادة االختبار على عينة بلغ قوامها )

( وهو معامل دال ويمكن 3.79) "بيرسون"وباستخدام معامل ارتباط  ينحيث بلغ معامل االرتباط بين التطبيق ا( يوم01زمني )

 أكد من ثبات مقياس التدفق النفسي.تنوبذلك  ة،االعتماد عليه والوثوق به في الدراسات العلمي

 

 حصائية المستخدمة بالدراسة:األساليب اإل -

 ."الفاكرونباخ"معامل  -0

 ار )ت( لداللة الفروق بين متوسطي درجات أفراد عينة الدراسة.باخت -4

 حساب المتوسطات واالنحرافات المعيارية. -0

 ."بيرسون"حساب معامل االرتباط -2

 تحليل التباين أحادي االتجاه.-1

 دد.عتحليل االنحدار المت-6

 ( لإلصدار الرابع عشر.SPSSوقد أجريت جميع األساليب اإلحصائية باستخدام برنامج )

 ومناقشتها: ةنتائج الدراس

 الفرض األول وينص على اآلتي:

 .عينة الدراسة لدى اإلنجازتوجد عالقة ارتباطية دالة إحصائياً بين التدفق النفسي وكل من فاعلية الذات اإلبداعية ودافعية 

 والجدول التالي يوضح ذلك. "،بيرسون"وللتحقق من هذا الفرض تم حساب معامل االرتباط 

 اإلنجازمعامل االرتباط بين التدفق النفسي وفاعلية الذات اإلبداعية ودافعية  (1جدول )

 مستوى الداللة معامل االرتباط بالتدفق النفسي المتغير

 3.330 3.62 فاعلية الذات اإلبداعية

 3.330 3.79 اإلنجازدافعية 

( بين التدفق النفسي وفاعلية 3.30( وجود عالقة ارتباطية موجبة دالة إحصائياً عند مستوى )0يتضح من الجدول )

ذي يشعر الوتعتبر هذه النتيجة منطقية وذلك ألن الفرد ، تحقق من صحة الفرض األولنوبذلك  اإلنجازالذات اإلبداعية ودافعية 

و شخص يتمتع بالتدفق النفسي ويستطيع القيام باألعمال والمهام المنوطة به في جو بالسعادة والرضا ويتمتع بالصحة النفسية ه

وتفسر الباحثة هذه النتيجة أن طالبات الجامعة يتمتعن بالتدفق النفسي ويستطعن القيام باألنشطة الحياتية  ،من التفاعل واالندماج

وقدرة على المشاركة في الندوات والمؤتمرات الثقافية وإقامة  ماعية مع الزميالتتقدرة على إقامة عالقات اج نوالدراسية ولديه

أكبر من الحرية في المجتمع السعودي وداخل الجامعة مع الرؤية  مساحةباإلضافة إلى شعور الطالبات بالمعارض داخل الكلية 
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فق القة ارتباطية موجبة بين التدكما تشير نتائج الفرض إلى وجود ع ،مساحةال للفتيات هذه( التي أتاحت 4303الجديدة للمملكة )

لتدفق متوسط أو مرتفع كلما شعر وتمتع بامستوى فكلما كان الفرد لديه فاعلية ذات إبداعية ب ؛النفسي وفاعلية الذات اإلبداعية

معامل  غبلولذلك  ،فحينما تنخفض نسبة فاعلية الذات اإلبداعية لدى الفرد فإنه ال يشعر بالتدفق النفسي ،النفسي والعكس صحيح

( وهي نسبة مرتفعة، كما تشير نتائج الفرض إلى وجود عالقة ارتباطية 3.62االرتباط بين التدفق النفسي وفاعلية الذات اإلبداعية )

وتتفق  ،( وهي نسبة مرتفعة3.79حيث بلغت قيمة معامل االرتباط ) اإلنجازموجبة ودالة إحصائياً بين التدفق النفسي ودافعية 

(، 4332الزيات، ودراسة ) ،(4303من )عبد اللطيف خليفة  نتائج هذا الفرض مع أدبيات التراث السيكولوجي حيث تؤكد آراء كل  

لها عالقة إيجابية مع التمتع بالتدفق النفسي بل هي عامل هام في دفع الفرد إلى  اإلنجاز( أن فاعلية 4301دراسة نصيف و)

وراً كما تتفق هذه النتيجة مع األدبيات النظرية لفاعلية الذات اإلبداعية التي تمثل دع بالتدفق النفسي، مستويات مرتفعة بين التمت

وفي  ته الذاتية هي التي تؤثر في عملهءبارزاً في وصول الفرد إلى حالة التدفق النفسي وذلك عن طريق معتقدات الفرد عن كفا

 ى إنجازه وإبداعه في المجتمع أو المهمة التي يؤديها. وصوله إلى حالة من التدفق النفسي تدل على مد

 الفرض الثاني وينص على اآلتي:

توجد فروق دالة إحصائياً بين متوسطي درجات طالبات الجامعة على مقياس التدفق النفسي ترجع الختالف التخصص 

 أقسام أدبية(. –الدراسي )أقسام علمية 

 ( يوضح ذلك.4تحليل التباين أحادي االتجاه والجدول التالي )وللتحقق من صحة هذا الفرد تم تطبيق 

الجامعة باختالف التخصص الدراسي على مقياس التدفق النفسي  تحليل التباين بين متوسطي درجات طالبات (2جدول )  

متوسط  الحريةدرجة  مجموع المربعات مصدر التباين

 المربعات

 مستوى الداللة قيمة )ف(

بين 

 المجموعات

 غير دالة 1.98 2281.06 4 89733.74

داخل 

 المجموعات

043264.09 497 231.19 

  499 403064.90 المجموع

( أنه ال يوجد فروق دالة إحصائياً بين متوسطي درجات طالبات الجامعة على مقياس التدفق النفسي 4يتضح من الجدول )

اس قسام األدبية على مقي( حيث بلغ متوسط درجات طالبات األأدبيةأقسام  –ترجع الختالف التخصص الدراسي )أقسام علمية 

( بانحراف 004.4أما متوسط درجات طالبات األقسام العلمية بلغ ) ،(01.09( وبانحراف معياري )000.13التدفق النفسي )

داللة إحصائية بين األقسام األدبية والعلمية وباإلضافة إلى تمتع جميع طالبات  ات( وبين عدم وجود فروق ذ01.61معياري قدره )

من التدفق النفسي مما يشير إلى مستوى الطالبات في القدرة على تحقيق األهداف وارتفاع  ةأفراد عينة الدراسة بدرجة متوسط

  لدراسي،اوالكفاءة المرتفعة في التحصيل  نجازاإلن طريق دافعية عمستوى الطموح والقدرة على تحقيق األهداف المستقبلية 
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( ودراسة صديق 4308ر )بي( ودراسة محمد ج4308دراسة محمود سامي )نتائج مع نتائج هذا الفرض كما تتفق 

 (.4301ف صي( ودراسة )ن4339)

 الفرض الثالث وينص على اآلتي:

س التدفق النفسي ترجع الختالف الفرقة توجد فروق دالة إحصائيا بين متوسطي درجات طالبات الجامعة على مقيا

 مستوى سادس(. –الدراسية )مستوى أول 

 ( يوضح ذلك.0)والجدول  ،وللتحقق من صحة هذا الفرض تم تطبيق تحليل التباين أحادي االتجاه

 الجامعة باختالف الفرقة الدراسية على مقياس التدفق النفسي تحليل التباين بين متوسطي درجات طالبات  (3جدول )

متوسط  درجة الحرية مجموع المربعات مصدر التباين

 المربعات

مستوى  قيمة )ف(

 الداللة

 غير دالة 0.84 04411.00 4 42103.67 بين المجموعات

 480.16 497 8064.01 داخل المجموعات

  499 04870.34 المجموع

ف الختال ىعز( عدم وجود اختالف بين متوسطات درجات الطالبات على مقياس التدفق النفسي ت  0الجدول )يتضح من 

الفرقة أو المرحلة الدراسية حيث كانت عينة الدراسة من المستوى األول والمستوى السادس ورغم اختالف المرحلة إال أنه ال 

( ودراسة 4307من )البحيري وعبد الفتاح وشاهين ) نتيجة دراسة كل  وتتفق نتائج هذا الفرض مع  ،يوجد اختالف في المتوسطات

Gursoy (4306 التي أشارت إلى عدم وجود اختالف )يجة مع نت نتيجة هذه الدراسة وتختلف ،الختالف المرحلة الدراسية ي عزى

الطالبات لصالح المستوى األول جد اختالف بين متوسطات وأنه يإلى ( التي أشارت 4309دراسة زينب محمد وعبد هللا العتابي )

متوسطات أفراد عينة الدراسة على مقياس  ( أنه يوجد اختالف في4304)  Jugivic قت دراسةتفكما ا ،على مقياس التدفق النفسي

 التدفق النفسي ترجع الختالف المرحلة الدراسية بين طالب المستوى األول والثامن لصالح طالب المستوى الثامن.

 الرابع وينص على اآلتي:الفرض 

 .اإلنجازيمكن التنبؤ بالتدفق النفسي من خالل فاعلية الذات اإلبداعية ودافعية 

 ي يوضح ذلك.تالوالجدول ال ،االنحدار المتعددالتباين وم استخدام تحليل توللتحقق من هذا الفرض 

 يوضح تحليل التباين األحادي (4جدول )

مجموع  درجة الحرية مصدر التباين

 المربعات

متوسط 

 المربعات

 الداللة ةفائيالنسبة ال

 R 2 64413.02 00041.37 69.01 3.330االنحدار 
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 223.93 003684.73 497 البواقي

  094904.82 499 المجموع

دد انتحا معامل انحدار متع معاً  (اإلنجاز( أن كال المتغيرين التابعين )فاعلية الذات اإلبداعية ودافعية 2يتضح من جدول )

(Rقيم )(.3.69بلغت ) ته 

 مع متغيرات الدراسة األخرى المستقلة تحليل االنحدار المتعدد للتدفق النفسي )متغير تابع( (5جدول )

 المنبئات
المتغير 

 التابع

 المعامالت غير المقننة
المعامالت 

 المقننة
 قيمة )ت(

مستوى 

 الداللة
الخطأ  العامل البابي

 المعياري

 Betaبيتا 

 الثالث

التدفق 

 النفسي

86.92 08.40 - 2.96 3.330 

فاعلية الذات 

 اإلبداعية

3.62 3.001 3.023 1.10 3.330 

دافعية 

 اإلنجاز

3.79 3.471 3.029 1.19 3.330 

)فاعلية الذات اإلبداعية  المنبئينأن تحليل االنحدار اتضح من خالله أن كالً من المتغيرين  (1(،)2يتضح من الجدول )

( وفسرت هذه 3.30ية بالتدفق النفسي لدى عينة طالبات الجامعة بمستوى مرتفع الداللة )ؤ( لديهما قدرة تنباإلنجازدافعية  –

ت علية الذاية المرتفعة لكل من فاؤكما تشير نتائج الفرض إلى القدرة التنب، ( من ثبات في التدفق النفسي3.69المتغيرات بنسبة )

 اإلنجازبالنسبة لمتغير دافعية  اإسهام اإلنجازفقد كان لدافعية  (0.69)في التنبؤ بالتدفق النفسي بمقدار  اإلنجازاإلبداعية ودافعية 

كما أشارت نتائج الفرض أن  ،(3.30( وكالهما دال عند مستوى )3.62تغير فاعلية الذات اإلبداعية فقد بلغت قيمة )بيتا مثم يليه 

في  اإلنجاز ةلهما ارتباط إيجابي بالتدفق النفسي وتتقدم دافعي (اإلنجازفاعلية الذات اإلبداعية ودافعية )رين المستقلين كال المتغي

كفاءة كلما ارتفعت لدى الفرد كلما شعر بال اإلنجازاإلسهام بالتدفق النفسي عن فاعلية الذات اإلبداعية ويرجع ذلك إلى أن دافعية 

كلما أدى ذلك إلى ارتفاع مستوى التدفق النفسي لديه واستطاع  لستمر في العمل وأداء المهام بصورة أفضوالقدرة على العطاء وا

في أداء األنشطة ويصل إلى درجة عالية من االتقان تدل على مدى اإلبداع لديه لذلك فكل من فاعلية الذات  اممتع اأن يستغرق وقت

 ي والدافع إلى وصول الفرد إلى مستوى التدفق النفسي.هما المحرك الرئيس اإلنجازاإلبداعية ودافعية 

 التوصيات المقترحة:

 يمكن عرض التوصيات على النحو التالي: ةفي ضوء ما أسفرت عنه نتائج الدراس

 ضرورة إعداد برامج تنموية لرفع مستوى التدفق النفسي لدى طالبات الجامعة.  -0

 .إجراء العديد من الدراسات التي تهتم بعلم النفس اإليجابي  -4
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 إعداد مقررات تساعد على تهيئة طالب الجامعة لحالة التدفق النفسي.  -0

 .اإلنجازي وفاعلية الذات اإلبداعية ودافعية نفسإعداد برامج إرشادية حول أبعاد كل من التدفق ال -2

 المراجع قائمة 

 أوالً: المراجع العربية:

 حالة التدفق، المفهوم واألبعاد والقياس، إصدارات شبكة العلوم النفسية، الكتاب االلكتروني.(. 4300محمد ) حالوة،أبو  -0

التدفق النفسي وعالقته باإليثار لدى عينة من المراهقين  (.4307، هيام )وشاهين الفتاح، هديلمحمد وعبد  البحيري، -4

 (.71ت العليا للطفولة، جامعة عين شمس، العدد )ذوي المشكالت االنفعالية، معهد الدراسا

 الدافعية لإلنجاز، القاهرة، دار غريب للنشر. (.4300، حسن )بركات -0

التدفق النفسي والقلق االجتماعي لدى عينة من المراهقين مستخدمي االنترنت، مركز  (.4300البهاص ، سيد أحمد ) -2

 .08اإلرشاد النفسي، جامعة عين شمس، العدد 

أنماط الشخصية وعالقتها بدافعية اإلنجاز لدى المعلمين، رسالة ماجستير، كلية العلوم  (.4300أمال ضيف ) ،رالجبو -1

 التربوية، جامعة آل البيت، عمان، األردن.

 فاعلية الذات اإلبداعية لدى طلبة كلية التربية، رسالة ماجستير، جامعة القادسية، األردن. (.4308محمد ) ،جبير -6

 مقياس فاعلية الذات اإلبداعية، دار ميسرة للنشر، عمان، األردن. (.4308)، محمد جبير -7

 قراءات في علم النفس اإليجابي، مؤسسة ديمويرس للطباعة، لبنان.  -إطالق طاقات الحياة (.4330) الحجازين، مصطفى -8

 الدافعية لإلنجاز، دار غريب للنشر. (.4303اللطيف ) خليفة، عبد -9

 (.0قة االتزان االنفعالي بالتدفق النفسي، مجلة التربية، جامعة األزهر، العدد )عال (.4301ربيعة، حسين ) -03

 .4سيكولوجية التعلم، القاهرة، دار النشر للجامعات، ط (.4332، فتحي مصطفى )الزيات -00

 نالتدفق النفسي وعالقته ببعض العوامل النفسية لدى طالب الجامعة، مجلة رابطة األخصائيي (.4331، محمد )السيد -04

 (.0النفسية المصرية العدد )

عالقة االتزان االنفعالي بالتدفق النفسي، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة قاصدي مرباح،  (.4301، ربيعة )الشيخ -00

 الجزائر.

( المجلد 4مجلة علم النفس، العدد ) موضوعاته،علم النفس اإليجابي تعريفه، تاريخه،  (.4338نجيب ) الصبوة، محمد -02

(7.) 

الفاعلية وعالقتها بالتوافق النفسي لدى الشباب، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية  (.4309، عمر فاروق )ديقص -01
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 السوداني المدنية قانون اإلجراءات الشكلية فيوع فالد

Formal defenses in Sudanese civil procedure code 
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 :الملخص

نطاق  علىثار، وذلك لكثرة المنازعات ية وأنواعها وما يترتب عليها من أهدفت الدراسة الي بيان مفهوم الدفوع الشكل          

 تخصوم في صحة إجراءاوالدفوع الشكلية هي الوسائل التي جعلها المشرع كوسائل طعن يطعن بها ال المحاكم المدنية،

 علىومدي تأثيرها  ةأهمية الدفوع الشكلية والعمل بها أمام المحاكم المدني تنا، حيث نبينالخصومة والتي هي محور بحثنا ودراس

 .، ومقارنتها بغيرها من الدفوعوشروطهاخصائصها  ،أنواعها قبول الدعوي قبل النظر فيها، مع بيان

 اختصاصعدم ، والدفع بإجراءات الدعوي ببطالن الدفعمن الدفوع الشكلية وهي  اعضوجه الخصوص ب ىتناول البحث علو

 .والدولي( وما يترتب عليه من أثار قانونية القيمي، المحلي، ، النوعي،ى)الوظيفي، الدعوالمختلفة أنواعه ب المحكمة

 م3891اءات المدنية السواني لسنة اإلجر انونق علىبالدفوع الشكلية  المتعلقةعد األحكام والقوا في بيان وقد إستندت الدراسة

وقد  م خاتمه ونتائج وتوصيات.ثوثالث مباحث ومطالب  قدمهم علىالبحث  اشتمل العربية، وقدمن قوانين الدول  وبعض

 الباحث المنهج الوصفي االستقرائي المقارن في إجراء الدارسة. استخدم

مخالفة وصيغة محددة وأوجب إتباعها  إجرائيوضع لكل عمل  أن القانون وخلصت الدراسة الي جملة من النتائج أهمها؛     

يجوز إبداءها متفرقة وإال  ، وأن الدفوع الشكلية يجب إبداءها جملة واحدة والاإلجرائيؤدى إلى بطالن العمل هذه الصيغة ي

 والحكم الصادر فيهتتبعها المحكمة  التيالى االجراءات  توجهوأن الدفع الشكلي مجرد وسيلة دفاع منهما،  أيإبدا  فيسقط الحق 

 انهاء النزاع وانما يرتب انهاءه أمام المحكمة. يرتب والجوهر الحق،  سبحيث ال يم، عليه المتفق الشيءحجية  زال يجو

 .االختصاص دمالدفع بع ،الدفع بالبطالن ،لشكليةا الدفوع، الدفع، ىالدعو :الدالة الكلمات
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Formal defenses in Sudanese civil procedure code 

 

Abstract: 

The aim of this study is to clarifying the concept of formal defenses, and this is due to the 

large number of disputes before the civil courts. Formal defenses are the legal means by which 

the litigants challenge the validity of the adversarial procedures, which are the focus of our 

study, in order to explain the nature of these defenses, and their application before the civil court, 

and their impact on the acceptance of the case before considering it, with an indication of their 

types, characteristics, conditions and comparing them with other defenses.  

In particular, this research dealt with some of these formal defenses, which are the defense of 

invalidity of court proceedings and the defense of lack of court jurisdiction. 

The study was based on a statement of the provisions and rules related to formal defenses on the 

Sudanese Civil law of 1984 AD.  

The research included an introduction, three sections, demands, a conclusion, results and 

recommendations. 

The study concluded that, the law sets a specific formula for each procedural action and it must 

be followed, otherwise the procedural action will be invalid. Also the formal defenses must be 

made all at once and not separately, In addition the judgment issued in formal defense does not 

affect the essence of the right but rather it entails its termination before the court. 

Keywords: The Lawsuit, defenses, Formal defenses, the defense of nullity, the defense of lack 

of jurisdiction. 
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لمقدمة:ا  

مصالح للمطالبة بالحماية القانونية للحق وال الوسيلة القانونية لممارسة حق التقاضي واللجوء للقضاء يتشكل الدعو   

 نأركا استيفاءق بشرط وجوب ذلك الحويستعمل  ،جراءات القانونيةكفول لكل فرد بمقتضي الوسائل واإلوهذا م ،المشروعة

 والحق المدعي. المدعي والمدعي عليه  يالدعوي وه

القضائية  للمطالبة ،للمدعي القانونيةو المدعي عليه، منح المشرع الوسائل المدعي أمن  المقدمة ومن خالل عريضة الدعوي

 حقوقهوحماية  نفسهبالدفاع عن  االدعاء علىللرد  القانونيةمنح أيضا المدعي عليه الوسائل  كما ،الحق الذي يدعيه لحماية

 .وعهذه الوسائل بالدف والمساواة وتسميللعدالة  تحقيقا ،القانونيعن طريق النص حة المشروعة ومصال

ليه عقد يترتب و )شكلي(إجرائي دعوي خصمه، والدفوع بهذا المعني العام منها ما هو  علىبه الخصم  بما يجيوالدفع هو 

 عي.وبل الشروع في أي إجراء الحق ومنها ما هو موضق الخصومةإنهاء 

 والدفع بعدمالدفع ببطالن إجراءات الدعوي )الحصر سبيل المثال وليس  علىهذه الدراسة بيان الدفوع الشكلية  وسنتناول في

 العربية.الدول  قوانين بعض مقارنة مع ،م3891 من خالل قانون اإلجراءات المدنية السوداني لسنة( وذلك االختصاص

 :االتي على المقدمة واشتملت

 :أهمية البحث 

 موضوع الدفوع الشكلية وجمع ما أمكن منها في كتاب واحد. علىوء تسليط الض  .3

 قبول الدعوي قبل النظر فيها.  علىومدي تأثيرها  المدنيةفوع الشكلية والعمل بها أمام المحاكم دال أهميةبيان   .2

 .ةآثار قانونيعليها من  بوما يترتبيان أحكام الدفوع الشكلية   .1

 .ثل هذا الموضوععدم وفرة الدراسات التي تناولت م .1

 أهداف البحث:   

  أهمها:تهدف الدراسة الي العديد من االهداف 

 . ومقارنتها بغيرها من الدفوع وخصائصها وشروطها في القانون ع الشكليةدراسة ومعرفة الدفو  .3

 عليه. بوما يترت السودانيفي القانون  وأحكامه الدفع بالبطالنماهية   .2

 .وأنواعه تحديد عناصر البطالن  .1

 بوميا يترتيالقيانون السيوداني  فيي( واليدولي القيميي، المحليي، الدعوى، النوعي، )الوظيفي، ماهية الدفع بعدم االختصاص  .1

 من آثار قانونية عليه

 كيفية الفصل في هذه الدفوع.  .5
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 البحث: كلةشم

 األتية: األسئلةاإلجابة عليها في  مشكلة البحث التي نحاول نتكم

 وشروطها وخصائصها. لية وبيان أنواعهاماهية الدفوع الشك أوال:

 غيرها من الدفوع.الدفوع الشكلية ومقارنة  ثانيا:

 .بعد الفصل بقبول هذه الدفوع أو عدم قبولها المتبعةما هي الخطوات  ثالثا:

 .ة الدفع بالبطالن وأثاره القانونيةمعرف رابعا:

 .وأثاره القانونية االختصاصمعرفة الدفع بعدم  خامسا:

 البحثمنهج 

ودراسيتها الباحث في هذه الدراسة المينهج الوصيفي االسيتقرائي التحليليي. وذليك باسيتخراد الميادة مين مصيدرها االساسيي  اتبع 

 وتحليلها بغرض الوصول الي النتائج.

 :البحث خطة

 مباحث وخاتمة: مقدمة وثالثة علىالبحث  خطة تشمل

 .فيه المتبع والمنهج ث،البح مشكلة أهداف البحث، البحث، أهمية في المقدمة:

 .ومقارنتها بغيرها من الدفوع وخصائصها وشروطها وأنواعهاالشكلية  الدفوع مفهوم :األول المبحث

 وعناصره وأحكامه.لدفع بالبطالن ا :الثاني المبحث

   وأنواعه. عدم االختصاصع ب: الدفالمبحث الثالث

 .وتوصياته البحث نتائجالخاتمة: 

 وخصائصها وشروطها أنواعها الشكلية الدفوع :لمبحث األولا

 المطلب األول: مفهوم الدفوع في اللغة والقانون:

 غة:للا في الدفوعالفرع األول: 

 التنحيةك كثيرة معان على اللغة في ويطلق ومدفعا ، ودفاعا   دفعا   يدفع دفع، من مصدر والدفع الدفع، مفرده جمع، الدفوع 

( اْلَعالَِمينَ  َعلَى فْضل   ذ و ِللاَّ  ولكن ْرض  اأْل  لَفََسَدتِ  بِبَْعض   بَْعَضه مْ  النَّاسَ  ِللّاَ  َدْفع   َولَْواَل ( :تعالى قولهكما جاء في ف بقوة )1(واإلزالة

 .المماطلة تعنيأيضا  والمدافعة بالحجة، رده :القول ودفع رده، :الشيء إليه دفع :يقال و.  ] 251 /البقرة[ 

                                                 
 :الرازي ،  87ص  8د مادة دفع األولى، الطبعة لبنان،-بيروت صادر، دار العرب، لسان المصري، األفريقي مكرم بن محمد :منظور بنإ  )1(

   .385م، ص 2005، 3ط لبنان،-بيروت المعرفة، دار الصحاح، مختار :القادر عبد بن بكر أبي بن   محمد
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 ون:لدفوع في القانالفرع الثاني: ا

دعوى خصمه إلثبات أن ادعاءه  عن لإلجابة بها يستعين أن للخصم يجوز التي الدفاع وسائل جميعتعرف الدفوع قانونيا بأنها 

بما يدعيه سواء كانت هذه الوسائل موجهة إلى الخصومة أو بعض  على غير أساس، وذلك بقصد تفادي الحكم لخصمه

 المختص القاضي أمام يثار ما كلف. (1)ه أو إلى سلطة الخصم في استعمال دعواهموجهة إلى أصل الحق المدعى ب إجراءاتها، أو

خاللها  من يحمي دفاعية وسيلة أي الدعوى، في الحق الستعمال وسيلة فالدفع. )2)تكون دفوعاعارضة  مسائل من الدعوى بنظر

 .(3)القضاء بواسطة حقه عليه المدعى

 صحة بإنكار أو سماعها، أو قبولها بإنكار جواز أو بإنكارها الدعوى على هعلي المدعى جواب بأنه كما عرف الدفع أيضا

 .(4)إليه المرفوعة اختصاص المحكمة أو بها رفعت التي اإلجراءات

 علىما تقدم من تعريفات للدفوع عموما نخلص ألنها هي جميع الوسائل التي يمكن للخصم أن يستعين ها ليجيب  علىإستنادا 

أو كانت موجهة للطعن في أصل الحق  ،ان الغرض من هذه الدفوع تفادي الحكم بما يدعيه الخصمدعوي خصمه، سواء ك

 وجوده ينكر كأن به، المدعى الحق بأصل المتعلقة الدفاع وسائلوتعرف  دعواه. استعمالأو الي سلطة الخصم في  ،المدعي به

 يزعم كأن الدعوى استعمال في خصمه سلطة الخصم بها ينكر التي الدفاع وسائل بالدفوع الموضوعية، أما انقضاءه يزعم أو

 .(5)تعرف بالدفع بعدم القبول فهي القضية في حكم صدور سبق أو الخصم صفة انتفاء مثال  

 أن الخصومة دون إجراءات صحة في بمقتضاها ويطعن الخصم بها يستعين التي الوسائل ىويطلق مصطلح الدفوع الشكلية عل

 إلى رفعت قد الدعوى بأن يجيب كأن خصمه بمطلوب عليه الحكم مؤقتا   بها فيتفادى خصمه يزعمه الذي الحق ألصل يتعرض

 .(6)باطل بإجراء رفعت أو مختصة غير محكمة

 :ماهية الدفوع الشكلية: الثاني مطلبال

 :اللغةتعريف الشكلية في الفرع األول: 

 بكذا أشكل هذا يقال وش كول، أشكال :والجمع ،الِمثل هو بالفتح :لشكلوا ،شكل من :ووه الشكلمن  اللغةتأتي عبارة الشكلية في 

 .(7)والمتوهمة المحسوسة وصورته الشيء هيئة :هو والشكل التبس، :األمر أشكل أشبه، أي

 :االصطالحتعريف الدفوع الشكلية في الفرع الثاني: 

لمساس بأصل الحق ا فقط دون الخصومةي إجراءات ور أبو الوفا هو وسيلة دفاع موجهه التا الدكهإن الدفوع الشكلية كما عرف

 .(1)ويقصد به تفادي الحكم مؤقتا في الموضوع المدعي به،

                                                 
، فقها   المرافعات قانون في الدفوع :عزمي محمد: البكري  )1(  .5ص ،  1996والتوزيع، للنشر محمود دار وقضاء 

 . 272ص : ، 2ط مصر، العربية، النهضة دار المدني، القضاء قانون في الوسيط والي، فتحي  (2(

 .102ص: م، 3887للنشر ، الجديدة معةالجا دار أخرون، قانون المرافعات المدنية و التجارية ،و إسماعيل نبيل  (3)

 .563 ص ، بمصر العربي الفكر دار الناشر ، المرافعات أصول ، مسلم أحمد  (4)

 . 1ص الشرعية المحاكمات أصول قانون شرح في الوجيز :التكروري  (5)

 .33ص م، 3883،مصر ط الناشر منشأة المعارف باإلسكندرية  أحمد ابو الوفا ،نظرية الدفوع في قانون المرافعات،  (6)

 .357 ص 11 د شكل مادة العرب، لسان :منظور (. ابن1،1،20( اللغة، مقاييس معجم فارس، إبن  (3)
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 بعدم كالدفع إجراءاتها بعض أو المحاكم أمام الخصومة بصحة تتعلق التي الدفوع بأنها صاوي السيد أحمد الدكتور وعرفها

 يتعلق شكلي دفع أي أو بالحضور التكليف أوراق ببطالن أو أخرى محكمة إلى الدعوى بإحالة أو المحكمة اختصاص

 النزاع بها رفع التي اإلجراءات بشكل يتعلق عارضا   نزاعا   يثير فهو الشكل مسألة يناقش الشكلي الدفع ألن وذلك. (2)باإلجراءات

 .(3)تنظره التي المحكمة بوالية أو

 ينهي أو الدعوى، في الفصل تأخير إلى يؤدي حكم استصدار بغرض بها، االختصاص أو فيها السير أو رفعهاوالدفوع يتم 

 .(4)موضوعها في الخوض ودون فيها الدخول قبل الخصومة

طاعنا به في صحة إجراءات  قبل المدعي عليهما تقدم من تعريفات الي أن الدفوع الشكلية هي إجراء من  جملة والخالصة من

 في موضوع الدعوي وردها.ظر نهادفا منه الي منع المحكمة من ال الخصومة،

  شروط الدفوع الشكلية:المطلب الثالث: 

 :ةة يجب ان تتوافر في الدفوع الشكليط خاصوهنالك شروط عامة وشر

 :ط العامة للدفوع الشكليةالشرو :الفرع األول

 بينما ،العامةالشروط  ههذفبحيث انهما يتفقان معا  يجب أن تتوفر في كل من الدفوع الشكلية والموضوعية،العامة  وهذه الشروط

  الشروط الخاصة. فييختلفان كل منهما عن االخر 

قائمة  مصلحة شخصية ذه ال، وأن تكون ه(5)يلى مركز قانونلحة مرتكزة إهنالك مصن تكون أومن هذه الشروط الخاصة   

يكون الدفع  كذلك ان و، نوالمدعى عليه ذا شأ أن يكون كل من المدعيبالصفة،  اشتراطبمعنى ومباشرة  وغير محتملة

 االهلية. تكون باطلة لعدم توفر شرط اءاتهجرإمقبوال بينما هل كان دفعه بدى الدفع من ليس أذا أ، أما إ(6)قانونيا

 :الشروط الخاصة بالدفوع الشكليةالفرع الثاني: 

 .القاضيقبل تعلق منها بالنظام العام فانة يثار تلقائيا من  ما اليجب اثارة الدفوع من قبل الخصوم إ -1

 الدفوع المثارة. في هنالك جديةيجب ان تكون  -2

 .(7)منها أيابد  الحق فيسقط  واحد واالان  فيمعا ة يالدفوع الشكل ءيجب ابدا  -1

 .(8)سقط الحق منها بدء الخصومة واال فيقبل التكلم  الشكليالدفع  ءيجب ابدا -1

                                                                                                                                                                    
 .33ص ،مرجع سابقأحمد ابو الوفا (  1)

 .8ص م، 3893 لسنة ،مصر العربية النهضة دار والتجارية، المدنية المرافعات قانون شرح في الوسيط ، صاوي السيد أحمد  (2)

 .237م، ص  3898 الجامعية بيروت، الدار القانونية، المحكمة المدنية، المحاكمات أصول هندي، أحمد(  3)

 األحكام- القضائية الدعوى والخصومة- واالختصاص المحاكم :الشرعية المحاكمات أصول قانون شرح في الوجيز :عثمان :التكروري(  4)

 .301 – 302م، ص  1997 األردن، -عمان زيع،والتو للنشر الثقافة دار فيها، الطعن وطرق

  .61مرجع سابق، ص:  ،في قانون القضاء المدني الوسيط ،فتحي والي ( 5)

 .339الدفوع الشرعية، ص  التواب، بدعوض عم  (6)

 .55فتحي والي، مرجع سابق، ص ( 7)

 .121م،ص،3857 كتبة النهضة العربية،رة ،م، القاهالمصريقانون المرافعات المدنية والتجارية ، فيرمزى سيف ،الوجيز   (8)
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 . (1)داية والبد من ابدأ الدفع من صاحب المصلحةالب إبدائه منذ فيتوافر المصلحة  الشكلييشترط لقبول الدفع  -5

 .ئياجرا يأو شكل يموضوع يقانون التمسك حقان يكون الدفع قانونيا وان يكون موضوع  -6

 .قانونيلحة مستندة الى حق أو مركز أن تكون هنالك مص  -7

ويقصد  ،الدعوى فيخصم يتمسك به ال الذي اإلجرائيفتكون لصاحب الحق  ،اإلجرائي الشكلي أوالدفع  فيتوفر الصفة  -9

أثيرت حولها الدعوى وأن  القضية التي فيشأن  بالصفة كما قال شراح القانون ان يكون كل من المدعى والمدعى عليه ذا

 الشأن.يعترف الشارع بهذا 

 :(2)خصائص الدفوع الشكلية: الرابعالمطلب 

مناهضة  فيفان المدعى يستفيد من ذلك  وبالتالية. بداية اجراءات الخصوم في للمحكمة للنظر لوقت والجهد والمال.ا توفر -3

 مادة.لدتها اراو التيالدعوى 

 الحق. أصلالى  توجهتتبعها وال  التيالى االجراءات  توجهالدفع الشكلي مجرد وسيلة دفاع   -2

 مام القضاء.يرتب إنهاءه أ النزاع وانماانهاء  ال يرتب الشكليالدفع  فيالحكم الصادر   -1

 :(3)بغيرهاع الشكلية والدف مقارنة: لخامسالمطلب ا

 -إن أهم ما تتميز به الدفوع الشكلية التي خصها القانون بالذكر هو خضوعها لقائمة من األحكام الخاصة تتلخص فيما يلي:

ان وع في مقدمة الخصومة قبل إبداء أي دفع موضوعي أو دفع بعدم القبول وإلسقاط الحق فيها )المادتفيجب إبداء هذه الد أوال:

 بالنظام العام. متعلقةمالم تكن  مرافعات( 311-313

، كذلك قيل في فيها واجبكما يقال فإن الحكم  الخصومةواجبا قبل التعرض لموضوع الدعوي أو مفتتح وإذا كان إبداءها  ثانيا:

كل حال يجب  علىوأي ما بعد سماع المرافعات في الموضوع أنه يجدر للمحكمة أن تترجي الفصل فيها  علىموضوع الدعوي 

 .إبتداءا أو عند الحكم في الموضوعصراحة سواء  فيها المحكمةأن تفصل 

 ،القضاء علىالموضوع  ولذلك ال يحول بذاته دون إعادة عرض ،ويالحكم في الدفع الشكلي وموضوع الدعال يمس  ثالثا:

 مثال ال يمنع إعادة رفع عريضة الدعوي. االختصاصفالحكم بعدم 

تفصل مة الدرجة الثانية، وإنما ك يجعل موضوع الدعوي معروضا في محئناف الحكم الصادر في الدفع الشكلي الإن إست رابعا:

 اختصاصهامحكمة بعدم الفإذا حكمت  ،االقتضاءويرجع الي محكمة الدرجة األولي  بشأن الموضوع عند  الدفع وحده، هذا  في

وي وإنما تعيده الي محكمة الدرجة فإنها ال تتعرض لموضوع الدع ،حكمالذلك ت خطأ استئناف محكمة االفإستأنف حكمها واذا 

الترتيب المقرر  ىعل السودانينية من قانون المعامالت المد( 527وتتعرض المادة )لتنظر فيه إذا لم يسبق لها النظر فيه  األولي

 دفوع الشكلية.في إبداء ال

                                                 
 ،11الوفا، نظرية الدفوع ، ص  أبو  (1)

 .339الدفوع الشرعية ، مرجع سابق، ص محمد عبد التواب ، ( 2)

 .61والى، مرجع سابق، ص  فتحي  (3)
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مخالفة  ىتعددها وقد جعل الشرع الجزاء عل داء الدفوع الشكلية عندهناك ترتيب معين ينبغي التزامه في إب وأخيرا: خامسا:

 في الترتيب. مكانتهالدفع الذي فاتت مناسبته أو الترتيب هو سقوط الحق في إبداء 

 وعناصره وأحكامه الدفع بالبطالن: الثاني المبحث

 تعريف البطالن لغة واصطالحاً: :ولالمطلب األ

 :البطالن في اللغة الفرع األول:

يبطل الشيء بطالنا ، أي ذهب ضياعا  وخسيرانا ، بطيل فيي حديثيه بطالية وأبطيل الباطيل هيو نقييض يعرف البطالن في اللغة من )

 .(2)()قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيدقال تعالى: . (1)الحق، وأبطل جاء بالباطل(

 .(3)لم يبق له أثر ، وما يعيد:وهو الكفر وما يبدي الكفر :طلوما يبدي البا ،ان جاء اإلسالم الحق:ل جاء اقية )وتفسير هذه اآل

 الفقه القانوني: اصطالحالبطالن في  الفرع الثاني:

 .(4)هو تكليف لعمل مخالف ال صلة له في القانون مخالفة تؤدي إلى عدم إنتاد اآلثار التي يرتبها القانون عليه

محيددة وأوجيب إتباعهيا فيإن مخالفية هيذه الصييغة تيؤدي إليى بطيالن  مما سبق يتضح أن القانون وضع لكل عمل إجرائيي صييغة

 العمل اإلجرائي مما يؤدي إلى عدم ترتيب أي آثار عليها.

 عناصر البطالن:أنواع و ب الثاني:المطل 

 يترتيب ؛عيام وبطيالنألحيد الخصيوم،  خاصية مصيلحة لحماية مقررة قاعدة مخالفة على يترتب :خاصبطالن نوعان؛  بطالنال

 .5العام يتعلق بالنظام فهو العامة المصلحة لحماية مقررة قاعدة مخالفة على

 وبطيالن الطعين، صيحف التبليي،، وبطيالن وإجيراءات اليدعوى صيحيفة بطيان :منهيا كثييرة، اإلجيراءات فيي نالاليبط وصيور

 .األحكام وبطالن التحقيق، وبطالن التنفيذ، إجراءات

 لي:للبطالن العديد من العناصر وتتلخص فيما ي

 / وجود عيب العمل اإلجرائي مخالفة للقانون.3

/ عدم ترتيب أي آثار قانونية على ذلك العمل اإلجرائي نسبة لوجود السبب به إذا أخال العمل اإلجرائيي فيي هيذه العناصير فإنيه 2

 يكون صحيحا  كما ورد في القانون وترتب عليه اآلثار القانونية.

 

                                                 
 .102ص  –مرجع سابق  –لسان العرب البن منظور  ( 1)

 .18 اآلية ،سورة سبأ  2))

 .2/570، بيروت ،المعارف ، دارالدين السيوطي وجالل الدين أحمد ، جاللينتفسير الجالل(3)  

 .101ص  مرجع سابق،والي،  فتحي(4)  

  167.ص الشكلية الدفوع الكردي،  )5(
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 م على اآلتي:3891ءات المدنية لسنة ( من قانون اإلجرا101نصت المادة )

للمحكمة في أي وقت أن تقوم بتصحيح أي خطأ إجرائيي وعليهيا أن تتخيذ ميا تيراه مناسيبا  مين إجيراء وتعيديالت حتيى تصيل إليى 

 حقيقة أي نزاع نظرا  عاجال  وناجزا .

تتخيذ ميا تيراه مناسيبا  مين تعيديالت مين الحكم بالبطالن ينهي اإلجراء وعلى المحكمة تصحيح الخطأ الموجود بالعمل اإلجرائيي و

سييراد. اإلعييالن  بعبييد الوهيياضييد/ عميير  سييالم / رعبييد القييادأجيل أن تنظيير النييزاع نظييرا  عييادال  ونيياجزا  وجيياء فييي سييابقة كمييال 

بطليت اإلجيراءات، أصيدرت محكمية الموضيوع حكميا  تيم مخالفتهيا  ضرورة إتباع الخطوات المنصوص عليهيا فيي القيانون وإذا

بكل طلباته، استأنف أمام قاضي المديرية الذي أمر بتأييد الحكم على أساس أنه يتم اإلعالن وكيان محيامي المطعيون ضيده  غيابيا  

قد طلب إعالنه باإلرشاد إال أن المحكمة رأت أن يتم اإلعالن عن طريق الجهة التي يتبع لهيا التيي أفيادت بأنيه يقييم خيارد اليبالد 

يسيلم إليى  توصية اإلعالن عن طريق المحكمة قالت طالما أن أسرته تقيم بيالمنزل فيإن اإلعيالن ولم تؤدي بإفادة أي عنوان يمكن

 .(1)م3871( من قانون اإلجراءات المدنية لسنة 3( البند )11أي شخص عمال  بنص المادة )

ون في خطوات كما ورد األصل أن يتم اإلعالن على حسب الطريقة التي نص عليها القانون وال يجب مخالفة ما نص عليه القان

في السابقة أنه لم يعرف عنوان يعلن فيه بأنه كان يقيم خارد السودان ولم يعرف له أي عنوان وفي ذلك البد من موافقة أو 

 معرفة الجهة التي يقيم فيها الشخص المراد إعالنه.

 تعريف اإلعالن: المطلب الثالث:

على الورقة وتسليمه صورة منها، أما اإلعالن القضائي فهو  عاالطالاإلعالن هو إخطار المدعى عليه وتمكينه من  

الوسيلة الرئيسة التي يرسمها قانون المرافعات في تمكين الطرف اآلخر من العلم بإجراء معين ويتم تسليم صورة من الورقة 

 .(2)القضائية لهذا اإلجراء على يد المحضر المعلن إليه أو من يحدده القانون بدال  عنه

 م على اآلتي:3891( من قانون اإلجراءات المدنية لسنة 10لى ذلك المادة )نصت ع

يتولى موظفو المحكمة تنفيذ أوامر التكليف بالحضور إال إذا أمرت المحكمة بغير ذلك لألسباب التي تراها أو نص القانون أوال: 

 على خالف ذلك.

 من األمر. يتم تنفيذ أوامر التكليف بالحضور بتسليم أو عرض نسخةثانيا: 

يتم تسليم أمر التكليف في الحضور إلى المدعى عليه شخصيا  ما أمكن ذلك إال إذا كان له وكيل وهو يتولى اإلعالن، جاء ثالثا: 

 ذلك في سابقة محمد خير حامد / ضد/ شركة أبو العال الزراعية.

مكتبه، يقدم الطعن بتقديم عريضة الطعن بالنطق اإلعالن يعتبر ورقة رسمية تسلم ورقة اإلعالن لمكتب المحامي أو تركها في و

بالخرطوم في استئنافها الذي لم يعلن بالطاعن إال بعد فوات األوان في ميعاد الطعن  في الحكم الصادر من محكمة االستئناف

 ولما كان اإلعالن ورقة رسمية فإنها تعتبر دليال  على مضمونها،

                                                 
 .59ص ، م3875مجلة األحكام القضائية لسنة (1)  

 .192ص  –م 3896منشأة المعارف لسنة  ،أصول صحف الدعاوى، محمود إبراهيم دمحم(2)  
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أو تركها في مكتبه يعتبر تبليغا  إلى الخصم الذي يمثله المحامي هذا ما نصت عليه  وتسلم ورقة اإلعالن إلى أحد محامي الخصم 

 ( من األمر األول الملحق بقانون القضاء المدني.31المادة )

ن المشرع أراد حكما  مغايرا  للحكم القديم ألنه مؤيد القاعدة يتفق م من هذا الحكم أ3891لمدنية لسنة قانون اإلجراءات ا ونص

 .(1)( من قانون اإلجراءات المدنية وأحكام قواعد الوكالة العامة58و  51كام المادتين )مع أح

( على أنه يسلم اإلعالن إلى المدعي شخصيا  1تقرر منها في البند ) (10م في المادة )3891وفي قانون اإلجراءات المدنية لسنة 

في السابقة تسليم اإلعالن إلى مكتب المحامي ألنه وكيل  أو من ينوب عنه والمحامي الخصم للخصم هو يعتبر وكيل لذلك جاء

 أحد الخصوم.

من األعمال اإلجرائية إعالنها على الخصم اآلخر ويرمى اإلعالن إلى إبطال  دأ المواجهة يطلب القانون في كثيرإعماال  لمبو

 ذا العلم.واقعة معينة أي علم المعلن إليه وإذا تطلبه القانون فهو يكون الوسيلة الوحيدة له

بالعلم المعني للواقعة كما أنه إذا تم وفق الشكل الذي  تكتمهبه أو تسببه االستعاضة عنه أو  أنه ال يجوز عند عدم القيام بمعنى

بعدم العلم. وذلك ألن عدم العلم الفعلي ال ينفي تخفيف العلم القانوني الذي تحقق اإلعالن وهو  االدعاءيتطلبه القانون فال يجوز 

وحدة اعتبار في نظر القانون، ولهذا فإن اإلعالن يتحقق قانونا  بتسليم صورة من اإلعالن بصرف النظر عن علم المعلن  مسألة

 .(2)ما تضمنهبإليه 

  بطالن اإلعالن: الرابع:المطلب 

يه تأسيسا  على أنه ستيفائه ألوامر القانون حتى ال يصل إلى علم المعلن إلإيبطل اإلعالن إذا وجه بطريقة تنطوي على غش رغم 

كان عمل أساسه سوء نية بقصد اإلضرار بالغير وال يكسب على موطنه حقا  ويجب نقضه، إذا تعين على المحضر أن ال يتأتى 

عنه في وقت لم يعلم أن من يريد إعالنه غائبا  عن موطنه يشمل ذلك غش في توجيه اإلعالن مبطل له ويكون اإلجراء باطل إذا 

 .(3)ة  على بطالنه ما إذا تشابه عيب لم تتحقق لسببه في إجراءنص القانون صراح

 :(4)أحكام بطالن اإلعالن :الخامسب لالمط

 االتية:في الحاالت  يبطل اإلعالن

إذا وقع البطالن في اإلعالن أن أحد المعلن إليهم خلو الصحيفة المسلمة إليه من البيانات : بالبطالن وسقوطه في حين الدفع  -3

واجب إتباعها ويترتب على إغفالها بطالن اإلعالن فإن لهذا المعلن إليه التمسك بالبطالن وتقديم دليله الماثل في الجوهرية ال

شرع يب فال يملك التمسك به إال لمن المدعى عليهم الذين صح إعالنهم أن يتمسك بسبب الع لغيرة منإعالنه وليس صورة 

 لمصلحته.

                                                 
 .59ص  ،م3875مجلة األحكام القضائية لسنة   (1)

 .91ص  ،البطالن المدني اإلجرائي والموضوعي ،عبدالحميد الشواري  (2)

 .367، الكردي، مرجع سابق، ص88مرجع سابق، ص  عثمان التكروري،  )3(

 .31-32مصطفي مجدي هرجة ، الطلبات العارضة، ص   )4(
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من الخصم الذي نسب فيه فيما عدا الحاالت التي تتعلق بالبطالن بالنظام العام.  ال يجوز البطالن :من حيث التمسك به  -2

تأسيسا  على ذلك فإن البطالن ال يقع بقول القانون وإنما تحكم به المحكمة إذا تمسك به الخصم بالطريقة التي رسمها القانون 

 وفي الوقت المناسب.

التمسك بالبطالن التنازل عنه ويتحقق التنازل بإعالن أراده النزول حقه  الذي من البطالن: للخصممن حيث النزول على   -1

 -التالية: صراحة  أو ضمنا  بالشروط 

 أن يصدر النزول ممن له الحق في التمسك بالبطالن. أوالً:

 ة للتقاضي.هي نفس األهلية المطلوببل المطلوب للنزول  تبرع ألهليةتوافر أهلية النزول وأهلية النزول ليست أهلية  ثانياً:

 لمعنى الصحيح.م تثبت فإننا لن نكون بصدد نزول باأن تثبت لدى الخصم إرادة النزول فإن ل ثالثاً:

 :عن البطالن نطاق النزول :السادسالمطلب 

كان سببه سواء كان عيب في الشكل أو عيب في غير الشكل ويحدد نطاق النزول فكرة ول عن البطالن أيا يمكن النز 

إذا كان البطالن ال يتعلق بالنظام العام فإن النزول عن الحق في التمسك به يكون جائز وهنا البد أن نفرق بين أمرين النظام العام 

 هما:

 أن يكون الحق في التمسك بالبطالن قد أعطاه القانون لشخص واحد هنا النزول يعتبر صحيحا .

 .(1)اصحيح يعتبر  نزول أحد أصحاب الحقخص بي التمسك بالبطالن ألكثر من شأن يكون القانون قد أعطى الحق ف

جاء ذلك في سابقة النعيم محمد ساتي /ضد/ ورثة أحمد إسماعيل التمسك بالبطالن مسبقة استثناء النظام العام أصدرت  

في الثمن الذي رسا به المزاد،  %5محكمة الموضوع حكما  بإيقاف البيع تأسيسا  على أن المطعون ضدهم عجزوا من توريد 

م استؤنف الحكم لدى محكمة الكلية فقضت بنقض 3872( من قانون المرافعات المدنية لسنة 17ومن ثم ارتكبوا مخالفة المادة )

بمصروفات الداللة وذلك ألن األمر بالبيع لم يصدر بناء  الحكم القاضي الجزئي وتسليم الطاحونة للمطعون ضدهم بعد وفاءهم 

هذا البطالن كما ال يجوز  لمصلحتهبطالن إال للشخص الذي شرع ( ال يجوز التمسك بال18على طلب من الدائن نص المادة )

 .(2)للشخص الذي تسبب فيه إال في الحاالت التي يتعلق فيها البطالن بالنظام العام

 الدفع بالبطالن لعدم توافر األهلية أو نقصها: :السابعالمطلب 

د متمتعا  بقواه العقلية م بان كل شخص يبل، سن الرش3891المدنية لسنة ( من قانون المعامالت 22و  23المادتين )نصت  

 لمباشرة حقوقه المدنية. سن الرشد ثمانية عشرة سنة قمرية كاملة.مل األهلية عليه يكون كا ولم يحجر

ه واجبات، أهلية الوجوب هي صالحية الشخص ألن تكون له حقوق مالية وعليفنوعان؛ أهلية وجوب وأهلية أداء،  االهليةو

وهي تنتهي لكل شخص بموته يمكن أن تكون كاملة أو ناقصة فهي وصف للشخص يقوم على مدى صالحيته للكسب أو لكسب 

 الحقوق وتحمل الواجبات.

                                                 
 .191حف الدعاوى ص أصول ص ،محمد محمود إبراهيم (1) 

 .56ص  –م 3871مجلة األحكام القضائية لسنة (2)  
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( من قانون 21أما أهلية األداء فهي صالحية الشخص لمباشرة التصرفات القانونية ومناط هذه األهلية هو التمييز المادة )

يتمتع بجميع الحقوق إال ما كان منها مالزما  لصفة اإلنسان الطبيعية وذلك  االعتباريم الشخص 3891لمدنية لسنة المعامالت ا

 في الحدود التي قررتها أو قررها القانون.

قد يكون من  هنا الممثلله نائب أو ممثل يعبر عن إرادته، وأهلية األداء لدى الشخص االعتباري بحكم طبعه، إنما يكون و

وفي هذا ال يختلف  ،فراد أو المدير أو أهلية الوجوب هي صالحية الشخص االعتباري لكسب الحقوق وتحمل االلتزاماتاأل

الشخص الطبيعي وذلك لسببين  الطبيعي عن االعتباري إال في كونه أهلية الوجوب لدى الشخص االعتباري أضيق منها لدى

 .(1)بالصدق أو الغرض الذي أنشئ من أجله الشخص االعتباري تقيدو  ص االعتباري في كونه ليس إنسانا  طبيعة الشخهما: 

)يكون الشخص قاصرا  إذا لم يبل، سن الرشد  م على اآلتي:3883( من قانون األحوال الشخصية لسنة 239وقد نصت المادة )

شئون القاصر ومن في  تولىي( من نفس القانون على: )238كما نصت المادة )كمه كل فاقد لألهلية أو ناقصها(. ويكون في ح

 حكمه من يمثله ويسمى بحسب الحال وليا  ووصيا  أو قيما  للقاصر(.

)يمثل القاصر سواء كان مدعيا  أو مدعى عليه في م على: 3891المدنية لسنة  ( على: من قانون اإلجراءات236ونصت المادة )

 الدعوى ولي للخصومة تعينه المحكمة(.

لطيفة حماد /ضد/ مريم أحمد وآخرين ولي الخصومة ضرورة تعينه إذا كان المتقاضي عديم األهلية. حاصل  وجاء في سابقة

الطعن الوحيد هو أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون فأخطأ في لما قضي تأييد حكم محكمة أول درجة الصادر على عكس 

ت في إقامة الدليل لحش في العقد في حين أن المطعون ضدها قد فشالوزن السليم للبيانات والذي بين قضاه على وجود غبن فا

على الجنون أو الغفلة وقد أبرم العقد، وذلك لما كان الحكم المطعون فيه قد طبق القانون تطبيقا  صحيحا  وال محل للطعن فيه ولما 

( 96الطعن إيجازا  بموجب أحكام المادة )كان حكم محكمة االستئناف مؤيد لحكم أول درجة ألوجه الطعن فيه أيضا  يتعين مطلب 

 .(2)م وإلزام الطاعن بالرسوم3871 ةمن قانون اإلجراءات المدنية لسن

القانون وأوجب إتباعها يؤدي ذلك إلى بطالن اإلعالن  حدودسبق أنه إذا كان هنالك نقص أو مخالفة لإلجراءات في  ويبدو مما

 الصورة التي حددها له القانون. يالقانوني وأن يتم تسليم اإلعالن على  والبد لكي يكون صحيحا  أن يكون مستوف  شكله

 مخالفة هذه اإلجراءات يؤدي ذلك إلى الدفع بالبطالن ويكون سببه هو مخالفة اإلجراءات التي حددها القانون.من وإذا تمكن 

 

 

                                                 
 .3/73م، 3885دار جامعة أم درمان اإلسالمية للطباعة والنشر، ، شرح قانون المعامالت المدنية السوداني ،محمد صالح علي (1) 

 .115ص  –م 3876مجلة األحكام القضائية لسنة   (2)
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 المحلي( –الدولي  –القيمي  –الدعوى  –بعدم االختصاص )الوظيفي  لدفعا: لثالثا المبحث

  ماهية االختصاص: االول:لمطلب ا

بمعرفة األحكام القضائية كما في سابقة  (1)االختصاص هو السلطة التي خولها القانون بمحكمة ما للفصل في نزاع ما 

شركة صناع ألواح الصلب ضد شركة المعمار للتجارة المحدودة وبأن االختصاص هو سلطة المحكمة بأن تتولى نظر الدعوى 

 .(2)ل فيهاوتفص

في الدعوى المعروضة أمامها لخروجها عن حدود واليتها طبقا   يقصد به منع المحكمة من الفصلدم االختصاص: الدفع بعو 

عمال  بالقواعد العامة في الدفوع الشكلية أن يبدي مع غيره من الدفوع الشكلية وقبل إبداء أي . واألصل و(3)لقواعد االختصاص

وفقا  لقانون اإلجراءات تصاص االخ العام أماكان الدفع ال يتعلق بالنظام  يعمل بهذه القاعدة إال أذا وال ،عيحكم أو دفع موضو

 (.20-36م ثالثة أنواع بجانب االختصاص الدولي تناولته المواد من )3891لسنة  المدنية

 الوظيفي: االختصاصبعدم  الثاني: الدفعب لالمط

صاحب الوالية العامة في  لقضاء الشرعي وكل من القسمين يقيدرين القضاء المدني واإلى قسمين كبي قسم القضاء في السودان

شأن المنازعات الخاصة له ومن ثم فإن القضاء المدني يختص بكل ما هو غير منطوي تحت لواء األحوال الشخصية للمسلمين 

تكون والية القضاء في  ،فيها يث جاءم ح3896( من قانون الهيئة القضائية لسنة 31بصفة عامة ونصت على ذلك المادة )

السودان لجهة قضائية واحدة تسمى الهيئة القضائية وتكون مسئولة مباشرة  لدى رئيس الجمهورية في أداء أعمالها نظرا  للتمييز 

ال مجال لنشوء مشاكل التنازع على االختصاص بين  هفإن.الواضح بين االختصاصيين غير مقصود أصال  كما هو الحال 

جهتين المذكورتين، بل أن تضارب ذلك االختصاص كما هو الحال شأن المنازعة المدنية واالتحادية باحتمال تداخل كل من ال

 ص بغيرها من دوائر المحاكم.صاالفئتين هل يمكن الدفع أمام الدوائر المدنية بحجة نوع االخت

وعلى ذلك فإن تلك  .محاكم مستقلة لقيام الدوائر إمكانية تلك ونظرا  لعدم إلى أن أمرا  غير مقصودى يذهب هنالك رأ 

الدوائر وإن كانت متخصصة في النظر إلى نوعية القضايا وأنها تابعة لجهة قضائية واحدة منها ال وجود معه بالدفع بعدم 

 .الوالئجاالختصاص 

 الدعوي: االختصاصالدفع بعدم  المطلب الثالث:

رئيس الذي عن طريقه توزع القضايا على المحاكم باختالف شرائعها ومن ثم تنفذ يعتبر موضوع الدعوى هو الضابط ال        

كل فئة منها االختصاص بنوع معين من المنازعات وقد أتى التساؤل حول ضرورة وتخصيص القضاء حتى يتالزم األمر مع 

قوام المحكمة وأصلها بحيث أن تخصيص المحاكم المعمول بها حاليا  وذهب رأي إلى ضرورة ذلك التخصيص استنادا  على أن 

لم يكن متخصصا  وأن ذلك من شأنه أن يصور الحكم من تخصص المحكمة ذاتها، فأيدي تلك المحكمة ال شك ضائعة رغم 

  ،جانب القضاء الواقف لها يعمل فيأن لم يكن ذلك التخصيص من فرد تخصيص القاضي 

                                                 
 .30ص  ،ن اإلجراءات المدنية السوداني بين التحليل والتطبيققانو ،حيدر احمد دفع ِللا  (1)

 .32ص ، م3880مجلة األحكام القضائية لسنة   (2)

 .380ص ، مرجع سابقأحمد ابو الوفا،   (3)
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من  المجاالت العالمية فإنه أمر غير الزم في مجال القانون واأل كما أن ذلك التخصيص من ناحية أخرى وإن كان ضروريا  في

المتخصص كما قيل بحق يحتاد إلى عدد غير قليل  فإن القضاءهذا هدم ألداة بناء على معول  من شأنه أن يلحق إثباته قد يتغير

 .(1)من درجات القضاء األمر الذي تعجز عنه اإلمكانيات المتاحة

 الختصاص النوعي:طبيعة ا :المطلب الرابع

 ي به من تلقاء نفسها ولو لم تثير أمرابحيث تستطيع المحكمة أن تقض العامالنظام  من االختصاص النوعي للمحاكم يعتبر 

لمحكمة العليا من التي جاء فيها االختصاص النوعي ل /ضد/ بديعة سليمان حسن فعبد اللطيجاء ذلك في سابقة ريا  ،لخصومل

تلقاء  به منان تقضى  من سلطة المحكمة العامة بحق موضوع االختصاص نفسها. هلمن تلقاء  تقضي به النظام العام ولها أن

 األطراف؟نفسها ولو لم يثيره أحد 

كل أجزاء القطر، ولما كان  أن يكون شهادة بحث ألنه عام ينسب علىلمحكمة العليا المحلي ال يمكن ان اختصاص ا       

د الخصوم فضال  عن أن العام فإن المحكمة تقتضي به من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك به أحاالختصاص النوعي من النظام 

موقع نظر هذا الطعن إال أنه رد في أكثر من دفع بعدم االختصاص لهذه المحكمة بصراحة  وإن لم يكن ي المطعون ضدهمحامي 

 .(2) التقاضيمراحل ما ينقاد منه أن هذا النزاع قد استنفذ جميع ممعرض رده على الطعن  في

 القيمي: االختصاصالدفع بعدم  :المطلب الخامس

المنازعات بينها ة األولى والثانية والثالثة، ورفع الدرج محاكم منمن حيث االختصاص فإن القانون قد قسم المحاكم إلى  

كننا يم .ضه إذ بالنظر إلى قيمة الدعوىوفقا  لقيمتها المالية وأوجب عليها مراعاة ذلك التقسيم ولما كان حكمها معينا  يقتضي نق

 ل فيها كما أن الرسوم المقدرة عليها يجب تحصيلها وفقا  لنسبة مئوية من تلك القيمة.معرفة المحكمة المختصة بالفص

من الناحية األولى يتوقف عليه تحديد االختصاص ومن الناحية الثانية يفيد في له أهمية خاصة حيث  تقدير قيمة الدعوىو

( منه تساعد 57م قواعد معينة تناولتها المادة )3891قرير الرسوم الواجب تحصيلها وقد وضع قانون اإلجراءات المدنية لسنة الت

 ، (3)على تقدير قيمة الدعوى وفقا  للقواعد المنصوص عليها في الجدول األول الملحق بهذا القانون

د /ضد/ مهدي عبدالحميد مهدي قبول األطراف المقاضاة أمام وجاءت ضوابط االختصاص القيمي في سابقة أحمد سليمان أحم

قاضي الذي يستمع للبيانات ليس وال يبطل اإلجراءات، إال إذا أصر األطراف أن ال قاضي غير مختص قيميا  يعتبر تنازال  منهم

م العام بالرغم من أن بالرغم من أن الحكم أصدره القاضي المختص في الحكم، ألن االختصاص القيمي من النظا صاختصا اله

قانون اإلجراءات المدنية حدد االختصاص القيمي للدعاوى إال أن هناك ثمة ضوابط لتطبيقها يخرد مسألة االختصاص القيمي 

ألن قبول المقاضاة أمام قاضي غير مختص مسألة شخصية ويعتبر تنازل وال دخل لهذا األشياء التي تقع تحت النظام العام من 

 إال أمام هيئة العدالة. ني أن مناقشة االختصاص ال أثر لهوالضابط الثاالنظام العام 

 

                                                 
 .105مرجع سابق، ص  ،أحمد السيد صاوي(1)  

 .73ص  ،م3872مجلة األحكام القضائية لسنة   (2)

 .51ص  م،3891السوداني لسنة  جراءات المدنية، قانون اإلرمحمد الشيخ عم  (3)
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 الدولي: االختصاصبعدم  السادس: الدفعالمطلب 

الدولة كما أن  هتحددول إقليمها لذلك فإن المجال المقارن لتطابق تشريعات الد وتطبقها فيها تصدر تشريعات كل دولة 

على رعايا الدول األجنبية، وإن كانت هذه القاعدة واضحة إال أن االستثناء  ال تطبقوات توجه أصال  للوطنيين فيها، التشريع

ح يلحق بها في مجال العالقات ذات الطابع الدولي إذ أن من الممكن أن تطبق قوانين الدولة خارد إقليمها كما يمكن أن تسم

-7حدود والية القضاء لمحاكم السودان في المواد من ) فيلتي القواعد ا وقد عالج القانون  بتطبيق قوانينها.الدولة لقوانين أجنبية 

الفصل الثاني من قانون اإلجراءات المدنية  فيع هذه القواعد في صعيد واحد فذكرها أن يجم السوداني ( وقد رأى المشرع 35

مدعى عليه وجعل رعاية الكذلك راعى القانون األصل أن تؤدي الدولة العدالة في إقليمها وأن األصل كذلك هو وم 3891لسنة 

و لم يكن متوطنا  في السودان معقودا  للمحاكم السودانية بالنظر في الدعاوى التي ترفع على السودانيين ول القانون االختصاص

المحاكم السودانية بالدعاوى التي ترفع على األجنبي الذي له موطن في السودان أو محل إقامته في السودان وذلك فيما  وتختص 

ا الدعاوى المتعلقة خارد السودان فيما عدا ثبوت االختصاص للمحاكم السودانية هو وجود موطن أو محل إقامة المدعى عد

 عليه األجنبي في السودان.

 المحاكم بالنظر في نوعية الدعاوى: اختصاصالدفع بعدم  المطلب السابع:

التي ترفع فيها الدعاوى على األجنبي الذي ليس له الحاالت  السوداني م3891اإلجراءات المدنية لسنة  تناول قانون 

بعقار أو منزل موجود في  إذا كان موضوع النزاع متعلقاألولي؛ موطن أو محل إقامة في السودان حيث جاءت في حالتين 

وقف في  إذا كانت الدعوى متعلقة بالتزام نشأ أو عقد في السودان وكانت متعلقة بإفالس أو عن أفعالالسودان، والثانية؛ 

 السودان.

في الخارد  قد تم في السودان ولو كان قد نفذ يكفي ثبوت االختصاص للمحاكم السودانية أن يكون العقد بالنسبة لاللتزام التعاقدي

االختصاص الدولي للمحاكم دارة التصنيع التي جاء فيها ينعقد جاء ذلك في سابقة أدريانو قارديال /ضد/ شركة إسكندرية إل

في الدعاوى التي ترفع على األجنبي الذي ليس له موطن في السودان أو محل إقامة إذ كان موضوع الدعوى داخل  السودانية

 .(1)السودان

( من القانون تعالج الحاالت التي ينعقد فيها االختصاص للمحاكم السودانية على الرغم من أن المدعى عليه أجنبي 300المادة )

 وهي:

فسخ زواد وتطليق شرعي شرط أن تكون الدعوى مرفوعة من زوجة لها موطن في كانت الدعوى متعلقة بطلب  -3

 السودان متى هجر الزود زوجته وجعل موطنه في الخارد.

 إن كانت الدعوى متعلقة بطلب نفقة للصغير المقيم في السودان أو ألحد األبوين أو الزوجة متى ما كان لها موطن فيه. -2

 .(2)ير المقيم في السودان أو لسلب الوالية عن نفسه أو الحد منهامتى كانت الدعوى بشأن تعيين الصغ -1

                                                 
 .96ص  ،م3896مجلة األحكام القضائية لسنة   (1)

 .62ص  ،م3879مجلة األحكام القضائية لسنة   (2)
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متى كانت الدعوى متعلقة بمسألة من مسائل األحوال الشخصية وكان المدعي سودانيا  أو أجنبيا  إذا لم يكن المدعى  -1

 عليه موطن معروف في الخارد أو كان القانون السوداني هو الواجب التطبيق.

ى األجنبي الذي ليس له موطن أو محل إقامة في السودان متى كانت الدعوى متعلقة بمسألة من الدعاوى التي ترفع عل -5

مسائل الوالية على المال، متى ما كان للقاصر أو المطلوب المحجور عليه موطن أو محل إقامة في السودان المادة 

ا إذا قبل المدعى عليه ذلك (، ينعقد االختصاص لمحاكم السودان ولم يكن موضوع الدعوى داخل اختصاصه31)

صراحة  أو ضمنا ، وال تقضي المحكمة بعدم االختصاص من تلقاء نفسها )ينعقد االختصاص لمحاكم السودان بناءا  

 .(1)(32، 8، 9على سبب من األسباب الواردة في المواد )

الختصاص الدولي للمحاكم السودانية وجاء ذلك في سابقة مجموعة شركة دما يسن /ضد/ دومن اندرمان التي جاء فيها ينعقد ا

للنظر في الدعاوى التي ترفع على األجنبي الذي ليس له موطن أو محل إقامة في السودان إذا كانت الدعوى متعلقة بالتزام نشأ 

 .(2)أو نقد أو واجب التنفيذ في السودان

 الدفع بعدم االختصاص المحلي: الثامن:ب المطل

عن عدم  يمكن التقاضي والقيمي. أنهللمحكمة يختلف عن الدفع بعدم االختصاص النوعي  الدفع بعدم االختصاص المحلي 

االختصاص المحلي للمحكمة ويكون للحكم الصادر في مثل هذه الدعوى حكم صحيح رغم عدم اختصاص المحكمة التي 

 أصدرته محليا . ذلك ألن االختصاص المحلي ليس من النظام العام.

الختصاص يمنع على المحكمة النقد في موضوع الدعوى قبل الفصل في الدفع بعدم االختصاص يعني أن في حالة الدفع بعدم ا

 ال اختصاص لها في الفصل في موضوع الدعوى.

يجب إثارة الدفع بعدم االختصاص المحلي مبكرا  إنما تفسيره قبوال  ضمنيا  لالختصاص المحلي وذلك خالفا  للدفع بعدم 

 .(3)قيمياالختصاص النوعي وال

يراعي المشرع في الغالب مصلحة المدعى عليه ومن ثم ال تتعلق قواعد االختصاص المحلي بالنظام العام وبناءا  على ما تقدم 

 ينتج اآلتي:

يصح اتفاق الخصوم على مخالفة قواعد االختصاص المحلي ويكون هذا االتفاق ملزم لهم فال يجوز للمدعى عليه إذا   -3

 تفق عليها أن يدفع بعدم اختصاصها.المحكمة المتم رفع الدعوى أمام 

الذي يدلي بالدفع بعدم االختصاص المحلي هو المدعى عليه وحده لذلك من تدخل تدخال  اختصاصيا  ال يجوز له أن   -2

 يبدي بالدفع بعدم االختصاص المحلي.

اختصاص هذه المحكمة وال  إذا كان االختصاص لمحكمة المدعي وأقام الدعوى أمام محكمة أخرى شق ذلك عن قبوله -1

 يدفع بعدم االختصاص المحلي. بعد أنيجوز له فيما 

                                                 
 .383مرجع سابق، ص ، أحمد أبو الوفاء  (1)

 .75م، ص 3861، دار المعارف، قانون المرافعات المدنية والتجارية ،عبدالخالق عزت  (2)

 .298ص  ،م3893مجلة األحكام القضائية لسنة   (3)
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يجب على المدعى عليه أن يبدي الدفع بعدم االختصاص المحلي مع سائر الدفوع الشكلية وقبل التكلم في الموضوع  -1

 وقبل إبداء أي طلب وإال سقط الحق واإلدالء به.

 وى كطرف متهم أن تتمسك بعدم االختصاص المحلي.ال يجوز للنيابة إذا حضرت ممثلة في الدع  -5

 ليس للمحكمة أن تقضي من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها محليا .  -6

الحكم الصادر في محكمة غير مختصة اختصاصا  محليا  يجوز أن يطعن فيه بطريق الطعن المناسب، وفي ميعاده، ومتى 

 انقضت مواعيد الطعن فيه أصبح باتا .

لمبدأ تبعية المحاكم بعضها للبعض  احترامإما ؛ لق بالنظام العامت التي يكون فيها االختصاص المحلي متعالحاالهنالك بعض 

أو ألن والية المحكمة التبعية أو  اآلخر أو ألن القضاء ال يسلط على قضاء آخر إال إذا كان األول أعلى درجة من الثاني،

ها األصلي، أو ألن المشرع يستوجب حتما  أن تختص محكمة معينة التكميلية تقضي حتما  أن تختص هي إلى جانب اختصاص

 .(1)بالدعوى رعاية لمصلحة الغير

تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ويجوز الدفع به  ،عدم اختصاص المحكمة بسبب عدم واليتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتهاو

حكمة إذا حكمت بعدم اختصاصها أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها في أي حالة كانت عليها الدعوى ولو في االستئناف يجوز للم

 .(2)إلى المحكمة المختصة

يبدو مما سبق أن الدفع بعدم االختصاص ضمن الدفوع الشكلية التي يمكن أن يدفع فها المدعى عليه في الدعوى تعقيب الباحث: 

النظام العام يجب إبداؤه مع غيره من الدفوع الشكلية، وإذا التي أقامها ضده المدعي إذا كان الدفع بعدم االختصاص ال يتعلق ب

نوعي كان من النظام العام فإن المحكمة تحكم به من تلقاء نفسها ولو لم يثيره أحد من الخصوم كما هو الحال في االختصاص ال

 .حكم معينل

 :ثخاتمة البح

 ىلي جملة من النتائج والتوصيات علاثار توصل الباحث ا يترتب عليها من الدفوع الشكلية وما بعد الدراسة والبحث في       

 النحو التالي:

 :النتائج أوال:

 توصل اليها الباحث: التيهم النتائج أ 

صيغة محددة وأوجب إتباعها وإن مخالفة هذه الصيغة تؤدى إلى بطالن العمل  إجرائيوضع لكل عمل  أن القانوننجد   .3

 قانونية عليها. اثار أي، مما يؤدى الى عدم ترتيب اإلجرائي

يميزها عن  وهذا مامنهما،  أيإبدا  فيوإال سقط الحق تفرقة ها مءبدايجوز إ جملة واحدة وال بدا الدفوع الشكلية معايجب إ .2

 الدفوع الموضوعية.

                                                 
 .32مرجع سابق، ص ، حيدر أحمد دفع ِللا  (1)

 .17ص ، قواعد التقاضي المدني في قانون اإلجراءات المدنية ،رمضان علي محمد  (2)
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ع يرتب انهاء النزا واليمس جوهر الحق،  ال يثالمتفق علية، بح الشيءيجوز حجية  ال الشكلي الدفع الصادر فيالحكم  .1

 .محكمةلامام ا إنهاءهوانما يرتب 

فال يجوز  اختصاصها،إذا حكمت محكمة اإلستئناف بخطأ قبول الدفع الشكلي الذي حكمت به محكمة الدرجة األولي لعدم  .1

 لها ان تتصدى لموضوع الدعوى وإنما تعيده الى محكمة الدرجة األولى لتنظر فيه.

، وبهذا ينتقل هذ الحق من الخصم سهالعام تقضي به المحكمة من تلقاء نفإذا كان يتعلق بالنظام ا االختصاصالدفع بعدم  .5

يتعلق بالنظام العام يتعين التمسك به من قبل غيره من  وإذا لمحسم الدعوى،  في تأخيرالى المحكمة لئال يستغله الخصم 

 الدفوع.

 د الخصوم بينما البطالن العام هو ماألح فة قاعدة مقرره لحماية مصلحة خاصةالدفع بالبطالن الخاص تترتب عليه مخال .6

 مخالفة قاعدة مقرره لحماية مصلحة عامة تتعلق بالنظام العام. ىيترتب عل

  :التوصياتثانيا: 

 :باآلتييمكننا في هذا المقام التوصية 

يكون  تيالتحدد الحاالت  أكثر مواد ألهميتها بإضافة المدنية نسبة الدفوعدراسة  السوداني التوسع فيالمشرع نوصى  .3

 .موضوعييكون فيها الدفع  التيالت والحا شكليفيها الدفع 

االخذ بقاعدة وجوب الدفوع الشكلية واسبابها معا قبل التعرض لموضوع  الموضوع نوصى بضرورةهمية هذا أل  .2

 .حتى لو تعلق الدفع بالنظام العاماو تقديم دفع بعدم القبول  دكسبا للزمن والوقت والجه الدعوى

 أكثر ن يولوهوالهام وأ الحيويالموضوع  هذا فين يبحثوا بعمق أ وذوي االختصاصالباحثين والطالب  كما نوصى .1

 .اهمية

 :المراجع

 القران الكريماوال: 

 .كتب تفسير القران الكريم ثانيا:

 .2/570،المعارف، بيروت أحمد، دارتفسير الجاللين، جالل الدين السيوطي وجالل الدين  .3

 جم اللغة العربية:قواميس ومعا ثالثا:

 (.1،201إبن فارس، معجم مقاييس اللغة، ) -3

 .3بيروت، د –إبن منظور، لسان العرب، المجلد الثاني، دار صابر  -2

 كتب القانون: ثالثا:

 مصر.باإلسكندرية،  (، أصول صحف الدعاوى، منشأة المعارف3896إبراهيم، محمد) .2
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 مصر. ،الناشر منشأة المعارف باإلسكندرية لمرافعات،نظرية الدفوع في قانون ا م(،3883) ابو الوفا، أحمد، .1

، دار محمود للنشر والتوزيع.3886) محمد عزمي، البكري، .1  (، الدفوع في قانون المرافعات فقها  وقضاء 

 الدعوى-واالختصاصالوجيز في شرح قانون أصول المحاكمات الشرعية: المحاكم  ،م(3887) عثمان، التكروري، .5

 .األردن-عمانوطرق الطعن فيها، دار الثقافة للنشر والتوزيع،  ألحكاما-القضائيةوالخصومة 

 بدون نشر. ،1، ط3ة دندراسة مقار م(، قانون اإلجراءات المدنية السوداني بين التحليل والتطبيق،2037دفع ِللا، حيدر، ) .6

 .  3لبنان، ط-(، مختار الصحاح، دار المعرفة، بيروت2005) الرازي، محمد، .7

 مصر. ،النهضة العربية ية والتجارية، دارم(، الوسيط في شرح قانون المرافعات المدن3893) أحمد،السيد صاوي،  .9

 مكتبة النهضة العربية. ،، القاهرةالمصري ،قانون المرافعات المدنية والتجارية في(،الوجيز 3857) ،رمزيسيف،  .8

 . اإلسكندرية مكتب الجامعي الحيث،الم(، البطالن المدني اإلجرائي والموضوعي، 2007) عبد الحميد، الشواري، .30
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 داتاالعتما مخاطر لتقليل الليبية الجمارك وإدارة التجارية بالمصارف التشغيلية الرقابة أنظمة كفاءة مدى

 )بنغازي بمدينة الليبية الجمارك وإدارة التجارية المصارف على ميدانية )دراسة الُمستندية

The Efficiency of the Operational Control Systems in Commercial Banks and the Libyan 

Customs Administration to Reduce the Risks of Documentary Credits (A field Study on 

Commercial Banks and the Libyan Customs Administration in Benghazi( 

 رنورا إدريس شاكيإعداد الباحثة/ 

 ليبيا ،بنغازي جامعة االقتصاد، كلية المحاسبة، بقسم تدريس هيئة عضو

Email: Noura.shakeer@uob.edu.ly  

 :ملخص الدراسة

كفاءة أنظمة الرقابة التشغيلية لدى المصارف التجارية الليبية فيما يتعلق بالعمليات الُمنظمة  مدى هدفت هذه الدراسة إلي تقييم

ءة أنظمة الرقابة والتفتيش لدى إدارة الجمارك الليبية، من وجه نظر كالً من موظفي المصارف لالعتمادات الُمستندية، وتقييم كفا

وزعت  استمارتي استبيان األولىالتجارية ومفتشي ومخلصي إدارة الجمارك بمدينة بنغازي، ولتحقيق غرض الدراسة تم تصميم 

( استمارة استبيان 17زيع عدد )يطة الختبار افراد العينة وتوعينة المصارف، حيث تم استخدام أسلوب العينة العشوائية البس ىعل

( استمارة 95العاملين بالمصارف التجارية والمتعلقة أعمالهم بعملية فتح االعتمادات الُمستندية وتنفيذها، وتم استرداد عدد ) ىعل

 استبانة قابلة للتحليل.

( استمارة تم استرداد 02لجمارك، حيث بلغ عدد االستمارات الموزعة )أما استمارة االستبيان الثانية فقد وزعت على عينة إدارة ا

( استمارة قابلة للتحليل، كما تم تطبيق األسلوب اإلحصائي الوصفي االستنتاجي لتحليل البيانات التي ُجمعت مثل 71عدد )

تزام لى وجود تدني في مستوى الالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وبعض االختبارات اإلحصائية، خلصت الدراسة إ

المصارف التجارية باإلجراءات والشروط المنظمة لعملية فتح االعتمادات، مع وجود تدني في مستوى التزام إدارة الجمارك 

بتطبيق ضوابط وإجراءات التفتيش والرقابة على البضائع، مما أدى إلى استشراء الفساد وتزايد عمليات االحتيال وتهريب األموال 

من النقد األجنبي للخارج دون ورود بضائع تعادل قيمة تلك التحويالت، وأوصت الدراسة بضرورة تفعيل أنظمة الرقابة على 

العمليات التشغيلية المرتبطة باالعتمادات المستندية  واعتماد شهادات التفتيش الصادرة عن شركات التفتيش الدولية بدال من 

 شركات التفتيش المحلية.

 إدارة الجمارك، االعتمادات المستندية.الرقابة التشغيلية، المصارف التجارية،  :المفتاحيةالكلمات 
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The Efficiency of the Operational Control Systems in Commercial Banks and the Libyan 

Customs Administration to Reduce the Risks of Documentary Credits (A field Study on 

Commercial Banks and the Libyan Customs Administration in Benghazi( 

Abstract: 

This study aimed to assess the efficiency of operational control systems of Libyan commercial 

banks in relation to the processes regulating letters of credit, and evaluating the efficiency of the 

control and inspection systems of the Libyan Customs Administration, from the point of view of 

each of the commercial bank employees, and customs officials in the city of Benghazi. To achieve 

the purpose of the study, the first two questionnaire forms were designed and distributed to a 

sample of banks, where the simple random sampling method was used to test the sample members. 

Where (71) questionnaires were given to employees of commercial banks. They were related to 

their work in the process of opening and implementing documentary credits, only (59) 

questionnaires that can be analyzed were retrieved. As for the second questionnaire form, it was 

distributed to a sample of the Customs Administration, where the number of distributed forms 

reached (20). However, only (14) forms were retrieved for analysis. In addition, the descriptive 

inferential statistical method was also applied to analyze the collected data, such as arithmetic 

averages, standard deviations and some statistical tests. The study has concluded that commercial 

banks show a low level of commitment, when it comes to the procedures and conditions regulating 

the process of opening credits. And with a low level of commitment from the customs 

administration to apply the controls and procedures for inspection and control of goods. Which led 

to widespread corruption, increased fraud and smuggling foreign currency abroad without 

receiving goods in return for the value of those transfers. 

The study recommended the necessity of activating control systems over the operational processes 

associated with documentary credits and approving inspection certificates issued by international 

inspection companies instead of local inspection companies. 

Keywords: Operational Control، Commercial Banks، Customs Administration، Documentary 

Credits.  
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  :مقدمةال

، بها لدول ومعدالت النمو االقتصادياقتصادات تلك ا يشكل تهديداً كبيراً على اإلداري في الدول الناميةإن انتشار الفساد المالي و

ود تلك الدول التي تعاني من وج سيما ، الانهيارها بشكل سريع وممارساته وسرعة انتشاره يؤدي إلىكما أن تنوع أشكال الفساد 

فشي تأجهزة الدولة الرقابية وضعف  إلىليبيا اليوم، مما أدى نزاعات وانقسامات سياسية وازدواجية السلطة كما هو الحال في 

 لظاهرة الفساد وإفالت المفسدين من المسائلة القانونية في ظل فوضى الصراعات السياسية.

"ليبيا" من الدول األكثر فساداً واألقل شفافية، أن ، 0279لدولية في تقريرها الصادر سنة حيث صنفت منظمة الشفافية ا

 حيث جاءت، ميةاإلفريقي للتن المصرفالدولي و المصرف منوالتقارير الصادرة  ديوان المحاسبة تقارير ىعلواستندت في ذلك 

، وذكر ديوان المحاسبة أن عدم تفعيل (1)القطاع العامفي مجال  من حيث الفساد " دولة761" من أصل "767ليبيا في المركز"

بالتالي وللوصول إلي هذا المؤشر،  المساءلة بمؤسسات الدولة هي من أهم المسبباتضافة إلي غياب أنظمة الشفافية والقضاء باإل

اللذان  ،دارة الجمارك الليبيةوإ القطاع المصرفي الليبياإلداري لدى والفساد المالي  ىلتسليط الضوء علفإن هذه الدراسة تحاول 

تحولت من تي الالمستندية االعتمادات ب فيما يتعلق، خاصتا ًاالتصال بالعالم الخارجيالعصب االقتصادي للدولة وحلقة  يمثالن

ة موسيلة مضمونة للتجارة الخارجية إلي وسيلة لتهريب األموال إلي خارج ليبيا دون دخول ما يقابلها من سلع وبضائع تعادل قي

 .تلك التحويالت

على وجود خروقات خطيرة في النظم المصرفية و الجمركية ترتب  0276-0279لسنة ذكر تقرير ديون المحاسبة  كما

ركية غرض التهرب من الرسوم الجمالتوريدات بندية والمستندات برسم التحصيل وها تنامي ظاهرة التالعب في االعتمادات المست

تهريبها للخارج باستخدام وسائل غير قانونية تشكل جرائم جنائية وفقا لقانون العقوبات وقانون و بية العملة األجن ىاالستحواذ علو

حيث أمتد تأثير هذه الخروقات إلي استنزاف احتياطيات مصرف ليبيا  وقانون غسيل األموال وغيرها، الجرائم االقتصادية

حتياطيات للمضاربة بالعملة دون أن تقابله سلع و خدمات تستفيد منها المركزي من النقد األجنبي و السماح باستمرار استنزاف اال

ة في حصيلة اإليرادات السيادي دنيالدولة، وإحداث أضرار جسيمة باالقتصاد الوطني يمتد أثره إلي سنوات عديدة مع حصول ت

 .(2)مصرفي الليبيإضعاف الوضع االئتماني للنظام الام لألسعار وزيادة تفشي الفساد وارتفاع المستوى العو

        :مشكلة الدراسة

باللوائح ب التالعكذلك و ،إدارة الجماركو المصارف التجارية الليبية في كالً من انتشار الفساد الماليمشكلة الدراسة في  مثلتت

 المستندية تالعتماداا القائمة بعملية فتحالمصارف من قبل الموردين و إقفال االعتماداتوتنفيذ و لعملية فتحالمناشير المنظمة و

 ركية مزورة من قبل بعض الشركاتمن خالل القيام بتقديم إقرارات جم ،شركات التفتيشومصلحة الجمارك ومخلصي الجمارك و

 ،أصنافهاومن موظفي المصارف فاتحة االعتمادات دون توخي الدقة عند معاينة اسعار البضائع  والمستوردين وقبولها

                                                           
 .709،706، ص ص 0279تقرير ديوان المحاسبة الليبي  -1 

 .075ص  ،0279لعام  المحاسبة،تقرير ديوان  -2 
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المستندات المتعلقة بها عند التسوية وفقاً لما هو موجود بمصلحة الجمارك فعال ودون و اتقرارها لإلوعدم التأكد من مطابقت 

  .استيفائهم لشروط فتح االعتماداتمن مراكزهم المالية وتراخيصهم و التحقق

نظمة أب بالتزامن مع وجود ضعف لدى المصارف التجارية  أنظمة الرقابة التشغيليةب قصوراألمر الذي أثبت وجود 

دات توريد كتقديم فواتير ومستن الغير قانونية العديد من المخالفات حدوث مما أدى إلي ،إدارة الجمارك الليبيةالتفتيش بو الرقابة

 ،غير صحيحة من قبل بعض األفراد ومخلصي الجمارك من أجل تخفيض قيمة البضائع الواردة وتهربا من تسديد الرسوم الجمركية

لقة تزوير عند مالحظة شبهات متعوالغش ال حاالتثبات م أجهزة  التفتيش اآللي لكي يتم إأهمية استخدا على  عدم التركيز كذلك

د لخارج دون توريُحولت قيمتها لحيث تم اكتشاف عدد كبير من الحاويات الفارغة التي  ،المطاراتالموانئ وبل بالوزن من ق  

حاوية فارغة  97حاوية فارغة وميناء الخمس عدد  771طرابلس عدد  في ميناء 0276التي بلغت حتى عام بضائع مقابلها و

 .(3)حاوية فارغة وذلك حسب تقارير وحدات التفتيش الجمركي بالموانئ 735باإلضافة إلي ميناء مصراته بعدد 

 :بالتساؤلين اآلتيينه فإن مشكلة الدراسة يمكن أن يعبر عنها على و

 ات الُمستندية.العتمادفيما يتعلق بالعمليات الُمنظمة للدى المصارف التجارية الليبية  أنظمة الرقابة التشغيليةمدى كفاءة  ما -7

 .من الخارج التفتيش لدى إدارة الجمارك الليبية فيما يتعلق بالبضائع المستوردةمدى كفاءة أنظمة الرقابة وما  -0

 :فرضيات الدراسة

 فرضية العدم: الية بناء علىصياغة الفرضيات الت تساؤالت الدراسة تم لغرض اإلجابة على

العتمادات اروط الصحيحة المنظمة لعملية فتح تطبق المصارف التجارية الليبية اإلجراءات والش :األوليالفرضية الرئيسية  -1

 المستندية.

 الفرضيات الفرعية التالية: سمت الفرضية الرئيسية األولى إلىكما قُ 

 الضوابط العامة لفتح االعتمادات الُمستندية.بتطبيق ية : تلتزم المصارف الليبالفرضية الفرعية األولي -

 تلتزم المصارف الليبية بشروط فتح االعتمادات الُمستندية. الفرضية الفرعية الثانية: -

 .لفتح االعتمادات الُمستنديةارف الليبية باإلجراءات الصحيحة تلتزم المص الفرضية الفرعية الثالثة: -

 البضائع المستوردة. على التفتيش والرقابةإجراءات و ضوابطلليبية بتطبيق إدارة الجمارك ا زمتلتالفرضية الرئيسية الثانية:  -2

 الفرضيات الفرعية التالية: سمت الفرضية الرئيسية الثانية إلىقُ  كما

 .مية والعملية للمفتشين الجمركيين: تتوفر المهارات العلالفرضية الفرعية األولي -

 .فر اإلمكانيات المادية والمعلوماتية بإدارة الجماركتتوالفرضية الفرعية الثانية:  -

 ضوابط وإجراءات االستيراد من الخارج في التالي:تطبيق تلتزم إدارة الجمارك الليبية ب الفرضية الفرعية الثالثة: -

 ما يتعلق بقوائم الشحن. -

 ها.على اإلفراج يتعلق بإجراءات معاينة البضائع وما  -

                                                           
   3 - تقرير ديوان المحاسبة، لعام 0279، ص 002.
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 لجمركية للبضائع المستوردة من الخارج.ما يتعلق باإلجراءات ا -

  :أهداف الدراسة

 :ما يليتحقيق  تهدف هذه الدراسة إلى

لقوانين ال قيا  مدى التزامها باللوائح ومن خالبالمصارف التجارية الليبية  أنظمة الرقابة التشغيليةمدى كفاءة  التعرف على -7

 .مصرف ليبيا المركزي المنظمة لعملية االعتمادات المستندية الواردة في نشرات

لسنة  72م بالالئحة التنفيذية للقانون رق الليبية ومدى التزامها إدارة الجماركوالتفتيش بمدى كفاءة أنظمة الرقابة  رف علىالتع -0

 .بشأن الجمارك 0272

 .التفتيش لدي الجماركغيلية بالمصارف وأنظمة الرقابة ود أوجه القصور في أنظمة الرقابة التشيتحد -3

 المقترحات لعالج بعض المشاكل التي تم رصدها خالل إجراء هذه الدراسة.بعض التوصيات و تقديم -1

 :أهميــــة الدراسـة

الفساد المالي المصاحب لعملية االعتمادات المستندية في كالً من المصارف  علىتكمن أهمية هذه الدراسة في تسليط الضوء 

تماد إدارة الجمارك الليبية التي تمثل الحلقة األخيرة في االعوح االعتماد المستندي، ية فتالتجارية الليبية باعتبارها القائمة بعمل

 .دبمستندات االعتما والشروط الواردةالتأكد من صحتها ومطابقتها للمواصفات دي وهي وصول البضائع المستوردة والمستن

األول ن جانبين م ةالمستندي اتعتمادعملية فتح االتتناول في كونها  الدراسات السابقةوبالتالي فإن هذه الدراسة تتميز عن 

لمصارف ودور نظم الرقابة التشغيلية في الحد من المخاطر التشغيلية التي تصاحب االعتمادات يتعلق بالمستندات الواردة ل

طر ي الحد من مخاضائع فالب ية ودور نظم الرقابة والتفتيش علىالمستندية، والجانب األخر يتعلق بالبضائع الواردة للمنافذ الجمرك

 التزوير.الغش و

 :الدراسات السابقة

 االعتمادات المستندية في حال عدم تطبيق ىالتي تناولت المخاطر المترتبة علفي هذا الجانب تم البحث عن الدراسات السابقة 

في ت الدراسات التي بحث على المصارف التجارية للضوابط واإلجراءات السليمة المنظمة لعملية فتح االعتماد، كما تم التركيز

 .، لكي يتسنى لنا دعم هذه الدراسةوالضوابط المنظمة لها بالمنافذ الجمركية دور الوسائل الرقابية

(، معرفة وتوضيح المخاطر التي يمكن أن تتعرض لها المصارف التجارية 0226) تناولت دراسة أبو القاسمحيث 

وذلك ألنها ال تطبق القواعد واألعراف الدولية لالعتمادات، وتوصلت الدراسة إلي  السودانية في عمليات االعتمادات المستندية

أن  المصارف التجارية بالسودان ال تقوم بتطبيق القواعد و األعراف الدولية لالعتمادات، كما أن تلك المصارف ال تقوم بإجراء 

 ،ع وجود إهمال في جانب تحليل المراكز المالية للعمالءسوق السلع و الجدوى االقتصادية من استيراد تلك السلع، م على دراسة 

مما يعرض تلك المصارف للعديد من  باإلضافة إلى أن المستورد السوداني يجهل تماماً ماهية ومفهوم االعتمادات المستندية

 المخاطر. 
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لدي جارة الخارجية (، فقد تناولت دور االعتمادات المستندية في تقليل مخاطر الت0271أما دراسة حمزة الشيخ )

وتوصل الباحث لعدة نتائج أهمها أن أغلب المصدرين و المستوردين ال يتمتعون بالدقة عند التعامل المصارف التجارية السودانية 

باالعتمادات المستندية مما يزيد من مخاطر التجارة الخارجية  )ألن المصارف تتعامل بالمستندات ال بالبضائع(، كما توصلت 

إلي أن عملية االعتمادات المستندية في السودان تواجه صعوبات كبيرة عند الدفع لضيق شبكة المراسلين وتذبذب أسعار الدراسة 

 الصرف ومشاكل التغطيات مما أدى إلي إحجام عدد كبير من المصارف األوروبية في التعامل مع دولة السودان.

ر التي يمكن أن تتعرض لها أطراف االعتماد المستندي (، إلي تحليل المخاط0225دراسة عبيدات وأخر ) كما هدفت

ت جميع األطراف المتعاملة بها، وخلص على (، نظراً للخطورة التي تكتنف هذه العملية المصرفية و مصرف)الشاري والبائع و ال

في التجارة الخارجية،  دوراً هاماً  مصارفالدراسة إلي أن االعتماد المستندي يعد من أهم العمليات المصرفية التي تلعب بها ال

مخاطر عدم استالم البضائع بالنسبة للشاري في  منهاجميع األطراف المتعاملة باالعتماد المستندي،  على كما أنه توجد مخاطر 

تالم قيمة عدم اسقبل التأكد من وصول البضائع، أما البائع فقد يقع في مخاطر  مصرفحالة قيامه بتعجيل دفع قيمة االعتماد لل

هم تلك الدراسة إلي أن أوتوصلت البضائع، اته بسبب ضياع المستندات وهي في طريقها للمصرف مع قيامه بشحن تلك مبيع

 تزويرها. أو التي تحيط باألطراف المتعاملة باالعتماد المستندي هي مخاطر عدم دقة المستندات أو كفايتهاالمخاطر 

 الدولية الموحدة علىمن األصول واألعراف  622طبيق النشرة (، فقد تناولت أثر ت0272) وآخرونأما دراسة العقدة 

أن  لىعأنه يوجد أدلة إحصائية  إلىتخفيض مخاطر االعتمادات المستندية بالمصارف التجارية األردنية، فقد توصلت الدراسة 

ارية بدولة األردن المخاطر السياسية ومخاطر السمعة ومخاطر االحتيال هي ضمن المخاطر التي تتعرض لها المصارف التج

 نتيجة لفتح االعتمادات المستندية، وأن النشرة استطاعت تخفيض تلك المخاطر.

(، الضوابط النظامية الستخدام الوسائل الرقابية في المنافذ الجمركية السعودية، ومراحل 0279وتناولت دراسة العجمي )

أن استخدام األجهزة الحديثة يزيد من كفاءة العمل داخل  لىنافذ الجمركية، وخلصت الدراسة إتطورها ومدى استخدامها في الم

 المنافذ الجمركية مع إمكانية استخدام الوسائل الرقابية الحديثة كدليل إثبات أمام القضاء.

ين نظر العامل وجهالتقنية في الحد من التهريب الجمركي من  (، دور الوسائل الرقابية0279كما تناولت دراسة الهاجري )

الخبر، ومدى إسهام الوسائل الرقابية التقنية في الحد من التهريب الجمركي وما هي المعوقات ي الدمام وفذ الجمركية بمدينتبالمنا

التي تحد من استخدام تلك الوسائل، وتوصلت نتائج هذه الدراسة إلي أنه يوجد ضعف في الحوافز المادية و المعنوية للموظفين 

خدام است على راءة مخرجات الوسائل الرقابية التقنية، مع عدم وجود دورات تدريبية مكثفة ق على كذلك عدم قدرة العاملين 

 الوسائل الرقابية التقنية مع استخدام المهربين ألساليب غير تقليدية ومبتكرة في التهريب الجمركي.

 :للدراسة اإلطـــــار النظري

 مفهوم االعتمادات المستندية

 سواء الالزم االئتمان تقديم طريق ذلك عن الدولية، التجارة عمليات تمويل في أساسي بدور لعالما دول جميع في مصارفال تقوم

 المستورد، أو للمصدر
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 ويتأكد البضاعة يستلم أن قبل الثمن دفع في يتردد و المستورد ثمنها إلى استالم يطمئن أن قبل البضاعة شحن في يتردد فالمصدر 

 الذي الشكهذا  لدفع مصرفال تدخل فائدة تظهر هنا ومن البيع، عقد في هاعلى  المتفق توالموصفا مطابقة لشروط أنها من

 األسا  هذا الدولية وعلى الصفقة برام ال الطمأنينة الكافية عالقتهما على ويضفي مصلحتيهما بين بالتوفيق فيقوم الطرفين ينتاب

مصرف  إلى زبونه، من طلب علىء بنا المصرف يرسلها ةوثيق شكل تتخذ مصرفية تقنية) أنه على المستندي يعرف االعتماد

 الطرفين بين المبرمة الصفقة قيمة تسديد منه الهدف والمصدر، بين المستورد المبرم البيع عقد بعد هذا ويأتي الخارج في آخر

 .(4)(المصدر لصالح

 ى عل بناءبمبلغ االعتماد،  عن المصرف فاتح االعتماد إلي المصرف المراسلتعهد صادر  )كتابأنه  ى علكما ُعرف 

طلب أحد العمالء المستوردين لصالح المستفيد )الُمصدر(، يتعهد فيه المصرف بدفع مبلغ معين أو قبول سحوبات بقيمة محددة 

 .(5)وخالل مدة محددة، وذلك مقابل تقديم المستندات المطابقة تماماً بشروك االعتماد وتنفيذه

ه أياً طلب عميل على  ملية التي يقوم بها المصرف بناء)تلك الع أنه االصطالحية على عتماد من الناحيةأيضاً ُعرف اال 

كانت طريقة تنفيذه للعملية، سواء بقبول كمبيالة أو الوفاء لصالح متعامل األمر بفتح االعتماد، وهو مضمون بحيازة المستندات 

و اعتماد ناشئ عن وساطة مصرفية )مصرفين( لمتعاملين الممثلة للبضاعة في الطريق أو الُمعدة لإلرسال، وبعبارة أخرى فه

الثاني المصرف الُمصدر الذي يُحصل قيمة الصفقة التجارية وذلك في بلدين ، وأثنين، األول المصرف المراسل الذي يتعهد بالدفع

 مختلفين.

 في مجال ة األكثر شيوعاُ واستعماالً أما من الناحية التقنية فاالعتماد المستندي يعني )الدفع مقابل المستندات، وهي الوسيل 

طلب المستورد الذي طلب فتح االعتماد من أحد  على التجارة الخارجية، فهو عملية قرض من نوع االلتزام باإلمضاء بناء 

شروط العقد بكل تفاصيله، مع تحديد نوع االعتماد  على المصارف في الداخل لصالح الُمصدر، بعد أن يكون الطرفان قد أتفقا 

لسلع محل اازة الوثائق المتعلقة بالبضائع ولذي تم فتحه، وبموجب هذا االلتزام يقوم المصرف بدفع مبلغ معين للُمصدر مقابل حيا

 .(6)العقد(

ما يتعلق  لومعرفة كيتسنى للجميع إدراك  الُمكونة لالعتماد المستندي، حتى األطراف زيد من اإليضاح يستوجب التعرف علىولم

 ما يلي:تندي وهي كباالعتماد المس

  المستندي لالعتماد كونةالمُ  األطراف

 ، وفيما يلي تعريف بكل طرف من أطراف العملية:المستندي االعتماد عملية في تشترك أطراف أربع هناك

 جميع ويشملد، االعتما فاتح مصرفال وبين بينه عقد شكل في االعتماد ويكون االعتماد، فتح يطلب الذي هوالمشتري:  – أ

 .المصّدر من المستورد يطلبها التي لنقاطا

                                                           
 و التجارية االقتصادية العلوم كلية االقتصادية، العلوم في ماجستير رسالة ،"الخارجية التجارة ضبط في المستندي االعتماد دور"، عادل،  بونحا  -4 

 .3، ص0271باتنة، الجزائر،  لخضر، الحاج جامعة التسيير، وعلوم

 .719ص ،0222األردن، –، دار الصفاء للنشر والتوزيع، عمان محاسبة البنوككراجة، عبد الحليم،  -5 

 العلوم التمويل، كليةرسالة ماجستير في علوم المصارف و، أهمية تمويل التجارة الخارجية عن طريق االعتمادات المستنديعطاب، عبد هللا،  -6 

 .71، ص0271الجزائر،  ة،قاصدي مرباح ورقل جامعة التسيير، وعلوموالتجارية  االقتصادية
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 حالة وفيالطلب،  بدراسة يقوم حيث االعتماد، فتح طلب المشتري إليه يقدم الذي المصرف هو االعتماد: فاتحالمصرف  – ب

 عتماداال حالة في مباشرة إلى المستفيد إما ويرسله االعتماد بفتح يقوم ،المصرف شروط على المشتري وموافقة هعلى  الموافقة

 .المستندي االعتماد في عملية ثاني مصرف مشاركة حالة في البائع بلد في مراسليه أحد إلى أو البسيط،

 من معززا باالعتماد إبالغه كان إذا ما حالة وفي، صالحيته مدة في االعتماد شروط بتنفيذ يقوم الذى المصّدر هو: المستفيد - ج

 يتسلم العقد هذا وبموجب المراسل، المصرف وبين بينه جديد عقد بمثابة يكون يغالتبل كتاب فإن بلده، في المراسل المصرف

 .االعتماد لشروط وفقا المستندات قدم إذا البضاعة ثمن المستفيد

 لالعتماد المصدرالمصرف  من إليه الوارد االعتماد خطاب بنص المستفيد بإبالغ يقوم الذي المصرف هو المراسل: المصرف - د

 المصرف هذا يضيف وقد ،الغالب هو كما المستندي االعتماد عملية تنفيذ في مصرف من أكثر فيها يتدخل التي الحاالت في

 .(7)المعزز بالمصرف وهنا يسمى المصدر، المصرف به التزم الذي بااللتزام ملتزما فيصبح االعتماد، إلى تعزيزه المراسل

 :أنظمة الرقابة التشغيلية بالمصارف

ع خطط طر، األمر الذي يستوجب وضمصرفي عدة مخاطر نتيجة توسيع أنشطته التي ترتبط ارتباطا وثيقاً بالمخايواجه القطاع ال

إجراءات رقابة فعالة  لمواجه تلك المخاطر التي تهدد القطاع المصرفي ومحاولة تخفيضها قدر اإلمكان، حتى ال يمتد أثرها إلي و

ضرورة تطوير أساليب إلدارة المخاطر خاصتاً  على ، ليؤكد 0ل للرقابة المصرفية باقي قطاعات الدولة، حيث جاء أتفاق لجنة باز

تلك  لى عتلك المخاطر المتعلقة بالعمليات التشغيلية، والتي ترتبط بكالً )العمليات الداخلية للمصارف، والعنصر البشري القائم 

نصر ات الداخلية للمصرف باإلضافة إلي إجراء تقييم للعاألعمال(، فأنظمة الرقابة التشغيلية تهدف إلي فحص وتقييم سير العملي

البشري ومدى كفاءته في تطبيق النظم واإلجراءات المتعلقة بالعمليات الداخلية للمصارف لكي يتم تالفي أو تقليل المخاطر 

 التشغيلية.

 ز نوع من أنواع المخاطر المصرفية.أهم وأبر عرف علىوفيما يلي سيتم الت

 :بالمصارف يةالتشغيلالمخاطر 

 السوق ومخاطر االئتمان، وهذا التعريفها على أنها أية مخاطر غير مخاطر هناك عدة تعريفات للمخاطر التشغيلية حيث تم تعريف

 بقواعد أساسية لقيا  المخاطر. لمصارفحالياً ولم تزود ا مصارفلم يحدد أنواع المخاطر التشغيلية التي تواجهها ال

الذي عرفها على أنها "مخاطر تحمل  IIصادر عن لجنة بازل للرقابة المصرفية ضمن اتفاق بازل ولكن أفضل تعريف هو ال

ف ويشمل هذا التعري ،خسائر تنتج عن عدم نجاعة أو فشل العمليات الداخلية، والعنصر البشري، واألنظمة واألحداث الخارجية

السمعة والمخاطر التنظيمية". وال يعتبر االحتفاظ برأسمال المخاطر القانونية ولكنه يستثني المخاطر االستراتيجية ومخاطر 

 .(8)بل هو جزء جوهري فيه IIلمواجهة الخسائر الناشئة عن المخاطر التشغيلية خياراً في إطار بازل 

يعتبر هذذا التعريف أكثر وضذذذذذذوحذاً وأعتمذد على التعريف السذذذذذذببي للمخذاطر التشذذذذذذغيليذة، كما أنه حدد أنواعها حيث 

 الرأسمالية الالزمة لمقابلتها. والمتطلبات

                                                           
 .71عطاب، عبد هللا، مرجع سابق، ص  -7 

، 0221جامعة فيالدلفيا األردنية،  -ورقة مقدمة للمؤتمر العلمي السنوي الخامس ، IIالمخاطر التشغيلية حسب متطلبات بازل عبد الكريم، نصر،  -8 

 .71ص 
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والمخاطر التشذذغيلية، حيث أن مخاطر العمليات  د فرق مهم ما بين مخاطر العملياتأنه يوج أيضذذاً إلىتجدر اإلشذذارة و

مسؤولة عن اإلجراءات وعمل التسويات هي الالعمليات  إدارةكون  المصارفالعمليات في  إدارةتتعلق بالنشاطات التي تقوم بها 

ة بل المختلف لإلداراتها، في حين أن المخاطر التشذذذذغيلية مفهومها أشذذذذمل وأعم حيث انه ليس فقط دمج األنشذذذذطة الرقابية وتأكيد

 أيضاً احتمالية تعرض المؤسسة لحدوث أية مخاطر أخرى.

 :أنواع المخاطر التشغيلية

عتمد على ت المصارف أنة، لذلك يتوجب على أكدت لجنة بازل أن المخاطر التشذغيلية تعبير له عدة معان  في الصذناعة المصذرفي

 تعريفها الخاص للمخاطر التشغيلية كون ذلك يساعدها في تحديد المخاطر التي تنطوي على خسائر كبيرة، 

نة بازل من قبل لج السليمة والمعدةما أوردتها ورقة الممارسات  وفيما يلي أنواع المخاطر التشغيلية وتفسير لكل نوع منها حسب

 :(9)ا يليوهي كم

 تنفيذ وإدارة العمليات .أ

هي الخسذائر الناتجة عن المعالجة الخاطئة للعمليات وحسذابات العمالء وعمليات المصذرف اليومية، والضعف في أنظمة الرقابة 

لبيانات اوالتذدقيق الذداخلي، واإلخفاق في تنفيذ المعامالت وإدارة العمليات، ومثال ذلك: األخطاء في إدخال البيانات، الدخول إلى 

 اإلهمال أو إتالف أصول العمالء. لغير المصرح لهم بذلك، الخالفات التجارية، خسائر بسبب

 العنصر البشري .ب

الخسائر التي يتسبب بها الموظفون أو تتعلق بالموظفين )بقصد أو بدون قصد(، كما تشمل األفعال التي يكون الهدف منها هي 

حايل على القانون واللوائح التنظيمية أو سياسة الشركة من قبل المسؤولين أو الموظفين، الغش أو إساءة استعمال الممتلكات أو الت

ال : عمليات االحتيأمثلتهاومن  ،الجهات الرقابية وأي طرف ثالثوالمساهمين، ووكذلك الخسائر الناشئة عن العالقة مع العمالء، 

ات ، التجارة الداخلية لحسابالمصرفاد تقارير خاطئة عن أوضاع الداخلي من قبل موظفين، ) كاالختال  المالي، والتعمد في إعد

الموظفين الخاصة، إساءة استخدام بيانات العمالء السرية، التواطؤ في السرقة، السطو المسلح، االبتزاز، الرشاوى، والتهرب 

اطئة، والغرامات والعقوبات الضريبي المتعمد( وعمليات التداول دون تخويل وإنجاز حركات غير مصرح بها، والمعالجات الخ

 .بسبب أخطاء الموظفين

 األنظمة اآللية واالتصاالت  .ت

الخسذذائر الناشذذئة عن تعطل العمل أو فشذذل األنظمة بسذذبب البنية التحتية، تكنولوجيا المعلومات، أو عدم توفر األنظمة، 

االتصذذذاالت، أخطاء البرمجة، فيروسذذذات  أنظمة الكمبيوتر، األعطال في أنظمة انهياروأي عطل أو خلل في األنظمة، وتشذذذمل: 

 الحاسب، الفائدة المفقودة بسبب العطل.

                                                           
 .79عبد الكريم، نصر، مرجع سابق، ص  -9 

http://www.ajrsp.com/


 م 2022-2-5| تأريخ اإلصدار:  رابع والثالثونالمجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار ال

     

 

   www.ajrsp.com                                                                                                                    104 

 ISSN: 2706-6495 

 
 األحداث المتعلقة بالبيئة الخارجية  .ث

الخسذذذذائر الناشذذذذئة عن أعمال طرف ثالث، بما يشذذذذمل االحتيال الخارجي وأي أضذذذذرار تصذذذذيب الممتلكات واألصذذذذول، 

ف في مواصذذذذلة العمل. وتشذذذذمل: االحتيال الخارجي )كالسذذذذرقة وخسذذذذائر نتيجة تغيير في القوانين بما يؤثر على قدرة المصذذذذر

والسذطو المسذلح، تزييف العمالت والتزوير، والقرصذنة التي تؤدي الى تدمير الحواسذيب، سرقة البيانات، االحتيال عبر بطاقات 

ة، والحرائق، االئتمذذذان، االحتيذذذال عبر شذذذذذذبكذذذات الكمبيوتر واإلرهذذذاب واالبتزاز( والكوارث الطبيعيذذذة )الهزات األرضذذذذذذيذذذ

 والفيضانات...إلخ(.

في حماية المصارف من مخاطر تشغيل العمليات الرقابة التشغيلية  ةنظمودور ألنا أهمية خالل ما سبق يتضح من 

ل عمليات التهريب تقليودورها في  أنظمة الرقابة والتفتيش بالجمارك لمفهوم وفيما يلي استعراض، المتعلقة باالعتمادات المستندية

 البضائع حسب اللوائح والقوانين المعمول بها في ليبيا. إجراءات التفتيش علىركي عند التزامها بضوابط والجم
 

 أنظمة الرقابة والتفتيش الجمركية

مركية وإصدار اإلقرارات الج عن كل ما يمر عبر المنافذ الجمركية التفتيشو الكشف على يعتمد عمل إدارة الجمارك بشكل اساسي 

دات قوائم الشحن وغيرها من المستندة بالفواتير والتأكد من مطابقتها للمواصفات الوارالبضائع و على ت اإلفراج عمليا وإجراء

 كفاءة عالية على إدارة الجمارك االستعانة بأشخاص مدربين و على ، ومن أجل تطبيق هذه المهام الرقابية يتوجب الجمركية

يش األجهزة التقنية الحديثة للتفتاستخدام التفتيش والفحص الظاهري و ء عملياتكإجراولديهم من الخبرة ما يؤهلهم لهذا العمل، 

من أهم  البضائع هي على  الكشفو التفتيشعملية أهمية بالغة من الناحية العملية، ف ، حيث تمثل هذه االجراءاتالبضائع على 

 لم تتم بضوابط تحكمها و تنظمها. اإلجراءات خطورة إذا

ائع البض ام إدارة الجمارك بتطبيق ضوابط وإجراءات التفتيش والرقابة علىلمعرفة مدى التزومن هنا جاءت الحاجة 

لبضائع ا تعلق بضوابط وإجراءات التفتيش علىكل ما ي ، حيث تضمنت فقراته على0272لعام  (72حسب ما ورد في قانون رقم )

 الُمصدرة والُمستوردة.

 التفتيشمفهوم المعاينة و

البضائع جزئيا أو كليا، وتفحص عناصرها و أصنافها و أعدادها بالمشاهدة أو  على كية المتعلقة بالكشف هي اإلجراءات الجمر

مصلحة العمل من ق بل موظفي الجمارك المكلفين بذلك تفتضيها الفحص الفني أو التحليل المخبري أو بأي طريقة أخرى
(10). 

الحديثة  ل التقنيةوالوسائعنصرين أساسيين هما العنصر البشري  على يعتمد البضائع على التفتيشنظام الرقابة و وبما أن 

اختيار العناصر البشرية ذات إدراك مدى أهمية إدارة الجمارك  علىبالتالي يجب البضائع،  على فحصالفي مجال الكشف و

في مجال  العاملينها إخضاع على البضائع، كما يتوجب  علىالمهارة والكفاءة العالية والمؤهلة للقيام بأعمال الرقابة والتفتيش 

يفية استخدام ك علىالتفتيش الجمركي لبرامج تدريبية كافية وبشكل دوري في كل المجاالت المتعلقة بطبيعة عملهم، وتدريبهم 

 ،التقنيات الحديثة للتفتيش وقراءة مخرجاتها

                                                           
 للجمارك، دولة اإلمارات العربية المتحدة. تحاديةاالموقع الهيئة  -10 
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 لىعوا من قراءة وفهم العبارات المكتوبة للغة اإلنجليزية ليتمكن إتقان مفتشي ومخلصي الجمارك أهمية علىأيضاً التركيز و 

 ،المغلفات وصناديق البضائع المختلفة المستوردة من الخارج ومطابقتها مع ما هو مكتوب بالفواتير المرفقة مع البضائعوالطرود 

 .والتفتيش الجمركيوبالتالي فإن كفاءة ومهارة العنصر البشري تؤثر تأثيرا بالغ األهمية في نظم الرقابة 

إدارة الجمارك توفير كل  ىالهم بمهنية وكفاءة عالية يجب عللكي يتمكن مفتشي ومخلص الجمارك من القيام بأعمو 

 زة فحصوأجهكاميرات المراقبة الحاسب اآللي والوسائل الرقابية التقنية المساعدة في إتمام عمليات التفتيش، كتوفر أجهزة 

كشف الكثافة و ، ومناظير فحص خزانات الوقود وأجهزة كشفوالمتحركةابتة والحاويات الث وفحص الشاحناتالطرود البريدية 

أجهزة الكشف عن النقود المزورة، بجميع الحقائب والماسح الضوئي لألجسام و علىتوفير أجهزة الكشف المواد اإلشعاعية و

 .(11)المنافذ الجمركية 

 مهارات مفتشي ومخلصي  على ي ال تعتمد فقط التفتيش الجمركرقابة ومن خالل ما سبق يتضح أن كفاءة أنظمة ال 

مدى توفر اإلمكانيات المادية إلدارة الجمارك ومدى  على الجمارك ومدى تطبيقهم لضوابط و إجراءات التفتيش، بل تعتمد أيضاً 

يات المعلوماتية لدى نالبضائع، كذلك مدى توفر اإلمكا على إلتمام عمليات التفتيش والرقابة توفر الوسائل الرقابية التقنية الالزمة 

ل ما كقاعدة بيانات شاملة ودقيقة لوالمهربين في المنافذ الجمركية وإدارة الجمارك كتوفير قاعدة بيانات حول أساليب التهريب 

وثيق ة العامة للتالهيئومية األخرى مثل مصلحة الضرائب والتصدير، والتعاون مع الجهات الحكيتعلق بعمليات االستيراد و

تزوير في الإلكترونياً لتالفي عمليات الغش والمصارف المانحة لالعتمادات المستندية بحركة اإلقرارات الجمركية ات ووالمعلوم

 اإلقرارات الجمركية.

  :منهجية الدراسة

 اءأحداهما استهدفت المدر صحيفتي استبيان، من خالل تصميم االستنتاجيمنهج اإلحصاء الوصفي  اعتمدت هذه الدراسة على

رى استهدفت األخالمستندية ومتابعتها، والتي تتعلق أعمالهم بشكل مباشر بعمليات فتح االعتمادات  والموظفين ساء األقسامرؤو

 تفتيشال ة الواجب اتباعها عند إجراء عملياتالعاملين بإدارة الجمارك لغرض معرفة مدى التزامهم بالضوابط واإلجراءات الرقابي

 تلك البضائع. علىاجب توافرها من أجل إجراء عملية اإلفراج المستندات الو، والبضائع على

 الدراسة الميدانية

ة، حدود الدراس تتضمننتائج الدراسة، حيث  الوصول إلى اإلجراءات العملية التي تمت من أجل تناولت الباحثة في هذا الجزء

 سة.أخيراً اختبار فرضيات الدرامجتمع وعينة الدراسة، نتائج الدراسة وتحليل البيانات، تخدمة لتجميع ووطريقة البحث المس

 :حــدود الدراســة

 معرفة مدى كفاءة أنظمة الرقابة التشغيلية لدى المصارف التجارية بمدينة بنغازي، اقتصرت هذه الدراسة على حدود موضوعية:

باقي  علىولم تقم بدراسة كفاءة أنظمة الرقابة  المستندية،العمليات المتعلقة باالعتمادات  تشغيلمخاطر  علىأي أنها ركزت 

 المخاطر التي تحيط بالمصارف، كما تضمنت قيا  لمدى كفاءة أنظمة الرقابة والتفتيش بإدارة الجمارك بنغازي.

                                                           
لعلوم ، رسالة ماجستير منشورة، كلية ادور الوسائل التقنية في الحد من التهريب الجمركي بالمنافذ الجمركية بمدينتي الدمام وخبرالهاجري، سعيد، -11 

 .76، ص 0279االجتماعية، جامعة نايف العربية، السعودية، 
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رية )عامة مصارف تجا (5ية الواقعة بمدينة بنغازي وعددها )المصارف التجار على طُبقت هذه الدراسة  حدود مكانية وزمنية:

إدارة جمارك الميناء والمطار بمدينة بنغازي، لغرض استقصاء أراءهم حيال مدى تطبيق  على وخاصة(، كما أنها طبقت أيضاً 

الشروط الُمنظمة لعملية فتح االعتمادات المستندية، كذلك استقصاء أراء التجارية للضوابط و اإلجراءات و العاملين بالمصارف

 البضائع حسب ما ورد في دليل اإلجراءات الجمركية الليبي على تطبيقهم إلجراءات التفتيش والرقابة  مفتشي الجمارك حول مدى

 ،ومدى توفر اإلمكانيات المادية والمعلوماتية لدي إدارة الجمارك الكتشاف عمليات التهريب والتزوير داخل المنافذ الجمركية

 .0271حيث تم تجميع البيانات خالل شهر أغسطس لعام 

   :صادر جمع البياناتم

 حفعينتي الدراسة، حيث تم تقييم ص بيان التي وزعت علىتم جمع البيانات من المصادر األولية المتمثلة في استمارتي االست

االستبيان عن طريق ثالث ُمحكمين من أعضاء هيئة التدريس بجامعة بنغازي واقتراح ما يرونه مناسباً، وتم األخذ بكافة 

د تم تصميم ، وقفقرات صحيفتي االستبيان لتصبح أكثر وضوحاً وصدقاً في قياسها علىالتعديالت الالزمة  حظات إلجراءالمال

 صحف االستبيان كالتالي:

 رية الليبيةاالستبيان األول المخصص للمصارف التجا -أ

وعة من اول الجزء األول مجمية تنثالث أجزاء رئيس ف هذه الدراسة، فقد تم تقسيمه إلىتم تصميم هذا االستبيان بحيث يحقق أهدا

األسئلة عن مدي التزام المصارف التجارية بالضوابط العامة لفتح االعتمادات المستندية، أما الجزء الثاني خصص لمعرفة مدى 

التزام المصارف التجارية بشروط فتح االعتمادات المستندية، والجزء الثالث واألخير خصص لمعرفة مدى التزام المصارف 

 باإلجراءات الصحيحة لفح االعتمادات المستندية. التجارية

مية قيم ك إلى الموافقة(درجة اإلجابات ) وتم تحويلكما أُعدت فقرات االستبيان باستخدام مقيا  ليكرت الخماسي، 

ضح بالجدول )الوزن المرجح( لكي تقابل كل درجة من درجات الموافقة أو عدم الموافقة، وذلك وفقاً للتدرج التالي كما هو مو

 (.7رقم )

 مقياس ليكرت الخماسي: (1جدول رقم )

 علىغير موافق  غير موافق محايد موافق موافق بشدة درجة الموافقة

 اإلطالق

 7 0 3 1 9 الوزن المرجح

 

دات المستندية اأنظمة الرقابة التشغيلية لدى المصارف التجارية فيما يتعلق باالعتم علىهذا المقيا  فقد تم التعرف  علىواعتماداً 

واإلجراءات والشروط دى التزام تلك المصارف بالضوابط نظرهم حول م وجهمن خالل إجابات المستقصي منهم ومن خالل 

 .لفتح االعتمادات المستندية المنظمة

http://www.ajrsp.com/


 م 2022-2-5| تأريخ اإلصدار:  رابع والثالثونالمجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار ال

     

 

   www.ajrsp.com                                                                                                                    107 

 ISSN: 2706-6495 

 
اً ق( األجزاء الرئيسية لصحيفة االستبيان، وتوزيع الفقرات التي تقيسها، والتي تم وضعها وف0كما يوضح جدول رقم )

الشروط واإلجراءات المنظمة كافة الضوابط و ، لضمان شمول االستبيان على0276( لعام 0ليبيا المركزي رقم )لمنشور مصرف 

 لفتح االعتمادات المستندية.

 المخصصة للمصارف التجارية الليبية االستبيان ةالرئيسية لصحيف األجزاء :(2جدول رقم )

رات المتعلقة الفق البيـــــــــــــــــــــان م

 بكل جزء

الجزء األول/ مدى التزام المصارف بالضوابط العامة لفتح  1

 االعتمادات المستندية

 فقرات 6

الجزء الثاني / مدي التزام المصارف بشروط فتح االعتمادات  2

 المستندية

 فقرات 72

الجزء الثالث / مدى التزام المصارف باإلجراءات الصحيحة  3

 لمستنديةلفتح االعتمادات ا

 فقرة 17

 

 الليبية االستبيان الثاني المخصص إلدارة الجمارك .أ

أهداف هذه الدراسة،  تتحققبحيث  0272( لسنة 72ه فقرات قانون رقم )على تم تصميم هذا االستبيان وفقاً لما نصت 

مركيين لعملية للمفتشين الجالمهارات العلمية وفقد تم تقسيمه إلي ثالث أجزاء رئيسية خصص الجزء األول لمعرفة مدى توفر ا

عن  تالمعلوماتية بإدارة الجمارك، والجزء الثالث تناول فقران مدى توفر اإلمكانيات المادية وأما الجزء الثاني فتضمن فقرات ع

ء امفتشيها بضوابط وإجراءات التفتيش لالستيراد من الخارج كما تم تقسم هذا الجزء إلي ثالث أجزمدي التزام إدارة الجمارك و

أما  اإلفراج عنهارات عن إجراءات معاينة البضائع والثاني تضمن فقول منها فقرات عن قوائم الشحن وفرعية أخرى تناول األ

 الجزء األخير فتضمن فقرات تتعلق باإلجراءات الجمركية للبضائع المستوردة من الخارج.

فقاً لقانون ولفقرات التي تقيسها، والتي تم وضعها ( األجزاء الرئيسية لصحيفة االستبيان، وتوزيع ا3يوضح جدول رقم )

ة من البضائع المستورد الشروط وإجراءات التفتيش علىو    ضوابط كافة  ان على، لضمان شمول االستبي0272( لسنة 72رقم )

 الخارج.

 المخصصة إلدارة الجمارك الليبية االستبيان ةاألجزاء الرئيسية لصحيف: (3جدول رقم )

عدد فقرات كل  ـــــــــانالبيــ م

 جزء

 فقرات 9 الجمركيين ية للمفتشينوالعملالمهارات العلمية  مدى توفرالجزء األول/  1

 فقرات 5 الجزء الثاني / مدي توفر اإلمكانيات المادية والمعلوماتية بإدارة الجمارك الليبية  2
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إجراءات االستيراد من بط ولجمارك ومفتشيها بضواالجزء الثالث / مدى التزام إدارة ا 3

 هي: ثالث أجزاء فرعية مقسم إلى الخارج.

 الجزء الفرعي األول/ تضمن فقرات عن قوائم الشحن. -أ

الجزء الفرعي الثاني/ تضمن فقرات تتعلق بإجراءات معاينة البضائع واإلفراج  -ب

 عنها.

الجزء الفرعي الثالث/ تضمن فقرات تتعلق باإلجراءات الجمركية للبضائع  -ت

 ستوردة من الخارج.الم

 

 

 فقرات 9

 فقرات 1

 فقرة   77

 

 :مجتمع وعينة الدراسة

( مصارف هذا ما يتعلق باالستبيان األول، 5مجتمع الدراسة من المصارف التجارية الليبية بمدينة بنغازي البالغ عددها ) تكون

 الواقعة بمدينة بنغازي. -ناء والمطارالمي –أما االستبيان الثاني فيتكون مجتمع الدراسة من إدارة الجمارك بفرعيها 

فيما يتعلق بعينة الدراسة، فقد تم استخدام أسلوب العينة العشوائية البسيطة الختيار أفراد العينة، حيث تم توزيع عدد 

مقابل يتمثل ي الف، اوتنفيذه ةالمستنديلقة أعمالهم بعملية فتح االعتمادات بالمصارف و المتع العاملين على ( استمارة استبيان 17)

المصارف التجارية بمدينة مستوى جميع  على ( موظفاً بينهم مدراء ورؤساء أقسام 51مجتمع الدراسة األول )المصارف( من )

( استمارة قابلة 95، وقد تم استرجاع عدد من االستمارات الموزعة بلغ )%13، لذا فإن نسبة تمثيل العينة للمجتمع حوالي بنغازي

 .%13ن نسبة استجابة موظفي المصارف للتحليل، وبهذا تكو

وفي  -الميناء والمطار –مفتشي الجمارك بفرعيها  ( استمارة استبيان على02زيع عدد )أما إدارة الجمارك فقد تم تو

دد ، وقد تم استرجاع ع%17( مفتشاً جمركياً، لذا فإن نسبة تمثيل العينة للمجتمع الثاني 01المقابل تمثل مجتمع الدراسة من )

 على لجدول التالي يوضح توزيع مفردات عينة الدراسة وا .%12بالتالي تكون نسبة االستجابة ( استمارة قابلة للتحليل و71)

          المؤهالت العلمية وعدد سنوات الخبرة والوظيفة بالنسبة للمصارف.النوع والعمر والتخصص و –غرافية حسب الخصائص الديمو

 الصفات الديموغرافية ألفراد عينة المصارف: (4دول رقم )ج

 النســـــبة التـــــكرار الصفـــــــة المتغير

 النوع

 15.1 93 ذكور

 72.0 6 اناث

 722.2 95 المجمـــــــوع

 العمـــــــر

قلأسنة ف 17 قلأف 17   5.01  

فأكثرسنة  10 فأكثر 10   92.1 

 722.2 95 المجمـــــــوع
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خصصالت  

اقتصاد وادارة وتمويل 

 مصارف
76 01.7 

 91.0 30 محاسبة

 71.6 77 اخري

 722.2 95 المجمـــــــوع

المؤهل 

 العلمي

 03.1 71 ما دون الجامعي

 16.3 19 جامعي فما فوق

 722.2 95 المجمـــــــوع

عدد 

ســـــنوات 

 الخدمة

سنوات فاقل 72  00 31.3 

سنوات 72من  أكثر  31 60.1 

 722.2 95 المجمـــــــوع

 الوظيفة

مدير ومساعد مدير 

 ومستشار
71 03.1 

مراجع وموظف ورئيس 

 قسم
19 16.3 

 722.2 95 المجمـــــــوع

 

، %72الباقي هن من النساء بنسبة و %52إذ مثلوا ما نسبته (، أن أكثر الموظفين بالمصارف هم من الذكور 1يتضح من الجدول )

 ،%97مثلوا نسبة  17الباقي فوق عام و %15عام مثلت نسبة  17األقل من لعمرية كما أن الفئات ا

المتخصصين في مجال التمويل و %91المحاسبة حيث بلغت نسبتهم أما فيما يتعلق بالتخصص فكان أغلبهم متخصصين في مجال  

 . %13الباقي متخصصين في مجاالت أخرى بنسبة و %3وإدارة المصارف بلغت نسبتهم 

و الذين يحملون  %16 بنسبة  -جامعي فما فوق–لديهم مؤهالت علمية العينة مفردات لب ( أن أغ1ك أوضح الجدول )كذل

، أما فيما يتعلق بعدد سنوات الخبرة فكانت أغلب العينة لديهم خبرة أكثر %01مؤهالت ما دون المؤهل الجامعي مثلت نسبتهم 

، كذلك الشريحة األكبر من عينة الدراسة %31سنوات ونسبتهم  72ة أقل من و الباقي لديهم خبر %63سنوات ونسبتهم  72من 

والباقي  %16بقسم االعتمادات المستندية وإدارة سويف بنسبة  -مراجع داخلي و رئيس قسم وموظف –هم من شاغري وظيفة 

ات الديموغرافية لعينة المصارف من شريحة المدراء ومساعدي اإلدارات ومستشارين، هذا كل ما يتعلق بالبيان %01مثلوا نسبة 

 والجدول التالي يوضح البيانات الديموغرافية إلدارة الجمارك الليبية.
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 الصفات الديموغرافية ألفراد عينة الجمارك: (5جدول رقم )

 النســـــبة التـــــكرار الصفـــــــة المتغير

 النوع

 722.2 71 ذكور

 - - اناث

 722.2 71 المجمـــــــوع

لعمـــــــرا  

سنة فاقل 17  72 17.1 

فأكثرسنة  10  1 01.1 

 722.2 71 المجمـــــــوع

 التخصص

 07.1 3 محاسبة

 11.6 77 اخري

 722.2 71 المجمـــــــوع

المؤهل 

 العلمي

 91.7 1 ما دون الجامعي

 10.5 6 جامعي فما فوق

 722.2 71 المجمـــــــوع

عدد 

ســـــنوات 

 الخدمة

نوات فاقلس 72  9 39.1 

سنوات 72اكثر من   5 61.3 

 722.2 71 المجمـــــــوع

 الوظيفة

 92.2 1 مفتش جمركي

 71.3 0 رئيس قسم

 71.3 0 موظف

 07.1 3 حر  جمارك

 722.2 71 المجمـــــــوع

 المهنة

 39.1 9 إدارة جمرك المطار

 61.3 5 إدارة جمرك الميناء

 722.2 71 المجموع

 

عاماً حيث  17أن الفئة األكثر منهم أعمارهم تقل عن ات عينة الجمارك هم من الذكور، و(، أن جميع مفرد9تضح من الجدول )ي

 –ما دون الجامعي  كانت ، كما أن أغلبهم مؤهالتهم العلمية%05عاماً ونسبتهم  17الباقي أعمارهم أكبر من و %17مثلوا نسبة 

مؤهالتهم العلمية فوق الجامعي وبتخصصات مختلفة مثلت  كانت %13 وما نسبته %91ة مثلوا نسب حيث-فأقلدبلوم متوسط 

 ، %07ومتخصصين في مجال المحاسبة مثلت نسبتهم  %15نسبة 
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من مفردات العينة لديهم خبرة في مجال الرقابة والتفتيش الجمركي أكثر  %61أما فيما يتعلق بعدد سنوات الخبرة فمثلت نسبة 

هم من  %92، كما تدرجت نسبة شاغري وظائف إدارة الجمارك إلي سنوات 72خبرتهم تقل عن  %36ت ونسبة سنوا 72   من 

أيضاً هم من الموظفين بإدارة الجمارك، أما  %71منهم رؤساء أقسام التفتيش وما نسبته  %71المفتشين بإدارة الجمارك ونسبة 

السابق اتضح أن مفردات عينة الدراسة أكثرهم من العاملون بإدارة  ، كذلك من خالل الجدول%00حر  الجمارك فقد مثلوا نسبة 

 هم من العاملون بإدارة جمارك المطار. %36والباقي مثلوا نسبة  %61جمارك الميناء بنسبة 

المصارف ممن تتعلق أعمالهم باالعتمادات المستندية  مفردات عينة  يتضح لنا أن (،9)-(1الجداول السابقة رقم )من  

جامعية فما فوق، كما أن الفئة األكبر منهم متخصصين في مجال المحاسبة ولديهم خبرة عملية أكثر م من حملة المؤهالت الأكثره

سنوات في مجال األعمال المصرفية، وهو ما يتوافق تقريبا مع معايير التوظيف المصرفي الواردة في موقع مصرف  72من 

وية وظائف حيم ويشغلون على مستويات متدنية من الت على الجمارك أغلبهم حاصلين  ،  أما مفردات عينة إدارة(12)ليبيا المركزي

مخلص جمركي، مما ينبئ بوجود خلل في سياسة التوظيف لدى إدارة الجمارك، وعدم مراعاتها للشروط هامة كوظيفة مفتش و

امعي أو ما يعادله وملماً باللغة مؤهل ج على الواجب توافرها في وظيفة المفتش والمخلص الجمركي، وهي أن يكون حاصالً 

اإلنجليزية حتي يتمكن من قراءة وفهم مخرجات أجهزة التفتيش اإللكتروني ويتقن استخدام اساليب التقنية الحديثة عند إجراء 

 البضائع. على عمليات التفتيش 

 :التحليل اإلحصائي

استخدام الحزم بعديد من االساليب اإلحصائية المناسبة تحليل البيانات التي ُجمعت، تم استخدام اللتحقيق أهداف الدراسة و 

 Test، ومن هذه األساليب اإلحصاء الوصفي االستداللي، كما تم إجراء اختبار االعتدال SPSSاإلحصائية للعلوم االجتماعية 

of normality ، طبيعياً،  موزعة توزيعاً  بياناتال أن تبين االختبار إجراء وبعد الطبيعي، التوزيع تأخذ البيانات إذا كانت مالبيان

 الصورة المعلمية البارومترية. ه فإنه يمكن اختبار الفرضيات علىعلى و

 إجراءات معالجة استمارة االستبيان

فقرات استمارتي االستبيان الخاصة بكل من  جاً احصائياً لتحليل اإلجابات علىتم خالل هذه الدراسة اعتماد نموذ 

تحديد مدى مقيا   علىوهو مقيا  إحصائي لتحليل متوسطات اإلجابات، وهذا المقيا  يعتمد  ،وإدارة الجماركالمصارف 

-9ا الحقيقية(، وذلك عن طريق حساب المدى بطرح أكبر قيمة للمقيا  من أقل قيمة )على ليكرت الخماسي )الحدود الدنيا وال

 علىضيف هذه القيمة إلي أقل قيمة للمقيا  للحصول ( ثم ن2.12=9÷1أكبر قيمة في المقيا  ) على ( ومن ثم تقسيم المدى 1=7

 ه فإن قيم األوزان هي كما يلي:على ، مؤشرمدى مستوى ال

 

 

                                                           
https://cbl.gov.ly ،12- موقع مصرف ليبيا المركزي 
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 حسب ما ورد في كل فرضية الشروطإدارة الجمارك لإلجراءات وتطبيق المصارف ومؤشر مستوى  :(6جدول رقم )

 

المؤشرمدى مستوى   

 وإدارة الجماركتطبيق المصارف  مستوى مؤشر

جراءات والشروط حسب ما ورد في كل فرضيةلإل  

0..1أقل من  إلي 1من   منخفض جداً  

2.60إلي أقل من  0..1من   منخفض 

3.40إلي أقل من  2.60من   متوسط 

4.20إلي أقل من  3.40من   عالي 

5أقل من  إلى 4.20من   عالي جداً  

  

ور متوسط الحسابي لمحاالمتمثلة في الوها من الدراسة على تحصل أعاله سيتم تحديد ما إذا كانت البيانات الم، (6ومن الجدول )

ه لى ع(، وبناء عالي جداً / عالي / متوسط/ منخفض/ منخفض جداً الدراسة، تقع في أي مستوى من المستويات الخمس المذكورة )

 حدة.  رضية رئيسية علىيتم تحليل النتائج ومن ثم اختيار كل ف

 :الرئيسية األولى ار الفرضيةتحليل النتائج واختب

روط تطبق المصارف التجارية الليبية اإلجراءات والشبعبارة " الدراسة لهذه األولي الرئيسية الفرضية صياغة تم

( لعينة t) اختبار استخدام مت فقد الفرعية فرضياتهاو الفرضية ذهه االعتمادات المستندية " والختبارالصحيحة المنظمة لعملية فتح 

سياق أخر  وفى القطع، نقطة يمثل والذي (3) ليكارت االختبارية للمقيا  القيمة أن اعتبار ، علىOne sample t-testة واحد

 النحو التالي: علىفرضيات فرعية  إلىفقد تم تقسيم الفرضية الرئيسية األولى 

 ت الُمستندية.: تلتزم المصارف الليبية بالضوابط العامة لفتح االعتماداالفرضية الفرعية األولي

 تلتزم المصارف الليبية بشروط فتح االعتمادات الُمستندية. الفرضية الفرعية الثانية:

 لفتح االعتمادات الُمستندية. صارف الليبية باإلجراءات الصحيحةتلتزم الم الفرضية الفرعية الثالثة:

 لعينة واحدة (t)نتائج اختبار  :(7جدول رقم )

3=متوسط المقياس  

 المحاور
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
t قيمة الداللة درجة الحرية 

القرار 

 اإلحصائي

مدى التزام المصارف الليبية بالضوابط 

 العامة لفتح االعتمادات الُمستندية
0.39 2.61 7.17- 58 0.000 

 دال

مدى التزام المصارف الليبية بشروط 

 فتح االعتمادات الُمستندية
0.70 2.99 12.11- 58 0.000 

 دال
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3=متوسط المقياس  

 المحاور
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
t قيمة الداللة درجة الحرية 

القرار 

 اإلحصائي

مدى التزام المصارف الليبية 

االعتمادات  الصحيحة لفتحباإلجراءات 

 الُمستندية

0.77 2.31 17.50 58 0.000 

 دال

 

ية لمستندالضوابط العامة لفتح االعتمادات ا –(، يتضح لنا أن المتوسطات الحسابية لمحاور الدراسة 1)من الجدول 

وبانحرافات معيارية  0.77و 0.70و 0.39 -تندية كانتحيحة لفتح االعتمادات المساإلجراءات الصوشروط فتح االعتمادات و

(، 6حسب التصنيف بجدول ) منخفضتقع ضمن مستوي  الدراسة محاوره فإن جميع على التوالي،  على 2.31و 2.99و 2.61

بل وتقالفرعية ض الفرضيات الصفرية ، وبالتالي ترف%9كما أن قيمة الداللة اإلحصائية للمحاور الثالثة أقل من مستوي معنوية 

 الفرضيات البديلة.

المتوسط العام لمدى تطبيق المصارف التجارية الليبية إلجراءات و الشروط المنظمة لعملية فتح االعتمادات  على وبناء   

يمة داللته أقل من وق (، 6( المحدد مسبقاً في جدول )0.62-7.12) مؤشر( وهو يقع في مدى مستوى ال0.75المستندية فقد بلغ )

الشروط المنظمة لالعتمادات المستندية لإليفاء إلجراءات و، ما يعني أن تطبيق المصارف التجارية ل%9مستوى المعنوية 

ترفض  ةعلى حسب وجه نظر العاملين بالمصارف، و منخفضموجودة في مستوى  بمتطلبات منشورات مصرف ليبيا المركزي

المصارف التجارية الليبية اإلجراءات والشروط الصحيحة المنظمة لعملية فتح  االعتمادات  تطبق الفرضية الرئيسية األولى "

 ."المستندية 

 تحليل النتائج واختبار الفرضيات الرئيسية الثانية 

ش يالجمارك الليبية بتطبيق ضوابط وإجراءات التفت تلتزم إدارةبعبارة "  الدراسة لهذه الثانية الرئيسية الفرضية صياغة تم

 One( لعينة واحدة tاختبار ) إلى اللجوء تم فقد الفرعية وفرضياتها الفرضية هذه والختبار" البضائع المستوردة  والرقابة على

sample t-testوفى سياق أخر فقد تم تقسيم  القطع، نقطة يمثل والذي (3) ليكارت االختبارية للمقيا  القيمة اعتبار أن ، على

 النحو التالي: علىفرضيات فرعية  إلى نيةالثاالفرضية الرئيسية 

 .تتوفر المهارات العلمية والعملية للمفتشين الجمركيين: الفرضية الفرعية األولي

 .تتوفر اإلمكانيات المادية والمعلوماتية بإدارة الجمارك الفرضية الفرعية الثانية:

 بط وإجراءات االستيراد من الخارج في التالي:تلتزم إدارة الجمارك الليبية بتطبيق ضوا لفرضية الفرعية الثالثة:

 ما يتعلق بقوائم الشحن. -
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 ها.على اإلفراج يتعلق بإجراءات معاينة البضائع وما  -

 ما يتعلق باإلجراءات الجمركية للبضائع المستوردة من الخارج. -
 

 لعينة واحدة (t)نتائج اختبار  :(.جدول رقم )

3الوسط النظري للمقياس=  

 المحاور
لمتوسط ا

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
t درجة الحرية 

القيمة 

 المعنوية

مدى توفر المهارات العلمية 

 والعملية للمفتشين الجمركيين
2.40 0.94 2.368- 13 0.034 

مدى توفر اإلمكانيات المادية 

الجمارك والمعلوماتية بإدارة  
2.56 0.77 2.110- 13 0.045 

مدى التزام الجمارك بضوابط 

إجراءات االستيراد من الخارجو  
1.83 0.51 8.494- 13 0.000 

 

 توفر المهارات العلمية والعملية للمفتشين و توفر االمكانيات –(، يتضح لنا أن المتوسطات الحسابية لمحاور الدراسة 1من الجدول )

و  0.96و  0.12 -كانت -من الخارجاالستيراد المادية والمعلوماتية بإدارة الجمارك و التزام الجمارك بضوابط وإجراءات 

 منخفضتقع ضمن مستوي  الدراسة محاورفإن جميع ه على التوالي،  على  2.97و 2.11و  2.51وبانحرافات معيارية 7.13

، وبالتالي ترفض %9(، كما أن قيمة الداللة اإلحصائية للمحاور الثالثة أقل من مستوي معنوية 6حسب التصنيف بجدول )

 ت الصفرية الفرعية وتقبل الفرضيات البديلة.الفرضيا

البضائع  لى عالرقابة والتزام إدارة الجمارك الليبية بتطبيق ضوابط و إجراءات التفتيش المتوسط العام لمدى  على وبناء   

لته أقل من (،  وقيمة دال6( المحدد مسبقاً في جدول )0.62-7.12) مستوى المؤشر( وهو يقع في مدى 0.06فقد بلغ )المستوردة 

ضائع الب على التزام إدارة الجمارك الليبية بتطبيق ضوابط و إجراءات التفتيش و الرقابة ، ما يعني أن %9مستوى المعنوية 

، بإدارة الجماركحسب وجه نظر العاملين  منخفضموجودة في مستوى   0272لعام  72المستوردة لإليفاء بنص قانون رقم 

البضائع  على لرقابة اتطبيق ضوابط وإجراءات التفتيش وتلتزم إدارة الجمارك الليبية ب" الثانيةة ترفض الفرضية الرئيسية على و

 ".المستوردة

 :االستنتاجات

بشكل عام، تبين وجود تدني في مستوى التزام المصارف التجارية باإلجراءات والشروط الصحيحة المنظمة لعملية فتح  -7

 ابة علىالرقستوى التزام إدارة الجمارك بتطبيق ضوابط وإجراءات التفتيش واالعتمادات المستندية، مع وجود تدني في م

استشراء الفساد وتزايد عمليات االحتيال وتهريب األموال من النقد األجنبي للخارج دون ورود بضائع  البضائع، مما أدى إلى

 تعادل قيمة تلك التحويالت.
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ة ا يتعلق باالعتمادات المستندية، تعرض المصارف للمخاطر التشغيلينتج عن قصور أنظمة الرقابة التشغيلية بالمصارف فيم -0

متحصلة بدال الشركات السواء باالختال  أو قبول الرشاوي الست بل بعض موظفي المصارفالداخلي من ق   االحتيالكعمليات 

 رير خاطئة عن عملياتموافقة، والتعمد أحيانا بإعداد تقا علىمركزي بأخرى غير حاصلة موافقة من مصرف ليبيا ال على

 االعتمادات المستندية، علىلحصول المراكز المالية للشركات المتقدمة لاالعتمادات المستندية الُمنفذة و

من ق بل تلك الشركات بتقديمها لمستندات مزورة تفيد بوصول البضائع المستوردة لمخاطر االحتيال الخارجي  كذلك التعرض 

تفتيش اليضا وجود قصور بأنظمة الرقابة وحيث يرجع السبب في ذلك أ يتنافى مع الواقع،المنافذ الجمركية وهوا ما  إلى

 تلك التجاوزات.بالمنافذ الجمركية وتواطؤ بعض مفتشي ومخلصي الجمارك لتسهيل 

ي ف توصلت الدراسة فيما يتعلق بأنظمة الرقابة والتفتيش بالمنافذ الجمركية بمدينة بنغازي، أنها تعاني من ضعف وقصور -3

البضائع، بسبب عدم توفر اإلمكانيات العلمية والعملية لمفتشي ومخلصي الجمارك  على تطبيق ضوابط وإجراءات التفتيش 

الناتج عن ضعف سياسة التوظيف لدى إدارة الجمارك، وعدم التزامها بالمتطلبات األساسية الواجب توافرها لدي المفتشين 

ة إتقانهم للغة اإلنجليزيمع ضرورة ، مؤهل جامعي أو ما يعادله على لهم وهي  حصولكي يتمكنوا من تلبية احتياجات العمل، 

لكي يتسنى لهم فهم مستندات الشحن الواردة مع البضائع المستوردة من دول أجنبية وقراءة مخرجات األجهزة التقنية الحديثة 

  من عمليات التهريب الجمركي. وتحدالغش بأوزان البضائع كبير في اكتشاف حاالت التزوير و التي تسهم بشكل

 :اتـــالتوصي

 أوصت الباحثة فيما يتعلق بالمصارف التجارية الليبية وتعامالتها باالعتمادات المستندية كوسيلة للتجارة الدولية ما يلي:

 العمليات التشغيلية المرتبطة باالعتمادات المستندية. ضرورة تفعيل أنظمة الرقابة على -

 ش الصادرة عن شركات التفتيش الدولية بدال من شركات التفتيش المحلية.اعتماد شهادات التفتي -

وتحديد المسؤوليات في كل إدارة تتعلق أعمالها باالعتمادات الُمستندية، كإدارة  أهمية فصل االختصاصات علىالتركيز  -

 لداخلية.المراجعة اإدارة سويف و –إدارة االئتمان  –إدارة االمتثال  -إدارة المخاطر -العمليات 

ا من ق بل هعلى دور وزارة االقتصاد في تقييم الفائدة المرجوة من فتح االعتمادات المستندية قبل الموافقة  على التركيز  -

 المصارف.

ارة تجارية وكال من إدضرورة ربط المعلومات المتعلقة بالشركات المتقدمة لفتح االعتمادات المستندية بين المصارف ال -

 النقد ومصرف ليبيا المركزي.و الرقابة على المصارف

 أما التوصيات المتعلقة بإدارة الجمارك فهي كالتالي:

 كاميرات المراقبة بالمنافذ الجمركية للحد من عمليات التهريب الجمركي.عيل أنظمة الرقابة اإللكترونية وتف -

 فة.رفع معايير القبول لشاغري وظيفة مفتش ومخلص جمركي، بما يتناسب مع متطلبات الوظي -

علق بكل ما يت االهتمام بتنمية مهارات وكفاءات العاملين بالمنافذ الجمركية، وذلك من خالل زيادة عدد الدورات التدريبية -

 التقنيات الحديثة الُمتبعة.بعمليات التفتيش و

http://www.ajrsp.com/


 م 2022-2-5| تأريخ اإلصدار:  رابع والثالثونالمجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار ال

     

 

   www.ajrsp.com                                                                                                                    116 

 ISSN: 2706-6495 

 
ل ومية األخرى مثالجهات الحكإلكترونياً بين إدارة الجمارك و ضرورة ربط المعلومات المتعلقة بحركة اإلقرارات الجمركية -

ب تندية، للحد من عمليات التالعالمصارف المانحة لالعتمادات المسمصلحة الضرائب والهيئة العامة للتوثيق والمعلومات و

  التزوير في اإلقرارات الجمركية.و

 :عــالمراجة ـقائم

 ، بشأن المصارف.0279( لسنة 7قانون رقم ) -

 ، بشأن الجمارك.0272( لسنة 72قانون رقم ) -

 .0270( لعام 07منشور مصرف ليبيا المركزي رقم ) -

 .0272( لعام 0منشور مصرف ليبيا المركزي رقم ) -

 .0276( لعام 1منشور مصرف ليبيا المركزي رقم ) -

 .0279تقرير ديوان المحاسبة لسنة  -

 .0276تقرير ديوان المحاسبة لسنة  -

 بشأن تجميد حسابات مصرفية. 0276( لسنة 71قرار رئيس ديوان المحاسبة رقم ) -

، رسالة ماجستير منشورة، كلية مخاطر االعتمادات المستندية في المصارف التجارية السودانيةأبو القاسم، عبد هللا،  -

 .0226التكنولوجيا، ا، جامعة السودان للعلوم وعلى ال الدراسات

 .0279، 3جلة الجزائرية للتنمية واالقتصاد، العدد ، المإدارة المخاطر التشغيلية في البنوك التجاريةبوعبدلي، وآخرون،  -

 العلوم االقتصادية، كلية العلوم في ماجستير رسالة ،الخارجية التجارة ضبط في المستندي االعتماد دورعادل،  بونحا ، -

 .0271الجزائر،  لخضر، الحاج جامعة التسيير، وعلوم التجاريةو االقتصادية

لي ، ورقة بحثية مقدمة للمؤتمر العلمي الدوالتدقيق الداخليالتشغيلية على البيئة الرقابية وأثر إدارة المخاطر  حماد، صالح، -

 السابع )إدارة المخاطر واقتصاد المعرفة(، األردن.

، رسالة ماجستير منشورة، تشجيع عمليات التجارة الخارجية سياسات االعتمادات المستندية على أثرخاطر، أدم هارون،  -

 .0272 التكنولوجيا،ا، جامعة السودان للعلوم وعلى لا كلية الدراسات

، رسالة ماجستير منشورة، كلية الدراسات االعتمادات المستندية ودورها في تقليل مخاطر التجارة الخارجيةالشيخ، حمزة،  -

 .0271ا، جامعة السودان للعلوم التكنولوجية، على ال

حثية ، ورقة بتحجيم المخاطر التشغيلية في المصارف التجارية التدقيق الداخلي فيأثر الرقابة ولصواف، محمد حسين، ا -

 .0277مقدمة لمؤتمر، سوريا، 

جامعة  -ورقة مقدمة للمؤتمر العلمي السنوي الخامس ، IIالمخاطر التشغيلية حسب متطلبات بازل عبد الكريم، نصر،  -

 .0221فيالدلفيا األردنية، 

، رسالة ماجستير دام الوسائل الرقابية في المنافذ الجمركية السعوديةالضوابط النظامية الستخالعجمي، راكان محمد،  -

 .0279منشورة، كلية العدالة الجنائية، جامعة نايف للعلوم األمنية، السعودية، 
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، رسالة ماجستير في علوم المصارف و أهمية تمويل التجارة الخارجية عن طريق االعتمادات المستنديعطاب، عبد هللا،  -

 .0271الجزائر،  قاصدي مرباح ورقلة، جامعة التسيير، وعلوم و التجارية االقتصادية العلوم يةالتمويل، كل

من األصول واألعراف الموحدة  600البنوك و أثر تطبيق النشرة  على مخاطر االعتمادات المستندية العقدة، وآخرون،  -

 .0272ونية، مجلة بحوث جامعة حلب،، سلسلة العلوم االقتصادية و القانتخفيضها على لالعتمادات المستندية 

 .0222، دار الصفاء للنشر والتوزيع، األردن، محاسبة البنوككراجة، عبد الحليم،  -

، دراسة أُعدت لمجلس محافظي المصارف المركزية العربية، صندوق والدول النامية IIالمالمح األساسية التفاق لجنة بازل  -

 .0221النقد الدولي، 

دية للجمارك بدولة اإلمارات موقع الهيئة االتحا  -

https://www.fca.gov.ae/ar/homerightmenu/pages/guideuniform.aspx?SelectedTab=4  

 .https://cbl.gov.lyموقع مصرف ليبيا المركزي   -

 ،دور الوسائل الرقابية التقنية في الحد من التهريب الجمركي بالمنافذ الجمركية بمدينتي الدمام وخبرالهاجري، سعيد،  -

 .0279السعودية، 

 

 .العلمي والنشر لألبحاث األكاديمية المجلة ،شاكير إبراهيم إدريس نورا/ باحثةال ،0200©  محفوظة الحقوق جميع

 (CC BY NC) 
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 دراسة تحليلية التجاهات معلمات رياض األطفال نحو التربية الحركية في محافظة درعا

An Analytical Study of Kindergarten Teachers' Attitudes towards Kinetic Education in 

Daraa Governorate 

 تميم موسى الكراد إعداد الدكتور/

 الجمهورية العربية السورية الفرات، جامعة التربية، كلية التربوية، العلوم في دكتوراه

Email: tameemalkrad@gmail.com 

00963940885643/ 00963994589226 

 :الُملَّخص

ة والسددلوكي العا فيددةيهدد ه اددلا الإلددد الددا درااددة اعجااددات المعلمددات فددي مرملددة ريددا  ا  فددا  مدد  ال ددوامي      

والمعرفية نلو التربية اللركية وعأثيراا علا أ فا  الروضة بما يلقد  أاد اه التربيدة اللركيدة، باةضدافة الدا معرفدة الفدرو  

بي  عي ات ال رااة مد  ميدد متريدراتل العمدر وال إدرح واللالدة ايجتماعيدةل والدو فدي الروضدات الم تعدرح والتابعدة لم يريدة 

 ملافظة درعا. السورية في يالتربية في وزارح التعليم العال

( روضددددة فددددي ملافظددددة درعددددا، ميددددد  ددددممع ااددددتإانات 66( معلمددددة موزعددددات علددددا  66عكونددددع العي ددددات مدددد   

( اددددما  موزعددددة علددددا المكونددددات الإلجثددددة، م هددددا اات اةجابددددات اييجابيددددة وم هددددا 66خا ددددة لهددددلا الرددددر  مكونددددة مدددد   

وبعدددد  اختإددددار الفرضدددديات أ هددددرت العي ددددات اعجااددددات  ،0...السددددلإية، وعددددم اختإددددار الفرضدددديات علددددا مسددددتو  مع ويددددة 

 ايجابية ل   معلمات ريا  ا  فا  نلو التربية اللركية م  جميع ال وامي الم رواة.

كمدددا بي دددع وجددددود فدددرو  اات ديلددددة امادددااية بال سددددإة يعجاادددات المعلمددددات مددد  ال دددداميتي  السدددلوكية والمعرفيددددة  

فيددددة عإعددددات لمتريددددر ال إددددرح، كمددددا اختلفددددع الدددد ييت ايماددددااية عإعددددات للمتريددددرات عإعددددات لمتريددددر العمددددر، ومدددد  ال اميددددة العا 

 الإلجث مسب ال وامي الم رواة، باةضافة الا ارعإا ها بعكل ايجابي والتي أثرت علا المكونات الم رواة.

 الروضة.مات المكون المعرفي، المكون السلوكي، المكون العا في، التربية اللركية، معل الكلمات المفتاحية: 
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An Analytical Study of Kindergarten Teachers' Attitudes towards Kinetic Education in 

Daraa Governorate 

 

Summary: 

 This research aims to study the attitudes of teachers in kindergarten in terms of emotional, 

behavioral and cognitive aspects towards kinetic education and its impact on kindergarten 

children in order to achieve the objectives of kinetic education, 

 in addition to knowing the differences between the study samples in terms of the variables 

of “age, experience and social status” in the kindergartens spread in  Daraa Governorate. 

The samples consisted of (66) female teachers distributed over (16) kindergartens in Daraa 

governorate, where special questionnaires were designed for this purpose, consisting of (66) 

questions distributed over the three components, some of which have positive and negative 

answers.  Hypotheses testing The samples showed positive attitudes among kindergarten 

teachers towards kinetic education in all the studied aspects. 

It also showed that there were statistically significant differences regarding the attitudes of 

the parameters in terms of behavioral and cognitive according to the variable of age, and in terms 

of emotional according to the variable of experience, and the statistical indications differed 

according to the three variables according to the studied aspects, in addition to their positive 

association that affected the components studied. 

Keywords: Cognitive component, behavioral component, emotional component, kinesthetic 

education, kindergarten teachers. 
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 مقدمة البحث: .1

ع  مرملة الطفولة المإكرح م  أكإلر المرامل الليوية والهامة فدي ميداح اينسدان، فمد  خجلهدا عتلد د السدمات الع ادية ع  

راات ريدا  ا  فدا  دور أااادي وملدور     عتوضح الافات التي ايلملها متا نهاية مياعه، ولما كان لم   للفرد، وفيها أيضات 

رادات ومعرفدة المفداايم والمعلومدات والعوا د     يبد  ل دا مد  دراادة اعجاادات الم   كانة الطفل في رام وعل ي  مجمح ش اي

للعجقة الوثيقة التدي عدربا ايعجداه بالسدلوف، دفعت دا ادله ا ادإاة ل راادة اعجاادات  عجاه الموضوعات التربوية الم تلفة، ونظرات 

متدا نسدتطيع أن نتعدره علدا اعجااداعه  وأفكدارا ، وا نعدطة المعلمات في مرملة ريا  ا  فا  نلدو ا نعدطة  اللركيدة، 

تطددوير العمليددة التربويددة بم تلدد  أج ااهددا ل والددوالتددي عتدديح ل ددا اكتعدداه اددلوكيات الم راددات نلددو المواضدديع التددي نسددته فها 

 ومراملها.

ات في المرامل ن ايعجااات نلو موضوعات معي ة عتطور م  خج  مجموعة م  الممثرالل يإلة أأثإتع ال رااات 

العمرية ا ولا، ع   ري  التعلم بالمجمظة أو التقلي  أو ع   ري  عمليات ا شرا  الكجايكي وعمليات ا شرا  اةجرااي، 

 . (parham, 1988) .الإلقافيةونضي  علا الو كله ال وامي الم طقية والمعرفية وال لفية 

وعتطور ل   الفئات كافة مد  خدج  ال إدرح مدع موضدوج ايعجداه المد روي، ممدا يعطي دا القد رح  اتالمكونعتعم   وأيضات 

 .(Eiser, 1984) ن كانع ايجابية أو الإية وم   درجة القإو  أو الرفض للموضوج ايعجاهاعلا الت إم بسلوكيات الفرد 

مرملدة الفدرد فدي  وو يفته عوجيه ادلوف لوراثة بل م  خج  ايمتكاف مع المليا، عل ث با ة يمكتسإعملية ن ايعجاه ا

لدة م دامي الليداح الم تلفدة، وع دوج الواداال   اآلو ن عارنا الراا  يتمي  بدالتطور العلمدي الكإيدر، ودخد ما قإل الفعل، ونظرات 

وخاو ا علا  إيعة اللركة م  ميدد الكدم وال دوج، م واعجاااعهالترفيهية لأل فا  الل  أثر بطريقة مإاشرح علا مياح أ فال ا 

مما أد  لظهور أمرا  م تلفة أامها السم ة وايكتئاة والتوم ، ومتدا نسدتطيع عجفدي ادله اةشدكالية ي بد  أن ندولي اياتمدام 

 .  فا ا كإر لللركة وا نعطة اللركية وباللات للتربية اللركية، للا كان م  الواجب اياتمام بمرملة ريا  ا

ع  الروضة م  أام المماسات التربوية التي ي تقل لهدا الطفدل بعد  أن ي فادل عد  مجتمعده ا و  ا ادرح، ومد  خدج  ع   

عد  بلد  نقطدة الإ ايدة التدي يسدتطيع مد  خجلهدا اله المماسة يتلقا مجموعة كإيرح م  المعاره والمهارات وا نعدطة، والتدي ع  

اعي والتعليمي والسلوكي وال فسي وعوجيهه لللاو  علا مجموعة م  المفاايم التربوية التدي اينطج  بال عا  الإ ني وايجتم

 الإو دافي، زايد ، و الهد بي، علي ا عطوير مادح التربية اللركية لتلسي  وا هدار قد رات الطفدل الكام دة  يلتاجها، للا كان ل امات 

6.66). 

يددة فددي مرملددة الطفولددة المإكددرح ع اددر اددام وميددو  لإ ددام اةنسددان السددو  مدد  م تلدد  ال ددوامي ع عدد  التربيددة اللرك

وايعجااات، اا أن اللركة ععطي ا  فا  الق رح علا التعإير ع  اواعهم، وعساع ام في عع يد  الادلة العامدة وعقدو  الم اعدة 

 م  ال وامي التعليمية والتعلمية وال فسية والسلوكية. ل يهم وبالتالي عساع ام في ال مو السليم وعسهم بالتأثير علا الطفل

للا اناب ااتمام اةدارات التربوية علا م تل  المستويات بالتربية اللركية والإ نية للطفل، لما لها م  فواا  وعدأثيرات 

مع كددل اةمكانيددات الماديددة ايجابيددة علددا أب اا ددا فددي جميددع المجددايت ال فسددية والسددلوكية والتعليميددة والإ نيددة وايجتماعيددة، فقدد 

 والعلمية والمع وية لتطوير الا المجا ،
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واضافة مواد درااية في كليات التربية كا نعطة اللركية والتربية الرياضية لم تل  المرامل التعليمية، وا قتار في  

 ة.بلإل ا اللالي ب رااة علليلية يعجااات المعلمات في دور ريا  ا  فا  نلو التربية اللركي

 مشكلة البحث: .2

  ، الجاندب ا ااادي والمهدم فدي كما أنه يع  موضوج ايعجااات م  الموضوعات الهامة والليوية في المجا  التربو

الي مد  يتميد  بأنده خدادو عكدوي  الطفدل وعهيئتده ليادإح انسدان فاعدل فدي مجتمعده، ومه ة الت ريس في مرملة ريا  ا  فا ، 

، لمعرفة مااي اعجااات معلمات ريا  ا  فا  نلدو علي ا التفكير مليات  للركية، للا كان ل امات العيوة القوامية ويمتلو الطجقة ا

قددام الإامدد ب رااددة علليليدة لمعرفدة اعجااددات المعلمدات نلددو التربيدة اللركيدة، وقدد  اختدار العمددل فدي ثددجث فالتربيدة اللركيدة  

ه الكافيدة التدي عمك هدا مد  عطدوير اللركدات ا ااادية لأل فدا  ال يوج  ل   المعلمات المعار :ا و الملور  :ملاور رايسية

 وعطوير ال امية المعرفية بجسم اينسان وامكانياعه  

  راة مكون عا في كافي يادتإلمار التربيدة اللركيدة بالعدكل الدل  يتديح لهدا عطدوير    ال يوج  ل   الم   :الإلانيالملور

 ق رح ا  فا  ال فسية واينفعالية والوج انية 

  رادة المكدون السدلوكي لترجمدة أفكارادا فدي مدري المفداايم التربويدة لد   الطفدل    ال يوج  لد   الم   :الإلالدالملور

 لتكوي  الوكيات اليمة ل يه.

  أهمية البحث وأهدافه: .3

دح خج  شرفه بالما والو م ، المطلوة م ه ع  المعلم الك م م  العرو  ا اااية والهامة والليوية لت فيل الم هاجي  

 جبه ومادعه العلمية نلو سر، وأن يكون ل يه اعجاه ايجابي نلو المه ة ووي   ال رااية وق رعه علا اياا  المعلومة بكل اجاة  

 .(6996 ب ير و المطوج ،   يه بالافات المرموبة في اله المه ةعلل  باةضافة الا 

دد ن ارعإدا  مددادح التربيدة اللركيددةا ن عطددور ونجددا  إراه، لددلا فدالليددو  با نعدطة الج ددفية اددو ارعإدا  وثيدد  ي ع فادم ع 

مدد   عظددافر جهددود كددل ع ا ددر العمليددة التربويددة فددي دور ريددا   علددابددرامو وم ددااو التربيددة اللركيددة يتوقدد  بعددكل رايسددي 

 ا  فا .

دو يدة وادليمة لمعالجتهدا، وادي عتعلد  بمد   ربي  بلاجدة لللدو  م طقم  خج  الا الإلد اي تو لد ي ا اشدكالية ونلد  كم 

علمات علا عطوير ا  فدا  وامكانيداعهم فدي جميدع ال دوامي مد  خدج  التربيدة اللركيدة، وعتمإلدل أاميدة ادلا الإلدد مد  ق رح الم  

 :ما يليخج  

 ندوا ملاولة خل  ش ايات متوازنة قادرح علا التكي  وععليمهم مجموعدة مد  المفداايم والمعلومدات ا ااادية ليكو

لو و  الطفل للمعرفة وبالتالي عكوي  ادلوكيات ادليمة،  عساامل خو  الم راة، واله المعلومات نفسها اي التي  علا ااتع اد

 .ليسع فقا مقإولة م  المجتمع بل وملإإة أيضات 

  عكددوي  اعجااددات ايجابيددة لدد   معلمددات ريددا  ا  فددا  نلددو التربيددة اللركيددة، وعوضدديح أاميددة التربيددة اللركيددة

 للمعلمات باعتإاراا م  الوااال التعليمية الهامة والمرموبة ل   ا  فا .
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 ثدرام ادلا المجدا  امو  التربية اللركية، مما يمد  الدا  جرام أبلاث أكإلر عمقات امكانية فتح المجا  أمام الإامإلي  ة

 بوية بالعكل ا مإلل.بالإلد العلمي الم هجي م  م تل  الجوانب وال وامي وايعجااات وعقويم العملية التر

 أسئلة البحث: .4

 ما اي اعجااات معلمات ريا  ا  فا  نلو التربية اللركية  -6

 للمعلمات نلو التربية اللركية مسب العمر  ايعجااات ال ع تل  -6

 ال ع تل  ايعجااات للمعلمات نلو التربية اللركية مسب ال إرح  -3

 سب اللالة ايجتماعية ال ع تل  ايعجااات للمعلمات نلو التربية اللركية م -4

 مااي عجقة ايرعإا  بي  مكونات ايعجاه المعرفي والسلوكي والعا في للمعلمات  -0

 فرضيات البحث: .5

ناميدة ي عوج  فرو  اات ديلة اماااية بي  متواا عوجهات معلمدات ريدا  ا  فدا  عجداه التربيدة اللركيدة مد   (6

 (.0...المكون المعرفي ع   مستو  ديلة  

المكدون ناميدة فرو  اات ديلة اماااية بي  متواا عوجهات أفراد عي ة الإلد عجاه التربية اللركيدة مد  ي عوج   (6

 (.0...السلوكي ع   مستو  ديلة  

المكدون ناميدة ي عوج  فرو  اات ديلة اماااية بي  متواا عوجهات أفراد عي ة الإلد عجاه التربية اللركيدة مد   (3

 (0...العا في ع   مستو  ديلة  

ي عوج  فرو  اات ديلة اماااية بي  متواا عوجهات أفراد عي دة الإلدد عإعدات لمتريدرات العمدر وال إدرح واللالدة  (4

 (.0...ايجتماعية ع   مستو  ديلة  

ي عوج  عجقة ارعإا ية بي  متواا التوجهات  المعرفية السلوكية( و المعرفية العا فيدة( و  السدلوكية العا فيدة(  (0

والسلوكية والعا فية( ل   أفراد عي ة الإلد عإعات لمتريدرات العمدر وال إدرح واللالدة ايجتماعيدة ع د  مسدتو  ديلدة و المعرفية 

 ...0.) 

 :منهجية البحث. 6

 :البحث . مجتمع وعينة1.6

درعدا م  معلمات مرملة ريا  ا  فا  في الم اري التابعة لم يرية التربية في ملافظدة  ال رااة اختار الإامد مجتمع

(، واددلا العدد د الددل  ااددتطاج الإامددد التوا ددل معدده، 44( معلمددة مدد  أ ددل 66والإددالع عدد دام   6.66-.6.6للعددام ال رااددي 

 (.6( م راة، مع ا خل بايعتإار اختجه المعلمات في العمر وال إرح واللالة ايجتماعية كما في الج و   66موزعي  علا  
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 ع أفراد عينة البحث تبعاً للمتغيرات المدروسة )الخبرة والحالة االجتماعية والعمر(توز  1جدول 

 المتريرات

 

 الملافظة

 اللالة ايجتماعية ال إرح العمر

 المجموج
 مت وجة ع بام 0≤  0>  30≥  30< 

 66 40 66 64 34 62 39 درعا

% 09.6 4..9 02.6 46.4 36.4 64.6 6.. 

 

 منهج البحث: .2.6

اددت  م الإامددد المدد هو الو ددفي التلليلددي الددل  يهدد ه الددا درااددة بيانددات ملدد دح ةثإددات فددرو  علددا عي ددة ال رااددة ا

واةجابة ع  التساؤيت المطلوبة ب قة والتي عتعل  باللاضدر وا مد اث الراا دة والمظداار اللاليدة عد   ريد  اادت  ام أدوات 

 . (6992 امسان، م ااإة للإلد المطرو  

 :البحث ت. أدوا3.6

 المعلمات نلو التربية اللركية: اعجااات مقياي 

 المتعلقة السابقة وال رااات ا دة التربو  الا خإرعه وبالرجوج ضوم في ب وده وكتابة المقياي الا بتطوير الإامد قام

ب  ات بال سإة  (64م   المقيايعك ون  وق  ال فسية والسلوكية والتعليمية لمعلمات ريا  ا  فا  عجاه التربية اللركية، بايعجااات

السلوكي فقد  شدمل علدا  للمكون( لإلجابات السلإية، أما بال سإة 64( ب  ات لإلجابات اييجابية و 64والتي شملع   للمكون ال فسي

 ب  . .6فق  شمل علا  والمكون المعرفي( ب  ات لإلجابات اةيجابية، 64 

 ي أواف ، ملاي ، بع ح، مواف ، وايل مواف  ليكرت ال مااي علا  ريقة وعمع اياتجابة علا اياتإيان وفقات للمقياي

 ( علا التوالي، ويتم عكس السلم في ما  الفقرات السلإية.6-6-3-4-0ي أواف  بع حل وعالح ال رجات  

عي  وعتميدد   ريقددة ليكددرت بارعفدداج درجددة الإلإددات والادد   للمقيدداي المسددت  م والددو لتفدداوت الدد رجات أمددام كددل العإددار

 مواف  بع ح، وي أواف  بع ح(، كما عتمي  بسهولة ااتعمالها والوضو  والسما  للمتلقي اختيار اةجابدة الم اادإة يعجااده، وقد  

؛ عفيدد ، 6.66، و الهدد بي، ؛ الإو ددافي، زايدد 6999 زايدد ،  عددم ااددت  ام اددله الطريقددة فددي أملددب ال رااددات السددابقة كمددا فددي

وعددم اللكددم علددا مقيدداي ايعجدداه نلددو التربيددة اللركيددة وفدد  المعيددار المإددي  فددي  ،(4..6؛ اددعي ان، 6996قطددامي، و قطددامي، 

 (.6الج و   

 معيار الحكم على نتائج مقياس االتجاهات نحو التربية الحركية 6جدول 

 تم   ال رجا درجة ايعجاه

 5.00 – 4.20 ج ات  ايجابي

 4.2-3.4 ايجابي
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 3.4-2.6 ملاي 

 2.6-1.8 الإي

 1.8-1 ج ات  الإي

 :الدراسة أدوات ثبات 4.6

لمعرفدة اعجاادات  الكلدي ايعسدا  الد اخلي معامل فكان ألفا كرونإاخ، معادلة باات  ام ال رااة أدوات ثإات م  التلق  عم

  مدرا  جد ات ومقإولدة  مرعفعدة المقدادير ادله اعتإدرت عدام وبعدكل (0.842) يسداو  المعلمدات فدي مرملدة ريدا  ا  فدا 

 .ال رااة

 . حدود البحث:5.6

 عمددددددددددددوز  60اللدددددددددددد ود ال مانيددددددددددددة: عددددددددددددم اجددددددددددددرام الإلددددددددددددد فددددددددددددي الفتددددددددددددرح ال م يددددددددددددة مددددددددددددا بددددددددددددي   -6

 .6.66 أيلو  لعام .6متا 

والتابعدددة لدددوزارح التربيدددة  اللددد ود المكانيدددة: أجدددر  الإلدددد فدددي المددد اري ايبت اايدددة المتواجددد ح فدددي ملافظدددة درعدددا -6

 بالجمهورية العربية السورية والتي علتو  علا  فوه مرملة ريا  ا  فا .

اللد ود الإعددرية: اقتاددرت ال رااددة علددا معلمدات ريددا  ا  فددا  فددي المدد اري العامدة التددي علتددو  علددا  ددفوه  -3

 لمرملة ريا  ا  فا .

ت المعلمات نلو التربية اللركية لمرملة ريدا  ا  فدا  الل ود الموضوعية: اقتارت ال رااة علا معرفة اعجااا -4

 ا وات. 6-0م  عمر 

 التعريفات النظرية واالجرائية: .7

مجموعددة مدد  ا نعددطة اللركيددة الم تددارح والموجهددة لتربيددة وععلدديم الطفددل واثددارح فضددولهم ودوافعهددم  التربيةةة الحركيةةة:

ربية والتعليم لطفل الروضة، والهادفدة لتطدوير الطفدل بد نيات وعقليدات لللاو  علا المعرفة، فاللركة اي القاع ح وا ااي في الت

 واجتماعيات ومعرفيات.

كللو يمك  ععري  التربية اللركية أيضدات: بأنهدا نظدام عربدو  متكامدل يعتمد  علدا كدل أشدكا  اللركدات الطإيعيدة للطفدل 

عع  الطفل لجن را  في المجتمع اينساني وعساام فدي  وعلا ا نما  ا كإلر شيوعات لللركات ا اااية والمهارات اللركية التي

 نموه ونمامه.

اي مجموعة م  الوم ات ال رااية قوامها الفعلي اللركدات ا ااادية علتدو  علدا  التعريف االجرائي للتربية الحركية:

 .وعلميات  خجقيات أو واجتماعيات  ونفسيات  أا اه معرفية والوكية وعا فية، الرر  م ها عطوير الطفل ب نيات 

او الموق  الل  يت له ش ص معي  م  ميد القإو  أو الرفض لموضوج مل د أو ش ص  علّم:ويعرف االتجاه لدى المُ 

 .(6992 الع او ،أو جماعة أو أ  شيم أخر  
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: او مجموعة م  المعاعر والمعتق ات واآلرام التي عل د ااتجابة معلمدات ريدا  ا  فدا  نلدو تعريف االتجاه اجرائياً 

 التربية اللركية كأالوة ععليمي، ومعرفة م   قإوله  أو رفضه  لهلا ا الوة، وال تااو المرجوح م  عطإيقه علا ا  فا .

 الدراسات السابقة: .8

 ا اف الع ي  م  ال رااات العربية وا ج إية مو  التربية اللركية وأام ما أ لع عليه الإامد:

 :(1990وت، )شلتدراسة  

 عأثير الإرنامو الم ظم   فا  دور اللضانة علا مستو  المهارات اللركية ا اااية. ع وان ال رااة:

 .المهارات اللركية علا ا  فا  بأعمار م تلفةا ه ال رااة: معرفة أثر 

 عي ات ال رااة: عوزعع العي ات علا ثجثة مجموعات م  ا  فا  بأعمار م تلفة.

عق م مجموعة ا  فا  التي عماري المهارات اللركية الم تلفة ع  ا  فا  اللي  يماراون ال عدا  اللدر ااة: نتااو ال ر

كمدا أن الإرندامو اللركدي الموجده مدع وجدود معدرفي  م تادي   ،التلقااي واختلفع ع  ا  فا  اللي  لم يللقدوا بد ور اللضدانة

 .علا ع مية المهارات ل يهم ايجابي عأثيرواعامة اللعب   فا  دور اللضانة له 

 :(2009)حمودة و الحايك، دراسة 

 ( ا وات.6-0  أثر برنامو لتطوير المهارات اللركية ا اااية لأل فا  م  ا ع وان ال رااة: 

لمجموعددة التجريإيددة ( ل60(  فددجت و فلددة فددي روضددة فددي عمددان، وقسددمع الددا مجمددوعتي   .3 عي ددات ال رااددة: شددملع علددا 

 ( للمجموعة الضابطة.60و 

 .اات  ام الم هو التجريإي لمجامته لطإيعة وأا اه ال رااةم هو الإلد: عم 

ان الإرنامو المقتر  أثر بعكل ايجدابي علدا أدام اللركدات ا ااادية ع د  ا  فدا ، ونسدإة التلسد  أكإدر نتااو ال رااة: 

المهددارات ويجددب أن يلتددو  الإرنددامو المقتددر  فددي اددله الفئددة العمريددة علددا ا لعدداة ع دد  أ فددا  المجموعددة التجريإيددة بجميددع 

 .المت وعة وا ماني التي علف ام لألدام الرياضي

 : (2004)عامر،  دراسة

الإ نيددة وعجقتهددا ع ددوان ال رااددة: عددأثير بددرامو عربيددة مركيددة مقتددر  علددا ع ميددة بعددض المهددارات ا اااددية والقدد رات 

 ( ا وات.6-4قإل الم راة   بمستو  الكفامح ايدراكية   فا  ما

 (  فل في مرملة ريا  ا  فا  واات  م مقياي دايتون...6عي ات ال رااة: اات  م الإامد الم هو التجريإي علا  

للركيدة ايااادية والقد رات الإ نيدة نتااو ال رااة: كان لإرنامو التربيدة اللركيدة المقتدر  عدأثير ايجدابي علدا المهدرات ا

 ورفع مستو  الكفامح ايدراكية ل   ا فا  الروضة.
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 .(2018)فاضل، دراسة 

برندددامو مقتدددر  فدددي التربيدددة اللركيدددة وأثدددره علدددا علقيددد  بعدددض ا اددد اه التربويدددة لددد   أ فدددا  ع دددوان ال راادددة: 

 ( ا وات6-0التلضير  

لقيد  ا اد اه التعليميدة المسدته فة لد   عالتعره علا مد   عدأثير اادت  م ااداليب التربيدة اللركيدة فدي  ا ه ال رااة:

 ايجتماعي(. -العقلي، العا في -مركي، المعرفي - اللسأ فا  التلضير  في المجايت الإلجثة 

 اه التربوية ل   أ فدا  التلضدير  وج ت نتااو ايجابية وفعالة للإرنامو التجريإي في علقي  بعض ا انتااو ال رااة: 

 كللو كان له عأثير ايجابي في ال جا  العا في وايجتماعي.

 .(2021)الكراد، دراسة 

 ايعجااات التربوية وايجتماعية لمعلمات ريا  ا  فا  نلو التربية اللركية في ملافظة درعاع وان ال رااة: 

 ه الإلد الا درااة اعجااات المعلمات في مرملة ريا  ا  فا  م  ال اميتي  التربويةا ه ال رااة: يه 

وايجتماعية نلو التربية اللركية، باةضافة الا معرفة الفرو  بي  عي ات ال رااة م  ميد متريراتل العمر وال إرح واللالة 

 ايجتماعيةل والو في الروضات الم تعرح في ملافظة درعا.

( روضدة فددي م ي دة درعددا، ميدد  ددممع ااددتإانات 66( معلمددة موزعدة علددا  66رااددة: عكوندع العي ددة مد   عي دات ال 

( ب  ات موزعدة علدا اعجدااي ، وبعد  اختإدار الفرضديات أ هدرت ال تدااو اعجاادات ايجابيدة لد   46خا ة لهلا الرر  عضم ع  

 معلمات ريا  ا  فا  نلو التربية اللركية م  ال امية التربوية.

ااو ال رااة: نتااو الإلد الا وجود فرو  اات ديلة اماااية بال سإة يعجااات المعلمات م  ال امية التربوية نت

وايجتماعية عإعات لمترير العمر، أما بال سإة لمترير  ال إرح واللالة ايجتماعية فق  كانع دالة اماااية بال سإة يعجااات 

ع وية نلو التوجهات ايجتماعية بال سإة لمعلمات الروضة والتي كانع ايجابية ج ات المعلمات التربوية مع ع م وجود فرو  م

       نلو التربية اللركية.

 محددات البحث: .9

 يوج  بعض المل دات التي يمك  أن عقلل م  امكانية ععميم نتااو الا الإلد:

 يريدة التربيدة فدي ملافظدة مبعدة لاقتارت ال رااة علا عي دة  دريرح مد  معلمدات ريدا  ا  فدا  فدي المد اري التا -6

 6.66-.6.6درعا للعام ال رااي 

ا وات  ن الم اري ي عستقإل ا  فا  دون ادلا العمدر  6-0ومارت ال رااة فقا علا ا  فا  بالم اري بعمر م   -6

 في ال ظام الج ي  الل  أقرعه وزارح التربية بالجمهورية العربية السورية.
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 اإلطار النظري للبحث:  .10

، ولتلقي  الا الهد ه درعاة لمعرفة اعجااات معلمات ريا  ا  فا  نلو التربية اللركية في يلإامد ب رااة علليلقام ا

 ايعجااات والتربية اللركية. ال ظر  للإلد في بع ي  رايسي  اما: اة ارعم عل ي  

 االتجاهات:. 1.  10

ربية وعلم ال فس، فم  خجلهدا ندتمك  مد  الت إدم بسدلوكيات علظا درااة ايعجااات بااتمام كإير م  قإل الإامإلي  في الت

الطالدب الدل  يتمتدع باعجداه ايجدابي نلدو ال راادة، نسدتطيع أن نت إدأ بأنده ادوه  مع موضوج ايعجاه، فمدإلجت  ها فراد ونسإة عفاعل

 .م(6..6 السإيعي ، والعكس  ليح  متفوقات  يكون  الإات 

  ايعجاه ااتجابة معي ة أو فعل يقوم به الفرد، ولك  المع ا اللرو  لكلمة اعجاه علد د مع دا واضدح و دريح وادو ي يعو

، ومد  الممكد  أن (6926 اجمة و عإد  الرفدار ، عكوي  افتراضي يأعي قإل اياتجابة وبع  المإلير، فهو الملرف ال افع للسلوف 

 اعجااات ا فراد م  خج  مجموعة م  المقاييس ال ا ة أو مقياي مل د لقياي اعجاه معي . نتعره علا 

 لمضمون:ل ووافيبتعريفه بعكل م تار  (Moscovici, 1970)  ععري  ايعجاه: قام العالم الفرنسي مواكوفيسي

ن ايعجاه او عكوي  مكتسب وليس القو : وم  خج  ما اإ  يمك  النس  نفسي ي ظم العجقة بي  الفرد والإيئة المليطة بهل 

ي القيمة التي يضفيها الفرد م  اوراثي أو فطر ، ي يريره الفرد بسرعة ويع  او ثإات نسإي، وي يملو في  ياعه أ  قيمة، 

 .(6996 بركات ، قيمه الع اية علا ايعجاه. 

 تها:أهمية معرفة االتجاهات ودراس. 2.10

عع  درااة ايعجااات العامة لألفراد في المجتمع م  ا ولويات التي عقدوم بهدا الد و  المتطدورح، وخا دة فدي المواضديع 

رام وأفكدار ال داي، وااتمدع المماسدات التربويدة آالسيااية متا يستطيع المرشدلون عقد يم بدرامو انت ابيدة ععإدر عد  رمإدات و

مي  والطددجة والجهدداز اةدار  التددابع لهددا، متددا عسددتطيع عع يدد  ايعجااددات اةيجابيددة بايعجااددات ال ا ددة بددالمعل عامددة أيضددات 

وع عمها، وملاولة م هدا لترييدر ايعجاادات السدلإية واجتإلاثهدا وعوجيده المجتمدع التربدو  نلدو ايعجاادات المرموبدة وامكانياعهدا 

 ةم اث التريير المطلوة بما يلإي ماجات المجتمع وثقافته.

 كونات العامة لالتجاه:الم. 3.10

 ي قسم ايعجاه الا ثجث مكونات رايسية:

يمثر علا قإو  المعلم لموضوج مدا أو رفضده، وي  ،علا شعور عامفي  ياعه الا المكون  يلملالمكون العا في:  -6

 .(6943 نعواعي ،  التي دفعته للقإو  أو الرفضمسومات علمية ي ضع الا الععور بالضرورح  اإاة م طقية أو 

المكون المعرفي: يلمل الا المكون في  ياعه الجوانب العلمية والمعرفية الموجدودح لد   الفدرد والتدي عدربا موقفده  -6

 .(6943 نعواعي ، الع اي مع موضوج ايعجاه 

لوف فدي أنمدا  معي دة وفد  أنمدا  ملد دح،  نهدا ععمدل علدا المكون السلوكي: ي   الا المكون الا ن عدة الفدرد للسد -3

 .(6943 نعواعي ،  للموق  أو ايعجاه الل  يت له عوجيه السلوف فهي عمثر علا الفرد وع فعه للعمل عإعات 
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فقد  يتدوافر لد   الفدرد الرمإدة القويدة  المكدون  ،اادتقجليته لكل مكون م  المكونات درجة القوح ال ا دة بده ولده أيضدات و

  أن يعمل بكل  اقته نلو الموضوج  المكدون السدلوكي(، اوالعا في( لك  ليس ل يه المعلومات الكافية ع  الا الموضوج، فيل

 .(6943 نعواعي ، ظاار  السلوف الوعلا جميع ا موا  ييمك  معرفة اعجاه فرد نلو موضوج ما م  خج  

 خصائص االتجاهات:. 4.10

ان عكوي  أ  اعجاه نلو موضوج مل د ادو با  دل عمليدة نفسدية مكتسدإة، عدتم عد   ريد  عفاعدل العد ص مدع بيئتده أو 

خدر مد  خدج  عجقدة العد ص بهدلا الموضدوج آم  خج  الموروث الإلقافي المجتمعي، وم   ره  مليطه ايجتماعي، وأيضات 

 ون شعور او اعجاه ايجابي أو الإي نلو مجموعة م  المفاايم أو القيم أو المإادئ أو ا فكار التي عتعل  به.ك  فهو ي  

ي مد  خدج  ادلوكيات ان نت إدأ بهدا أوايعجااات اات أااي نفسي عرعإا بعكل وثي  بأفكار المعلم ومعتق اعه، وي يمكد  

ث دام قيامده بالعمليدة الت ريسدية، ويد داد ادلا ايعجداه قدوح مدع مدرور الد م  والتي عظهر بعدكل واضدح ومإاشدر أ ،المعلم التعليمية

ويتطور م  خج  ال إرح لياإح اعجاه مقاوم للترير والتع يل، وم  نامية أخر  يمك  أن يضدع  ويكدون مد  السدهل عع يلده أو 

 عقويمه أو متا عجشيه.

دلعا فيدة والسدلوكية، ع  وكلما مال المعلم علا نتدااو أفضدل مد  ال دوامي المعرفيدة وا ون ل يده اعجداه ايجدابي أكإدر نلدو ك 

 دويد ر ، ب رجدة اةيجابيدة مد  التربيدة اللركيدة  وثيقدات  اله ال تااو اي المإليدرات التدي عدرعإا ارعإا دات  ع   التربية اللركية، ميد ع  

6994). 

 :الناحية العاطفية 

مددا قإددل الم راددة مددب اللركددة وال عددا  واللعددب، ويمإلددل اددلا جانددب مهددم وأاااددي لتكددوي   أن الطددابع الرالددب علددا  فددل

ش اية الطفل المتكاملة، لما علق  للطفل الع ي  م  ال قا  اةيجابية م  خج  التفاعل مع مليطه، والتدي عدمثر بطريقدة مإاشدرح 

في عكوي  ش اية الطفل وخل  اينسان السدو  القدادر علدا علا ال وامي العقلية وال فسية واينفعالية، وبالتالي لها دور رايسي 

 علمل المسمولية.

 :الناحية السلوكية 

أن بددرامو ا نعددطة اللركيددة فددي مرملددة ريددا  ا  فددا  قددادرح علددا عوجيدده اددلوف ا  فددا  نلددو الاددفات المرموبددة 

ني بالعمدل وعقإدل اله يمدة، ومد  خدج  ، فمماراة ا نعطة اللركية ع فد  مد  السدلوف العد واني، وخلد  أادلوة ععداواجتماعيات 

مماراة الطفل لألنعطة اللركية نقوم بتوجيه الوف الطفل نلو ملئ أوقات فرامده با نعدطة المفيد ح وعج دب ال عدا ات الضدارح 

 مإلل ععل  ا  فا  بالتق يات الل يإلة كا جه ح اللومية والمراية.

 

 

 :الناحية المعرفية 
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فدي ميداح  فدل الروضدة، فاللركدة ادي جدوار مياعده، ومد  خجلهدا يسدتطيع الطفدل  زات بدار علتل ا نعطة اللركيدة مكاندات 

التفاعل والتعامل مع بيئتده ويتعدره عليهدا، ويدتعلم قديم وأخدج  مجتمعده، فدالتعلم اللركدي جد م أااادي مد  أجد ام الدتعلم العدام 

 بالمعرفة واللكام والوضع ال فسي لطفل الروضة. كالتعلم المعرفي، وم  ال طأ ايعتقاد أنه ععلم لللركة فقا، بل او ععلم يمثر

 كيفية قياس االتجاه:. 5.10

 (: 6994ع   قياي اعجااات معلمات ريا  ا  فا  يجب مراعاح مجموعة اامة م  المإادئ:  درويش، 

 الق رح علا عل ي  الموضوج والع ا ر ا اااية المراد قياي اعجااات ا فراد المطلوبة بال قة الم ااإة. -6

 عامل التجانس في ا داح المع ح لقياي ايعجاه م  ضرورات الإلد نضي  علا الو أنها يجب أن عكون أمادية ايعجاه. -6

أن نستطيع م  خج  المقياي الكع  ع  اعجاه الفرد نلدو الموضدوج المدراد دراادته مد  أربعدة اعجاادات رايسدية  ال رجدة  -3

 والع ح والسيادح والوجهة(

 قياي علا شر ي الا   والإلإات. يجب أن علتو  أداح ال -4

 ويقسم علمام علم ال فس ايجتماعي مقاييس ايعجااات الا قسمي :

بوجاردوي واو أو  مقياي وضع لقيداي  ومقياي ،الطر  المإاشرح للقياي: مإلل مقياي ليكرت واو مقياي خمااي -6

ي ثيراددتون واددو مقيدداي الفتددرات المتسدداوية مقيدداو ،ايعجااددات ويسددما الإعدد  ايجتمدداعي ويتددأل  مدد  اددإع عإددارات عقريريددة

 ومقياي جتمان ويطل  عليه المقياي التجميعي المت رج. ، ااريات 

 الطر  مير المإاشرح: مإلل ايختإارات اةاقا ية والسيكودراما والسوايودراما. -6

  وانفعاليدات  ونفسيات  وش ايات  والوكيات  التربية اللركية: عع  مرملة الطفولة المإكرح الفترح اللقيقية لتكوي  الطفل مركيات ،

ميد عقوم ا ارح في عربيته بالسد وات ا ولدا ومد  ثدم ي فادل ع هدا ويلتلد  بالروضدة التدي عسدإع عليده مجموعدة مد  المفداايم 

والمعلومات والمعاره الإلقافية وايجتماعية والعلمية، وأد   هور التربية اللركية التي كانع عإارح عد  برندامو مادمم لت ميدة 

مهارات اللركية ا ااادية، وبعد اا جدامت دراادة يبدان التدي قد مع دراادة م هجيدة واضدلة للجواندب اللركيدة ا ربعدة ادي ال

 ل رااة اللركة. العجقات( فهي عمد  الا اعطام  ورح أكإلر عكامجت –الفراغ -الجسم- الجه 

 :المهارات الحركية 

 ااي :عقسم المهارات اللركية ال ا ة با  فا  الا نوعي  أا

المهارح أو اللركة مير الإ ااية: اي مركة يمديهدا الطفدل مسدب اادتطاعته وق رعده الع ادية، وي عتطلدب ال قدة فدي  -6

 .(6.60 ملم  و عإ  الرميم ، أدااها، فهلا ال وج يعجع الطفل علا ايب اج وايبتكار واكتعاه اللركة 

 ية: واي المهارح التي عتطلب دقة عالية في ا دام واةعقان اللركي وع قسم الا قسمي : المهارح أو اللركة الإ اا -6

اللركددات ا اااددية: واددي اللركددات التددي يتعلمهددا ا نسددان بددالفطرح وععدد  أادداي المهددارات ال ا ددة وع قسددم الددا ثددجث  .6.6

 أ  اه: 
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   م  مكان الا أخر مإلل الجر  والقف  والوثب.اللركات اينتقالية: اي اللركات التي عساع  الطفل علا اينتقا 

   مركددات التددوازن والإلإددات: واددي اللركددات التددي عسدداع  الطفددل فددي التعامددل بالعددكل ا فضددل وا نسددب مددع الجاابيددة

 ا رضية، مإلل الوقوه علا ق م وام ح أو ال مرجة ا مامية أو المعي علا عارضة التوازن.

   لتددي عتطلددب مدد  الطفددل ع دداو  أو معالجددة ا شدديام اددوام بالددلراعي  او الددتلكم والسدديطرح: واددي اللركددات امركددات

 الرجلي  مإلل الركل المسو.

واله المهارات التي ع تص بلعإة معي ة مإلدل كدرح القد م أو السدلة، فكدل لعإدة مد  ادله ا لعداة  ال ا ة:المهارات  .6.6 

 .(6.60 ملم  و عإ  الرميم ،  أدام اله اللعإة عتطلب م  الطفل مجموعة م  المهارات التي يجب أن يتق ها متا يستطيع

 األغراض األساسية للتربية الحركية: . 6.10

بددرامو التربيددة اللركيددة لهددا مجموعددة مدد  ا مددرا  والقدديم التددي ععددكل بمجموعهددا ش اددية الطفددل وعكوي دده المعرفددي 

عتيح للطفل اللاو  علا ال إرات العامة وعع  خإرح ال جا  فدي أدام اللركدة مد   فهيوالعلمي والإلقافي وايجتماعي وال فسي، 

 أامها:

 إيعددة الطفددل اددي ملددور العمليددة التعليميددة فددي التربيددة اللركيددة، ومددا علمددل اددله الطإيعددة فددي  ياعهددا مدد  ايجابيددة  -6

 وخاااص نمو وبعكل خاص ال مو اللركي.

لتدي عتعلد  بهدا، ومدا عتطلإده ادله اللركدة مد  امكانيدات ب نيدة لد    إيعة اللركة وخااااها وأشكالها والعوامدل ا -6

 الطفل ومادية ل   الروضة، وق رح الطفل علا أدااها بالعكل المقإو .

 إيعة الق رح ايدراكية لللركة والتي عع  الهد ه ا ااادي وا و  للتربيدة اللركيدة، ومدا علتويده ادله الطإيعدة مد   -3

والتوافدد  العضددلي العاددإي، لتلقيدد  مايددات ومقا دد  وأمددرا  التربيددة اللركيددة مدد  أجددل ع ا ددر القددوح والسددرعة والمرونددة 

اللفا  علا ادجمة الطفدل ومادوله علدا المتعدة والرضدا ليكدون فدي المسدتقإل فدردا قدادر علدا الليداح والعمدل فدي المجتمعدات 

 الل يإلة.

 نتائج الدراسة:  .11

المكوندات العا فيدة والمعرفيدة التربيدة اللركيدة مد  ندوامي  ايجابة علا لما اي اعجااات معلمات ريا  ا  فا  نلو 

  لوالسلوكية 

 (.3قام الإامد بإجرام اختإارات المتواا اللسابي واينلراه المعيار  للعي ات والو كما يإي  الج و   

 ة الحركيةبعض المقاييس لالتجاهات المدروسة لمعلمات رياض األطفال نحو التربي 3جدول 

 درجة ايعجاه اينلراه المعيار  المتواا اللسابي المقياي

 ايجابي ج ات  32.. 4.66 المكون السلوكي
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 ايجابي ج ات  62.. 4.60 المكون التعليمي

 ايجابي 66.. 4.60 المكون العا في

 

جاادات معلمدات ريدا  ا  فدا  ( أن متواا اع6( ووفقات لمعيار اللكم الوارد في الج و  رقم  3يتإي  م  الج و  رقم  

( واو ي   علا اعجاه ايجابي ج ات للمعلمات نلو التربيدة اللركيدة وبدللو يعد  أعلدا الملداور فدي 4.66م  ال امية السلوكية بلع  

( والتدي عد   علدا أن التربيدة 4.60وبلدع   ايجدابي جد ات  المعرفيدةاعجاه المعلمي ، كللو كان متوادا عوجده المعلمدات مد  ال اميدة 

اللركية عمثر علا ق رح ا  فا  التعليمية وعطوراا وع فعهم نلو التمتع باللعب ومب الروضدة والدتعلم ب دام علدا أادس علميدة، 

(، والا ي   بوضو  علا امكانيدة 4.60ايجابي وبلع   العا فيةوأيضات كان متواا اعجااات معلمات ريا  ا  فا  م  ال امية 

 فدا  مد  ال اميدة ال فسدية وخلد  اينسدان السدو ، وبعدكل عدام كاندع عوجهدات المعلمدات نلدو التربية اللركيدة بالتدأثير علدا ا 

 .التربية اللركية ايجابية

للمعلمدات نلدو التربيدة اللركيدة مسدب  المكونات السدلوكية والمعرفيدة والعا فيدةايجابة علا السما  الإلاني لال ع تل  

للتلق  م  الفرو  بي  اعجااات المعلمات نلو التربية اللركية عإعدات للعمدر كمدا العمر ل عم مساة اختإار  ت( لعي تي  مستقلتي  

 (.4في الج و   

 اتجاهات معلمات رياض األطفال نحو التربية الحركية تبعاً لمتغير العمر 4جدول 

 المتواا ن العمر ايعجاه
اينلراه 

 المعيار 
 اختإار ت

مستو  

 ال يلة
 الفرو  ديلة

 السلوكي
 دالة 6.... 4.6 64.. 0..4 62 30≥

>30 39 4.4. ..34    

 المعرفي
 دالة 6... 6.9 36.. 4.6 62 30≥

>30 39 4.3 ..66    

 العا في
 مير دالة 69.. 6.3 64. 3.9 62 30≥

>30 39 4.6 ..62    

 

لمتوادا عوجهدات المعلمدات نلدو التربيدة اللركيدة ( يتإي  وجود فرو  اات ديلة امادااية بال سدإة 4م  خج  الج و   

 .العا فية، فإي ما ي عوج  فرو  اات ديلة اماااية م  ال امية والمعرفيةم  ال وامي السلوكية 
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للمعلمدات نلدو التربيدة اللركيدة السلوكية والمعرفية والعا فية وعمع ايجابة علا السما  الإلالد لال ع تل  ايعجااات 

عددم اجددرام اختإددار  ت( للعي ددات المسددتقلة مدد  معلمددات ريددا  ا  فددا  باةضددافة الددا امتسدداة المتواددا مسددب ال إددرح  ل 

 (.0واينلراه المعيار  كما في الج و   

 اتجاهات معلمات رياض األطفال من النواحي المدروسة تبعاً لمتغير الخبرة 5جدول 

 المتواا ن ال إرح الإع 
ه اينلرا

 المعيار 
 اختإار ت

مستو  

 ال يلة
 ديلة الفرو 

 السلوكي
 مير دالة 69.. 6.3 36.. 4.3 64 0≤

<0 34 4.6 ..32    

 المعرفي
 مير دالة 23.. 6.4 60.. 4.3 64 0≤

<0 34 4.6 ..62    

 عا فيال
 دالة 6.... 3.4 64.. 4.6 64 0≤

<0 34 4.. ..64    

 

 م وجود فرو  اات ديلة اماااية في اعجااات المعلمات التربوية نلو التربيدة اللركيدة ( ع0يتضح م  خج  الج و   

والدو بال سدإة لدلو  ال إدرح أكإلدر مد   العا فيدة، ووجود فرو  اات ديلة اماااية م  ال امية والمعرفيةم  ال اميتي  السلوكية 

أقل م  خمس ا وات، اا أن اعجااها ايجابي فقدا نلدو التربيدة  خمس ا وات والتي عتمي  بأنها ايجابية ج ات مقارنة مع فئة ال إرح

اللركية، ويرجح الإامد الا أن ارعفاج ا وات ال إرح ي ي  م  مماي المعلم نلو التربية اللركية وان فاعه لما لها م  عدأثيرات 

 .ايجابية علا الطفل جميع ال وامي

للمعلمدات نلدو التربيدة اللركيدة مسدب اللالدة رفيدة والعا فيدة السدلوكية والمعأما اجابة السدما  لادل ع تلد  ايعجاادات 

(، اا بلدع عد د المعلمدات 6ايجتماعية ل عم اجرام اختإار  ت( للعي ات المسدتقلة مد  معلمدات ريدا  ا  فدا  كمدا فدي الجد و   

 ( معلمة.66( معلمة مقارنة مع العازبات اللواعي بلع ع دا   40المت وجات  

 الفروق في اتجاهات المعلمات من النواحي المدروسة تبعاً لمتغير الحالة االجتماعية 6جدول 

 المتواا ن اللالة ايجتماعية الإع 
اينلراه 

 المعيار 
 اختإار ت

مستو  

 ل يلةا

يلة د

 الفرو 

 السلوكي
 مير دالة 69.. 96... 34.. 4.6 40 مت وجة

    30.. 4.6 66 عازبة

 يالمعرف
 مير دالة 4.. 93.. 62.. 4.6 40 مت وجة

    62.. 4.3 66 عازبة

 مير دالة 0.. 33.. 64.. 4.6 40 مت وجة العا في
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    64.. 4.6 66 عازبة

 

السددلوكية ( عدد م وجددود فددرو  اات ديلددة اماددااية فددي اعجدداه المعلمددات مدد  ال ددوامي 6يتإددي  ل ددا مدد  خددج  الجدد و   

لمتريدر اللالدة ايجتماعيدة للمعلمدة، وععد  ادله ايعجاادات مرموبدة وايجابيدة بردض ال ظدر عد  اللالدة  عإعدات والمعرفية والعا فية 

 للم راة.ايجتماعية 

لمعلمات ريدا  ا  فدا   يوضدح السلوكية والمعرفية والعا فية أما اجابة السما ل مااي عجقة ايرعإا  بي  التوجهات 

 المكونداتفي ارعإا  كل اعجااي  مع بعضهما، الا ي   علا أن ايرعإدا  وثيد  بدي  ( فرو  اات ديلة اماااية 2الج و  رقم  

 الإاقية. المكوناتالإلجث مع بعضها الإعض، فكلما ارعفع أم اا أد  الا رفع 

 تحديد االرتباط من النواحي الثالث 7جدول 

 ةمستو  ال يل المع وية قيمة معامل ايرعإا  المكون

 دالة .... 469.. العا في× السلوكي 

 دالة .... 2.3.. المعرفي× السلوكي

 دالة .... 042.. المعرفي×  العا في

 

وع   اجرام اختإار علليل التإاي  للمتريرات الإلجثة  العمر، ال إدرح، اللالدة ايجتماعيدة( نلدو التربيدة اللركيدة كمدا يإدي  

يلددة اماددااية فددي جميددع ملدداور ال رااددة بال سددإة لتوجهددات المعلمددات مدد  ال اميددة ( عإددي  عدد م وجددود فددرو  اات د4الجدد و   

 السلوكية.

 من حيث المكون السلوكياختبار تحليل التباين للمتغيرات الثالثة  8جدول 

 مستو  ال يلة المع وية متواا المربعات ما ر التإاي  الإع 

 السلوكي

 مير دالة 64.. 66... العمر× ال إرح

 مير دالة 20.. .6...  .ايجتماعية× ال إرح

 مير دالة 62.. 64..  .ايجتماعية× العمر 

× العمر× ال إرح

  .ايجتماعية
 دالة 36... 426..

 

ع د  كما أن اختإار التإاي  للمتريرات الإلجث م  ال امية السلوكية، عإي  أن كل متريري  مع بعضهما مير مرعإطة مع ويدا 

 (، للا يجب أن عتوافر المتريرات الإلجث في ال امية السلوكية متا يكون عأثيراا مع و .0... 
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 من حيث المكون المعرفياختبار تحليل التباين للمتغيرات الثالثة  9جدول 

 ما ر التإاي  المكون
متواا 

 المربعات
 المع وية

مستو  

 ال يلة

 التعليمي

 مير دالة 06.. 66... العمر× رحال إ

 دالة 9.... 44.. ايجتماعية  .× ال إرح

 دالة 6.... 44.. ايجتماعية  .× العمر 

  .× العمر× ال إرح

 ايجتماعية
 مير دالة 43.. 3...

 

الددة ( وجددود فددرو  اات ديلددة اماددااية عإعددا لمتريددر  ال إددرح واللالددة ايجتماعيددة والعمددر والل9يإددي  الجدد و  رقددم  

 .مع بعضها مير دالة امااايات  المعرفية، وعإاي  المتريرات الإلجث في ال امية للمكون المعرفيايجتماعية مجتمعة بال سإة 

 حيث المكون العاطفياختبار تحليل التباين للمتغيرات الثالثة من  10جدول 

 ما ر التإاي  الإع 
متواا 

 المربعات
 تو  ال يلةمس المع وية

 ال فسي

 مير دالة 64.. 4... العمر× ال إرح

 مير دالة 66.. 0...  .ايجتماعية× ال إرح

 دالة 3... 66..  .ايجتماعية× العمر 

× العمر× ال إرح

  .ايجتماعية
 دالة 3... 60..

 

( أن متريددر  العمددر مددع ال إددرح .6فيإددي  الجدد و  رقددم   بال سددإة للمكددون العددا فيأمددا اختإددار التإدداي  للمتريددرات الددإلجث 

وال إرح مدع اللالدة ايجتماعيدة ميدر مرعإطدة مع ويدات، وعإدي  أن العمدر مدع اللالدة ايجتماعيدة اات ديلدة امادااية ع د  ال رجدة 

 (، وأيضا عإاي  المتريرات الإلجث مع بعضها كانع اات عأثير مع و .          0...المع وية  
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 كاديمية بجامعة الطائف في تعزيز الهوية الوطنية لدى الطالبات من وجهة نظرهنور القيادات األد

The Role of Academic Leaderships at Taif University in Strengthening the National 

Identity with Female Students from their Point of View  

 هرانيرحمه أحمد الز /الباحثةإعداد 

 المملكة العربية السعودية يادة التربوية، جامعة الطائف،ماجستير الق

 1992@hotmail.com-rahmahEmail:  

 :البحث ملخص

اتها من وجهة نظرهن، هدفت الدراسة إلى معرفة دور القيادات االكاديمية بجامعة الطائف في تعزيز الهوية الوطنية لدى طالب

(، وقد تم 714وقد استخدمت الدراسة المنهج الوصفي المسحي، وتكونت عينة الدراسة من طالبات البكالوريوس، وبلغ عددهم )

( عبارة ُوزعت على أربعة أبعاد، هي تعزيز قيم )االنتماء للوطن، الوالء للوطن، المسؤولية 02بناء استبانة مكونة من )

تزاز بالوطن(، وقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالية: أن القيادات االكاديمية بجامعة الطائف تمارس تعزيز االجتماعية، االع

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات عينة الدراسة ، البات من وجهة نظرهن بدرجة عاليةالهوية الوطنية لدى ط

ظرهن تعزى لمتغير ي تعزيز الهوية الوطنية ككل لدى الطالبات من وجهة نحول دور القيادات األكاديمية بجامعة الطائف ف

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات عينة الدراسة حول دور القيادات األكاديمية بجامعة ، التخصص الدراسي

رهن ظجتماعية( لدى الطالبات من وجهة نالطائف في تعزيز الهوية الوطنية ككل وبُعدّي )قيم االنتماء للوطن، قيم المسؤولية اال

وجود فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات عينة الدراسة حول دور القيادات األكاديمية ، تعزى لمتغير السنة الدراسية

جهة وبجامعة الطائف في تعزيز الهوية الوطنية في بُعدّي تعزيز )قيم الوالء للوطن، قيم االعتزاز بالوطن( لدى الطالبات من 

 نظرهن لصالح طالبات السنة الدراسية الثانية.

للغة العربية اوكانت أبرز توصيات الدراسة: تشويق الطالبات للغة الفصحى بإقامة مسابقات ثقافية وجوائز تحفيزية لمن يتحدث 

ادات األكاديمية حث القي، ةيز بها المملكة العربية السعوديتخصيص قاعة لعرض أهم المواقع التاريخية واالثرية التي تتم، الفصحى

في جامعة الطائف على حث أعضاء هيئة التدريس بتناول مواضيع من شأنها تعزز الحس الوطني بما يعزز الهوية الوطنية في 

 .0202ضوء رؤية المملكة العربية السعودية 

 الهوية الوطنية، القيادات األكاديمية، جامعة الطائف، الطالبات الكلمات المفتاحية:
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The Role of Academic Leaderships at Taif University in Strengthening the National 

Identity with Female Students from their Point of View  

 

Abstract: 

This study aimed to identify the role of the academic leaderships at Taif University in 

strengthening the national identity with female students from their point of view. A survey 

descriptive approach was used in this study. The sample of the study was (417) female 

undergraduate  students. A questionnaire was composed of (20) items distributed over four 

dimensions: values of national affiliation, values of national loyalty, values of social responsibility, 

and values of national pride. The study revealed the following findings: The degree of 

strengthening the female students' national identity,  by the academic leaderships at Taif University 

from their point of view was high, There were no statistically significant differences between the 

sample's responses about the role of the academic leaderships at Taif University in strengthening 

the national identity as a whole with female students from their point of view attributed to the 

variable of major, There were no statistically significant differences between the sample's 

responses about the role of the academic leaderships at Taif University in strengthening the 

national identity as a whole and the two dimensions (values of national affiliation and values of 

social responsibility) with female students from their point of view attributed to the variable of 

year of study, There were statistically significant differences between the sample's responses about 

the role of the academic leaderships at Taif University in strengthening the national identity in the 

two dimensions (values of national affiliation and values of national pride) with female students 

from their point of view in favor of the students in the second year of the study. 

The most significant recommendations are thrilling the students to the standard Arabic through 

organizing cultural competitions and providing incentive awards to those who speak it, assigning 

a hall for showing the most important historical and archaeological sites. 

Urging the academic leaderships at Taif University to urge the faculty members to address topics 

that strengthen patriotism in the light of vision 2030 of the kingdom of Saudi Arabia. 

Keywords: National Identity, Academic leaderships, Taif University, Female students 
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 Research contentمحتوى البحث/ 

 Introduction/ المقدمة

يشهد العصر الحديث تطوراً سريعاً لثورة المعلومات واالتصاالت، االمر الذي أدى لالنفتاح العالمي وإلغاء القيود بين الدول. 

غيرات ة، تمثلت في التوبرزت نتيجة لذلك عدة تحديات واجهت المجتمعات العربية بصفة عامة والمجتمع السعودي بصفة خاص

التي أدى إليها االنفتاح الفكري واالقتصادي واالجتماعي والثقافي، والذي ترك أثراّ بارزاّ على الهوية الوطنية للدول وعلى األجيال 

 الناشئة.

تهديداً للهويات (، مما مثل 1، 0214وقد دفع هذا االنفتاح والعولمة األفراد إلى تكوين مجتمعات وهويات افتراضية )صالح،      

الوطنية التقليدية في البلدان المتقدمة والنامية، حيث تأثرت كثير من شرائح المجتمع تأثرت بهذه التغيرات التي انعكست أثارها 

(. مما تتطلب من الحكومات أن تتبنى سياسات تعليمية 07، 0214على والئها وهويتها وتماسكها الوطني )الزبون والسرحاني، 

 واجهة هذه التحديات والمحافظة على الثقافات والهوية الوطنية.وتربوية لم

فالهوية الوطنية تمثل الوعاء الذي يحوي جميع المكونات الحضارية والتاريخية والثقافية للشعوب، وانعكاساّ لصورة شعوبها 

معات حي والمدينة والعمل، إنتهاءاّ بالجاالحالية والمستقبلية، بدءاّ بالتنشئة األسرية مروراّ بالمدرسة، ومن ثم مكونات وبيئات ال

 ((. Natanel, 2016,287ومؤسسات الوطن المختلفة

وقد كان من أولويات الرؤية الوطنية للمملكة العربية السعودية التأكيد على تنمية وتعزيز الهوية الوطنية ألفرادها، وحمايتهم      

لى انتمائهم ووالئهم الوطني، من خالل تمكين وتعزيز شخصيتهم ووعيهم وتحصينهم من األفكار والثقافات الهدامة، التي تؤثر ع

 (.11، 0202الوطني )مكتب تحقيق الرؤية، 

على أن أهــم التوجهــات االستراتيجية لها هي بناء المواطـن السـعودي  0202كما أكدت رؤيــة المملكــة العربيــة الســعودية      

، 0202حيث عملت المملكة وفقاّ لهذه الرؤية على تعزيز الهوية الوطنية )الشريف والروقي،  للنهوض بـدوره فـي بنـاء الوطـن

(. أن الهوية والوطنية وقيم المواطنة واالنتماء قد تمر بمراحل قد تذبل فيها أو تخف أحياناّ عند انتماءات بعض المجموعات 011

عليمية والوطنية في ترسيخ مفهوم الهوية بين مواطنيها، والجهل الصغيرة في داخل الدولة، ويساعد في ذلك ضعف المؤسسات الت

بالدين وبالسياسة، واالفتقار للشفافية والمحاسبية، وانتشار التصنيفات والتمايزات االجتماعية، وقلة الفرص، وتراجع مستوى 

وطنية واالنتماء لدى األفراد (.  ويتضح مما سبق أهمية تعزيز الهوية ال11، 0202جودة الحياة، وضياع الحقوق )الخطيب، 

وبالذات لفئة الشباب لكونهم عماد المستقبل وركيزته األساسية، حيث تعد الجامعات أهم المؤسسات التعليمية الفاعلة في المجتمع 

مؤهلة لعلى المستويين التعليمي والتربوي، المتالكها أدوات تنمية الوعي والثقافة وغرس الهوية الوطنية عند األجيال الشابة ا

(. ومن جانب اخر اكدت عدة دراسات على ان القيادات األكاديمية لها الدور 042، 0212لقيادة المجتمع في المستقبل )هاشم، 

األكبر تجاه المجتمع في تعزيز الثوابت والهوية الوطنية والدفاع عنها والمحافظة على تماسكها بين أبنائها كدراسة )الحارثي، 

 (.  0212(، )عماشة، 0212(، )عبد الرحمن، 0211، )اّل سويدان، (0202(، )الطيار،0202

حيث تعتبر القيادات األكاديمية المحرك الرئيس لتحقيق األهداف العامة التي تسعى اليها الجامعات ومن أهمها الحفاظ على      

االكاديمية تشجع القيم االجتماعية وقيم ان القيادات  الهوية الوطنية والتركيز على خدمة المجتمع وتقوية روابط االنتماء له،

، 0222المشاركة واالنتماء والوالء وااللتزام، مما يساهم ذلك في تحقيق األهداف التعليمية والوطنية تجاه المجتمع )الغامدي،

03.) 
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ل الدور الوطنية، من خال كما أن للجامعات في المملكة العربية السعودية دور هام في جانب التنمية السياسية في تعزيز الهوية     

الطليعي للقيادات األكاديمية في توجيه مسار وعي الطلبة نحو مفهوم أفضل للهوية الوطنية، وأن يتم  إعداد الطلبة للتعامل مع 

لى ع التحديات المعاصرة الدينية والثقافية واالجتماعية واألمنية والتقنية، ومواجهتها لتحقيق التألف واللحمة الوطنية، والحفاظ

استقرار وتماسك المجتمع من خالل المناهج واألنشطة الطالبية، وإدراج مواضيع عن الهوية الوطنية في المناهج الدراسية، 

 وزيادة المناشط الوطنية، وتقويم مفاهيم الهوية الوطنية وتنميتها، وانتقاء األستاذ القدوة لإلشراف على البرامج الوطنية، ألنها تسهم

 (. 113، 0202ت الطالب)الشهراني،في تشكيل شخصيا

ومن هنا يأتي دور الجامعات متمثلة في قيادتها األكاديمية في تدعيم قيم الهوية الوطنية لدى طالب الجامعة، الذين يمثلون ثروة 

يمية من كاداألمم، وتحملها العب األكبر في مسئوليتها االجتماعية تجاه المجتمع والوطن، حيث تسخر كل إمكانياتها وقدراتها األ

أجل تنمية مفاهيم الهوية الوطنية، وتعزيز الوعي الوطني من خالل توعية عقول الطالب وتنويرهم الى خطورة زعزعة هويتهم 

 (.011، 0211الوطنية )الغامدي، 

في  معة الطائفوبذلك يتضح أهمية دراسة الدور الذي ينبغي ان تقوم به القيادات األكاديمية بالجامعات السعودية ومنها جا     

 تعزيز الهوية الوطنية واالنتماء الوطني لدى الطالبات وهو ما تحاول الدراسة الحالية تسليط الضوء عليه.

 :مشكلة الدراسة

تمثل الهوية الوطنية محور اهتمام المؤسسات التعليمية على اختالف مستوياتها بغية تعزيزها والحفاظ عليها وتثبيتها في      

( ودراسة 0213لفة، ولقد اكدت على ذلك بعض الدراسات العلمية التي أجريت بهذا الصدد ومنها دراسة الزهراني)األجيال المخت

( دور الجامعات السعودية في تعزيز الهوية الوطنية وإعداد وتهيئة الطالب للتعامل مع متغيرات الحياة واالنفتاح  0211الغامدي)

طنية والعالمية المعاصرة وتداعياتها وذلك إلن إعداد الطالب وتعزيز الروح والهوية الحضاري والثقافي، ومجابهة التحديات الو

 الوطنية من أهم أدوار ومسؤوليات الجامعات السعودية والقيادات األكاديمية فيها. 

حيث أكدت  0202ومن أبرز الشواهد على أهمية الحفاظ على الهوية الوطنية ورودها كأحد أهم مستهدفات الرؤية الوطنية      

الرؤية المستقبلية للمملكة العربية السعودية على أهمية االعتزاز بالهوية الوطنية والفخر باإلرث الثقافي العريق )رؤية المملكة 

0202 ،10 .) 

عليها،  ةورغم الجهود التي تبذلها القيادات االكاديمية بالجامعات السعودية في سبيل تنمية وتعزيز الهوية الوطنية والمحافظ     

 إال أن هناك بعض الدراسات التي كشفت عن بعض العقبات التي تحول دون تحقيق ذلك الهدف ومنها دراسة الزبون والسرحاني

( التي اشارت الى أن تقديرات أعضاء الهيئة التدريسية لدور الجامعات السعودية في مواجهة التحديات الثقافية المتعلقة 0214)

( إلى وجود عقبات تقف أمام الجامعات في 0202نية دون المستوى المطلوب بينما توصلت دراسة الطيار)باالنتماء والهوية الوط

تعزيز الهوية الوطنية،  ومن جانب اخر فقد اكدت دراسات علمية أخرى على ضرورة إيجاد استراتيجيات وإجراءات أكثر مناسبة 

( ودراسة الزبون 0211( ودراسة اّل سويدان )0213ة الزهراني )لتعزيز قيم المواطنة لدى طلبة الجامعات السعودية وكدراس

 (. 0211والخوالدة والزبون )

 وبناء على ما سبق يمكن تحديد مشكلة الدراسة في السؤال الرئيس التالي:      

 ما دور القيادات األكاديمية بجامعة الطائف في تعزيز الهوية الوطنية لدى الطالبات من وجهة نظرهن؟ 

 رع من السؤال الرئيس األسئلة التالية: ويتف
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 أسئلة الدراسة:

 ما دور القيادات األكاديمية بجامعة الطائف في تعزيز قيم االنتماء لدى طالباتها من وجهة نظرهن؟ -1

 ما دور القيادات األكاديمية بجامعة الطائف في تعزيز قيم الوالء لدى طالباتها من وجهة نظرهن؟ -0

 مية بجامعة الطائف في تعزيز قيم المسؤولية المجتمعية لدى طالباتها من وجهة نظرهن؟ما دور القيادات األكادي -0

 ما دور القيادات األكاديمية في جامعة الطائف في تنمية قيم االعتزاز بالوطن لدى طالباتها من وجهة نظرهن؟ -7

عينة الدراسة نحو دور ( بين متوسطات استجابات أفراد α≥2.23هل توجد فروق ذات دالله إحصائية عند مستوى ) -3

القيادات األكاديمية بجامعة الطائف في تعزيز الهوية الوطنية لدى الطالبات من وجهة نظرهن تعزى للمتغيرات التالية 

 )التخصص، السنة الدراسية(؟

 :أهداف الدراسة

 ماء.ها من خالل تحقيق قيم االنتالتعرف على دور القيادات األكاديمية بجامعة الطائف في تعزيز الهوية الوطنية لدى طالبات -1

 التعرف على دور القيادات األكاديمية بجامعة الطائف في تعزيز الهوية الوطنية لدى طالباتها من خالل تحقيق قيم والوالء.  -0

سؤولية مالتعرف على دور القيادات األكاديمية بجامعة الطائف في تعزيز الهوية الوطنية لدى طالباتها من خالل تحقيق قيم ال-0

 االجتماعية.

التعرف على دور القيادات األكاديمية بجامعة الطائف في تعزيز الهوية الوطنية لدى طالباتها من خالل تحقيق قيم االعتزاز  -7

 بالوطن.

ائف طالكشف عما إذا كانت هناك فروق ذات داللة إحصائية في استجابات أفراد العينة حول دور القيادات األكاديمية بجامعة ال -3

 في تعزيز الهوية الوطنية لدى الطالبات من وجهة نظرهن تعزى للمتغيرات التالية )التخصص، السنة الدراسية(.
 

 أهمية الدراسة:

 األهمية النظرية:

كونها تعالج موضوع الهوية الوطنية التي تعد من القضايا المهمة التي ينبغي طرحها ومناقشتها وترسيخها في وجدان الطالبات  -1

 صوصاّ في هذا العصر الذي يتجه فيه العالم إلى العولمة واالنصهار الثقافي بين دول العالم. خ

كما تتضح أهميتها في حاجة المجتمع السعودي لمثل هذا النوع من الدراسات، حيث لم يتم دراسة دور القيادات األكاديمية  -0

 هة نظرهن، على حد علم الباحثة.بجامعة الطائف في تعزيز الهوية الوطنية لدى طالباتها من وج

قد يستفيد من هذه الدراسة الباحثون كما أنها تعد هذه الدراسة إضافة علمية للمكتبة العربية في موضوع تعزيز الهوية الوطنية -0

يمية في دواالنتماء للوطن وتتضمن إضافة علمية لألدب النظري في القيادة التربوية كونها تركز على تحديد دور القيادات االكا

 تعزيز الهوية الوطنية للطالبات.

 األهمية التطبيقية فتتمثل فيما يلي: 

تسلط الضوء على واقع دور القيادات االكاديمية بجامعة الطائف في تعزيز الهوية الوطنية من أجل وضع الخطط واألليات -1

 ز وتنمية الهوية الوطنية لدى الطالبات.المناسبة لضمان تدعيم القيادات األكاديمية بدورها المطلوب منها في تعزي

كما تكتسب الدراسة أهمية خاصة من خالل ما تطرحه من مقترحات لتعزيز الهوية الوطنية لدى الطالبات تماشياّ مع رؤية -0

 الرامية الى إعداد المواطن الصالح المنتمي لوطنه. 0202المملكة 
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 :حدود الدراسة

الحالية على تناول دور القيادات األكاديمية بجامعة الطائف في تعزيز الهوية الوطنية الحدود الموضوعية: اقتصرت الدراسة 

 بأبعادها )االنتماء، الوالء، المشاركة المجتمعية، االعتزاز بالوطن( لدى الطالبات.

  الحدود البشرية: اقتصرت الدراسة الحالية على الطالبات المنتظمات في مرحلة البكالوريوس بجامعة الطائف.

الحدود المكانية والزمانية: اقتصرت الدراسة على جامعة الطائف، )المقر الرئيسي في الحوية(. وتم تطبيق أداة الدراسة الميدانية 

 م.0201-0202في الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 
 

 مصطلحات الدراسة:

حقيقة الشخص المتضمنة صفاته الجوهرية، والتي الهوية: تعبر الهوية عن مجموعة من الصفات التي تتعلق بشخص ما، وبأنها 

 (.40، 0222تميزه عن غيره وتجعل له ذاتًا مستقلة. )خضر،

وتُعرف الهوية في هذه الدراسة إجرائياّ بأنها: تُعبر عن هوية المواطن السعودي ذاته، وتميزه عن المواطنين السعوديين واألخرين، 

 مع والوطن الذي ينتمي إليه.وتعبر عن إحساسه وشعوره المستمد من المجت

الوطنية: تشير الى شعور وانفعال وجداني، وعاطفة وحب ووفاء وانتماء للوطن واألرض والشعب والتراث والحضارة، وااللتزام 

بالحقوق والواجبات واحترام القوانين، وحماية الوطن والدفاع عنه بكل غالي ونفيس، حرصاّ على تماسكه ووحدته وسالمته، 

 (.0214على تقدمه ونموه وتطوره )باداود، والعمل 

تُعرف الوطنية إجرائياّ: بما يمتلكه المواطن السعودي من مشاعر حب ودفاع عن تاريخه ومجتمعه ووطنه في كل األوقات، 

 وااللتزام بالحقوق والواجبات والقوانين التي تحددها الدولة.

مة التي تتفق عليها جميع مكونات الوطن قيادة وشعباً، وقد استقرت هذه الهوية الوطنية: تشير الهوية الوطنية إلى الصبغة العا

(. وتعرف الهوية الوطنية إجرائياّ: بأنها تشير 022، 0202الصبغة عبر التاريخ والجغرافيا، لتميز حامليها عن سواهم )الحارثي، 

يعبر عنها بأربعة أبعاد بقيم االنتماء والوالء إلى ارتباط المواطن السعودي بوطنه، وتميز الوطن السعودي عن بقية البلدان، و

 والمسؤولية االجتماعية واالعتزاز بالوطن.

القيادات األكاديمية: تُعرف القيادات األكاديمية إجرائياّ: بأعضاء هيئة التدريس الذين يعملون بجامعة الطائف، ويشغلون مناصب 

 هم، ورؤساء األقسام األكاديمية ونوابهم.إدارية كمدير الجامعة، ووكالئه، وعمداء الكليات ووكالئ
 

 المبحث األول: اإلطار النظري:

 أوالً: الهوية الوطنية:

 مفهوم الهوية الوطنية:

 (.221، 0227الهوية لغةً: هي حقيقة الشيء، التي تميزه عن غيره )مجمع اللغة العربية، 

 (.7حيث تستطيع تميزه عن غيره من األشياء )السيف، ت د، الهوية اصطالحاً: هي جملة المعالم التي تجعل الشيء هو نفسه، ب

 (.731الوطنية لغةً: مأخوذة من الوطن وتشير إلى "موطن االنسان ومحله" )ابن منظور، ت د، 

، 0222الوطنية اصطالحاً: تعني حب الوطن وهي إشارة واضحة إلى مشاعر الحب وما ينبثق عنها من استجابات عاطفية )كاظم، 

031.) 
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يقصد بالهوية الوطنية الوعاء الكبير الذي يستوعب كل طوائف ومكونات المجتمع ويعترف بهم، فهي كائن يتجسد في نفوس  إذاً 

 (.117، 0214أبناء الوطن كجزء من تكوينهم الوجداني والنفسي والذهني )أحمين، 

ر وية المجتمع إلى أفراده مشاعر األمن واالستقراوبالتالي تشير الهوية الوطنية بانها كيان يجمع بين انتماءات متكاملة، وتمنح ه

والطمأنينة والشعور بالثقة واألمن واالستقرار، وقد يكون المجتمع متعدداً بانتماءات وفئات وجماعات عرقية، دينية، سياسية، أو 

تركة، تمثل مصالح اجتماعية، لذا يتوجب على السياسيين العمل على دمج هذه االنتماءات المتنوعة، للوصول إلى هوية مش

 (.02، 0223الجماعة بانتماءاتها الطبيعية المختلفة )على، 

وتُفّسر الهوية الوطنية في قاموس علم االجتماع أنها الشعور الجمعي في تجانس االفراد وامتثالهم لقوانين المجتمع، وتعاونهم مع 

غة، وكل ما يثير الفخر وينمي االعتزاز، ورغبتهم في النظم السياسية، واالشتراك في مجموعة من العوامل كالدين والزي والل

 (.Fairchild,1977,329حياة متحدة )

حيث يٌنظر للهوية الوطنية بأنها االنتماء لألرض الذي يعني الوطن، ويجب أن تنعكس أفعاالً بما تعنيه من االستقرار والدفاع عن 

عاون والتمسك بالقيم السائدة واحترام وجهة نظر االخر إن لم تمس الوطن، واالنتظام العام في المجتمع ضمن نسيج قائم على الت

 (.00، 0211االنتظام العام وسيادة الوطن )لقيمان، 

وبناًء على ما سبق يتضح أن الهوية الوطنية تعني: شعور بحب الوطن والوالء واالنتماء الكامل بارتباط باطني نحوه، يدفعنا 

 دمه، ودعمه واالعتزاز بإنجازاته.بالمسؤولية تجاهه، والمشاركة في تق

 أهمية الهوية الوطنية:

إن الهوية الوطنية لها أثر كبير في حياة المجتمع، ويمكن أن يدركوا ويشعروا ويلمسوها األفراد الذين يعيشون في هذا اللب فهي 

 (:01، 0212)الديب، 

 تنتج نمط الحياة المميز للمجتمع الذي يعتز بذاته. -1

 نضباط المجتمعي في القوانين والقيم واألخالق ومعايير األداء المهني.ترفع مستوى اال -0

 تعزز من مفاهيم وقيم عديدة في المجتمع تعمل على سالمة السلم االجتماعي واستقرار -0

 لمجتمع، وتوفر البيئة المناسبة للتطور والتنمية.ا

 ويمكن القول أيضاً:

 (.002، 0202د بلده )الرويس، تعتبر وسيلة التعريف بالفرد خارج حدو انها -1

 جزء ال يتجزأ من مكان والدته، تعلي من شأن الفرد والمجتمع، فهي تمثل ثقافة الفرد ولغته وحضارته وتاريخه، وهي -0

 (.00، 0211وتزيد من الوعي بالذات )لقمان، 

أجل اعداد طالب يعتز بهويته  منيتضح مما سبق امتالك الطلبة للهوية أصبح ضرورياً لمواجهة تحديات المجتمع المعاصر، و

 (.000، 0214يجعله يدرك أهميته وأهمية وطنه )أحمد، 

 فالتمسك بالهوية الوطنية هو الذي يحفظ للمجتمع بقاءه وال يذوب في الهويات األخرى.

ن أوجب افتنا وأصالتنا م"إن الِحفاظ على هويتنا العربية واإلسالمية وتراثنا وثق -حفظه هللا-كما قال خادم الحرمين الملك سلمان 

 (.0214واجباتنا، ومكانة كل أمة تقاس بمقدار اعتزازها بقيمتها وهويتها" )الملك سلمان، 
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 أبعاد الهوية الوطنية: 

واجباته يدفعه في أن يكون مسؤوالً عن القيام ب االنتماء الوطني يقصد باالنتماء شعور الفرد بالفخر واالنتماء لبلده، وهذا الشعور .1

 (.34، 0211ؤوليته تجاه وطنه، وتتمثل في االنتساب الحقيقي للوطن والعمل من أجله )أبو المعاطي ومنصور، ومس

يعبر االنتماء عن الجانب العقلي للفرد، حيث يشعر باالنتماء للوطن وهو اتجاه إيجابي مدعم بالحب ويترتب عليه االلتزام و

 (.Al-Sabeelahl1, Alraggadl & Abou- Ameerh, 2015, 89واالنسجام مع الجماعة )

 (.300، 0213للخطط التربوية )الزهراني،  ويعد االنتماء للوطن هدفاً محوريا يجب أن تسعى إليه القيادات االكاديمية عند وضعها

 اً في داخل الفرد تجاه جماعة ما، تأييد الوالء للوطن يقصد بالوالء الطاعة أو الخضوع نحو موضوع معين، ويدل على شعور .0

 (.04، 0214وإخالصاً لها )فتيحة، 

تمائه بسلوك معين، نحو مصلحة ما تتعلق بان ويعبر الوالء عن الجانب نفسي اجتماعي عاطفي، وجانب سلوكي يدفع الفرد للقيام

 (.111، 1220للوطن )عبد التواب، 

يمية تجاه جملة من األفكار وغيرها داخل ويشير الوالء للوطن إلى انعكاس السلوكيات اإليجابية التي تسلكها القيادات األكاد

 (.47، 0213المجتمع، بشرط أن تتسق مع العقيدة )زهو.

قدم المجتمعية فعالة، فهو ي المسؤولية المجتمعية: وتعبر عن كون الفرد ينتمي لوطنه ولديه والء له، حتى تكون مشاركته .0

عالة والتفاعل اإليجابي في كل ما يتعلق بمجتمعه، وينعكس على للمجتمع من قدراته وجهوده، من خالل المشاركة االجتماعية الف

 (.0، 0223سلوكه في تعزيز الرغبة في االرتباط باآلخرين )على، 

إن تشجيع الطالب على المشاركة االجتماعية، يجعل األمة محافظة على أغلى ثرواتها وتنميتها ورعايتها، ويظهر ذلك في انتقال 

فيصبحون أكثر إدراكا للمتغيرات المؤثرة في مجتمعهم، ويحددون مواقعهم وفقاً لهذه المتغيرات )أحمد، الشباب إلى مرحلة الرشد، 

0227 ،01.) 

وتشير قيم المسؤولية االجتماعية للطالب إلى تشكيل منعطفاً مهماً في ترسيخ الهوية الوطنية واستكشافها بصورة أكثر عمقاً 

 (101، 0202وشمولية )الدين. العامر، 

لألسرة والمؤسسات في المجتمع، فكل  االعتزاز بالوطن: يقصد به تعزيز االنتماء الحضاري للوطن من خالل انتماء الفرد .7

هؤالء يؤثروا في مستوى اعتزاز الفرد بوطنه. بدءاً بالتربية فهي تخاطب عقل ووجدان المواطن لتمده بالمعارف الالزمة عن 

ة وقيمة، تعزز وتنمي إحساسه بالفخر واالعتزاز بوطنه، وتحفزه على اإلخالص والعطاء تاريخ بالده وتشكل لديه منظومة أخالقي

 (. 01، 0224من ناحية وقادراً على معرفة حضارته والدفاع عنها من ناحية أخرى )الجيار، 

ة ما مة ومعالجيشير االعتزاز بالوطن بضرورة توعية الطلبة لما يجرى في المجتمع من أحداث، حتى يتمكن الفرد من المساه

 (. 02، 0227يعوق تقدم المجتمع، لتحديد حجم متطلبات التنمية مما يولّد الشعور بالفخر واالعتزاز )مكروم،

وبخاصة في ظل ثورة المعلومات التي أدت للتدفق المعرفي، ومن هنا ال بد من امداد الطلبة بكيفية التعامل مع الثقافة العالمية 

 (.301، 0213قاء واالختيار، والحفاظ على هوية المجتمع )الزهراني،بمنهجية، حيث يمكنها االنت
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 ثانياً: القيادات األكاديمية:

تعتبر القيادة من أهم موضوعات علم اإلدارة، حيث أصبحت القيادة االكاديمية المعيار الذي يحدد نجاح المؤسسة، فهي جوهر 

قيام جميع الكادر التعليمي واإلداري بواجباتهم من أجل تحقيق خططها  العميلة اإلدارية، وقلبها النابض، فهي تؤدي دور بارز في

 (.0212،412االستراتيجية والتنفيذية. ويعتبر الدور اإلداري الذي تؤديه؛ "اإلطار المعياري للسلوك" )الثبيتي، 

ل إعداد الطلبة اإلعداد الصحيح ويعتبر رئيس الجامعة القائد األول والمسؤول، الذي يتولى عملية إدارة الجامعة ونجاحها من خال

 (. 721، 0201ألنهم أساس نهضة المجتمع )عقيلي، 

وتتعدد وظائف قائد الجامعة ومن أبرزها توفير بيئة تعليمية ووطنية يسودها التفوق والتعاون والمحبة والمشاركة رفع الروح 

عمري، لمي للطالبات واالرتقاء بالقيم والهوية الوطنية )الالمعنوية للطالبات تجاه اإلبداع واالبتكار، وتحسين مستوى التحصيل الع

0211 ،41 .) 

حيث تعتبر القيادات األكاديمية من أدوات التنمية المؤهلة لتطوير المجتمع، وتكون بذلك إحدى العوامل المؤثرة في العملية التعليمية 

 (.02، 0211والوطنية )العيد وناصر، 

لمعالم الذي سيكون عليها الوطن في المستقبل، وترسم الطرق التي يمكن أن تكون عليها أفضل وألن القيادات األكاديمية تحدد ا

 (. 141، 0213مخرجات العملية التعليمية )الغالبي والزبيدي ،

مة في هلذا يقع عليها مسؤولية تشجيع االلتزام واالنتماء وتعزيز قيم المشاركة، القيم االجتماعية، وقيم الهوية والمواطنة، والمسا

 (.043، 0211صنع القرارات الحاسمة اتجاه المواقف والقضايا التي تتعلق بالجامعة والمجتمع )الغامدي، 

حيث لم يعد دور القيادات االكاديمية مرهون بالدور التقليدي؛ بل اتسع ليشمل أدوار أخرى جديدة تتعلق بمدى مواكبتهم للتغييرات 

 (. 447، 0212المحلية والعالمية )الثبيتي، 

وتعتبر القيادات االكاديمية العنصر المحوري لتحقيق ما أُِنيَطت به من أهداف وغايات لمواجهة التغييرات المعاصرة والتعامل 

 (. 441، 0212معها بكفاءة )الثبيتي، 

ن اجل بشكل دائم ومتجدد م وبالتالي إن القيادة األكاديمية تقوم بدور بالغ األهمية في إعداد الكوادر والقيادات المستقبلية        

مية وتطوير حتى يستطيعوا تن إمداد مؤسسات الوطن بهذه القيادات الشابة، من خالل قدرتها على صقل الطلبة بالعلم والقيم الوطنية،

هداف ألمجتمعهم واالرتقاء بوطنهم، ولهذا يتطلب أن تكون القيادات األكاديمية ذات كفاءة عالية من خالل تدريبهم لتحقيق هذه ا

 السامية.

 دور القيادات االكاديمية في تعزيز الهوية الوطنية:

يساهم التعليم في كل مراحله في تشكيل الهوية الوطنية بشكل كبير، وينميها ويعززها في مراحل التعليم المتقدمة )عبد 

 (. 00، 0212الرحمن،

القتصادية والثقافية واالجتماعية، من خالل الوظائف التي حيث يؤدي التعليم العالي دوراً مهما في جميع المجاالت السياسية وا

 (. 100، 0212يقوم بها التعليم الجامعي، إذ يضع التعليم نفسه في خدمة بناء الشخصية الجامعية لدى الطلبة )القحطاني، 

تقاليد والمعتقدات القيم والعادات والوتقوم مؤسسات التعليم العالي بدور هام في التربية الوطنية وتعزيز الهوية الوطنية، والتأثير في 

السائدة في المجتمع، وتعـد األداة الفعالة في نقل القيم والمعارف اإليجابية للطلبة، ليكونوا أفراد فعالين في المجتمع الذي ينتمون 

 اً،لطلبة علمياً وسياسيإليه، ويعد دور القيادات والكوادر األكاديمية عنصراً فعاالً في تعزيز الهوية الوطنية، ويتم تنمية ا
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واستثارة عقولهم بالقضايا الوطنية التي تحيط بهم، ليهتموا بها ويبحثون عن حلول لها، وتنمية شعورهم بمسؤوليتهم بالمشاركة  

 .(074، 0212المجتمعية، فالقيادات األكاديمية معلماً وموجهاً للطالب )أبو عراد، 

لعوامل التي تهدف إلى ترسيخ مفاهيم الوطنية، ودورها يكمن في كونها قدوة للطلبة، وتعتبر الكوادر والقيادات األكاديمية عصب ا

لذلك يجب أن تحفز الطلبة على االعتزاز بهويتهم، واالنتماء إلى ثقـافتهم ولغـتهم ووطـنهم، ودعوتهم إلى الحضور والمشاركة 

بهذا الفائدة على الطلبة في تنمية سلوكهم ونمو شخصياتهم، وفي قضايا الوطن، والمشـاركة الوطنية الفعالة في الحوار التي تعود ب

 ةتكون القيادات األكاديمية الناقل األمين لقيم المجتمع الثقافية واالجتماعية والسياسية، من خالل نقل وغرس القـيم الوطنيـة المطلوبـ

 (.  13، 0222)عطية، 

بين جميع مؤسسات التعليم، وتنسيق وتكامل مـع المؤسسـات األخرى  إن صقل الهوية الوطنية للطالب، يتعزز بوجـود تعاون وثيق

ذات الصلة التربوية التي يتعرض لها الفرد كوسائل اإلعالم، والصـحف والمجـالت، ووسائل الترفيه، والتفاعل مع اآلخرين، 

ي تساعد في زيز الهوية الوطنية التفالبيئة والمجتمع تعتبر اليوم معلم أساسي باإلضافة للمؤسسـات التعليمية، يعملون على تع

 (.31، 0212الحفاظ علـى التـراث الحضاري في ظل العولمة الجارفة )عبد الرحمن، 

حيث يقع على القيادات االكاديمية دور تنظيم العملية التعليمية ووضع القوانين واللـوائح التـي تحكـم طبيعة العالقة بين الجامعة 

التي تتوافق مع االحتياجات التنموية للمجتمع الذي تنتمي إليه، التي تكتسب هويتها من هويـة هـذا والطلبة فيها، ووضع المناهج 

المجتمع، وتسعى إلى تطويرها حسب متطلبات العصر الحديث، ومن ثم نقلها إلى األجيال القادمة مع الحفاظ على المبادئ األساسية 

 (. 77، 0212التي تشكل هوية المجتمع الوطنية )عبد الرحمن، 

ويمكن تحقيق ذلك من خالل االعتناء بالهوية الوطنية بحسب وثيقة سياسة التعليم في المملكة التي تضمنت ما يلي )دليل النمو 

 (:10-4، 0202المهني،

 تعزيز االنتماء للوطن في نفوس الطالّب، والحرص على امنه واستقراره. -1

 وتعزيز القيم االجتماعية اإليجابية. تعريف الطالّب بحقوقهم وواجباتهم تجاه الوطن، -0

 تعليم الطالّب بإنجازات الوطن ومميزات المجتمع السعودي. -0

 تنمية االعتزاز لالمة اإلسالمية والعربية. -7

 هام القيادات االكاديمية في تعزيز الهوية الوطنية:م

 من أبرز هذه المهام:

 نفوس الطالب:القيادات االكاديمية وتعزيز قيم االنتماء للوطن في  -1

لعب القيادات االكاديمية دوراً مهما في تنمية االنتماء في نفوس الطلبة، من خالل ما تقوم به من أنشطة مختلفة بدء من األنشطة ت

 الجامعية، مروراً باالحتفاالت باأليام الوطنية والمناسبات الرسمية للدولة التي تعزز هذا االنتماء،

ة على معلومة جديدة عن الوطن، ويترسخ في نفسه أجمل معنى عن الوطن وما قام به أبناؤه حيث يتعرف الطلبة في كل مناسب 

 (.101، 0202من أجل الحفاظ عليه )العامر والدين، 

 القيادات االكاديمية وتعزيز قيم الوالء للوطن في نفوس الطالب: -0
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ية، من رهم وسلوكياتهم اإليجابية تجاه المؤسسات التعليمنبغي ان تسهم القيادات االكاديمية بشكل كبير في ارتقاء الطلبة بمشاعي

خالل المشاركة الفّعالة في األنشطة التي تستهدف حب الوطن والرقي به، ونبذ الُعنف والتطرف، وعدم التهاون بالضوابط واللوائح 

 (.47، 0213المعمول بها في النظام الجامعي )زهو، 

 ولية االجتماعية للوطن في نفوس الطالب:القيادات االكاديمية وتعزيز قيم المسؤ -0

عد قيام القيادات االكاديمية بمسؤولياتها المجتمعية على مستوى المؤسسة ذاتها أو عبر المنتسبين إليها، حيث يستشعر متلقي يُ 

نصراً يكون عالخدمة بأنه يعيش في مجتمع يهتم به، بل يحرص أن يكون جزءاً منه، من خالل العمل على تنميته، والنهوض به؛ ل

فاعالً في مجتمعه. لذلك تقوم القيادات االكاديمية بمعرفة االحتياجات العامة للمجتمع، وترجمتها إلى أنشطة عملية وتعليمية تقوم 

 (:14، 0212على تقديمها من خالل الكوادر المنتسبة لها، وتمثل أبرز هذه األنشطة في )عواد، 

 ناء المجتمع وطلبة الجامعة ببيئتهم ومجتمعهم.البرامج التثقيفية والتوعوية؛ لربط أب •

 االعمال التطوعية التي يقوم بها الكادر الجامعي للمجتمع. •

 اللقاءات التربوية التي تعقدها الجامعة لدعم السلوكيات اإليجابية للمجتمع. •

 االحتفال بالمناسبات الوطنية. •

 فوس الطالب:القيادات االكاديمية وتعزيز قيم االعتزاز بالوطن في ن -7

كل مجتمع قيم يعتز بها ويرتضيها ويحرص على ديمومتها وترسيخها بين أبناء المجتمع، وتعد الجامعات احدى مؤسسات المجتمع ل

التي تضطلع مسؤوليتها في ترسيخ االعتزاز بالهوية الوطنية، من خالل تكريس مفهوم االعتزاز الوطن، واعتماد الحوار المسؤول 

 الوصول الى التفاهم وترسيخ مبدأ االعتزاز بالوطن.والهادف؛ من اجل 

 (:103، 0202وبالتالي ترجع قوة الجامعة وعمق تأثيرها في تعزيز الهوية الوطنية بأبعادها لعدة أسباب منها )العامر والدين، 

اعدة في وبالتالي المس تمتلك الموارد المادية الالزمة والبشرية المؤهلة، التي تساعد في تحقيق أهداف األنشطة الطالبية -1

 تعزيز الهوية الوطنية لديهم.

قبل االخر تعلم مهارات ت تتميز بتنوع األنشطة المجتمعية، والتي تساعد الطالب للتفاعل مع زمالئه وأساتذته، وبالتالي -0

 (.000، 0227وحرية الرأي )الشخيبي،

من  على اكتسابهم للكثير ، كما يساعد التعليم الجامعيأن المرحلة العمرية لطلبة، تجعلهم أكثر استعداداً لخدمة الوطن -0

 (.103، 0202القيم واالتجاهات الوطنية )العامر والدين، 

الطلبة على االطالع والغوص  تحتوي على مصادر المعرفة من مكتبات وشبكات انترنت وأجهزة حاسب، مما يساعد -7

 (.20، 0202في بحر المعلومات )الطيار، 

د التي تبذلها القيادات االكاديمية في تعزيز الهوية الوطنية اال ان هناك بعض المعوقات التي تحد من دور على الرغم الجهوو

 (:110، 0202الجامعة في تعزيز قيم المواطنة وترسيخ الهوية الوطنية لدى طلبتها منها )خطيب، 

 ضعف تفهم قيم االنتماء والمواطنة بشكل عملي. .1

 لمية لتوظيف التدريس والنشاط لترسيخ وتعزيز قيم االنتماء والمواطنة.عدم امتالك المهارات الع .0

 تركيز المنهج الدراسي على الموضوعات التخصصية. .0

 عدم وجود أنظمة ملزمة للطلبة بضرورة المشاركة بفاعلية في جميع مناشط ترسيخ وتعزيز قيم االنتماء والمواطنة. .7
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دريس ومن في حكمهم بضرورة تفعيل دورهم في ترسيخ وتعزيز قيم االنتماء عدم وجود أنظمة ملزمة ألعضاء هيئة الت .3

 والمواطنة لدى طلبتهم.

 ولتذليل العقبات التي تعيق تعزيز الهوية الوطنية لدى الطلبة على الجامعة العمل على:

بة من خالل ية تقييم الطلآل أن تقوم بإقرار مقرر يتناول دراسة تاريخ المملكة العربية السعودية بأسلوب شيق، ويتضمن -1

 (.107، 0202أنشطة تأملية ونقدية )العامر والدين، 

ي يساعد لرفع الوع أن تقّوم البرامج الدراسية ومراجعتها، للكشف عن المفاهيم والقيم الغير مرغوبة واستبدالها بما -0

 (.037، 0212بالهوية الوطنية )أبو عراد، 

 الجامعة لتغرس مالمح ف مناطق المملكة العربية السعودية ووضعها في مرافقانشاء مجسمات تراثية متنوعة من مختل -0

 (.002، 0202للهوية الوطنية في نفوس الطلبة )الروقي والشريف، 

 خالل الموضوعات التي تنمية مهارات أعضاء هيئة التدريس وحثهم على تناول المفاهيم المرتبطة بالهوية الوطنية من -7

 (.111، 0202يدرسونها )الشهراني، 

طة التي األنشنيـة للطـالب، من خالل العديد من من هنا يتضح أن القيادات األكاديمية لها دور في تحقيق قيم تعزيز الهوية الوطو

ماء كالوالء واالنتلوطنية تؤدي إلى اكتساب القيم واالتجاهات والممارسات السياسية الوطنية التي تساعد في تعزز الهوية ا

جتمعية واالعتزاز بالوطن، فيكتسب الطالب هذا السلوك السياسي منهم باعتبارهم القدوة التي يقلـدها الطالب منذ والمشاركة الم

 التحاقه بالجامعة؛ فهم الناقلون للثقافة الوطنية ويحافظون عليها من االندثار.

 (.447، 0212قبل )الثبيتي،فالقائد في الجامعة ال يعد كونه قائداً إدارياً فقط؛ بل هو قائد نحو صناعة المست

حيث تلعب إدارة الجامعة دوراً هاماً في اختيار القيادات األكاديمية الوطنية التي يمكن أن تلبي حاجات الطالب العلمية وإشباع 

 امعة.جحاجاتهم الوطنية، وأيضاً السماح للكوادر والقيادات الوطنية بالقيام بهذا الدور الوطني في تعزيز الهوية الوطنية في ال
 

 المبحث الثاني: الدراسات السابقة

 سيتم عرض الدراسات العربية أوالً ثم األجنبية، وترتيبها من األقدم إلى األحدث كالتالي:

 الدراسات العربية:

( وهدفت للتعرف على دور عمادة البرامج التحضيرية في تنمية الهوية الوطنية لدى طلبتها من وجهة 0211دراسة النملة )

( طالب وطالبة من جامعة اإلمام محمد بن سعود 322تم االستعانة بالمنهج الوصفي المسحي، وتكونت عينة الدراسة من ) نظرهم،

اإلسالمية، وتم استخدام االستبانة كأداة لجمع البيانات، وأظهرت النتائـج أن هناك دوراً كبيراً لعمادة البرامج التحضيرية في بناء 

جاء محور قيمة االنتماء بالترتيب األول تاله قيمة الحقوق والواجبات وقيمة المشاركة. كما كشفت عن هوية الوطنية للطلبة، حيث 

عـدم وجـود فـروق ذات داللـة إحصائية في تقديرات أفراد العينة لدور عمادة البرامج التحضرية في بناء الهوية الوطنية تعزى 

 لمتغيري )الجنس، والمسار التعليمي(.

( وهدفت للتعرف على دور جامعة القدس المفتوحة في تعزيز الهوية الوطنية وأثره على التنمية السياسية من 0214دراسة سليم )

( طالباً وطالبة من طلبة جامعة 032وجهة نظر الطلبة، تم االستعانة بالمنهج الوصفي التحليلي، وتكونت عينة الدراسة من )

 بيانات،القدس، وتم استخدام االستبانة كأداة لجمع ال
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وأظهرت النتائج أن درجة دور جامعة القدس المفتوحة في تعزيز الهوية الفلسطينية كانت مرتفعة. كما كشفت عن وجـود فـروق  

جامعة القدس في تعزيز الهوية وأثره على التنمية السياسية تعزى لمتغيرات  ورائية في تقديرات أفراد العينة لدذات داللـة إحص

 النتماء السياسي، والمستوى الدراسي(.)الجنس، والكلية، وا

( وهدفت لمقارنة مستوى االنتماء الوطني والرضا عن الحياة لدى طلبة الجامعة، وتم 0211دراسة أبو المعاطي وآخرون )

صر، ( طالباً وطالبة بالمرحلة الجامعية بكل من )العراق، م111االستعانة بالمنهج الوصفي التحليلي، وتكونت عينة الدراسة من )

السعودية(، تم استخدام االستبانة كأداة لجمع البيانات، أظهرت النتائج وجود تباين في الشعور باالنتماء الوطني بين طلبة الجامعة 

وفقاً للجنسية فكان أكثر طلبة يشعرون باالنتماء هم الطلبة السعوديين، بينما تساوى هذا الشعور لدى الطلبة العراقيين والمصريين، 

اث أكثر شعوراً بالفخر نتيجة االنتماء للوطن. وكشفت النتائج فروق في مستوى االنتماء الوطني والرضا عن الحياة وفقاً وأن االن

 للجنسية.

( وهدفت لتحليل مكونات الهوية الوطنية لدى طلبة الجامعة، وتم االستعانة بالمنهج الوصفي التحليلي 0212دراسة العياصرة )

( طلباً وطالبة من الجامعة األردنية، تم استخدام االستبانة 022ي التحليلي، وتكونت عينة الدراسة من )باإلضافة للمنهج االحصائ

كأداة لجمع البيانات، وأظهرت النتائج أن درجة توافر مكونات الهوية الوطنية وخصائصها لدى طلبة الجامعة األردنية جاءت 

 وية الوطنية.بدرجة متوسطة، وهناك ضعف في وعي طلبة الجامعة باله

( وهدفت لقياس الهوية الوطنية لدى طلبة قسم االرشاد التربوي، وتم االستعانة بالمنهج الوصفي التحليلي، 0202دراسة تقي )

( طالباً وطالبة من كلية التربية بجامعة البصيرة، تم استخدام االستبانة كأداة لجمع البيانات، 722وتكونت عينة الدراسة من )

 الدراسة إلى أن شعور الطلبة بمستوى متوسط بالهوية الوطنية.وأظهرت نتائج 

( وهدفت لمعرفة أبرز قيم الهوية الوطنية في ضوء رؤية المملكة العربية السعودية من وجهة 0202دراسة الروقي والشريف )

 بة من جامعة شقراء، ( طالباً وطال011نظر الطلبة، وتم االستعانة بالمنهج الوصفي المسحي، وتكونت عينة الدراسة من )

تم استخدام االستبانة كأداة لجمع البيانات، وأظهرت النتائج أن الواقع الفعلي لدور إدارة جامعة شقراء في تعزيز قيم الهوية الوطنية 

 يلطالبها من وجهة نظرهم جاء بدرجة متوسطة، وكشفت النتائج بوجود عالقة طردية بين الواقع الفّعلي لدور إدارة الجامعة ف

 تعزيز قيم الهوية الوطنية بكل أبعادها، وبين أبرز قيم الهوية الوطنية من وجهة نظرهم.

( وهدفت للتعرف على درجة تُمثل طلبة الجامعة لمفاهيم الهوية الوطنية من وجهة نظرهم، وتم االستعانة 0202دراسة أبو صالح )

ب وطالبة من الجامعة األردنية، تم استخدام االستبانة كأداة لجمع ( طال722بالمنهج الوصفي التحليلي، وتكونت عينة الدراسة من )

البيانات، وأظهرت النتائج حصول الدرجة الكلية لطلبة الجامعة األردنية لمفاهيم الهوية الوطنية من وجهة نظرهم على درجة 

م الهوية الوطنية تعزى لمتغيرين مرتفعة، كما أظهرت النتائج عدم وجود فروق في درجة تمثل طلبة الجامعة األردنية لمفاهي

 )الكلية والسنة الدراسة(.

( هدفت للتعرف على الوضع الراهن لدور الجامعات السعودية في تعزيز الهوية الوطنية، والكشف عن 0202دراسة الطيار )

تحليلي، لمنهج الوصفي الالصعوبات التي تواجه الجامعات السعودية للقيام بدورها في تعزيز الهوية الوطنية، وتم االستعانة با

 ( عضو هيئة تدريس بجامعة الملك سعود، تم استخدام االستبانة كأداة لجمع البيانات، 013وتكونت عينة الدراسة من )

وأظهرت النتائج إلى أن الجامعات السعودية ال تقوم بدورها في تعزيز الهوية الوطنية على الوجه المؤمل، وأن البرامج واألنشطة 

 ا غير كافية. التي تقدمه
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( هدفت لوضع قائمة معايير مقترحة لتشكيل الهوية الوطنية لتالميذ المرحلة االبتدائية في ضوء 0201دراسة الطّحان وآخرون )

( معلم بمنطقة مكة المكرمة، واستعان 17آراء معلميهم، وتم االستعانة بالمنهج الوصفي التحليلي، وتكونت عينة الدراسة من )

 ة لجمع البيانات، وكان من أهم نتائجها إعداد قائمة لمعايير الهوية الوطنية الالزمة للمرحلة االبتدائية. بالمقابلة كأدا

 الدراسات األجنبية:

( وهدفت لدراسة مستوى تغيير الهوية الوطنية لطالب الجامعة من خالل Szeto&Cheng( ،0212دراسة اليسون وتشينج 

( مقابلة فردية مع الطالّب، باإلضافة إلى 10منهج دراسة الحالة، وتكونت عينة الدراسة من )الدراسة في الخارج، وتم االستعانة ب

( استبانة موجهة لطالّب جامعة هونغ كونج، واستعانا بالمقابلة واالستبانة لجمع البيانات، وكان من أهم نتائجها أن تصورات 13)

 لدراسة بالخارج على الهوية الوطنية.الطالّب للهوية الوطنية متعددة ومعقدة، وتباينت تجارب ا

( هدفت لكشف وجهات نظر المعلمين حول موضوع الهوية الوطنية الباكستانية وذلك فيما يتعلق بإصالح Yaar,2019دراسة يار)

كونت تالدراسات الباكستانية(، وتم االستعانة بالمنهج الوصفي التحليلي، و)مقرر ( وتنقيح الكتب وظهور 0221المناهج الدراسية )

( معلم، واستعان بالمقابلة كأداة لجمع البيانات، وكان من نتائجها أن المعلمين لديهم تفسيرات مختلفة لما 04عينة الدراسة من )

 يجب أن يكون عليه مقرر الدراسات الباكستانية ونوع الهوية الوطنية الباكستانية التي يجب أن تروج لها.

 تعليق على الدراسات السابقة:

 هدف الدراسة: من حيث 

(. 0202(، ودراسة الطيّار)0214اتفقت الدراسة الحالية من حيث هدفها المتمثل في تعزيز الهوية الوطنية مع دراسة سليم )

( التي هدفت إلى التعرف على دور عمادة البرامج التحضيرية 0211واختلفت الدراسة الحالية من حيث الهدف مع دراسة النملة )

( التي هدفت للتعرف على مستوى االنتماء الوطني والسياسي، 0211وطنية، ودراسة أبو المعاطي وآخرون )في تنمية الهوية ال

( التي هدفت لقياس الهوية الوطنية، 0202( التي هدفت لتحليل مكونات الهوية الوطنية، ودراسة تقي )0212ودراسة العياصرة )

درجة تمثيل الطلبة لمفاهيم الهوية الوطنية، ودراسة الطّحان وآخرون ( التي هدفت للتعرف على 0202ودراسة الروقي والشريف )

( التي هدفت Szeto&Cheng(،0212( التي هدفت لوضع معايير لتشكيل الهوية الوطنية، ودراسة أليسون وتشينج 0202)

لمين حول الهوية ( التي هدفت للكشف عن وجهات نظر المعYaar,2019لدراسة مستوى تغيير الهوية الوطنية، ودراسة يار)

 الوطنية.

  :من حيث المنهج 

( حيث استخدمت المنهج الوصفي المسحي. 0202(، ودراسة الروقي والشريف )0211اتفقت الدراسة الحالية مع دراسة النملة )

(، ودراسة أبو صالح 0212(، ودراسة العياصرة )0211(، ودراسة أبو المعاطي وآخرون )0214واختلفت مع دراسة سليم )

( yaar,2019(، ودراسة يار )0201(، و دراسة الطّحان وآخرون )0202ودراسة تقي ) (،0202(، ودراسة الطيّار)0202)

 ( اعتمدت منهج دراسة الحالة.Szeto&Cheng(،0212حيث اعتمدت المنهج الوصفي التحليلي، بينما دراسة اليسون وتشينج 

 :من حيث مجتمع الدراسة، والعينة 

(، ودراسة 0214(، ودراسة سليم )0211ية مع مجتمع وعينة الدراسة المتمثل في الطالّب مع دراسة النملة )اتفقت الدراسة الحال

(، 0202(، ودراسة الروقي والشريف )0202(، ودراسة تقي )0212(، ودراسة العياصرة )0211أبو المعاطي وآخرون )

 (.Szeto&Cheng(،0212(، ودراسة أليسون وتشينج 0202ودراسة أبو صالح )
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(، ودراسة الطّحان وآخرون yaar,2019واختلفت عينة ومجتمع الدراسة الحالية مع مجتمع وعينة الدراسة مع دراسة يار ) 

 ( التي تكونت من أعضاء هيئة التدريس.0202( التي تكونت من المعلمين ودراسة الطيّار )0201)

 :من حيث أداة الدارسة 

السابقة في اختيار أداة الدراسة وهي االستبانة لجمع المعلومات كونها األنسب واأليسر  اتفقت الدراسة الحالية مع بعض الدراسات

(، ودراسة 0211(، ودراسة أبو المعاطي وآخرون )0214ودراسة سليم ) (،0211لمثل هذه الدراسات مثل دراسة النملة )

(، ودراسة الطيّار 0202ة أبو صالح )(، ودراس0202(، ودراسة الروقي والشريف )0202(، ودراسة تقي )0212العياصرة )

(، ودراسة اليسون وتشينج yaar,2019(. واختلفت الدراسة الحالية من حيث األداة مع دراسة )0202)

0212،)Szeto&Cheng( ودراسة الطّحان وآخرون ،)حيث تم عمل مقابالت شخصية مع العينة.0201 ،) 

 :من حيث مجال التطبيق 

(، ودراسة 0211(، ودراسة أبو المعاطي وآخرون )0214(، ودراسة سليم )0211راسة النملة )اتفقت الدراسة الحالية مع د

(، ودراسة أبو صالح 0202(، ودراسة الطيّار )0202(، ودراسة الروقي والشريف )0202(، ودراسة تقي )0212العياصرة )

تعليم العالي، واختلفت مع دراسة الطّحان ( في التطبيق على مجال الSzeto&Cheng(،0212(، ودراسة أليسون وتشينج 0202)

 ( التي طبقت علي التعليم العام.yaar,2019(، ودراسة يار )0201وآخرون )

 جوانب االستفادة من الدراسات السابقة:

 االستفادة من الدراسات السابقة في تحديد منهج البحث المالئم لتحقيق أهداف الدراسة.-1

 من المصادر البحثية. في مجال األدب النظري، والحصول على أكبر قدر ممكن االستفادة من الدراسات السابقة-0

 االستفادة من الدراسات السابقة في بناء أداة الدراسة، وتحديد عباراتها.-0

 االستفادة من نتائج الدراسات السابقة من خالل مقارنتها بنتائج الدراسة الحالية.-7

 السابقة: أوجه تميز الدراسة الحالية عن الدراسات

التي تبحث عن دور القيادات األكاديمية بجامعة الطائف في تعزيز  -على حد علم الباحثة-امتازت الدراسة الحالية بأنها األولى -1

 الهوية الوطنية لدى الطالبات من وجهة نظرهن.

ار هذه المرحلة أهم مرحلة عمرية، وجهت الدراسة للطالبات لمعرفة دور القيادات األكاديمية في تعزيز الهوية الوطنية باعتب-0

ونقطة تحول عند الطالبات خصيصاً، وما تتصف به هذا المرحلة بحدة التفكير ونمو اعتبار الذات، والغوص عن الرأي في كثير 

 من أمور الحياة.

 :منهج الدراسة

ـد في الواقـع ويهتـم استخدمت الباحثة المنهج الوصفي المسحي الذي يعتمد على دراسة الواقع أو الظاهرة كما توج

 (.012، 0222بوصفهـا وصفاً دقيقـاً ويعبر عنها تعبراً كيفياً أو تعبيراً كميـاً" )عبيدات وآخرون،

وقد تم اختيار )المنهج الوصفي( لكونه مالئماً لطبيعة الدراسة وتحقيق أهدافه، وحتى يمكن الوصول إلى إجابات تسهم 

العينة بهدف التعرف على دور القيادات االكاديمية بجامعة الطائف في تعزيز الهوية في وصف وتحليل نتائج استجابات افراد 

 الوطنية لدى الطالبات من وجهة نظرهن.
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 مجتمع الدراسة:

م والبالغ 0201-0202تكون مجتمع الدراسة من جميع طالبات البكالوريوس المنتظمات بجامعة الطائف للعام الدراسي 

 عمادة القبول والتسجيل بالجامعة(.إحصائية ( طالبة )حسب 02122عددهم )
 

 عينة الدراسة:

تم اختيار عينة عشوائية بسيطة من مجتمع الدراسة وزعت االستبانة عليها بصيغة الكترونية 

(https://forms.gle/vSzNmUAPKKbkESJFA( وتم استرداد )استبانة تم اعتمادها عينة ممثلة للمجتمع، حيث 714 )

وبذلك تكون  Krejcie & Morgon( من المجتمع األصلي تم تحديد حجمها وفق معادلة العالمان %0دل )كانت نسبتها ما يعا

 ( طالبة.714العينة التي خضعت للتحليل هي )

 الخصائص الديموغرافية ألفراد عينة الدراسة:

نة ينة الدراسة؛ هو وصف عيلعل أول ما يمكن البدء به بعد تفريغ البيانات الواردة في قوائم االستبانة المستلمة من ع

الدراسة، وتحديد طبيعتها من خالل المعلومات العامة التي تضمنتها االستبانة، والتي تمكن من تصنيف افراد عينة الدراسة، وذلك 

 على النحو التالي:

 توزيع أفراد عينة الدراسة وفقا للتخصص الدراسي:

 ( التالي:1اسة وفقا للتخصص الدراسي كما تبينه النتائج بجدول )تم حساب التكرارات والنسب المئوية ألفراد عينة الدر

 ( التكرارات والنسب المئوية ألفراد عينة الدراسة موزعين وفقا للتخصص الدراسي1جدول )

 النسبة المئوية ٪ العدد التخصص الدراسي

 ٪31.1 004 علمي

 ٪70.0 112 نظري

 ٪122.2 714 المجموع

( في ٪31.1عظم أفراد عينة الدراسة هم من طالبات الكليات العلمية حيث بلغت نسبتهم )( أن م1يالحظ من الجدول )

 (.٪70.0حين بلغت نسبة طالبات الكليات النظرية )

 توزيع أفراد عينة الدراسة وفقا للسنة الدراسية:

 ( التالي:0نتائج بجدول )تم حساب التكرارات والنسب المئوية ألفراد عينة الدراسة وفقا للسنة الدراسية كما تبينه ال

 ( التكرارات والنسب المئوية ألفراد عينة الدراسة وفقا للسنة الدراسية2جدول )

 النسبة المئوية ٪ العدد السنة الدراسية

 ٪07.2 127 السنة األولى

 ٪04.0 117 السنة الثانية

 ٪01.1 21 السنة الثالثة

 ٪03.2 121 السنة الرابعة

 ٪122.2 714 المجموع
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( ويليهم طالبات ٪04.0( ان معظم افراد عينة الدراسة هم من طالبات السنة الثانية حيث بلغت نسبتهم )0الحظ من الجدول )ي

( في حين بلغت نسبة طالبات ٪07.2( وثم طالبات السنة األولى حيث بلغت نسبتهم )٪03.2السنة الرابعة حيث بلغت النسبة )

 (.٪01.1السنة الثالثة )
 

 :أداة الدراسة

في سبيل الحصول على المعلومات الالزمة من مفردات العينة لإلجابة عن تساؤالت البحث، اعتمدت الباحثة على 

االستبانة كأداة أساسية لجمع البيانات المطلوبة لدعم البحث النظرية بالجانب التطبيقي ولإلجابة على تساؤالتها وتحقيق أهدافها 

ستخداماً للحصول على معلومات وبيانات عن األفراد. فبعد أن تم االطالع على الدراسات حيث تعد االستبانة من أكثر الوسائل ا

السابقة المتعلقة بموضوع البحث، قامت الباحثة ببناء وتطوير استبانة بهدف )التعرف على دور القيادات االكاديمية بجامعة الطائف 

 في تعزيز الهوية الوطنية لدى الطالبات من وجهة نظرهن(.

 أداة الدراسة: وصف

 لقد احتوت االستبانة في صورتها األولية على األجزاء التالية:

 ويحتوي على بيانات أولية عن عينة الدراسة من حيث التخصص الدراسي، السنة الدراسية. الجزء األول:

ية لدى في تعزيز الهوية الوطنويشتمل على محاور الدراسة والتي تتعلق بدور القيادات االكاديمية بجامعة الطائف  الجزء الثاني:

 ( محاور وهي كالتالي:7الطالبات من وجهة نظرهن وتتكون من )

 ( عبارات.3المحور األول: دور القيادات األكاديمية في تعزيز قيم االنتماء للوطن ويتكون من )

 ت.( عبارا3المحور الثاني: دور القيادات األكاديمية في تعزيز قيم الوالء للوطن ويتكون من )

 ( عبارات.3المحور الثالث: دور القيادات األكاديمية في تعزيز قيم المسؤولية االجتماعية ويتكون من )

( عبارات. وقد استخدمت الباحثة مقياس 3المحور الرابع: دور القيادات األكاديمية في تعزيز قيم االعتزاز بالوطن ويتكون من )

عالية جداً( للتعرف على دور القيادات االكاديمية بجامعة الطائف -عالية -سطة متو –ضعيفة –ليكرت خماسي التدرج )ضعيفة جداً 

 في تعزيز الهوية الوطنية لدى الطالبات من وجهة نظرهن.

 صدق أداة الدراسة:

، التي تعتمد (Face validity)اعتمدت الباحثة للتحقق من صدق األدوات على طريقتين، األولى وتسمى الصدق الظاهري 

 Internal)األداة على مجموعة من المتخصصين الخبراء في المجال والثانية وتسمى االتساق الداخلي على عرض 

Consistency)  وتقوم على حساب معامل االرتباط بين كل وحدة من وحدات األداة واألداة ككل. وفيما يلي الخطوات التي اتبعتها

 يقتين:الباحثة للتحقق من صدق األداة طبقا لكل طريقة من الطر

 أوالً: الصدق الظاهري: 

ين والمتخصصوهو الصدق المعتمد على المحكمين، حيث تم عرض أداة الدراسة في صورتها األولية على عدد من الخبراء 

 ، طلب منهم دراسة األدوات وإبداء آرائهم فيها من حيث: ( محكما11بلغ عددهم )

تنتمي إليه، واقتراح طرق تحسينها وذلك بالحذف، أو اإلضافة، أو  مدى وضوح وارتباط كل فقرة من فقراتها بالمحور الذي-

 غير ما ورد مما يرونه مناسبا. الصياغة، أوإعادة 
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وقد قدموا مالحظات قيمة أفادت الدراسة، وساعدت على إخراجها بصورة جيدة، وأصبحت أداة الدراسة بعد مالحظات 

 ين في صورتها النهائية.المحّكم

 ق الداخلي ألداة الدراسة:ثانيا: صدق االتسا

تم حساب صدق االتساق الداخلي بحساب معامل ارتباط بيرسون بين درجة كل فقرة والدرجة الكلية للمحور الذي تنتمي 

 ( طالبة من طالبات جامعة الطائف كما توضح نتائجها الجدول التالي:02إليه لعينة استطالعية مكونه من )

 بين درجات كل فقرة والدرجة الكلية للمحور الذي تنتمي اليه( معامالت ارتباط بيرسون 3جدول )

تعزيز قيم االنتماء 

 للوطن
 تعزيز قيم الوالء للوطن

تعزيز قيم المسؤولية 

 االجتماعية

تعزيز قيم االعتزاز 

 بالوطن

 م
معامل 

 االرتباط
 م

معامل 

 االرتباط
 م

معامل 

 االرتباط
 م

معامل 

 االرتباط

1 2.107** 1 2.111** 1 2.101** 1 2.310** 

2 2.111** 0 2.411** 0 2.110** 0 2.111** 

3 2.111** 0 2.422** 0 2.414** 0 2.300** 

4 2.301** 7 2.431** 7 2.132** 7 2.400** 

5 2.143** 3 2.304** 3 2.131** 3 2.302** 

 (0001وجود داللة عند مستوى ) **

ة من فقرات أداة الدراسة )االستبانة( والدرجة الكلية للمحور الذي تنتمي ( أن معامالت ارتباط كل فقر0يالحظ من الجدول )

(، مما يدل على توافر درجة عالية من صدق االتساق الداخلي ألداة 2.21إليه جاءت جميعها داله إحصائيا عند مستوى داللة )

 الدراسة )االستبانة(.

 ور والدرجة الكلية لالستبانة وكانت النتائج كالتالي:وقامت الباحثة باستخراج معامالت االرتباط بين درجة كل مح

 ( معامالت االرتباط بين درجة كل محور والدرجة الكلية لالستبانة4جدول )

 معامل االرتباط المحور 

 **2.433 تعزيز قيم االنتماء للوطن

 **2.120 تعزيز قيم الوالء للوطن

 **2.101 تعزيز قيم المسؤولية االجتماعية

 **2.417 يم االعتزاز بالوطنتعزيز ق

 (0001وجود داللة عند مستوى ) **

( السابق أن قيم معامالت االرتباط لمحاور االستبانة بالدرجة الكلية لالستبانة جاءت بقيم مرتفعة حيث 7يتضح من الجدول )

وجود درجة عالية من  ( مما يعني2.21(، وكانت جميعها دالة إحصائيا عند مستوى داللة )2.120 –2.433تراوحت بين )

 الصدق البنائي لالستبانة، تجعلها صالحة للتطبيق الميداني.
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 ثبات أداة الدراسة: -أ

( طالبة من طالبات جامعة 02لتحقق من ثبات االستبانة استخدمت الباحثة معادلة ألفا كرونباخ لعينة استطالعية مكونه من )ل

 التالي معامالت الثبات الناتجة باستخدام هذه المعادلة: الطائف ويوضح الجدول

 ( معامالت ثبات أداة الدراسة طبقاً لمحاور االستبانة5جدول )

 عدد الفقرات المحور
معامل 

 الفاكرونباخ

 2.233 3 تعزيز قيم االنتماء للوطن

 2.110 3 تعزيز قيم الوالء للوطن

 2.143 3 تعزيز قيم المسؤولية االجتماعية

 2.133 3 تعزيز قيم االعتزاز بالوطن

 2.202 02 االستبانة ككل

( وبلغ معامل الثبات 2.233-2.133يتضح من الجدول السابق أن قيم معامالت الثبات جاءت بقيم عالية حيث تراوحت بين )

 (، مما يدل على ثبات المقياس، األمر الذي يدل على إمكانية االعتماد على نتائجها.2.202الكلي )
 

 الصورة النهائية ألداة الدراسة: -ب

 صبحت أداة الدراسة جاهزة في صورتها النهائية لقياس ما ٌوضعت له، حيث اشتملت على جزأين تمثال في:أ

 الجزء األول: عبارة عن البيانات األولية ألفراد عينة الدراسة، متمثلة في )التخصص الدراسي، السنة الدراسية(.

( عبارة تقيس دور القيادات األكاديمية في تعزيز الهوية الوطنية لدى الطالبات من وجهة نظرهن، 02)الجزء الثاني: يتكون من 

 موزعة على أربعة محاور تتضمن ما يلي: 

 ( عبارات.3المحور األول: دور القيادات األكاديمية في تعزيز قيم االنتماء للوطن ويتكون من )

 ( عبارات.3في تعزيز قيم الوالء للوطن ويتكون من )المحور الثاني: دور القيادات األكاديمية 

 ( عبارات.3المحور الثالث: دور القيادات األكاديمية في تعزيز قيم المسؤولية االجتماعية ويتكون من )

 ( عبارات.3المحور الرابع: دور القيادات األكاديمية في تعزيز قيم االعتزاز بالوطن ويتكون من )

 غلق في إعداد االستبانة، والذي يحدد االستجابات المحتملة لكل سؤال.وقد تم اعتماد الشكل الم
 

 تطبيق أداة الدراسة: -ج

م، واستكمال اإلجراءات النظامية لتطبيقيها وفقاً للخطوات 0201-0202تم تطبيق أداة الدراسة خالل الفصل الدراسي الثاني 

 التالية:

 ادة المشرفة على المشروع البحثي.اعتماد أداة الدراسة في صورتها النهائية من قبل سع -1

الحصول على خطاب تسهيل مهمة الباحثة، والموافقة على التطبيق من سعادة وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث  -0

 .العلمي
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توزيع االستبانات الكترونياً على الطالبات المنتظمات بمرحلة البكالوريوس في المقر الرئيسي، بعد تحديد عينة عشوائية  -0

 المجتمع األصلي. وتم تطبيق أداة الدراسة على العينة. من

 جمع االستبانات تمهيداً لمعالجتها إحصائيا لإلجابة على تساؤالت الدراسة. -7
 

 صحيح أداة الدراسة: ت

لتسهيل تفسير النتائج تم استخدام األسلوب التالي لتحديد مستوى اإلجابة عن بنود األداة، حيث تم إعطاء وزن للبدائل 

(، ومنخفضة جداً تساوي الدرجة 3ضحة في الجدول التالي لتتم معالجتها إحصائيًّا حيث االستجابة عالية جداً تساوي الدرجة )المو

(1.) 

 ثم تم تصنيف تلك اإلجابات إلى خمسة مستويات متساوية المدى من خالل المعادلة التالية:

 2.12=  3 ÷(1-3) عدد بدائل األداة = ÷أقل قيمة(  –طول الفئة = )أكبر قيمة 

 7.01لنحصل على توزيع الفئات وفق التدرج المستخدم في أداة الدراسة بحيث درجة عالية جداً تساوي مدى المتوسط من 

، ودرجة منخفضة 0.72إلى  0.11، ودرجة متوسطة من 7.02إلى  0.71، ودرجة عالية تساوي مدى المتوسط من 3.22إلى 

 .1.12إلى  1.22، ودرجة منخفضة جداً تساوى مدى المتوسط من 0.12إلى  1.11تساوي مدى المتوسط من 
 

 األساليب اإلحصائية المستخدمة:

 Person Product-moment)باإلضافة إلى ما سبق استخدامه لتقنين أداة الدراسة مثل معامل االرتباط لـ "بيرسون" 

correlation) "ومعامل "ألفا كرونباخ ،(Cronbach Alpha) استخدام األساليب اإلحصائية التالية:، فإنه تم 

 أوالً: اإلحصاء الوصفي وذلك من خالل:

 التكرارات والنسب المئوية لوصف أفراد عينة الدراسة بالنسبة للمعلومات األولية.-

 المتوسط الحسابي وذلك لحساب المتوسط الحسابي لكل فقرة ولكل محور.-

 فقرات والمحاور.االنحرافات المعيارية للتعرف على التباين لل-

 اإلحصاء االستداللي وذلك من خالل:-ثانيا

( للتعرف على ما إذا كانت هنالك فروق ذات داللة إحصائية Independent Samples T-Testاختبار )ت( لعينتين مستقلتين )-

 بين اتجاهات مفردات عينة الدراسة نحو محاور الدراسة باختالف المتغيرات التي تنقسم إلى فئتين.

( وهو من االختبارات المعلمية للتعرف على ما إذا كانت هنالك One Way ANOVA)ف( تحليل التباين األحادي ) ختبارا -

فروق ذات داللة إحصائية بين اتجاهات مفردات عينة الدراسة نحو محاور الدراسة باختالف المتغيرات التي تنقسم إلى أكثر من 

 فئتين.

على اتجاه صالح الفروق نحو أي فئة من فئات المتغيرات التي تنقسم إلى أكثر من فئتين وذلك  ( للتعرفScheffeاختبار شيفيه )-

 إذا ما بين اختبار تحليل التباين األحادي وجود فروق بين فئات هذه المتغيرات.
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 لإلجابة على أسئلة الدراسة:

 وية الوطنية لدى الطالبات من وجهة نظرهن؟السؤال الرئيسي: ما دور القيادات األكاديمية بجامعة الطائف في تعزيز اله

لإلجابة على هذا السؤؤال تم حسؤؤاب المتوسؤطات الحسؤؤابية واالنحرافات المعيارية ألبعاد دور القيادات األكاديمية بجامعة الطائف 

 في تعزيز الهوية الوطنية لدى الطالبات من وجهة نظرهن، وكانت النتائج كالتالي:

لحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات افراد عينة الدراسة حول دور القيادات األكاديمية ( المتوسطات ا6جدول رقم )

 بجامعة الطائف في تعزيز الهوية الوطنية لدى الطالبات من وجهة نظرهن

رقم 

 المحور
 األبعاد

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 درجة التعزيز ترتيب العبارة

 عالية 7 1.204 0.70 وطنتعزيز قيم االنتماء لل 1

 عالية 0 1.271 0.47 تعزيز قيم الوالء للوطن 0

 عالية 0 1.231 0.12 تعزيز قيم المسؤولية االجتماعية 0

 عالية 1 1.207 0.21 تعزيز قيم االعتزاز بالوطن 7

 عالية 2.203 0.41 تعزيز الهوية الوطنية ككل

 

مية بجامعة الطائف تمارس دورها في تعزيز الهوية الوطنية لدى الطالبات من ( أن القيادات األكادي1يتبين من الجدول رقم )

 (.2.203(، بانحراف معياري )0.41وجهة نظرهن جاءت بدرجة )عالية(، حيث جاء المتوسط العام للمجموع الكلي )

(، وانحراف 0.21حسابي ) كما تبين من الجدول السابق أن بُعد تعزيز قيم االعتزاز بالوطن جاء في الترتيب األول بمتوسط

(، وانحراف 0.47تعزيز قيم الوالء للوطن، بمتوسط حسابي )( وبدرجة عالية. يليها في الترتيب الثاني بُعد 1.207معياري )

(، 0.12( وبدرجة عالية. يليها في الترتيب الثالث بُعد تعزيز قيم المسؤولية االجتماعية، بمتوسط حسابي )1.271معياري )

(، 0.70( بدرجة عالية. يليها في الترتيب الرابع واألخير بُعد قيم االنتماء للوطن، بمتوسط حسابي )1.231اري )وانحراف معي

 ( بدرجة عالية.1.204وانحراف معياري )

وتدل هذه النتيجة على أن القيادات األكاديمية بجامعة الطائف لها دور مهم في تعزيز الهوية الوطنية لدى الطالبات؛ 

نفتاح العالمي وخاصةً في ظل التقدم التكنولوجي والعلمي وحرصاً من الجامعة لتحقيق أحد األهداف المباشرة لرؤية نظراً لال

م في تعزيز الهوية الوطنية للطلبة حيث يقع على عاتقها الحفاظ على الهوية من الضياع او الذوبان 0202المملكة العربية السعودية 

األنشطة لالستثمار في بناء هوية الطلبة سلوكياً ووجدانياً ومعرفياً. وتتفق هذه النتيجة مع لذا اهتمت بوضع آليات والبرامج و

(. 0.43( حيث جاءت درجة تعزيز الكلية األردنية للهوية الوطنية ككل بدرجة عالية وبمتوسط حسابي )0202دراسة أبو صالح )

ز جامعة القدس المفتوحة للهوية الوطنية ككل بدرجة عالية، ( حيث جاءت درجة تعزي0214واتفقت هذه النتيجة مع دراسة سليم )

( حيث جاءت درجة تعزيز الجامعة للهوية الوطنية 0202(. واختلفت هذه النتيجة مع دراسة الطيّار )0.31وبمتوسط حسابي )

 (.0.12ككل بدرجة متوسطة، وبمتوسط حسابي )
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طالبات ( إلى وعي ال0921ى الترتيب األول وبمتوسط حسابي )وتفسر الباحثة حصول بُعد تعزيز قيم االعتزاز بالوطن عل

القيادات االكاديمية في تعزيز الهوية الوطنية من خالل اإلشادة بجهود المملكة العربية السعودية  روبالهوية الوطنية وادارك د

اء بُعد قيم االعتزاز بالوطن ( حيث ج0202(. وتختلف هذه النتيجة مع دراسة الطيّار )12-وخاصة في ظل هذه الجائحة )كوفيد

 (.0.07بدرجة متوسطة، وبمتوسط حسابي )

( لعدم كثرت البرامج 0970وربما يرجع حصول تعزيز قيم االنتماء بالوطن على الترتيب األخير وبمتوسط حسابي )

( حيث 0211دراسة النملة ) واألنشطة المتنوعة التي تقوم بها الجامعة بهدف تعزيز قيم االنتماء للوطن. وتختلف هذه النتيجة مع

 (.7.32احتل بُعد االنتماء الترتيب األول بدرجة عالية، وبمتوسط حسابي )

 السؤال األول: ما دور القيادات األكاديمية بجامعة الطائف في تعزيز قيم االنتماء لدى طالباتها من وجهة نظرهن؟

سابية واالنحرافات المعيارية لعبارات دور القيادات لإلجابة على السؤال األول، قامت الباحثة بحساب المتوسطات الح

 األكاديمية بجامعة الطائف في تعزيز قيم االنتماء لدى طالباتها من وجهة نظرهن، وكانت النتائج كالتالي:

ي ف( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والترتيب لعبارات دور القيادات األكاديمية بجامعة الطائف 7جدول رقم )

 تعزيز قيم االنتماء لدى طالباتها من وجهة نظرهن مرتبة تنازليا حسب المتوسطات الحسابية

 العبارة م
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجة 

 التعزيز
 الترتيب

 1 عالية 1.071 0.21 تنظيم البرامج الثقافية المعززة لالنتماء الوطني 0

3 
وطني التاريخ ال تفعيل دور المكتبة الجامعية في نشر

 لتجسيد مفهوم االنتماء للوطن
 0 عالية 1.020 0.13

0 
تفعيل المناسبات الوطنية وحث الطالبات على 

 المشاركة فيها
 0 عالية 1.110 0.34

 7 متوسطة 1.000 0.22 حث الطالبات على التحدث باللغة العربية الفصحى 1

 3 متوسطة 1.002 0.23 تنظيم الزيارات الميدانية للمواقع التاريخية 7

 عالية 1.204 0.70 تعزيز قيم االنتماء ككل

( الموضؤؤؤؤؤح أعاله يتضؤؤؤؤؤح ان دور القيادات األكاديمية بجامعة الطائف في تعزيز قيم االنتماء 4من خالل الجدول رقم )

متوسؤط يقع ضؤؤمن ( وهو 3من  0.70لدى طالباتها من وجهة نظرهن جاءت بدرجة )عالية( حيث بلغ المتوسؤط الحسؤابي الكلي )

 ( وهي الفئة التي تشير إلى درجة )عالية(.7.12إلى  0.72الفئة الرابعة من فئات مقياس ليكرت الخماسي )

وتفسؤؤؤؤؤؤر البؤاحثؤة هؤذه النتيجؤة لكون الجؤامعؤة نقطة ارتكاز في تعزيز االنتماء للطالبات من خالل مواكبة جميع فّعاليات 

عة بحيث ينمي للطالبة االنتماء للوطن وشؤؤؤؤعورها بأنها جزء من هذا الكيان. وتتفق المجتمع الخارجي واحياءها في ممرات الجام

( والتي اكدت على دور عمادة البرامج التحضؤؤؤؤؤيرية في جامعة االمام محمد بن سؤؤؤؤؤعود 0211هذه الدراسؤؤؤؤة مع دراسؤؤؤؤؤة النملة )

 (.7.32اإلسالمية على تعزيز قيم االنتماء بدرجة عالية، وبمتوسط حسابي )
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ضؤؤح من النتائج أن هناك تفاوتا في اسؤؤتجابات أفراد عينة الدراسؤؤة على عبارات دور القيادات األكاديمية بجامعة كما يت

( وهي متوسؤؤؤطات تقع ضؤؤؤمن الفئتين 3من  0.21إلى  0.23الطائف في تعزيز قيم االنتماء حيث تراوحت المتوسؤؤؤطات ما بين )

ير إلى درجة تعزيز )متوسؤؤطة، عالية( على التوالي، كما يوضؤؤح الجدول الثالثة والرابعة من فئات مقياس ليكرت الخماسؤؤي وتشؤؤ

 ما يلي:

( والتي تنص على )تنظيم البرامج الثقؤافيؤة المعززة لالنتماء الوطني( بمتوسؤؤؤؤؤؤط 0( فقرات هي فقرة )0وكؤانؤت أعلى )

ة في نشؤؤؤر التاريخ الوطني لتجسؤؤؤيد ( والتي تنص على )تفعيل دور المكتبة الجامعي3( وبدرجة عالية، يليها فقرة )0.21حسؤؤؤابي )

( والتي تنص على )تفعيل المناسؤؤؤؤبات الوطنية، 0( وبدرجة عالية، يليها فقرة )0.13مفهوم االنتماء للوطن( بمتوسؤؤؤؤط حسؤؤؤؤابي )

 ( وبدرجة عالية.0.34وحث الطالبات على المشاركة فيها( بمتوسط حسابي )

 عبه القيادات االكاديمية بجامعة الطائف في تعزيز قيم االنتماء من خاللوتفسر الباحثة هذه النتيجة للدور اإليجابي الذي تل

تنظيم البرامج الثقافية المعززة لالنتماء الوطني فهي تعد المتنفس التعليمي الترفيهي للطلبة وهذه نتيجة إدراك القيادات االكاديمية 

لى المشاركة فيها لتعزيز االنتماء للوطن وتفعيل دور بجامعة الطائف على أهمية تفعيل المناسبات الوطنية، وحث الطالبات ع

 المكتبة بإحياء برامج وفعاليات المناسبات الوطنية. 

( والتي أظهرت أن جامعة القدس المفتوحة 0214وتتفق هذه النتيجة مع نتائج بعض الدراسات السابقة مثل دراسة سليم )

 (.0.31لية، بمتوسط حسابي )لها دور في تعزيز قيم االنتماء للوطن وتحقق بدرجة عا

( والتي تنص على )حث الطالبات على التحدث باللغة العربية الفصحى( 1وكانت اقل العبارات في البُعد ترتيباً عبارة رقم )

( والتي تنص على )تنظيم الزيارات الميدانية 7(، وبدرجة متوسطة، تليها في الترتيب األخير عبارة رقم )0.22بمتوسط حسابي )

 (، وبدرجة متوسطة.0.23اقع التاريخية( بمتوسط حسابي )للمو

( لعدم حث بعض أعضاء هيئة التدريس الطالبات للتحدث بالعربية الفصحى والتشجيع 1وربما يرجع حصول العبارة رقم )

تحّمل تكلفة هذه ( لعدم قدرة الجامعة على 7للتحدث باللغة العربية الفصحى في المحاضرة واثناء تقديم العروض، والعبارة رقم )

الزيارات لتباعد األماكن التاريخية وحاجتها لوقت أطول للتنقل بحكم اتساع رقعة المملكة العربية السعودية باإلضافة لكثرة 

( في نص العبارة )تنظم الجامعة رحالت طالبية( حيث جاءت 0202الطالبات. وتتفق هذه النتيجة مع دراسة الروقي والشريف )

 (.0.20متوسط حسابي )بدرجة متوسطة، ب

 السؤال الثاني: ما دور القيادات األكاديمية بجامعة الطائف في تعزيز قيم الوالء لدى طالباتها من وجهة نظرهن0

لإلجابة على السؤال الثاني، قامت الباحثة بحساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات والمعيارية لعبارات دور القيادات األكاديمية 

 ف في تعزيز قيم الوالء للوطن لدى طالباتها من وجهة نظرهن، وكانت النتائج كالتالي:بجامعة الطائ

( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والترتيب لعبارات دور القيادات األكاديمية بجامعة الطائف في تعزيز 8جدول )

 لمتوسطات الحسابية قيم الوالء للوطن لدى طالباتها من وجهة نظرهن مرتبة تنازليا حسب ا

 العبارة م
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجة 

 التعزيز
 الترتيب

 1 عالية 1.170 0.13 تعزيز قيم الوالء للوطن في نفوس الطالبات 0
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 العبارة م
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجة 

 التعزيز
 الترتيب

 0 عالية 1.142 0.11 تدعيم الوالء للوطن من خالل المقررات الدراسية 0

 0 عالية 1.171 0.44 طنها للوالتفاني بالعطاء في عملها تعبيراً عن والئ 7

3 
تقديم نماذج مشرفة من المجتمع للطالبات في الوالء 

 للوطن
 7 عالية 1.021 0.44

1 
إقامة المسابقات المتنوعة للطالبات لترسيخ قيم الوالء 

 للوطن لديهن
 3 عالية 1.020 0.30

 عالية 1.271 0.47 تعزيز قيم الوالء للوطن ككل

( الموضؤؤؤؤؤؤح أعاله يتضؤؤؤؤؤؤح ان دور القيادات األكاديمية بجامعة الطائف في تعزيز قيم الوالء 1من خالل الجؤدول رقم )

( وهو متوسط يقع 3من  0.47للوطن لدى طالباتها من وجهة نظرهن جاءت بدرجة )عالية( حيث بلغ المتوسؤط الحسؤابي الكلي )

 الفئة التي تشير إلى درجة )عالية(.( وهي 7.12إلى  0.72ضمن الفئة الرابعة من فئات مقياس ليكرت الخماسي )

وتفسر الباحثة هذه النتيجة إلى قناعة القيادات االكاديمية بأهمية دور الجامعة في تعزيز الوالء للوطن وما يعود إليه من 

ور ( والتي تنص على أن جامعة شقراء لها د0202منافع للجامعة وللمجتمع. وتختلف هذه النتيجة مع دراسؤة الروقي والشريف )

 (.0.72بدرجة متوسطة في تعزيز قيم الوالء الوطني لدى الطلبة، وبمتوسط حسابي )

كما يتضؤؤح من النتائج أن هناك تفاوتا في اسؤؤتجابات أفراد عينة الدراسؤؤة على عبارات دور القيادات األكاديمية بجامعة 

( وهي متوسطات تقع ضمن الفئة 3من  0.13إلى  0.30حيث تراوحت المتوسطات ما بين ) الطائف في تعزيز قيم الوالء للوطن

 الرابعة من فئات مقياس ليكرت الخماسي وتشير إلى درجة تعزيز )عالية(... كما يوضح الجدول ما يلي:

(، 0.13( والتي تنص على )تعزيز قيم الوالء للوطن في نفوس الطالبات(، بمتوسط حسابي )0وكانت أعلى فقرة هي فقرة )

باحثة أن نظرة الطالبات للوالء يتمثل في حب الوطن والوالء له، كما أن المقررات الدراسية تنمى الوالء بدرجة عالية. وتفسر ال

وبخاصة التي تتحدث عن تاريخ المملكة العربية السعودية والثقافة اإلسالمية والتي تغرس في الطلبة الوالء، باإلضافة إلى الخبرات 

( حيث جاءت 0202نظرة اإليجابية تجاه الوطن. وتختلف هذه الدراسة مع دراسة الطيّار )التربوية والمرحلة العمرية التي تعزز ال

 (.0.07بدرجة متوسطة وبمتوسط حسابي )

( والتي تنص على )إقامة المسابقات المتنوعة للطالبات لترسيخ قيم الوالء 1وكانت اقل العبارات في البُعد ترتيباً الفقرة )

( للترتيب األخير هو أن الجامعة عندما 1(، بدرجة عالية. وربما يرجع حصول الفقرة )0.30للوطن لديهن( بمتوسط حسابي )

تقدم مسابقاتها تكون بطُرق محددة روتينية، بالتالي تكون غير جاذبة للطالبات، باإلضافة إلى ال يوجد ما يحفز للمشاركة في مثل 

لنتائج لحرص عمادة البرامج التحضيرية على إقامة الفعاليات ( حيث أشارت ا0211هذه المسابقات. وتتفق مع دراسة النملة )

 (.7.10والمسابقات ومشاركة الطلبة فيها لتعزيز الوالء لديهم بدرجة عالية وبمتوسط حسابي )
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السؤال الثالث: ما دور القيادات األكاديمية بجامعة الطائف في تعزيز قيم المسئولية االجتماعية لدى طالباتها من وجهة 

 ن؟نظره

لإلجابة على السؤال الثالث، قامت الباحثة بحساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات والمعيارية لعبارات دور القيادات 

 األكاديمية بجامعة الطائف في تعزيز قيم المسؤولية االجتماعية لدى طالباتها من وجهة نظرهن، وكانت النتائج كالتالي:

النحرافات المعيارية والترتيب لعبارات دور القيادات األكاديمية بجامعة الطائف في ( المتوسطات الحسابية وا9جدول رقم )

 تعزيز قيم المسؤولية االجتماعية لدى طالباتها من وجهة نظرهن مرتبة تنازليا حسب المتوسطات الحسابية 

 العبارة م
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجة 

 التعزيز
 الترتيب

 1 عالية 1.102 0.10 لدى الطالبات بالمسؤولية االجتماعيةتنمية اإلحساس  0

0 
تعزيز مهارات التواصل االجتماعي اإليجابي عند 

 الطالبات
 0 عالية 1.171 0.42

 0 عالية 1.131 0.44 تشجيع الطالبات لإلقبال على األنشطة التطوعية 1

7 
تشجيع الطالبات على إعداد األبحاث التي تخدم قضايا 

 لسعوديالمجتمع ا
 7 عالية 1.011 0.32

3 
دعم تدريب الطالبات على طرق حل المنازعات 

 االجتماعية
 3 عالية 1.012 0.72

 عالية 1.231 0.12 تعزيز قيم المشاركة المجتمعية ككل

( الموضؤؤح أعاله يتضؤؤح ان دور القيادات األكاديمية بجامعة الطائف في تعزيز قيم المسؤؤؤولية 2من خالل الجدول رقم )

( وهو متوسط 3من  0.12االجتماعية لدى طالباتها من وجهة نظرهن جاءت بدرجة )عالية( حيث بلغ المتوسؤط الحسابي الكلي )

 ( وهي الفئة التي تشير إلى درجة تعزيز)عالية(.7.12إلى  0.72يقع ضمن الفئة الرابعة من فئات مقياس ليكرت الخماسي )

الطالبات حس المسؤؤؤؤؤؤولية تجاه المجتمع واعطائهم بعض المهام التي تعزز وتفسؤؤؤؤؤر الباحثة على أن الجامعة تنمي لدى 

لديهن حب العطاء والتعاون، وتعلن عن المبادرات التطوعية بحيث تساعدهم على ابراز مواهبهن تحت ظل الجامعة مثل مبادرة 

 (.7.71عالية بمتوسط حسابي ) ( والتي جاءت بدرجة0202)مدينتي أجمل(. وتتفق هذه النتيجة مع دراسة الروقي والشريف )

كما يتضؤؤح من النتائج أن هناك تفاوتا في اسؤؤتجابات أفراد عينة الدراسؤؤة على عبارات دور القيادات األكاديمية بجامعة 

( وهي متوسؤؤؤطات تقع 3من  0.10إلى  0.72الطائف في تعزيز قيم المسؤؤؤؤولية االجتماعية حيث تراوحت المتوسؤؤؤطات ما بين )

 بعة من فئات مقياس ليكرت الخماسي وتشير إلى درجة تعزيز )عالية(... كما يوضح الجدول ما يلي:ضمن الفئة الرا

( والتي تنص على )تنمية اإلحسؤؤؤؤاس لدى الطالبات بالمسؤؤؤؤؤولية االجتماعية(، بمتوسؤؤؤؤط 0وكانت أعلى فقرة هي فقرة )

لى حرص القيادات االكاديمية بجامعة الطائف على (، بدرجة عالية. وتفسؤؤر الباحثة ظهور النتائج بدرجة عالية ع0.10حسؤؤابي )

ربط الطلبة بالمجتمع وتحفيزهم للمشؤؤاركة اإليجابية في تنمية المجتمع، باإلضؤؤافة تكريم المتطوعين في بعض المناسؤؤبات والدعم 

فّعالة في اركة الالمسؤؤتمر لألنشؤؤطة التطوعية بحيث تم إضؤؤافة مقرر اختياري لتحفيز الطالبات على المشؤؤاركة، مما يسؤؤاعد للمشؤؤ

 المجتمع وتحّمل المسؤولية الوطنية وقيمة العمل والتعرف على المحيط الخارجي وتنمية التواصل اإليجابي لدى الطلبة.
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( والتي أكدت على أهمية مشؤؤؤاركة الطلبة في مسؤؤؤاعدة اآلخرين من أفراد 0211وتتفق هذه النتيجة مع دراسؤؤؤة النملة ) 

( والتي أظهرت النتائج أن درجة دور جامعة القدس 0214(. ودراسؤؤؤة سؤؤؤليم )0.02حسؤؤؤابي ) المجتمع، بدرجة عالية وبمتوسؤؤؤط

المفتوحة في تعزيز الهوية الفلسؤؤؤؤطينية من خالل المشؤؤؤؤاركة المجتمعية في األعمال التطوعية، بدرجة عالية وبمتوسؤؤؤؤط حسؤؤؤؤابي 

(7.02.) 

ى )دعم تدريب الطالبات على طرق حل المنازعات ( والتي تنص عل3وكانت اقل العبارات في البُعد ترتيباً الفقرة )

( على الترتيب األخير مازالت الجامعة بحاجة 3(، بدرجة عالية. وربما يرجع حصول الفقرة )0.72االجتماعية( بمتوسط حسابي )

ختلف . وتإلى برامج توعية وتدريبية لتدريب الطالبات على تجنّب النزاعات، ووضع خطط عالجية لحل النزاعات االجتماعية

( والتي أظهرت أن شعور الطلبة بالهوية الوطنية والمشاركة والمسؤولية االجتماعية 0202هذه النتيجة مع نتيجة دراسة تقي )

 تجاه وطنهم جاء بدرجة متوسطة.

 نظرهن؟ السؤال الرابع: ما دور القيادات األكاديمية بجامعة الطائف في تعزيز قيم االعتزاز بالوطن لدى طالباتها من وجهة

لإلجابة على السؤؤؤال الثاني، قامت الباحثة بحسؤؤاب المتوسؤؤطات الحسؤؤابية واالنحرافات والمعيارية لعبارات دور القيادات 

 األكاديمية بجامعة الطائف في تعزيز قيم االعتزاز بالوطن لدى طالباتها من وجهة نظرهن، وكانت النتائج كالتالي:

االنحرافات المعيارية والترتيب لعبارات دور القيادات األكاديمية بجامعة الطائف في تعزيز ( المتوسطات الحسابية و10جدول رقم )

 قيم االعتزاز بالوطن لدى طالباتها من وجهة نظرهن مرتبة تنازليا حسب المتوسطات الحسابية 

 العبارة م
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجة 

 التعزيز
 الترتيب

 1 عالية 1.234 7.21 لكة في رعاية مواطنيهااإلشادة بجهود المم 1

 0 عالية 1.131 7.20 إبراز نجاحات الوطن في جميع المجاالت 3

 0 عالية 1.231 7.21 إبراز مكانة المملكة على الصعيد الدولي للطالبات 0

 7 عالية 1.112 0.11 توجيه الطالبات لالعتزاز بالرموز الوطنية 7

 3 عالية 1.021 0.14 إلغاثة الدولية للطالباتإظهار جهود المملكة في ا 0

 عالية 1.207 0.21 تعزيز قيم االعتزاز بالوطن ككل

( الموضؤح أعاله يتضح ان دور القيادات األكاديمية بجامعة الطائف في تعزيز قيم االعتزاز 12من خالل الجدول رقم )

( وهو متوسط يقع 3من  0.21غ المتوسط الحسابي الكلي )بالوطن لدى طالباتها من وجهة نظرهن جاءت بدرجة )عالية( حيث بل

 ( وهي الفئة التي تشير إلى درجة )عالية(.7.12إلى  0.72ضمن الفئة الرابعة من فئات مقياس ليكرت الخماسي )

وتفسؤؤؤؤؤؤر الباحثة هذه النتيجة حرص الجامعة على تعريف الطالبات بإنجازات الوطن في كافة المجاالت وكذلك تعريف 

من  12-بة بجهور المملكة العربية السؤؤعودية في تقديم كافة الخدمات وتيسؤؤيرها للمواطنين وخاصؤؤة ما في ظل جائحة كوفيدالطال

الرعاية الصؤؤؤؤحية والتوعية كل هذا يغرس عند الطالبة فخرها واعتزازها بوطنها وبهويتها كمواطنة سؤؤؤؤعودية تنتمي لهذا الوطن 

 (.0.07( حيث جاءت بدرجة متوسطة وبمتوسط حسابي )0202الطيّار )العظيم. وتختلف هذه الدراسة مع دراسة 
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كما يتضؤؤؤؤؤؤح من النتائج أن هناك تفاوتا في اسؤؤؤؤؤؤتجابات أفراد عينة الدراسؤؤؤؤؤؤة على عبارات دور القيادات األكاديمية بجامعة 

متوسؤطات تقع ضمن ( وهي 3من  7.21إلى  0.14حيث تراوحت المتوسؤطات ما بين ) الطائف في تعزيز قيم االعتزاز بالوطن

 الفئة الرابعة من فئات مقياس ليكرت الخماسي وتشير إلى درجة )عالية(... كما يوضح الجدول ما يلي:

(، 7.21( والتي تنص على )اإلشؤؤادة بجهود المملكة في رعاية مواطنيها(، بمتوسؤؤط حسؤؤابي )1وكانت أعلى فقرة هي فقرة )

إليه القيادات األكاديمية إيضاح جهود المملكة في رعاية مواطنيها، وهذه القوة التي بدرجة عالية. وتفسر الباحثة أن هذا ما تسعى 

تُغرس في نفوس الطلبة وتولد لديهم إحسؤؤاس باالعتزاز والفخر تجاه الوطن، وهذا ما يُبرز دور القيادات االكاديمية وينعكس ذلك 

اعتزازهم بالوطن والدفاع عنه. وتتفق هذه النتيجة مع بشؤؤؤؤكل إيجابي ومباشؤؤؤؤر على سؤؤؤؤلوك الطلبة والشؤؤؤؤعور برغبة في التميز و

 ( والتي أكدت على االعتزاز بالرموز الوطنية، وجاءت بدرجة مرتفعة.0202دراسة أبو صالح )

( والتي تنص على )إظهؤؤار جهود المملكؤة في اإلغؤاثؤؤة الؤدوليؤؤة للطؤالبؤؤات(، 0وكؤانؤت اقؤل العبؤؤارات في البُعؤد ترتيبؤاً الفقرة )

( على الترتيب األخير هو تركيز الجامعة على جهود 0(، بدرجة عالية. وربما يرجع حصؤؤؤؤول الفقرة )0.14ي )بمتوسؤؤؤؤط حسؤؤؤؤاب

المملكؤة داخل الوطن لتعزيز انتماء الطالبة للوطن والفخر بالخدمات التي يقدمها الوطن للمواطنين ونظراً لقيام وسؤؤؤؤؤؤائل اإلعالم 

ة في اإلغاثة الدولية فانصؤؤب اهتمام الجامعة على جهود المملكة العربية السؤؤعودية المختلفة بإبراز دور المملكة العربية السؤؤعودي

 في خدمة المواطنين نظراً لكونها الخدمات التي تلمسها الطالبة في حياتها فتشعر بالفخر لم تقدمه الدولة لها.

استجابات أفراد عينة  ( بين متوسطاتα≤ 0005السؤال الخامس: هل توجد فروق ذات دالله إحصائية عند مستوى )

الدراسة حول دور القيادات األكاديمية بجامعة الطائف في تعزيز الهوية الوطنية لدى الطالبات من وجهة نظرهن تعزى 

 للمتغيرات التالية )التخصص، السنة الدراسية(؟

ديد داللة للعينات المستقلة لتح لإلجابة على هذا السؤال قامت الباحثة بإجراء اختبار )ت( واختبار التباين االحادي )انوفا(

الفروق بين متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة حول دور القيادات األكاديمية بجامعة الطائف في تعزيز الهوية الوطنية لدى 

 لسؤال:االطالبات من وجهة نظرهن تعزى للمتغيرات التالية )التخصص، السنة الدراسية(، وفيما يلي عرض بأهم النتائج المتصلة ب

 أوال: التخصص الدراسي:

قامت الباحثة باستخدام اختبار )ت( للعينات المستقلة للمقارنة بين متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة حول دور 

القيادات األكاديمية بجامعة الطائف في تعزيز الهوية الوطنية لدى الطالبات من وجهة نظرهن تُعزى لمتغير التخصص الدراسي 

 ( نتيجة اختبار )ت( للعينات المستقلة لداللة الفروق بين المتوسطات.11الجدول رقم )ويوضح 

( نتائج اختبار )ت( لداللة الفروق بين متوسطات استجابات عينة افراد الدراسة حول دور القيادات األكاديمية بجامعة 11جدول )

 زى لمتغير التخصص الدراسيالطائف في تعزيز الهوية الوطنية لدى الطالبات من وجهة نظرهن تُع

 األبعاد
التخصص 

 الدراسي
 العدد

المتوس

ط 

الحساب

 ي

االنحراف 

 المعياري

قيمة 

 )ت(

درجات 

مستوى  الحرية

 الداللة

 2.222 713 2.113 1.211 0.70 004 علمي
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 األبعاد
التخصص 

 الدراسي
 العدد

المتوس

ط 

الحساب

 ي

االنحراف 

 المعياري

قيمة 

 )ت(

درجات 

مستوى  الحرية

 الداللة

تعزيز قيم االنتماء 

 للوطن
 1.230 0.71 112 نظري

تعزيز قيم الوالء 

 للوطن

 1.271 0.40 004 علمي

-2.074 713 2.402 

 1.233 0.41 112 نظري

تعزيز قيم المسؤولية 

 االجتماعية

 1.231 0.41 004 علمي

2.011 713 2.443 

 1.242 0.11 112 نظري

تعزيز قيم االعتزاز 

 بالوطن

 1.210 0.22 004 علمي

2.030 713 2.403 

 2.222 0.21 112 نظري

تعزيز الهوية الوطنية 

 ككل

 2.211 0.41 004 علمي

2.110 713 2.212 
 2.231 0.42 112 نظري

( عدم وجود فروق ذات داللة إحصؤؤائية بين متوسؤؤطات اسؤؤتجابات أفراد عينة الدراسؤؤة حول 11يتضؤؤح من الجدول رقم )

الء ، قيم الودور القيؤؤادات األكؤؤاديميؤؤة بجؤؤامعؤؤة الطؤؤائف في تعزيز الهويؤؤة الوطنيؤؤة ككؤؤل وكؤؤذلؤؤك في أبعؤؤادهؤؤا )قيم االنتمؤؤاء للوطن

للوطن، قيم المسؤولية االجتماعية، قيم االعتزاز بالوطن( تعزى لمتغيرات التخصص حيث كانت قيمة مستوى الداللة في اختبار 

 2.3( وهي قيمة غير دالة عند مسؤؤؤتوى داللة )2.403(،) 2.443(،) 2.402(،) 2.222(،) 2.212)ت( على التوالي تسؤؤؤاوي )

≥α.) 

نتيجة بأن درجة تمثل الطلبة للهوية الوطنية ال يعتمد على التخصؤؤؤؤص العلمي أو النظري بل لشؤؤؤؤعور وتفسؤؤؤؤر الباحثة هذه ال

الفرد تجاه المجتمع الذي ينتمي إليه، باإلضؤؤؤافة إلى أن البيئة الجامعية واحدة والبرامج واألنشؤؤؤطة هي أنشؤؤؤطة متشؤؤؤابهة تنفذ على 

كانت متعلقة بالبرامج واألنشؤؤطة وانتمائهم لبيئة تعليمية واحدة يكون كل التخصؤؤصؤؤات الدراسؤؤية، لذلك فإن تشؤؤابه العوامل سؤؤواء 

( ودراسؤؤة أبو 0214( ودراسؤؤة سؤؤليم )0211وتتفق نتيجة هذه الدراسؤؤة مع دراسؤؤة النملة ) األثر متشؤؤابهة على أغلب الطالبات.

عينة لدور الجامعة في بناء ( والتي كشفت عن عـؤؤؤؤدم وجـؤؤؤؤود فـؤؤؤؤروق ذات داللـؤؤؤؤة إحصائية في تقديرات أفراد ال0202صالح )

 الهوية الوطنية تعزى لمتغير التخصص الدراسي. 

( والتي كشفت عن وجود فروق ذات داللة إحصائية في تقديرات 0212وتختلف نتيجة هذه الدراسة مع دراسة العياصرة )

 أفراد العينة تعزى لمتغير التخصص الدراسي، لصالح طلبة الكليات اإلنسانية. 
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 ة الدراسية:ثانيا: السن

قامت الباحثة باستخدام اختبار التباين األحادي انوفا للعينات المستقلة للمقارنة بين متوسطات استجابات أفراد عينة 

الدراسة حول دور القيادات األكاديمية بجامعة الطائف في تعزيز الهوية الوطنية لدى الطالبات من وجهة نظرهن تُعزى لمتغير 

 ( نتيجة اختبار التباين األحادي انوفا لداللة الفروق بين المتوسطات:10الجدول رقم )السنة الدراسية ويوضح 

( نتائج تحليل التباين االحادي )انوفا( لداللة الفروق بين متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة حول دور 12جدول )

 ات من وجهة نظرهن تُعزى لمتغير السنة الدراسيةالقيادات األكاديمية بجامعة الطائف في تعزيز الهوية الوطنية لدى الطالب

 مصدر التباين األبعاد
مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات
 قيمة ف

مستوى 

 الداللة
 الداللة

تعزيز قيم 

االنتماء 

 للوطن

بين 

 المجموعات
3.010 0 1.427 

 

1.421 

 

 

2.113 

 

داخل  غير دالة

 المجموعات
700.121 710 1.232 

  711 702.112 الكلي

تعزيز قيم 

الوالء 

 للوطن

بين 

 المجموعات
2.237 0 0.211 

 

0.420 

 

داخل  دالة 2.272

 المجموعات
771.014 710 1.211 

  711 733.000 الكلي

تعزيز قيم 

المسؤولية 

 االجتماعية

بين 

 المجموعات
7.107 0 1.041 

1.000 

2.024 

 

داخل  غير دالة

 المجموعات
711.730 710 1.114 

  711 713.314 الكلي

بين 

 المجموعات
 دالة 2.221 0.224 7.111 0 10.331
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 مصدر التباين األبعاد
مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات
 قيمة ف

مستوى 

 الداللة
 الداللة

تعزيز قيم 

االعتزاز 

 بالوطن

داخل 

 المجموعات
700.710 710 1.274 

  711 773.272 الكلي

تعزيز 

الهوية 

 الوطنية ككل

بين 

 المجموعات
3.011 0 1.431 

 

0.203 

 

 

2.112 

 

داخل  ةغير دال

 المجموعات
031.114 710 2.114 

  711 010.703 الكلي

 ( التالي:10يتضح من الجدول رقم )

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة حول دور القيادات األكاديمية بجامعة 

االنتمؤاء للوطن، وقيم المسؤؤؤؤؤؤؤوليؤة االجتماعية( تعزى لمتغير السؤؤؤؤؤؤنة الطؤائف في تعزيز الهويؤة الوطنيؤة ككؤل وفي بُعؤديهؤا )قيم 

( 2.024، 2.113، 2.112الدراسؤؤؤية، حيث كانت قيمة مسؤؤؤتوى الداللة في اختبار التباين االحادي )انوفا( تسؤؤؤاوي على التوالي )

 (.α≤ 2.3وهي قيمة غير دالة عند مستوى )

لبات نحو دور القيادات األكاديمية في تعزيز الهوية الوطنية َكُكل وفي وتفسر الباحثة على عدم وجود فروق في رأي الطا  

بُعدّي )قيم االنتماء للوطن، وقيم المسؤولية االجتماعية( ألن الطالبة بغض النظر عن المستوى الدراسي ترى جهود القيادات 

ع الكادر مناسبات الوطنية التي تكون موجهة لجمياالكاديمية في تعزيز االنتماء للوطن ووضع البرامج المتنوعة الثقافية وتفعيل ال

الجامعي من )طالبات، أعضاء هيئة تدريس، االداريين( وحثهم على االلتحاق والمشاركة ضمن هذه الفعاليات ويتم كذلك تخصيص 

 بعض من درجات المقررات الدراسية أحيانا من قبل األعضاء لتدعيم الطالبة للمشاركة في األنشطة الجامعية.

( والتي كشفت على عـدم 0202( ودراسة أبو صالح )0214( ودراسة سليم )0211تتفق هذه النتيجة مع دراسة النملة )و

وجـود فـروق ذات داللـة إحصائية في تقديرات أفراد العينة لدور الجامعة في بناء الهوية الوطنية تعزى لمتغير السنة الدراسية 

 المسؤولية االجتماعية(. في بُعدّي )قيم االنتماء للوطن، وقيم 

كما أظهرت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة حول دور القيادات 

األكاديمية بجامعة الطائف في تعزيز الهوية الوطنية في بُعدي )تعزيز قيم الوالء للوطن، وتعزيز االعتزاز بالوطن( حيث كانت 

 2.3( وهي قيمة دالة عند مستوى )2.221، 2.272توى الداللة في اختبار التباين االحادي )انوفا( تساوي على التوالي )قيمة مس

≥α:ونظراً لوجود معنوية في اختبار تحليل التباين األحادي أنوفا تم اجراء اختبار شيفيه لداللة الفروق وكانت النتائج كالتالي .) 
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يه للتعرف على اتجاه الفروق بين استجابات أفراد عينة الدراسة حول دور القيادات األكاديمية ( نتائج اختبار شيف13جدول )

 بجامعة الطائف في تعزيز الهوية الوطنية لدى الطالبات من وجهة نظرهن تُعزى لمتغير السنة الدراسية

 األبعاد

السنة 

الدراسية 

(1) 

 المتوسط
السنة الدراسية 

(2) 
 المتوسط

الفرق بين 

 وسطاتالمت

مستوى 

 الداللة

تعزيز قيم الوالء 

 للوطن
 0.21 السنة الثانية

 *2.272 2.04412 0.42 السنة األولى

 *2.211 2.04012 0.12 السنة الثالثة

 *2.201 2.00072 0.13 السنة الرابعة

تعزيز قيم االعتزاز 

 بالوطن
 *2.214 2.71234 0.41 السنة الثالثة 7.07 السنة الثانية

 (2.23جود داللة عند مستوى )و *

 ( ما يلي:10يتضح من الجدول رقم )

 أن الفروق بين متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة حول دور القيادات األكاديمية 

بجامعة الطائف في تعزيز قيم الوالء للوطن لدى الطالبات من وجهة نظرهن تعزى لمتغير السؤؤؤؤنة الدراسؤؤؤؤؤية كانت بين )طالبات 

ثانية( وبين )طالبات السؤؤنة األولى وطالبات السؤؤنة الثالثة وطالبات السؤؤنة الرابعة( لصؤؤالح )طالبات السؤؤنة الثانية( ذوات السؤؤنة ال

 المتوسط الحسابي األعلى.

 أن الفروق بين متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة حول دور القيادات األكاديمية 

لؤدى الطؤالبؤات من وجهؤة نظرهن تعزى لمتغير السؤؤؤؤؤؤنؤة الدراسؤؤؤؤؤؤية كانت بين  بجؤامعؤة الطؤائف في تعزيز قيم االعتزاز بؤالوطن

 )طالبات السنة الثانية( وبين )طالبات السنة الثالثة( لصالح )طالبات السنة الثانية( ذوات المتوسط الحسابي األعلى.

البات طنية لديهم يرجع إلى أن الطوتفسر الباحثة أن اختالف رأي الطالبات في دور القيادات األكاديمية في تعزيز الهوية الو

في مراحل دراسية مختلفة وتختلف وجهة نظر الطالبات من مرحلة دراسية إلى أخرى. حيث في السنة األولى كانت البيئة الجامعية 

كثر أ جديدة على الطالبة وهي في مرحلة اكتشاف، وأما السنة الثانية كونها مرحلة اندماج وتكون الطالبة اكتسبت خبرة وأصبحت

 تحفيزيا للمشاركة في األنشطة وإدراكاً لدور الجامعة في تعزيز االنتماء للوطن، 

واما السنة الثالثة والرابعة تكون مرحلة التخصص ويكون بها زيادة األعباء الدراسية واالنشغال لرفع المعدل الدراسي لقرب 

 ي سبيل تعزيز الهوية الوطنية.التخرج لذلك تعير انتباه كبير للفّعاليات التي تقيمها الجامعة ف

( والتي كشفت عن وجـود فـروق ذات داللـة إحصائية في تقديرات أفراد العينة 0202وتختلف هذه النتيجة مع دراسة تقي )

 في بُعد االعتزاز بالوطن تعزى لمتغير السنة الدراسية، لصالح المرحلة الرابعة. 
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 أوالً: ملخص نتائج الدراسة:

 ؤال الرئيس: ملخص نتائج الس

أظهرت نتائج الدراسة أن القيادات األكاديمية تمارس تعزيز الهوية الوطنية لدى الطالبات من وجهة نظرهن بدرجة عالية 

(. فجاء في الترتيب األول بُعد تعزيز قيم االعتزاز بالوطن، يليه الترتيب الثاني بُعد تعزيز قيم الوالء 0.41بمتوسط حسابي )

 ب الثالث بُعد تعزيز قيم المسؤولية االجتماعية، والترتيب الرابع واألخير بُعد تعزيز قيم االنتماء للوطن.للوطن، وفي الترتي

 ملخص نتائج األسئلة الفرعية:

ملخص نتائج السؤال األول: أظهرت الدراسة أن القيادات األكاديمية تمارس تعزيز قيم االنتماء للوطن لدى طالباتها من وجهة 

 (. 0.70الية بمتوسط حسابي )نظرهن بدرجة ع

ملخص نتائج السؤال الثاني: أظهرت الدراسة أن القيادات األكاديمية تمارس تعزيز قيم الوالء للوطن لدى طالباتها من وجهة 

 (. 0.47نظرهن بدرجة عالية بمتوسط حسابي )

يم المسؤولية االجتماعية للوطن لدى ملخص نتائج السؤال الثالث: أظهرت الدراسة أن القيادات األكاديمية تمارس تعزيز ق

 (. 0.12طالباتها من وجهة نظرهن بدرجة عالية بمتوسط حسابي )

ملخص نتائج السؤال الرابع: أظهرت الدراسة أن القيادات األكاديمية تمارس تعزيز قيم االعتزاز بالوطن لدى طالباتها من 

 (. 0.21وجهة نظرهن بدرجة تعزيز عالية بمتوسط حسابي )

 ص نتائج السؤال الخامس أظهرت نتائج الدراسة: ملخ

 عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات عينة الدراسة حول دور القيادات األكاديمية بجامعة الطائف 

 في تعزيز الهوية الوطنية ككل لدى الطالبات من وجهة نظرهن تعزى لمتغير التخصص الدراسي.

 ية بين استجابات عينة الدراسة حول دور القيادات األكاديمية بجامعة الطائفعدم وجود فروق ذات داللة إحصائ 

في تعزيز الهوية الوطنية ككل وبُعدّي )قيم االنتماء للوطن، قيم المسؤولية االجتماعية( لدى الطالبات من وجهة نظرهن تعزى 

 لمتغير السنة الدراسية.

 ين استجابات عينة الدراسة حول دور القياداتكما أوضحت الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية ب 

األكاديمية بجامعة الطائف في تعزيز الهوية الوطنية في بُعدّي تعزيز )قيم الوالء للوطن، قيم االعتزاز بالوطن( لدى الطالبات 

 من وجهة نظرهن لصالح طالبات السنة الدراسية الثانية.

 ثانيا: التوصيات:

ة ممارسة القيادات االكاديمية لحث الطالبات على التحدث باللغة العربية الفصحى في بُعد أظهرت نتائج الدراسة أن درج -1

 تعزيز قيم االنتماء للوطن جاءت بدرجة متوسطة وتوصي الباحثة لتعزيز دور القيادات االكاديمية، ما يلي:

 الفصحى. لبة للتحدث باللغة العربيةحث أعضاء هيئة التدريس بالتحدث باللغة العربية الفصحى في المحاضرات وتحفيز الط •

 تعزيز دور الجامعة في تنمية مهارات التواصل باللغة العربية الفصحى بين الطالبات. •

 ضرورة إنشاء معاهد تدريب تقيم دورات للطالبات في المحادثة الفصحى فالحاجة أصبحت ماسة لذلك. •

 ئز تحفيزية لمن يتحدث اللغة العربية الفصحى.تشويق الطالبات للغة الفصحى بإقامة مسابقات ثقافية وجوا •
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أظهرت نتائج الدراسة أن درجة ممارسة القيادات االكاديمية لتنظيم الزيارات الميدانية للمواقع التاريخية في بُعد تعزيز قيم  -0

 االنتماء للوطن جاءت بدرجة متوسطة وتوصي الباحثة لتعزيز دور القيادات االكاديمية، ما يلي:

امعة الطائف تنظيم زيارات للمواقع التاريخية واالثارية والدينية التي تتميز بها محافظة الطائف لتعزيز قيم االعتزاز تبني ج•

 بالوطن.

 تخصيص قاعة لعرض أهم المواقع التاريخية واالثرية التي تتميز بها المملكة العربية السعودية. •

كاديمية في تعزيز الهوية الوطنية في بُعدّي تعزيز )قيم الوالء للوطن، أظهرت نتائج الدراسة أن درجة ممارسة القيادات األ -0

قيم االعتزاز بالوطن( لدى الطالبات من وجهة نظرهن لصالح طالبات السنة الدراسية الثانية وتوصي الباحثة لتعزيز دور 

 القيادات االكاديمية، بما يلي:

الوالء واالعتزاز بالوطن لجميع المراحل وباألخص السنة األولى والثالثة اقتراح برامج لتعزيز الهوية الوطنية تستهدف تنمية  •

 والرابعة.

 إضافة مادة مبنية على خرائط المفاهيم الوطنية لتنمية معارف ومهارات الطالبات وباألخص السنة األولى والثالثة والرابعة. •

الوطنية لدى الطالبات من وجهة نظرهن بدرجة عالية  أظهرت نتائج الدراسة أن القيادات االكاديمية تمارس تعزيز الهوية -7

وتوصي الباحثة لمزيد من تدعيم دور القيادات االكاديمية تجاه تعزيز الهوية الوطنية لدى الطالبات واالرتقاء بها لدرجة عالية 

 جداً بما يلي:

ول مواضيع من شأنها تعزز الحس حث القيادات األكاديمية في جامعة الطائف على أن يحثوا أعضاء هيئة التدريس بتنا •

 .0202الوطني بما يعزز الهوية الوطنية في ضوء رؤية المملكة العربية السعودية 

ضرورة إظهار جهود المملكة في جميع المجاالت وما وصلت إليه من تقدم علمي وتكنولوجي في جميع وسائل التواصل  •

 االجتماعي واإلعالم.

 رات الدولية، والتجارب العالمية الجامعية لترسيخ وتعزيز قيم االنتماء والمواطنة لدى طلبها.أن تستفيد جامعة الطائف من الخب •

 ثالثا: مقترحات الدراسة:

 إجراء دراسة مماثلة للدراسة الحالية على طالب جامعات أخرى بالمملكة العربية السعودية.

 .  0202ي ضوء رؤية المملكة إجراء دراسة لدور اعضاء هيئة التدريس في تعزيز الهوية الوطنية ف

 إجراء دراسة للتعرف على واقع التعليم األجنبي وأثره على الهوية الوطنية.

 اجراء دراسة عن تأثير االعالم التربوي في الهوية الوطنية على طلبة الجامعة.
 

  :المراجع

 أوالّ: المصادر:

 كبير وآخرون. دار المعارف.ابن منظور، محمد بن مكرم. )ت د(. لسان العرب، تحقيق عبد هللا ال

 (، أشرف على الطبعة شعبان عبد العاطي وآخرون. مكتبة الشروق الدولية.7(. المعجم الوسيط )ط0227مجمع اللغة العربية. )
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 ثانياً: المراجع باللغة العربية

الجامعة،  طلبة لدى لحياةا عن والرضا للوطن االنتماء (. مستوى0211محمد ومنصور، منار منصور أحمد. ) وليد المعاطي، أبو

 .327-313(، 12)1 ،شمس عين التربية جامعة في العلمي البحث مجلةثقافية مقارنة.  عبر دراسة

مجلة العلوم (. درجة تمثل طلبة الجامعة األردنية لمفاهيم الهوية الوطنية من وجهة نظرهم. 0202أبو صالح، فاتن محمود. )

 .113 - 132(، 72)7، بحوث غزةالتربوية والنفسية: المركز القومي لل

 04،المجلة العربية للدراسات األمنية  .(. دور الجامعة في تحقيق األمن الفكري: تصور مقترح0212أبو عراد، صالح بن علي. )

(30 ،)000-010. 

ولة مجلة الطفية. (. فاعلية برنامج قائم على األنشطة الدرامية والمنزلية إلكساب طفل الروضة الهوية الوطن0214أحمد، أمل. )

 .043-020(، 00) 2، والتربية

 . مكتبة هيئة منبر اإلسالم.انحرافات الشباب: أسبابها، ومعالجتها(. 0227أحمد، عمر هاشم. )

الهويات االفتراضية في المجتمعات العربية: أي دور لمواقع التواصل االجتماعي في تشكيل (. 0214أحمين، عبد الحكيم. )

 .ان، المغرب. دار األمالهوية؟

. جريؤؤدة الريؤؤاض(. حفؤؤل اسؤؤؤؤؤؤتقبؤؤال ضؤؤؤؤؤؤيوف مهرجؤؤان الجنؤؤادريؤؤة. 1، فبراير 0214آل سؤؤؤؤؤؤعود، سؤؤؤؤؤؤلمؤؤان بن عبؤؤدالعزيز.)

https://www.alriyadh.com/1568841 

-https://www.al.  صحيفة المدينة أون الين(. الوطنية الحقيقية. 14، مايو 0214باداود، إبراهيم محمد. )

madina.com/article/527312 

مجلة ابحاث البصرة للعلوم (. قياس الهوية الوطنية لدى طالب قسم اإلرشاد التربوي، 0202تقي، رفيف عبد الحافظ محمد. )

 .430-403(، 1) 73،اإلنسانية

مجلة . 0202طوير أداء القيادات بالجامعات السعودية في ضوء (. القدرات اإلدارية الالزمة لت0212الثبيتي، خالد عواض. )

 .  101-440(، 7) 23، معهد اإلدارة العامة

 .027-044(، 74) 10مجلة التربية والتنمية،(. تربية المواطنة لطالب الجامعات، دراسة تحليلية. 0224الجيار، سهير على. )

 الوطنية وفق نموذج الهوية تعزيز في الجامعية القيادة أدوار تحليل(. 0-0، فبراير 0202الحارثي، عبد هللا بن ضيف محمد. )

، جامعة شقراء، 0202. المؤتمر الدولي للهوية الوطنية في ضوء رؤية المملكة العربية السعودية ليدكا، جامعة جدة أنموذج

 .011-020 المملكة العربية السعودية،

 الكتب. . عالماالنتماء عزيزت في التعليم دور(. 0222إبراهيم. ) لطيفة خضر،

 ضوء في طلبتها لدى والمواطنة االنتماء قيم وتعزيز ترسيخ في الجامعة (. دور0202حسين. ) شحات بن الخطيب، محمد

، المجلة العربية للنشر العلميالعزيز،  عبد الملك الدراسات العليا التربوية، جامعة العصر. كلية الثقافية ومستجدات التغيرات

02 (0،) 172-111. 

. المجموعة العربية الماليزية بناء مفهوم الهوية وأدوارها الوظيفية في صناعة هوية الدولة الحديثة(. 0212الديب، إبراهيم. )

 للعلوم والتنمية.

http://www.ajrsp.com/
https://www.al-madina.com/article/527312
https://www.al-madina.com/article/527312
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دور إدارة جامعة شقراء في ضوء رؤية المملكة العربية السعودية (. 0-0، فبراير 0202الروقي، مطلق، والشريف، طالل. )

. المؤتمر الدولي للهوية الوطنية في ضوء رؤية المملكة العربية السعودية، جامعة شقراء، من وجهة نظر الطاّلب 0202

021- 070 . 

إسهامات الجامعة في تنمية قيم المواطنة لدى طلبة المرحلة الجامعية من (. 0-0، فبراير 0202الرويس، فيصل بن عبد هللا. )

. المؤتمر الدولي للهوية الوطنية في ضوء رؤية المملكة العربية السعودية، جامعة شقراءوجهة نظر أعضاء هيئة التدريس ب

 .  031-012جامعة شقراء،

دور مادة الثقافة الوطنية في تنمية وتعزيز قيم (. 0211الزبون، مأمون سليم، الخوالدة، حمزة علي، والزبون، نضال محمد. )

 .112-174(،1)01ة اإلسالمية للدراسات التربوية والنفسية، . مجلة الجامعالمواطنة لدى طلبة الجامعات

(. إستراتيجية تربوية مقترحة للجامعات السعودية في 0214الزبون، محمد سليم والسرحاني، نجوى أحمد محارب المدهن. )

 .33-00، (7)77، مجلة دراسات العلوم التربويةمواجهة التحديات الثقافية وتعزيز االنتماء الوطني لدى طلبتها. 

إسهام برامج األنشطة الطالبية في تعزيز مفاهيم المواطنة لدى طالب جامعة أم (. 0،فبراير 0213الزهراني، عبد هللا أحمد. ) 

 .434-317مؤتمر الشباب والمواطنة، الجزء الثاني.  القري،

( 22) 00، ركز العربي للتعليم والتنميةالم(. دور الباحة في تنمية قيم الوالء لدى طالباتها، 0213زهو، عفاف محمد توفيق. )

،01 - 107. 

(. دور جامعة القدس المفتوحة في تعزيز الهوية الوطنية وأثره على التنمية السياسية من وجهة نظر 0214سليم، هبة عباس. )

 . 021-143، عدد خاص بأبحاث: مؤتمر الهوية حاضر ومستقبل، مجلة جامعة االستقالل لألبحاثالطلبة. 

 ، ناصر بن سعيد. )ت.د(. الهوية والثقافة، مكتبة النور.السيف

المؤتمر القومي السنوي الحادي  .التربية الوجدانية لطالب الجامعة: واقع ورؤية(. 12-11ديسمبر  0227الشخيبي، علي السيد. )

معة عين شمس ومركز جا -، مركز تطوير التعليم الجامعي 1التعليم الجامعي العربي آفاق االصالح والتطوير، ج  -عشر 

 .072 - 002الدراسات المعرفية، 

الجامعات السعودية ودورها في تعزيز الهوية الوطنية في ضوء التحديات (. 0-0، فبراير 0202الشهراني، معلوي بن عبدهللا. )

الملكة العربية  ، جامعة شقراء،0202. المؤتمر الدولي للهوية الوطنية في ضوء رؤية المملكة العربية السعودية المعاصرة

 . 140-177السعودية، 

 https://cutt.us/7R2Xp.  في المستقبل للدراسات واألبحاث(. الوطنية الحديثة. 11، يناير 0214صالح، عمرو. )

د، العليانى، طامي مشعل الطحان، حسين عباس حسين على، محمد، محمد علي بن عمر أبو بكر، الشربيني، نبيل عوض محم

(. قائمة 0202سابر، مصطفى، مصطفى عبدالحفيظ، سحلول، السيد أحمد أحمد محمد، و المالكى، عطية محمد راجح. )

لمجلة امعايير مقترحة لتشكيل الهوية الوطنية لتالميذ المرحلة االبتدائية بالمملكة العربية السعودية في ضوء آراء معلميهم. 

 .001 -023، 42، كلية التربية -سوهاج التربوية: جامعة 

دور الجامعات السؤؤعودية في تعزيز الهوية الوطنية، جامعة الملك سؤؤعود (. 0-0، فبراير 0202الطيار، مهند بن سؤؤعود دخيل. )

ية ، جامعة شؤؤقراء، المملكة العرب0202. المؤتمر الدولي للهوية الوطنية في ضؤؤوء رؤية المملكة العربية السؤؤعودية أنموذّجا

 .121-11السعودية، 

http://www.ajrsp.com/
https://cutt.us/7R2Xp
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تصؤؤؤور مقترح لتفعيل دور الجامعات السؤؤؤعودية في (. 0-0، فبراير 0202عامر، اللولو بنت صؤؤؤالح، والدين، يحي مصؤؤؤطفي. )

. المؤتمر الدولي للهوية الوطنية في ضؤؤؤؤؤؤوء رؤية المملكة العربية تأكيد الهوية الوطنية لدى الطلبة جامعة المجمعة أنموذجا

 .170-122معة شقراء، المملكة العربية السعودية، ، جا0202السعودية 

، تربوية دراسؤؤات مجلة طالبها. لدى الوطني الوالء تأصؤؤيل في التربية كليات دور (.1220التواب. )  عبد هللا عبد التواب، عبد

1 (31 ،)120-111 . 

 السياسؤية علؤى، التنميؤة وأثؤره الفلسؤطينية الهويؤة تعزيؤز فؤي العؤالي التعلؤيم دور(. 0212عبؤد الؤرحمن، برهؤان حؤافظ. )

، جامعؤؤة النجؤؤاح ]رسؤؤالة الماجسؤؤتير غيؤؤر منشؤؤورة [أنموذجؤؤا النجؤؤاح والعؤؤاملين، جامعؤؤة الطلبؤؤة نظؤؤر وجهؤؤة مؤؤن

 الوطنية.

(. دار أسامة للنشر 0)طأساليبه –أدواته –البحث العلمي مفهومه (. 0222عبيدات، ذوقان، عدس، عبد الرحمن وعبد الحق، كايد )

 والتوزيع.

 والتوزيع. للنشر طيبة مؤسسة .الثقافية الهوية وأزمة التعليم (. 0222الرؤوف. ) عبد محمد عطية،

(. واقع تطبيق إدارة المعرفة في كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بجامعة الملك عبد العزيز من 0201عقيلي، عثمان بن موسى. )

 . 337-742(، 1) 02، العزيز: اآلداب والعلوم اإلنسانيةمجلة جامعة الملك عبد وجهة نظر قياداتها االكاديمية. 

 والطباعة. والتوزيع للنشر الكتب . عالموالتعليم الهوية(. 0223إسماعيل. ) سعيد علي،

(. دراسة استطالعية إلسهامات جامعة الطائف في تنمية قيم المواطنة لدى الطالبات وأثر هذه القيم 0212عماشة، سناء حسن. )

 .000-112(، 02) 1، المجلة العربية للتربية النوعيةوحهن األكاديمي. في مستوى طم

مجلة سعود.  الملك جامعة في األكاديمية القيادات لدى وااللتزام التنظيمي الوظيفي (. التمكين0211)  .سعيد محمد العمري،

 . 22-11(، 1) 00 اإلدارية(، العلوم (سعود الملك جامعة

 . جامعة القدس المفتوحة، رام هللا/ فلسطين.ليل المسؤولية المجتمعية للجامعاتد(. 0212عواد، يوسف ذياب. )

(. مكونات الهوية الوطنية للطلبة الجامعيين )دراسة ميدانية على طلبة الجامعة األردنية(.  0212العياصرة، إسالم أحمد سليم. )

 .142-101(، 11)0، دراسات في العلوم اإلنسانية واالجتماعية

 األردن. العربي، المجتمع . مكتبةالنظري اإلطار االقتصاد المعرفي(. 0213) .نعمة محمد والزبيدي، سالم كريم الغالبي،

السلوك القيادي المطلوب من رؤساء األقسام العلمية في جامعتي أم القري والملك عبد العزيز ( 0222الغامدي، عبد هللا أحمد. )

 التربية، جامعة أم القري. . كلية] منشورةرسالة ماجستير غير  [التربويةيادة في ضوء االتجاهات العالمية المعاصرة للق

المجلة (. تصور مقترح لدور الجامعات السعودية في توعية الطالب بنبذ اإلرهاب. 0211الغامدي، عوض بن على عوض. )

 .011-017(، 30) 30، التربوية

مجلة أماراباك األكاديمية االمريكية العربية ة الفرد على قيم المواطنة. (. دور المدرسة الجزائرية في تنشئ0214فتيحة، بلعسلة. )

 .01-12(، 03) 1، للعلوم والتكنولوجيا

. جامعة ]رسالة دكتوراة غير منشورة [قيم المواطنة لدى الشباب واسهامها في تعزيز االمن الوقائي(. 0212القحطاني، عبد هللا. )

 نايف العربية للعلوم األمنية.

 .040-030(، 1) 1، مجلة القادسية في اآلداب والعلوم التربوية(. العولمة والمواطنة والهوية. 0222، ثائر رحيم. )كاظم

http://www.ajrsp.com/
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 االجتماعي التواصل شبكات مستخدمي اتجاهات.(2018) . لقمان، خالد حسن أحمد، ونور الدين، عبد العظيم نورالدين الحسن

 App Whats لموقع المستخدمين السوداني الشباب وسلوك اتجاهات في يليةتحل وصفية دراسة الوطنية: الهوية قضايا نحو

 . جامعة أم درمان االسالمية. ]رسالة دكتوراه غير منشورة [

 ، وزارة التعليم.0202برامج ومبادرات رؤية المملكة العربية السعودية (. 0202مكتب تحقيق الرؤية. )

 . دار الفكر العربي.المواطنة: رؤية تربوية القيم ومسؤوليات(. 0227مكروم، عبد الودود. )

(. دور عمادة البرامج التحضيرية في جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية في تنمية 0211النملة، عبد الرحمن بن سليمان. )

 . 71-11(، 0)12، مجلة جرش للبحوث والدراساتالهوية الوطنية لدى طلبتها من وجهة نظرهم. 

(. دور التنظيمات الجامعية في تنمية قيم السالم االجتماعي للشباب الجامعي، دراسة من منظور 0212)هاشم، أحمد مرعي. 

  .732-044(، 10، جامعة الفيوم، )مجلة كلية الخدمة االجتماعية للدراسات والبحوث االجتماعيةطريقة تنظيم المجتمع. 

نمية قيم المواطنة لدى الطلبة من وجهة نظر األساتذة. (. دور الجامعة في ت0214) العيد، زيان محمد وناصر، زكراوي.

  bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/5545-http://dspace.univ. المستودع المؤسسي لجامعة البويرة

  www.etec.gov.sa( مسترجع من ٠٢٠٢عي. )دليل النمو المهني لألستاذ الجام
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Muhammad, Yaar (2019). Pakistani National Identity, Curriculum Reform and Citizenship 
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 أثر تطبيق معايير مؤشرات قياس األداء على تنمية أداء الموارد البشرية

 المكرمة(تطبيقية على منسوبي وزارة الصحة بمكة  )دراسة 

The Impact of Applying Performance Indicators Standards on the Development of Human 

Resources Performance (Applied Study on Employees of the Ministry of Health in Makkah 

Al-Mukarramah( 

 زياد بن طالل بن حامد الحازميباحث/ إعداد ال

 ، المملكة العربية السعوديةبجدة الملك عبد العزيزجامعة  ،االقتصاد واإلدارة كلية ،األعمال إدارة في ماجستير

Email: zealhazmi@gmail.com  

 :المستخلص

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أثر تطبيق معايير مؤشرات قياس األداء على فعالية وتطوير وتنمية أداء الموارد 

البشرية بوزارة الصحة في مكة المكرمة، وذلك من خالل التعرف على العالقة بين تطبيق معايير مؤشرات قياس األداء وأداء 

ن مفهوم مؤشرات قياس األداء، وتحديد مستوى إدراك القيادات والعاملين لهذا المفهوم وأهميته، باعتبار أن العاملين، وتبيا

واعتمدت  التحليلي،واتبعت هذه الدراسة المنهج الوصفي ياس األداء التنفيذية ألهميتها. مستوى ادراكهم أحد أبعاد مؤشرات ق

أجريت الدراسة على العاملون بوزارة الصحة في مكة المكرمة من مدراء االستبانة كأداة رئيسية لجمع المعلومات، وقد 

  ( مبحوثاً.300ورؤوساء وموظفين، وبلغت عينة الدراسة )

وقد أظهرت النتائج أن مدى إدراك القيادات بوزارة الصحة لمفهوم مؤشرات قياس األداء وأثرها في تحقيق الخطط 

نظر أفراد العينة مرتفع، كما أظهرت النتائج وجود عالقة طردية بين تطبيق  اإلستراتيجية واألهداف للوزارة، حسب وجهة

معايير مؤشرات قياس األداء وكفاءة وفعالية الموارد البشرية في وزارة الصحة بمكة المكرمة. ووجود عالقة طردية بين تطبيق 

المكرمة. ووجود عالقة طردية بين تطبيق معايير إدارة الجودة الشاملة وكفاءة وفعالية الموارد البشرية في وزارة الصحة بمكة 

مؤشرات قياس األداء وتحقيق وزارة الصحة ألهدافها وخططها اإلستراتيجية. كذلك أظهرت النتائج أن هنالك عالقة طردية بين 

  تنمية وتطوير الموارد البشرية وتحقيق وزارة الصحة ألهدافها وخططها اإلستراتيجية.

يه الدراسة من نتائج فقد اوصى الباحث بجملة من التوصيات كان أهمها: أنه يجب أخذ التدابير وبناء على ما توصلت إل

الالزمة لضمان سالمة تطبيق معايير مؤشرات األداء الرئيسية على مستوى الموارد البشرية في الوزارة، ألن العنصر البشري 

ميته في الوصول إلى األهداف اإلستراتيجية لوزارة الصحة هو الجسر بين العميل واإلدارة، والعمل على بناء فريق قوي أله

 وتطوير المهارات القيادية اإلدارية. 

http://www.ajrsp.com/
mailto:zealhazmi@gmail.com
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كما اوصت بضرورة العمل على زيادة اإلهتمام بالمتغيرات التي تخص بيئة الوزارة، وضرورة تركيز مؤشرات 

تعريفهم باألهداف اإلستراتيجية التي تطمح وزارة إضافة إلى زيادة ثقافة العاملين من خالل  والجودة،قياس األداء على العمالء 

إضافة إلى أهمية استخدام مؤشرات قياس األداء والقيام بالدورات المالئمة  ذلك،الصحة لتحقيقها والخطط الموضوعة من أجل 

 لهم والتي تتعلق بأهمية تطبيقها ومهامها ومساهماتها.

 األداء مؤشرات األداء، مؤشرات مفهوم البشرية، الموارد إدارة ،الشاملة الجودة إدارة الجودة، الكلمات المفتاحية:

 الفردي األداء قياس الرئيسية،

 

The Impact of Applying Performance Indicators Standards on the Development of Human 

Resources Performance (Applied Study on Employees of the Ministry of Health in Makkah 

Al-Mukarramah( 

Abstract: 

This study aims at identify the effect of applying performance measurement criteria on 

the effectiveness and development of human resources performance at the Ministry of Health in 

Makkah.  Due to identifying the relationship between performance indicators application and 

performance indicators, and employee’s performance, also it aims to identify the importance of 

the concept, and the level of awareness among the leaders and employees of this concept and its 

significance, indicate that the level of their awareness of one of the land measuring indicators of 

executive performance is important. The study followed the analytical descriptive method, and 

the questionnaire was adopted as a main tool for collecting information. The study was 

conducted on the employees of the Ministry of Health in Makkah from managers, heads and 

employees. The study sample consist (300 ). 

The results showed that the awareness of the leaders of the Ministry of Health of the 

concept of performance measurement indicators and their impact on achieving strategic plans 

and objectives of the ministry, according to the view of the sample members is high. The results 

also showed a positive relationship between the implementation of the criteria of performance 

indicators and the efficiency and effectiveness of human resources in the Ministry of Health. It 

showed also a positive relationship between the application of TQM and the efficiency and 

effectiveness of human resources in the Ministry of Health in Makkah.  
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Also there is a positive relationship between the application of performance measurement 

indicators and the achievement of the Ministry of Health for its objectives and strategic plans. 

The results also showed that there is a positive relationship between the development of human 

resources and the achievement of the Ministry of Health for its objectives and strategic plans. 

Based on the findings of the study, the researcher recommended a number of 

recommendations, the most important of which is that the necessary measures must be taken to 

ensure the proper implementation of the criteria of the main performance indicators at the level 

of human resources in the ministry, because the human element is the bridge between the client 

and the administration, Strong for its importance in reaching the strategic objectives of the 

Ministry of Health and the development of managerial leadership skills. 

 It also recommended the need to increase attention to the variables related to the 

environment of the ministry, and the need to focus indicators of measuring performance on 

customers and quality, in addition to increasing the culture of the importance of the use of 

indicators of measuring performance and the appropriate courses for them and the importance of 

implementation and functions and contributions. 

Keywords: Quality, Total quality management, Human resource management, Concept of 

performance indicators, Key performance indicators, Individual performance measurement 

 

 :اإلطار العام للدراسة

 :المقدمة

، والعنصر األكثر تأثيراً في نجاحها نحو تحقيق أهدافها منظومة العمل حجر الزاوية األهم عد الموارد البشرية فيت   

وأضحى علم الموارد  ،، وأصبحت اإلستثمار األكثر نفعاً في ديمومة استقرارهابيق خططها االستراتيجية الموضوعةوتط

، وما في تناول قضاياه ومعالجتهاوبات أكثر دقةً وعمقاً  ،ومنتشراً في االلفية الحالية عن سابقتهاية إدارته متطوراً البشرية وكيف

يؤكد على أهمية الموارد البشرية وضرورة تطويرها والمحافظة عليها ووضع  0202تضمنته رؤية المملكة العربية السعودية 

إطالق برنامج رأس المال البشري والذي سيكون من ضمن البرامج التنفيذية بالغة  من خالل ،الخطط والبرامج المناسبة لها

على تأسيس برنامج  سيتم العملاألثر في تحقيق الرؤية " نظراً لكون العنصر البشري عامالً أساسياً لنجاح المشروعات، 

 ،عيل هذا العنصر المهممتخصص لدعم وتف
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ام المناطة بتحقيق الخطط االستراتيجية ألي منظومة عمل، ويعتمد ذلك على جودة األداء وهي عنصراً هاماً في تنفيذ وأداء المه 

فضعف األداء من شأنه أن يؤدي إلى عدم تحقيق النتائج  ،المقدم ومدى االلتزام بالمعايير الموضوعة لتحقيق تلك الخطط

  1 .المرجوة

وال يتأتى ذلك إالّ بقدرتها على تعزيز دور  ،الموجهةة األعمال اليوم تواجه تحديات إلنجاز مهامها وخططها ئإن بي

من خالل وضع  ،الرقابة لديها ليتضامن مع عناصر العملية اإلدارية األساسية المتمثلة في التخطيط والتنظيم والتوجيه والقيادة

تنفيذ عملية القياس في األجهزة  يتسنى" حتى و ،يمكن التقييم وقياس األداء السياسات واإلجراءات والمعايير الرقابية التي عبرها

وعملية التغيير  2الحكومية والمؤسسات فإنه يتعين أن يكون هناك تغيير جذري في طريقة تناول ومعالجة إدارة األداء وقياسه " 

 يجب أن تشتمل على رؤية واضحة وخطة قابلة للتنفيذ.

دى تقنيات قياس نجاح األداء إضافة إلى التطوير وإح ،إن مؤشرات األداء أداة فّعالة للتحقق من مدى تحقيق األهداف

ومن خاللها يتم التعرف على قدرة المنظمة على تحقيق أهدافها المحددة من خالل  ،التنظيمي المتجدد وبرامج الجودة الم طبقة

ستراتيجية هم األهم ففي النهاية إثبات القدرة على تنفيذ هذه اإل ،" على الرغم من تحديات وضع اإلستراتيجيةاستراتيجياتها، 

ويتم 3واألكثر قيمة، فالجلوس وصياغة ما يبدو أنه إستراتيجية ناجحة هو أمر مختلف كلياً عن تنفيذ تلك اإلستراتيجية بنجاح " 

دارات المتعددة المعنية بتطبيقها، وتعتبر مؤشرات اإل تحديد مؤشرات األداء بناًء على معايير تحددها طبيعة ومهام ونشاطات

ألداء الرئيسية مؤشرات قيّمة للمدراء والمسؤولين القياديين وفرق العمل لتقييم التقدم المتحقق بشكل سريع بإتجاه أهداف قياس ا

أهمية قياس  0202، وأيضاً في هذا الجانب أولت رؤية المملكة العربية السعودية وبالتالي يمكن إدارتها وتنفيذها يمكن قياسها

، وحرصها على تطبيقه في تقويمها لجميع تماد ثقافة األداء مبدأ ألعمالهاباع"قياس األداء  األداء من خالل إطالق برنامج

ة للقيام بهذه المهمة بشكل ، وقد أسست المركز الوطني لقياس أداء األجهزة العامنوالمبادرات والمسؤولي الجهات والبرامج

 4 ."ءلة والشفافيةداء بما يعزز المسا، وقامت ببناء لوحات لمؤشرات قياس األمؤسسي

ما تم مالحظته من قصور في عملية إنتاجية الموارد البشرية في بعض  والدراسة موضع التقديم نشأت من خالل

وزارة الصحة، ويمكن وصفها بالبطالة المقنعة وعدم استغالل  مثلالقطاعات الحكومية العامة قطاعات األعمال ومن ضمنها 

للموظفين والذي يمكن أن نطلق عليه _ التقييم  ، ساهم في ذلك نظام تقييم األداء الوظيفيالموارد المتاحة االستغالل األمثل

مما أدى إلى عدم تحقيق  ،الذي ال يستند على معايير دقيقة واضحة ومحددة يمكن قياسها كمياً   -اإلنطباعي لدى الرئيس المباشر 

متمثلة في خططها االستراتيجية الموضوعة ملكة العربية السعودية النتائج التي تصبو إلى تحقيقها القطاعات الحكومية داخل الم

 وبالتالي بطء عجلة التنمية الفتقارها إلى معايير يمكن قياسها بحدود زمنية لكل مرحلة من مراحل تحقيقها. ،م سبقاً 

                                                           
  http://vision2030.gov.sa/ar ؛0202رؤية المملكة العربية السعودية  1
ترجمة مشبب عائض  الناجحة؛تنفيذ مؤشرات األداء الرئيسية  الربحية:ديفيد بارمنتر، مؤشرات األداء الرئيسية للمؤسسات الحكومية وغير  2

 .01هـ، ص 8301معهد اإلدارة العامة،  الرياض:ماعيل عبابنة، رائد إس القحطاني؛
سالم سعيد القحطاني،  الزهراني؛ عبد هللااحمد  ترجمة: الربحية؛بطاقة األداء المتوازن خطوة بخطوة للمؤسسات الحكومية وغير  نيفين،بول آر  3

 .02هـ، ص 8301معهد اإلدارة العامة،  الرياض:
  http://vision2030.gov.sa/ar، 0202لسعودية رؤية المملكة العربية ا 4
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يق معايير لمعرفة أثر تطبويحاول الباحث في هذه الدراسة قياس رأي العاملين بوزارة الصحة بمكة المكرمة  

 مؤشرات قياس األداء على تحسين إنتاجيتهم وتطويرهم وتنميتهم.

 :مشكلة الدراسة

وأن الموارد البشرية  ،في عدم تحقيق المنظمات ألهدافها المحددة وفق خططها اإلستراتيجيةتكمن مشكلة الدراسة 

داء من شأنه أن يكون عالجاً لرفع مستوى ت سهم بشكل كبير في ذلك، وتغييب المؤشر الحقيقي م مثالً في قياس مؤشرات األ

، إضافة إلى منحه إيجاباً على جودة الخدمة المقدمةإنتاجية العنصر البشري وتحسين مستوى أدائه الوظيفي وبالتالي ينعكس 

 بعض قدرةعدم هو الجانب اآلخر وعدالة، و عملية تقييم األداء الوظيفي للموظفين موضوعية أكثر ويجعلها أكثر كفاءة وفعالية

المنظمات على القيام بعملية الرقابة والتقييم أثناء سير تنفيذ الخطط الموضوعة، وبالتالي يمنحها الكشف عن مكمن الخلل 

وتغيير ما يمكن تغييره لإلصالح. كما على المنظمات حتى وفي ظل معرفتها بمعايير مؤشرات قياس األداء ومعالجته بالتوجيه 

 اعفة لتطبيقها وإحداث األثر اإليجابي والتغيير المنشود في العنصر البشري لديها .فإنها تحتاج إلى جهود مض

ولكن هناك قصور في عملية من خالل تبنيها لمبادئ الجودة يرى الباحث بأن المنظمات تسعى لتحقيق النجاح و

لمعايير مؤشرات  وزارة الصحةيق : هل يؤثر تطبيس لمشكلتهاالرئ التالي يمكن للدراسة اإلجابة على السؤال ، وأنهتطبيقها

 نبثق منه األسئلة الفرعية التالية:وت؟ وبالتالي تحقيق أهدافها لديها الموارد البشريةأداء  قياس األداء على فعالية وتطوير وتنمية

 ؟طبيق مبادئ الجودة داخل منظومتهامهتمة بت وزارة الصحةهل  .8

وأثرها في تحقيق الخطط اإلستراتيجية واألهداف  ات قياس األداءمؤشر لمفهوم بوزارة الصحة ما مدى إدراك القيادات .0

 ؟للوزارة

 ؟ألداء وأهميتهايدرك ماهية مؤشرات قياس ا وزارة الصحةبشري داخل هل العنصر ال .0

وزارة الصحة بمدينة مكة  العاملين في أداء ما هو أثر استخدام معايير مؤشرات قياس األداء على فعالية وتنمية .3

 ؟المكرمة

 ؟هناك عالقة تربط إدارة الجودة الشاملة وقياس األداء وتنمية الموارد البشريةهل  .5

 :فرضيات الدراسة

 اختبارها:والتي سيجري  ،التالية استناداً إلى مشكلة الدراسة تم صياغة فرضيات الدراسة الرئيسية

في وزارة الصحة بمكة  ةالبشري المواردفعالية كفاءة وبين تطبيق معايير مؤشرات قياس األداء و عالقة طرديةيوجد  .8

 .المكرمة

 يوجد عالقة طردية بين تطبيق إدارة الجودة الشاملة وكفاءة وفعالية الموارد البشرية في وزارة الصحة بمكة المكرمة. .0

 بين تطبيق معايير مؤشرات قياس األداء وتحقيق وزارة الصحة ألهدافها وخططها اإلستراتيجية. عالقة طرديةيوجد  .0

ألهمية مؤشرات قياس  ين إدراك القيادات والموارد البشرية العاملة بوزارة الصحة بمكة المكرمةبقة طردية يوجد عال .3

 األداء لتحقيق األهداف المنشودة. 
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 .حة ألهدافها وخططها اإلستراتيجيةبين تنمية وتطوير الموارد البشرية وتحقيق وزارة الص يوجد عالقة طردية .5

 

 :الدراسةأهمية 

كما أن  .وي عتبر قطاعاً حيوياً ويمس كافة أفراد المجتمع ،ع الصحي بالمملكة العربية السعودية أهمية بالغةيمثل القطا

، وبالتالي معرفة ما تم انجازه القدرة على إمكانية قياس نتائجهاالقدرة على رقابة الخطط الموضوعة وإمكانية تقييمها يؤدي إلى 

، حيث أهمية موضوع الدراسةوعليه فإن الدراسة استمدت أهميتها من  األعمال.وهذا ينطبق على كافة منظمات  ،وتحقيقه

رعة المطلوبة في اإلنجاز أصبح تطبيق مؤشرات قياس األداء أمراً ملحاً في ظل التحديات التي تواجهها منظمات األعمال والس

دراسة، حيث يعتبر من القطاعات األكثر أهمية القطاع موضع الو .لمفاهيم الحديثة في الوطن العربي، وأصبح من االمستمر

ملية لمتخذي القرار األهمية العلمية والعهذا بجانب   مستوى المملكة العربية السعودية ممثالً في وزارة الصحة. أهمية على

لما يمكن  واستقراءً  ،والتحسين الرتباطها بالتطوير ، حيث ستوفر النتائج التي تسفر عنها الدراسة معلومات مفيدةبوزارة الصحة

 عمله مستقبالً بشأن مؤشرات قياس األداء.

 :الدراسةأهداف 

اهداف عامة تتعلق بأهمية الربط بين إستراتيجية المنظمة ومؤشرات يسعى الباحث من خالل هذه الدراسة لتحقيق 

األهداف إضافة إلى  ،أخرىاألداء الرئيسية وفعالية تطبيقها على أداء المنظمة من جهة وتنمية أداء مواردها البشرية من جهة 

 التالية:

 معرفة العالقة بين تطبيق معايير مؤشرات قياس األداء وأداء العاملين بوزارة الصحة في مكة المكرمة.  .8

 تبيان مفهوم مؤشرات قياس األداء ومدى قدرة تطبيقها بوزارة الصحة في مكة المكرمة وأثرها على تحقيق األهداف. .0

 ت والعاملين عن مفهوم مؤشرات قياس األداء وأهميتها.تحديد مستوى إدراك القيادا .0

 ألهميتها.بيان أثر معرفة القيادات وإدراكهم كأحد أبعاد مؤشرات قياس األداء التنفيذية  .3

تقديم توصيات من شأنها تعزيز تفعيل استخدام مؤشرات قياس األداء واإلستثمار في العنصر البشري تماشياً مع رؤية  .5

 .0202سعودية المملكة العربية ال

 :التعريفات اإلجرائية لمصطلحات الدراسة

 Qualityالجودة 

 ،أو معروفة ضمناً  ،ومتطلبات محددة ،بصورة تمكن من تلبية احتياجات ،" تكامل المالمح والخصائص لمنتج أو خدمة ما

 .1نها " والتي يمكن تحسي ،فالجودة بمعناها الواسع عبارة عن خاصية أو صفة مميزة للمنتج أو الخدمة

 

                                                           
 83، ص 0221عالم الكتب الحديث،  األردن:فواز التميمي، إدارة الجودة الشاملة،  1
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 Total Quality Managementإدارة الجودة الشاملة 

قائم على أساس إحداث تغييرات إيجابية جذرية لكل شيء داخل  ،أو نظام إداري شامل ،تأخذ شكل نهج ،" فلسفة إدارية حديثة

ونظم  ،القيادة اإلدارية ونمط ،والمفاهيم اإلدارية ،والمعتقدات التنظيمية ،والقيم ،والسلوك ،بحيث تشمل الفكر ،المنظمة

للوصول إلى أعلى جودة في مخرجاتها  ،وذلك من أجل تحسين وتطوير مكونات المنظمة جميعها ،إجراءات العمل واألداء

 .1وفق ما يتوقعونه "  ،عن طريق إشباع حاجاتهم ورغباتهم ،بهدف تحقيق أعلى درجة من الرضا لدى زبائنها ،بأقل تكلفة

 Human Recourse Managementة البشريإدارة الموارد 

" مجموعة الممارسات والسياسات المطلوبة لتنفيذ مختلف األنشطة المتعلقة بالنواحي البشرية التي تحتاج إليها اإلدارة 

وهي عملية  أدائهم.وتقييم  ،ومكافأة األفراد ،والتدريب ،واالختيار ،االستقطاب وتتضمن: ،لممارسة وظائفها على أكمل وجه

وكذلك اعتبارات السالمة واألمان والمعاملة  ،وتمتد لتشمل عالقات العمل ،ر وتدريب وتقييم أداء ومكافأة العامليناستئجا

 .2العادلة للعاملين " 

 األداء:مفهوم مؤشرات 

  Indicatorالمؤشر 

المرتبطة بالتدخل ّهو  " هو عامل أو متغير كّمي أو نوعي يوفر وسيلة سهلة موثوقة لقياس اإلنجاز أو للكشف عن التغيرات

 . 3عامل أو متغير كم اإلنمائي أو للمساعدة على تقدير أداء متدخل " 

  Key Performance Indicatorsمؤشرات األداء الرئيسية  

" هي مجموعة من المقاييس الكمية والنوعية تستخدم لتتبع األداء بمرور الوقت لالستدالل على مدى تلبيته لمستويات األداء 

 .  4فق عليها وهي نقاط الفحص التي تراقب التقدم نحو تحقيق المعايير " المت

 Performance Evaluationتقويم األداء 

للحكم والتقدير بصورتيه الكمية  نظاماً(كان فردا أو مؤسسة أو  )إن" هو العملية التي يتم من خاللها إخضاع أداء المقوم 

تمده من يقوم بالتقويم في فهم األداء وفي ضوء األهداف المعتمدة من خالل استخدام والنوعية وذلك انطالقا من المعنى الذي اع

 . 5بعض المقاييس المرجعية التي تساعد على فهم العالقة بين مختلف العناصر الخاصة بالتقويم وإدراكها " 

                                                           
 00المرجع السابق، ص  1
 35هـ، ص 8302دار المريخ للنشر،  :الرياضمحمد سيد عبدالمتعال،  ترجمة:جاري ديسلر، إدارة الموارد البشرية،  2
هـ، ص  8302، عبد الرحمنجامعة األميرة نورة بنت  الرياض:، مؤشرات األداء والمقارنة المرجعية، عبد الرحمنجامعة األميرة نورة بنت  3
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تائج المطلوب تحقيقها أو التي يمكن الوصول " قياس األداء الفعلي ومقارنة النتائج الفعلية بالن هو:ويرى بعضهم أن تقويم األداء  

حتى تتكون صورة لما حدث فعال ومدى النجاح في تحقيق األهداف وتنفيذ الخطط الموضوعة بما يكفل تحسين األداء  ،إليها

داء بطريقة مستمرة ويضيف بعضهم أن تقويم األداء هو المراجعة اإلدارية لألداء من خالل مراجعة المعايير ومقارنتها باأل

 .1الفعلي لكل خطوة من خطوات العلمية اإلدارية " 

 :الفرديقياس األداء 

"يتكون األداء الفردي من األنشطة التي يمارسها الفرد للقيام بمهامه المكلف بها أو مسؤولياته التي يقوم بها في الوحدة  

ن مؤشرات األداء التي تعكس أداءه ومدى تحقق ويقاس أداء الفرد بمجموعة متنوعة م ،لإلسهام في تحقيق أهدافها التنظيمية؛

ما يقوم الرئيس المباشر بتقييم أداء الفرد باستخدام مؤشرات  المنشودة.المستهدف من عمله أو وظيفته من حيث الكم أو الجودة 

قيام بهذه األعمال والوقت المستنفذ في ال ،وغالبا مقدار األعمال المنجزة مقارنة باألهداف المعيارية المستهدفة مثل:عديدة 

ودرجة التعاون مع الرؤساء والزمالء  ،والتكلفة المستغرقة في إنجاز العمل مقارنة بالتكلفة المعيارية ،مقارنة بالوقت المعياري

وإطاعة  ،ومدى االنتظام واالنضباط في العمل ،والمراجعين كما تعكسه مؤشرات الرضى عن مناخ العمل ورضى المراجعين

 ،ية واالستعداد لبذل الجهد الزائد في المواقف التي تتطلب ذلك وتحمل المسؤولية والمبادرة بحل مشكالت العملاألوامر الرئاس

 . 2والوالء واالنتماء للمؤسسة التي يعمل بها " 

 :للدراسةاإلطار النظري 

 إدارة الجودة الشاملةأوالً: 

ة وإيجابية، أنتقل خاللها من مرحلة الفوضى على مر العصور تناوب اإلنسان في حياته على ممارسات عدة سلبي

والجهل إلى دوحة التنظيم ورياض المعرفة ومعها تغيرت فلسفته في تسيير كافة أموره، فالتنظيم والدقة وإدارة الوقت وتقليل 

 هتماماأصبحت الجودة مع بداية القرن العشرين محط و ،نسبة األخطاء وإصالح العيوب أضحت سمة بارزة لمن ينشد التميز

في منظمات األعمال فيما يتعلق بأساليب العمل وتطويرها في مختلف  انتشاراً وباتت من أكثر المفاهيم  ،كبار الشركات

 والفنية. واألكاديميةالمجاالت، ومتطلباً أساسياً في جميع الممارسات واألعمال اإلدارية 

 مفهوم الجودة

وكان في ذلك الزمن يعني الدقة واإلتقان  ،ؤكد على أهمية الجودةوجاء اإلسالم لي ،قرون عدة ظهر مفهوم الجودة منذ

ِه الَِّذي أَْتقََن ُكلَّ َشْيٍء إِنَّهُ  ﴿:   قال هللا تعالى ،في العمل بِير  بَِما َوتََرى اْلِجبَاَل تَْحَسبَُها َجاِمَدةً َوِهَي تَُمرُّ َمرَّ السََّحاِب ُصْنَع اللَـّ ََ  

،  َعاِئَشةَ  ، َعنْ  أَبِيهِ  ، َعنْ  ُعْرَوةَ  ْبنِ  ِهَشامِ  َعنْ حيث جاء في الحديث الشريف الحسن لغيره  بينا محمد وأكده ن، 3 ﴾  تَْفَعلُونَ 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم : " إِنَّ  ِ َصلَّى َّللاَّ َ تََعالَى يُِحبُّ إِذَ  قَالَْت : قَاَل َرُسوُل َّللاَّ ا َعِمَل أََحُدُكْم َعَمال أَْن يُْتقِنَهُ "َّللاَّ
1  

                                                           
 83المرجع السابق، ص  1
 82المرجع السابق، ص  2
 11ن الكريم، سورة النمل، آية رقم القرآ 3
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وبالبحث عن تعريف إلدارة الجودة الشاملة، تبين بأنها تحمل معاني متعددة ومختلفة بالنسبة للمختصين والمهتمين بهذا 

تحقيق أعلى  فلسفة تنظيمية تساعد على" إدارة تعبر عن أسلوب القيادة الذي ينشئ بأنها:، فعرفها ريتشارد ويليامز مجالال

 .2درجة ممكنة من الجودة في االنتاج والخدمات " 

، وتعني تحقيق أعلى جودة وظفين إلى تحسين الجودة بإستمراروهي عملية إيجاد بيئة يسعى فيها كالً من اإلدارة والم"

محدداً نحققه ونحتفل به ثم  ، وأن الجودة ليست هدفاً التي تخضع لها الشركة أو الجهاز ممكنة في اإلنتاج والخدمة وفقاً للظروف

" نظام توقعي أو برامج إدارة جودة بأنها: (Clark) وعرفها كالرك 3 ."تغيراً هو تحسين الجودة باستمرار، بل هدفاً مننساه

 4 ."المستويات التنظيمية والتشغيلية وقائية تحث على استخدام فريق مركزي لبناء وتخطيط وتقويم الوظائف خالل جميع

" تأدية العمل الصحيح على النحو الصحيح من الوهلة األولى مع بأنها: (USFQI) لمعهد الفيدرالي االمريكي للجودةوعّرفها ا

 .5اإلعتماد على تقييم المستفيد في معرفة مدى تحسين األداء" 

ستمر لألداء تركز بصورة رئيسية على التحسين التدريجي المواستخالصاً لما تقدم ذكره " فإن إدارة الجودة الشاملة 

مع أهمية معرفة ما يجب عمله ولماذا  ،)رحلة بال نهاية( والتي تعكس ثقافة وسلوك المنظمة القائمة على إرضاء المستفيد

وأن الجودة الشاملة ال  ،باإلضافة إلى إستعمال األدوات الصحيحة التي تساعد المنظمة في تحقيق أهدافها ،وكيفية القيام بذلك

وجودة  ،وجودة المعلومات ،الخدمة المقدمة للمستفيد، بل تأخذ أبعاداً لتشمل جودة اإلجراءات تج أوتشمل فقط جودة المن

 .6باإلضافة إلى كسب رضا المستفيدين من الخدمة أو المنتج"  ،، وجودة البرامج التطويريةلتخطيط والمتابعة، وجودة األفرادا

 قياس األداءثانياً: 

مدى قدرتها على تحقيق رسالتها وغاياتها وأهدافها، وهذا يتطلب وضع استراتيجية  يتوقف نجاح أو فشل المنظمة على

المنظمة لمتابعة تنفيذ استراتيجيتها تكمن  ممعينة والسعي لتنفيذها في ظل التغيرات المختلفة المحيطة بها، والوسيلة الوحيدة أما

 .7 "في قيامها بعملية التقييم اإلستراتيجي

أداة فّعالة للتحقق من مدى تحقيق األهداف، وإحدى تقنيات قياس نجاح أداء اإلدارات المستخدمة  وت عد مؤشرات األداء

ومن خاللها يتم التعرف على قدرة اإلدارة على تحقيق أهدافها المحددة  ،مع برامج الجودة والتطوير التنظيمي لإلدارات الحديثة

 ،دارات المتعددةتحددها طبيعة مهام ونشاطات اإلاء بناًء على معايير من خالل إستراتيجيتها. ويتم قياس وتحديد مؤشرات األد

  وقياس هذه المؤشرات تستخدم عدة طرق فنية وإدارية وتقنية لتحديد هذه المؤشرات في قياس األداء وأعمال هذه اإلدارات.

                                                                                                                                                                                                   
 822هـ، ص 8385مكتبة المعارف،  :، الرياض0محمد ناصر الدين األلباني، السلسلة الصحيحة، ج  1
 0م، ص 8111ريتشارد ويليامز، أساسيات إدارة الجودة الشاملة، ترجمة مكتبة جرير، الرياض،   2
 0المرجع السابق، ص   3

4  Clark G.B. , Systematic Q. Management , Chicago , ASCP Press , 1995 , P 48 
 85م، ص  0223دار وائل للنشر،  :مفاهيم وتطبيقات، األردن :محفوظ أحمد جودة، إدارة الجودة الشاملة  5
 10هـ، ص 8300الرياض،  :0المسعد، الجودة تعاريف وتطبيقات، ط  عبد هللا عبد العزيز 6
تركمان، الرقابة االستراتيجية وأثرها على زيادة فعالية أداء المنظمات، مجلة جامعة تشرين للدراسات  حنان عبد اللطيف؛ عبد اللطيف 7

 801م، ص  0225، 801، العدد 01والبحوث العلمية، سلسلة العلوم اإلقتصادية والقانونية، جامعة تشرين، المجلد 
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مل والمديرين والقياديين لتقييم التقدم كما تعتبر مؤشرات األداء الرئيسية في اإلدارات الحديثة اليوم مؤشرات قيّمة لفرق الع

 المتحقق بشكل سريع بإتجاه أهداف يمكن قياسها بإستخدام مؤشرات األداء الرئيسية في النقاط الرئيسية المتشاركة. 

 اإلستراتيجية وعالقتها بمقاييس األداء

إلدارية خالل الفترة محل القياس، وهي ت عد عملية " التقييم اإلستراتيجي المرحلة األخيرة والمهمة من مراحل العملية ا

حيث يتم قياس األداء الفعلي لألنشطة والعمليات المختلفة التي تم  ،كم والنتيجة النهائية للنشاط خالل فترة معينةتعبر عن الح  

اإلستراتيجية المحددة من  ثم مقارنة نتائج األداء الفعلي باألهداف ،القيام بها أو التي ما زالت تتم أثناء مرحلة تنفيذ اإلستراتيجية

وبعد ذلك يتم اتخاذ  ،وذلك للتحقق من مدى مطابقة األداء الفعلي باألداء المخطط والكشف عن أي انحرافات في التنفيذ ،قبل

اية يجب فحصها بعن" ، لألداءوعند وضع األهداف والمقاييس  .1اإلجراءات التصحيحية الالزمة لعالج هذه اإلنحرافات " 

. وكذلك تمكين جميع الموظفين من رؤية كيف أن أفعالهم ، لنتأكد من أنها منسجمة مع هذه الغايةياق رسالة المنظمةشديدة في س

 .هذا هو المفتاح الحقيقي للمواءمةو ،اليومية تتسق مع قيم المنظمة وكيف أن التعايش مع تلك القيم يسهم في النجاح الشامل

 مفهوم قياس وتقييم األداء

كما ان محتوياته تتميز بالديناميكية نظراً لتغير وتطور مواقف وظروف  ،بكونه مفهوماً واسعاً متطوراً يتصف األداء 

الباحثين ، وأسهمت هذه الديناميكية في إختالف سواءالمنظمات بسبب تغير ظروف وعوامل بيئتها الخارجية والداخلية على حد 

وسبب ذلك هو إختالف المعايير والمقاييس المعتمدة في  ،فهوم األداءدارة على المحتوى التعريفي لموالمختصين في مجال اإل

، األعمال كما يجب أن ت نجزويشير مفهوم األداء في عمومه " إلى ذلك الفعل الذي يقود إلى إنجاز  عملية دراسة األداء وقياسه.

، كما يعكس في الوقت نفسه المنظمة وبقائها بر المحدد لنجاح، ومن ثّم فهو بهذا المعنى ي عتوالذي يتصف بالشمولية واإلستمرار

، كما تجدر اإلشارة إلى أن مفهوم األداء يقترن فشلها في تحقيق التأقلم المطلوب مدى قدرة المنظمة على التكيف مع بيئتها أو

 .2الكفاءة والفعالية "  هما:بمصطلحين مهمين في اإلدارة 

نحو تحقيق  ، وبخاصة جوانب سير التقدممرة إلنجازات المنظمة وتوثيقهاستالمراقبة المرف بأنه "وأّما قياس األداء فيعّ 

، والمنتجات والخدمات التي تنشأ من ة، وتتناول مقاييس األداء أنواع أو مستويات أنشطة البرامج المنفذغايات موضوعة م سبقاً 

أو المشاريع أو الوظائف أو السياسات التي ، فالبرامج هي تلك األنشطة ج تلك المنتجات والخدمات المقدمةونتائ ،تلك البرامج

التعرف على مستويات األداء الفعلية في ضوء "أيضاً تعني و .3" أو مجموعة من األهداف المتجانسة لها غايات محددة

 ،قياسات التي سبق تحديدها م سبقاً المؤشرات وال

                                                           
1 Johnson, A. , performance monitoring and policy making: making effective use of evaluation strategies , 

total quality management, Vol. 9, No. 2/3 , 1998 , P 259-267 
 081-081م، ص 0282، 1الشيخ الداوي، تحليل األسس النظرية لمفهوم األداء، مجلة الباحث، العدد   2
م، ص 0221دار وائل للطباعة والنشر،  :، األردن8اقة التقييم المتوازن، ط طاهر محسن الغالبي، أساسيات األداء وبط ؛وائل محمد إدريس  3
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، ولذلك يجب دراستها والتعرف على بها ت مسموح بها وأخرى غير مسموحوالواقع العملي قد يثبت أن هناك انحرافا 

 (.KPIsوهي عملية قياس وتقدير النتائج الخاصة بمؤشرات األداء الرئيسية )  1أسبابها ومحاولة عالجها " 

 أهمية تطبيق قياس وتقييم األداء

عاملين وفرق العمل ي عد قياس األداء منهجاً إستراتيجياً يهدف إلى زيادة كفاءة أداء المنظمات من خالل تطوير أداء ال

" وال يمكن ان  ،2ويهدف إلى ربط إدارة أداء األفراد والعمليات باألهداف اإلستراتيجية الموضوعة للمنظمة  ،وزيادة قدراتهم

فإذا كانت المنظمة ال تعلم أين هي اآلن من حيث واقع عملياتها ال يمكن أن تعرف  ،يكون هناك تطوير وتغيير بدون قياس

 ، ويمكن إيجاز أهمية قياس األداء فيما يلي :ى حيث تريد من حيث تحقيق االهدافتالي ال يمكن الوصول إلوبال ،مستقبلها

 فالقياس يوفر آلية معينة لرفع التقارير حول أداء برنامج العمل إلى اإلدارة. ،يساهم في إعداد التقارير .8

 ة.التصحيحيفنتائج القياس تساهم في اتخاذ القرارات  ،إتخاذ القرارات .0

فنتائج القياس تعمل على اتخاذ قرارات تحسن من وضع المنظمة لإلستمرار في تطبيق إستراتيجيتها  ،تنفيذ الخطط .0

 المرسومة.والخطط 

 .3وكذلك العالقات الخارجية مع العمالء "  ،فقياس األداء يحسن واقع العالقات الداخلية بين العاملين ،تطوير األداء .3

 فضالً عن غاياتها ومستوى أدائها. ،لى الخطة اإلستراتيجية للمنظمة" توفر مدخل واضح للتركيز ع .5

حيث يوفر بيانات حقيقية ملموسة يمكن اإلستناد عليها  ،قياس األداء يشجع على التوجه بشكل بنّاء نحو حل المشاكل .2

 . 4في اتخاذ القرارات السليمة حول عمليات المنظمة " 

 مؤشرات األداء 

، وذلك لالستدالل على ستخدم لتتبع األداء بمرور الوقتت   بط للقياس الكمي والنوعي التيأدوات الض هي مجموعة من

وكذلك لتطوير األداء وتحقيق األهداف اإلستراتيجية والتشغيلية عبر المالحظة  ،مدى تلبيته لمستويات األداء المتفق عليها

، وتتمثل مؤشرات األداء من خالل عدة ق المعاييرتراقب التقدم نحو تحقيوهي نقاط الفحص التي  ،والمقارنة والتحليل

ما مدى التقدم  األهداف؟شكل المطلوب ووفق أداء المهمة المطلوب قائم بالهل  مثل: ،استفسارات وتساؤالت يتم اإلجابة عليها

 إنجازه؟ما هو الحد األدنى الذي تم  عنها؟نحو أداء المهمة أو التخلف 

عن معلومة كمية تقيس فعالية وكفاءة كل أو جزء من عملية )حقيقي وبسيط( بالنسبة لمعيار  " عبارة أنه:ويعرف مؤشر األداء ب

أدوات لتحديد مدى تحقق األهداف وجودة  كما تعرف بأنها  .1في إطار إستراتيجية المؤسسة "  ،أو مخطط أو هدف محدد

 ارنة القيم الفعلية بالقيم المستهدفة. وت ستخدم لمق ،، أو عدد(قيمةوهي عبارة عن قيم رقمية )نسبة، أو  ،األداء

                                                           
 00، ص 0281هاني العمري، مهارات بناء مؤشرات قياس األداء، دورة تدريبية، جدة،   1
  0281هاني العمري، مهارات بناء مؤشرات قياس األداء، دورة تدريبية، جدة،   2

3  Frost, Bob, measuring performance, measurement international, Dallas, 2000 , P 14-16 
م، ص 0221دار وائل للطباعة والنشر،  :، األردن8طاهر محسن الغالبي، أساسيات األداء وبطاقة التقييم المتوازن، ط  ؛وائل محمد إدريس  4
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 الموارد البشرية ثالثاً: 

حل مصطلح إدارة الموارد البشرية بديالً عن )إدارة األفراد( نتيجة للظروف البيئية المحيطة بالمنظمات وللتطور في 

اف المنظمات والمجتمع معاً .  الفكر اإلداري لدى الباحثين والممارسين إستشعاراً منهم ألهمية العنصر البشري في تحقيق أهد

كونها تشكل تكامالً وتناغماً بين كل  ،وهو ما يجسد أهمية دور الموارد البشرية في التخطيط اإلستراتيجي الشامل للمنظمات

وبات دور إدارة الموارد  ،نشاطاتها وممارساتها وقراراتها سواء داخل اإلدارة نفسها أو مع بقية نشاطات القطاعات األخرى

بشرية ضمان التحقق من أن كل خطوة أو ممارسة أو قرار في إطار نشاطاتها المتعددة لن تتعارض مع التخطيط والنشاطات ال

باتت إدارة الموارد البشرية تتعلق بالتطوير  هومن خالل ،األخرى القائمة داخل اإلدارة المعنية أو خارجها من اإلدارات األخرى

، وإنما أيضاً على ف فقط على تطور األفراد وتدريبهممنظمة في اإلنتاجية والنمو ال تتوقأهداف ال ةالتنظيمي، ذلك أن حقيق

، د واإلجراءات والهياكل التنظيمية، وتقييم الوظائفتطوير وتحسين جوانب األداء الشامل في المنظمة من األنظمة والقواع

ويتم هذا التطوير من خالل برامج تدريبية  ،مشكالتواإلتصاالت بغرض تحسين فعالية التنظيم وقدرته على المواجهة وحل ال

 .2وتطويرية متخصصة وذات مضامين مختلفة عن برامج التدريب األخرى  "

مجموعة من اإلستراتيجيات والعمليات واألنشطة التي يتم تصميمها لدعم ": بأنهاالموارد البشرية إدارة  وتعرف

أو هي  ،3ل بين إحتياجات المؤسسة وإحتياجات األفراد الذين يعملون بها " االهداف المشتركة عن طريق إيجاد نوع من التكام

. وتم 4والمحافظة عليهم في إطار تحقيق أهداف المنظمة وتحقيق اهدافهم "  ،:" العملية الخاصة بإستقطاب األفراد وتطويرهم

 .5 لمؤسسةلتحقيق األهداف المنشودة لتعريفها بأنها :" وسيلة لإلستخدام األمثل للموظفين 

 الدور اإلستراتيجي إلدارة الموارد البشرية

من ستراتيجية على كٍل وتنطوي اإلدارة اإل ،إلستراتيجيةمن عملية اإلدارة ا يعتبر التخطيط اإلستراتيجي جزء

مة من خالل إحداث توافق ومواء ،ستراتيجيةلية تحديد وتنفيذ خطة المنظمة اإل: عمالتخطيط والتنفيذ اإلستراتيجي، وهي

 .6لقدراتها مع متطلبات المنظمة " 

لكي يتم  ،ويتطلب التخطيط اإلستراتيجي الفّعال تكامل خطة الموارد البشرية مع عملية التخطيط على مستوى المنظمة

ها ، إلى النظر على أنبإدارة الموارد البشرية التقليديوهذا أدى إلى تغير في الدور المنوط " على األهداف التنظيمية.  التعرف

  1" ومنحها دوراً إستراتيجياً في عديد من الجوانب المتعلقة بالمنظمة ،جزء من اإلدارة العليا وشريك فّعال فيها

                                                                                                                                                                                                   
دار اليازوري العلمية للنشر  :، األردن8جيا المعلومات، ط الكساسبة، تحسين فعالية األداء المؤسسي من خالل تكنولو عبد الكريموصفي   1

 13، ص 0288والتوزيع، 
 32-30م، ص  0280خوارزم العلمية للنشر والتوزيع،  :، جدة3عالقي، إدارة الموارد البشرية، ط  عبد القادرمدني  2
 80م، ص  2210دار الفاروق للنشر،  :، القاهرة)مترجم(باري كشواي، إدارة الموارد البشرية   3

4 Michael, Poole, Human Resource Management In An International Perspective , The International Journal 

Of Human Resource Management , Vol. 1, No. 1, 1990 , P 3 
5  Monica, Izvercian , At Al. , The Impact Of Human Resource And Total Quality Management On The 

Enterprise Procedia-Social And Behavioral Sciences , 2014 , P 27-30 
 800م، ص 0285دار المريخ للنشر،  :جاري ديسلر، إدارة الموارد البشرية، ترجمة محمد سيد عبدالمتعال، الرياض 6
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إن إستراتيجية إدارة الموارد البشرية تركز على قضايا عدة بما في ذلك التوافق بين ممارسات إدارة الموارد البشرية 

ستراتيجية للمنظمة فهي إشراك الموارد ة الموارد البشرية في اإلدارة اإلامل إداروأّما تك ،واالهداف اإلستراتيجية للمنظمة

وتقييم  ،والتعويضات ،واتخاذ نهج إستراتيجي إلختيار الموظفين ،وتطوير ممارسات الموارد البشرية ،البشرية في اإلدارة العليا

وبالتالي تمكين المنظمة من تحقيق أهدافها  ،الموارد البشرية والقيمة التي يتم إضافتها إلى أداء المنظمة من ِقبل إدارة ،األداء

 ،وأن إستراتيجية إدارة الموارد البشرية جاءت لتكرس إكتشاف دور الموارد البشرية في دعم إستراتيجية األعمال ،اإلستراتيجية

بأن المنظمات يمكن ان يكون لها دور  وتستند إستراتيجية إدارة الموارد البشرية على اإلعتراف  .2وتقدم إثبات قيمتها للمنظمة

أكثر فاعلية إذا ما تمكنت مواردها البشرية من التواؤم مع السياسات والممارسات التي تقدم العدد المناسب من العناصر البشرية 

ميم نظام العمل ولكي يتم تحقيق ذلك يلزم تص ،والكفاءات الالزمة والمستوى الالزم من التحفيز للمنظمة ،التي تتمتع بالسلوكيات

( لكي يعظم الجودة الشاملة HPWSـ)( وهو ما ي عرف إختصاراً بHigh-Performance Work Systemعالي األداء )

ويوفر مجموعة من الدراسات القياسية المقارنة التي في ضوئها يستطيع  ،والكلية لرأس المال البشري في جميع جوانب المنظمة

 .3ومحتوى وكفاءة وفاعلية نظام الموارد البشرية  ،هيكلمدير الموارد البشرية مقارنة ال

 العالقة بين الموارد البشرية وأداء المنظمة

التكامل بين إدارة الموارد البشرية يشير إلى إشغال إدارة الموارد البشرية في صيانة وتنفيذ اإلستراتيجيات إن 

وأن مشاركة إدارة الموارد البشرية مع  ،4اإلستراتيجية للمنظمة التنظيمية والتنسيق بين إدارة الموارد البشرية مع اإلحتياجات

اإلدارة العليا في إتخاذ القرارات اإلستراتيجية من شأنه المساهمة في مواءمة أهداف الموارد البشرية واإلستراتيجيات 

ويوفر قناة مهمة  ،لية صنع القرار، والقدرة على متابعتها منذ بداية عمالمنظمة وتنفيذ إستراتيجية العملوالممارسات مع أهداف 

ألنها ستمنح دوراً  ،ولتفعيل هذا الدور يتطلب توثيق إستراتيجية إدارة الموارد البشرية .5لتدفق المعلومات واإلتصاالت التفاعلية

البشرية وارد كما تساعد المنظمة على وضع رؤية إلدارة الم ،أكبر وأكثر واقعية وفعالية في عملية اتخاذ القرارات في المنظمة

، وت حِدث ممارسات إدارة الموارد البشرية تأثيراً كامالً على أداء المنظمة عندما تكون منسجمة واألهداف ومراقبة األداء

 .6 إستراتيجياً ومتسقة مع بعضها البعض

 

                                                                                                                                                                                                   
 02م، ص 0221دار المسيرة للنشر والتوزيع،  :ردن، األ8محمد سمير أحمد، اإلدارة اإلستراتيجية وتنمية الموارد البشرية، ط  1

2 Wright, Patrick M., Dunford, Benjamin B., Snell, Scott A., Human Resources and Resources-Based View of 

The Firm , in : Randall S. Schuler, Susan E. Jackson, Strategic Human Resource Management, 2nd Edition, 

USA: Blackwell, 2007 , P 75-76 
 828-855م، ص 0285دار المريخ للنشر،  :جاري ديسلر، إدارة الموارد البشرية، ترجمة محمد سيد عبدالمتعال، الرياض 3

4 Schuler, Randall S., Jackson, Susan E., Strategic Human Resource Management, USA: Blackwell 

Publishing, , 2007, p 76 
5 Cheddie, M. , How to Become a Strategic Partner, HR Focus , 2001, P 2 

 32م، ص  0288الدار الجامعية،  :راوية حسن، مدخل إستراتيجي لتخطيط وتنمية الموارد البشرية، اإلسكندرية  6
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 ،على منافسيهاأثبتت الدراسات بأن المنظمات التي تستخدم افضل ممارسات الموارد البشرية قد تفوقت في أدائها قد و

بشري مع إدارة المعرفة والتي تدعم القدرة على التعلم مارسات التي يعززها رأس المال الوذلك عند قيامها بدمج هذه الم

وكالهما يلعب دوراً هاماً ومؤثراً في قدرات التعلم المؤسسي وتحسين توجهات المنظمة وبالتالي التأثير على األداء العام 

 للمنظمة .

عني اإلعتراف بأهمية العالقات السببية بين قرارات إستراتيجة إدارة ن " التفكير كمدير إستراتيجي يبأوالخالصة 

وأن  .1الموارد البشرية والمخرجات التي تدفع في نهاية المطاف إلنجاح إستراتيجية المنظمة وتحقيق أهدافها وتحسين أدائها "

مما يدعم نتائجها  ،قدرتها على بناء مؤشرات أداء رئيسية يمكن قياسها بدقة إضافة إلى ،المنظمات التي لديها أداء عالي ومميز

وإتخاذ القرارات التصحيحية لتالفي المالحظات. تمتلك موارد بشرية مؤهلة وعلى قدر عالي من  ،الفعلية في عملية المقارنة

 .واإلنتماء للمنظمة ار المسؤوليةوإكتسابهم المعرفة واستشع ،الكفاءة والفعالية والتدريب والتعليم

 :الدراسات السابقة

 الدراسات العربية

هدفت إلى إستخدام مدخل التقييم اإلستراتيجي لقياس األداء باستخدام بطاقة التقييم المتوازن  دراسة( 2022محمد الفايز ) أجرى

 12تصميم إستبانة شملت ، وتحليليباستخدام المنهج الوصفي الاف الدراسة قام الباحث ولتحقيق أهد ،بوزارة الداخلية األردنية

، الثقافة الهيكل التنظيميوأكدت نتائج الدراسة وجود أثر معنوي للواقع التنظيمي ) ،عينة 15فقرة لمجتمع الدراسة البالغ 

الموارد  ،، االتصال والتواصلاإلمكانات البشرية)للموارد المتاحة  وكذلك( لمناخ التنظيميا ،الفريق التنفيذي ،المؤسسية

نات المعرفية )معرفة المتعاملين، معرفة قطاع األعمال، وأخيراً اإلمكا ،(انات المشتركة لإلدارات المختلفةاإلمك ،التكنولوجية

وقد أوصت الدراسة بالعمل على تحسين وتطوير إجراءات  ،( في تحسين مستوى أداء وزارة الداخلية األردنيةالمعرفة المالية

 ،والسماح بممارسة مختلف األنماط اإلدارية المعاصرة ،ألفراد العاملين على إنجاز أعمالهم بفعاليةالعمل في الوزارة بما تحفز ا

زياد كما أجرى  إضافة إلى هدف تعزيز عملية المشاركة في اتخاذ القرار بما يعكس مفهوم التمكين في وزارة الداخلية األردنية.

ارسات اإلستراتيجية إلدارة الموارد البشرية على أداء الجامعات إلى التعرف على أثر المم هدفت دراسة( 2022القاضي )

فقرة  01تصميم استبانة شملت ، وباستخدام المنهج الوصفي التحليليالباحث ولتحقيق أهداف الدراسة قام  ،الخاصة في األردن

يجية إلدارة الموارد البشرية اتللممارسات اإلستروأكدت نتائج الدراسة وجود أثر معنوي  ،عينة 11لمجتمع الدراسة البالغ 

( على تحسين أداء العاملين في الجامعات الخاصة شاركة العاملين، نظام التعويضات، م، التطويراالستقطاب، التعيين، التدريب)

، وقد أوصت الدراسة بضرورة إشراك اإلداريين في أداء الجامعات الخاصة في األردن في األردن وبالتالي أثر إيجاباً على

إضافة للعمل على تعديل نظام التعويضات بما يتالئم مع توقعات  ،رسة االستقطاب والتعيين مع مدير الموارد البشريةمما

 وضرورة إعطاء العاملين فرصة للمشاركة في اتخاذ القرارات. ،العاملين في الجامعات الخاصة في األردن

                                                           
1 Michael Armstrong , Strategic Human Resource Management: A Guide to Action , London: Kogan , 2007 , 

P 73 
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هدفت للبحث في أثر تطبيق بطاقة األداء المتوازن فق  (2022ليث القضاة )وفارس الخرابشة ودراسة سيف المبيضين أما  

فت إلى اختبار مدى وجود فروق ألثر تطبيق بطاقة األداء ، كما هدركات اإلتصاالت األردنيةعلى تعظيم الربحية في ش

دراسة قام ، ولتحقيق أهداف النية تعزى للمتغيرات الديموغرافيةالمتوازن على تعظيم الربحية في شركات اإلتصاالت األرد

 ،عينة مختلفة المستويات اإلدارية 032، وتصميم استبانة لمجتمع الدراسة البالغ باستخدام المنهج الوصفي التحليليالباحثون 

حية في شركات اإلتصاالت على مستوى تعظيم الربنتائج الدراسة وجود أثر ألبعاد بطاقة االداء المتوازن مجتمعة  وأكدت

حية تعزى لفروقات ذات داللة إحصائية ألثر تطبيق بطاقة األداء المتوازن على تعظيم الرب ، وان هناك وجوداألردنية

بالمتغيرات التي تخص من مدراء الشركات  ، وقد أوصت الدراسة بضرورة العمل على زيادة اإلهتمامللمتغيرات الديموغرافية

، لتنافسي في القطاع موضوع الدراسةا زيادة التميز اهمهومن أ ،، خصوصاً تلك التي حظيت بتأييد عينة الدراسةبيئة الشركة

وضرورة تركيز مؤشرات قياس بطاقة األداء المتوازن على العمالء لكون أن التمركز في مؤشرات قياس األداء هو تأسيس 

لعاملين بأهمية ، إضافة إلى زيادة ثقافة االتي تلبي حاجات العميل ورغباته مقاييس تؤدي إلى نتائج فائقة في إنجاز العمليات

 استخدام مؤشرات قياس األداء والقيام بالدورات المالئمة لهم والتي تتعلق بأهمية تطبيقها ومهامها ومساهماتها.

 الدراسات األجنبية

وأنها تمثل نقطة اتصال من  ،هدفت لتحليل مؤشرات االداء الرئيسية بدراسة( Stan, L, at al., 2012)قام ستان وآَرون 

، وأكدت نتائج الدراسة على تنظيمي عام في المؤسسات الصناعيةللمنظمة تطوير النشاط الفردي ونقله إلى أداء  خاللها يمكن

، وأن نتاج الصناعيالشركات بالتصميم والتنفيذ واستخدام مؤشرات االداء الرئيسية في تقييم أداء الموظفين في خطوط اإل مإهتما

، كذلك اكدت الدراسة أن الموظفين دارة العليادة في النجاح إذا تم دعمها من اإلالمساعتنفيذ وتطبيق مؤشرات االداء من العوامل 

، وأن معظم الشركات التي لم تطبيق مؤشرات نباً إلى جنب مع الغرض من أدائهمالشركات ج تحققهنجاز الذي اإليركزون على 

إلى هدفت  دراسة( Iveta, 2012) جرى إيفيتا وأ .بنفس درجة الشركات المطبقة له قياس أداء رئيسية لم تحقق أهدافها

د التركيز على تطبيق بطاقة األداء المتوازن على مستوى إدارة الموارد البشرية في القطاع المالي بهدف تحقيق أهداف الموار

ي يركز على ذ، وركزت الدراسة على منظور التعلم والنمو والالبشرية ورفع األداء العام لها، في إطار إستراتيجية المنظمة

، ارد البشرية في المؤسسات المالية، واستكشاف بطاقة األداء المتوازن المنفذة على مستوى المومجال رعاية الموظفين

واقترحت أنشطة دعم الموارد البشرية مثل الخريطة اإلستراتيجية ومؤشرات األداء الرئيسية ذات الصلة بإدارة الموارد البشرية 

ت والخبرات المرتبطة بأهداف طويلة األجل في إدارة الموارد البشرية . وأكدت نتائج الدراسة أهمية والمستندة إلى التحليال

الخريطة اإلستراتيجية في مستوى الموارد البشرية بهدف الوصول إلى األهداف اإلستراتيجية للموارد البشرية وبالتالي أهداف 

لبشرية بشكل صحيح حتى تعرف ما هو ضروري وحاسم لها وتشير ويجب على المنظمة وضع إستراتيجية للموارد ا ،المنظمة

كما أكدت الدراسة على أنه يجب  ،ولتجنب فقدان األهداف المحددة ،إلى المعالم الرئيسية التي ترغب المنظمة في الوصول إليها

ألن العنصر  ،في اإلعتبار أخذ التدابير لبناء مؤشرات األداء الرئيسية على مستوى الموارد البشرية في المؤسسات المالية

وتشدد على بناء فريق قوي ألهميته في الوصول إلى األهداف اإلستراتيجية  ،البشري هو الجسر بين العميل وأصحاب العمل

 للمنظمة وتطوير المهارات القيادية اإلدارية.
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إلى التأكيد  تدراسة هدف( George-Andrei Toader, Eorgiana-Nicuta Roibu, 2016) الباحثانكما أجرى  

وإثبات ما إذا  ،والنظر في أهم المؤشرات المستخدمة في قياس أداء رأس المال البشري ،على أهمية مؤشرات األداء الرئيسية

كان هناك عالقة بين استخدام بطاقة األداء المتوازن ورفع أداء رأس المال البشري . وأكدت نتائج الدراسة إلى أن بطاقة األداء 

وأن  ،التعلم والنمو ،العمليات الداخلية ،العمالء ،المالية األربعة:أداة تستخدم في قياس أداء الشركات بأبعادها المتوازن هي 

معظم المدراء في عينة الدراسة على دراية بمفهوم أداء بطاقة األداء المتوازن وأهميته وقدرته على تتبع تطور رأس المال 

ركات مراجعة استراتيجيات قياس أدائها من أجل استخدام أنظمة بطاقة األداء وأوصت الدراسة أنه يجب على الش ،البشري

 هدفتفقد (  Moetaz Soubjaki, 2016) دراسةأما  .المتوازن لقياس كالً من نتائج الشركة وأداء الموارد البشرية داخلها

ومزايا إستخدام نظام إدارة األداء  ،وتأثيرها على تطوير المواهب ،الدراسة إلى استكشاف أهمية مؤشرات األداء الرئيسية

وأن تصميم مؤشرات أداء رئيسية جيدة طريق لعائد  ،خاصة في الشركات الكبيرة حيث توجد صعوبة في تقييم أداء الموظفين

ت اإلستثمار الرأسمالي البشري وتنمية المواهب. وأكدت نتائج الدراسة أن تطبيق مؤشرات األداء الرئيسية مهم بالنسبة للشركا

وأوصت الدراسة بأنه يجب على إدارة  ،ويؤثر بشكل مباشر على تطوير المواهب ،لتحسين أدائها وتحقيق أهدافها اإلستراتيجية

الموارد البشرية تطوير وتنفيذ مؤشرات األداء الرئيسية بما يتماشى مع خطط إدارة وتطوير المواهب للوصول إلى مستوى عاًل 

  ،من الثقافة التنظيمية

وأن المنظمة يمكن أن تستخدم أنظمة قياس  ،مواهب تحتاج إلى التعلم والتطوير وإكتساب التكنولوجيا لتحقيق هذه األهدافوأن ال

 دقيقة.األداء وتستفيد من األفضل من ناحية األداء من خالل تنفيذها لمؤشرات أداء رئيسية 

 مميزات الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة

، على الرغم من تعراضها نتبين أهمية قياس األداء، ومؤشرات قياس األداء الرئيسيةتي تم اسمن خالل الدراسات ال

الدراسة الحالية تتفق مع بعض الدراسات السابقة كما أن  .تطرقها إلى جوانب مختلفة في موضوع قياس األداء وتأثيراته وأبعاده 

 ، ومع بعضها في توضيح المفهوم العام لقياسرة فيها من جانباإلتجاهات المعاصفي بيان مفهوم الجودة الشاملة واهميتها و

، كذلك فيما يتعلق لمتوازن وفلسفتها وخطوات تطبيقها، وإلقاء الضوء على بطاقة األداء ااألداء وأنواعه وخصائصه وأهميته

ويرى الباحث أن ما  .ربحية لخاصة الربحية منها والغيربالموارد البشرية كعامل استثمار هام في كافة المنظمات الحكومية وا

أنها من الدراسات النادرة في أثر تطبيق مؤشرات قياس األداء على تنمية أداء  والتقصي يميز هذه الدراسة ومن خالل البحث

قياس األداء  وما بين ،محاولتها الربط فيما بين إدارة الجودة الشاملة كمنهج تحسين عام، ولموارد البشرية في العالم العربيا

وجانب استثماري والموارد البشرية كعنصر مهم في تحقيق المنظمات ألهدافها اإلستراتيجية من خالله ، منهج تقويم وتصحيحك

، وأنه اوأن إستخدام مؤشرات األداء الرئيسية من شأنه المساهمة في تنمية أداء ومهارات ومعرفة المورد البشري داخله ،هام

 ،وزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية والعاملين بمدينة مكة المكرمة تحديداً مخصص في دراسة أثر ذلك على منسوبي 

زارات وربماتستطيع الو ،ويأمل الباحث في أن تقدم هذه الدراسة ما يساهم في تطوير واستفادة وزارة الصحة من هذا البحث

 المشابهة اإلعتماد عليه.
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 :وإجراءاتهاالدراسة منهجية 

 :منهج الدراسة

ومن أجل الوصول إلى اهداف الدراسة استخدم الباحث  ،قاً من طبيعة الدراسة والمعلومات المراد الحصول عليهاانطال

والذي يهدف إلى توفير البيانات والحقائق عن المشكلة موضوع الدراسة لتفسيرها والوقوف على  ،المنهج الوصفي التحليلي

وحيث أن المنهج الوصفي التحليلي يتم من خالل الرجوع للوثائق المختلفة كالكتب والدوريات والمجالت وغيرها من  ،دالالتها

فإن الدراسة اعتمدت على هذا المنهج للوصول إلى  ،اهداف البحث إلىالموارد التي يثبت صدقها بهدف تحليلها للوصول 

كما أنه تم استخدام  ،ولتحقيق تصور أفضل وأدق للمشكلة موضع الدراسة ،المعرفة الدقيقة والتفصيلية حول مشكلة الدراسة

 . كأداة في جمع البيانات األولية أسلوب العينة العشوائية الطبقية في اختياره لعينة الدراسة، واستخدم اإلستبيان

 :مجتمع الدراسة وعينتها

جهات والذين تم توزيعهم على ثالث  ،المكرمة يتكون مجتمع الدراسة من جميع العاملين بوزارة الصحة في مدينة مكة

ويبلغ عدد العاملين  األولية(.ومراكز الرعاية الصحية  ،والمستشفيات الحكومية ،الشؤون الصحية بالعاصمة المقدسة )مديرية

ابعة الت والمستشفيات الحكوميةة بالعاصمة المقدسة، مديرية الشؤون الصحيموزعين بين  ،موظف 83283لمجتمع الدراسة 

 .مراكز الرعاية الصحية األولية في مدينة مكة المكرمةومستشفيات  عشرةلوزارة الصحة ويبلغ عددها 

 522حجم عينة الدراسة  الدراسة العشوائية الطبقية، وبلغ عينة وألغراض الدراسة الحالية فقد تم اإلعتماد بتحديد

حصائي نتيجة عدم استكمالها عدم صالحيتها لعملية التحليل اإلتبيان لاس 80موظفاً، تم توزيع اداة اإلستبانة عليهم، تم استبعاد 

 % 11.3استبانة بنسبة بلغت  311وبذلك يصبح إجمالي عدد االستبانات الصالحة لعملية التحليل اإلحصائي  ،لشروط التحليل

دراسة المشتملة على )جهة عينة البين المتغيرات الديموغرافية لي ول التاليالجدو من إجمالي عدد المشاركين في االستبيان.

 .(سنوات الخبرة ،، المستوى التعليميفئة الوظيفة ،عمرال ،الجنس ،العمل

 ( توزيع عينة الدراسة حسب المتغيرات الديموغرافية2جدول )

 النسبة% التكرار الفئات المتغير

 جهة العمل

 %78.9 384 مديرية الشئون الصحية

 %5.3 26 مركز رعاية صحية

 %15.8 77 تشفىمس

 %200 784 المجموع

 الجنس
 %57.5 280 ذكر

 %42.5 207 أنثى

 %200 784 المجموع

 %42.1 205 عاماً  05إلى  05من  العمر
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 %38.2 186 عاماً  35إلى  05من 

 %19.7 96 فأكبر عاماً  35

 %200 784 المجموع

 فئة الوظيفة

 %18.5 90 إداري

 %14.4 70 فني

 %39.6 193 إشرافي

 %27.5 134 قيادي

 %200 784 المجموع

 المؤهل العلمي

 %8.0 39 الثانوية العامة أو أقل

 %43.3 211 بكالوريوس

 %30.0 146 دبلوم عالي

 %12.1 59 ماجستير

 %6.6 32 دكتوراه

 %200 784 المجموع

 سنوات العمل بالوزارة

 %4. 2 أقل من سنة

 %11.9 58 سنوات 5من سنة إلى 

 %35.9 175 سنوات 82إلى  5من 

 %37.8 184 سنة 02إلى  82من 

 %14.0 68 سنة فأكثر 02

 %200 784 المجموع

من ( توزيع عينة الدراسة حسب المتغيرات الديموغرافية، ومنه نجد أن غالبية أفراد عيِّنة الدراسة 8يوضح الجدول )

( بينما بلغت نسبة منسوبي %85.1ليهم منسوبي المستشفيات بنسبة )( ي%11.1منسوبي مديرية الشئون الصحية وذلك بنسبة )

( يليهم االناث %51.5الذكور بنسبة )كما نجد أن غالبية أفراد العينة من  (.%5.0مراكز الرعاية الصحية ضمن عينة الدراسة )

وذلك بنسبة  عاماً( 05ى إل 05ضمن الفئة العمرية )من ( وقد كانت اعمار غالبية أفراد عينة الدراسة %30.5بنسبة )

( من %81.1، وما نسبته )(%01.0بنسبة ) عاماً( 35إلى  05)من (، يليهم الذين تقع أعمارهم ضمن الفئة العمرية 30.8%)

. وقد كان المؤهل العلمي لغالبية أفراد العينة بكالوريوس بنسبة فأكبر( عاماً  35)أفراد العيِّنة تقع أعمارهم ضمن الفئة العمرية 

راه وت( وأخيراً حملة الدك%80.8( ثم الماجستير بنسبة )%02بنسبة )عالي ( يليهم الذين كان مؤهلهم العلمي دبلوم 30.0%)

سنة( وذلك بنسبة  02إلى  82وقد كانت سنوات الخبرة في العمل لغالبية أفراد العينة تقع ضمن الفئة )من  (.%2.2بنسبة )

( وفي المرتبة %05.1سنوات( بنسبة ) 82إلى  5هم في العمل ضمن الفئة )من ( يليهم الذين تقع عدد سنوات خبرت01.1%)

كانت سنوات خبرتهم ضمن الفئة )من ( يليهم الذين %83سنة فأكثر، بنسبة ) 02كانت سنوات خبرتهم في العمل منالثالثة الذين 

 (%2.3ة وذلك بنسبة )( وأخيراً الذين كانت خبرتهم في العمل أقل من سن%88.1سنوات( بنسبة ) 5سنة إلى 
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 :ألداة الدراسة إجراءات الصدق والثبات

 :األداةصدق 

الدرجة الكلية  بحساب درجة ارتباط كل فقرة من فقرات االستبانة معألداة الدراسة من صدق االتِّساق الداخليِّ  تم التأكد

 النتائج:لالستبانة، باستخدام معامل ارتباط بيرسون والجدول التالي يوضح 

 ( معامالت ارتباط بيرسون لفقرات أداة الدرسة مع الدرجة الكلية 2)جدول 

 الفقرة
 درجة

 االرتباط
 الفقرة

 درجة

 االرتباط
 الفقرة

 درجة

 االرتباط
 الفقرة

 درجة

 االرتباط
 الفقرة

 درجة

 االرتباط

8 .815(**) 82 .788(**) 81 .764(**) 05 .682(**) 01 .534(**) 

0 .808(**) 88 .791(**) 02 .750(**) 02 .643(**) 01 .382(**) 

0 .783(**) 80 .838(**) 08 .551(**) 03 .541(**) 01 .433(**) 

3 .794(**) 80 .787(**) 00 .313(**) 05 .700(**) 32 .533(**) 

5 .747(**) 83 .821(**) 00 .479(**) 02 .603(**) 38 .575(**) 

2 .764(**) 85 .755(**) 08 .233(**) 01 .693(**) 30 .458(**) 

1 .667(**) 82 .455(**) 00 .419(**) 01 .649(**) 30 .423(**) 

1 .708(**) 81 .651(**) 00 .450(**) 01 .363(**) 33 .299(**) 

1 .623(**) 81 .504(**) 03 .404(**) 02 .353(**) 35 .597(**) 

 (  2.28** معامل االرتباط دال عند )

سة مع الدرجة الكلية جاءت جيدة ودالة إحصائيًّا اامالت ارتباط بيرسون لفقرات أداة الدر( أن مع0يتضح من الجدول )

 على قوة التماسك الداخلّي لالستبانة.  تدل (، وهي قيم ارتباط جيدة2.28عند مستوى )

 ثباُت أداِة الدراسِة:

وللدرجة  ،الدراسةمحور من محاور أداة لكل  (Cronbach Alpha)تم التحقّق من ثبات األداة بحساب معامل كرونباخ ألفا 

( وهي قيم مقبولة تدل 2.12 –2.10)محاور أداة الدراسة تراوحت بين أن معامالت ألفا كرونباخ لوأظهرت النتائج الكلية لألداة 

دة تدل على وهي درجة جي ،(2.12بينما بلغت قيمة معامل ألفا كرونباخ لألداة ككل ) ،على ثبات أداة الدراسة في جميع محاورها

 الثبات العالي لالستبيان وسالمة المعلومات المستخرجة عبره من عيِّنة الدراسة.
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 :نتائج التحليل واَتبار الفرضيات

 التحليل الوصفي إلجابات عينة الدراسة

 التحليل الوصفي إلجابات عينة الدراسة( 3جدول )

 المحور م
 المتوسط

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري
 تيبالتر الدرجة

2 

اإلطار اإلستراتيجي ومدى توفر المقومات الالزمة 

لتطبيق قياس مؤشرات األداء الرئيسية بوزارة 

 الصحة

 0 عالي 0.99 3.62

 8 عالي 0.86 3.92 قياس األداء 2

 0 عالية 0.96 3.74 الموارد البشرية 3

اإلطار اإلستراتيجي ومدى توفر  فقرات محور( أن متوسط استجابات أفراد العيِّنة حول 0) يتَّضح من الجدول

( 2.11(، وبلغ االنحراف المعيارّي الكلّي )0.28بلغ )المقومات الالزمة لتطبيق قياس مؤشرات األداء الرئيسية بوزارة الصحة 

من  مدى توافر اإلطار اإلستراتيجي والمقومات الالزمة لتطبيق قياس مؤشرات األداء الرئيسية بوزارة الصحةشير إلى أن مما ي

وبلغ  ،(0.10بلغ )قياس األداء أن متوسط استجابات أفراد العيِّنة حول فقرات محور  كما نجدنظر عينة الدراسة عالي.وجهة 

مدى إدراك عينة الدراسة لمفهوم مؤشرات قياس األداء وأثرها في تحقيق مدى  وبالتالي فإن( 2.12االنحراف المعيارّي الكلّي )

الموارد متوسط استجابات أفراد العيِّنة حول فقرات محور  وكذلك بلغ عالي.ف بوزارة الصحة الخطط اإلستراتيجية واألهدا

موافقة أفراد العينة على أن "وجود درجة تشير إلى أن  وهذه الدرجة( 2.11(، وبلغ االنحراف المعيارّي الكلّي )0.13البشرية )

الموارد البشرية وأن الموارد البشرية عنصر مهم في المساهمة في المعايير ومؤشرات لألداء تساهم في رفع كفاءة وفاعلية أداء 

تحقيق أهداف الوزارة وان المورد البشري أهم موارد الوزارة التي يجب اإلستثمار فيه من خالل تطبيق قياس مؤشرات األداء 

 .ةعاليالرئيسية يساهم في تنمية وتطوير المورد البشري في الوزارة" كانت 

 :لدراسةاَتبار فرضيات ا

من فرضيات الدراسة تم حسب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد العينة حول  قللتحق

 .والجداول التالية توضح النتائج () مربع كايتم اجراء اختبار والفقرات الدالة على الفرضية ضمن أداة الدراسة، 

عالقة طردية بين تطبيق معايير مؤشرات قياس األداء وكفاءة وفعالية الموارد البشرية د توجينص على أنه "و الفرض األول:

 في وزارة الصحة بمكة المكرمة ".

للعالقة بين تطبيق معايير مؤشرات قياس األداء وكفاءة وفعالية الموارد البشرية في وزارة  () مربع كاي( اَتبار 7جدول )

 الصحة بمكة المكرمة

 الداللة االحصائية درجة الحرية p-valueقيمة  قيمة  االنحراف المعياري المتوسط المتغير

 (2.28دالة عند ) 03 2.22 208.13 2.21 0.11 الفرضية األولى
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فاءة تطبيق معايير مؤشرات قياس األداء وك جد أن متوسط استجابات أفراد العينة حول العالقة بينمن الجدول السابق ن

( مما يشير إلى أن درجة موافقة 2.21( بانحراف معياري )0.11وفعالية الموارد البشرية في وزارة الصحة بمكة المكرمة بلغ )

أفراد العينة على وجود عالقة بين تطبيق معايير مؤشرات قياس األداء وكفاءة وفعالية الموارد البشرية في وزارة الصحة بمكة 

( وبالتالي 2.22( المقابلة لها )value-pقيمة ( وبلغت قيمة )208.13بلغت )( قيمة مربع كاي )ن المكرمة عالية.كما نجد أ

بين تطبيق معايير مؤشرات قياس األداء وكفاءة وفعالية الموارد البشرية في عالقة مما يؤكد على وجود . (2.28) هي دالة عند

توجد عالقة طردية بين تطبيق معايير : األول القائلبوت صحة الفرض ومما سبق يتضح ث .وزارة الصحة بمكة المكرمة

 . مؤشرات قياس األداء وكفاءة وفعالية الموارد البشرية في وزارة الصحة بمكة المكرمة

ة عالقة طردية بين تطبيق إدارة الجودة الشاملة وكفاءة وفعالية الموارد البشرية في وزارينص على أنه "توجد و الفرض الثاني:

 ".الصحة بمكة المكرمة

تطبيق إدارة الجودة الشاملة وكفاءة وفعالية الموارد البشرية في وزارة الصحة ( للعالقة بين )مربع كاي ( اَتبار 5جدول )

 بمكة المكرمة

 ةالداللة االحصائي درجة الحرية p-valueقيمة  قيمة  االنحراف المعياري المتوسط المتغير

 (2.28دالة عند ) 2.22 01 338.89 2.11 0.22 الفرضية الثانية

تطبيق إدارة الجودة الشاملة وكفاءة وفعالية ت أفراد العينة حول العالقة بين من الجدول السابق نجد أن متوسط استجابا

إلى أن درجة موافقة أفراد  ( مما يشير2.11( بانحراف معياري )0.22بلغ )الموارد البشرية في وزارة الصحة بمكة المكرمة 

 عالية.تطبيق إدارة الجودة الشاملة وكفاءة وفعالية الموارد البشرية في وزارة الصحة بمكة المكرمة العينة على وجود عالقة بين 

ي دالة عند ( وبالتالي ه2.22( المقابلة لها )value-p( وبلغت قيمة )قيمة 011.11( بلغت )كما نجد أن قيمة مربع كاي )

تطبيق إدارة الجودة الشاملة وكفاءة وفعالية الموارد البشرية في وزارة الصحة بمكة بين عالقة (. مما يؤكد على وجود 2.28)

تطبيق إدارة الجودة الشاملة وكفاءة القائل: توجد عالقة طردية بين  الثانيومما سبق يتضح ثبوت صحة الفرض  .المكرمة

 . في وزارة الصحة بمكة المكرمة وفعالية الموارد البشرية

تطبيق معايير مؤشرات قياس األداء وتحقيق وزارة الصحة ألهدافها ينص على أنه "توجد عالقة طردية بين و الفرض الثالث:

 ".وخططها اإلستراتيجية

ارة الصحة ألهدافها وَططها معايير مؤشرات قياس األداء وتحقيق وز( للعالقة بين تطبيق )مربع كاي ( اَتبار 2جدول )

 اإلستراتيجية

 الداللة االحصائية درجة الحرية p-valueقيمة  قيمة  االنحراف المعياري المتوسط المتغير

 (2.28دالة عند ) 81 2.22 609.06 0.64 3.94 الفرضية الثالثة
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تطبيق معايير مؤشرات قياس األداء ة بين  من الجدول السابق نجد أن متوسط استجابات أفراد العينة حول العالق

( مما يشير إلى أن درجة موافقة 2.23( بانحراف معياري )0.13بلغ ) وتحقيق وزارة الصحة ألهدافها وخططها اإلستراتيجية

ة المكرمة أفراد العينة على وجود عالقة بين تطبيق إدارة الجودة الشاملة وكفاءة وفعالية الموارد البشرية في وزارة الصحة بمك

( وبالتالي هي دالة 2.22( المقابلة لها )value-p( وبلغت قيمة )قيمة 221.22( بلغت )عالية.كما نجد أن قيمة مربع كاي )

تطبيق معايير مؤشرات قياس األداء وتحقيق وزارة الصحة ألهدافها وخططها بين عالقة مما يؤكد على وجود  (2.28عند )

تطبيق معايير مؤشرات قياس األداء القائل: توجد عالقة طردية بين  الثالثما سبق يتضح ثبوت صحة الفرض وم .اإلستراتيجية

 . وتحقيق وزارة الصحة ألهدافها وخططها اإلستراتيجية

إدراك القيادات والموارد البشرية العاملة بوزارة الصحة بمكة ينص على أنه "توجد عالقة طردية بين و الفرض الرابع:

 ".رمة ألهمية مؤشرات قياس األداء لتحقيق األهداف المنشودةالمك

إدراك القيادات والموارد البشرية العاملة بوزارة الصحة بمكة المكرمة ألهمية ( للعالقة بين )مربع كاي ( اَتبار 4جدول )

 مؤشرات قياس األداء لتحقيق األهداف المنشودة

 الداللة االحصائية درجة الحرية p-valueقيمة  قيمة  رياالنحراف المعيا المتوسط المتغير

 (2.28دالة عند ) 01 2.22 475.75 0.62 3.83 الفرضية الرابعة

إدراك القيادات والموارد البشرية العاملة ت أفراد العينة حول العالقة بين من الجدول السابق نجد أن متوسط استجابا

( 2.20( بانحراف معياري )0.12بلغ )ة ألهمية مؤشرات قياس األداء لتحقيق األهداف المنشودة بوزارة الصحة بمكة المكرم

إدراك القيادات والموارد البشرية العاملة بوزارة الصحة بمكة مما يشير إلى أن درجة موافقة أفراد العينة على وجود عالقة بين 

( 315.15( بلغت )عالية.كما نجد أن قيمة مربع كاي )شودة المكرمة ألهمية مؤشرات قياس األداء لتحقيق األهداف المن

إدراك (. مما يؤكد على وجود عالقة بين 2.28( وبالتالي هي دالة عند )2.22( المقابلة لها )p-valueوبلغت قيمة )قيمة 

ومما  .داء لتحقيق األهداف المنشودةالقيادات والموارد البشرية العاملة بوزارة الصحة بمكة المكرمة ألهمية مؤشرات قياس األ

إدراك القيادات والموارد البشرية العاملة بوزارة الصحة سبق يتضح ثبوت صحة الفرض الرابع القائل: توجد عالقة طردية بين 

 . بمكة المكرمة ألهمية مؤشرات قياس األداء لتحقيق األهداف المنشودة

حة ألهدافها تنمية وتطوير الموارد البشرية وتحقيق وزارة الصة بين ينص على أنه "توجد عالقة طرديو الفرض الخامس:

 ".وخططها اإلستراتيجية

بين تنمية وتطوير الموارد البشرية وتحقيق وزارة الصحة ألهدافها وَططها ( للعالقة )مربع كاي ( اَتبار 8جدول )

 اإلستراتيجية

 الداللة االحصائية درجة الحرية p-valueقيمة  قيمة  االنحراف المعياري المتوسط المتغير

 (2.28دالة عند ) 02 2.22 284.80 0.73 3.60 الفرضية الخامسة
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تنمية وتطوير الموارد البشرية وتحقيق وزارة من الجدول السابق نجد أن متوسط استجابات أفراد العينة حول العالقة 

( مما يشير إلى أن درجة موافقة أفراد العينة على 2.10( بانحراف معياري )0.22لغ )بالصحة ألهدافها وخططها اإلستراتيجية 

عالية.كما نجد أن قيمة تنمية وتطوير الموارد البشرية وتحقيق وزارة الصحة ألهدافها وخططها اإلستراتيجية وجود عالقة بين 

مما يؤكد  ،(2.28( وبالتالي هي دالة عند )2.22المقابلة لها )( value-p( وبلغت قيمة )قيمة 013.12( بلغت )مربع كاي )

ومما سبق يتضح  .تنمية وتطوير الموارد البشرية وتحقيق وزارة الصحة ألهدافها وخططها اإلستراتيجيةعلى وجود عالقة بين 

وزارة الصحة ألهدافها تنمية وتطوير الموارد البشرية وتحقيق ثبوت صحة الفرض الخامس القائل: توجد عالقة طردية بين 

 . وخططها اإلستراتيجية

 

 :النتائج والتوصيات

 :النتائج

بناء على ماسبق في هذا الفصل من عرض مفصل وتحليل ومناقشة لنتائج الدراسة الميدانية، فإن الباحث يقدم فيماا يلاي 

 عرضاً ملخصاً لنتائج الدراسة بعد تحليل البيانات على النحو التالي:

 لدراسة أن مدى توافر اإلطار اإلستراتيجي والمقومات الالزمة لتطبيق قياس مؤشرات األداء الرئيسية أظهرت نتائج ا

 (.2.11(، وانحراف معياري )0.28بوزارة الصحة من وجهة نظر عينة الدراسة عالي وذلك بمتوسط )

  ّى اإلتصال بسهولة لتحقيق األهداف مون قدرة النظام اإلداري لوزارة الصحة علبينت نتائج الدراسة أن أفراد العينة يقي

 ومالئمة األهداف المراد تحقيقها مع الموارد المتاحة بوزارة الصحة بدرجة متوسطة. ،اإلستراتيجية

  أظهرت النتائج أن مدى إدراك عينة الدراسة لمفهوم مؤشرات قياس األداء وأثرها في تحقيق الخطط اإلستراتيجية

 (.2.12(، وانحراف معياري )0.10بمتوسط )واألهداف بوزارة الصحة عالي وذلك 

  أظهرت نتائج الدراسة أن درجة موافقة أفراد عينة الدراسة على أن تطبيق قياس مؤشرات األداء الرئيسية يتطلب جهد

 جماعي داخل وزارة الصحةً كانت عالية جداً.

 رئيسية تعتبر من المفاهيم اإلدارية أظهرت النتائج أن أفراد العينة وافقوا بدرجة عالية على أن مؤشرات األداء ال

 وأن قياس األداء المبني على معايير ومؤشرات أكثر دقة في النتائج. ،الحديثة

  أظهرت النتائج أن تطبيق قياس مؤشرات األداء الرئيسية يساهم في توفير معلومات مهمة لتحقيق األهداف

ويؤدي إلى تحقيق الموضوعية في اتخاذ  ،ن التحسينويساعد في تحديد جوانب القصور وأماك ،اإلستراتيجية للوزارة

 القرارات.

  .أظهرت النتائج أن وجود المعايير ومؤشرات لألداء تساهم في رفع كفاءة وفاعلية أداء الموارد البشرية بدرجة عالية

 وأن منسوبي وزارة الصحة على دراية كبيرة باألهداف الواجب تحقيقها في مهام أعمالهم.

 أن أفراد العينة موافقون بدرجة عالية على أن تطبيق قياس مؤشرات األداء الرئيسية يساهم في تنمية  أظهرت النتائج

 ويؤدي إلى العدالة في التقييم. ،وتطوير المورد البشري في الوزارة

http://www.ajrsp.com/


 م 2022-2-5| تأريخ اإلصدار:  رابع والثالثونالمجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار ال

  

 

   www.ajrsp.com                                                                                                                           198 

 ISSN: 2706-6495 

 
 الئمة ودرجة توفيرها لبرامج تدريبية كافية وم ،بينت النتائج أن درجة اهتمام الوزارة بعمليات اإلبتكار واإلبداع

 لمواردها البشرية متوسطة.

  أظهرت نتائج الدراسة وجود عالقة طردية بين تطبيق معايير مؤشرات قياس األداء وكفاءة وفعالية الموارد البشرية

 في وزارة الصحة بمكة المكرمة. 

  البشرية في وزارة أظهرت نتائج الدراسة وجود عالقة طردية بين تطبيق إدارة الجودة الشاملة وكفاءة وفعالية الموارد

 الصحة بمكة المكرمة. 

  أظهرت نتائج الدراسة وجود عالقة طردية بين تطبيق معايير مؤشرات قياس األداء وتحقيق وزارة الصحة ألهدافها

 وخططها اإلستراتيجية. 

 مكة المكرمة أظهرت نتائج الدراسة وجود عالقة طردية بين إدراك القيادات والموارد البشرية العاملة بوزارة الصحة ب

 ألهمية مؤشرات قياس األداء لتحقيق األهداف المنشودة. 

  أظهرت نتائج الدراسة وجود عالقة طردية بين تنمية وتطوير الموارد البشرية وتحقيق وزارة الصحة ألهدافها

 وخططها اإلستراتيجية. 

  ياس تطبيق معايير مؤشرات ق ثيرأو نوع المبحوث في تقييمه لتأأظهرت نتائج الدراسة وجود تأثير لمتغير الجنس

 الموارد البشرية.تنمية أداء  على األداء الرئيسية

  عدد سنوات الخبرة( للمبحوث في  –المؤهل العلمي  –أظهرت نتائج الدراسة وجود تأثير لمتغيرات )نوع الوظيفة

 .لبشريةالموارد اتنمية أداء  على ياس األداء الرئيسيةتقييمه لتأثير تطبيق معايير مؤشرات ق

 :التوصيات

  ضرورة أخذ التدابير الالزمة لضمان سالمة تطبيق معايير مؤشرات األداء الرئيسية على مستوى الموارد البشرية في

 ألن العنصر البشري هو الجسر بين العميل واإلدارة. ،الوزارة

 هميته في الوصول إلى على وزارة الصحة أن تعمل على بناء فريق قوي يجمع بين اإلدارة ومواردها البشرية أل

 األهداف اإلستراتيجية لوزارة الصحة وتطوير المهارات القيادية اإلدارية لمنسوبيها. 

 وضرورة تركيز مؤشرات قياس األداء على  ،ضرورة العمل على زيادة اإلهتمام بالمتغيرات التي تخص بيئة الوزارة

 والجودة.العمالء 

 استخدام مؤشرات قياس األداء والقيام بالدورات المالئمة لهم والتي تتعلق  العمل على زيادة ثقافة العاملين بأهمية

 بأهمية تطبيقها ومهامها ومساهماتها.

 وتفعيل البرامج التدريبية المؤدية إلى زيادة كفاءة الموارد  ،زيادة اإلهتمام بعملية تدريب الموارد البشرية داخل الوزارة

 المقدمة.لخدمة البشرية مما ينعكس إيجاباً على جودة ا

 وبالتالي إمكانية العمل على تحسين األداء داخل منظومة  ،تفعيل مؤشرات قياس األداء لقدرتها على تحديد مكمن الخلل

 الصحة.وزارة 

  الصحة.تعزيز عملية مشاركة الموارد البشرية في إتخاذ بعض القرارات بما يعكس مفهوم التمكين بوزارة 
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 بشرية على إنجاز أعمالهم ءات العمل في وزارة الصحة بما يكفل تحفيز الموارد الالعمل على تحسين وتطوير إجرا

 .مختلف األنماط اإلدارية المعاصرة، ويسمح لهم بممارسة بفاعلية

 تعزيز إهتمام وزارة الصحة بتحقيق معايير الجودة المتعلقة بالتدريب والتطوير. 

 على طرح المقترحات والتحسينات التي من شأنها المساهمة في  الحفاظ وزيادة تشجيع الموارد البشرية بوزارة الصحة

   العمل.تطوير بيئة 

 

 :قائمة المراجع

 المراجع العربية

 لقرآن الكريم ا 

 دار المسيرة للنشر والتوزيع. األردن: ،8ط  ،اإلدارة اإلستراتيجية وتنمية الموارد البشرية م( 0221)محمد سمير  ،أحمد 

 الدار  مصر: ،مفاهيم ونماذج تطبيقية اإلستراتيجية: م( 0222)جمال الدين محمد  ،والمرسي عبد الرحمنثابت  ،إدريس

 باإلسكندرية.الجامعية 

 دار وائل  األردن: ،8ط  ،أساسيات األداء وبطاقة التقييم المتوازن م( 0221)طاهر محسن  ،والغالبيوائل محمد  ،إدريس

 والنشر.للطباعة 

 دار  األردن: ،8ط  ،المنظور اإلستراتيجي لبطاقة األداء المتوازن م( 0221)طاهر محسن  ،والغالبيوائل محمد  ،إدريس

  والنشر.وائل للطباعة 

 األردن: دار وائل  ،8ط  ،اإلدارة اإلستراتيجية للمفاهيم والعمليات م( 0288)طاهر محسن  ،والغالبيوائل محمد  ،إدريس

  والتوزيع.للنشر 

 دار الفكر ناشرون  األردن: ،8ط  ،عامر عبد المطلبسامح  ترجمة: ،رة األداءإدا م( 0288)هيرمان  ،اقوينيس

 وموزعون.

 المعارف.مكتبة  الرياض: ،0ج  ،السلسلة الصحيحة ،هـ( 8385)محمد ناصر الدين  ،األلباني 

 داء الرئيسية تنفيذ مؤشرات األ الربحية:مؤشرات األداء الرئيسية للمؤسسات الحكومية وغير  هـ( 8301)ديفيد  ،بارمنتر

  العامة.معهد اإلدارة  الرياض: ،رائد إسماعيل عبابنة مراجعة: ،مشبب عائض القحطاني ترجمة: ؛الناجحة

 إدارة  العامة:الشؤون  ظبي:أبو  ،الجودة تصبح شاملة إذا شملت األساليب الكمية م( 8111) عبد الحميد ،البلداوي

 العهد.ديوان ولي  والبحوث:الدراسات 

 والتقنيات الحديثة في تطبيقها  )الموثوقية(إدارة الجودة الشاملة والمعولية  م( 0222)زينب  ،ونديم عبد الحميد ،البلداوي

  والتوزيع.دار الشروق للنشر  االردن: ،واستدامتها

 ي دار اليازور األردن: ،االستراتيجية والتخطيط اإلستراتيجي م( 0221)وائل محمد  ،وإدريسخالد محمد  ،بني حمدان

 والتوزيع.للنشر 

 دار األحد للطبع والنشر :بيروت ،0ط  ،شاعر القضاة وقاضي الشعراء( م 8110)أحمد  ،تقي الدين. 
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 عالم الكتب الحديث للنشر والتوزيع  :األردن ،8ط  ،إدارة الجودة الشاملة( م 0221)فواز  ،التميمي 

  جامعة األميرة نورة  :الرياض ،والمقارنة المرجعية مؤشرات األداء (،هـ 8302) عبد الرحمنجامعة األميرة نورة بنت

 .عبد الرحمنبنت 

 دار وائل للنشر. :األردن ،مفاهيم وتطبيقات :إدارة الجودة الشاملة (م 0223)محفوظ أحمد  ،جودة 

 عاصرةأفكار عالمية م :األداء البشري الفّعال بقياس األداء المتوازن (م 0220)ماجنز  ،وووترجان  ،وروينيلز  ،جوران، 

 .مركز الخبرات المهنية لإلدارة :القاهرة ،توفيق عبد الرحمن :؛ مراجعة: عال أحمد صالحترجمة

 دار الحامد  :األردن ،0ط  ،وظائف المنظمة ،العمليات اإلدارية ،النظريات :مبادئ اإلدارة الحديثة( م 0283)حسين  ،حريم

  .للنشر والتوزيع

 الدار الجامعية :اإلسكندرية ،لتخطيط وتنمية الموارد البشرية مدخل إستراتيجي (م 0288)راوية  ،حسن. 

 الملتقى العالمي الدولي ،معايير قياس أداء المنظمة في ظل التنمية المستدامة (م 0221)نادية  ،خرخاش، سامية وخرخاش: 

  .الجزائر ،أداء وفعالية المنظمة في ظل التنمية المستدامة

 1العدد  ،مجلة الباحث ،ألسس النظرية لمفهوم األداءتحليل ا (م 0282)الشيخ  ،الداوي.  

 دار غيداء للنشر والتوزيع :األردن ،إدارة األفراد (0221) عبد الوهابعصام  ،الدباغ. 

 نهى  :ترجمة ،الموارد البشرية واألداء المؤسسي :إدارة الجودة الشاملة (م 0281)حسن  ،والظافري عبد هللا ،الدرمكي

 .قنديل للطباعة والنشر والتوزيع :ربية المتحدةاإلمارات الع ،خميس

 دار المريخ للنشر :الرياض ،محمد سيد عبدالمتعال :ترجمة ،إدارة الموارد البشرية (هـ 8302)جاري  ،ديسلر. 

 منشورات جامعة القدس  :األردن ،0ط  ،مبادئ اإلدارة (م 0220)زهير  ،والصباغمحمد  ،محمد والقريوتي ،الذنيبات

 .المفتوحة

 مدى قدرة المنظمات االهلية الصحية بقطاع غزة على تطبيق بطاقة األداء المتوازن  (م 0288)عدنان جواد  ،الرفاتي

(BSC) فلسطين ،الجامعة اإلسالمية بغزة ،رسالة ماجستير غير منشورة ،كأداة لتقويم األداء التمويلي. 

  موقع من  ،؛ الرياض0202لكة العربية السعودية دليل رؤية المم (م 0282) 0202رؤية المملكة العربية السعودية

http://vision2030.gov.sa/ar  

 استخدام مقياس األداء المتوازن في بناء نموذج قياس رباعي المسارات إلدارة  (م 0282) عبد الرؤوفجودة  ،زغلول

 .مصر ،دراسة غير منشورة ،األداء اإلستراتيجي والتشغيلي لألصول الفكرية

 مطبعة النرجس :الرياض ،إدارة الجودة الشاملة منتهى الدقة والتميز في األداء (هـ 8301)فرحان  هللا عبد ،الزهراني. 

 الرياض  ،8ط  ،سيجما ستة تطبيقات على المنشأة الخدمية والصناعية (هـ 8303)خالد سعد  ،سعيد 

 لمسيرة للنشر والتوزيعدار ا :االردن ،0ط  ،التطوير التنظيمي واإلداري (م 0280)بالل خلف  ،السكارنة. 

 دار غريب للنشر والطباعة :القاهرة ،إدارة الموارد البشرية االستراتيجية (م 0228)علي محمد  ،السلمي. 

 دار الحافظ  :جدة ،8ط  ،المعايير العالمية وسوق المال السعودي :حوكمة الشركات (م 0280)محمد تكوك  ،السنوسي

  .للنشر والتوزيع
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 دراسة تطبيقية في المملكة العربية السعودية :قياس كفاءة الموظف العام وتطوير آدائه (م 0280)راشد  عبد هللا ،السنيدي، 

  .الرياض ،8ط 

 الرياض ،0ط  ،صناعة النجاح في سباق التحديات :إدارة الجودة الشاملة (هـ 8301)حامد مالح  ،الشمري. 

 الدار االكاديمية للعلوم :القاهرة ،8ط  ،د البشريةقضايا إعالمية معاصرة في الموار (م 0280)عاطف جابر  ،طه. 

 دراسة  –إطار مقترح لتقييم أداء المنشآت الصناعية في ضوء بيئة التصنيع الحديثة  (م 0220)مصطفى راشد  ،العبادي

 .0العدد  ،السنة الثانية والعشرون ،مجلة الدراسات والبحوث التجارية ،إختبارية

 مجلة  ،الرقابة االستراتيجية وأثرها على زيادة فعالية أداء المنظمات (م 0225)حنان  ،كمانوتر عبد اللطيف ،عبد اللطيف

  .801العدد  ،01المجلد  ،جامعة تشرين ،سلسلة العلوم اإلقتصادية والقانونية ،جامعة تشرين للدراسات والبحوث العلمية

 الصناعية ر نظم تقييم األداء في المشروعات مدخل القياس المتوازن كأداة لتطوي (م 0222)أحمد رجب  ،عبد الملك– 

 .0222العدد  ،المجلة العلمية للبحوث والدراسات التجارية ،نظرية وتطبيقية دراسة

 دار المسيرة  :األردن ،0ط  ،االتجاهات الحديثة في القيادة اإلدارية والتنمية البشرية (م 0282)محمد حسنين  ،العجمي

  .للنشر والتوزيع

 دار األوائل للنشر والتوزيع :االردن ،أنظمة إدارة الجودة (م 0220) عبد الوهابمد مح ،العزاوي. 

 دار وائل للطباعة والنشر :االردن ،8ط  ،المنهجية المتكاملة إلدارة الجودة الشاملة (م 0228)عمر وصفي  ،عقيلي. 

 العلمية للنشر والتوزيعخوارزم  :جدة ،3ط  ،إدارة الموارد البشرية (م 0280) عبد القادرمدني  ،عالقي. 

 خوارزم العلمية  :جدة ،0ط  ،اإلدارة اإلستراتيجية المعاصرة (هـ 8305)نبيل محمد  ،وخليل عبد الرحمنهاني  ،العمري

 .للنشر والتوزيع

 أهمية استخدام مقاييس األداء غير المالية لزيادة فاعلية دور المحاسبة اإلدارية في ظل  (م 0225)غادة منصور  ،غوث

جامعة الملك  ،رسالة ماجستير غير منشورة ،دراسة ميدانية على المنظمات الصناعية في مدينة جدة :ئة التصنيع الحديثةبي

 .جدة ،عبد العزيز

 بيت األفكار الدولية :لبنان ،القاموس المحيط (م 0223)أبي الطاهر مجد الدين الشيرازي  ،الفيروز أبادي. 

 المملكة العربية  ،8ط  ،صالح اإلداري ودوره في تطوير المملكة العربية السعوديةاإل( هـ 8303)محمد مسعود  ،القحطاني

 السعودية 

 ينبع الصناعية. ،الدليل العلمي الشامل للتخطيط الفعال بإستخدام مفهوم األداء المتوازن (هـ 8301)محمد مرزوق  ،كرسوم 

 األردن ،8ط  ،سسي من خالل تكنولوجيا المعلوماتتحسين فعالية األداء المؤ (م 0288) عبد الكريموصفي  ،الكساسبة: 

 .دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع

 دار الفاروق للنشر :القاهرة ،دار الفاروق :ترجمة ،إدارة الموارد البشرية (0221)باري  ،كشواي. 

  مجمع اللغة العربية :القاهرة ،المعجم الوجيز( هـ 8382)مجمع اللغة العربية.  

 الرياض ،0ط  ،الجودة تعاريف وتطبيقات (م 0280) عبد هللا بد العزيزع ،المسعد. 
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  المنظمة العربية للتنمية  :جمهورية مصر العربية ،معجم المصطلحات اإلدارية (0221)المنظمة العربية للتنمية اإلدارية

 .اإلدارية

  المنظمة  :مصر ،ين جودة األداء المؤسسيقياس وتقييم األداء كمدخل لتحس (م 0221)المنظمة العربية للتنمية اإلدارية

 .العربية للتنمية اإلدارية

 الرياض ،مكتبة جرير :ترجمة ،خطوة واحدة صغيرة قد تغير مجرى حياتك :طريقة الكايزن( م 0222)روبرت  ،مورير: 

 مكتبة جرير

 ارة الجودة الشاملة مقدمة في إد :إدارة الجودة المعاصرة (م 0221)غالب  ،وصويصراتب  ،وصويصمحمد  ،النعيمي

 .دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع :االردن ،لإلنتاج والعمليات والخدمات

 عبد هللااحمد  :ترجمة ؛الربحيةبطاقة األداء المتوازن خطوة بخطوة للمؤسسات الحكومية وغير  (هـ 8301)بول آر  ،نيفين 

 .دارة العامةمعهد اإل :الرياض ،سالم سعيد القحطاني :مراجعة الزهراني؛

 خوازم العلمية للنشر والتوزيع. :جدة ،8ط  ،الجودة الشاملة في المستشفيات (هـ8302)ابراهيم مصطفى الهجان  ،الهجان 

 مكتبة جرير :الرياض ،مكتبة جرير :ترجمة ،أساسيات إدارة الجودة الشاملة (م 8111)ريتشارد  ،ويليامز. 

 ة العربية للتنمية اإلداريةالمنظم :القاهرة ،يجي لتقييم األداء المتوازنالبعد االسترات (م 0225)محمد محمود  ،يوسف. 

 

 المراجع األجنبية

 Armstrong, Michael (2008) Strategic Human Resource Management: A Guide to Action, 4th 

Edition, London. 

 Armstrong, Michael and Baron, Angela (2003) Strategic HRM: The Key To Improved 

Business Performance, London: CIPD. 

 Atkinson, Anthony B. (1997) Measurement Of Trends In Poverty And The Income 

Distribution, Cambridge Working Papers In Economics 9712, Faculty Of Economics, 

University Of Cambridge. 

 Besterfield, Dale H. & OTHERS (1995) Total Quality Management, New Jersey: prentice-

Hall inc. Englewood eliffs. 

 Brewster, Chris et al. (2000) Contemporary Issues in Human Resource Management: Gaining 

a Competitive Advantage, Cape Town: Oxford University Press. 

 Brue, Greg (2002) six sigma for managers, New York: McGraw-Hill Companies. 

http://www.ajrsp.com/


 م 2022-2-5| تأريخ اإلصدار:  رابع والثالثونالمجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار ال

  

 

   www.ajrsp.com                                                                                                                           203 

 ISSN: 2706-6495 

 
 Burnett, Jennifer (2010) Statewide Performance Measurement Initiatives, The Council Of 

State Governments. 

 Cheddie, M. (2001) How to Become a Strategic Partner, HR Focus. 

 Clark, G.B. (1995) Systematic Q. Management, Chicago, ASCP Press. 

 Crosby, Philip B. (1984) Quality without Tears, New York: McGraw-Hill Inc.  

 David, L. Goetsch (1994) Introduction To Total Quality: Quality, Productivity, 

Competitiveness, U.S.A.: Prentice-Hall international inc.. 

 De Waal, Andre A. (2006) The Role Of Behavioral Factors And National Cultures In Creating 

Effective Performance Management Systems, Systemic Practice And Action Research, VOL. 

19, No. 1. 

 Deming, E. (1986) Out Of Crisis, Cambridge: MIT, center for advanced engineering study. 

 Elingson, D.A. And Wambsganss, J.R. (2001) Modifying the Approach To Planning And 

Evaluation In Governmental Entities: A Balance Scorecard Approach, Journal Of Public 

Budgeting, Accounting & Financial Management, Spring. 

 Feigenbaum, Armand V. (1989) Seven Keys To Constant Quality, the journal for quality and 

participation, Vol. 12, March. 

 Fitz-enz, J. (2000) Theo ROI of human capital, measuring the economic value of employee 

performance, New York: Amacom. 

 Forest, W. Breyfogle (2003) Implementing Six Sigma: Smarter Solutions Using Statistical 

Methods, New York: wiley-interscience. 

 Frost, Bob (2000) Measuring Performance, measurement international, Dallas. 

 Ho,S.J. And Mckay,R.B. (2002) Balanced Scorecard: Tow Perspectives, The CPA Journal. 

http://www.ajrsp.com/


 م 2022-2-5| تأريخ اإلصدار:  رابع والثالثونالمجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار ال

  

 

   www.ajrsp.com                                                                                                                           204 

 ISSN: 2706-6495 

 
 Jakobsen, Morten (2008) Balanced scorecard development in Lithuanian companies: Case 

study of the Lithuanian consulting engineering company, MSc in Finance and International 

Business, Master thesis, Aarhus School of Business, University of Aarhus, Lithuanian. 

 Janet, C. & Douglas, H. (1996) Strategic Management and Total Quality Management: 

Challenges And Choices, public administration quarterly, vol. 20, no. 2. 

 Juran, J.M. & Frank, M. Grayna (1993) Quality Planning And Analysis, 3rd ed., New York: 

McGraw-Hill Inc.. 

 Kanji, G. K. (2002) Measuring Business Excellence, Rout ledge Studies in Business 

Organization and Networks. 

 Kaplan, Robert S. and Norton, David P. (1992) The Balanced Scorecard Measures That Drive 

Performance, Harvard Business Review, Vol. 70. 

 Kaplan, Robert S. and Norton, David P. (1996) The Balanced Scorecard: Translating Strategy 

Into Action, Boston, MA:Harvard business school press. 

 Kaplan, Robert S., and Norton, David P. (2001) Transforming the Balanced Scorecard from 

Performance Measurement to Strategic Management: Part 1", Accounting Horizons, Vol. 15, 

Issue 1. 

 Lado, Augustine A. and Wilson, Mary C. (1994) Human Resource Systems And Sustained 

Competitive Advantage: A Competency Based Perspective, Academy of Management 

Review, Vol. 19. No. 4. 

 Lipe, M.G., and S. E. Salterio (2001) The Balanced Scorecard: Judgmental Effects of 

Common and Unique Performance Measures, The Accounting Review  

 Martinich, J.S. (1997) Production And Operation Management: An Applied Modern 

Approach, New York:john wiley & sons inc.. 

 Niven, Paul R. (2002) Balanced Scorecard step by step, John Wiley and Sons, Inc., Hoboken, 

New Jersey. Published simultaneously in Canada. 

http://www.ajrsp.com/


 م 2022-2-5| تأريخ اإلصدار:  رابع والثالثونالمجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار ال

  

 

   www.ajrsp.com                                                                                                                           205 

 ISSN: 2706-6495 

 
 Niven, Paul R. (2008) balanced scorecard: step by step for government and nonprofit 

agencies, 2nd edition, Hoboken, NJ: John Wiely & sons. 

 Nor, Rayord, et al. (2008) Human Resource Management: Gaing A Competitive Advantage, 

McGraw-Hill, IRWIN. 

 Parmenter, David (2007) key performance indicators: developing, implementing and using 

winning KPIs, new jersey: John Wiley & Sons Inc.  

 Pfeffer, Jeffrey (1994) Competitive Advantage Through People :Unleashing The Power or 

Workforce, USA: Harvard Business School. 

 Schuler, Randall S. and Jackson, Susan E. (2007) Strategic Human Resource Management, 

USA: Blackwell Publishing. 

 Tabiu, Abubakar (2013) Assessing the Effects of Human Resource Management (HRM) 

Practices On Employee Job Performance: A Study of Usmanu Danfodiyo University Sokoto, 

Journal Of Business Studies. 

 Thomas, Pyzdek (2003) The Six Sigma Handbook, New York: McGraw-Hill Companies. 

 Webster's new collegiate dictionary (1976) Springfield, mass, C and C Marian inc.  

 Wernerfelt, Birger (1984) A Resource-based View of the Firm, Strategic Management 

Journal, Vol. 5. 

 Westgard, J.O. and Bary, P.L. (1985) cost-effective quality control; Managing the quality and 

productivity of analytical process, Washington, AACC press. 

 Wheelen, Thomas L. and Hunger, J. David (2012) Strategic Management and Business 

Policy: Toward Global Sustainability, 13th ed., U.S.A.: Pearson Education Inc. 

 

 العلمي والنشر لألبحاث األكاديمية المجلة ،الحازمي حامد بن طالل بن زياد/ الباحث ،0200©  محفوظة الحقوق جميع

(CC BY NC) 

http://www.ajrsp.com/


 م 2022-2-5| تأريخ اإلصدار:  رابع والثالثونالمجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار ال

  

 

 

   www.ajrsp.com                                                                                                                              206 

 ISSN: 2706-6495 

 

 

 

 م دور استراتيجية قطاع اإلثراء الثقافي والتميز الرياضي لدولة قطريتقي

 )نموذجا تميز رياضة المرأة( 

Evaluating the Role of the Strategy of the Cultural Enrichment and Sports Excellence 

Sector for the State of Qatar (Distinguishing Women's Sport as A Model( 

 المسند سعيد العنودالباحثة/  عدادإ

 دولة قطر العليا، للدراسات الدوحة معهد التنمية، واقتصاديات العامة اإلدارة كلية العامة، اإلدارة في ماجستير

Email: almissned@hotmail.com  

 :الملخص

ي في زيادة مشاركة المرأة في النشاط الرياضاإلثراء الثقافي والتميز الرياضي ية م دور استراتيجيتهدف الدراسة إلى تقي

أو من خالل زيادة مشاركتها في األنشطة المجتمعية الرياضية،  في المنتخبات الوطنية سواء من خالل تمثيل دولة قطر كالعبة 

البحث متمثلة  عداد أداةإتم  هوعلي ،تميز الرياضي للمرأةلاثر استراتيجية القطاع الرياضي الحالية في تحقيق أمعرفة  وذلك من أجل

في مقابالت شخصية بهدف جمع البيانات والمعلومات من العاملين في مجال الرياضة والمختصين في وضع الخطط االستراتيجية 

ائج من جموعة من النتوتوصلت الدراسة إلى م ،بلغ عدد المقابالت ست مقابالتحيث  ،شراف على تنفيذهاللقطاع الرياضي واإل

 الرياضي الخطط االستراتيجية للقطاع من وضعبدءا برياضة المرأة هتمام الا برز القطرية:في مجال حوكمة رياضة  :أهمها

خاصة القاعدة البيانات  وتضمينها فيالعمل على مراجعة التشريعات والسياسات الرياضية ب الرياضية، مروراوالمؤسسات 

خطط  جميع ركزت :رفع مستوى مشاركة المرأة في الرياضة المجتمعيةثر االستراتيجية على أمجال  في، الرياضي بالقطاع

كن الزال ل، والتوجهاتتلك تدعم التي عالمية اإلحمالت من خالل الزيادة المشاركة المجتمعية على  الرياضي القطاعفي  الشركاء

جد ن  ورعايتهم:في مجال برامج اكتشاف الموهوبات ، للمرأةية ت الرياضآالنظر في تخصيص المنش إعادة إلى حاجة ماسة هناك

 امج الخاصةالبر تفعيلجل أمن للتعاون  ماسة لذا هناك حاجة ؛لموهوباتلضمن رعاية توال تومتذبذبة أن أغلب البرامج استكشافية 

تضمن تطور  البرامج التين تم وضع مجموعة م  :تميز الرياضي للمرأةالزيادة  مجال أثرفي ، رياضياالموهوبات  رعايةب

أة، المررياضة  أنواع تغطي هذه البرامجحيث  الوطنية المتكاملة لتطوير الرياضة عن الخطة ليبدكالرياضة في دولة قطر 

في الهدف الثاني  السنوية المحددةال يتفق مع الزيادة التراكمية  وهذا ،%2عدد الالعبات في جميع الفئات العمرية بنسبة انخفاض و

ية وهذا ال يتفق مع الزيادة التراكم ،( الفنية، واإلداريةوعدم تحقيق زيادة في عدد الكوادر القطرية ) الثامنة،نتيجة الوسيطة لل

 السنوية المحددة في الهدف الثالث للنتيجة الوسيطة الثامنة .

ورعاية  افاكتشبرامج  للمرأة،المجتمعية  الرياضة المرأة،حوكمة رياضة  الرياضي،التميز ، ثراء الثقافياإل المفتاحية:الكلمات 

 .الموهوبات
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Evaluating the Role of the Strategy of the Cultural Enrichment and Sports Excellence 

Sector for the State of Qatar (Distinguishing Women's Sport as A Model( 

Abstract:  

The study aims to evaluate the role of cultural enrichment strategy and sports excellence in 

increasing women’s participation in sports activity, whether by representing the State of Qatar as 

a player in the national teams or by increasing their participation in community sports activities, 

to know the impact of the current sports sector strategy in achieving sports excellence for women. 

Accordingly, the research tool was prepared represented in personal interviews to collect data and 

information from workers in the field of sports and specialists in developing strategic plans for the 

sports sector and supervising their implementation. The number of interviews reached six, and the 

study reached a set of results, the most important are: Governance of Qatari sports field: The 

interest in women's sport has arises, starting with the development of strategic plans for the sports 

sector and sports institutions, through working to review sports legislation and policies and include 

them in the database of the sports sector, In the field of the strategy’s impact on raising the level 

of women’s participation in community sports: All partners' plans in the sports sector focused on 

increasing community participation through media campaigns that support these trends, but there 

is still an urgent need to review the allocation of sports facilities for women, In the field of discover 

talent and sponsorship: We find that most of the programs are exploratory and fluctuating and do 

not include sponsorship for the talented; so, there is an urgent need for cooperation in order to 

activate programs for the sponsorship of talented athletes, In the field of the effect of increasing 

women’s sports excellence: A set of programs have been developed to ensure the development of 

sports in the State of Qatar as an alternative of the integrated national plan for the development of 

sports, as these programs cover the types of women’s sports, and the number of female players in 

all age groups decreased by 2%, and this does not agree with the annual cumulative increase 

specified in the second goal of the eighth intermediate result, and the failure to achieve an increase 

in the number of Qatari cadres (technical and administrative), and this is inconsistent with the 

annual cumulative increase specified in the third goal of the eighth intermediate result.  

Keywords: Cultural enrichment, Sports excellence, Women's sports governance, Women's 

community sports, Talent discovery and care programs. 
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 .واإلطار العام للدراسة األول: المقدمةالفصل 

 مقدمة الدراسة:  -1

العصور، وقد اختلفت هذه األهمية من حيث النوع والحجم باختالف  مركبرى في أي مجتمع على تمثل المرأة أهمية 

العالم  في جميع دولمستوى الدعم الذي يعطى لها، والسلطة التي توكل إليها حيث أصبحت للمرأة مكانتها كما لم تكن بالسابق 

يد من نصاف المرأة في تمثيلها العادل في العدإالمجتمعات فيما بينها في تمكين و ناهيك عن التنافس الحادث بينالمتقدم وغيره، 

 (، وال شك النشاط الرياضي نال من هذا التنافس نصيب.2102 ،النشاطات االقتصادية واالجتماعية والسياسية والصحية )مجدي

وفق توجيهات داعمة من حضرة سمو أمير البالد المفدى،  في كافة المجاالت مرأة في دولة قطر مكانه متميزةال تبوأت

ستجابة اصبحت المرأة القطرية تنافس الرجال في شتى المجاالت اإلدارية والفنية والعلمية من خالل االلتزام والجهد والطموح إذ أ

والجدير بالذكر أن تعزيز دور المنظمات المجتمعية الخاصة بالمرأة ساهم في  ،ني حرلتوجهات األمير وتحقيقا لذاتها ككيان إنسا

يمان الدولة بدور الرياضة في إفي ضوء ذلك االهتمام في دعم المرأة مع ، و(2121 ،دعم مشاركتها وتميزها ) وزارة الخارجية

كإحدى اللجان التابعة  2111ة المرأة القطرية عام صناعة التغير في المجتمعات وتحقيق االزدهار جاء قرار تأسيس لجنة رياض

تحسين األداء الرياضي النسائي وتعزز مشاركة المرأة المجتمعية إلى لألمانة العامة للمجلس األعلى لشؤون األسرة والتي تهدف 

 ة ) لجنة رياضة المرأةتم إدراجها تحت مظلة اللجنة األولمبية القطري 2110وفي عام  ،وتمثل قطر رياضيا في المحافل الدولية

 (.2121 ،القطرية

قطر باعتباره أحد مكونات ركيزة التنمية االجتماعية لرؤية قطر  ةحد القطاعات الرئيسة لدولأيعتبر قطاع الرياضة 

قيق ما بالقطاع الرياضي من أجل تح ةوعليه فقد اشتملت استراتيجيات التنمية الوطنية للدولة على استراتيجيات خاص ،2101

زيادة  :وطنية األولى تم التركيز على ثالث نتائج وهيتنمية الفمع تطوير استراتيجية ال ،نو إليه الدولة من خالل هذا القطاعتر

لة قطر االرتقاء بمستوى الرياضة في دو ،تحسين التخطيط للمرافق الرياضيةو ،الصحي ةالمشاركة المجتمعية وتعزيز نمط الحيا

للفوز  مما أهلهامجال تحسين المرافق الرياضية وتطويرها  نجاحات فيحققت قد نجد أن الدولة  ،(2100 ،التنمية)استراتيجية 

في  ا، كما حققت ارتفاع2122الفوز بتنظيم كأس العالم لكرة القدم  :سبيل المثال وليس الحصر كبيرة علىباستضافة بطوالت 

م مجال رياضة المرأة لم يت. إال أن م في المحافل الرياضية مشاركاته اوأيضا ارتفاع ،مشاركات الرجال في الرياضة المجتمعية

ت النتائج بين إذ بالندرة؛تتسم مشاركات المرأة في البطوالت الخارجية حيث تحقيق األهداف المرجوة حيث التزال األعداد متدنية 

 ةالعب 222لين باإلضافة إلى من المسج %7بنسبة  ةالعب 0442بلغ عدد الالعبات المسجالت في االتحادات  2102أن في عام 

سم بالندرة حيث شاركت ست مشاركات على تت بينت أن عدد المشاركات الخارجية كما ،مسجلة في لجنة رياضة المرأة القطرية

جتمعية أما بالنسبة للمشاركات الم ومشاركتين على المستوى اإلقليمي، ،سيويومشاركتين على المستوى اآل ،المستوى الخليجي

لم يقوموا  %44جمالي السكان مقابل إمن  %22بينت استراتيجية التنمية الثانية أن نسبة المشاركات شكلت  2102في عام 

 بالمشاركة.

عت في ضوء نتائج االستراتيجية األولى ض  و   2122 – 2104استراتيجية التنمية الوطنية الثانية لدولة قطر  أن نجدوبهذا 

  ،اهواجهتفعملت على التغلب على التحديات التي 
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 ،2101باإلضافة إلى وضع أهداف تسهم في تحقيق تطلعات دولة قطر في هذا القطاع بما يصب في تحقيق رؤية قطر 

ضمن استراتيجية التنمية الوطنية الثانية تحت مسمى قطاع اإلثراء الثقافي  2122 – 2104وتندرج استراتيجية القطاع الرياضي 

ملية خلق منظومة ثقافية ورياضية وشبابية فعالة تدعم المجتمع في ع :حقيق نتيجة رئيسة هيوالذي يسعى إلى ت ،والتميز الرياضي

مة القطاع حوك :تسهم في تحقيقها هيالتي وسيطة النتائج مجموعة من ال وينتج عن ذلك ،التقدم مع الحفاظ على ثوابته وهويته

يادة زو ،خلق مواهب وطنية متميزةو ،عم المواهب والقدراتدو ،رفع مستوى المشاركة المجتمعية ثقافياً ورياضياً ، والرياضي 

أعداد المشاركين في المنتخبات الوطنية من العبين وإداريين وفنين، والرياضة كوسيلة لزيادة الدخل واالستثمار والرياضة كأداة 

عليه جاءت الدراسة الحالية و ،(2102 ،للتواصل اإلقليمي والدولي بشكل يعكس صورة دولة قطر الحقيقة ) استراتيجية التنمية

 ثراء الثقافي والتميز الرياضي رياضة المرأة. لتسلط الضوء بشكل مفصل على مدى دعم استراتيجية قطاع اإل

 :دراسةمشكلة ال -2

الهتمام بالرياضة والعمل على وضع االستراتيجيات الالزمة لالرتقاء بها إال أن ل كافة الجهود الموجهة بالرغم من

حيث بينت نتائج استراتيجية التنمية الوطنية األولى مجموعة من التحديات في مجال رياضة المرأة  ،ة لم تحقق الكثيررياضة المرأ

افق وقلة استخدامها للمر ،وندرة تمثيلها لدولة قطر في المحافل الدولية ،تتمثل في قلة مشاركة المرأة في األنشطة المجتمعية

ليه ركزت وع ،إليه في رياضة المرأة ما تسعىتراتيجية القطاع الرياضي األولى لم تحقق لذلك يمكننا القول أن اس ،الرياضية

على التغلب على هذه التحديات مع المضي قدما نحو التميز  2122- 2104استراتيجية القطاع اإلثراء الثقافي والتميز الرياضي 

ية خلق منظومة ثقافية ورياضية وشباب :وهي دف أساسله ة واحدةيسولتحقيق ذلك وضعت نتيجة رئ ،الرياضي في كافة مجاالته

لكل  يدحدم تحيث ت ،وسيطةال مجموعة من النتائجفعالة تدعم المجتمع في عملية التقدم مع الحفاظ على ثوابته وهويته ينبثق منها 

 .منها األهداف المرجوة والبرامج الخاص بها

ر على تميز وتؤث ،مرتبطة بالمجال الرياضي بشكل مباشر نتائج وسيطة على أربعالضوء  تركز الدراسة على تسليطس

من  يعومستوى رف ،تحقيق حوكمة فاعلة على مستوى القطاع وهي: ،رياضة المرأة وتسهم في حل التحديات التي ذكرناها مسبقا

(، ويمكن 2102 ،يةالتنم )استراتيجيةورياضة ذات مستوى متميز  ،ومواهب رياضية وطنية متميزة ،المشاركة المجتمعية رياضيا

لى زيادة فعالية ع والتميز الرياضياستراتيجية قطاع اإلثراء الثقافي  هو دورما  التالي:صياغة مشكلة البحث في السؤال البحثي 

  مشاركة المرأة في الرياضة؟

 أهمية الدراسة:  -3

إذا ما قورن بفئات المجتمع ن االهتمام بأبحاث المرأة قليل جدا إتعود أهمية الدراسةةةةة لموضةةةةوع الدراسةةةةة نفسةةةةه حيث 

ث وعليه سةةيشةةكل هذا البح ،األخرى، باإلضةةافة إلى قلة األبحاث في مجال الرياضةةة القطرية بشةةكل عام والنسةةائية بشةةكل خاص

ما من الناحية العملية سةةوف يقدم تقييم لدور أإضةةافة لما سةةبق تقديمة من أبحاث تهتم بالمرأة مما يبرز األهمية العلمية للدراسةةة، 

وفي ضةةةةوئها سةةةةوف يتم  ،إنجازه وما تممن خالل الوقوف على ما تم التخطيط له  ،تراتيجية الحالية في دعم رياضةةةةة المرأةاسةةةة

يجية القطاع استراتوضةع توصةيات وأبحاث مسةتقبلية سةوف تسةهم في بناء التوجهات االستراتيجية القادمة لرياضة المرأة ضمن 

 اإلثراء الثقافي والتميز الرياضي.
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  :الدراسةأهداف  -4

م دور استراتيجية القطاع الرياضي في الدولة في زيادة مشاركة المرأة في النشاط الرياضي سواء يتهدف الدراسة إلى تقي

المرأة للرياضة ومشاركتها في األنشطة المجتمعية  مشاركةأو من خالل زيادة  ةمن خالل تمثيل دولة قطر كالعبة رياضي

 الرياضية، وذلك من أجل:

  على مدى االهتمام برياضة المرأة عند العمل على حوكمة القطاع الرياضي.التعرف 

 .التعرف على أثر االستراتيجية الحالية للقطاع الرياضي في زيادة مستوى مشاركة المرأة في الرياضة المجتمعية 

  .التعرف على ما تم إنجازه في مجال برامج اكتشاف الفتيات الموهوبات ورعايتها 

  ر االستراتيجية الحالية في زيادة التميز الرياضي للمرأة في قطر.ثأالتعرف على 

 منهجية الدراسة: -5

الذي يهتم بدراسة وجمع وتلخيص وتصنيف المعلومات والحقائق  االستنتاجي الوصفيتمثلت منهجية الدراسة في المنهج 

و القضايا أو المشاكل التي يرغب الباحث خر من الظواهر أآالمدروسة المرتبطة بسلوك عينة من الناس ووضعيتهم، أو أي نوع 

في دراستها لغرض تحليلها وتفسيرها وتقييم طبيعتها للتنبؤ بها وضبطها، ويهدف إلى جمع بيانات ومعلومات كافية ودقيقة عن 

 (.2100الموضوع ومن ثم دراسة وتحليل ما تم جمعه من بيانات ومعلومات. )حريزي وغربي، 

 أداة الدراسة: -6

 .هباحثة في هذه الدراسة بشكل أساسي على المقابالت الشخصية لمناسبتها لطبيعة البحث وهدفاعتمدت ال  

 مجتمع وعينة الدراسة: -7

  العاملين في وضع وتنفيذ الخطط االستراتيجية للقطاع الرياضي في دولة قطر.جميع مجتمع الدراسة: يشمل 

  ل الرياضةةةة والمختصةةةين في وضةةةع الخطط االسةةةتراتيجية من العاملين في مجاغير احتمالية هادفة عينة الدراسةةةة: عينة

 شراف على تنفيذها. للقطاع الرياضي واإل

 حدود الدراسة:  -8

 .)الموضوعية: اقتصر على دراسة رياضة المرأة بجميع فئاتها )الرياضة المجتمعية ورياضة المحترفين 

 .المكانية: دولة قطر 

  2120شهر أبريل  –الزمانية: شهر يناير. 
 

 .واإلطار النظري للدراسة األدبيات لثاني:االفصل 

 األدبيات: -1

 السابقة:الدراسات  -أ

وجدت الباحثة العديد  ،في مجال الدراسةالعلمية المتخصةصةة  التوالدوريات والمج ،كثير من الدراسةات االطالع علىبعد 

 ،الموضوع بشكل عام وليس خاص برياضة المرأةمن الدراسات التي تناولت 
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لتي ا  -محل الدراسة  –على أربعة نتائج وسيطة يات المتناولة موضةوع الدراسةة من خالل تسةليط الضةوء األدب مراجعةتم  

-2104نتائج  الوسيطة الستراتيجية  قطاع االثراء الثقافي والتميز الرياضي المن مجموع  تؤثر بشكل رئيسي في رياضة المرأة

تفعيل برامج الموهوبين ، ومشةةاركة المرأة في الرياضةةة المجتمعيةزيادة  ،حوكمة القطاع الرياضةةي :هي، وفي دولة قطر 2122

 .التميز الرياضي ، وواكتشافهم

 : كما يليأبرز الدراسات التي لها صلة مباشرة بموضوع الدراسة تلخيص يمكن و

 حوكمة رياضة المرأة: -1

المنظمات الدولية من أجل إلى الجهود التي قامت بها  ":في دراسةةتها حسةةن" إشةةارةينسةةب ظهور مصةةطلح الحوكمة حسةةب 

ينه نسةةةان وتنظيم العالقة بالتنمية االنسةةةانية بمختلف مجاالتها وتطور المفهوم خالل هذه السةةةنوات بما يضةةةمن تحقيق مصةةةلحة اإل

 الدولة.وبين 

ة فتعرف مؤسةةةسةةة ،همن حسةةةب منظور يعرفهجماع من قبل الباحثين فكال إيوجد  مصةةةطلح الحوكمة واللتعريفات ال تتعدد

وتعرفها منظمة  التعاون  ،إدارة المؤسةةةةةةسةةةةةةات والتحكم في أعمالها خاللهيل الدولية الحوكمة على أنها النظام الذي يتم من التمو

، (2102 ،) حسنالمصلحة  وأصحابدارة دارة الشركة ومجلس اإلإها العالقات التي تربط بين القائمين على أنعلى  االقتصةادي

في عالم الرياضةةة هي اتجاه إداري حديث يتضةةمن مجموعة من المبادل والقواعد التي حسةةب دراسةةة الشةةافعي والحكيم لربطها و

داري داخل العمل اإل والمسةةةاواةفصةةةاح والشةةةفافية والعدل داء من خالل العمل بمبادل اإلوالتميز في األ الجودةترمي إلى تحقيق 

 (. 2104 ،في الهيئات ومؤسسات الرياضية  ) الشافعي والحكيم

إلى أن في رياضةةة المرأة تتعامل الحوكمة مع قضةةايا مثل تطوير التوجه االسةةتراتيجي واألهداف " الم "دراسةةة تشةةير 

والتأكد من أن األخير يتصةةرف في مصةةلحة األعضةةاء  ،ومراقبة األداء وتقييمه من قبل مجلس اإلدارة ،داخل المنظمة الرياضةةية

) Lam, 2014(، بأن الحوكمة تحدد  قواعد ممارسةةةة الرياضةةةة النسةةةائية  "لوريه وتاي"كال من  ضةةةاف على ذلك في دراسةةةتهأو

هي مسةةؤولة عن تطوير الرياضةةة النسةةائية في جميع أنحاء العالم وتسةةاهم في تحقيق األهداف التنظيمية، كما ، وللتأكد من تنفيذها

ي المسابقات اسبة ألهليتهن فتعمل على تحسين المعايير المن، وأنها تسةهم في ضمان تمثيل النساء بشكل جيد في صناعة الرياضة

التحكم في اتجاه الرياضةةةةة والتحكم سةةةةاعد في باإلضةةةةافة إلى ذلك أن الحوكمة ت ،(Yeh & Taylor, 2011الوطنية والدولية  )

مسؤولة عن لاالمستويات اإلدارية ، و، وتشةجع التدابير التي تضةمن إشةراك المرأة في الرعاية الصةحية والطبية للرياضةيينالفني

 (.Parent, Hoye & Girginov, 2018شعبية الرياضة النسائية وأعضاء الفريق لتعزيز الرياضة وتطويرها )توسيع 

 مشاركة المرأة في الرياضة المجتمعية: -2

 الرياضةةةة هي لغة عالمية تجمع األشةةةخاص المتنوعين مًعا ويمكن أن تسةةةاعد في إرسةةةاء السةةةالم وتحقيق األهداف التنموية  

جسدي ثر عليها نفسي وأفي حياتها لما للرياضة من دور و اساسيأ افهي تلعب دور المرأة،لمجتمع وخاصة لمختلف الشرائح في ا

 .((Maguire et al.,2020الماضي العام  "خرونآماجوير و"كده في دراسته أ وهذا ما
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في دراسة إلى عدم " دان اوجي"رجع إذ أ زال هناك قيود تحول من مشاركة المرأة فيها،ما أنههمية إال وبالرغم من هذه األ

األنظمة االجتماعية والثقافية األبوية فضالً عن مخاوف السالمة التي أدت إلى وضع مدونات همها أاسباب من  إلى عدةمشاركتها  

لتفعيل ، و(Ogidan, Onifade & Ologele, 2013)سلوك مختلفة للنساء تمنعهن من المشاركة الكاملة في األلعاب الرياضية 

عددة تسهل متمناطق وفي  توفير مساحة مخصصة لألنشطة الرياضية النسائية على "هوفيدين"يؤكد المرأة في الرياضة مشاركة 

إدراج من المهم  ، وكما أن إنشاء برامج منفصلة للنساء يشجع مشاركتهن في الرياضة،(Hovden,2012) عملية الوصول إليها 

 ،لرياضياتافي تشجيع وتحفيز ودعم ن مما له األثر الستمرارهبرامج أمر ضروري اله لمثل هذلرياضية النساء في مجلس القيادة ا

مكنهم الذين ي ،يضا يؤدي اتخاذ خطوات إشراك المزيد من النساء في الرياضة إلى إنشاء عدد أكبر من المؤثرين في هذا القطاعأو

 .(United Nations HumanRights,2012)التأثير في سلوك الزميالت وسلوكهن تجاه الرياضة 

 :للفتيات الرياضية المواهب اكتشاف برامج -3

سةةاسةةيات مشةةةاركة المرأة في أتعد برامج تحديد المواهب واكتشةةافها ضةةرورية من  2104عام   "ابيسةةاي " حسةةب دراسةةة

ا –تسةةةةةاهم هذه البرامج  ؛ إذ  (Abisai, 2014)الرياضةةةةةة في وقت مبكر   بين في الجهود المبذولة لتحقيق المسةةةةةاواة  - أيضةةةةةً

الجنسةين من خالل دعم مشاركة المرأة ومدخالتها وتأثيرها في الصناعة التي تقدر بمليارات الدوالرات، باإلضافة إلى ذلك  تعد 

 ،دنيةوتطوير قةدراتهن العقليةة والب ،ر الفرص لتعزيز احترامهن  لةذاتهنيتطو والتي تعمةل على الفتيةات  ةالبرامج مهمةة في حيةا

 يمكنهن المساهمة في المجتمعمما مسؤوالت  نوهي عوامل  ضةرورية في تأسةيس هوية الفتيات ليصبح ،والمهارات االجتماعية

(Gimenez, 2012-Rion & Mendez-(Fernandez على أهميةةة توفير البرامج الةةداعمةةة  ورقةةة عمةةل بحثيةةة كةةدتأ، كمةةا

ن موفير فريق مختص يعمل في هذه البرامج كدت على أهمية تأكما  ،الموهبة في تنمية للموهوبين بشةةةةةةكةل مبكر لما له من دور

 (.2102،للتعامل مع المواهب والعمل على صقلها )الشريفة كفاءال ذوي

 التميز في الرياضة االحترافية للمرأة: .4

هو التعويض  ةورياضةةة الهوا االحترافيةسةةاسةةي الذي يحدد الفرن بين الرياضةةة ن االختالف األ" إمكاردل "حسةةب دراسةةة 

كامل بينما يحصةةةةةل المحترف على  أوبدوام جزئي  اقد يكون موظف ةالالعب في فئة الهوا إن الالعب، حيث عليهيحصةةةةةل الذي 

ز المرأة لكي تتمي الدولية، وعليهفي المحافل الرياضية ه عب المحترف هو من يمثل بلدالالكما أن  ذاتها،من الرياضة ه لقمة عيش

  .(McArdle,2016)مكانية مشاركتها إا بما يضمن وتعمل بجد على تطوير أدائهالبد أن تكون متفرغة 

من  دأنها تزينشةةطة الرياضةةية المجتمعية حيث تختلف عن األزيادة مشةةاركة المرأة في رياضةةة النخبة أن  "ريسةةير" أوضةةح

 لى إشةةةارتهإ باإلضةةةافة الرياضةةةية،هدافهم أفعليها التعاون فيما بينهن واالجتهاد لبلوغ  الرياضةةةي، لذلكاالعتراف بها في المجال 

بينت  2121وفي دراسةةةةةة غير منشةةةةةورة للباحث عام  (، Reeser،2112) المجتمع بدعم المرأة وتقديم الحوافز لها ألهمية دور

  :النتائج أن من أهم العوامل لتميز رياضة المرأة في قطر هي

 الرياضي.رغبة الداخلية للمرأة الستكمال مشوارها الب العامل الذاتي متمثال 

 الدولة.ية الرياضية الخاصة للسيدات في مناطق مختلفة في توفر البن 
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  التوجه.بنى هذا تندية تأوجود التعامل االحترافي مع المرأة من حيث تواجد نام التعاقد وتوافر 

  عليه  ىبنأسةةةةةةاس ت   إلىوتحويلها لتغلب على التحديات لوسةةةةةةيلة المثلى النها إتمكين المرأة من اإلدارة الرياضةةةةةةية حيث

 (.2121 ،ة النسائية )المسندالرياضي

 السابقة: راساتتلخيص الد -ب

اضةةة يتعلق بحوكمة رييما كثيرة خاصةةة فبليسةةت توصةةلت أنها السةةابقة في مجال رياضةةة المرأة  الدارسةةات لبحث فيابعد 

لدعم  اسةةةةةاسةةةةةألكن يمكن اعتبار الحوكمة  الرياضةةةةةي،وقد يرجع السةةةةةبب في ذلك إلى حداثة مفهوم الحوكمة في المجال  المرأة،

كسابها إأة في النشاط الرياضي وربرامج الموهوبات لتكون بداية النخراط الم تحدياتها، وتنظيمالرياضة المجتمعية والتغلب على 

 يا.رياضداريات وتمكين المرأة الرياضي للرياضيات والمدربات واإل باألداءوسبيل لالرتقاء  ،الكثير من فوائد الرياضة

ف تدعم سو ةن االتجاه نحو حوكمة الرياضة بشكل عام يعتبر خطوة صحيحأطر نستطيع القول دولة ق سةقاط ما سةبق علىإب

الموهوبات، يجابي على كل من الرياضةةةةة المجتمعية وبرامج اكتشةةةةاف اإل باإلرثتطلعات الدولة في هذا المجال وسةةةةوف يعود 

 ختلف مجاالت الرياضة.مي دعم المرأة الرياضية في أالنخبة  ورياضة

 :النظري للدراسةطار اإل -2

 قطر: دولة في الرياضي القطاع استراتيجية (أ

رتبط هذا اللقب بمدينه الدوحة عاصةمة دولة قطر وذكر في العديد من المحافل الرياضية ا ( الدوحة عاصةمة الرياضةة) 

ي مجال الرياضةةة جزته فأنيشةةير الجميع أنها نالت هذا اللقب بجدارة لما ، ومن منافسةةات ومؤتمرات وبرامج ومبادرات وغيرها

 ،الرياضةةية جياللتكنولوت رياضةةية صةةديقة للبيئة ومسةةخرة آت الرياضةةية لتكون منشةةآمن تميز في بنى تحتيه غيرت مفهوم المنشةة

 ،رياضين طموحين تواقين لرفع اسم دولتهم على منصات التتويج، ووقدرات بشةرية بخبرات تنظيمية عالمية لألحداث الرياضية

، حيث أن 2101للوصةةةول لرؤية قطر  التغير المطلوبة قطر للرياضةةةة كوسةةةيلة لتنمية المجتمع وخلق اسةةةتخدام دول على عالوة

فهو  ،على باقي قطاعات الدولة ثرأدراك لألبعاد المختلفة للقطاع الرياضةةةةةةي ولما له من إقادة دولة قطر تعاملوا مع الرياضةةةةةةة ب

عن  تغاضةةينمألخرى اات وتبادل الخبرات وبناء العالقات مع الدول مجال لتالقي الشةةعوب المختلفة واالنفتاح السةةليم على الثقاف

اضةةةةية والروح الري والنزاهةجميع االختالفات العرقية والدينية والتعليمية واالقتصةةةةادية واالجتماعية هادفين إلى نشةةةةر السةةةةالم 

 2104عام  "بول وريتشةةارد"من  ن الرياضةةة خلقت لدولة قطر قوتها الناعمة كما ذكر كالأ(، ومثال على ذلك نجد 2102)قطر،

إلى فوزها بتنظيم بطولة كأس العالم لكرة القدم  2112 اآلسيويةمن األلعاب  بدءامن خالل استضافة البطوالت الرياضية الكبرى 

ففي كل  ،فنجد انخراط قطر في الرياضةة عزز عالقتها بشكل كبير بالعالم وغير مفهوم العالم عن الدولة الصغيرة 2122قطر  –

 دولة قطر هإلي ما وصةةةةةةلت(، إن الوصةةةةةةول إلى paul,2015في الرياضةةةةةةة من أجل الجميع ) ما تبذلهن أكدت قطر على أ ةمر

عند وضةةةةةع رؤيتها   بهمن التخطيط االسةةةةةتراتيجي المدروس الذي قامت  اجزء كان إذ رياضةةةةةيا اليوم لم يكن من باب الصةةةةةدفة 

خذت خطوات في ضةةةةةةوء الخطط التنموية الوطنية الخاصةةةةةةة أضةةةةةةي ثم من القطاع الريا المرجوةهداف فهي حددت األ ،2101

كما  ،في هذا المجال على أهمية التخطيط االسةةةةةةتراتيجي للدول حيث يوجه العمل نحو الرؤية "الكناني"حيث يشةةةةةةير  ،بةالقطةاع

 (.2107وفعالية وجودة )الكناني، بكفاءةفضل النتائج أتضمن عملياته على تحقيق 
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أول استراتيجية وطنية لقطاع الرياضة في دول قطر وتمثل استكماال  2102-2100اع الرياضة مثلت اسةتراتيجية القط

يادة ز كما يلي:التزمت هذه االسةتراتيجية بتحقيق ثالثة نتائج رئيسة  ،2102 -2114للخطة السةتراتيجية للجنة األولمبية القطرية 

تطوير ، وانهيالرياضةةية لتكون للعامة ورياضةةي النخبة وتحسةة تكامل تخطيط اسةةتخدام المرافق، ومشةةاركة المجتمع في الرياضةةة 

على التحديات التي تواجهها ذاك الحين من للتغلب سةةةةةعت الدولة من خالل هذه النتائج ،عملية بناء المواهب الرياضةةةةةية وزيادتها

 المجتمع الذي يتسةةةم بالخمول فرادأسةةةلوب حياة أمن التكاليف الناجمة عن  التي تواجه العديدمن الدول  -هاكغير-صةةحي الالنظام 

 ،وقلة النشاط البدني، واالستفادة بالمقابل من المميزات التي توفرها الرياضة فهي تساهم في تعزيز الصحة النفسية والبدنية للفرد

إلى اسةةةةةةتخدامها كأداة للمشةةةةةةاركة  باإلضةةةةةةافة ،المجتمعاتالروابط االجتماعية وانفتاح المجتمع بشةةةةةةكل سةةةةةةليم على غيره من و

 مجموعة  تم وضةةعالنتائج وفي ضةةوء هذه  ،لدبلوماسةةية والسةةياسةةية واالقتصةةادية والتعليمية بشةةكل يرسةةم مكانة دولة قطر دولياا

  :كما يليساسية أمشاريع 

  المشاركةمشروع استقصاء مستوى. 

  النشيطة.مشروع حملة قطر 

  والترفيهية.الرياضية  الوطنية للمرافقمشروع الخطة 

  (2100،االستراتيجية للمدربين والمسؤولين الفنيين )إستراتيجية قطاع الرياضة رياضيين، واإلدارةالنموذج مسار بناء 

 ولية، زيادةالدالعديد من المنافسات احتضنت األولى هو توفير البنية الرياضة التي  اإلسةتراتيجيةالخطة  أنجزته أهم ماومن 

غط الض مما زادعدد السكان والتركز في وسط الدولة  زيادةم التحديات أه والدولية، ومنمشةاركة الرجال في المنافسات المحلية 

 شةةةآتإلى منراضةةةي وصةةةعوبة تحويلها إلى غالء األ باإلضةةةافةفادة بعض الفئات منها تعلى المرافق الرياضةةةية وقلة فرصةةةة اسةةة

اضةةة و ريأاضةةة المجتمعية للطموح الرياضةةي لدولة قطر سةةواء في الري ال ترتقيجانب المرأة التزال مشةةاركتها  رياضةةية، ومن

 النخبة.

ت اسةةتراتيجية القطاع الرياضةةي الثانية بشةةكل مختلف حيث تم دمجها مع اسةةتراتيجية القطاع الثقافي ويعود السةةبب ءجا

من وزارة الرياضةةةةةةة ووزارة الثقافة والفنون والتراث والشةةةةةةباب واسةةةةةةتحداث وزارة الثقافة ل في ذلك إلى دمج اختصةةةةةةاص كل

ن يبتعي 2104لعام  02ميري رقم بتعديل بعض أحكام القرار األ 2102لعام  4ميري رقم ك وفقا للقرار األوالريةاضةةةةةةة وجةاء ذلة

، حيث تختص الوزارة بوضع استراتيجية قطاع الثقافة والرياضة بناء على  ما تم إنجازه في استراتيجية الوزارات اختصةاصات

ئيسة واحدة وعليه تم تحديد نتيجة ر ،ية الثراء الثقافي والتميز الرياضيالتنمية الوطنية األولى لكل وزارة  تحت مسةمى استراتيج

، ”وقيمه على ثوابته منظومة ثقافية، رياضية، شبابية فاعلة خالقة تدعم المجتمع في حراكه نحو التقدم مع حفاظه“ :للقطاع وهي

النتائج يوضةةح 0انظر للجدول رقم ،مشةةروعا  20برامج رئيسةةية تعمل على تحقيق  4، وهدفا 24، ونتائج وسةةيطة 4نبثق منها او

 .(2102 ،) استراتيجية التنميةالوسيطة واألهداف و البرامج / المشاريع والجهات المنفذة التي تساهم في الوصول إليها
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ة اة بهدف دعم نمط الحييزيادة المشةةةةةاركة المجتمع :نالحظ إن في كلتا االسةةةةةتراتيجيتين سةةةةةعى القطاع الرياضةةةةةي إلى

ت مع آشةةتحقيق االسةةتخدام األمثل للمن، وداريينإو أين يو فنأرد، والتميز الرياضةةي للمنتخبات الوطنية سةةواء كالعبين الصةةحي لل

ر من عناصةةةةةة باعتبارهان يسةةةةةةتمر التركيز على هذه الجوانب أمن المتوقع ، وتزايةد عةددهةا وتزايد الطلب عليها في الوقت ذاته

ن ن يكوأي أنجازها بشكل موضوعي إلكن البد من الوقوف على تقدم في ، وبها وضمان االرتقاءنجاح الحركة الرياضةة  سةاسأ

 قيادة بها.ال واهتماممن أجل ضمان تقدم واستفادة الجميع من الرياضة  ،في مختلف الفئات الممارسة للرياضة االتقدم فيها محقق
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ج / المشاريع والجهات المنفذة الستراتيجية االثراء الثقافي والتميز النتائج الوسيطة واألهداف والبرام( يوضح 1لجدول رقم )ا

 2022-2018الرياضي 

 2022-2018استراتيجية التنمية الوطنية الثانية لدولة قطر المصدر: 

 

 المرأة: رياضة فيو الرياضي المجال في الحوكمة (ب

 لعامةا المصةةةةةةلحةوالمنظمات الدولية من أجل تحقيق  يعتبر مفهوم الحوكمة من المفاهيم الحديثة التي بدأت تنادي بها الدول

المفهوم في أواخر التسةةةعينات ويشةةةار أنه  انتشةةةر ،لشةةةعوبها من خالل التزامهم بهذه المبادل أمال التي تمنح والعدل والشةةةفافية و

االقتصاد  هدشإذ الالتينية  سيا وأمريكاآظهر نتيجة االنهيارات االقتصادية والمحن المالية التي عاشتها كثير من الدول مثل شرن 

ماليزيا وكوريا وغيرها من دول شةةرن  والتي سةةبقتها كل من العالمي خاصةةة في الواليات المتحدة األمريكية أولى هذه األزمات 

 .(للحوكمة،د.ت أبوظبي مركز) 0227سيا عام آ

ورها د اإلدارة، ويتمثلسلطة في نها ممارسة الأعلى " ويلسون"التعاريف التي تناولت تعريف الحوكمة فوصفها  تتعدد

الرئيس في صنع القرار على الرغم من ارتباطها الوثيق بمفاهيم السياسات والقواعد والمسؤولية والشفافية والتواصل 

(Wilson,2019)، مكن ي. مع مراعاة التأثير والسلطة وطبيعة اتخاذ القرار ،ما حوكمة الرياضة فهي تشير إلى ممارسة السلطةأ

 :ومن األمثلة على ذلك، الحوكمة على المستويات المحلية والوالئية والوطنية والدولية أن تحدث

  أعضةةةةةةاء مجلس اإلدارة وتأثيرها على االتحادات  مع تفاعالتالطريقة التي تتواصةةةةةةل بها األندية الرياضةةةةةةية المحلية

 الحكومية.الرياضية 

  الجماهيرية.للتركيز على أداء النخبة أو المشاركة االستراتيجيات المتبعة بين هيئات إدارة الرياضة الوطنية 

  األولمبية.األلعاب  الكبرى مثلالفساد في عملية منح المسابقات الدولية 

يمكن أن يؤثر على المشةةاركين في الرياضةةة والمنظمات الرياضةةية   -على كافة المسةةتويات -وبذلك فإن مصةةطلح الحوكمة

في دراسةةةتهم إلى أن  "خرونآالم و"شةةةار أ. وSport , 2019)ات الرياضةةةية )ي المسةةةتفيدين من الخدمأوأصةةةحاب المصةةةلحة 

مي يعتبر دسةةةةتوري لمجتمع الرياضةةةةة العال يميثاقها األولمبي الذالحوكمة تطبق من مسةةةةتوى اللجنة األولمبية الدولية متمثلة في 

 ن كل اتحاد محلي يعمل علىأإلى  باإلضةةةافة ،لةولمبية مع مراعاة القوانين الداخلية لكل دواللجان األ إلدارة االذي يعتبر مرجعو

ل اللجنة ومن األمثلة الجيدة على الحكم الرشيد من قب ،بالميثان األولمبي لوائحهلرياضته والذي ترتبط  الدوليةتنفيذ لوائح االتحاد 

ات لهيكل اللجنة األولمبية كان الغرض الرئيس لهذه اللجنة هو إعداد واقتراح إصةةالح IOC 2000األولمبية الدولية إنشةةاء لجنة 

نتيجة لذلك تم تبني إصةةةالحات رئيسةةةة في تكوين وهيكل وتنظيم اللجنة األولمبية الدولية ودورها ، والدولية وقواعدها وإجراءاتها

مثااًل آخر على  0222( في عام WADAإنشةةةةةاء الوكالة العالمية لمكافحة المنشةةةةةطات ) ، واألولمبيةوتعيين مضةةةةةيف األلعاب 

 .(Lam,2014) بدالً من تمويلها بالكامل من قبل اللجنة األولمبية الدولية ،ة الرشيدة للرياضةالحوكم

غلب رياضةةات الرجال يمكن أفي  ما تمعلى مسةةتوى رياضةةة المرأة لم يتم التطرن لدور الحوكمة بشةةكل مباشةةر لكن حسةةب 

 والمساواة،والعدل،  الشفافية،تحقيق  ة:التاليسقاط تجربتهم لتوضيح أهميتها لرياضة المرأة وتتلخص في النقاط إ
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 من الشةةةافعي والحكيم عام دراسةةةة كال ما وضةةةحتهذا حسةةةب  المتاحةاالمثل للموارد  العمل، واالسةةةتخداممسةةةتوى  ورفع 

 (.2104،الشافعي والحكيم) 2104

 مشاركة المرأة في الرياضة المجتمعية: (ت

رادها في النشةةةاط الرياضةةةي وجعل أفنخراط الدعم الدول في يعود ظهور مصةةةطلح الرياضةةةة المجتمعية إلى اهتمام الدول 

في مجال الرعاية الصةةحية فالرياضةةة تقي ف ، على الدولة إيجابي  من جدولهم اليومي لما لها من مردود يتجزأ الا الرياضةةة جزء

 ؤشةةةرات التي تعكسمراض المزمنة والنفسةةةية وتسةةةهم في ارتفاع متوسةةةط العمر وانخفاض الوفيات وهي من المالمجتمع من األ

(، وتعرف الجهات المسةةةؤولة عن 2102حسةةةب البيانات الحيوية التي تعتمدها منظمة الصةةةحة العالمية )العامري، ولةوضةةةع الد

نها منظمات المجتمع المدني وهي منظمات تطوعية غير ربحية هدفها األسةةةاسةةةي هو توفير مجموعة أالرياضةةةة المجتمعية على 

األعمار للمشةاركة في النشةاط الرياضةي وفقا  لتقرير دراسةة الحالة من مجلة إدارة الرياضةةة من الفرص لألشةخاص من مختلف 

(what is , 2017.) 

ة فوائد متعددة يكسةةبونها من الرياضةة اتين لديهئانخراط الرجل فيها فكال الف ةأهميعن  ال يقلن انخراط المرأة في الرياضةةة إ

علم حيث كانت الرياضة واحدة من أهم تجارب الت الرياضية،واالقتصةادية للمشاركة  نفسةية والفسةيولوجية واالجتماعيةكالفوائد ال

 أن: ظد لوحقلف ن نتوسع لتصل الفتيان والنساء على حد السواء،أاالجتماعي والثقافي للبنين والرجال لسنوات عديدة فالبد 

  على درجات أفضل في المدرسة أكثر للحصةول  لديهن فرصةة أكبرطالبات المدارس الثانوية الالتي يمارسةن الرياضةة

 .الطالبات اللواتي ال يمارسن الرياضةمن 

  أقل من أربع سةةاعات من التمارين في األسةةبوع قد تقلل من خطر إصةةابة الفتاة في سةةن المراهقة بسةةرطان الثدي بنسةةبة

 .% 21إلى تصل 

  40% للمشاركة في النشاط الرياضي  نح لهنظرا لعدم السما ،النسةاء فون سةن الخمسين يعانين من هشاشة العظام من

  للمشاركة.الفرص  نو لم تتوفر لهأ

 تتمتع الفتيات والنسةاء اللواتي يمارسةن الرياضةة بمستويات أعلى من الثقة واحترام الذات ومستويات أقل من االكتئاب 

Benefits,n.d) .) 

 

يعتبر تخصيص يوم ، وفي الرياضة المجتمعيةالمرأة  إلخراطالدولة  تبذلهالمجهود الذي نالحظ  على مستوى دولة قطر

 2121 والرياضة، ثقافةال وزارةهمية الرياضة في حياتها )أنشطة التي غيرت وزادت وعي المرأة بهم األأرياضي في الدولة من 

رسة الخاص بمما (0وفي جدول رقم )نشطة الرياضية المجتمعية بمشاركة المرأة في األ ( والخاص2نالحظ في جدول رقم ) (،

نشطة المجتمعية  حيث قفزة نوعية في عدد المشاركات في األ تحدث 2107ن في عام أ الرياضة في الفنادن والصاالت الرياضية

  2104في عام ، ومشاركة 224212كة في الصاالت الرياضية رمشا 74407من ، و04242مشاركة إلى  421زاد العدد من 

 2102خرى وبشكل كبير في عام أمرة للصعود عادت ، وة وصاالت الرياضيةنشطة المجتمعيمشاركة المرأة في األ انخفضت

 ،2104 ، و2107 ، و2102النشرة السنوية إلحصاءات الشباب والرياضة لعام ) 0ورقم  2يرجى االطالع على الجدول رقم 
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ناث الرغم من زيادة عدد اإلخرى بشكل واضح بأمن سنة إلى بين االرتفاع والنزول  ن عدد المشاركات اختلفأملفت ال .(2102 و

تقرير التنمية شار إليها أوقد يرجع السبب إلى العوامل التي  ،(2121 ،إجمالي السكان) 2102في دولة قطر بشكر كبير منذ عام 

عدم تواجد المرافق المناسبة لخصوصية  :هي، و 2112عام  البشرية الثالث لدولة قطر والخاص بتعزيز قدرات الشباب القطري

إذ ،(2102 ،البشرية الثالث تقرير التنميةنقص البرامج التي تدعم مشاركة المرأة في الرياضة )، وعالمضعف دور اإل، وةالمرأ

( 0لدراسة توجهات رياضة المرأة القطرية والشكل رقم ) 2107حدث دراسة قامت بها وزارة الثقافة والرياضة عام أأكدت عليها 

ويقصد بالرياضة المنظمة أي وفق نظم وأسس المؤسسات الرياضية حسب نوع المؤسسة يوضح نسبة ممارسة الرياضة المنظمة ب

 ،)التوجهات العامة قبال األكبر على القطاع الخاص متمثل بالجمهنا نالحظ اإل، ووقواعد محددة تضعها المؤسسة الرياضية

تي أة من خالل توفير الخصوصية واالحتياجات الكثر جذبا للمرألذا البد تهيئة باقي المرافق والعمل على تسويقها لتكون  (2107

 تسعى إليها.

 

 

 

 

 

 

  2012إلى  2016خالل الفترة المجتمعية تغير مشاركة المرأة في االنشطة الرياضية ويوضح  الباحثة( من تصميم 2جدول رقم )ال

 حصاء جهاز التخطيط واال - 2012 ، و2018 ، و2017 ، و2016النشرة السنوية إلحصاءات الشباب والرياضة لعام المصدر: 

 

 

 2012إلى  2016ن في ممارسة الرياضة في الفنادق والصاالت الرياضية الخاصة خالل الفترة يالمشترك( يوضح 3الجدول رقم )

 حصاء جهاز التخطيط واال - 2012النشرة السنوية إلحصاءات الشباب والرياضة لعام المصدر: 

               
                             

                                  

      

       15         15 - 19         20 - 24  25                    

         
    
                 

    
                 

    
                 

    
                            

                                                              

2016 78 73 58 70 66 34 56 25 958 258 811 202 

2017 134 79 424 198 424 94 130 59 791 1,112 680 430 

2018 148 218 108 102 227 120 40 49 753 595 897 489 

2019 516 593 305 209 104 238 233 124 1,026 1,158 1,679 1,164 
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 مارسة الرياضة المنظمة بالمؤسسات الرياضية حسب نوع المؤسسةنسبة م يوضح( 1الشكل رقم )

 وزارة الثقافة والرياضة. دولة قطر. -( 2017دراسة استطالعية. ) القطرية:التوجهات العامة لرياضة المرأة المصدر: 

 

  :للفتيات الرياضية المواهب اكتشاف برامج (ث

من مرحلة الطفولة إلى المراحل العمرية التي  ابتداء ،ولويات الدولأأصةةةبحت خطط اكتشةةةاف المواهب وتطويرها من 

م إحراز تقد سةةاهم في -بدوره –والذي في هذا المجال  داتليها، وتبذل المؤسةةسةةات والجهات المسةةؤولة عن التنمية البشةةرية مجهو

الذين ي الموهوبين وخطوات متقدمة من خالل االسةةةةةتثمار ف مما أدى إلى إحراز العديد من الدول التي كانت متأخرة ملموس في 

ويشةةةةةمل هذا االهتمام  ،في تطور الدولة والمجتمع اهام وعليه نجد أن االهتمام بالمواهب عامالمجال االبتكارات الجديدة، دخلوا 

ن االهتمام ورعاية المواهب يسةةةهم في ارتفاع أحدى الدراسةةةات إفي هذا المجال بينت ، وسةةةواءبالمواهب من الجنسةةةين على حد 

نها القدرة االسةةةتثنائية و أوتعرف الموهبة على  ،(2102 صةةةرار) عبيد،العطاء واإل، وبالرضةةةا والقناعة المعنوية نسةةةبة الشةةةعور

 و مكتسبة.أيمكن أن تكون موروثة ، واالستعداد الفطري المميز لدى الفرد

درسة في أهمية دور الم هذا يبين، ووقتهغلب أتمثل المدرسة البيئة الثانية بعد األسرة التي يقضي فيها الطفل الطالب 

تقديم الرعاية و اأهمية تواجد كوادر تعليمية مدربة تضمن احتضان هذه المواهب وصقل مهاراته، وورعايتهااكتشاف المواهب 

 و تعملأونجد أن كثير من الدول في هذا المجال تهتم باستقطاب المدرسين المتميزين (، 2107 ،الالزمة لهم )رعاية الموهوبين

 لتخصصات التي توفر المدرسين المعتمدين،على فتح ا

على اهمية توفر المدرس الكفؤ تم اعادة فتح تخصص التربية الرياضية في  يداتم العمل به في دولة قطر وتأك وهذا ما

البرنامج إلى إعداد كوادر مهنية متخصصة لالرتقاء بالمستولى  يهدفحيث  2114منذ عام يقافه إبعد  2107دولة قطر عام 

وتطوير الحركة الرياضية باتباع األساليب العلمية المنظمة، والتي تساعد على اكتشاف وتطوير المهارات  ،اضي المرسيالري

مدرسي لمبي الواألفي البرنامج  ةيوجد برامج الكتشاف الموهوبات متمثل بالنسبة لدولة قطر (.2121 ،العلوانيالرياضية للطالب ) 

لبناء الرياضيين في قطر والذي  انموذجأيشكل  " الذياكن رياضيوهو "تطوير الموهوبات وبرنامج ل ،2117والذي انطلق عام 

 ، (د.ت ،مبادراتالبرامج وال) يسعى إلى تطوير جيٍل جديد من األبطال الرياضيين القطريين
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 طعةمتق مساهماتإلى ال باإلضافة ،هي برامج تتسم بالثبات واالستمرارية وهذا مؤشر جيد في صالح رياضة المرأةو

والمهرجانات الدورية التي تقيمها  ،(2102 ،الدينلتعليم السباحة ) طلقأ الذيو "بنك فش"برنامج  :من قبل لجنة المرأة يذكر منها

مر حصول الموهوبات رياضيا أن أ ما سبقيالحظ م، (2102 ،مشاركة كبيرة) هم للمنتخباتينضمتو اللجنة النتقاء الموهوبين

يعابية إلى القدرة االست، وفي مدرستها بشكل صحيح ابرنامج كن رياضي طبقت أن يتم متروك إلى تيار  على الرعاية بعد االخ

سرب عنة تالذي قد ينجم مر األ ،تراكبر عدد من الالعبات المختاأعلى استقطاب تحرص المرأة رياضة منتخبات لجنة مالعب ف

 خر.آبديل  نلديه ال يوجد منتخبات الوطنية والدخول في الب نله ال يسمحتي قد لالا للموهوباتهمال إو ا

دوات التي تسهم في تطوير واستدامة األ اعتبارها من أهم :وترجع أهمية برامج اكتشاف المواهب في مجال الرياضة إلى

، تطوير مهاراتهم الحركية، ورفع مستوى اللياقة البدنية للطالبدورها في و ،(O’Neil, P. 2015نجاح قطاع الرياضة )

عزيز عالقاتهم ت، وكسابهم الثقة في النفس واحترام الذاتإإلى  باإلضافة ،تنمية قدرتهم على القيادة، واالنضباط الذاتي همعليمتو

يساعد على  فراد الذين من المحتمل أن يصبحوا من نخبة المنافسيناكتشاف األذلك  على وعالوة ،(2102االجتماعية )حسني،

ن أجل مكانياتهم مإر يهدافهم والعمل على تطوأى بيئة تدريبية حيث يمكنهم المضي قدما نحو م الفرصة لالنضمام إلهمنحضمان 

 (.Talent,2010او الدولة ) تحقيق النجاح للفريق او الهيئة اإلدارية

المرأة:ج( التميز الرياضي لرياضة   

يكون التميز  ابقا، وقدسالتي تم تحقيقها  قصد بالتميز الرياضي أنه األداء الجيد بشكل استثنائي للرياضي مقارنة بالمعايير

مصطلح مخصص لألداء الرياضي للرياضيين  بأنهالتميز الرياضي يشار إلى  وأيضا ،(Yuri, n.d)الرياضي فردي أو جماعي 

هو ن نعرف التميز الرياضي بأنه أيمكن و ،(Lyle,1997)والرياضيات الذين يشكلون أعلى مستويات اإلنجاز في المنافسة 

وى الرياضة على مستويقصد هنا  من المنافسة في البطوالت الدولية والرياضيات ليتمكنواالرياضي للرياضين  باألداءرتقاء اال

 .االحترافية

ى لعاب القوأرض الملعب في دورة أفي مجال الرياضة االحترافية كمتفرجة من  ألول مرهالمرأة  في دولة قطر تواجدت

ام في ع ،حداث الرياضةتنظيم األ على قدرة دولة قطرأظهرت حداث الرياضية التي هم األأمن تعتبر هذه البطولة ، و0224عام 

ومن أهم د.ت(،  ،)المرأة القطرية 2110نظمت تحت مظلة اللجنة األولمبية القطرية عام ، وتأسست لجنة رياضة المرأة 2111

ئية قطرية في األلعاب االسيوية في دورة بوسان عام  ول مشاركة نساأ :المحطات التاريخية في مسيرة رياضة المرأة القطرية

ة كرشاوالم ،في دولة قطر 2112سيوية في الدوحة عام أول ميدالية قطرية للسيدات كانت في األلعاب اآلوالحصول على  ، 2112

رياضة الشابات  على مستوى، والعبة 22حيث تألف من  2101عام " غوانزو"بأكبر وفد رياضي نسائي في األلعاب االسيوية في 

العبة  "بهية الحمد "الالعبةبمشاركة  2101كانت أول مشاركة نسائية قطرية في األلعاب األولمبية للشباب في سنغافورة عام 

 2102الدوحة  –العربية  أللعاباأحرزت المنتخبات النسائية القطرية في دورة ، والعبة جمباز "شادن وهدان"الالعبة ، ورماية

 :هن ،رياضيات 4بمشاركة  2102ول مشاركة نسائية قطرية في األلعاب االولمبية  في لندن عام  أكانت ، وميدالية 02عدد 

العبة تنس  "ية مجدي"آ، والعبة رماية "بهية الحمد"، ولعاب قوىاالعبة  "نور المالكي"، والعبة سباحة "ندى محمد"الالعبة 

 (، Team Qatar,2019)طاولة. 
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على جائزة  -رئيسة لجنة رياضة المرأة القطرية سابقا -"أحالم المانع"السيدة  تحصل 2100عام ة يرياضدارة الالمجال اإل وفي

 اللجنة األولمبية الدولية في حفل جوائز الرياضة والمرأة لقاء مساهماتها في تطوير مشاركة المرأة في الرياضة واإلدارة الرياضية

ن كانت لمشاركاتها أ إالشهار الرياضة النسائية إن قصر الفترة الزمنية بين ونالحظ بالرغم م.ت(. مبادرات، دالبرامج وال)

 حسب -شرنا إليها سابقاأكما  -ن اتسمت بالندرة إو مستوياتها،ار واضحة في جميع المحافل الرياضية بمختلف آثنجازاتها إو

ز الرياضي ثراء الثقافي والتمياستراتيجية اإل ضمناستراتيجية التنمية الوطنية الثانية شارت إليها أ التحديات والنتائج التي

 (2102،التنمية )استراتيجية

تراتيجية في الخطة االس اواضح هداء الرياضي وهذا نجددارة الرياضية دور التخطيط االستراتيجي في رفع األلم تغفل اإل 

هداف استراتيجية من أتعمل على تحقيق تي وال ،والمنبثقة من خطة اللجنة االولمبية 2102إلى  2112للجنة رياضة المرأة لعام 

التقدم لتحقيق رؤيتها وهي دعم وقيادة المرأة القطرية نحو الريادة في ، والدعم، والتطوير :خالل ثالث مجاالت رئيسية وهي

ذه نجازات في ضوء هبالذكر أن لجنة رياضة المرأة حققت الكثير من اإل روالجدي ،(2102 ،الخطة االستراتيجيةالرياضة )

الدوري و ،البعض منها توقف مثل برامج الموهوبين ،ليها سلفاإشرنا اتم توثيقة تاريخيا مثل المشاركات التي والذي االستراتيجية 

حثت التي  2102-2104وعن خطة االستراتيجية  ،(2102 طارن،مختلفة ) ألسبابالمحلي لكرة القدم وكرة اليد وتنس الطاولة 

ت على المشاركة والتفون في الرياضة، وتحسين حياتهن، وإنشاء فريق أولمبي أقوى، واالرتقاء تشجيع الفتيات القطريا على

لجنة رياضة )يجابية في حياة المرأة إترتكز استراتيجية اللجنة على احتضان دولة قطر الرياضة كقوة ، وبالمجتمع القطري ككل

)لجنة رياضة  2121إلى  2107لعام  واألهداف رؤيةتتبع نفس ال ن الزالت لجنة رياضة المرأةلى اآلإ هونجد أن ،(2104 ،المرأة

 (.2121 ،المرأة القطرية

على بناء القواعد الرياضية النسائية  الواقع، والعملرض أمن أجل التميز بالرياضة البد من وجود العمل الفعلي على 

ات المختلفة في الرياض الالعباتيجاد قاعدة من إأة ومتمثلة في رفع الثقافة الرياضية لدى السيدات وتوعية المجتمع برياضة المر

يجاد دوري محلي لرياضات المختلفة وتعزيز إيكون من خالل تفعيل دور النشاطات المجتمعية و الوطنية، وهذاتغذي المنتخبات 

  المرأة:أهم العوامل التي تسهم في تميز رياضة  ومن(، 2102 برامج الموهوبين )طارن،

 والنفسية.يضا االقتصادية واالجتماعية أبل  فقط الصحيةية رياضة المرأة ليس نشر التوعية بأهم 

 صابات الرياضيةالتأكيد على سالمة المرأة الرياضية ويقصد سالمتها من اإل. 

 البيئة التي سوف تشارك فيها وهذه النقطة تؤثر بشكل كبير على تقبل  الرياضية( وسالمةالرعاية الطبية  )توفير

 الرياضة.كة فتياتهم في سرة لمشاراأل

  المالكمة أو كرة القدم بالمجتمع ذكوري في هذه  معينة مثلالسمعة الرياضية غالبا ما يتم ترميز رياضة تحسين

لذلك البد من العمل على  الحال المرأة أو فتاة ي نظر إليها على أنها تشوه سمعة مجموعتها المرجعية أو تتجاوزها

 الصورة.تعديل هذه 

 مهارات  ،منح تعليمية أجر،على سبيل المثال  قيمة،ن الرياضة النسائية في حال كانت تجلب أشياء ذات الحوافز م

 المرأة.فهذا يشجع  سفر ،عرض إعالمي ،قابلة للتحويل
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  كثر من غيرها عندما ينظرون للمرأة سوفأثقافة المجتمع وتقبل الرياضة بمعنى أن تقبل المجتمع لرياضة معينة 

 .(Saavedra,2005الرياضة )لى التوجه لهذه يشجع المرأة ع

 ت في هذا المجاليجرأن تكون العوامل التي تساهم في تميز المرأة حسب الدراسة التي أعلى مستوى دولة قطر يمكن 

 العوامل:هم هذه أ لدعمها، ومنفي حال ما كانت مسخرة  اهي ذاتها التي تشكل لها عائق

 المجتمع.عي لدى نشر الثقافة الرياضية بشكل يخلق الو 

  خلق القيادات الرياضية النسائية التي تعكس الصورة التي تؤثر على المجتمع وتساعد في الحصول على مستحقات

 الجنسين.الالعبات وبالتالي تحقيق المساواة بين 

 نتخبات مكاديمية رياضية تساعد في تشكيل قاعدة من الفتيات لتغذية الأ للمرأة، مثل وجودت المجهزة آوجود المنش

 والفني.الرياضية وتقديم التطوير الالزم في المجال اإلداري 

 للمنتخبات.ندية محلية لخلق دوري محلي ليكون أيضا قاعدة ا توفر 

 (.2121،المسندالجمهور )الدعم اإلعالمي الذي يرسم الصورة النهائية للمرأة الرياضية لدى  توفر 

 

 .ومنهجية الدراسة الثالث: تصميمالفصل 

ن هذا الفصل عرض اإلجراءات التي تضمنتها هذه الدراسة الميدانية، وهي منهجية الدراسة، ومجتمع وعينة يتضم

 .المتبعة لتحليل البيانات الدراسة، والطريقةالدراسة، وأداة 

 منهجية الدراسة: -1

ج والمدخل لطبيعة معتمدا على المدخل النوعي، وذلك لمناسبة هذا المنه االستنتاجي الوصفي استخدم الباحث المنهج

م دور يأسلوب المقابلة المعمقة الذي يهتم بجمع البيانات والمعلومات المطلوبة لتقي امتبع وأهدافها،مشكلة الدراسة، وتساؤالتها 

، للتوصل عينة الدراسة، وتحليل محتواهامن استراتيجية قطاع اإلثراء الثقافي والتميز الرياضي لدولة قطر في تميز رياضة المرأة 

 ضوئها. في التوصيات والدراسات ووضعللنتائج، 

 مجتمع وعينة الدراسة: -2

خذ عينة غير ا قطر، تمجميع العاملين في وضع وتنفيذ الخطط االستراتيجية للقطاع الرياضي في دولة يشمل مجتمع الدراسة 

لة ية للقطاع الرياضي في دوعملوا على وضع وتنفيذ الخطة االستراتيجين / موظفات من ست موظف هادفة، وتكونتاحتمالية 

 ،اللجنة األولمبية القطرية زون، و سبايرا ، ومؤسسةوهي: وزارة الثقافة والرياضةرياضية، من أربع جهات  2122 -2104 قطر

 قبلهم جميعا. تمت االستجابة من قد، ولجنة رياضة المرأة القطرية 

 أداة الدراسة:  -3

ة الشخصية المعمقة كأداة الدراس لةلبحث المستخدم فيها تم اختيار المقاببناء على مشكلة الدراسة وتساؤالتها ومنهج ا

 الدراسة، داة لجمع البيانات والحقائق حول موضوع وذلك لمناسبة هذه األ
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التنمية  ، واستراتيجية2102 - 2100ر سئلة المقابالت بعد االطالع على استراتيجية التنمية الوطنية األولى لدولة قطأتصميم  تم

  :نتائج، وهيالنتائج الوسيطة من أصل ثمان  رئيسة تعكسمحاور  ةعلى أربع ، واحتوت2122 - 2104 طنية الثانية لدولة قطرالو

  القطاع.: حوكمة فاعلة على مستوى األولىالنتيجة الوسيطة 

  ورياضيا.ثقافيا  المجتمعية المشاركةالنتيجة الوسيطة الثانية: مستوى رفيع من 

 متميزة.لثالثة: مواهب ثقافية ورياضية وطنية النتيجة الوسيطة ا 

  متميزة.النتيجة الوسيطة الثامنة: رياضة ذات مستوى 

ب ما رياضة المرأة حس تواجهلما لهم من دور في التغلب على التحديات التي محاور فقط  ةربععلى األولقد تم التركيز 

وء وصممت محاور الدراسة في ض الدراسة،ساسي بموضوع أشكل وارتباطها ب إليه استراتيجية التنمية الوطنية الثانيةت أشار

رد في و كل نتيجة حسب ما تحقيقها لتحقيقهداف المراد سئلة المنبثقة منها من األاأل المختارة، وربطتاألربع نتائج الوسيطة 

 . 41صراسة )المقابلة الشخصية( أداة الد(  0المقابلة ملحق رقم )انظر لنموذج استراتيجية التنمية الوطنية الثانية لدولة قطر 

كل كتاب رسمي لرسال إ العليا، تمشر في معهد الدوحة للدراسات نال بعد موافقة لجنة أخالقيات البحوث العلمية على

 الرياضية، وخطابدارة الشؤون إ والجودة، ومديريدارة التخطيط إمخاطبا مديري عن طريق البريد اإللكتروني ة جهة على حد

ن يكون شارك في وضع أدارتهم على إمناسب من  يرونهمقابلة شخصية معهم أو من  القطرية لطلبرياضة المرأة لرئيس لجنة 

 باإلضافةدقيقة (  21مع توضيح مدة المقابلة وهي ساعة )  ،2122 -2104خطة االستراتيجية الخاصة بالتميز الرياضي وتنفيذ ال

 إلى محاور المقابلة .

 المعالجة البيانات: -4

يجاد إتم تحليل المقابالت من خالل اتباع اسلوب تحليل المحتوى والذي يهدف لتحليل االجابات والربط بينهم وسوف ي

ساؤالت على ت جابهإيشكل  يجابة الخاصة بكل محور والذاإل الحالي، وتحديدبما يسهم في تقييم الوضع  وتفسيرهاالختالف 

 الفرعية للبحث. 

 ناقشة النتائج.الفصل الرابع: تحليل البيانات وم

يتناول هذا الفصل من الدراسة استعراض ومناقشة البيانات األولية التي تم جمعها من خالل أداة الدراسة، وسوف يتم 

 تقديمها في شكل موضوعي بناء على المحاور األربعة الرئيسة للدراسة:

 :المحور األول: حوكمة رياضة المرأة

التي شملت الخطة الخمسية للدعم في المجال الرياضي و هلي ينص على: من خالل اإلجابات عن السؤال األول والذ

نجد أنه تم مشاركة المستجيبين في وضع وتنفيذ الخطة حسب   رياضة المرأة؟ 2018من المتوقع وتصميمها منتصف عام 

أهداف  الخطة وتحقيقصالحياتهم وحسب اختصاص كل جهة من خالل تحديد المشاريع والبرامج التي سوف تقوم بها لدعم تنفيذ 

 ،قد اشتملت الخطة رياضة المرأة، والقطاع الرياضي في دولة قطر
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س ألن أهدافها حسب الجن تجزلعلى أن الخطة الرياضية ال يتم  المستجيبين من اللجنة األولمبية القطريةتم التأكيد من قبل و 

 ،ز بين الجنسين والذي يؤكد على تساوي الفرص للجميعهذا إجراء مرفوض من قبل  الميثان األولمبي الذي ينادي بعدم التميي

 -وعليه فإن جميع الخطط و االستراتيجيات الرياضية توضع لخدمة جميع الفئات، فتطوير الرياضة االحترافية للمرأة والرجال 

ة على أهمي لجنة رياضة المرأة القطرية المستجيبة منباإلضافة إلى إشارة  ،دور االتحاد المسؤول عن اللعبة -على حد سواء 

رياضة المرأة دائما موجودة في كل خطط الدعم إليمان القيادة بأهمية الرياضة "إن  :وجود رياضة المرأة في الخطط بقولها

دا على مؤك التي أشرنا إليها في الدراسات السابقة" يه وتايلور" النسائية بالمجتمع ودورها "، وهذا ما أكدت عليه دراسة كال من 

 .(Yeh & Taylor, 2011)دور الحوكمة في إلغاء التمييز في الرياضة وضمان تميزها 

شملت المراجعة الشاملة للتشريعات والسياسات الخاصة  هل من خالل اإلجابات عن السؤال الثاني الذي ينص على:

 تشريعات والسياسات الخاصة برياضة المرأة؟على مراجعة وتحديث لل 2020بالقطاع الرياضي والمتوقع استكمالها نهاية عام 

نجد أن مراجعة التشريعات والسياسات في القطاع الرياضي تعتبر من مهام الوزارة مع األخذ باالعتبار مشاركة الشركاء الرئيسين 

ي القطاعات لوضع ف"بعد تحليل احيث وضح إن   استجابة وزارة الثقافة والرياضةهذا ما عبرت عنه  ، وفي تقديم الرأي والتنفيذ،

المسؤولة عنها الوزارة، وجد أن هناك شح في التشريعات والقوانين في جميع المجاالت ومن ببينها المجال الرياضي، فارتأت 

لتضمن وجود تشريعات للرياضة االحترافية والمجتمعية   -كخطوة أولى  -الوزارة  إلى وضع برنامج السياسة الوطنية للرياضة

تم  ومثال للتشريعات التي تمع بما فيهم المرأة ومن المتوقع تنفيذها خالل الخطة الخماسية القادمة للوزارة "،لكافة فئات المج

تطبيق النظام الجديد لألندية ونتج عنه زيادة مشاركة أفراد ، والنظام األساسي لألنديةتحديثها ودعمت مشاركة المرأة لوائح 

لقطرية اللجنة األولمبية اهم عنصر نسائي وهي "سهيلة حارب "،أما تشريعات وسياسات ومن بين ،المجتمع لترؤس األندية المحلية

فهي مرتبطة بالتشريعات والسياسات األولمبية الدولية ويتم تطبيقها من جانب اللجنة األولمبية بأكبر  بين المستجيبين من طرفهم

ه في الفترة األخيرة من خالل تزايد مشاركة المرأة في اإلدارة "هذا ما يمكن أن نالحظ :هذا ما تم تأكيده بقول أحدهم، وقدر ممكن

 ن اللجنةآخر المستجيبين مالرياضية سواء في عدد موظفي اللجنة األولمبية أو حتى في تنظيم األحداث الرياضية لدينا "، وعبر 

التشريعات لتمكين المرأة من الرياضة على أهمية تطوير التشريعات بقولة: " لكن يمكننا القول أنه الزال هناك حاجة لمزيد من 

من جانبها قامت اللجنة األولمبية باتخاذ إجراء وليس سياسات أو تشريع بهدف فني بحت ومن أجل ، واالحترافية بشكل خاص"

لفنية اتعزيز األداء الرياضي للمرأة من خالل  ربط المنتخبات النسائية باالتحادات الرياضية وجاء هذا اإلجراء نظرا للصعوبات 

كرة ، ويدكرة ال ،التي واجهتها لجنة رياضة المرأة خالل فترة إدارتها للمنتخبات النسائية الوطنية لست رياضات وهي )كرة القدم

ألعاب القوى (؛ لذلك جاء التنسيق بين لجنة المرأة واالتحادات الرياضية لهذه الرياضات ، وتنس الطاولة، وكرة السلة، والطائرة

لجنة األولمبية مع تحديد موازنات خاصة لهذا التغير بما يضمن فعاليته وتحقيق أهدافه، وهذه خطوة مهمه من وتحت إشراف ال

أجل رفع المستوى الفني لالعبات، وأصبح دور رياضة المرأة الموجه وأما االتحادات صار دورها كامال يدعم الجنسين الرجل 

 والمرأة .

سياسات الرياضة في الدولة تحتاج إلى اتخاذ خطوات أسرع لمجاراة طموح في ضوء ما سبق  نجد أن التشريعات وال 

الحركة الرياضية في الدولة من خالل تعزيز االتصال مع الشركاء االستراتيجيين في القطاع واالستفادة من الخبرات المتاحة 

 لديهم لتعزيز فرن العمل وتحقيق األهداف،
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ة لوزارة الثقافة والرياضة نجد أن أهم المشاريع التي سوف تثري التشريعات فبحسب الملخص التنفيذي للخطة االستراتيجي 

ي ه  -غير المتوفرة-والسياسات الرياضية مدرجة تحت النتيجة الوسيطة الرابعة للوزارة ومن أهم احتياجات هذه النتيجة 

طة االستراتيجية لوزارة الثقافة استشاريين وخبراء في إدارة األداء المؤسسي وفريق لتنسيق وتعاون مع الشركاء ) الخ

(، وهذا ما أكدت عليه مقالة "بوسدرة  " مؤكدا على أنه الزال هناك الكثير من التشريعات التي يمكن أن تحدث 2104والرياضة،

لجلط ومهدي"  في دراستهما لما للتشريعات من دور في تقدم (، وأيضا ما أكد عليه "2102فرقا في رياضة دولة قطر) بوسدة،

تطوير األداء الرياضي والذي ينعكس بدوره على  تنظيم الرياضة في مجاالتها المختلفة االحترافية واالجتماعية واالقتصادية ) و

وقد بينت الدراسة االستطالعية التي قامت بها الوزارة الثقافة والرياضة رغبة المرأة في المجمع القطري  (،2100لجلط ومهدي،

ية تضمن استمرار، والتشريعات التي تتيح لها الحصول على مؤسسات ومنشآت لرياضة المرأةفي الحصول على المزيد من 

 (.2107،)التوجهات العامةتطوير رياضة المرأة 

بهدف  2018هل شمل إطار العمل المتوقع استكماله بنهاية عام  من خالل اإلجابات عن السؤال الثالث الذي ينص على:

 ية في الدولة على تحديد دور الجهات الرياضية في تعزيز وزيادة مشاركة المرأة في الرياضة؟تعزيز العمل بين الجهات الرياض

 ،نجد أن الجميع اتفق على وجود وضوح في األدوار واالختصاصات والمسؤوليات المتوقعة من شريك استراتيجي في القطاع

 إطار الشراكة المؤسسية للمؤسساتمؤكد على وجود  ضةاستجابة وزارة الثقافة والريا ما اشارة إليةويرجع السبب في ذلك إلى 

 ،والثقافة" ،الرياضة :هي، و" بمعنى أن االطار يغطي ثالثة مجاالت:العاملة في مجاالت عمل وزارة الثقافة والرياضة قائل

ار ثل اصدواضافة "إن دورها إشرافي وتدعم الجهات لتنفيذ أدوارها م ،والشباب حيث وضع في ظل االختصاصات المؤسسات

التشريعات ووضع الميزانيات من أجل تسهيل التنفيذ وأعطت مثال لذلك اللجنة األولمبية شريك أساسي في الرياضية االحترافية 

 أيضا تتعاون معها فيما يخص، واألولمبية باإلضافة لدورها المجتمعي فهي تقوم بدعمها بالتشريعات والميزانيات والمنشآت

"إن عملية وضع اإلطار تمت من خالل تشكيل لجنة  :قائال ين المستجيب من مؤسسة اسباير زونب، والرياضة المجتمعية"

 عمل أبحاث والنظر في تجارب دول أخرى من أجل تنظيم العمل وتم التطرن لموضوع المرأة وكان جزءا من اإلطار".و

الخاصة بالقطاع الرياضي والمتوقع  هل شملت البنية المعرفية من خالل اإلجابات عن السؤال الرابع الذي ينص على:

نجد أن العمل على هذا على بيانات ومعلومات ودراسات موثوقة خاصة برياضة المرأة؟  2020استكمال تأسيسها نهاية عام 

وجودة مفعلى سبيل المثال نجد أن اللجنة األولمبية لديها البيانات  ،الهدف الزال قيد التنفيذ ويختلف اإلنجاز فيه من جهة إلى أخرى

حيث تم خلق قاعدة بيانات من خالل إدخالها على برنامج ،وموثقة وبما يخص رياضة المرأة هناك تعاون مع لجنة رياضة المرأة 

لكل  ،أيضا المدربين والفنيين، وقاعدة بيانات لجميع الالعبين والالعبات من مختلف الرياضات واألعمارالرياضي القطري وهو 

إلى إن  " استجابة المستجيبين من اللجنة األولمبية القطرية أشارت، وحديث البيانات الخاصة لالعبيناتحاد صالحية للدخول وت

العمل جاري مع برنامج تسمو، والخطوة المهمة التي نعمل عليها هي تحويل بعض خاصيات برنامج الرياضي القطري لتكون 

لتكون متاحة لخدمة األغراض المختلفة في القطاع الرياضي "،  متاحة فيما يتعلق بالجنس واإلعداد والرياضات في برنامج تسمو

ستجابة ا وأشارت ،كما أجمعت الجهات في القطاع بأنها تشارك البيانات بشكل منتظم  وحسب الطلب مع وزارة الثقافة والرياضة

 ة الخاصة بها وجدنا أن " بعض" أن في مرحلة تقييم األولى للبيانات المتاحة عن الشباب والرياضة والبنية المعرفي الوزارة

 ،ثةالذي يتناول المجاالت الثال، والبيانات كانت تفتقر للدقة وعليه تم تطوير مشروع المرصد الرياضي الثقافي الشبابي
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وبما أن المجال الرياضي يعتبر األفضل من حيث توافر المعلومات وجودتها تم اتخاذ القرار في أن  تكون األولوية للتنفيذ في  

ات تحديث البيان، وتحديث اإلطار العام للبيانات واالحصاءات :جال الثقافي وبعدها الرياضي ومن المتوقع أن ينتج عنهالم

وعليه سوف يكون هناك وفرة في المعلومات تساعد على اتخاذ القرار الصحيح سواء إذا كان في مجال  ،واالحصاءات الموجودة

سوف يتم عمل ورش عمل لجميع الشركاء األساسين ، وأو مجال االستثمار الرياضي" ،أو مجال البحث ،التنفيذ في مجال القطاع

عليه سوف يتم تجميع كافة البيانات للمراجعة من قبل الوزارة ومن ثم ، وفي مجال الرياضة للتعريف باإلطار أي آلية العمل

لكن هناك وهتم بالجانب الفني لتطوير الرياضة،في ضوء اإلجابات نجد أن عملية التوثيق ت ،التنسيق مع جهاز التخطيط واإلحصاء

توجه واضح لرفع عملية توثيق البيانات الرياضية بما يخدم مشكلة القطاع الرياضي في كافة مجاالته لما له من دور في اتخاذ 

د األدوار يساعد في دراسته وهو أهمية إيجاد نظام شامل لجميع المشاركين ومحد "فليح"هذا ما أكد عليه ، والقرارات الصحيحة

 (.2114في اتخاذ القرارات الصحيحة والتنبؤ بالمستقبل والبعد عن العشوائية التي قد تؤدي إلى انهيار المنظمات )فليح،

 المحور الثاني: رفع مستوى مشاركة المرأة في الرياضة المجتمعية:

الخاصة بتعزيز المشاركة المجتمعية  هل شملت االستراتيجية من خالل اإلجابات عن السؤال األول والذي ينص على:

 استجابة وزارة الثقافة والرياضة أوضحت  فئة رياضة المرأة؟ 2012لكافة فئات المجتمع والمتوقع تنفيذها في منتصف عام 

لتصبح األهداف أكثر تحديدا ودقة فهناك بعض   2102نهاية وبداية  2104أن " استراتيجية القطاع تم تحديثها في في قولها 

لذلك فإن برنامج تعزيز الرياضة المجتمعية هو  ،مشاريع تم إعادة صياغتها من خطة إلى برامج لكن هذا التعديل غير منشورال

يهدف إلى  و ،وينفذ من قبل اتحاد الرياضة للجميع الذي تم تشكيله تحت مظلة الوزارة ،المقصود باالستراتيجية في هذا السؤال "

 ،ها ويؤكد على أن  الرياضة يمكن ممارستها في أي مكان ووقت ولها دور كبير في حياة الفردتعزيز الرياضة المجتمعية ونشر

 يضمن مشاركة كافة فئات المجتمع بما ،يعمل على ذلك من خالل  التنسيق مع جميع الجهات في الدولة لتحقيق أهداف البرنامجو

ت الهوائية تم تثبيت أجهزة لرصد عدد المشاركات من أجل تتبع فيهم المرأة يهتم بتفعيل المشاركة وقياسها مثال مسارات الدراجا

أنه منذ البداية حدد المجتمع كأحد المستفيدين األساسين من خدمات  اشار أحد المستجيبين من اللجنة األولمبيةو ،األعداد ورصدها

مشروع تستهدف كل  04ة تضم  اللجنة لذا لديها وحدة خاصة لتفعيل النشاط المجتمعي وبشكل تقريبي  يتم وضع خطة سنوي

" من المالحظ في الفعاليات التي تقيمها اللجنة أن  هناك زيادة في المشاركة العائلية   أكد أحدهم على أن، والشرائح منها المرأة

ل قخاصة في اليوم الرياضي" وهذا يعتبر مؤشرا جيدا حيث أن هذا يشير إلى تغير في عقلية المرأة وزوجها والذي بدوره سينت

لألبناء وبالتالي فإن هذا التأثير يصب في توعية وتغير المجتمع "، في ضوء االستجابات نجد أن هناك دعما من جميع الشركاء 

 في القطاع الرياضي للرياضة المجتمعية وتنال المرأة نصيبا من هذا الدعم.

بتهيئة المنشآت الرياضية لتكون  هل شملت الخطة الخاصةالسؤال الثاني والذي ينص على: اإلجابات عن من خالل 

عملت   2100إلى  2100نجد أن خالل الفترة احتياجات رياضة المرأة؟  2020أكثر جذبا للجمهور والمخطط تنفيذها بنهاية عام 

تجيب عبر المس، واللجنة األولمبية القطرية مع شركة اختصاصية من أجل وضع خطة للمرافق االحترافية والمرافق المجتمعية

 بقوله " من أهم النقاط التي تم مراعاتها رياضة المرأة واحتياجاتها،  اللجنة األولمبية القطريةمن 
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تم عمل دراسة لمعرفة ماهي المرافق المطلوبة وكيف من الممكن تسهيل استخدام المرأة لهذه المرافق،  2104باإلضافة إلى أن في 

فة إلى ذلك اليزال هناك تنسيق مع الوزارة بخصوص فتح المرافق وتقديم باإلضا وجميع هذه المرفقات تم مشاركتها مع الوزارة"،

أفضل تسهيالت ونستطيع نالحظ ذلك في المرافق التي تم افتتاحها حاليا ليست خاصة ولكنها تساعد المرأة  في  المشاركة  بأريحية 

جنة مغلقة اليزال يتم التنسيق فيه مع االتحادات ولأما الرياضات ال ،مرافق لوسيل للمشي ،مثال المسار األولمبي للدراجات الهوائية

تم تخصيص أول منشأة كاملة للمرأة وهي مدرسة عمر بن الخطاب سابقا لتكون مقرا  2102ونجد أن في عام  ،رياضة المرأة

رت ا وفمن ناحية أخرى أيض، وتكوين المنتخبات، وللجنة رياضة المرأة القطرية مما ساعدها على توسيع النشاط المجتمعي

الوزارة بعض المنشآت في أوقات معينه لتمارس فيها الرياضة منها  بعض األندية التي تلبي احتياجات السيدات من خالل 

كذلك ، وجوصالة البولين ،تخصيص أوقات لممارسة الرياضة للسيدات مثل حلبة لوسيل التي تخصص كل يوم ثالثاء للسيدات

ال زالت تعمل الوزارة على مشروع ، وأيام للسيدات 0الرياضي حيث يتم تخصيص مالعب البادل الموجودة في نادي السد 

بينت و ،االستثمار في مجال الرياضة هذا متوقع منه إيجاد خطة استثمارية لدخول المستثمرين واستغالل المنشآت الرياضية

كأس  رياضية مستقبلية سوف تكون متاحة بعد"إنه لدينا منشآت رياضية حالية ومنشآت  :بقولها استجابة وزارة الثقافة والرياضة

 2120تم التنسيق لتكون جاهزة ، وفسوف يتم وضع خطة من أجل توضيح كيف يمكن االستفادة منها لخدمة المجتمع ،2122العالم 

 لتطرح للمستثمرين وبناء على مقترحات المستثمر سوف يتم دراسة كل مشروع على حده إليجاد مدى فعاليته سواء كان هذا

المشروع يستهدف المرأة أو أي فئة أخرى "،في ضوء االستجابات يمكننا أن نالحظ أن ما تم إجازة من تخصيص منشآت للمرأة 

هذا ما أكدت علية الدراسة االستطالعية التي قامت بها وزارة ، وال يغطي احتياجات المرأة لزيادة مشاركتها في رياضة المرأة

رت المستجيبات على أن هناك اتفان تام على إنشاء منشآت رياضية خاصة للمرأة تراعي وأشا 2107الثقافة والرياضة عام 

دة ممارسة بتوسيع قاع -إضافة لرياضة المرأة -في مجال األنشطة الرياضية طالبت المستجيبات األصغر سنا ، وخصوصية المرأة

( ونجد 2107،ركوب الخيل .. وغيرها )التوجهات العامة، واأللعاب الشاطئية ،كرة القدم، والمرأة فيها مثل رياضات ألعاب القوى

 من هذا أهمية تخصيص المنشآت وتنوعها لتلبية احتياجات المرأة الرياضية في الدولة.

هل شملت الحزم التثقيفية والتوعوية الخاصة بتشجيع  على:السؤال الثالث والذي ينص اإلجابات عن من خالل 

تم التأكيد على شمولية الحمالت التثقيفية والتوعوية التي يتم  كة المرأة في الرياضة؟ الرياضة المجتمعية على تشجيع مشار

أكدوا على أهمية التنسيق بين الجهات من أجل مشاركة هذه ، ومشاركتها مع المجتمع على تشجيع الرياضة المجتمعية للمرأة

بالنسبة  و ،ممارسة الرياضة كوسيلة لدعم األفراد لالنخراط فيهاكما تم التأكيد على إبراز الفوائد المترتبة من ،الرسائل مع المجتمع

لالستراتيجية الحالية للجنة األولمبية القطرية أشار المستجيب من طرفهم بأنه " هناك تركيز إعالمي على رياضة المرأة ودورها 

لبرامج مثل برنامج كن رياضيا، والذي  الرياضي لتكون إلهاما للجيل الحالي والقادم، والتنسيق قائم مع الجهات األخرى حسب ا

واالتحادات المعنية باللعبة "، نجد أن هناك اهتماما في القطاع الرياضي للترويج للرياضة تم التنسيق فيه مع وزارة التعليم 

العمل على ائية ووهذا يبين أن هناك توجه الستخدام تأثير اإلعالم على الثقافة الرياضية النسالمجتمعية بما فيها مشاركة المرأة 

في دراسته لدور االعالم في زيادة توجه المرأة للرياضة حيث بينت النتائج أن لإلعالم  "بن يونس"هذا ما أشار إليه ، وزيادتها

 (.2102،زيادة وعي بالرياضة لدى المرأة  وأهميتها ) بن يونس ،دورا في نشر رياضة المرأة لدى المرأة ذاتها والمجتمع
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 اكتشاف المواهب لدى الفتيات: المحور الثالث:

هل اشتمل النظام الوطني الخاص باكتشاف المواهب الرياضة والذي ينص على: من خالل اإلجابات عن السؤال األول 

نجد أنه قامت الوزارة بمراجعة هذا الهدف على اآلليات خاصة بفئة الفتيات؟  2012ورعايتها والمخطط استكماله نهايـة عام 

إشارة استجابة وزارة الثقافة ، وبرنامج رعاية المواهب الرياضية، واكتشاف المواهب الرياضية :مجين األولوفصله إلى برنا

" بأن تم تحديد مسؤولية تنفيذها لمؤسسة إسباير زون باعتبارها الجهة المسؤولة عن اكتشاف المواهب " بالرغم من  والرياضة

هناك إجابة مع مستجوب آخر أيضا كان  ،تعمل مع مجموعة من الرياضاتأن مؤسسة إسباير زون دورها يتعلق بالفتيان فقط و

 ،ذكر أن مهمة اكتشاف المواهب ورعايتها تقع ضمن مسؤولية االتحادات واألندية واللجنة األولمبية ومؤسسة إسباير من الوزارة

تفادة هذا القرار قد يقلل من االس، وت هذه"معبرا بقولة " من جانبنا المراكز الشبابية تحتضن هذه المواهب وتصقلها وتقدمهم للجها

من الجهود األخرى التي يقوم به الشركاء اآلخرين مثل األندية واالتحادات واللجنة األولمبية القطرية ولجنة رياضة المرأة 

كن  برنامج :وهيمثال على هذه المجهودات تقدم اللجنة األولمبية مجموعة من البرامج الخاصة بالموهوبين ، ووالمراكز الشبابية

رياضيا  من أجل بناء الموهوبين ونشر البناء الرياضي السليم من للطفل من أجل التطور الرياضي السليم من خالل منهج تم بناؤه 

بالتعاون مع أكاديمية إسباير من عمر صفر إلى مرحلة اعتزال الالعب / والالعبة وتم إشراك رياضة المرأة فيها، فهو فلسفة 

يه الطفل إلى تجارب مختلفة ومن هناك سوف يجد الطفل رغبته ومن ثم يبدأ في التخصص وتصبح لديه الرغبة في تسهم في توج

ن المدربين فهو يساعد كثيرا م :والبرنامج األولمبي المدرسي ،ويطبق في المدارس بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم  ،التميز

ضية التي األكاديميات الرياأيضا افتتحت لجنة رياضة المرأة القطرية ، والرياضيةوالمسؤولين الرياضين من تنقيب عن المواهب 

وأكاديمية السلة  ،2104نظمتها لجنة رياضة المرأة القطرية مثل أكاديمية كرة اليد وكرة السلة التي أقيمت في مقر اللجنة في عام 

سعى برامج اكتشاف الموهوبين وبرامج راعياتها إلى هنا يجب اإلشارة إلى وجود توضيح أكثر والذي ت، ومستمرة إلى اآلن

وتكامل بين جميع الجهات لضمان تقديم الفرص المختلفة للموهوبات فمن االستجابات يمكننا أن نالحظ أن هناك دورا  ،تحقيقه

اح ذا الخيار غير متمهما لما تقوم به كل من أكاديمية إسباير واألندية المحلية في اكتشاف الموهوبين ورعايتهم ولكن لألسف ه

ت هذا ما أوص، والبد أن يكون هناك برامج مستمرة ومكملة لبعضها البعض للحفاظ على الموهوبات رياضياعليه  ، وللفتيات

من خالل إنشاء أكاديمي رياضية كأحد روافد أكاديمية إسباير عليه الدراسة االستطالعية التي قامت بها وزارة الثقافة والرياضة 

من حيث أهمية وجود هذه البرامج مع توفير الكوادر الفنية " الشريف" أكدت عليه دراسة ، و(2107،لتوجهات العامة)اللفتيات 

 (.2102،واإلدارية المختصة إلدارتها )الشريف

ما هي أهم البرامج الخاصة برعاية وتطوير الموهوبات  والذي ينص على:من خالل اإلجابات على السؤال الثاني 

برنامج دعم الموهوبات وتأهيلهن  :البرامج التالية  للمرحلة الحالية والمستقبليةتم ذكر  ؟2022ذها حتى نهاية عام والمخطط تنفي

للمشاركة في كبرى التظاهرات الرياضية وأبرزها برنامج الموهوبين والذي تتبناه اللجنة األولمبية القطرية لتأهيل العبي والعبات 

 :في قولهاللجنة األولمبية   ممثل إشارة استجابةكما  ،اب األولمبية في طوكيو الصيف المقبلاألدعم بأفضل صورة لدورة األلع

وزارة الثقافة والرياضة ووزارة  :بصدد التنسيق مع كل من 2101" بعد فوز دولة قطر لدولة قطر الستضافة األلعاب االسيوية 

 ت السنية وباألكيد المرأة ؛لذا سيكون هناك مشاريع قادمة الستكشافأكاديمية إسباير واسبيتار من أجل أن نستهدف الفئا، والتعليم

 المواهب خاصة بعد معرفة الوضع الصحي العام في الدولة "،
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وتحليال لإلجابات من المتوقع أن جائحة كرونا لها تأثير على التقدم في برامج الموهوبين خاصة ألن العمل يتركز على 

 ألخرى حسب الوضع ومن فترهوضع إجراءات احترازية واضحة تختلف من مكان إلى آخر الفئات السنية الصغيرة والتي تم 

 لكن قد تكون الفترة القادمة بداية لبرامج أكثر تركز على مواهب الفتيات.، والصحي للدولة

 المحور الرابع: التميز الرياضي لرياضة المرأة:

ستشمل الخطة الوطنية لتطوير الرياضة في دولة قطر هل من خالل اإلجابات عن السؤال األول والذي ينص على: 

" بعد مراجعة  :في قولها على خطة خاصة برياضة المرأة؟ بينت استجابة الوزارة 2020والمتوقع العمل بها في منتصف عام 

جد أنها  تشمل الكثير من الخطط لذلك تم تفكيك  صبح هذه الخطة لتالوزارة  الخطة االستراتيجية كما أشرنا سابقا منذ عامين و 

برنامج و ،خطة المنشآت الرياضية ،برنامج المشاركة المجتمعية في الرياضية ،برنامج السياسة الوطنية الرياضة :مجموعة برامج

وهذه البرامج تعمل عليها الوزارة مع الشركاء الرئيسين تضمن مشاركتهم كال في اختصاصه سواء رياضة  ،البنى المعرفية

ية "، وهذا ما يوضح استجابة باقي المستجيبين حيث أشار األغلبية أن خطتهم لتطوير الرياضة كل حسب احترافية أو مجتمع

اختصاصه وبالتنسيق مع الوزارة  على سبيل المثال اللجنة األولمبية القطرية تضع خطة تطوير الرياضات األولمبية بحكم 

ولم يذكر أي مستجيب التقسيم الذي حدث للخطة  ،ال تم طلبهااالختصاص وحسب الميثان األولمبي وتشاركها مع الوزارة في ح

وهنا يجب أن يكون هناك علم لدى جميع المشاركين في القطاع بترابط هذه البرامج لتحقيق تطوير الرياضة  ،الوطنية بعد المراجعة

لثقافة والرياضة الستراتيجية لوزارة افبحسب الملخص التنفيذي للخطة ا ،في الدولة وتعاون مكثف لالستفادة من الخبرات فيما بينهم

نجد أن أهم المشاريع التي سوف تثري التميز الرياضي مدرجة تحت النتيجة الوسيطة الثانية للوزارة ومن أهم احتياجات هذه 

رة االنتيجة غير المتوفرة هي استشاريين وخبراء في الرياضة وفريق لتنسيق وتعاون مع الشركاء  ) الخطة االستراتيجية لوز

 عليه يمكن للوزارة االستفادة من الخبرات المتاحة لدى باقي الشركاء في القطاع.، و(2104الثقافة والرياضة،

ماهي نسبة زيادة عدد الالعبات في مختلف الفئات العمرية  من خالل اإلجابات عن السؤال الثاني والذي ينص على:

ر البيانات التي جمعت من اللجنة األولمبية القطرية ولجنة رياضة تم حصن؟ إلى األ 2016 ات الرياضية منذ سنهفي االتحاد

 المرأة في جدول ادناه ليسهل تتبع التغير في عدد الالعبات.

 الرياضي نظام المسجالت الالعبات عدد سنة

 القطري

 المرأة رياضة لجنة لدى المسجالت الالعبات عدد

 القطرية

 المجموع

2015 27 424 521 

2016 01 224 304 

2017 04 022 209 

2018 0 212 212 

2012 0 202 217 

2020 4 240 245 

 1708 1609 99 المجموع
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تغير عدد الالعبات المسجالت في االتحادات الرياضية ولجنة رياضة المرأة القطرية ( من تصميم الباحثة ويوضح 4الجدول رقم )

 مع اللجنة األولمبية القطرية وللجنة المرأة القطرية  المقابالت الشخصيةالمصدر: /  2020إلى  2015خالل الفترة 

 

إلى  ان هناك مجموعة  عبرت استجابة ممثلة  لجنة رياضة المرأة ،بالنسةبة  لتغير أعداد الالعبات لدى لجنة رياضةة المرأة

م منتخبات ألعاب ، وانضةةةةما2107" من أهم أسةةةةباب تغير أعداد الالعبات كانت إغالن مركز السةةةةباحة في  :من األسةةةةباب قائلة

حاليا تم ضةةةةم جميع األلعاب النسةةةةائية إلى االتحادات الرياضةةةةية ، و 2121إلى  2107القوى للجنة رياضةةةةة المرأة خالل الفترة 

"، وإذا ما قارنا هذا إلى ما تم اإلشةةةةارة إليه في اسةةةةتراتيجية التنمية الوطنية الثانية وهو أن مجموع عدد  2121المعنية من يناير 

العبة مسةةةةجلة في لجنة  222 ، و( العبة مسةةةجلة في االتحادات الرياضةةةةية 0442العبة )   0744بلغ  2102في عام  الالعبات

 %2العبة نجد أن عدد الالعبات قل بنسةةةةةبة  0714الذي بلغ  2121رياضةةةةةة المرأة القطرية ( ومجموع عدد الالعبات في عام 

في فترة تطور الرياضةةةةة في قطر أسةةةةباب عدة البد من الوقوف عليها  ويمكن أن يكون لهذا النزول واألشةةةةبه بالثبات ،عما علية

في دراسةةةةتهما مؤكدين على أهمية " الدليمي وأسةةةةود " وهذا ما أكد عليه كل من  ،والعمل بما يضةةةةمن زيادة مشةةةةاركة الالعبات

 (.2110دراسة واقع الرياضة النسائية لمعرفة أهم األسباب التي تعمل على تطويرها ) الدليمي وأسود، 

ماهي نسبة زيادة الكوادر القطرية )الفنية، واإلدارية( في  من خالل االستجابات على السؤال الثالث والذي ينص على: 

تم االتفان على أن جميع المؤسسات الرياضة تشهد تزايدا في عدد الموظفات لديهم، ن؟ إلى األ 2016ياضة المرأة منذ سنه ر

 ،تنظيم الفعاليات الرياضية، أما بخصوص نسبة الزيادة في الكوادر القطرية )الفنية وحتى في عدد المشاركات كمنظمات في

"  :ضحتو جانب لجنة رياضة المرأةمن ، واإلدارية( فال توجد نسبة دقيقة للتغير نظرا لعدم توافر البيانات لجميع االتحاداتو

يز والترك ،وكذلك الفنية وذلك نظراً لتقليص الموازناتبدأ تقليص عدد من الكوادر اإلدارية  2102 – 2104إنه خالل العامين 

أكثر على األلعاب والرياضات التي تحقق إنجازات دولية "، ونجد هذا التغير منطقيا نظرا لعدم زيادة عدد الالعبات مع تقليص 

كال   ياضية كما هو واضح فيالميزانيات وانتقال الرياضات التي كانت تحت مظلة لجنة رياضة المرأة القطرية إلى االتحادات الر

 (. 2( ورقم )2الجدولين رقم )

 
 فئة السيدات –كشف للطاقم اإلداري في جميع األلعاب 

 اللعبة 2102 2107 2104 2102 2121

 كرة اليد 4 4 2 2 4

 كرة السلة 0 4 4 4 0

 كرة القدم 0 0 2 2 2

 كرة الطاولة 0 0 0 0 2

 ألعاب القوى 0 2 0 0 0

 المجموع 02 02 02 02 02
 

2020 – 2016( كشف أعداد الطاقم اإلداري في األلعاب الرياضية خالل الفترة 5الجدول رقم )  

 المقابلة الشخصية مع لجنة رياضة المرأة القطرية المصدر: 

http://www.ajrsp.com/
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 فئة السيدات –كشف للطاقم الفني في جميع األلعاب 

 اللعبة 2102 2107 2104 2102 2121

 كرة اليد 0 0 2 2 2

 كرة السلة 4 4 0 0 4

 كرة القدم 2 2 2 2 2

 كرة الطاولة 0 0 2 2 2

 ألعاب القوى 0 0 0 0 0

 المجموع 00 00 01 01 00
 

2020 – 2016( كشف أعداد الطاقم اإلداري في األلعاب الرياضية خالل الفترة 5الجدول رقم )  

 المقابلة الشخصية مع لجنة رياضة المرأة القطرية المصدر: 

 

 .المستقبلية لبحوثباوالتوصيات ومقترحات  الخامس: االستنتاجاتالفصل 

 االستنتاجات: -1

 توصلت الدراسة إلى النتائج التالية:

برياضة المرأة عند العمل على حوكمة القطاع الرياضي ن هناك اهتمام إ :من أهم النتائج في مجال حوكمة رياضة المرأة (أ

 القطري فنجد:

 رياضة المرأة باعتبار أي خطة رياضية قطرية تستهدف بشكل عام جميع  ةفيذ خطة قطاع الرياضة متضمنلتن الجهود تكاتف

 للرياضة. ةالشرائح الممارس

  الزالت تحت المراجعة والتحديث كانت  إنو" رياضة المرأة "السياسات والتشريعات الخاصة بالقطاع الرياضي تضمين

لقادمة، وهناك حاجة أن تشمل هذه التشريعات ما يدعم رياضة المرأة مثل ومن المتوقع العمل به في الخمس سنوات ا

طاء إعلرياضة المرأة، وغيرها من التشريعات التي تضمن  الالزمة منشآتتخصيص مؤسسات معنية برياضة المرأة وال

 . بغيرها من الفئات في الدولة ةسوأالمرأة حقها في الرياضة 

 ياضية بشكل عام في الدولة ومنها رياضة المرأة لكن كل جهة تعمل بشكل منفصل هناك وعي بأهمية توثيق الحركة الر

تكاتف  إلى – بورش العمل –للجمهور لكن نأمل أن تحدث خطوة الوزارة  تاحتهاإولتطوير قدراتها الرقمية لتوثيق البيانات 

 لتحول الرقمي.الجهود، واالستفادة من الخدمات التي تقدمها وزارة النقل والمواصالت في مجال ا

  رسم يو نه ينظم عمل القطاعأحيث قطاع الرياضي لل رئيسةحقيق النتيجة التقطاع الرياضي حجر األساس لالحوكمة يعتبر

 من التأكد من وعي جميع المنفذين للخطة االستراتيجية بأهمية هذه النتيجة الوسيطة.  لذا؛ البدالعام له  اإلطار

 مستوى مشاركة المرأة في الرياضة المجتمعية وأثر االستراتيجية عليها:رفع ب( من أهم النتائج في مجال 

http://www.ajrsp.com/


 م 2022-2-5| تأريخ اإلصدار:  رابع والثالثونالمجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار ال

  

 

 

   www.ajrsp.com                                                                                                                              232 

 ISSN: 2706-6495 

 

  حرص القطاع الرياضي على زيادة دعم مشاركة المرأة في األنشطة الرياضية المجتمعية، وهناك أنشطة تستهدفها بشكل

 مباشر.

  غلب ماأغير متاحة و منشآتالزالت ال هحيث أن ،الرياضية للمرأة منشآتعادة النظر في تخصيص الإلهناك حاجة ماسة 

تسهل للمرأة ممارسات الرياضة الفردية الخفيفة مثل المشي وركوب الدرجات  منشآتن هو إلى اآل 2100تم إنجازه من عام 

إتاحة ساعات خاصة في ثالث مرافق ، ومع تخصيص مرفق للجنة رياضة المرأة يخدم المنتخبات النسائية بشكل أساسي

نا البد ه، وصالة البولينج، ومالعب البادل في نادي السد ) صالة العطية (، ورة وهي حلبة لوسيلمن مرافق التابعة للوزا

بأسعار ووقات األجميع التي تدعم ممارسة المرأة للرياضة في مختلف األلعاب وفي  منشآتاهتمام لتوفير ال هناكأن يكون 

لخطة االستثمارية اضمن ت، وعلية يجب أن ت المجتمعي فئاقكما هو معمول به مع بامناطق مختلفة من الدولة معقولة و

 تعمل عليها الوزارة هذا االحتياج في عين االعتبار.التي الرياضية  منشآتلل

  تشجيع الرياضة المجتمعية على تشجيع مشاركة المرأة في الرياضة، وهناك بشملت الحزم التثقيفية والتوعوية الخاصة

 هثرأبراز دور الرياضة في حياة المرأة وإالحمالت، كما أن هذه الحمالت تركز على  تعاون بين الجهات من أجل تنظيم هذه

 الرياضة.السيدات لالنخراط في مختلف مجاالت  إلهام مكانياتها، وأيضاإوعلى صحتها 

 وما تم إنجازه نجد: مجال برامج اكتشاف الفتيات الموهوبات ورعايتهامن أهم النتائج في  (ت

 يا أغلبها برامج استكشافية وال تضمن رعاية الموهوبات خاصة إذا كانت المدرسة ال تحتضن موهبتها البرامج المتاحة حال

الرياضية، واالسرة ال توافق ذهاب الموهوبة للجنة رياضة المرأة القطرية بسب الموقع او نظرا للقدرة االستيعابية لبرامج 

 لجنة رياضة المرأة الستيعاب عدد الموهوبات.

 لتعاون بين جميع الجهات في القطاع الرياضي من أجل تحديد برامج خاصة الكتشاف الموهوبات رياضيا هناك حاجة ل

ومع توفير اإلمكانيات البشرية والمالية االزمة لتواجدها بما يضمن حصولها على فرصة اكتشاف موهبتها ورعايتها كما 

 هو الحال مع الموهوبين.

 يتها لكن هناك برامج تعمل الجهات على تنفيذها امجال برامج الموهوبات ورع فايروس كرونا على العمل في ةتؤثر جائح

 حال استقرار الوضع العام.

 تميز الرياضي للمرأة نجد:اللقطاع الرياضي في زيادة لاالستراتيجية الحالية  ثرأمن أهم النتائج المتعلقة ب (ث

 لتصبح مجموعة برامج تسهم في تطويرها، وتشمل هذه في دولة قطر  لخطة الوطنية المتكاملة لتطوير الرياضةاستبدال ا

 المرأة.البرامج رياضة 

  تم تحديدها في الهدف الثاني للنتيجة الوسيطة ال يتفق مع الزيادة التي  وهذا ،%2 جميع بنسبةفي  عدد الالعباتنقص في

 الثامنة: رياضة ذات مستوى متميز.

 ( الفنيعدم تحقيق زيادة في عدد الكوادر القطرية)هذا ال يتفق مع الزيادة التي تم تحديدها في الهدف الثالث ، وة، واإلدارية

 للنتيجة الوسيطة الثامنة: رياضة ذات مستوى متميز.
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 التوصيات: -2

 بية القطرية اللجنة األولمووالرياضة  ثقافةتشكيل لجنة تنسيقية على مستوى القطاع الرياضي تتضمن فريق من وزارة ال

مجال الرياضي وإدارة المن الخبراء الذين يعملون في  لالستفادةلجنة رياضة المرأة القطرية، زون و إسبايرومؤسسة 

األداء المؤسسي والعالقات العامة في هذه الجهات لمتابعة العمل في تحقيق الحوكمة الرياضية والتميز الرياضي مع ضمان 

 .أةالذي يقوم به الشركاء بما يصب في مصلحة رياضة المر تكامل العمل

  التأكد بأن التشريعات المحدثة والمعدلة سوف تنصف المرأة وتعمل على زيادة مشاركتها من خالل دراسة الوضع الحالي

 واالستفادة من تقدم الرياضة في الدولة في المجاالت المختلفة.

 فادة لما ما يضمن االستأهمية تنسيق الجهود بين جميع األطراف عند البدء في مشروع البنية المعرفية للقطاع الرياضي ب

 من الشركاء في القطاع حتى اليوم. كل هوصل إلي

 قاعدة كو ،للمواهب الرياضية ومحتضن ،المرأةرياضة  زيادة نشر كهدف يحقق التركيز على الرياضة المجتمعية للمرأة

الجهات  وتخصيص ،ذلكيتطلب االلتزام بتوفير التشريعات والسياسات الداعمة ل الوطنية، وهذاأساس لبناء المنتخبات 

 توفير الموارد المالية والبشرية الالزمة لذلك.، والمسؤولة

  الرياضة المتاحة منشآتالرياضية واستغالها تخصيص عدد من ال منشآتن يشمل برنامج استثمارات الأالحرص على 

ة ورعاية معية واالحترافيفي زيادة المشاركة المجت خصوصيتها، ويصبوالمستقبلية لخدمة رياضة المرأة فقط بما يضمن 

 الموهوبات.

  االهتمام ببرامج اكتشاف ورعاية الموهوبات رياضيا من خالل تخصيص برامج لهم بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم

 وللجنة رياضة المرأة القطرية والقطاع الخاص بما يضمن وجود برامج تحضن المواهب الرياضية على مستوى الدولة.

 برامج الموضوعة لتحقيق التميز الرياضي في رياضة المرأة مع التكامل بين المجهودات الوالتنسيق بين  أهمية التكامل

 في هذه النتيجة الوسيطة. تقوم بها المؤسسات الرياضيةالتي 

 مقترحات بالبحوث المستقبلية: -3

 :البحوث المستقبلية المقترحة في المجاالت التالية

  المرأة بشكل خاص.رياضة  م، وحوكمةعامجال الحوكمة الرياضية بشكل 

  قاعدة الممارسة الرياضية بما يخدم  رياضيا، وتوسيعفي احتضان الموهوبات  من حيث دورهاالرياضة المجتمعية مجال

    تشكيل المنتخبات الرياضة.

  التصورات تجارب المحلية المقدمة للفتيان ووضع بعضالمجال برامج اكتشاف الموهوبات ورعايتها من خالل دراسة 

 برامج الفتيات.ل

  فنيالوداري اإلمن حيث زيادة عدد الالعبات والكوادر القطرية في المجال تكوين المنتخبات النسائية مجال. 

  لى إانخراط المرأة فيها، وكيف يمكن ننقلها مجال الرياضية النسائية االحترافية من حيث دراسة األسباب التي تمنع

 مستوى التميز.

http://www.ajrsp.com/
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 مراجع:لقائمة ا

 العربية:المراجع  (أ

 االسترجاع من الرابط التالي: واإلحصاء. تمالتخطيط  (. جهاز2121قطر. )إجمالي السكان المتواجدون في  .0

https://bit.ly/3b9DUa9  

شركة الخليج  –الطبعة األولى  – 2100وي العامة للتخطيط التنم األمانة–استراتيجية التنمية الوطنية األولى لدولة قطر  .2

 الدوحة. –للنشر والطباعة 

شركة الخليج للنشر  – الثالثةالطبعة  – 2102جهاز التخطيط واإلحصاء  –استراتيجية التنمية الوطنية الثانية لدولة قطر  .0

 الدوحة. –والطباعة 

 االسترجاع من الرابط التالي: الوطن. تم ة(. جريد2100. )الوطنيةاستراتيجية قطاع الرياضة تندرج ضمن التنمية  .4

https://bit.ly/3puFsQ0 

 https://bit.ly/3kEPOvV االسترجاع من الرابط التالي: اللجنة األولمبية القطرية. تم البرامج والمبادرات. )د.ت(. .2

 الثقافة والرياضة. دولة قطر. (. وزارة2107العامة لرياضة المرأة القطرية: دراسة استطالعية. ) التوجهات .2

 رياضة المرأة القطرية. (. لجنة2102. )2102-2112الخطة الستراتيجية  .7

 (. مستند غير منشور. 2104: المخلص التنفيذ. )2122-2104الخطة االستراتيجية لوزارة الثقافة والرياضة  .4

تحليلية لواقع الرياضة النسوية في وسط العران وجنوبه بعد عام  (. دراسة2110خالد. )ي، ناهد عبد زيد واسود، الدليم .2

  https://bit.ly/2NEJZlW التالي:.تم االسترجاع من الرابط 2110

. تم العرب للصغار. جريدةستعد لبرنامج تعليم السباحة . لجنة رياضة المرأة تسبتمبر( 00 ،2102)رباب شرف.  الدين، .01

  https://bit.ly/3e2s8QRاالسترجاع من الرابط التالي:

من الرابط  االسترجاع الرياضية. تممقترح لحوكمة في إدارة المؤسسات  (. نموذج2104والحكيم، كريم. ) الشافعي، حسن .00

  https://bit.ly/2PhcuXp التالي:

(. برنامج رعاية الموهوبين بمدارس التعليم العام في المملكة العربية السعودية بين الواقع والمأمول 2102الشريف، منال. ) .02

جية وطنية نحو استراتيشعار " تحت-بحثية قدمت في المؤتمر الدولي الثاني للموهوبين والمتفوقين  تربوي. ورقةبمنظور 

 https://bit.ly/2Pipe05 التالي:لرعاية المبتكرين". تم االسترجاع من الرابط 

االسترجاع من الرابط التالي:  البيان. تمالرياضة المجتمعية. صحيفة  .مارس( 4، 2102محمد. )العامري، علي  .00

https://bit.ly/3b4oV1j  

د. أحمد العمادي: طرح برنامجي التربية الفنية والبدنية في كلية التربية. جريدة الشرن.  يناير(. 2121،20غنوة. )العلواني،  .04

 https://bit.ly/2NYXIUT الرابط:تم االسترجاع من 

من  االسترجاعتم   ].الكترونيةنسخة  [العمل.واليات  االستراتيجي: مفاهيم التخطيط(. 2107بشير. )، كامل كاظم الكناني .02

 https://bit.ly/2M9Bfneالرابط التالي: 

http://www.ajrsp.com/
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https://bit.ly/3puFsQ0
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https://bit.ly/2PhcuXp
https://bit.ly/2Pipe05
https://bit.ly/3b4oV1j
https://bit.ly/2NYXIUT
https://bit.ly/2M9Bfne
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 من الرابط التالي: 2021مارس  0تم االسترجاع بتاريخ  الحرة.الموسوعة  القطرية. )د. ت(. ويكيالمرأة  .02

https://bit.ly/3879fID 

 واقع المنتخبات الرياضية النسائية في ظل االنجازات الرياضية لدولة قطر(. 2121المسند، العنود. ) .07

 معهد الدوحة للدراسات العليا. .منشورة. دراسة غير 

من الرابط  االسترجاعحصاء. تم (. جهاز التخطيط واال2102. )2102الرياضة لعام النشرة السنوية إلحصاءات الشباب و .04

 https://bit.ly/3bRxHic التالي:

من الرابط  االسترجاعحصاء. تم (. جهاز التخطيط واال2107. )2107النشرة السنوية إلحصاءات الشباب والرياضة لعام  .02

 https://bit.ly/3bRxHic التالي:

من الرابط  االسترجاعحصاء. تم (. جهاز التخطيط واال2104. )2104حصاءات الشباب والرياضة لعام النشرة السنوية إل .21

 https://bit.ly/3bRxHic التالي:

من الرابط  االسترجاعحصاء. تم (. جهاز التخطيط واال2102. )2102النشرة السنوية إلحصاءات الشباب والرياضة لعام  .20

 https://bit.ly/3bRxHic التالي:

(. دور اإلعالم الرياضي المرئي في نشر الثقافة الرياضية لدى النساء. تم االسترجاع من الرابط 2102حسين. )بن يونس،  .22

 https://bit.ly/3vJ7HP3 التالي:

 https://bit.ly/3r04BTv(. التشريع الرياضي. جريدة لوسيل. تم االسترجاع من الرابط التالي: 2102بوسدرة، علي. ) .20

االسترجاع من  للتخطيط. تمالعامة  (. األمانة2102القطري. )قدرات الشباب  قطر: تعزيزية البشرية الثالث لدولة تقرير التنم .24

 https://bit.ly/3e2y78c الرابط التالي:

وعاتها في البحوث االجتماعية (، دراسة تقييمية لبعض المناهج الوصفية وموض2100حريزي، موسى، وغربي، صبرينة، ) .22

 .04-20(، 00والتربوية والنفسية، مجلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية، العدد )

. تم االسترجاع 220-041 ، ص01 والسياسية،(. الحوكمة: دراسة في المفهوم. مجلة العلوم القانونية 2102حسن، سليمة. ) .22

 https://bit.ly/3sua5a3من الرابط التالي: 

 االسترجاع من الرابط التالي: المدارس. تماكتشاف ورعاية المواهب الرياضية في  (.سبتمبر 22، 2102حسني، محمد. ) .27

https://bit.ly/3bS9nwE 

 https://bit.ly/3sHwmRPلرابط التالي: االسترجاع من ا الوطن. تم (. جريدة2107الموهوبين. )رعاية  .24

. تم جريدة الشرن، 2122أندية الرياضات النسائية: أمنية لم تتحقق رغم قرب استحقان كتوبر(.  02، 2102طارن، حنين. ) .22

 https://bit.ly/3sJrGeg من الرابط التالي: 2121مارس  07االسترجاع بتاريخ 

سترجاع اال المعلوماتية. تمالنبأ  المجتمع. شبكةتطوير المواهب ركيزة أساسية لبناء  ديسمبر(. 0، 2102حسن. ) بيد، عليع .01

 https://bit.ly/3qad4mk من الرابط التالي:
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رارات اإلدارية: دراسة اراء عينة من المسؤولين نظام المعلومات اإلدارية في صناعة الق (. أثر2114محمد. )فليح، حكمت  .00

تم االسترجاع من الرباط  .22 -44. 4. 01مجلة تكريت للعلوم اإلدارية واالقتصادية.  تكريت.اإلداريين في كليات جامعة 

 https://bit.ly/3sieMUZ التالي:

  https://bit.ly/3dAyZ3Pط التالي:االسترجاع من الراب الوطن. تم(. جريدة 2102العالمية. )قطر عاصمة للرياضة  .02

 https://bit.ly/2YQysSs التالي:(. تم االسترجاع من الرابط 2121القطرية. )لجنة رياضة المرأة  .00

تم االسترجاع من الرابط  الرياضية.يناير(. قناة الكأس  01 ،2104طموحة. )لجنة رياضة المرأة ترفع الستار عن استراتيجية  .04

 https://bit.ly/3qffFf5 التالي:

المجلة العلمية للتربية البدنية والرياضية.  التشريعات الرياضية في الجزائر. (. واقع2100ومهدي، رضا. ) لجلط، فواز .02

 https://bit.ly/2QoRtdX التالي:، تم االسترجاع من الرابط 01-27صفحات ، ال0، رقم 02المجلد 

 االسترجاع من الرابط التالي: المعاصر. تمنوفمبر(. مكانة المرأة في المجتمع 00، 2102مجدي، يارا. ) .02

https://bit.ly/39U2YS1        

 الرابط:االسترجاع من  ومفاهيم. تمالحوكمة: مصطلحات  للحوكمة. )د. ت(. أساسيات أبو ظبيمركز  .07

https://bit.ly/2ZPJGXY 

االسترجاع من  الشرن. تم ابريل(. جريدة 01، 2102المرأة. )مشاركة كبيرة في مهرجان اكتشاف الموهوبين بلجنة رياضة  .04

 https://bit.ly/3qhtXM6 الرابط التالي:

 https://bit.ly/3cLCX91(. تم االسترجاع من الرابط التالي: 2121الخارجية. )وزارة  .02

 https://bit.ly/3kDnjPh ط التالي:بالرااالسترجاع من  (. تم2121والرياضة. )ثقافة وزارة ال .41

40. Team Qatar( .2102 ،7 مايو.) [. تم االسترجاع من الرابط ]مقطع فيديو القطرية.تعلم عن لجنة رياضة المرأة  هل

 https://www.youtube.com/watch?v=vHClnVNNtZE التالي:
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 :  المالحق

 )الشخصية المقابلة) الدراسة أداة (1) ملحق

 التنمية واقتصاديات العامة اإلدارة كلية

 العامة اإلدارة قسم

 العامة اإلدارة ماجستير برنامج

 

 المرأة رياضة تميز في قطر لدولة الرياضي والتميز الثقافي اإلثراء قطاع استراتيجية دور تقييم: الموضوع

  المشاركين السادة

 وبركاته، هللا ورحمة عليكم السالم

 سواء الرياضي النشاط في المرأة مشاركة زيادة في الدولة في الرياضي القطاع استراتيجية دور تقييم إلى الدراسة هذه تهدف

 .الرياضية المجتمعية األنشطة في مشاركتها زيادة خالل من أو رياضية كالعبة قطر دولة تمثيل خالل من

 يف المرأة مشاركة دعم في تسهم علمية إضافة الدراسة هذه نتائج تكون أن راجية المقابلة إجراء على الموافقة على أشكركم

 .الرياضة

 فقط األكاديمي العلمي البحث ألغراض ستستخدم المعلومات بأن علما سيادتكم نحيط: مالحظة

 :المرأة رياضة حوكمة: األول المحور

 المرأة؟ رياضة 2104 عام منتصف تصميمها المتوقع من والتي الرياضي المجال في للدعم الخمسية الخطة شملت هل. 0

http://www.ajrsp.com/
https://bit.ly/2ZU3IAu
https://bit.ly/3sYq6VU
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 على 2121 عام نهاية استكمالها والمتوقع الرياضي بالقطاع الخاصة والسياسات للتشريعات الشاملة المراجعة شملت هل 2.

 المرأة؟ برياضة الخاصة والسياسات للتشريعات وتحديث مراجعه

 تحديد على الدولة في الرياضية الجهات بين العمل تعزيز بهدف 2104 عام بنهاية استكماله المتوقع العمل إطار شمل هل3. 

 الرياضة؟ في المرأة مشاركة وزيادة تعزيز في الرياضية الجهات دور

 ومعلومات بيانات على 2121 عام نهاية تأسيسه استكمال والمتوقع الرياضي بالقطاع الخاصة المعرفية البنية شملت هل4. 

 المرأة؟ برياضة خاصة موثوقة ودراسات

 :المجتمعية الرياضة في المرأة مشاركة مستوى رفع: الثاني المحور

 2102 عام فمنتص في تنفيذها والمتوقع المجتمع فئات لكافة المجتمعية المشاركة بتعزيز الخاصة االستراتيجية شملت هل. 0

  المرأة؟ رياضة فئة

 2121 عام بنهاية تنفيذها والمخطط للجمهور جذبا أكثر لتكون الرياضية المنشآت بتهيئة الخاصة الخطة شملت هل2. 

 المرأة؟ رياضة احتياجات

 اضة؟الري في المرأة مشاركة تشجيع على المجتمعية الرياضة بتشجيع الخاصة والتوعوية التثقيفية الحزم شملت هل3. 

 :الفتيات لدى المواهب اكتشاف: الثالث المحور

 اآلليات على 2102 عام نهايـة استكماله والمخطط ورعايتها الرياضة المواهب باكتشاف الخاص الوطني النظام اشتمل هل. 0

 الفتيات؟ بفئة خاصة

 ؟2122 عام نهاية حتى تنفيذها والمخطط الموهوبات وتطوير برعاية الخاصة البرامج أهم هي ما. 2

 :المرأة لرياضة الرياضي التميز: الرابع المحور

 خاصة خطط على 2121 عام منتصف في بها العمل والمتوقع قطر دولة في الرياضة لتطوير الوطنية الخطة ستشمل هل. 0 

 المرأة؟ برياضة

 اآلن؟ إلى 2102 عام منذ الرياضية االتحادات في العمرية الفئات مختلف في الالعبات عدد زيادة نسبة ماهي. 2

 اآلن؟ إلى 2102 عام منذ المرأة رياضة في( واإلدارية الفنية،) القطرية الكوادر زيادة نسبة ماهي. 0

 

 .العلمي والنشر لألبحاث األكاديمية المجلة المسند، سعيد العنود/ الباحثة ،2122©  محفوظة الحقون جميع

(CC BY NC) 
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 رةكمستوى معرفة معلمات رياض األطفال بمفاهيم ومهارات الوعي الصوتي وقياسه في الطفولة المب

Kindergarten Teachers’ Knowledge with the Concepts and Skills of Phonemic Awareness 

and its Measurement in Early Childhood 

 فاطمة ناصر يوسف الزميليالباحثة/ 

  السعودية العربية المملكة جدة، جامعة التربية، كلية الخاصة، التربية بقسم باحثة

fatoom1339564@hotmail.com: Email 

 سامر عبد الحميد الحساني الدكتور/

السعودية العربية المملكة جدة، جامعة التربية، كلية المشارك، التربية أستاذ   

Email: saalhassani@kau.edu.sa 

 :الملخص

ف على مستوى معرفة معلمات رياض األطفال بمفاهيم ومهارات الوعي الصوتي وقياسه في  هدفت الدراسة الحالية إلى التَّعرُّ

ة ومن خالل هذه الدراسة سوف يتم اإلجاب منهج الوصفي المسحي،مدينة جدة. ولتحقيق أهداف الدراسة؛ اُستخدم البالطفولة المبكرة 

 ،ما مستوى معرفة معلمات رياض األطفال بمفاهيم ومهارات الوعي الصوتي وقياسه في الطفولة المبكرة؟على التساؤالت التالية: 

ف ما مدى اختال، دراسات عليا(؟ -ما مدى اختالف استجابات معلمات رياض األطفال، تبًعا لُمتغيّر المؤهل العلمي )بكالوريوس

ما مدى اختالف ، فأكثر(؟ 00سنوات،  01-6سنوات فأقل،  5استجابات معلمات رياض األطفال، تبًعا لُمتغيّر الخبرة العملية )

من  نوقد طّور الباحثان اختباًرا تّكو. عالمية(؟ -أهلية -استجابات معلمات رياض األطفال، تبًعا لُمتغيّر نوع الروضة )حكومية

( معلمة؛ لقياس مستوى المعرفة لديهن بمفاهيم ومهارات الوعي الصوتي 031( فقرة، وطُبّق على عينة قصدية تكّونت من )01)

ف على مدى الفروق بين المعلمات بناًء على عدد من  من خالل استجاباتهن على أداة الدراسة. كما هدفت الدراسة إلى التَّعرُّ

، وعدد سنوات التدريس، ونوع الروضة(. وأظهرت النتائج مستوى معرفة متوسطًا لدى معلمات المتغيّرات: )المؤهل العلمي

(، وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات المعلمات 173,0رياض األطفال بمفاهيم الوعي الصوتي، بمتوسط بلغ )

 يمكن أن تُعزى لمتغيّرات الدراسة. 

 األطفال، الوعي الصوتي. معلمات رياض الكلمات المفتاحية:
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Kindergarten Teachers’ Knowledge with the Concepts and Skills of Phonemic Awareness 

and its Measurement in Early Childhood 

Abstract: 

The current study aimed to identify the level of knowledge of kindergarten teachers about concepts 

and skills of phonemic awareness and its measurement in early childhood in the city of Jeddah. To 

achieve the objectives of the study; The survey descriptive approach was used, and through this 

study the following questions will be answered: What is the level of knowledge of kindergarten 

teachers about concepts and skills of phonemic awareness and its measurement in early 

childhood?, How different are kindergarten teachers’ responses, according to the educational 

qualification variable (Bachelor - Postgraduate) ?, How different are kindergarten teachers’ 

responses, according to the variable of work experience (5 years and less, 6-10 years, 11 and 

over)?, How different are the kindergarten teachers’ responses, according to the type of 

kindergarten (governmental - private - international)? The researchers developed a test that 

consisted of (19) items, and it was applied to an intentional sample that consisted of (130) female 

teachers. To measure their level of knowledge of phonemic awareness concepts and skills through 

their responses to the study tool. The study also aimed to identify the extent of the differences 

between female teachers based on a number of variables: (educational qualification, number of 

years of teaching, and type of kindergarten). The results showed an average level of knowledge 

among kindergarten teachers about the concepts of phonemic awareness, with an average of 

(0.372), and there were no statistically significant differences between the teachers' responses that 

could be attributed to the study variables. 

Keywords: Kindergarten teachers, Phonemic awareness. 

 المقدمة: 

تعّد مرحلة الطفولة المبكرة من أهم المراحل النمائية التي يمّر بها اإلنسان؛ كونها مرحلة التكوين األساسية لنمو بذور بناء 

يول واالهتمامات، واكتساب الخبرات المتنوعة والمهارات؛ مما يؤثر الشخصية، وتشكيل القيم والعادات واالتجاهات وتنمية الم

في مجاالت النمو المختلفة: الجسمية، والعاطفية، واالجتماعية، والمعرفية؛ لذا كانت تربية الطفل وتعليمه في هذه المرحلة أمًرا 

 يستحق ُجّل العناية واالهتمام في تأسيس الطفل لمراحل حياته الالحقة،

http://www.ajrsp.com/
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(. والطفل في هذه المرحلة Yoshikawa & Kabay, 2015تعلًما قادًرا على التفكير والتحليل واإلبداع مستقباًل )وجعله م 

ذو استعداد ذاتي الستقبال الخبرات بدافع حب االكتشاف، موظفًا جميع حواسه في استقبال المعرفة؛ ونتيجة لذلك تمثّل رياض 

لتعليمي، ومن أهم وأخصب المراحل التعليمية التي تصقل شخصية الطفل، وتلبي األطفال مكانة تربوية مهمة في سلم النظام ا

(. ويمكن عّد رياض األطفال مرحلة أولية تأسيسية للمراحل الالحقة 0102حاجاته المختلفة وتنميها بطرق تربوية شيقة )يخلف، 

ورة وء ذلك أصبح تطوير رياض األطفال ضرمن التعليم؛ كونها تهيئ الطفل لالنتقال إلى التعلم المدرسي بشكل سلس؛ وفي ض

(. وقد أولت 0106مجتمعية وليس ترفًا إلكساب األطفال الخبرات التربوية الالزمة لالرتقاء بتعليم هذه الفئة )الحازمي وعثمان، 

ها مبكرة، وأدرجتها بوصفاهتماًما بمرحلة الطفولة ال -ومنها المملكة العربية السعودية -العديد من دول العالم المتقّدمة تعليميًّا 

جزًءا ال يفصل عن الصرح التعليمي رسميًّا. وحرصت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية على تطوير مؤسسات رياض 

، وشرعت وزارة التعليم في التوسع بمجال الطفولة المبكرة، وسعت إلى دمج رياض األطفال مع 0131األطفال في ضوء رؤية 

)األول، والثاني، والثالث االبتدائي(، وعملت على تقديم الخدمات التعليمية والتربوية ألطفال الطفولة المبكرة  الصفوف األولية

 (.0102والصفوف األولية على حدٍّ سواء؛ في سبيل رفع كفاءة العملية التعليمية وتجويد مخرجاتها )سهل وهبة، 

وضة القراءة والكتابة للكلمات والجمل بمفهومها الرسمي، وإنما تنمية والهدف األساسي من رياض األطفال ليس تعليم أطفال الر

االستعداد لتعلم القراءة والكتابة؛ لذا تُشّكل أهم الجوانب التي تسعى رياض األطفال إلى تنميها في القدرات النمائية لتعلم القراءة 

ي المدروسة، التي تؤدي إلى بناء االستعداد القرائي والكتابوالكتابة، من خالل تعليم المهارات اللغوية، وتقديم الخبرات المعرفية 

. وفي هذا الصدد، تعّد مهارات الوعي الصوتي من أهم المهارات األساسية والمباشرة، التي ينمو من 0110وتكوينه )مصطفى، )

لك المهارات بأنها: مجموعة (. ويمكن وصف ت0106خاللها مستوى االستعداد، ويتطّور التعليم المبكر للقراءة والكتابة )سعد، 

من المهارات التي تجعل الطفل قادًرا على فهم مجرى اللغة المنطوقة، وتقسيمها إلى وحدات صوتية أصغر كالكلمات والمقاطع 

(. وقد أشارت 0100واألصوات ذات العالقة بالقدرة على التمييز السمعي الجيد )أبو ديار، البحيري، طيبة، محفوظي، وإيفرات، 

(، وكاليتون، ويست، سيرز، هولم، 0103(، والشبول، الشبول، العساسفة، والمومني، )0102ات: زايد، ورسالن، ويونس )دراس

( إلى أن امتالك الطفل لمهارات الوعي الصوتي في مرحلة 2020) .Clayton, West, Sears, Hulme, & Lervågوليرفاغ 

ة لديه في المراحل التعليمية الالحقة، وهذا ما يؤكد حاجة كل طفل إلى تنمية الطفولة المبكرة؛ مؤشر على سالمة القراءة والكتاب

وعيه الصوتي؛ للبدء في تعلّم مهارات القراءة والكتابة بنجاح. ويجب االلتفات إلى ضرورة بناء الوعي الصوتي لدى األطفال من 

تي طًا وتنفيًذا، مع ضرورة أن يُشّكل الوعي الصوخالل تخصيص وقت كاٍف لتدريباته، وبذل الجهد المقصود إلنجاح أنشطته تخطي

(. وألهمية امتالك أطفال الروضة مهارة الوعي الصوتي قبل التحاقهم 0100جزًءا أساسيًّا من برامج تعليم القراءة )سليمان، 

ي ذ تؤدي دوًرا حاسًما فبالصف األول من المرحلة االبتدائية؛ تتجلّى أهمية الدور التربوي الذي تقوم به معلمة رياض األطفال؛ إ

مسيرة تقّدم الطفل؛ كونها داعمة لنمو مهارات األطفال وتعليمهم من خالل ما تقّدمه من أنشطة وخبرات ووسائل متنّوعة؛ مما 

ة ييُسهم في إثارة دافعية األطفال للتعلم، إضافة إلى كونها مقّومة لنمو تلك الخبرات ومالحظة مدى تطّورها لديهم، والعمل على تنم

 (. 0115معارفهم وميولهم وقدراتهم إلى أقصى ما تسمح به إمكاناتهم )ناشف، 

بما تمتلكه معلمة رياض األطفال من كفايات  -باختالف احتياجاتهم وقدراتهم -ويستند تطوير مهارات الوعي الصوتي لألطفال 

ما تلقاه من برامج إعداد المعلمة قبل الخدمة،  مهنية، وخبرات تدريسية سابقة من معرفة وتدريب في هذا المجال؛ يكون من خالل
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كبرامج البكالوريوس المقّدمة في الجامعات، وفي أثناء الخدمة كبرامج التطوير المهني التعليمي التي تلتحق بها المعلمة من قِبل 

ّعالة في مرحلة لممارسات التدريسية الفإدارة التعليم، التي تلبي االحتياجات التدريبية، وتُعّزز المعرفة الكافية وتنميها لديها تجاه ا

ب(. وهنا تظهر أهمية مدى معرفة معلمات رياض األطفال لمهارات الوعي الصوتي، 0101الطفولة المبكرة )وزارة التعليم، 

ف إلى الطلبة الُمعّرضين لخطر صعوبات التعلم في القراءة بالسياق التعليمي، والحاجة إلى تقويم هذ المعرفة  هودورها في التَّعرُّ

بوصفها خطوة أولية وأساسية لتخطيط سياسة الُحقل التعليمية؛ بهدف تطوير وإعداد برامج تدريبية تعليمية لمعلمات رياض 

األطفال، ترّكز على تنمية الخبرات المعرفية والسلوكية لديهن عن ماهية مفهوم الوعي الصوتي، ومهاراته، وكيفية بناء األنشطة 

لتنمية تلك المهارات، واستخدام استراتيجيات التعلّم الفّعالة بما يخدم جميع األطفال، باختالف قدراتهم وإمكاناتهم  التعليمية المناسبة؛

 من خالل المنهاج التعليمي. 

 مشكلة الدراسة:

م المستمرة يفي الواقع الميداني للتعليم، تظهر الحاجة إلى تأهيل معلمات رياض األطفال وتدريبهن؛ لمواكبة عجلة تجويد التعل

في ظل التغييرات الحديثة التي تشهدها الممارسات التعليمية الحالية، وعلى الرغم مما تبذله معلمات رياض األطفال من جهود 

كمعلمة  -تعليمية لتنمية االستعداد اللغوي والقرائي لألطفال؛ إال أنه من خالل استقراء الواقع التعليمي وخبرة الباحثة األولى 

لُوحظ غياب معرفة معلمات رياض األطفال بمفهوم الوعي الصوتي ومهاراته، أو الخلط بينه وبين الطريقة  -الرياض األطف

الصوتية لتعليم ربط أصوات الحروف برسمها )مبادئ الحروف الهجائية(، حيث رّكزت أنشطة معلمات رياض األطفال في عملية 

الصوت بشكل الحرف، والقدرة على التمييز بين الحروف قراءةً وكتابةً، تعليم القراءة على تعليم الحروف الهجائية، عبر ربط 

دون المرور التدريجي بالمهارات التمهيدية الالزمة، التي تكون من خالل ممارسة األنشطة التدريبية المخصصة للوعي الصوتي 

ف وعي الصوتي وأهميته، ودوره في التَّ ضمن إجراءات التعليم. وقد تكون هذه الفجوة التدريسية بسبب قصور المعرفة بماهية ال عرُّ

إلى األطفال المعّرضين لخطر صعوبات التعلم، أو التدّخل المبكر معهم؛ األمر الذي قد يؤدي إلى ظهور مشكالت في عملية 

ذا فحسب، يس هإكساب األطفال مهارة القراءة عند التحاقهم بالمرحلة االبتدائية، الذي قد ينتج عنه صعوبات التعلم في القراءة. ل

وإنما تتأثر الممارسات في المرحلة االبتدائية المبكرة بنتائج جمع المعلومات في رياض األطفال، وعند عدم تدريس األطفال 

مهارات الوعي الصوتي؛ ستغيب المعلومات عن حالة األطفال، وينتج عن ذلك تأخر في تقديم التدخل المبكر المناسب مع مهارات 

 Bigozzi, Tarchi, Pinto, & Accortiير دراسة بيجوزي، ترشي، بينتو، وأكورتي جامانوسي الوعي الصوتي. وتش

Gamannossi (0106 إلى أن أسباب إخفاق األطفال في تعلم القراءة في حياتهم المدرسية، تعود إلى قصور مهارات الوعي )

رحلة االبتدائية يعانون من ضعف هذه المهارات من طلبة صعوبات القراءة في الم %11( أن 0100الصوتي. كما صّرح وسالتي )

في مرحلة رياض األطفال. أما في السياق البحثي العربي، فقد رّكزت معظم الدراسات على إثبات أهميتها أو استخدامها في برامج 

؛ وهو ما أو رياض األطفالتدخلية في تحسين مستوى القراءة لدى الُمعّسرين قرائيًّا أو الُمعّرضين لخطرها من المرحلة االبتدائية 

أثار التساؤل لدى الباحثيِن، وأوحى بوجود مشكلة تستدعي المعالجة في إطار المنهج العلمي؛ ومن هذا المنطلق جاءت مشكلة 

ف إلى مدى معرفة معلمات رياض األطفال بمفاهيم ومهارات الوعي الصوتي وقياسه في الطفولة  الدراسة، التي تحاول التَّعرُّ

 المبكرة.
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 أسئلة الدراسة:

 ما مستوى معرفة معلمات رياض األطفال بمفاهيم ومهارات الوعي الصوتي وقياسه في الطفولة المبكرة؟  -0

 دراسات عليا(؟ -ما مدى اختالف استجابات معلمات رياض األطفال، تبًعا لُمتغيّر المؤهل العلمي )بكالوريوس -0

 فأكثر(؟ 00سنوات،  01-6سنوات فأقل،  5ا لُمتغيّر الخبرة العملية )ما مدى اختالف استجابات معلمات رياض األطفال، تبعً  -3

 عالمية(؟ -أهلية -ما مدى اختالف استجابات معلمات رياض األطفال، تبًعا لُمتغيّر نوع الروضة )حكومية -2

 أهداف الدراسة:

ف إلى مستوى المعرفة لدى معلمات رياض األطفال بمفاهيم ومهارات الوعي الصوت-0  ي قياسه في الطفولة المبكرة.التَّعرُّ

ف إلى مدى اختالف معرفة معلمات رياض األطفال بمفاهيم ومهارات الوعي الصوتي وقياسه في الطفولة المبكرة تبًعا -0  التَّعرُّ

 لعدد من المتغيرات، وهي )لُمتغيّر المؤهل العلمي، الخبرة العملية، نوع المدرسة(.

 أهمية الدراسة:

لية أهميتها النظرية من كونها تتناول مكّونًا أساسيًّا لتعليم القراءة بنجاح، عبر لفت انتباه التربويين تستمد الدراسة الحا 

والقائمين على عملية التعليم في مجال الطفولة المبكرة إلى الضرورة الُملّحة بقيام معلمة رياض األطفال بتضمين أنشطة مفاهيم 

القرائي خالل العملية التعليمية لألطفال. وفي المجال البحث العلمي، ستكون هذه  الوعي الصوتي في تنمية مهارات االستعداد

التي تسلط الضوء على موضوع الدراسة، ولعلها نقطة انطالق إلى إجراء  -في حدود علم الباحثينِ -الدراسة من أوائل الدراسات 

نتائج هذه الدراسة اهتمام ُصنّاع القرار في مجال الطفولة  المزيد من الدراسات في هذا المجال. أما األهمية التطبيقية؛ فقد تُثير

المبكرة بأهمية تضمين مكثف ألنشطة مهارات الوعي الصوتي في المنهاج التعليمي لألطفال، أما بالنسبة لمعلمات رياض األطفال، 

ا طفال القراءة والكتابة. وفي هذفتؤكد الدراسة أهمية تطبيق مهارات الوعي الصوتي بوصفه جزًءا أساسيًّا من برامج تعليم األ

الصدد، تشّجع الدراسة على بناء برامج تدريبية وتأهيلية؛ ترفع من كفاءة المهارات التدريسية لمعلمات رياض األطفال، وتزيد 

ألطفال امن سالمة ممارستهن وتدّخالتهن التعليمية؛ مما يؤدي إلى تطوير وتحسين مستوى االستعداد اللغوي والقرائي، الذي يهيئ 

 لتعلّم القراءة والكتابة بسهولة في المرحلة االبتدائية.

 حدود الدراسة:

 اشتملت الدراسة على جميع رياض األطفال في مدينة جدة. الحدود المكانية:

 (.0101/ 0101ُجمعت البيانات خالل الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي ) الحدود الزمانية:

 ض األطفال في الروضات الحكومية واألهلية والعالمية بمدينة جدة.معلمات ريا الحدود البشرية:

اقتصرت الدراسة الحالية على قياس مستوى معرفة معلمات رياض األطفال بمفاهيم ومهارات الوعي  الحدود الموضوعية:

 الصوتي، وقياسه في الطفولة المبكرة.
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 مصطلحات الدراسة: 

 ((:Kindergarten Teachersمعلمات رياض األطفال 

هي المعلمة الُمعّدة في كليات قسم رياض األطفال، والمؤهلة تأهياًل تربويًّا وعلميًّا للعمل في رياض األطفال، التي تتراوح   

(. وتعّرف إجرائيًّا في هذه الدراسة بأنها: المعلمة التي تُدّرس األطفال 0115( سنوات )عبد السميع والحوالة، 6-3أعمارهم من )

 اض األطفال.في مقرات ري

 (:Phonemic Awareness)الوعي الصوتي 

يُقصد بالوعي الصوتي: قدرة الفرد على إدراك ومعالجة األصوات في الكلمات المنطوقة، من خالل الفونيم الصوتي الواحد،   

صوات؛ لتكوين (. وتشتمل هذه القدرة على التالعب باألMacmillan, 2002أو الكلمات أو المقاطع الصوتية للكالم المسموع )

 & Matherكلمات متشابهة أو مختلفة، من خالل الحذف واإلضافة والتبديل بين الوحدات الصوتية في الكلمة المسموعة )

Wendling, 2011 ويّعرف إجرائيًّا في هذه الدراسة بأنه: الدرجة الكلية التي حصلت عليها معلمات رياض األطفال من خالل .)

 عّدها الباحثان، وتقيس مدى معرفتهن بمفاهيم ومهارات الوعي الصوتي وقياسه في الطفولة المبكرة.استجابتهن لألداة التي أ

 اإلطار النظري والدراسات السابقة:

يتناول الباحثان اإلطار النظري عبر استعراض المفاهيم المرتبطة بهذه الدراسة كمفهوم الوعي الصوتي، وأهميته،  

ة العالقة التي تربطه بربط أصوات الحروف برسمها )مبادئ الحروف األبجدية(، وصعوبات ومستوياته، ومراحل نموه، وطبيع

القراءة، والتّعّرف إلى مؤشرات ضعفه، وأهمية التدريب على مهاراته في مرحلة الطفولة المبكرة، مع إلقاء الضوء على دور 

 معلمة رياض األطفال في تنمية تلك المهارات.

 يته:مفهوم الوعي الصوتي وأهم

حظي الوعي الصوتي باهتمام الباحثين والتربويين؛ نظًرا ألهميته ودوره في اتساق البناء اللغوي السليم، كما تعّددت 

( الوعي الصوتي بأنه: "الوعي 0115/0112(، فقد ّعرف ميرسر وميرسر )0101تعاريفه في األدبيات والتربويات )سالم، 

وات فردية، وتظهر عندما يمارس المتعلم القدرة على االستماع، والتّعّرف، ومعالجة الشعوري بأن اللغة المنطوقة مؤلفة من أص

(. فهو إدراك الطفل بأن الكلمات المنطوقة تتكّون من أصوات صغيرة 256األصوات الفردية في الكلمات المنطوقة" )ص. 

(. والفونيم أصغر األصوات 0102فى، منفردة، عبارة عن وحدات صوتية صغيرة )فونيمات(، وليست وحدة صوتية واحدة )مصط

(. 0100في الكلمة المسموعة، ولها داللة وظيفية؛ إذ تُستخدم لتغيير معنى كلمة في اللغة التي هي جزء منها )أبو الديار وآخرون، 

للغة،  وتيكما يتضّمن الوعي الصوتي عدة مهارات تنتمي في األساس إلى عدة مستويات لها القدرة على التعامل مع النظام الص

 (.0100وتشتمل على: مهارة االستماع، والوعي باألصوات، والوعي بالمقاطع الصوتية للكلمات )الشخص والجارحي، 

كما تكمن أهمية الوعي الصوتي في كونه أحد الركائز األساسية الكتساب مهارات القراءة؛ حيث يعمل على النمو القرائي   

 ف تمثّل أصواتًا، كما أن الوعي الصوتي من متطلّبات تطوير المبدأ األبجدي،في المنظومة األلفبائية، التي هي حرو
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الذي يشير إلى عالقة الصوت بالرمز؛ إذ يتدّرب الطفل على التحليل والتركيب؛ ليتمّكن من التمييز واإلنتاج على المستوى  

، ربطًا لبدايات الكلمات ذات المقاطع المتشابهة ونهاياتهااللفظي بداية، ثم التعامل مع الرموز المكتوبة في القراءة؛ مما يُشّكل لديه 

بينما يظهر الجانب اآلخر ألهمية الوعي الصوتي في خطورة إهماله عند البدء في تعليم القراءة؛ لما يترتب على أغلب األحوال 

 (.0101في حدوث العسر القرائي )سالم، 

 مستويات الوعي الصوتي:

ستويات يمّر بها الطفل بالتدّرج من األسهل إلى األصعب؛ إذ ترتبط باألنشطة التي يشتمل الوعي الصوتي على خمس م

 (، وهي كالتالي: Adams, 1990يجب على معلمة رياض األطفال تنميها خالل العلمية التعليمية )

ير لكلمات المسجوعة والغ، وهو القدرة على تمييز ا-أي المتشابهة باإليقاع والقافية-الوعي بالكلمات المنغمة المستوى األول: 

 مسجوعة، أو اإلتيان بكلمات لها نفس النغمة؛ مما يساعد على تصنيف الكلمات.

ويتضمن القدرة على التمييز السمعي لألصوات في الكلمات المنطوقة، ويستلزم معرفة أن الكلمة تتكون من المستوى الثاني: 

، بدءاً بتمييز الصوت األول واألخير من الكلمة، ثم الصوت سلسلة من األصوات يمكن تمييزها وعزلها عن بعضها البعض

 الوسط، وإدراك الحركات القصيرة، واختالف الفونيمات.

ويتضمن القدرة على دمج األصوات من خالل االستماع لعدد من األصوات ودمجها مًعا؛ لتكوين الكلمات، المستوى الثالث: 

صوات المسموعة أثناء تكوين الكلمات؛ مما يُمثل تحديًا لذاكرة العاملة، ثم التسمية وتتطلب هذه المهارة القدرة على االحتفاظ باأل

السريعة للكلمة المكونة من خالل ربط تلك األصوات، وتنمي هذه المهارة قدرة الطلبة على قراءة الكلمات المألوفة غير المألوفة 

 بشكل صحيح.

المنطوقة إلى أصوات ومقاطع المكونة لها، ويمكن للطلبة تقسيم األصوات ويتضمن القدرة على تجزئة الكلمات المستوى الرابع: 

 أثناء نطقهم للكلمات شفهياً برفع أصبع واحد لكل صوت أو مقطع يسمعونه. 

ويتضمن القدرة على التالعب باألصوات من خالل الحذف، واإلضافة، واإلبدال؛ مما يساعد على توسيع المستوى الخامس: 

 ند الطلبة. اإلدراك اللغوي ع

 مراحل نمو مهارات الوعي الصوتي في مرحلة الطفولة المبكرة:

هناك العديد من المتطلّبات التي نستطيع التنبؤ من خاللها بعملية النمو الصحيحة للوعي الصوتي، وبمراحل عمرية محددة 

 من السنوات األولى، فمن عمر ثالث إلى يتقنها الطفل العادي؛ إذ تتطّور مهارات الوعي الصوتي وفق مراحل عمرية مختلفة تبدأ

ف على الكلمات المقفّاة عن طريق األناشيد  أربع سنوات تنمو لدى الطفل مهارة القافية بشكل طبيعي تلقائي، من خالل التَّعرُّ

ند سماع قفّاة يرّددها عولديه القدرة كذلك على تذّكر كلمات م -سواء لها معنى أو ال  -المختلفة، كما يستطيع أن يؤلّف كلمات ُمقفّاة 

األناشيد. أما في عمر أربع سنوات إلى خمس سنوات؛ فتتطّور مهارة القافية، ويصبح لدى الطفل القدرة على تأليف كلمات مقفاة، 

ف على المقاطع المختلفة والتمييز بينها، ولديه قدرة على تحليل الكلمات إلى مقاطع،   باإلضافة إلى قدرته على التَّعرُّ
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ظهر لديه كفاءة متشابهة في القدرة على تركيب كلمات من مقاطع. وفي عمر خمس إلى ست سنوات؛ يصبح قادًرا كما ت

على تقسيم المقاطع إلى وحدات صوتية )فونيمات(، وتركيب وتذّكر كلمات من وحدات صوتية مختلفة )خصاونة، الخوالدة، 

 (.0106ضمرة، وأبو هواش، 

 أصوات الحروف برسمها )مبادئ الحروف األبجدية(: عالقة الوعي الصوتي بتعليم ربط

تعّد ربط أصوات الحروف برسمها )مبادئ الحروف األبجدية( المهارة الثانية التالية في ترتيب التسلسلي المنظّم لتعليم 

اسة يث تهدف إلى درالقراءة؛ وتشّكل أساًسا يعلّم األطفال المبدأ الهجائي، الذي يساعد على تحسين مهارات القراءة والتهجئة، ح

العالقة بين األصوات المنطوقة والرموز المكتوبة، فلكل حرف صوت، وصوت الحرف أول خطوة في تعليم ربط أصوات 

الحروف برسمها، وذلك بالربط بين الصوت والرمز؛ لذلك يمكن القول بأن إتقان األطفال مهارة ربط أصوات الحروف برسمها 

(، وهنا تبرز العالقة بين تعلّم ربط أصوات الحروف برسمها والوعي الصوتي ,011)رجب، يعتمد على مهارة الوعي الصوتي 

بأنها عالقة سببية ثنائية االتجاه، فالوعي الصوتي أساس يُبنى عليه وخطوة أولية تسبق مهارة تعليم ربط أصوات الحروف برسمها 

ي الكلمات؛ حتى يتمّكنوا من الربط بين أصوات الحروف في عملية القراءة، ويحتاج األطفال وقتًا للتعّرف على األصوات ف

وأشكالها، والقدرة على فصل األصوات في الكلمة، ومن ثّم دمجها؛ مما يهيئ فرص النجاح في عملية القراءة )جابر وشعبان 

كون بضم ( أن التدريس الفّعال ي0111) National Reading Pane(. وقد أوضحت جمعية القراءة الوطنية 0102والسيد، 

  .(Chandler, 2005) التدريب على الوعي الصوتي مع التدريب على ربط أصوات الحروف برسمها

 عالقة الوعي الصوتي بصعوبات القراءة:

توفّر االختالفات في المهارات المعرفية التي تظهر في مرحلة الطفولة المبكرة رؤى تنبؤية حول مخاطر صعوبات التعلم 

 ,Barnes Clemensصة العالمات المبكرة لخطر الصعوبات المصاحبة للقراءة والكتابة والرياضيات )عند دخول المدرسة، وخا

Fall, Roberts, Klein, Starkey, & Flynn, 2020 ؛ وبناًء على ذلك يُمثّل الوعي الصوتي المدخل الرئيس الذي يهيئ)

ا للتن بؤ بالمهارات القرائية في المرحلة االبتدائية )الدليمي والوائلي، لعملية االستعداد القرائي لدى أطفال الروضة، ومؤشًرا مهّمً

(. ويعّد الوعي الصوتي مطلبًا أوليًّا لتعلّم مهارات القراءة، والمفتاح الذي يسهّل عملية اكتساب تلك المهارات بنجاح. وتعود 0111

قصور مهارات الوعي الصوتي؛ مما يترتّب عليه إلى  -خاصة في مراحل التعليم األولى -كثير من مشاكل تعليم اللغة العربية 

قصور في الجوانب األخرى، حيث يعّد الوعي الصوتي من أكثر المستويات اللغوية ارتباطًا بمهارة القراءة والكتابة )العشيري، 

ن ( أنه بدون إتقان مهارات الوعي الصوتي لن يتمكّ 0103) Bingham and Patton(، كما أوضح بينغهام وباتون ,010

األطفال من الوصول إلى الهدف المنشود المتمثّل في إتقان القراءة، وقد أّكدت الدراسات المعنية بالضعف القرائي وتتبع صعوبات 

(، Gellert & Elbro, 2018(، و)0102(، و)منتصر، الشايب والعيس، 0101القراءة، كدراسات: )التميمي وابن الفقيه، 

( وجود عالقة ارتباطية متبادلة بين الوعي الصوتي والعسر Wren, Harding, Goldbart, & Roulstone, 2018و)

القرائي؛ وعلى إثر ذلك يمكن القول: إن الطلبة الذين لم يكونوا على مستوى كاٍف من الكفاءة للوعي الصوتي؛ يكونون أكثر 

 (.0100عرضة لخطر صعوبات القراءة في المستويات التعليمية الالحقة )أبو الديار وآخرون،
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 مؤشرات ضعف مهارات الوعي الصوتي: 

تتطّور مهارات الوعي الصوتي لدى األطفال بمعدالت مختلفة ومتفاوتة، فالطفل العادي ينمو لديه مهارات الوعي الصوتي  

ا مبشكل تلقائي طبيعي خالل سنوات الطفولة المبكرة، بينما طفل آخر تظهر لديه اضطرابات في نمو مهارات الوعي الصوتي؛ م

يجعله تحت دائرة خطر التعّرض لصعوبات التعلم مستقباًل، وتظهر آثاره في التحصيل األكاديمي بالمرحلة االبتدائية )محمد، 

(. وفي هذا الصدد، يوجد العديد من المؤشرات التي تُشير إلى أن الطفل يواجه مشكلة في اكتساب مهارات الوعي الصوتي 0112

ونها تُشّكل إعاقة خفية تُنذر بالخطر دون أن نلقى لها بااًل، ولعل من أهمها: مشاكل في تعلم األناشيد، ويجب علينا االنتباه إليها؛ ك

وعدم االستمتاع باالستماع إلى القصص التي تحتوي على قافية، وعدم القدرة على عّد المقاطع الصوتية في الكلمة، وصعوبة 

تكرار الصوت أو الجناس، والخلط بين الكلمات المتشابهة، وصعوبة في تحديد أول صوت يتم سماعه بالكلمة، وصعوبة مالحظة 

 .(.Johnson, n.dمزج األصوات الفردية في الكلمات أو تبديلها أو حذفها )

 أهمية التدريب على مهارات الوعي الصوتي في مرحلة الطفولة المبكرة:

على التعامل مع الكلمات الجديدة؛ مما يُثري  يُسهم التدريب على مهارات الوعي الصوتي في إكساب األطفال القدرة

الحصيلة اللغوية لديهم، ويساعد على زيادة إنتاجهم اللغوي، وفهم الكلمات المسموعة؛ مما يجعلها مألوفة لديهم سمعيًّا، ويسهل 

الية )جاب القراءة والكتابة بفععليهم فيما بعد قراءتها وهجاؤها. ويعّد ثمار ذلك التدريب من أهم عوامل النجاح التي تساند في تعليم 

( أن الوعي الصوتي داللة حاسمة في التمييز بين الطلبة 0101(، وعبابنة وعواد )0111(. وقد أّكدت دراستا السيد )0100هللا، 

ول: قالعاديين وأقرانهم من ذوي صعوبات التعلم في القراءة، فكلما زادت مهارات الوعي الصوتي؛ قّل عسر القراءة؛ لذا يمكن ال

إن التدريب على الوعي الصوتي يُسهم بشكل كبير في خفض مشكالت عسر القراءة بين األطفال الصغار، وعندما ال تتطّور 

المهارات الصوتية بشكل طبيعي، أو عندما يوجد أطفال بخلفية لغوية تكاد تكون محدودة؛ تتجلى الحاجة الملّحة إلى أهمية إدراج 

الصوتي من خالل برامج وقائية تدخلّية لألطفال الُمعّرضين لخطر صعوبات التعلم في القراءة تدريبات تنمية مهارات الوعي 

 (. 0115/0112)ميرسر وميرسر، 

وفي السياق ذاته، تجدر اإلشارة إلى أهمية التدّخل المبكر بمرحلة الطفولة المبكرة في الكشف المبكر عن قصور الوعي 

آثاره المرتبة في العجز القرائي بالمرحلة االبتدائية، وقد أثبتت العديد من الدراسات، ومنها   الصوتي، والعمل على تنميته؛ للحّد من

 ,Lonigan Purpura,  Wilson(، وLaing, 2005(، و)Elbro & Petersen,2004(، و),011دراسات: عبد هللا ) 

Walker, & Clancy-Menchetti, 2013(و ،))Hsin, 2007و ،)Kirk & Gillon, 2007 التأثير اإليجابي للتدخالت ))

المبكرة القائمة على البرامج التدريبية لمهارات الوعي الصوتي في تحسين مستوى الوعي الصوتي لدى األطفال الُمعّرضين 

لخطر صعوبات القراءة؛ مما يقلّل من خطر التعّرض للعسر القرائي، وتُسهّل علمية اكتساب القراءة في مرحلة مبكرة. وهذا ما 

، من خالل توفير الدعم RTIق مع أهم التوّجهات الحديثة للتربية الخاصة، التي تستند إليها مبادئ نموذج االستجابة للتدّخل يتف

الالزم والخدمات التعليمية المناسبة الحتياجات األطفال وقدراتهم في وقت مبكر؛ األمر الذي يُسهم في تخفيض أعداد المحالين 

مراحل التعليمية الالحقة، ويُقلّل من خطورة الوقوع في دائرة صعوبات التعلم بالقراءة مستقباًل لخدمات التربية الخاصة بال

(Bollman et al., 2007.) 
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 دور معلمة رياض األطفال في تنمية مهارات الوعي الصوتي:

ن غة المنطوقة وفهمها دويبدى األطفال استعداًد فطريًّا لتطوير مهارات الوعي الصوتي؛ إذ لديهم القدرة على استعمال الل

تدريب؛ إال أن هناك حاجة ُملّحة للتدريب على تنمية تلك المهارات من أجل البدء في تعلم مبادئ القراءة والكتابة. واستناًدا على 

ة، فما سبق؛ تظهر حاجة الطفل إلى التعليم المباشر لمهارات الوعي الصوتي، من خالل تخطيط وتنفيذ أنشطة تدريبية تعليمية هاد

بما يتناسب مع خصائص نموه اللغوي ومهاراته النمائية، مع الحرص على توّجه انتباه الطفل للصوت الذي يُدّرب عليه بصورة 

 (.0100تتسم بالتشويق والمتعة واللعب )سليمان، 

ي صوتوفي هذا الجانب، تقع على عاتق معلمة رياض األطفال المسؤولية الكبرى في تدريس أنشطة مهارات الوعي ال

ضمن األنشطة التعليمية التي تقّدمها للطفل؛ إذ تتضّمن تلك األنشطة التعامل مع األصوات المحكية في اللغة على نحو منفرد 

واالشتعال عليها، ومن األنشطة التي يمكن تدريب الطفل على القيام بها في هذا المجال: سرد القصص التي فيها القافية والجناس، 

س، جد(، م -سيطة التي تتضّمن السجع، إلى جانب أنشطة تقوم على تجزئة الكلمة إلى جزأين، مثل: )مسجدوأنشطة األناشيد الب

أسود(، وأنشطة تدريب على عّد عدد الكلمات التي يسمعها في -وأنشطة أخرى تقوم بضم جزأين مًعا لتكوين كلمة، مثل: أس، ود

بيتي الثاني؟ كذلك عّد األصوات التي يسمعها الطفل في الكلمة الواحدة،  الجملة، مثل: كم كلمة تسمع في الجملة اآلتية: المدرسة

وتدريبيه على تقسيم األصوات في الكلمة المسموعة، مثل: كم صوتًا تسمع في كلمة أسد؟ أو دمج األصوات لكي يكّون كلمة جديدة، 

تعويض صوت بصوت آخر، مثل: قلب تصبح مثل: أصوات الحروف )ما، سا، كا(، التي تُكّون كلمة سمًكا، أو مسًكا، وأيضا 

كلب، وحذف صوت ونطق بقية الكلمة، مثل: بحر تصبح حر، أو يمكن التصفيق عند سماع كلمتين تبدآن أو تنتهيان بالصوت 

 (.0103؛ محمد وعواد، 0100نفسه، مع ضرورة دعم تلك األنشطة بالصور المناسبة للمفردات المسموعة )الشاويش، 

 ,Cheesman, McGuireمان، ماكجواير، شانكويلر، وكوين زرد أعاله، أشارت نتائج دراسة تشيوبناًء على ما و 

Shankweiler & Coyne( .0111 إلى أن برامج إعداد المعلمين بالجامعة؛ قد ال تزّود المعلمين المستقبلين بالمحتوى أو )

ذه الفجوة واالرتقاء بأداء معلمة رياض األطفال، وقيامها الممارسة الكافية فيما يتعلّق بتعليم مهارات الوعي الصوتي، ولسّد ه

بدورها التعليمي على أكمل وجه، وتحقيق النجاح المنشود في إكساب األطفال مهارات الوعي الصوتي؛ تظهر ضرورة تزويد 

رة، وتحسين فولة المبكمعلمات رياض األطفال بالخبرات المعرفية النظرية والعملية في تنمية مهارات الوعي الصوتي للمرحلة الط

أداهن الصفي، من خالل إعداد البرامج التعليمية المتنّوعة، التي تهدف إلى إكساب معلمات رياض األطفال أهم الخبرات التعليمية 

تينز رالمؤثرة، واستراتيجيات التعلم المناسبة لكل مهارة، والممارسات الفّعالة المبنية على األدلة والبراهين، وقد أّكدت دراسة ما

( وجود ارتباط إيجابي بين تطبيق أفضل الممارسات من قِبل 0115) Martens, Flowers, & Mulhall، فالورز ، ومولهال 

 المعلمين وارتفاع التحصيل الدراسي للطلبة. 

 ،وتجدر اإلشارة إلى ضرورة التنمية المهنية المستمرة لمعلمات رياض األطفال، التي تساعد على رفع مستوى األداء

وتجويد العملية التعليمية لألطفال وتطويرها؛ كونها خطوات جادة نحو تعزيز عملية نمو االستعداد القرائي وتطويره بشكل سليم 

لدى الطفل، بما يتوافق مع أفضل الممارسات واالستراتيجيات القائمة على األدلة؛ للتقليل من خطر صعوبات التعلم في القراءة، 

 للمراحل التعليمية الالحقة،  وتحقيق نواتج تعلم أفضل
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( آلثار تدريب معلمات رياض 0101، )Wood, & Thompson  Goodnightويدعم ذلك ما أظهرته نتائج دراسة 

األطفال في أثناء الخدمة، التي زادت المعرفة بالممارسات واالستراتيجيات القائمة على األدلة؛ وبالتالي زاد استخدمها من ِقبل 

 ء بدء تعليم القراءة.المعلمات في أثنا

 الدراسات السابقة:

هناك عدًدا من الدراسات السابقة التي أُجريت في بيئات مختلفة، تناولت بعض الجوانب التي تشابهت في موضوعها 

 وإجراءاتها من الدراسة الحالية. ويمكن استعراض الدراسات السابقة والتعليق عليها كاآلتي:

رات الوعي الصوتي بشكل أساسي في مرحلة الطفولة المبكرة والصف األول االبتدائي؛ نظًرا ألهمية استهداف تنمية مها

( دراسة وصفية هدفت إلى 0111) al. Cheesman etفقد عكف الباحثون التربويون على دراسته، وأجرت تشيزمان وآخرون 

ف على مدى المعرفة بمهارات الوعي الصوتي لدى معلمي التعليم العام للصف  األول االبتدائي، ومعلمي التربية الخاصة، التَّعرُّ

( معلًما ومعلمة، واستخدم الباحثون 003ومعلمي رياض األطفال في سنتهم التدريسية األولى، واشتملت عينة الدراسة على )

بين ربط ( فقرة، وأظهرت نتائج الدراسة وجود معرفة محدودة بمهارات الوعي الصوتي والخلط بينها و05اختباًرا مكّونًا من )

 أصوات الحروف برسمها، وعدم قدرة المعلمين بشكل عام على اختيار األنشطة المناسبة لتنمية تلك المهارات.

( بدراسة شبه تجريبية؛ للتّعّرف 0100ولكونه مدخاًل لتنمية المهارات اللغوية في مرحلة الطفولة المبكرة؛ لذا قامت هاللي )

مهارات الوعي الصوتي وأثره في مهارات اللغوية لدى طفل الروضة، وشملت عينة  على فاعلية األنشطة القصصية في تنمية

( طفاًل وطفلة، واستخدمت الباحثة اختباًرا قبليًّا وبعديًّا وأنشطة قصصية من إعدادها، وأظهرت نتائج الدراسة وجود 30الدراسة )

ية موجبة بين النمو لمهارات الوعي الصوتي ومهارات فروق ذات داللة إحصائية لصالح االختبار البعدي، ووجود عالقة ارتباط

 اللغة االستقبالية والتعبيرية.

( شبه التجريبية واآلثار الطويلة المدى للوعي الصوتي على اكتساب مهارتي 0106) Suggateكما حلّلت دراسة سوجيت     

( طفاًل وطفلة من 0,ّونت عينة الدراسة من )ربط أصوات الحروف برسمها والطالقة، وتداخلها مع مهارة الفهم القرائي، وتك

أطفال الروضة، واستمرار متابعتهم للصف الثالث االبتدائي، واستخدم الباحث اختباًرا قبليًّا وبعديًّا من إعداده لمهارة ربط أصوات 

بي لتدّخالت الوعي الحروف برسمها، ومهارة الطالقة، ومهارة الفهم القرائي. وكشفت نتائج الدراسة عن وجود ارتباط إيجا

 الصوتي ذات أثر على المدى البعيد في تحسين ربط أصوات الحروف برسمها والطالقة والفهم القرائي.

( في دراستهما ,010وألثر قصور مهارات الوعي الصوتي في مرحلة الطفولة المبكرة، فقد سعى عبد العظيم وسالم ) 

ي قائم على استراتيجيات التعلم الذاتي لعالج قصور الوعي الفونولوجي لدى التجريبية إلى التّعّرف على فاعلية برنامج تدريب

( طفاًل وطفلة موزعين على مجموعتين ضابطة وتجريبية، إذ استخدم الباحثان اختبار 31أطفال الروضة، من خالل استهدافهما )

رات الوعي الفونولوجي. أظهرت نتائج الدراسة مصفوفات رافن، ومقياًسا لمهارات الوعي الصوتي، وبرنامًجا تدريبيًّا لتنمية مها

 فاعلية البرنامج الُمستخدم لصالح المجموعة التجريبية للقياس البعدي. 
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ف على فاعلية برنامج ُمقترح؛ لتنمية الوعي الصوتي لدى 0102كما قامت مصطفى )  ( بدراسة تجريبية هدفت إلى التَّعرُّ

( طالبة، موّزعة على مجموعتين: 51العربية السعودية، على عينة عشوائية قوامها )طالبات الصف األول االبتدائي في المملكة 

ا وبعديًّا لقياس واختباًرا قبليًّ  -من إعدادها -ضابطة وتجريبية، واستخدمت الباحثة استبيانًا وبرنامًجا مقترًحا لتنمية الوعي الصوتي 

 اللة إحصائية لصالح المجموعة التجريبية.الوعي الصوتي، وأسفرت نتائج الدراسة عن وجود فروق ذات د

( بدراسة شبه تجريبية، 0102وباعتبار الوعي الصوتي من أهم العوامل المؤثرة في تعلّم التهجي، قام بكري وعبد القادر )

 ،هدفت إلى التّعرف على فاعلية وحدة قائمة على الوعي الصوتي في عالج أخطاء التهجي لدى طلبة الصف الرابع االبتدائي

( طالبًا، موّزعة على مجموعين: ضابطة وتجريبية، واستخدم الباحثان برنامًجا تدريبيًّا قائًما على 61وتكّونت عينة الدراسة من )

وكشفت نتائج الدراسة عن وجود فروق جوهرية ذات  -من إعدادهما -الوعي الصوتي، واختباًرا قبليًّا وبعديًّا لقياس مهارة التهجي 

 لصالح المجموعة التجريبية، التي تلقّت تدريبًا للوعي الصوتي في االختبار البعدي.داللة إحصائية؛ 

 التعليق على الدراسات السابقة:

قدر  –من خالل استعراض الدراسات السابقة، يمكن تحديد الفجوة البحثية التي تحاول الدراسة الحالية اإلسهام في تغطيتها 

( بدت الحاجة الُملّحة لتنمية المعرفة بمهارات الوعي 0111. )Cheesman et alففي دراسة تشيزمان وآخرين  –اإلمكان 

الصوتي لمعلمي الصف األول االبتدائي والتربية الخاصة ورياض األطفال؛ إذ تؤثر هذه المعرفة في قدرتهم على تدريس مهارات 

قة ارتباطية بين نمو مهارات الوعي ( وجود عال0100الوعي الصوتي للطلبة وتطويرها لديهم. كما أظهرت دراسة هاللي )

( على وجود ارتباط إيجابي لتدّخالت الوعي الصوتي 0106) Suggateالصوتي والمهارات اللغوية، وأكدت دراسة سوجيت 

على المدى البعيد في تحسين مهارات القراءة األخرى؛ مما يوّضح أهمية التدّخل المبكر الذي قامت به دراسة عبد العظيم وسالم 

 (؛ إذ أظهرت فعالية برنامج تدريبي لعالج قصور الوعي الصوتي لدى أطفال الروضة.,010)

( 0105وبالنظر إلى الدراسات المهتمة بتنمية الوعي الصوتي لدى الطلبة الصفوف األولية، فقد أظهرت دراسة السريع )

ي في تنمية مهارة القراءة لدى الصف األول تصّورات ومعتقدات عالية لدى معلمي الصفوف األولية بأهمية أنشطة الوعي الصوت

( على فاعلية برنامج تدريبي لتنمية الوعي الصوتي لدى طالبات الصف األول 0102االبتدائي، بينما رّكزت دراسة مصطفى )

بة طل ( على فاعلية تنمية الوعي الصوتي لتحسين أخطاء التهجي لدى0102االبتدائي، في حين رّكزت دراسة بكري وعبد القادر )

 الصف الرابع االبتدائي. 

كما  .وبناًء على ما تقّدم، يظهر التشابه بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة في كونها اهتمت بمهارات الوعي الصوتي

إال أن الدراسة الحالية تميّزت بالمنهجية واألداة المستخدمة. Cheesman et al (0111 )تشابهت مع دراسة تشيزمان وآخرين 

األولى من نوعها في بيئتها التي تسلّط الضوء على معرفة معلمات  –في حدود علم الباحثينِ  –عن الدراسات السابقة في كونها 

ل أن مرياض األطفال بمفاهيم ومهارات الوعي الصوتي، وقياسه في الطفولة المبكرة. وتعّد هذه الدراسة جديدة في بيئتها؛ لذا يُؤ

 تكون إضافة مرجعية لألدب التربوي بشكل عام، ولما سبقها من الدراسات بشكل خاص.
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 منهج الدراسة وإجراءاتها:

 منهج الدراسة:

اتبعت الدراسة الحالية المنهج الوصفي المسحي، وبواسطة استخدام هذا المنهج يمكن للباحثين وصف مدى معرفة معلمات 

الوعي الصوتي وقياسه؛ حيث يتالءم هذا المنهج الذي مع طبيعة الدراسة ومشكلتها وأهدافها، رياض األطفال بمفاهيم ومهارات 

( بأنه: المنهج الذي يصف الظاهرة المدروسة على أرض الواقع من حيث: طبيعتها ودرجة توافرها 0111ويّعرفه العساف )

 (.010)ص

 مجتمع الدراسة وعينتها:

علمات رياض األطفال في الروضات الحكومية واألهلية بمدينة جدة، البالغ عددهن تقريبًا استهدفت الدراسة الحالية جميع م     

( معلمة 031( روضة عالمية، في حين كانت عينة الدراسة )000( روضة أهلية، و)022( روضة حكومية، و)1,(، في )3622)

 استجبن على األداة المحددة لهذه الدراسة.

 وصف العينة:

 وصف اإلحصائي للُمشاِركات في الدراسة وفقًا للُمتغيّرات المستقلة موضع الدراسة.( ال0يوضح الجدول )

 (: الوصف اإلحصائي لعينة الدراسة وفق المتغيّرات المستقلة1جدول )                     

 النسبة المئوية % العدد التصنيف المتغير

 73.1 95 بكالوريوس المؤهل العلمي

 26.9 35 دراسات عليا

 46.9 61 سنوات فأقل 5 عدد سنوات التدريس

 31.5 41 سنوات 6-10

 21.5 28 سنة فأكثر 11

 34.6 45 حكومي نوع الروضة

 59.2 77 أهلي

 6.2 8 عالمي

 

( %0671( من عينة الدراسة، مقابل )%370,تُشّكل معلمات رياض األطفال الالتي يحملن شهادة البكالوريوس )المؤهل العلمي: 

 (.0ات عليا. ينظر الجدول )دراس

( سنوات فأقل؛ 5( أن معلمات رياض األطفال الالتي عدد سنوات تدريسهن ضمن نطاق )0يبيّن الجدول )عدد سنوات التدريس: 

 (،%2671يُشّكلن من عينة الدراسة ما نسبته )

http://www.ajrsp.com/


 م 2022-2-5| تأريخ اإلصدار:  رابع والثالثونالمجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار ال

  

 

 

   www.ajrsp.com                                                                                                                         253 

 ISSN: 2706-6495 

 
(، أما المعلمات الالتي %0276) ( سنوات فبلغن01( سنوات إلى )6بينما المعلمات الالتي عدد سنوات تدريسهن ضمن نطاق ) 

 (.0(. ينظر الجدول )%0075( فأكثر فبلغن )00عدد سنوات تدريسهن ضمن نطاق )

( %5170( من عينة الدراسة، بينما )%32.6تُشّكل معلمات رياض األطفال الالتي ينتمين للروضات الحكومية )نوع الروضة: 

 (.0فقط للروضات العالمية. ينظر جدول ) (%670ينتمين إلى الروضات األهلية، في حين ينتمي )

 أداة الدراسة: 

صّمم الباحثان اختباًرا يهدف إلى قياس مدى معرفة معلمات رياض األطفال بمفاهيم ومهارات الوعي الصوتي وقياسها 

( فقرة، تقيس مستوى 01ن )في الطفولة المبكرة، وقد عاد الباحثان إلى األدب التربوي السابق لبناء أداة الدراسة، وتّكون االختبار م

المعرفة لدى معلمات رياض األطفال، من خالل االستجابة عليه باختيار إجابة من بين بدائل متعددة. كما تضّمنت األداة قسًما 

ا بالُمتغيّرات المستقلة للدراسة، وهي: المؤهل العلمي، وعدد سنوات التدريس، ونوع الروضة.  خاّصً

 صدق األداة وثباتها:

: وهو التحقّق من صدق أداة الدراسة من خالل نوعين: )أ( الصدق الظاهري وذلك بتحكيم المحّكمين من أهل  الصدق: أوًلا

االختصاص، حيث ُحّكمت من قِبل ثالثة محكمين، وإجراء التعديالت الالزمة. و)ب( االتساق الداخلي وهو التحقّق من قوة 

ال التي تنتمي إليه، ودرجة ارتباط كل فقرة مع الدرجة الكلية للمقياس، من االرتباط بين درجات كل فقرة من الفقرات في المج

(، 0خالل حساب معامل ارتباط بيرسون بين فقرات المقياس والدرجة الكلية للمقياس، وكانت النتائج كما هو مبيّن في الجدول )

اخلي بين الفقرات، وتراوحت معامالت ؛ مما تشير إلى وجود اتساق د%0وكانت قيم معامالت االرتباط عند مستوى داللة 

(؛ األمر الذي يدّل على صدق مفردات المقياس، التي قاست مدى معرفة المعلمات على كل فقرة 17160-17520االرتباط ضمن )

 من فقرات المقياس.

 (: معامل ارتباط بيرسون بين فقرات اًلستبانة والدرجة الكلية لالستبانة.2الجدول )

 معامل الفقرة

 باطارت

 بيرسون

معامل ارتباط  الفقرة

 يرسون

 معامل الفقرة

 ارتباط

 بيرسون

 معامل الفقرة

 ارتباط

 بيرسون

1 .577** 6 .542** 11 .860** 16 .845** 

2 .962** 7 .897** 12 .760** 17 **160. 

3 .886** 8 .864** 13 .790** 18 .888** 

4 .653** 9 .567** 14 **222. 19 834** 

5 .602** 10 .932** 15 .625**   

 .%5. *االرتباط ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة %0**االرتباط ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة 
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: يُقصد بثبات أداة الدارسة ثبات النتائج عند إعادة قياس الشيء نفسه عدة مرات متتابعة، من خالل حساب ثانياا: الثبات

ا؛ مما يؤكد ثباتًا عاليًا للمقياس وصالحيته 17161نت النتائج أن معامل الثبات )معامل كرونباخ ألفا، وقد بيّ  (، وهي قيمة عالية جّدً

 (.3للتطبيق واالطمئنان لنتائجه، كما يبيّن الجدول )

 (: معامل ثبات ألفا كرونباخ لمحاور الدراسة3جدول )                               

 لفا كرونباخمعامل أ عدد العبارات المحاور

 0.969 01 المقياس

 المعيار اإلحصائي لتصحيح أداة الدراسة:

ُصّححت االستبانة وفق مقياس ليكرت الثنائي، حيث تمت اإلشارة برقم )واحد( على اإلجابة الصحيحة، وبالرقم صفر على 

 اإلجابة الخاطئة، ولتفسير مستوى الوعي الصوتي اُستخدم المعيار اإلحصائي اآلتي:

 (: المعيار اإلحصائي لمستوى المعرفة بمفاهيم ومهارات الوعي الصوتي.4) جدول

 مستوى المعرفة إلى  من

 منخفض   0,33 0

 متوسط 0,66 0,34

 عالٍ  1 0,67

 التحقّق من اعتدالية التوزيع:

ت االختبارا قبل الشروع في استخدام االختبارات اإلحصائية تحقّق الباحثان من توافر أهم شرط من شروط استخدام

(، 5المعملية، وهو شرط التوزيع الطبيعي للبيانات، وذلك باستخدام اختبار كولمجروف سميرونوف، كما هو موضح في الجدول )

 إلى عدم اعتدالية التوزيع. -(0,05وهو أقل من ) -ويُشير مستوى الداللة لالختبار 

 .يعيسميرونوف للتوزيع الطب -(: نتائج اختبار كولمجروف5الجدول )

 مستوى الدًللة درجات الحرية قيمة اًلختبار الصعوبة

          0.009   130 092. كلي

 مالحظة: فرض العدم: البيانات تتبع التوزيع الطبيعي. الفرض البديل: البيانات ال تتبع التوزيع الطبيعي.           

 

 أساليب المعالجة اإلحصائية:

(، وإيجاد النِّسب، والتكرارات، والمتوسطات الحسابية، واالنحرافات SPSS 25ج )فُّرغت البيانات باستخدام برنام 

 سميرنوف الختبار اعتدالية التوزيع، واختبار كروسكال واليس، واختبار مان وتني. -المعيارية، وكذلك اختبار كولمجروف 
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 نتائج الدراسة: 

ومهارات الوعي الصوتي وقياسه في الطفولة المبكرة في  السؤال األول: ما مستوى معرفة معلمات رياض األطفال بمفاهيم

 مدينة جدة؟ 

لإلجابة عن هذا السؤال؛ تم إيجاد المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية، التكرارات لعدد اإلجابات، والنسب    

 ( يلّخص النتائج المتعلّقة بهذا السؤال.6المئوية، والرتبة، والجدول )

طات الحسابية، واًلنحرافات المعيارية، والرتبة لدرجة معرفة معلمات رياض األطفال بمفاهيم ومهارات (: المتوس6جدول )

 الوعي الصوتي، وقياسه في الطفولة المبكرة.

 الفقرة                                     م

                                  

عدد 

 اإلجابات

النسبة 

 المئوية%

المتوسط 

 يالحساب

اًلنحراف 

 المعياري

مستوى  الترتيب

 المعرفة

 الوحدة الصوتية )الفونيم( هي: 1

 صوت الحرف. -أ

 .                          أصغر األصوات في الكلمة-ب

 المقطع في الكلمة.-ج

 أصوات الحروف مع الحركات.-د

 

46         

29 

6 

49 

 

35,4 

22,3 

4,6 

37,7 

  منخفض 15 0.413  0.215

 الوعي الصوتي هو: 2

 ربط الحرف بصوته                                -أ

لددددرايدددة بدددالصددددددوت المنفرد في الكلمدددة ا-ب

 المسموعة.

معععرفعععة الصععععععوت العمعنعفعرد في الكلمععععة -ج

 المكتوبة.

 نطق األصوات أثناء القراءة.-د

 

60 

36 

14 

20 

 

46,2 

27,7 

10,8 

15,4 

  منخفض 12 0.449  0.277

رة الوعي الصععععععوتي عنععد األطفععال تنمو مهععا 3

 بشكل:

 تلقائي وال يتطّور.                            -أ

 تلقائي يتطّور مع الوقت.-ب

 تلقائي ويتطّور من خالل التعليم. -ج

 مكتسب من خالل التعليم.-د

 

3 

22 

72 

33 

 

2,3 

16,9 

55,4 

25,4 

 متوسط 5 0.501 0.531

ال من يتطور الوعي الصععععععوتي عنعععد األطفععع 4

 خالل:

 

69           

21 

 

53,1 

16,2 

 متوسط 6 0.501 0.531
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اًلسددددتماع إلى قصددددص تحتوي على كلمات -أ

 قافية.              

 كتابة الحروف المنطوقة.-ب

 إعادة سرد أحداث القصة المصّورة.-ج

 سرد قصة من خيال الطفل.-د

27 

13 

20,8 

10 

 يعّد الوعي الصوتي: 5

 لقراءة.من مكّونات ا -أ

ا لربط أصععععععوات الحروف -ب ا فرعيعععًّ مكونعععً

 برسمها أو الترميز الصوتي.

 أحد مبادئ الحروف األبجدية.-ج

 أحد مهارات الطالقة القرائية.-د

 

37 

44 

24 

25 

 

28,5 

33,8 

18,5 

19,2 

 منخفض 11 0.457 0.292

ف على: 6  من مهارات الوعي الصوتي التَّعرُّ

                     منطوقة.الصوت األول في الكلمة ال-أ

 صوت الحرف وربطه بشكل الحرف.-ب

 اسم الحرف وكتابته.-ج

 التمييز السمعي للكلمات.-د

 

21 

70 

12 

27 

 

16.2 

53,8 

9,2 

20,8 

  منخفض 18 0.369 0.162

 للتّعّرف على مهارات الوعي الصوتي: 7

الطلب من الطفل تحديد الصدددددوت األول من -أ

 الكلمة.

معن العطعفعععل حعععذف حععرف من العطعلعععب -ب

 الكلمات.

 الطلب من الطفل قراءة الحرف الذي يراه.-ج

الطلععب من الطفععل تحععديععد صععععععوت حرف -د

 وكتابته.

 

62 

23 

34 

11 

 

 

47,7 

17,7 

26,2 

8,5 

 متوسط 4 0.500 0.546

تتضعععّمن الدروس األولى للوعي الصعععوتي ما  8

 يلي:

 تعلم العالقة بين الحرف وصوته.  -أ

معععات المنطوقعععة مع الكلمععععات ربعط العكعلع-ب

 المكتوبة.

   

71 

13 

20 

26 

 

54,5 

10 

15,4 

20 

 منخفض  19 0.362 0.154
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تمييز مدددى تمدداثددل األصددددددوات في بدددايددة -ج

 الكلمات المنطوقة.

تعمعيعيعز الحروف المتمعععاثلعععة في الكلمععععات -د

 المكتوبة.

من مهارات الوعي الصععععععوتي: معرفة الطفل  9

 المقطع األخير بالكلمة، وهو:

 الوزن. -أ

 القافية.-ب

 السجع.-ج

 الجناس.-د

 

 

31 

50 

36 

13 

 

 

23,8 

38,5 

27,7 

10 

  منخفض 13 0.449 0.277

من أنشطة المعلمة لمهارة الوعي الصوتي في  10

 الصف، أن تطلب من الطفل التصفيق عند:

 رؤية كلمتين متشابهتين في الشكل.-أ

 سماع كلمتين تبدآن بالصوت نفسه.-ب

 تين تبدآن بالصوت نفسه.رؤية كلم-ج

 رؤية صور لكلمات تبدأ بالحرف نفسها.-د

 

 

11 

80 

17 

22 

 

 

8,5 

61,5 

13,1 

16,9 

 متوسط 2 0.488 0.615

من المهعععارات المتقعععّدمعععة للوعي الصععععععوتي  11

 يستطيع الطفل:

 كتابة أي حرف يسمعه.-أ

 قراءة أي حرف يراه في كلمة مكتوبة.-ب

 مسموعة.تبديل أصوات في الكلمة ال-ج

 ربط الصوت بالحروف مع المد الطويل.-د

 

47 

20 

24 

39 

 

36,2 

15,4 

18,5 

30 

  منخفض 17 0.389 0.185

من أمثلعععة التعععدريس العععدقيق لمهعععارة الوعي  12

 الصوتي:

 تدريس ارتباط الحروف باألصوات.                      -أ

اختيدار كلمدة من مجموعدة كلمات تحتوي -ب

 .على أصوات مختلفة

قراءة كلمعععات تحتوي على حرف معععد في -ج

 منتصف الكلمة.

 تحويل الحروف المكتوبة إلى أصوات.-د

 

36 

26 

19 

49 

 

27,7 

20 

14,6 

47,7 

 منخفض  16 0.402 0.200
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يمكن قيععاس مهععارات الوعي الصععععععوتي عنععد  13

 الطفل من خالل قدرة الطفل على:

تمييز الكلمة األكثر من حيث عدد األصوات -أ

 كلمتين يسمعهما.بين 

التمييز بين أصععععوات الحروف المتشععععابهة -ب

 في الشكل.

 تمييز الكلمات المتكررة.-ج

 التميز بين أصوات الحروف المكتوبة.-د

 

64 

30 

21 

15 

 

49,2 

23,1 

16,2 

11,5 

 متوسط  7 0.502 0.492

تتمثّعل أهميعة مهارة الوعي الصععععععوتي؛ كونها  02

 مطلبًا أوليًّا قبل تعلم:

 مفردات. ال-أ

ربط أصددددوات الحروف برسدددددمها )مبادئ -ب

 الحروف األبجدية(.

 النطق.-ج

 الحساب.-د

 

25 

61 

42 

2 

 

19,2 

46,9 

32,4 

1,5 

 متوسط 8 0.501 0.469

يتوقّع من الطفعل العذي لععديعه مهعارة عععاليعة من  05

 الوعي الصوتي أن يكون قادًرا على:

 استبدال صوت بآخر؛ إلنتاج كلمة جديدة.-أ

 مييز المقاطع في الكلمة.ت-ب

ربعط العكعلعمعععات العمنطوقعععة مع الكلمععععات -ج

 المكتوبة.

 رسم الحروف بأشكالها المختلفة.-د

 

 

49 

31 

20 

30 

 

 

37,7 

23,8 

15,4 

23,1 

 متوسط 10 0.486 0.377

العطفعععل ذوو المهعععارات المعرفيعععة العععععاليععععة  06

 يستطيع:

                   تقسيم األصوات في الكلمة المنطوقة.-أ

 تجزئة الكلمات في الجمل المكتوبة.-ب

 تمييز الحروف في الكلمة المكتوبة.-ج

ف على أشععععكال الحروف المختلفة في -د التَّعرُّ

 الكلمة.

 

75 

18 

20 

17 

 

13,8 

57,7 

15,4 

13,1 

 متوسط 3 0.496 0.577
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 مالحظة: تم تمييز اإلجابة الصحيحة بالخط الغامق. 

معرفة معلمات رياض األطفال (؛ يتبيّن أن قيم المتوسطات الحسابية لنتائج 6باستعراض النتائج الموضحة في الجدول )

(، كما بلغ المتوسط الحسابي 0,108-0,777بمفاهيم الوعي الصوتي، وتأثيره في ظهور صعوبات القراءة؛ قد تراوحت بين )

بينما ، (، وهي الفقرة التاسعة عشرة0,777( بمستوى معرفة متوسط، وقد تفّردت فقرة واحدة بمستوى معرفة عاٍل )0,372العام )

( ,,1.3(، وانتهت بـ)0,516( عند مستوى وعي متوسط، بدأت بمتوسط )16-01-15-13-4-3-7-17-10رات )جاءت الفق

( عند مستوى وعي منخفض، حيث بدأت بمتوسط 8-6-11-12-1-18-9-2-5على الترتيب. وبالمقابل، كانت الفقرات )

 ( على الترتيب. 108.(، وانتهت بـ )0,292)

 

ال للوعي الصععععععوتي يطّور من  ,0 التعليم الفععععّ

 مهارات األطفال فيما يلي:

 ة الحروف المنطوقة.كتاب-أ

مالحظة األصددوات والتالعب بها في اللغة -ب

 .المنطوقة

معالحعظعععة أصععععععوات العحروف والتعّرف -ج

 عليها.

 مالحظة الكلمة التي بها حرف مد.-د

 

 

26 

34 

62 

8 

 

 

20 

26,2 

47,7 

6,2 

 منخفض 14 0.441 0.262

 من مظاهر ضعف مهارات الوعي الصوتي: 02

األصددوات المختلفة  عدم القدرة على معرفة-أ

 والتمييز بينها.

عدم القدرة على معرفة أشععععععكال الحروف -ب

 والتميز بينها.

 عدم القدرة على كتابة الحروف.-ج

 عدم القدرة على قراءة الحروف.-د

   

75 

26 

7 

22 

 

57,7 

20 

5,4 

16,9 

  عالي 1 0.418 0.777

يسععععععبعععب تعععدني مهعععارات الوعي الصععععععوتي  01

 صعوبات في:

 ء.اإلمال-أ

 الكالم.-ب

 النطق.-ج

 المفاهيم والمفردات-د

 

50 

17 

43 

20 

 

38,5 

13,1 

33,1 

15,4 

 متوسط 9 0.488 0.385

 متوسط  0.159 0.372   كلي 
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 دراسات عليا(؟ -ستجابات معلمات رياض األطفال، تبعاا لمتغير المؤهل العلمي )بكالوريوسالسؤال الثاني: ما مدى اختالف ا

( 7لإلجابة عن هذا السؤال ُحسب المتوسط الحسابي، واالنحراف المعياري، والرتب، واُستخدم اختبار مان ويتني، والجدول )    

 يلخص النتائج المتعلّقة بهذا السؤال.

ر مان ويتني؛ لمعرفة دًللة الفرق بين متوسطات استجابات معلمات رياض األطفال؛ بسبب متغير (: نتائج اختبا7الجدول )

 .المؤهل العلمي

 مستوى الدًللة مان ويتني MR M SD العدد المؤهل العلمي

 0.176 1406.0 0.163 0.384 68.20 95 بكالوريوس

 0.147 0.337 58.17 35 دراسات عليا

 SD ، االنحراف المعياري:Mلحسابي: الوسط اMR متوسط الرتب:

(؛ تبيّن عدم وجود فرق ذي داللة إحصائية بين استجابات 7من خالل استعراض النتائج الختبار مان وتني الموضحة في الجدول ) 

رة بعبا -(؛ ويشير هذا0,05( أكبر من )0,176معلمات رياض األطفال تبًعا لمتغيّر المؤهل العلمي؛ حيث إن مستوى الداللة )

 إلى أن المؤهل العلمي ال يحدث اختالفًا في استجابات معلمات رياض األطفال. –أوضح 

سنوات،  10-6سنوات فأقل، و 5السؤال الثالث: ما مدى اختالف استجابات معلمات رياض األطفال، تبعاا لمتغيّر الخبرة العملية )

 فأكثر(؟ 11و

ابية واالنحراف المعياري ومتوسطات الرتب، واُستخدم اختبار كروسكال لإلجابة عن هذا السؤال، ُحسبت المتوسطات الحس    

 ( يلّخص النتائج المتعلّقة بهذا السؤال.8واليس، والجدول )

(: نتائج اختبار كروسكال واليس للعينات المستقلة؛ لمعرفة دًللة الفرق بين متوسطات رتب استجابات معلمات 8الجدول )

 الخبرة العملية.رياض األطفال، تبعاا لمتغيّر 

عدد سنوات 

 التدريس

-M SD MR  Kruskal  العدد

Wallis 

مستوى 

 الدًللة

 0.059 5.648 62.45 0.153 0.357 61 سنوات فأقل 5

   59.95 0.144 0.346 41 سنوات 6-10

   80.27 0.180 0.441 28 سنة فأكثر 11

 .SD، االنحراف المعياري: M، الوسط الحسابي: MRمتوسط الرتب:  

(؛ تبيّن عدم وجود فرق ذي داللة إحصائية بين 8من خالل استعراض نتائج اختبار كروسكال واليس الموضحة في الجدول )

 -(؛ ويشير هذا0,05( أكبر من )0,059استجابات معلمات رياض األطفال تبًعا لمتغيّر الخبرة العملية؛ حيث إن مستوى الداللة )

 ية ال تُحدث اختالفًا في استجابات معلمات رياض األطفال.إلى أن الخبرة العمل –بعبارة أوضح 

    عالمية(؟ -أهلية -السؤال الرابع: ما مدى اختالف استجابات معلمات رياض األطفال، تبعاا لمتغيّر نوع الروضة )حكومية

 ستخدم اختبار كروسكاللإلجابة عن هذا السؤال، ُحسبت المتوسطات الحسابية، واالنحراف المعياري ومتوسطات الرتب، واُ     

 ( يلّخص النتائج المتعلّقة بهذا السؤال.1واليس. والجدول )
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(: نتائج اختبار كروسكال واليس للعينات المستقلة؛ لمعرفة دًللة الفرق بين متوسطات رتب استجابات معلمات 9الجدول )

 رياض األطفال، تبعاا لمتغيّر نوع الروضة

-M SD MR Kruskal العدد نوع الروضة

Wallis 

 مستوى الدًللة

 0.495 68.47 0.163 0.381 45 حكومية

 

0.781 

 63.60 0.162 0.365 77 أهلية 

 67.13 0.125 0.381 8 عالمية

 .SD ، االنحراف المعياري:M، الوسط الحسابي: MRمتوسط الرتب:       

عدم وجود فرق ذي داللة إحصائية بين استجابات (؛ تبيّن 9باستعراض نتائج اختبار كروسكال واليس الموضحة في الجدول )

بعبارة -(؛ ويشير هذا 0,05( أكبر من )0,781معلمات رياض األطفال تبًعا لمتغيّر نوع الروضة؛ حيث إن مستوى الداللة )

 إلى أن نوع الروضة ال تحدث اختالفًا في استجابات معلمات رياض األطفال. -أوضح

 مناقشة النتائج:

ف على مستوى معرفة معلمات رياض األطفال بمفاهيم ومهارات الوعي الصوتي وقياسه هدفت هذه الدرا سة إلى: التَّعرُّ

ا في تطور مهارات القراءة، وأن القصور في هذه المهارات يعّد أحد  في الطفولة المبكرة. وألن الوعي الصوتي يؤدي دوًرا مهّمً

رت النتائج بشكل عام إلى مستوى منخفض في أداء المعلمات على (. وأشاMcKenna et al., 2015مؤشرات صعوبات التعلم )

االختبار لمفاهيم الوعي الصوتي ومهاراته وقياسه، وقد طُّور هذا االختبار ليشمل مظلة واسعة من مهارات الوعي الصوتي، مثل: 

الحروف برسمها أو الترميز معرفة ماهية الوعي الصوتي، والقدرة على تمييزها عن مكّونات القراءة األخرى كربط أصوات 

، وقياس الوعي الصوتي وتدريسه، وعالقته بظهور مشكالت مختلفة، خصوًصا في تعلم القراءة؛ كونها (Phonics)الصوتي 

إحدى مهاراتها. ومن المالحظ في أداء المعلمات الخلط بين مهارات الوعي الصوتي وربط أصوات الحروف برسمها، ففي الفقرة 

( من %37( من المعلمات بأنه صوت الحرف، في حين أجابت )%35الصوتية هي" أجاب ما يقرب من ) األولى: "الوحدة

( من المعلمات %46المعلمات بأنه صوت الحروف مع الحركات. والفقرة الثانية: "الوعي الصوتي هو"؛ فقد أجاب ما يقرب من )

صوات في اللغة المنطوقة، بينما الربط بين األصوات وحروفها بأنه ربط الحرف بصوته. ومن الُمسلّم به أن الوعي الصوتي هو األ

هو لمهارات ربط أصوات الحروف برسمها وما تتضّمنها من مبادئ للحروف األبجدية ومخارج أصوات الحروف وغيرها، وال 

ألطفال. ت رياض ايعني عدم معرفة األطفال للحروف األبجدية قصور بمهارات الوعي الصوتي، فهم في مرحلة التعلم، وفي سنوا

 & Hougen)مستقباًل.وتعّد مهارات الوعي الصوتي المهارات األهم، واألكثر قدرة؛ للكشف عن مؤشرات لصعوبات القراءة 

Smartt, 2015)  ويتبيّن من إجابات المعلمات على هذين السؤالين؛ خلط المعلمات في رياض األطفال بين مفاهيم الوعي الصوتي

( %34(، التي أجاب فيها )5لحروف برسمها، التي يؤّكدها أيًضا متوسط اإلجابات الخاطئة في الفقرة رقم )ومفاهيم ربط أصوات ا

من المعلمات عن الوعي الصوتي بأنه مكّون مكّونات ربط أصوات الحروف برسمها. وتتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسة تشيزمان 

لط المعلمين بين مهارات الوعي الصوتي وربط أصوات الحروف (، التي أشارت إلى خ2009) .Cheesman et alوآخرين 

 برسمها.
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وفي جانب آخر، أظهرت متوسطات إجابات المعلمات انخفاض معرفتهن بمهارات الوعي الصوتي ومتطلّباتها، فالفقرة 

ة هم على تقسيم الكلم( تسأل عن المهارات العالية لدى األطفال في الوعي الصوتي، واإلجابة الصحيحة عنها هي: قدرت17رقم )

( فقط من مجمل المعلمات %14إلى أصوات، التي تعدُّ متطلّبًا فيما بعد لتحويل األصوات إلى الحروف، أو العكس. وقد أجاب )

( 12بشكل صحيح. وفيما يخّص األنشطة التعليمية لمهارات الوعي الصوتي، وتدريس مهارات الوعي الصوتي؛ تظهر الفقرتان )

( %11و)( فقط بشكل صحيح عن األولى، %20في معرفة كيفية تدريس مهارات الوعي الصوتي، فقد أجاب ) ( انخفاًضا14و)

فقط عن الثانية. كما أظهرت الفقرات الدالية على القياس أن المعلمات يفتقرن إلى المعرفة بكيفية قياس هذه المهارة، وقد يكون 

ارات تدريسية جيدة في بعض المجاالت؛ حتى مع انخفاض مستوى المعرفة. الجانب الجيد في االستجابات على االختبار وجود مه

(، التي أشارت إلى وجود وعي عاٍل لدى معلمي الصفوف 2015وفي المقابل، اختلفت هذه النتيجة مع نتائج دراسة السريع )

م تتأثر ، كما أن استجابات المعلمات لاألولية بأهمية أنشطة الوعي الصوتي، وقد يعزوه إلى االختالف في بيئة الدراستين وعينتهما

بطبيعة مؤهلهن العلمي؛ بالرغم من أن مؤهل الدراسات العليا بالعادة يكون مستوى أعلى في المهارات المعرفية والمهارية من 

نت امؤهل البكالوريوس. ولم تختلف وفقًا لخبراتهن التدريسية، وبغض النظر عن خبراتهن التدريسية التي مررن بها؛ فقد ك

 استجابتهن في المتوسط نفسه، مع أن الخبرة العملية عامل مؤثر في استجابات المعلمات تجاه مفهوم ما. 

ولم تتوّصل الدراسة إلى اختالف في استجابات المعلمات وفقًا لنوع الروضة التي يُدِرّسن فيها، وربما يُعزى ذلك إلى أن كل 

عليمية والمنهج الدراسي نفسيهما؛ مما يوّضح مدى حاجة أطفال الروضة إلى برامج تقّدم األنشطة الت -باختالف نوعها -الروضات 

وأنشطة تدريبية؛ لتنمية مهارات الوعي الصوتي لديه ضمن المنهاج الدراسي؛ إذ إنها المرحلة التأسيسية التي تُنّمى فيها تلك 

(؛ حيث تساعد المهارات الوعي الصوتي 2012ي )(، وهالل2017المهارات؛ ويتفق هذا مع نتائج دراستي عبد العظيم وسالم )

على الكشف والتدّخل المبكر؛ لمساعدة األطفال الُمعّرضين لخطر صعوبات التعلم في القراءة في الحد من مشكالت القراءة 

سين مهارات حمستقباًل؛ مما يستدعي في المرحلة االبتدائية تقديم برامج تدريبية تدّخلية قائمة على مهارات الوعي الصوتي؛ لت

؛ 2018القراءة لدى الطلبة العاديين وأقرانهم من ذوي صعوبات التعلم. ويتفق هذا مع نتائج دراسات )بكري وعبد القادر، 

 (.2018مصطفى، 

 التوصيات:

 في ضوء النتائج التي توّصلت إليها الدراسة الحالية؛ يمكن تقديم ُجملة من التوصيات، من أهمها: 

تدريبية وورش عمل، يتم فيها تزويد معلمات رياض األطفال باألساليب التدريسية واألنشطة التعليمية، تصميم وتقديم برامج  -0

 التي تساعدهن على تنمية مهارات الوعي الصوتي وطرق تعزيزها لألطفال.

 ضرورة تدريس مفاهيم الوعي الصوتي في مقررات قسم دراسات الطفولة بالجامعات.  -0

طفال بتطوير مهاراتهن، وتنمية قدراتهن التدريسية في مجال المهارات اللغوية، وعلى وجه ضرورة قيام معلمات رياض األ -3

 الخصوص مهارات الوعي الصوتي في دروسهن. 

 ضرورة تضمين أنشطة الوعي الصوتي في محتوى وموضوعات المنهاج التعليمي لرياض األطفال.  -2

صعوبات التعلم، وتقديم التدّخل المبكر لهم في مرحلة الطفولة  االهتمام بالكشف والتّعّرف إلى الطلبة الُمعّرضين لخطر -5

 المبكرة. 
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أما على الصعيد البحثي؛ فيوصي الباحثاِن بإجراء المزيد من الدراسات واألبحاث في بيئات ومنهجيات وأدوات وعينات مختلفة، 

خاصة، وأهميتها في تنمية مهارات القراءة، حول تنمية مفاهيم الوعي الصوتي لدى معلمي ومعلمات التعليم العام والتربية ال

 وخصوًصا في مرحلة الطفولة المبكرة.

 

 :المراجع

 المراجع العربية

العمليات الفونولوجية وصعوبات (. 0100أبو الديار، مسعد، البحيري، جاد، طيبة، نادية، محفوظي، عبد الستار، وإيفرات، جون. )

 يذ. . مركز تقويم وتعليم التلمالقراءة والكتابة

(. دار المسيرة 5)ط صعوبات التعلم.(. 0100البطانية، أسامة، والرشدان، مالك، والسبايلة، عبيد، والخطاطبة، عبد المجيد. )

 للنشر والتوزيع والطباعة.

(. فاعلية وحدة قائمة على الوعي الصوتي لعالج أخطاء التهجي لتالميذ 0102بكري، محمد سعد، وعبد القادر، محمد أحمد. )

 .,05-016(، 0)20 مجلة كلية التربية في العلوم التربوية،مرحلة االبتدائية. ال

الوعي الفونولوجي وعالقته بالعسر القرائي لدى الطفل في المدرسة السعودية: (. 0101التميمي، فهد، وابن الفقيه، العربي. )

 ت شمعة.]رسالة دكتوراة، جامعة محمد الخامس السويسي[. قاعدة معلومادراسة تشخيصية 

(. فاعلية التدريب على أنشطة الوعي الصوتي في تنمية بعض مهارات القراءة الجهرية لدى تالميذ 0100جاب هللا، علي. )

 .033-11(، 10)03 مجلة التربية،المرحلة االبتدائية. 

المعلومات لتنمية الوعي  (. برنامج تدريب قائم على تجهيز0102جابر، عبد الحميد جابر، شعبان، تهاني صبري، والسيد، منى. )

ف على الكلمة والفهم والنطق لذوي صعوبات التعلم بالحلقة  اللفظي واإلخراج الصوتي وأثره في تحسين مهارات التَّعرُّ

 https://2u.pw/gomB9. 3 ،مجلة العلوم التربوية األولى من التعلم األساسي،

(. تطوير مؤسسات رياض األطفال في المملكة العربية السعودية في ضوء النموذج 0106ثمان، علي. )الحازمي، محمد، وع

 . 0,-03(، ,0)35مجلة كلية التربية، األماني. 

 . دار الفكر.صعوبات التعلم األكاديمية(. 0106خصاونة، محمد، الخوالدة، محمد، ضمرة، ليلي، وأبو هواش، راضي. )

 ، جدار الكتاب العالمي.اتجاهات حديثة في تدريس اللغة العربية( 0111وائلي، سعاد عبد الكريم. )الدليمي، طه علي، وال

(. برنامج مقترح لعالج بعض صعوبات القراءة الجهرية وتنمية الوعي الفونولوجي لدى تالميذ ,011رجب، سناء عبد المنعم. )

 (. 65) .مجلة القراءة والمعرفةالصف السادس االبتدائي، 

مجلة القراءة (. الوعي الصوتي وتعليم القراءة في المرحلة االبتدائية. 0102يد، خالد، ورسالن، مصطفى، ويونس، فتحي. )زا

 . 021-006(، 022) والمعرفة،

(. قراءة في الدراسات والبحوث المتعلقة باكتساب المهارات القرائية األساسية للغة العربية التي تضمها 0106سعد، أحمد حامد. )

 https://2u.pw/QxAWz. 003-010(،02)3مجلة الجامعة، . 0112لتقرير الصادر عن )ألكسو( تونس ا

http://www.ajrsp.com/
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(. فاعلية التدريب على مهارات الوعي الصوتي في عالج صعوبات القراءة الجهرية االضطرابات 0101سالم، محمد السيد. )

 . 1,-03(،,00. )دراسات عربية في التربية وعلم النفسالبتدائية. الصوتية لدى تالميذ المرحلة ا

. صحيفة الوطنميزات لدمج الطفولة المبكرة مع الروضات.  ,(. 06، سبتمبر 0102سهل، عبد هللا، هبة، سعاد. )

https://2u.pw/dFN80 

يين في عمليات التجهيز الفونيمي وسرعة (. الفرق بين األطفال الديسلكسيين والعاد0111السيد، السيد عبد الحميد سليمان. )

 . 55-0(، 021)0مجلة التربية، التسمية في إطار نظرية فرضيتي القصور المزدوج، 

   https://2u.pw/lGtpwشرق القدس.-. مركز الدعم التعليمي ماتياكراسة تمارين الوعي الصوتي(. 0100الشاويش، لينا. )

(. هل الطلبة األردنيون لديهم 0103لشبول، يوسف، الشبول، صبري شحاتة، العساسفة، سهل محمود، والمومني، حسام شفيق. )ا

 . 52-,3(،0)00مجلة العلوم التربوية والنفسية، وعي صوتي: دراسة وصفية. 

ة مكتب لبرامج التربوية والعالجية.صعوبات التعلم األكاديمية: األساليب وا(. 0100الشخص، عبد العزيز، والجارحي، سيد. )

 الفتح.

الفرق في مهارات الوعي الصوتي المتضمنة في التهجئة بين الطلبة ذوي عسر (. 0101عبابنة، ماهر علي، وعواد، أحمد. )

]رسالة ماجستير، جامعة عمان العربية[. قاعدة معلومات  القراءة وأقرانهم العاديين في المرحلة األساسية في األردن

 منهل.ال

 (. إعداد المعلم وتنميته وتدريبيه. دار الفكر.0115عبد السميع، مصطفى، وحوالة، سهير. )

(. فاعلية برنامج تدريبي قائم على استراتيجيات التعلم الذاتي لعالج قصور مهارات ,010عبد العظيم، أحمد، وسالم، شيماء. )

 . 000-0,0(، 0، )بحث العلمي والتنمية البشريةالمؤسسة العربية للالوعي الفونولوجي لدى أطفال الروضة. 

 (. المدخل إلى البحث في العلوم السلوكية. مكتبية العبيكان.0111العساف، صالح حمد. )

-01(، 0-0)02التواصل اللساني، (. الوعي الصوتي؛ من الكفايات اللغوية إلى العبارات التعليمية. ,010العشيري، محمود. )

65.https://2u.pw/3Vq0h   

 دار الرشاد. قصور المهارات قبل األكاديمية ألطفال الروضة وصعوبات التعلم.(. 0112محمد، عادل عبد هللا. )

. دار الناشر أساليب التدخل-التشخيص-مدخل إلى صعوبات التعلم النظرية(. 0103محمد، عادل عبد هللا، وعواد، أحمد أحمد. )

 لي.الدو

(. فعالية برنامج مقترح لتنمية الوعي الصوتي لدى تلميذات الصف األول االبتدائي بالمملكة 0102مصطفى، ريحاب محمد. ) 

 . 11-,0(، 016) مجلة القراءة والمعرفة،العربية السعودية. 

 . مكتبة الدار العربية للكتاب.تهيئة الطفل للقراءة برياض األطفال(. 0110مصطفى، فهيم. )

(. الوعي الفونولوجي لدي األطفال عسيري القراءة: معطيات ميدانية من بعض 0102تصر، مسعودة، والعيس، إسماعيل. )من

 . 35-05(، 05، )مجلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية(، 5 - 2تالميذ المرحلة االبتدائية )

براهيم الزريقات ورضا الجمال، مترجم(. دار )إ تدريس الطلبة ذوي مشكالت التعلم.(. 0112ميرسر، سيسيل، وميرسر، آن. )

 (.0115الفكر. )العمل األصلي نشر في 

 (، دار الفكر العربي.2. )ط.رياض األطفال (.0115ناشف، هدى. )
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(. فاعلية األنشطة القصصية في تنمية مهارات الوعي الصوتي وأثره على المهارات اللغوية لدى 0100هاللي، هدى محمد. )

 . 016-0,6(، 03)3التربويين العرب،  بطةرا طفل الروضة.

 . وكالة التخطيط والتطوير.اإلطار العام لتطوير برامج إعداد المعلم في الجامعات السعوديةأ(. 0101وزارة التعليم. )

 لمهنيا . المركز الوطني للتطويرمشروع التطوير المهني والتعليمي لمعلمات وقائدات الطفولة المبكرةب(. 0101وزارة التعليم. )

 . والتعليمي

 . ,-3(، 06، )رسالة التربية(. القراءة والتعليم الفونيمي والفونولوجي. 0100وسالتي، بشير. )

 منظور لغوي تطبيقي. عالم الكتب. الوعي الصوتي وعالج صعوبات القراءة(. 0100سليمان، محمود جالل الدين. )

-0(، 3302)005المجلة األكاديمية للدراسات االجتماعية،  .جتماعيدور رياض األطفال في النمو اال .(2014) .يخلف، رفيقة
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 الدكتور/ عبد المحسن بن سيف السيف

 أستاذ مشارك في المنهج اإلسالمي والتربوي، كلية التربية، جامعة الملك سعود، المملكة العربية السعودية
 

 وفاء بنت عويضه الحربيالباحثة/ 

 مملكة العربية السعوديةباحثة دكتوراه، كلية التربية، جامعة الملك سعود، ال

Email: 437203135@student.ksu.edu.sa  

 

 المستخلص: 

هدفت الدراسة الى التّعرف على درجة اكتساب مهارات التفاعل الرقمي لدى طالبات الجامعة. استخدمت الدراسة المنهج الوصفي 

Mann-لباحث الدمج بين التحليلين الكمي والنوعي، والتحليل اإلحصائي المتمثّل باختبار مان وينتني المقارن الذي يتيح ل

Whitney U Test داتي الدراسة وهي: مقياس التفاعل الرقمي على عينتين مستقلتين بلغأ. وتّم اتباع المنهجية العلمية في تطبيق 

يرية المنتميات الى جامعتي الملك سعود واالمام محمد بن سعود اإلسالمية طالبة من طالبات السنة المشتركة والتحض  200عددها

، واداة االستبانة على عينة من أعضاء هيئة التدريس في الجامعتين، وذلك للتحقق من فرضية 2021/2022في العام الدراسي 

 معتي الملك سعود واالمام محمد بن سعودال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين جا الدراسة. وقد تلخصت نتائج الدراسة باآلتي:

ة تحديد مهارات التفاعل الرقمي بأربع مهارات فرعي، ي يُعزى لمتغير األسلوب التدريسيفي درجة اكتساب مهارات التفاعل الرقم

البات ينة من طدرجة اكتساب مهارات التفاعل الرقمي لدى افراد الع، طفي، األدائي، المهاري والتشاركيوهي: التفاعل الرقمي العا

ي نالملك سعود من وجهة نظرهن كانت على النحو التالي: العاطفي، المهاري، األدائي بدرجة تمثلني، ثم التشاركي بدرجة تمثل

درجة اكتساب مهارات التفاعل الرقمي لدى افراد العينة من طالبات اإلمام محمد بن سعود من وجهة نظرهن كانت على ، احيانًا

 دائي، المهاري، العاطفي بدرجة تمثلني، ثم التشاركي بدرجة تمثلني احيانًا. النحو التالي: األ

 وفي ضوء النتائج قدمت الدراسة عدة توصيات ومقترحات.

 التفاعل الرقمي، مهارات التفاعل الرقمي، التصميم التشاركي، المنصات الرقمية. الكلمات المفتاحية:
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University) 

 

Dr. Abdulmohsen Saif Alsaif  

Associate Professor of the Islamic method and instructional, Kingdom Saudi Arabia  

Wafa Owaidhah Al-Harbi 

Ph. D researcher, The General method and instructional department, Kingdom Saudi Arabia 

 

Abstract: 

 The study aimed to recognition the degree of evolving digital engagement skills at the university’s 

female students. As so, the study has used the comparative method which allowes for researcher 

to integrate between the quantitative and qualitative analyses, and the Mann-Whitney U Test 

statically analysis. The significant method of applying the study’s instruments has been followed 

by using the digital engagement scale on the two independent samples that were consisted of 200 

female students from the foundation level of the universities of King Saud and Imam Muhammad 

Bin Saud, which were in the first semester of 2021/2022, and the questionnaire tool to the study 

sample of the faculty members in the tow universities, to verify the study hypothesis. The results 

have been summarized as bellow: There is no significant statically differentiations between King 

Saud and Imam Muhammad Bin Saud at the degree of evolving the digital engagement skills 

attributed to the Teaching style variable, Selected the digital engagement skills of four branch 

skills: emotional digital engagement, performance, skills & participatory, The degree of evolving 

the sample of King Saud the digital engagement skills of their point of view has formed as the 

bellow order: performance, skills & emotional with a level of characteristic of me, then the 

participatory with level of moderately characteristic of me., The degree of evolving the sample of 

Imam Muhammed Bin Saud the digital engagement skills of their point of view has formed as the 

bellow order: emotional, skills & performance with a level of characteristic of me, then the 

participatory with level of moderately characteristic of me.  

The study introduced sets of recommendations and suggestions in the light of that results. 

Keywords: Digital engagement, Digital engagement skills, Participatory design, Digital 

platforms.  
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  المقدمة:

للتحّول الرقمي شبه الكامل.  -الذي تهيمن فيه التقنية على جميع مجاالت الحياة- تتجه أغلب السياسيات العالمية هذا الوقت

حيث ترتكز هذه الهيمنة على المستوى التكنولوجي المتقدم الذي يصل الى حد القدرة على االستغناء عن بعض القوى البشرية 

 عملية التربوية الثالثة: المعلم، الطالب والمنهج،واالستعاضة عنهم ببدائل من صنع التقنية. وقد استهدف هذا التحول عناصر ال

 حيث اثبتت هذه التقنية األثر الكبير في مجالي التعليم والتعلم.

في ذات السياق، فإن انتشار هذه التقنية وسهولة الوصول اليها، وكونها أضحت جزء ال يتجزأ من الحياة اليومية ألي 

فتعالت األصوات لإلفادة منها وتطويعها للتعليم. فالسهولة والمرونة في استخدامها فرد، فإن ذلك مما استرعى انتباه التربويين 

وتطبيقها مكنت أكثر التربويين من اعداد دروسهم بأنفسهم، أو تعاونيًا مع غيرهم من المعلمين أو متخصصي هذا المجال، بعد ان 

ؤكد ذلك ما ذكره براون، ايتون، جاكوبسن، روي كانت في السابق تُعّد من قبل األقسام المتخصصة بالنظم والحواسب وي

من توجه الكثير من المعلمين وأساتذة الجامعات إلعداد  Brown, Eaton, Jacobsen, Roy & Friesen  (2013)وفرايزن

كتروني لالمقررات الخاصة بالتعليم عن طريق االنترنت او التعليم عن بعد بأنفسهم اعتماًدا على المعايير الخاصة بالتعليم اال

وكذلك استناًدا لالحتياجات الخاصة للمتعلمين الملتحقين بتلك الدروس، وأشاروا الى ظهور فكرة مشاركة اكثر من أستاذ في 

تصميم هذه المقررات، حيث يراها براون واخرون من وجهة نظرهم فكرة تساعد على تطوير مهارات مهنية لديهم، من خالل 

 أو تطوير مقرر ما؛ في ما يسمى ب )التصميم التشاركي للمقررات(. مشاركة اثنان أو ثالثة في تصميم

الستخدام التعليم عن طريق االنترنت لدى الطالب؛  فقد اكدت نتائج بعض الدراسات الى تنامي الرغبةمن جهة أخرى؛ 

 ,Muller, Gradel, Deaneشار به مورال، جرادل، ديين، فورت، ماكاب، بيكيت، بيوركوسكي، كالزو وسوليفاناوهو ما 

Forte, Ryan McCabe, Pickett, Piorkowski, Scalzo, & Sullivan  (2019) في التعليم  من أن أعداد الطالب

هذا االزدياد  (2019)وقد علل مورال وآخرون  ،يالملتحقين بالدورات والدروس من خالل االنترنت تزايدوا في العقد الحال العالي

 لظروف حياتهم. ته كالمرونة، ومناسبألسلوب هذا ابالمزايا التي يتمتع بها 

للمقررات اكتساب المعلمين لمهارات على المستوى المهني، وتبادل الخبرات فيما  شاركيفوائد التصميم الت تجاوزت وقد

ه المعلمون يومناسبته للمتعلم وهو ما رّكز عل، والجودة في محتوى المنهج والمقرر الذي تم تصميمه تشاركيًا ستدامةبينهم الى اال

 وتفاعله إلثارة انتباه المتعلم واهتمامه   real-life contextمن إضافة السياق الحقيقي الذي سيتم تطبيق المحتوى من خالله 

(Pieters, Voogt and Pareja, 2019). 

 

 مشكلة الدراسة: 

ل المتعلم مع تفاعااللتفات الى عنصر أدى االعتماد المتزايد على المنصات الرقمية والتعليم والتعلم عبر االنترنت الى 

تطوير نموذج  تم ، لذلككيفية تقويم هذا التفاعلكذلك المقرر من خالل بيئات التعلم التي تعتمد على االنترنت او األجهزة الرقمية، و

لوك المتعلم اف سكتشا بغرض تناولت هذا الجانب، حيث اضيف اليه جانبا التفاعل والتقويم وذلكأول النماذج التي كاالستقصاء 

 .(Meyer, 2014)تقويم هذا السلوك بهدف ، وطريقة تخطيطه لتعلمه وكذلك مهارات المراقبة والتفكيراثناء تعلمه 

يفترض هذا النموذج أن التفاعل في التعليم والتعلّم عبر اإلنترنت يحدث نتيجةً للتصميم الجيد لبيئة التََّعلُّم، والتسهيالت حيث 

 ،المقّدمة
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 حل ةمهار مهمة، وتنميةل تقديم الدعم للطالب عبر مؤشرات ومنظّمات عما هو متوقّع من نتائج تَعلُّم تعقب كل من خال 

الطالب  نبي تفاعلالالمكون  هذا في يتموالذي يسهم في إثراء خبراتهم التربوية وهو ما يعرف بـ )مكّون التدريس(،  المشكالت

)المكّون االجتماعي( الذي يرتبط برضا الطالب  وهو المكّون الثاني حسب النموذج ليتشكل ومع بقية الطالب ،محتوى المقررو

من التباين في  ٪69ويُشّكل الدعم المتبادل بين مكّون التدريس والمكّون االجتماعي نسبة  .(Meyer, 2014) ونتائج تعلمهم

لمعلم من مشاركة الطالب الفّعالة، ونتائج تعلّمهم، ومن خالل التصميم الجيد يتأكد ا .(Meyer, 2014) )المعرفي( المكّون الثالث

أن مشاركة الطالب العميقة والتفكير النقدي بشداعًما لالتفاعل  هذايكون  حيث يجب التركيز على أن ،وتفاعلهم العميق مع المقرر

اكتشاف سلوك الـُمتََعلِّم الفّعال طوال  الذي من خالله يتم (التََّعلُّم)إضافة مكّون ب؛ وألهمية ذلك، طُّور هذا النموذج قضايا المقرر

مدة المقرر عبر اإلنترنت، خصوًصا سلوكه عبر أنشطة المقرر المركبة، والجهود التعاونية، باإلضافة إلى التفكير، والتخطيط، 

وراء المعرفة  لما (لتقويما)فيتمثّل في إضافة مكّون  اآلخر ويروالمراقبة؛ وهذا من الناحية النظرية جزء من التنظيم الذاتي. أما التط

في بيئة التََّعلُّم عبر اإلنترنت، وهي عملية تنفيذية ذات مستوى عاٍل، تتطلّب المراقبة والتنسيق للعمليات اإلدراكية األخرى التي 

 (Meyer, 2014) يتم تنفيذها في أثناء التََّعلُّم

اء بين المعلم الحوار البنّ  على تسهّل عملية التقويم الذاتي، وتشّجعلجيدة إضافة لما ذكر أعاله من مكونات النموذج؛ فإن التغذية الراجعة ا

 Conrad and). واألقران، وتقّدم الفرصة لسدِّ الفجوة بين األداء الحالي والمرغوب، ويمكن استخدامه من قِبل المعلمين لتشكيل التدريس

Openo, 2018)  

 لتطوير.( نموذج عناصر التدريس عبر اإلنترنت بعد ا1شكل )

 

Conrad and Openo, 2018, p. 14)) 

تكريس الطلبة وقتهم وطاقتهم في أنشطة تعليمية موجهة ب Digital Engagement  مفهوم التفاعل الرقمي ويمكن تحديد

 ة، والتشاركي( (emotional engagementة(، والعاطفي (skills engagementةالمهاريمن خالل مهارات التفاعل األربعة: 

(participation/interaction engagement)ة، واألدائي (performance engagement) (Dixson, 2015) . يرى و

 .( أن هذا التفاعل يقود إلى زيادة انجازاتهم األكاديمية، واسهاماتهم في األنشطة واكتساب الخبرات2017) Andersonاندرسون 

ر، بناء تبادل األفكاوسيلة للتعلم المبني على التواصل من خالل تصنّف بأنها "مهارات  قمي عدةويتضمن التفاعل الر

 عالقات الثقة،
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استكشاف وجهات النظر ومهارات التعاون التي تؤدي لتحقيق األهداف والمشاركة الفعالة وهذا بدوره يؤدي الى اكتساب و 

 . )avtaradze, Kokhan, vanOostveen and BarberBlayone, Mykhailenko, Ka(2018 , "المهارات االجتماعية

كما تندرج هذه المهارات ضمن كفايات التعلم مدى الحياة، واكتسابها ضرورة لطالب اليوم والمستقبل، وال يقل عن ذلك 

كيل لها المتعلم لتشأهمية التأكد من اكتساب الطالب لهذه المهارات خاصة في المرحلة الجامعية، والتي تعد بوابة ينطلق من خال

 . وطنهو مجتمعه التعليميللنفسه أواًل ثم  انافعً  اعضوً  تنتج الجامعةهويته وصقل مواهبه، والتخطيط لمرحلة ما بعد الجامعة، ل

من خالل بيئات التعلم الرقمية يستند على خمسة خصائص ذكرها ليف  الطالبالستدالل على وجود هذا التفاعل بين وا

 Warwick, Terras)وهي: أهدافهم، شخصياتهم، طبيعة حدودهم، عوامل التماسك واستمراريتهم  Lave and Synderوسندر 

and Nyhan, 2012, p 32). 

بين الطالب، التفاعل الرقمي مدى  تحديد قد تساعد فيالتي بعض وجهات النظر  Gregorجريجور  استعرض وقد

 أكانت سواء ؛مشاركة المتعلم (2أو المجموعة مع محتوى التعلم و ،بالطال ،تفاعل المتعلم مع المعلم (1والتي تتلخص في: 

مشاركة سلوكية من خالل التنقل بين واجهات البرنامج او تلقي االشعارات او ارسالها وكذلك تقديم المهام، أو من خالل المشاركة ال

 بتصميم طالمرتبمن خالل تصميم التعلم  (3تعلم والمشاركة في مواد الكذلك المعرفية والمتمثلة في التأمل حول تفكير المتعلمين و

 .(Gregor, 2020) األنشطة أو منهج أو مهام بشكل صريح أو ضمني

وتتمثل  ،لتفاعل الرقمي لدى الطالب في بيئات التََّعلُّم الرقميةامفهوم وقد تناولت العديد من النظريات العلمية التربوية 

تقنيات في مهارات البديلة المعارف وتوضح استخدام الطالب لل" التي digital literaciesمحو األمية الرقمية "ظرية ن (1: في

 تسلّط التي"  "learning ecologiesنظرية بيئات التََّعلُّم  (2المعلومات واالتصاالت بما في ذلك أجهزة الكمبيوتر واإلنترنت و

نظرية مسافة المعامالت  (3وكذلك ول إليها، وطالقة التكنولوجيا، وسياقات التََّعلُّم والضوء على التقنيات التي تم الوص

"Transactional Distance" التي طُّورت من نظرية التعليم عن بُعد "distance education زيادة استقاللية  تفترض"، التي

 .(Transactional Distance, 2019مع انخفاض مستوى التفاعل بين المعلم والمتعلم )الـُمتََعلِّم 

 ،ينظرية التفاعل الرقمتقوم عليها  التي مبادئالand Blessinger  Wankel (2012 ) وبالسينقا وانكل وأضاف

من خالل محتوى وطالب  - التواصل بين طالب من خالليظهر ( )(relate االرتباطمبدأ . 1: التالية مبادئ ثالثةال في لخصوتت

 (donate)عطاء ال مبدأ. 3، في سياق حقيقي(برنامج أو تطبيق عبر  معينمحتوى ويشير الى ) (create)شاء ناإل مبدأ. 2، محدد(

 .(مجتمع المعلمينمشاركة المعلومات داخل والذي يتم من خالل )

امعي( اذ جدور المنفذ للمنهج )معلم/ أستبأن ذلك يؤكد كيب على التصميم الجيد لبيئة التعليم والتعلم، ويوضح في ضوء 

ية بها المعلم في بيئات التعلم الرقم التي يطالب( الذي يتكون من األحرف األولى لعناصر التدريس VOCALيختصره مصطلح )

 والمتمثلة بالعناصر التالية:

قراءة التعليقات، ووضع إعالن بشكل يومي، والنقاش إليصال ب: وتعني أن يكون المعلم متواجًدا دائًما (visible)مرئي  .1

 .عبر الهدف الموّجه منذ بداية التدريس يتحقق هذا العنصروة "أنا بالخدمة"، رسال

يسمح بالتنقّل من خالله بسهولة، بحيث يُسمح  ،: أي أن يكون التدريس منذ البداية جيد اإلعداد(organized)منظم  .2

 للطالب بفهم التوقّعات والحصول على المعلومات.
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التنوع في احتياجاتهم، فغبة بأن يكون مرنًا في مقابلة احتياجات الطالب؛ : من خالل الر(compassionate)متعاطف  .3

 يحتّم عليه أن يوائم )يحني( بعض القواعد التي وضعها مسبقًا لتلبية هذه االحتياجات.

نات التي فأغلب البيا: ويعني أن يستخدم نظام إدارة تَعلُّم لمراقبة تَعلُّم الطالب، واستخالص نتائج احتياجاتهم، (analytical)ُمحلّل  .4

 تحقّق ذلك يجدها المعلم من خالل المشاهدة والتعديل حسب ما يتطلّب ذلك.

نمذجة التواصل والمشاركة الجيدة المطلوبة من الطالب،  : ويتحقّق ذلك من خالل(leader-by-example)قائد بالقدوة  .5

التعامل  المهنية فيالرّد على البريد اإللكتروني، ووأن يكون لطيفًا اثناء التواصل و من خالل مشاركته وتواصله بالنقاش

(Kipp, 2013). 

من خالل بيئات التعليم والتعلم الرقمية فيمكن تحقيق هذا الهدف بالمواظبة والممارسة واتباع بعض وفي جانب المتعلم 

 التالية: التقنيات الفردية للمتعلم، وقد تم تلخيص هذه التقنيات بالنقاط

ما سوف يتم تعلمه قبل البدء، فإذا كان الهدف فهم من خالل التأكد م :(Advanced organizationالتنظيم الـُمتقّدم ) -

 فيجب القراءة في ذلك من خالل الكتاب المقرر. ةالمصطلحات العامة قبل القيام بدردشة تفاعلية مع المجموع

ذلك يتحقق بالتركيز على المادة الـُمراد تعلمها، وعدم الدخول في (: وDirect your attentionتوجيه االنتباه ) -

 موضوعات من خالل تتبع بعض الروابط التي قد تأخذ الـُمتعلم إلى مجاالت بعيدة عن الهدف المحدد.

طة مرتب: بدراسة الموضوع المحّدد فقط في الوقت ذاته، دون التفكير بمواضيع (Selective attention)االنتباه االنتقائي  -

 .ةالحق

واستخدام : متابعة األداء وتصحيح األخطاء ذاتيًا، واالستعانة بالمعلم والزميل، (Self-monitoring)المراقبة الذاتية  -

 البريد للتواصل، وكذلك طرح السؤال بالدردشة، ومراقبة ما يكتبه الزمالء من ردود، والتفاعل معها.

طبق ذلك على االستخدام األول لبيئة التعلم الرقمية، من خالل تأجيل إعداد : وين(Delayed production)اإلنتاج المؤجل  -

 بعض المهام حتى يتم التأّكد من الفهم الصحيح لمتطلباتها، بالتركيز على االستماع والمناقشات.

ق وأداء زميل في (: من خالل استخدام أدوات التقويم الذاتية والمقارنة مع األداء السابself-assessmentالتقويم الذاتي ) -

 مواضيع متقدمة.

 .: بالتوقف لفترة قصيرة لمراجعة ما تم انجازهSelf-reinforcement)التعزيز الذاتي ) -

: حيث تعتمد بيئات التعلم عبر األنترنت على Working alone or with other people)العمل الفردي والجماعي ) -

يكسب المتعلم مهارات متعددة وكفايات رقمية تؤهله لالستمرار  العمل الفردي وكذلك العمل مع المجموعة وكل منهما

 .(McVay, 2004)والتقدم في تعلمه 

التعرف على مدى تحقق  and Kimber Claire (2010)كامبر الير وكدراسة  استهدفت ونظًرا ألهمية هذا الجانب فقد

لتكنولوجيا من أجل لتحقيق االستفادة المطلوبة لم يؤِد إلى  اكدت النتائج بأن هذا االستخداموفي التعليم،  التقنيةاستخدام الفائدة من 

التفاعل الرقمي؛ المتمثلة في المهارات الناقدة واإلبداعية والعمل  مهاراتطالب السنة األولى في الجامعة  يكتسبحيث لم  ،التَّعلُّم

من حيث االنخراط في األنشطة داخل الجامعة وعبر فايات التعلم مدى الحياة؛ وككفريق، وهي القدرات الموّجهة نحو المستقبل، 

التحدي الذي يواجه المدرسين هو كيفية بناء مجموعة من المهارات القوية التي قد تصمد أمام التغيير التكنولوجي  أن، واإلنترنت

 .لدى المتعلم
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ى المعلم والمتعلم امتالك كفايات ومهارات تمكن كل منهما علالتحول الى السياقات التعليمية عبر األنترنت يفرض إذ أّن 

تعلم من متابعة أهداف المن تحقيق أكبر فائدة من استخدام هذه البيئات والمساقات، وكذلك وسائل وأدوات تقويم تمكن الطرفين 

ان استخدام هذه  في( (Dixson 2015دراسة ديكسون  نتائج اليه أشارتوتعديلها في ضوء النتائج، وهو ما ها التأكد من تحقيقو

البيئات مرتبط ارتباط وثيق بتعلم سلوكيات )التطبيق والمراقبة( والتي تتمثل بسلوكيات التعلم التطبيقية والعملية ومنها النشر، 

اعية مكتابة الرسائل ومستوى األداء في االختبارات، وسلوكيات المراقبة مثل قراءة الرسائل والمحتوى وقراءة المشاركات الج

 وتتبعها.

، من حيث اعتباره مؤشر الكتساب المتعلم الخبرات والمهارات التفاعل الرقمي لعنصرهمية األ هذه وعلى الرغم من

 ،لموضوعادراسات عربية اشارت الى هذا  ينفلم يتضح لدى الباحث التفاعل الصفي في الفصول الدراسية،كما هو الحال في أهمية 

ومما اثبتته الدراسات  .متعددة سائل تقويم التفاعل الرقمي لدى المتعلم الذي يضم جوانب ومهاراتالى و كذلك لم يتم التطرقو

أهم الطرق في التعامالت اإلنسانية، فاالتصال كسلوك اجتماعي يعّد من أن التواصل المباشر عن طريق رؤية الوجوه التربوية 

والتوقّعات، والعواطف وقد أظهرت الكثير من األدلة أن المشاعر  يتم عبر مجموعة واسعة من اإلشارات، كالموافقة أو الرفض،

التي تنشأ من خالل هذه الطرق تُحدث ذكريات إيجابية، فيسهل ترميزها واسترجاعها بالذاكرة، وتساعد على الحل اإلبداعي 

 (Tettegah and Espelage, 2015).القراراتللمشكالت، والكفاءة في اتخاذ 

د من المنصات الرقمية في هذا الوقت بأدوات تمّكن من الحضور من خالل الشاشة بتقنيات عالية، وقد تم تهيئة العدي 

 ترابطًا. أكثركما انها قدمت العديد من البدائل إلنشاء عالقات تواصل 

اعل التف مهارات الى ثالث دراسات ناقشت موضوع الدراسةحيث الدراسات التي تناولت الموضوع فقد توصلت  منو

ل مقياس التفاع استخدام ، التي ناقشت تفاعل الطالب عبر بيئة التعلم من خالل((Dixson 2015ديكسون ي، منها دراسة الرقم

رنت تطوير مقياس تفاعل الطالب عبر اإلنتدراسة التقارير الذاتية للطالب بهدف ب المنهج الوصفي وذلك الرقمي، باالعتماد على

(OSE) Online Scale Engagement مرتبطة بشكل إيجابي بسلوكيات التعلُّم  التعلم الرقميةكدت النتائج أن بيئة وقد ا

الرقمية  التي تناولت الكفايات ((Jefferies, Monett and Kornbrot 2016التطبيقية. ودراسة جيفريز، مونيت وكورنبورت 

، المنهج الوصفي التحليلي ايًضا الدراسة وقد استخدمتمشاركتهم في هذه البيئات،  ، ومدىالطالب في الجامعات األلمانيةلدى 

 ,Pilottiالمشاركة الرقمية بشكل عام. ودراسة بايلوت، اندرسون، هاردي وفينسيت الدراسة سلبيةوكان من نتائج  االستبيانواداة 

Anderson, Hardy, Murphy and Vincent  (2017)  اثر متغير ) المعلم/ خصائص الفصل معرفة  إلىحيث هدفت

مق محاور عللتفاعل الرقمي مع  وكشفت النتائج عن وجود ارتباط إيجابيسي( في تفاعل المتعلم عبر البيئات الرقمية، الدرا

 .الطالب مع زيادة حجم الفصل مشاركةوانخفضت  ،مع المعلم المناقشة

لم ربية )على حد عوالرتباط مستوى نتائج المقرر بخبرات التعلم ومدى تفاعل المتعلم معها، والنعدام الدراسات الع

 ضوءي فأحد جوانب العملية التعليمية،  وألهمية هذا الموضوع الذي يعد اآلن( ولقلة الدراسات األجنبية في هذا الجانب، ينالباحث

، (مدرستي)صة مننجاح التجربة السعودية في التعليم عن بعد من خالل و ،استفادة من التقنيةتحقيق اقصى التوّجه المؤسسي نحو 

متغير أسلوب تدريس ، في ضوء اكتساب طالبات الجامعة مهارات التفاعل الرقمي معرفة درجةإلى هذه الدراسة  دفتهفقد 

ة إلجابل، المقارن بين جامعتي الملك سعود واالمام محمد بن سعود اإلسالمية الوصفي من خالل استخدام المنهج ، وذلكالمقرر

 البات الجامعة مهارات التفاعل الرقمي؟على السؤال الرئيس التالي: ما درجة اكتساب ط
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 :اهداف الدراسة

 :ىتهدف الدراسة الحالية ال 

 .تحديد مهارات التفاعل الرقمي -

 درجة اكتساب طالبات جامعة الملك سعود لمهارات التفاعل الرقمي من وجهة نظرهن. التعرف على -

 التفاعل الرقمي من وجهة نظرهن. درجة اكتساب طالبات جامعة االمام محمد بن سعود لمهارات التعرف على -

الفرق بين درجة اكتساب طالبات جامعة الملك سعود وطالبات االمام محمد بن سعود لمهارات التفاعل الرقمي في  وضيحت -

 .أسلوب تدريس المقررمتغير ضوء 

 :اسئلة الدراسة

 تتمثل اسئلة الدراسة باألسئلة الفرعية التالية:

 ما مهارات التفاعل الرقمي؟ .1

 ؟هندرجة اكتساب طالبات جامعة الملك سعود لمهارات التفاعل الرقمي من وجهة نظر ما .2

 ؟هنما درجة اكتساب طالبات جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية لمهارات التفاعل الرقمي من وجهة نظر .3

في  بن سعود اإلسالميةطالبات جامعة اإلمام محمد وطالبات جامعة الملك سعود  بينهل يوجد فروق ذات داللة إحصائية  .4

 ؟أسلوب تدريس المقررمتغير يعود ل درجة اكتساب مهارات التفاعل الرقمي

توسط ميوجد فروق ذات داللة إحصائية في ال " الفرضية التالية: الدراسة فية تتشكل فرضيفي ضوء اسئلة الدراسة وأهدافها و

عند مستوى  سعود وطالبات جامعة اإلمام محمد بن سعوددرجة اكتساب مهارات التفاعل الرقمي بين طالبات جامعة الملك 

   .)O1: O0H =2 (" ويمثلها الرمز التالي:تُعزى لمتغير األسلوب التدريسي للمقرر   05 .0 الداللة

 

 :دراسةأهمية ال

 :بالجوانب التالية الحالية تتمثل أهمية الدراسة 

ابل عناصر العملية التعليمية وجانب مق وء التحّول الرقمي عنصًرا منفي ضيعّد الذي تتناول الدراسة جانب التفاعل الرقمي،  .1

 للتفاعل الصفي.

التي اشارت الى هذا  بحثيةاألدبيات ال مراجعةتّم التوصل اليها من خالل  م الدراسة قائمة بمهارات التفاعل الرقمي؛قدِّ تُ  .2

 . الموضوع، اعتماًدا على خبراء المجال

 .تأكد من موثوقيته ومصداقيته، ويمكن استخدامه لجميع المجاالت والتخصصاتتستخدم الدراسة مقياس تم ال .3

ح بابًا وهذه المقارنة قد تفت (التفاعل الرقمي)في موضوع  تقارن الدراسة بين جامعتين من جامعات المملكة العربية السعودية .4

 لجانب. هذا ا قياسلمن الجامعات الستخالص نظام يمكن تطبيقه  أكبرللمقارنات بين عدد 

 :دراسةمنهج ال

فالمنهج المقارن عبارة عن عمليات تحليلية ألوجه التشابه واالختالف بين اثنين او أكثر من المنهج المقارن. استخدمت الدراسة  

 .) Benati,2018)& Cocciaالعناصر او الموضوعات 
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يبحث عن أسباب حدوث الظاهرة عن طريق هو الذي ( 1426) وعبد الحقكما ذكر عدس، عبيدات الدراسات المقارنة  وأسلوب 

 مقارنة المجموعات بغض النظروحيث يتم دراسة الظاهرة في بيئتها العادية ومقارنتها، إجراء مقارنات بين الظواهر المختلفة. 

  (.303، 2008ألن الباحث ال يقوم بضبط المتغيرات )المؤمن،  أكثرعما إذا كانت مختلفة في متغير أو 
 

 :دراسةالمجتمع وعينة 

ة وطالبات السنة األولى التحضيرية في جامع ،في طالبات السنة األولى المشتركة في جامعة الملك سعود دراسةيتمثل مجتمع ال 

 حسب اإلحصائية المعتمدة من الجامعتينو .في كال الجامعتين المقرر، وكذلك أعضاء هيئة تدريس االمام محمد بن سعود اإلسالمية

)طالبات جامعتي الملك سعود واالمام محمد بن سعود ممن  أفراد المجتمع عددالدراسي األول، فقد بلغ  هـ الفصل٣٤٤١لعام 

)أساسي وانتقالي(،  خمسة مساراتبجامعة الملك سعود يتوزعن على  طالبة (508) نمنهطالبة، ( 2640) درسن المقرر

 عضاء هيئة التدريسأل الدراسة مجتمعبينما بلغ  .راتثالثة مسا بجامعة االمام محمد بن سعود يتوزعن على طالبة (2132)و

وقد تنوعت درجاتهن العلمية على النحو التالي:  جامعة اإلمامعضوات  8وفي جامعة الملك سعود  ةً عضو 64 سوا المقررممن درّ 

 أستاذ مساعد، محاضر، معيد ومدرس.
 

 : حدود الدراسة

وطالبات جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية السنة ، األولى المشتركةالحدود البشرية: طالبات جامعة الملك سعود السنة 

 أعضاء هيئة التدريس للمقرر المذكور في كلتا الجامعتين. -التحضيرية 

مهارات التفاعل ، الختالف الجامعتين (010/ 101)نهج  والذي يحمل الرمزين الحدود الموضوعية: مقرر مهارات جامعية

  األربعة. الرقمي

 2021/ 1443لعامالفصل الدراسي األول لحدود الزمانية: ال
 

 :دراسةأداة ال

 عدةمقياس بال مرّ وقد  .Dixson (2015)مقياس التفاعل الرقمي الذي اوصت به دراسة ديكسون  1/على  دراسةاعتمدت ال 

 : ها فيما يليزَ قبل اعتماده في دراسة ديكسون اوجَ  مراحل

فات دراسة تقييم الصمقياس عل الطالب، وكانت عبارة عن ثالث مقاييس تمثلت في استعراض المقاييس الموجودة لتفا .1

في هذه  لتوصلا وتمالمسح الصفي لتفاعل الطالب، استبيان تفاعل الطالب في الصف. مقياس التفاعلية للدورات عن بعد، 

في، فاعل األدائى، التفاعل العاط)التوكانت العناصر كالتالي:  في الصف الطالب تمثّل تفاعلالى اربع عناصر  المرحلة

 التفاعل التشاركي، التفاعل المهاري(. 

اد تصور مهمتها في اعد تتمثل انشاء مجموعة تكونت من خمس مدربين متخصصين في البيئات التي تعتمد على االنترنت .2

التعلم التي  عبر بيئات بالطال تفاعل عناصر)مهارات( تمثل الى التي تمثل التفاعل الصفي عن كيفية تحويل هذه العناصر

بنًدا تتناول تفاعل  30كانت نتائج هذه المرحلة اعداد فكمهارات تفاعل رقمي؟  تحويلهاتعتمد على االنترنت، وكيف يمكن 

 السابقة. ةالطالب الرقمي، موزعة على العناصر األربع
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طالبًا من طالب جامعة ميدويسترن  31من التطبيق على عينة استطالعية للمقياس في صورته األولية، وقد تكونت العينة   .3

، وأظهرت نتائج هذه المرحلة الموثوقية والمصداقية العالية للمقياس واتفاقها مع (Midwestern University)اإلقليمية 

يث حاستخدم الباحث معامل ارتباط الفا كرونباخ للتأكد من ثبات المقياس، العناصر التي تم الخروج بها من الخطوة الثانية. 

 ، كما تم التأكد من مصداقية المقياس بعرضه على المتخصصين في البيئات المعتمدة على األنترنت.٪95بلغ معامل االرتباط 

دورة،  38( طالبًا من نفس الجامعة، موزعين على 186التطبيق النهائي للمقياس، على عينة الدراسة التي تكونت من ) .4

بنًدا من فقرات المقياس على موثوقية ومصداقية  19ج التجربة حصول ويمثلون ست تخصصات متنوعة. أظهرت نتائ

 عالية.

  :)مقياس التفاعل الرقمي( ةالحالي دراسةتصميم أداة ال خطوات

 ، ومواءمة بعض الفقرات.الباحثينترجمة المقياس للغة العربية من قبل  -

تعتمد  ، بالرجوع الى مبادئ التعلّم عبر البيئات التيإضافة فقرات ترى من خالل خبرتها التعليمية والتقنية ضرورة اضافتها  -

(، وقد استجدت الكثير من التطبيقات 2015هذه اإلضافة ان المقياس كان نوًعا ما قديًما ) الدراسةعلى االنترنت. تفسر 

 والبيئات الرقمية، وتطورت نظم المعلومات. 

ها من تم استخراج ،والتي بلغت أربعة عوامل عدد العوامل في تقسيمه األساسي علىعلى المقياس السابق  الدراسةاعتمدت  -

 .بنًدا 30والتي تمثل مهارات التفاعل الرقمي، بينما وصل مجموع بنود المقياس  خالل استخدام التحليل العاملي االستكشافي،

 ستخدم التدرج الخماسي لتوزيع درجات المقياس، على النحو التالي:ا   -

 

 

 

 

 

التأكد من الصدق الظاهري بعرض المقياس على محكمين في: اللغة العربية، تقنيات التعليم، المناهج وطرق التدريس، علم  -

 النفس، وتم تعديله حسب اتفاق المحكمين.

 د من الصدق الداخلي، والصدق البنائي للمقياس باستخدام التحليل العاملي التوكيدي على النحو التالي:التأك -

 اوال: الصدق ثبات وصدق مقياس مهارات التفاعل الرقمي

مع  اتم تقييم الصدق من خالل االتساق الداخلي للمقياس وذلك عن طريق ارتباط كل فقرة بالبعد الذي تنتمي اليه وكذلك ارتباطه

وتم ذلك من خالل حساب معامل ارتباط بيرسون بين درجة الفقرة والدرجة الكلية للبعد ويتضح  الدرجة الكلية للمقياس ككل.

 ذلك فيما يلي:

 ( معامالت ارتباط بيرسون بين كل عبارة والبعد الذي تنتمي اليه والدرجة الكلية للمقياس1)جدول 

ال تمثلني  االستجابة 

 ااطالقً 
 تمثلني تماًما تمثلني تمثلني أحيانًا ال تمثلني

1.8 1 -1.8 الدرجة - 2.6 2.6 - 3.4 3.4 - 4.2 4.2 - 5 

د 
عا

اب

س
يا

مق
ال
 

/ البعد الفقرة الفقرات   

ط 
با

رت
 ا
ل
ام

مع

ع 
 م

رة
فق

ال

عد
لب

 ا

ط 
با

رت
 ا
ل
ام

مع

ة 
قر

لف
ا

س
يا
مق

ال
 ب

ال
ا دا ئ ي
 **0.55 **0.56 ابذل قصارى جهدي 2 
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 0.01دالة عند مستوى داللة ** 

 **0.40 **0.50 أدرس محتويات التعلم ذات الصلة بعد انتهاء الدرس على االنترنت 12

 **0.50 **0.57 أستفيد من خبرات الزميالت التقنية بتطوير مهاراتي 14

 **0.61 **0.69 تقدم جيد في معايير التقويم الذاتياحقق  21

 **0.72 **0.76 أقوم بإدارة تعلمي الذاتي باستخدام نظام االنترنت   25

 **0.59 **0.69 أقوم بتخطيط جدول التعلم من خالل بيئة التعلم الرقمية 30

ي
رك

شا
لت
 ا

 **0.57 **0.68 امرح في محادثات الشات، البريد، المناقشات مع المعلمة 8

 **0.41 **0.70 امرح في محادثات الشات، البريد، المناقشات مع الزميالت 9

 **0.50 **0.54 أشارك بنشاط في المجموعات الصغيرة 17

 **0.65 **0.63 اساعد زميالتي 18

 **0.56 **0.75 اتفاعل مع المحادثات عبر االنترنت 20

 **0.53 **0.66 انتظامأشارك في المناقشات عبر االنترنت ب 22

 **0.57 **0.58 أعرف أسلوب جميع الزميالت في الصف من خالل البيئة الرقمية 23

ي
طف

عا
ال
 

 **0.52 **0.63 أجد طُرقًا لجعل المادة الدراسية مرتبطة بحياتي 5

 **0.55 **0.59 اتواصل مع الزميالت لالستيضاح من خالل وسيلة التواصل  10

 **0.56 **0.64 ستاذ/ة لالستيضاح من خالل وسيلة التواصلاتواصل مع اال 11

 **0.72 **0.71 أجد طُرقًا لجعل المادة الدراسية ممتعة لي 13

 **0.61 **0.62 لدي رغبة حقيقية للتطوير 19

 **0.62 **0.67 أطبق ما تمت دراسته في حياتي 24

 **0.57 **0.65 اشعر بمتعة اثناء المشاركة من خالل البيئة الرقمية 26

 **0.65 **0.64 اشارك النقاش باهتمام مع الزميالت على وسيلة التواصل 29
ي

ار
ه
لم

 ا

 **0.50 **0.63 اتأكد من الدراسة بشكل منتظم 1

 **0.46 **0.58 اُنهي جميع القراءات المطلوبة 3

 **0.67 **0.72 ابحث عن مالحظات الزميالت بشكل دائم للتأكد من فهم المطلوب 4

 **0.48 **0.52 ادّون مالحظاتي على العروض 6

 **0.63 **0.69 ادّون مالحظاتي على القراءات 7

 **0.50 **0.68 اقرأ بحذر  15

 **0.49 **0.62 استمع بحذر 16

 **0.55 **0.53 أهيئ بيئة التعلم قبل بداية التعلم 27

 **0.56 **0.61 أنظّم وقتي اثناء التعلم   28
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ويتضح من الجدول السابق ان جميع االرتباطات دالة احصائيا مما يعكس االتساق الداخلي لمكونات المقياس وقياسها ما صممت 

 ويعكس الجدول اآلتي االرتباط بين كل بعد والدرجة الكلية لمقياس مهارات التفاعل الرقمي من اجل قياسه.

 بيرسون بين كل بعد والدرجة الكلية لمقياس مهارات التفاعل الرقمي معامل ارتباط( 2)جدول 

كرونباخ -معامل ثبات الفا المقاييس الفرعية للتفاعل الرقمي  

 0,70 االدائي

 0.77 التشاركي

 0.80 العاطفي

 0.80 المهاري

 0.92 مقياس التفاعل الرقمي ككل

 0.01** دالة عند مستوى داللة 

مما يعكس االتساق الداخلي ألبعاد المقياس  0...سابق ان جميع االرتباطات دالة احصائيا عند مستوى ويتضح من الجدول ال

 معا.وارتباطها 

تم اجراء التحليل العاملي التوكيدي للمقياس حيث يستخدم هذا النوع من التحليل الختبار الفرض بوجود صلة  :العامليالصدق 

دا على نظرية مسبقة أو اشارات لبحوث سابقة، حيث يسمح التحديد المسبق ألنموذج التحليل الكامنة اعتما بين المتغيرات والعوامل

التوكيدي بحرية التشبع على عوامل محددة دون غيرها ثم يتم تقييم النموذج بطريقة احصائية لتحديد دقة مطابقته للبيانات  يالعامل

 .Byrne), 5 ,2010-(6المستخدمة 

قياس مهارات التفاعل الرقمي المكون افتراضيا من اربع مكونات فرعية، وذلك باستخدام برنامج ختبار النموذج لماوقد تم 

AMOS 20.0 مطابقة النموذج المفترض مع  ى، وتم التأكد من مطابقة النموذج باالعتماد على مؤشرات المطابقة التي تحدد مد

 البيانات وهذ المؤشرات على النحو التالي:

 (78المطابقة )ن حسن ( مؤشرات3)جدول 

 القميمة الدالة على حسن المطابقة قيمة المؤشر مؤشر حسن المطابقة

 2قيمة كا

816.420 

/ د.ح = 

401 

 أن تكون غير دالة

دالة( )غير  

0من صفر إلى  0.63 (GFI)مؤشر حسن المطابقة   

الجذر التربيعي لمتوسط مربعات خطأ 

 (RMSEA)االقتراب 

0من صفر إلى  0.11  

0من صفر إلى  0.60 (TLI)لويس -كرمؤشر تا  

0من صفر إلى  NFI)) 0.48مؤشر المطابقة المعياري   

0من صفر إلى  0.12 (RMR)جزر مربعات البواقي   
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0من صفر إلى  0.63 (CFI)مؤشر المطابقة المقارن   

0من صفر إلى  0.64 (IFI)مؤشر المطابقة التزايدي   

 

غير دالة احصائيا،  2ج المقترح مع البيانات في النموذج المقدر حيث كانت قيمة كاويتضح من الجدول السابق تطابق النموذ

 وبالنظر الى مؤشرات حسن المطابقة، 

اتضح مطابقة النموذج بدرجة كبيرة للبيانات فكل قيم مؤشرات حسن المطابقة المتمثلة في المعروضة بالجدول السابق انحصرت 

( Zلحرجة )المقننة وقيمة النسبة ا التأثيراتلى حسن مطابقة النموذج للبيانات. وفيما يلي بين الصفر والواحد الصحيح مما يدل ع

  :وداللتها

 ( وداللتهاC.Rالتاثيرات والتشبعات المعيارية المقننة وقيمة )( 4)جدول 

العوامل والدرجة 

 الكلية للمقياس
 

التشبعات 

 المعيارية

الخطأ 

 المعياري
C.R.الداللة  قيمة 

F3 
<--

- 
Skills 0.991 0.257 3.990  0.001 

F1 
<--

- 
Skills 0.989 0.255 3.882  0.001 

F2 
<--

- 
Skills 0.905 0.247 3.665  0.001 

F4 
<--

- 
Skills 0.673 0.169 3.993  0.001 

 

 وفيما يلي مصفوفة االرتباطات بين العوامل الستة فيما بينهم

 ربعة فيما بينهماالرتباطات بين العوامل اال ( مصفوفة5)جدول 

 F4 F3 F2 F1 العوامل

F4 0.222    

F3 0.266 0.352   

F2 0.221 0.362 0.521  

F1 0.283 0.383 0.364 0.451 

 

 0...ومستوى  ،0...وجميع االرتباطات داخل المصفوفة دالة عند مستوى داللة 

ما كرونباخ للمقياس ككل وللمقاييس الفرعية األربعة ك -تم تقييم ثبات المقياس من خالل معامل ثبات ألفا ثبات المقياس ثانيا:

 هو موضح بالجدول التالي:
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 كرونباخ -معامل ثبات الفا المقاييس الفرعية للتفاعل الرقمي

 0,70 االدائي

 0.77 التشاركي

 0.80 العاطفي

 0.80 المهاري

 0.92 مقياس التفاعل الرقمي ككل

 

 وهي نسب جيدة وتعكس صالحية المقياس وثباته.  .... ،2...الثبات تراوحت بين ويتضح من الجدول السابق ان معامالت 

 

 مقارنة/ أداة ال2

لمتمثلة في: ااألسلوب التدريسي متغير عناصر  تتناول تعتمد المقارنة بين اسلوبي التدريس في الجامعتين على عدة محاور: 

كلها بشأداة المقارنة ظهرت قد والنتائج.  سيروالتي من شأنها تف ،اصلالتووسيلة و التعلم مخرجاتالمقرر،  أدوات تقويماألهداف، 

 االطالع على توصيف المقررين من خالل الموقع الرئيسي لهما على شبكة االنترنت. /1 :النهائي بعد مرورها بالمراحل التالية

 ساتذةمفتوح موجه أليان استبتصميم  /3 .اعداد العناصر الرئيسة لجوانب المقارنة بالرجوع الى اهداف الدراسة وتساؤالتها/ 2

االتفاق  لحسابهولستي  معامل االتفاق بين التصميمين بالمقارنة بين التصميم األول والثاني وفقًا لمعادلة حساب /4 .المقرر

𝑷𝑨𝖔 :ةالتالي معادلةبال ةمثلتالم = 𝟐𝑨/(𝑵𝟏 + 𝑵𝟐)  100%وقد كانت نسبة االتفاق بين التصميمين لألداة. 

 

  :ألساليب اإلحصائيةا

لحسابية المتوسطات ااستخدمت الدراسة األساليب اإلحصائية التي تتناسب مع أهداف ومتغيرات الدراسة والمتمثلة في استخراج 

األسلوب التحليلي ، والفروق بين مجموعتين مستقلتينإليضاح  TestWhitney U -Mann اختبار، واالنحرافات المعياريةو

 .التفسيري

 

 :النتائج مناقشة

 ؟ ما مهارات التفاعل الرقمي -

يئات مجموعة هذه البتُوفّر له  حيث ،ذاتية بحثًا عن أنواع من الخبرة برغبة ينمدفوع بيئات التعلم الرقمية الىاألفراد  يتجه

 إلى أربعة أنواع: Tsang, Kwan and Foxتسانغ، كوان وفوكس  قسمهااالحتياجات من 

قدر كبير من المعلومات التي تمّكن المستخدم من تحديث محتواه بشكل فوري  حصول علىال : من خاللالحاجات العملية .1

 ومستمر.

 : حيث يسمح الفضاء اإللكتروني لألفراد بالدخول بحثًا عن أغراض متعددة.الحاجات االستهالكية .2

خدمين أدوات مناسبة : يمكن لألفراد التواصل مع اآلخرين في وقت متزامن أو غير متزامن، مستالحاجات االجتماعية .3

 كالرسائل اللحظية، والدردشة، ولوحات النقاش.

 . (Tsang, Kwan and Fox, 2001) بعض االحتياجات الشخصيةل : يسمح لألفراد بالبحث تلبيةً الحاجات العاطفية .4
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مشاركة و انشاء حيث من من التعامل بشكل إيجابي في هذه البيئات؛ تمكن المهارات الرقمية التي يمتلكها األفرادو

لتعلم او تحقيق إنجاز فردي ابداعي وفعال في الحياة، مما يؤدي الى المحتوى الرقمي، التواصل والتعاون وحل المشكالت

كما ورد  بشكل عام تُشير المهارات الرقميةو.  (UNESCO, 2018)وفي االنشطة االجتماعية على نطاق أوسع  ،والعمل

إدارة وفي استخدام األجهزة الرقمية، تطبيقات التواصل، وأنظمة الدخول قدرات في تعريف اليونسكو إلى: "مجموعة من ال

 عدة مكّونات تتمثل فيعبارة عن  (الرقمي التفاعل)مهارات  بيراقدال ان يرىبينما   .(UNESCO, 2018) المعلومات

 . )Bergdahl et al., 201(9االتجاهات الشخصية واألفكار والسلوك أثناء التواصل مع اآلخرين 

 لتالي:ادور المعلم والطالب على النحو في عمليات التََّعلُّم عبر اإلنترنت في مهارات التفاعل الرقمي  يمكن ايجازو

: المعلم مشارًكا في عملية التََّعلُّم، ومتفاعاًل في األنشطة، وقائًدا للطالب عبر عملية االكتشاف، والفهم، وبناء دور المعلم .1

 اعدة الطالب على إدراك أهدافه والعمل على تحقيقها.المعرفة، وُمسهاًّل لمس

: مشارك نشط في عملية التََّعلُّم، ومسؤول عن تعلّمه الخاص، يُسهم في تَعلُّم اآلخرين، ويتفاعل مع األدوات دور الطالب .2

قران، أو ضمن مجموعة، وتتغيّر هذه األدوار حسب نوعية عمله، إذا كان فرديًّا، أو مع األ ،والتقنية، وأوضاع العالم الحقيقي

.  أو كصفٍّ

A.  في البيئة الرقمية مع األقران والمعلمعضو دور الـُمتََعلِّم كعضو في مجموعة: تعّد عملية التََّعلُّم عملية اجتماعية، فالمتعلم ،

 ختالفتُستعرض في المجموعة الواحدة وجهات نظر متعددة الفالمجموعة تسهيل مشاركة وجهات النظر واالنطباعات،  دورو

م، يره، كما تُعدُّ المجموعة المتعلمين للتفكير فيما وراء أنفسهالذي قد يؤثر في انطباعات بعضهم وتفكوالخلفيات الثقافية، 

 .وفهمهم الخاص للعالم

B.  مجموعة، حيث يعملون في موضوعات  كعضو في أكثر تأثيًرا في وضعههذا الدور دور الـُمتََعلِّم في العمل مع األقران: يعّد

تتطّور مهارات التََّعلُّم من خالل هذا النوع أكثر من العمل مع المجموعة؛ إذ يستطيعون العمل بشكل أكثر فمحددة المهمات، 

 لذلك يصلون إلى درجات عالية من المستويات المهارية والمعرفية. كفاءة من خالل العمل المغلق المتكرر

C.  ،عله أكثر تج حيث األنشطة،من خالل تفاعله مع  لم إلى الفرصة للعمل بمفردهالمتعيحتاج دور الـُمتََعلِّم في العمل الفردي

 اعتماًدا على نفسه.

D. :م هذا عمرتبط بالصف كوحدة متكاملة، بما فيهم المعلم، ويُدَ  -بوصفه عضًوا في بيئة التعلم - دور الـُمتََعلِّم كعضو في مجتمع

ّد المشاركة الصفية في منتديات النقاش العنصر األساسي لدفع الدور بواسطة تطوير المحتوى في تصميمات مختلفة، وتع

 .   (Vai and Sosulski, 2011)الرقمي  الطالب إلى التفاعل

 The“من خالل النموذج الثالثي  مهارات التفاعل الرقمي الى ثالثة مهارات، Anderson (2017)اندرسون تصنف و

three-component model  من خالل المنفّذ من خالل الفصل والمنهج المنفذ عن طريق األنترنت، الذي يقارن  بين المنهج

 بالجدول التالي: ةموضح في كلتا البيئتين. والبعد الثاني طرق تقويم هذه السلوكيات ، بعدين رئيسيين هما: بعد سلوكيات الطالب
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 التفاعل الرقمي ( مهارات6)جدول 

 المهارة
 سلوكوصف ال

 لتََّعلُّم الرقميةبيئة ا البيئة الصفية

التفاعل السلوكي 

behavioral 

engagement 

األفعال التي يقوم بها الطالب للوصول إلى المنهج، متمثاًل في الجهود واإلصرار على األعمال 

المدرسية، والمشاركة في األنشطة الالمنهجية، وقد يؤدي ذلك إلى اكتساب مهارات التفاعل 

 العاطفي.

 )قاعة الدرس( الحضور للصف القياس

تسجيل الدخول اليومي للدورة، والساعات 

التي يقضيها، وعدد المهام واألنشطة على 

 اإلنترنت، والثقة بالنفس. 

التفاعل المعرفي 

cognitive 

engagement 

ويشمل عمليات التََّعلُّم التي تمّكن الطالب من تحقيق منجزات التََّعلُّم ونواتجه، ويمثّل االسثمار 

في بيئة التََّعلُّم، فهو يشمل التطور المعرفي في مرحلة التََّعلُّم، ويعتمد ذلك على أهداف العقلي 

تمت صياغتها وفق تصنيف معين، سواء في بيئة الصف أو البيئة عبر اإلنترنت، وترتبط 

 مهارات التفاعل المعرفي بالدافعية عند الطالب. 

 القياس
تحقيق األهداف، وعرض الواجبات، واستخدام تتفق البيئتان في الممارسات اليومية ل

 استراتيجيات التََّعلُّم، والتََّعلُّم المنظم ذاتيًّا.

التفاعل العاطفي 

affective 

engagement 

كيف يشعر الطالب نحو تعلمهم؟ وكيف يرتبط الطالب ببيتتهم، ومعلمهم، وزمالئهم؟ ومدى 

ي والفشل، والشعور باألمان، والقيم، والتعبير اإلثارة والمتعة والفائدة، وردة الفعل نحو التحد

عن المشاعر، واالنتماء. ولكي يستطيع الطالب الوصول إلى هذا المستوى العاطفي؛ فإنه 

 سيستخدم مهارات التفاعل المعرفي والمصادر. 

 رسائل البريد اإللكترونية الفردية للمعلم. طلب مساعدات إضافية من المعلم. القياس

(Anderson., 2017) 

ربعة بأ Handelsman, Briggs, Sullivan & Towler, (2010) هاندلسمان، بريغر، سوليفان وتوليركل من  هاحّدد بينما

 مهارات تتمثّل في:

 ( )مواكبة القراءات، وتركيز الجهود عليها(.skills engagement) التفاعل المهاراتي .1

 ( )االستمتاع بالتعلّم، وتطبيقه في الحياة(.emotional engagement)التفاعل العاطفي  .2

 )إضفاء المرح، ومشاركة األنشطة ضمن فريق صغير(. participation engagement)التفاعل التشاركي ) .3

 ,Dixson) .)أداء جيد باالختبار، والحصول على درجات جيدة( performance engagement)) األدائيالتفاعل  .4

2015)  

تقسيم مهارات التفاعل الرقمي الى أربع  Bergdahl, Nouri and Fors وفورس ي، نوربيرغدال تصنيف يتضح فيو

 (،٠٢٣٢، مع اختالف في نوعية هذه المهارات عن التصنيف الذي أورده هاندلسمان واخرون )ةيمهارات رئيس
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عرفي والسلوكي يشيران الى جانب واحد وهو حيث استبدلوا الجانب التشاركي بالمعرفي، ونرى في هذا التصنيف ان الم 

 :القدرة على استخدام التقنية، وفيما يلي تفصيل لمهارات التفاعل الرقمي كما يراها بيرغدال واخرون

 التفاعل السلوكي: استخدام المتعلم التقنيات الرقمية في دعم التََّعلُّم وإدارته. .1

 دام التكنولوجيا، والمبادرة في االستخدام لهذه التكنولوجيا.التفاعل المعرفي: السهولة في التركيز أثناء استخ .2

 التفاعل العاطفي: إدراك أهمية التكنولوجيا في التعلم، والرضا والحرص على االستخدام. .3

التفاعل االجتماعي: تفضيالت الطالب في المشاركة بواسطة التكنولوجيا، والتواصل مع المعلمين واألقران، أو الرغبة  .4

 .(Bergdahl, Nouri and Fors, 2019)مل الجماعي مع التكنولوجيا لتجربة الع

 هاراتمعلى تقسيم مهارات التفاعل الرقمي الى أربعة  تتفق دبيات التي تناولت جانب التفاعل الرقمياألغالب ن أ يتضح مما تقّدم،

ظمة لصفحة المقرر، وانهاء القراءات تابعة المنالتفاعل المهاري؛ حيث تتضح هذه المهارة من خالل المت 1)متمثلة بالنقاط التالية: 

المطلوبة، البحث الدائم عن مالحظات الزمالء والتأكد منها، تدوين المالحظات على القراءات والعروض، االنتباء اثناء االستماع 

التفاعل العاطفي؛ وتدل  2)علم، ل البدء بدراسة المادة مع المب  قَ  من قِبل المتعلم والقراءة، كذلك تظهر من خالل تهيئة بيئة التعلم

على هذه المهارة سلوكيات المتعلم المتمثلة في ربط موضوعات المقرر بالحياة، التواصل مع الزمالء والمعلم لالستيضاح عن 

تشاركي؛ التفاعل ال 3)المادة، البحث عن طريقة لالستمتاع بالمقرر، والرغبة في التنظيم الذاتي وتطبيق المقرر في الحياة اليومية، 

مشاركة لمن خالل االشعور بمتعة في استخدام بيئة تعلم رقمية، المشاركة بالنقاشات باهتمام وانتظام، تظهر ايًضا هذه المهارة 

بالمجموعات الصغيرة والكبيرة وتقديم المساعدة للزمالء والتفاعل مع المحادثات عبر البيئة الرقمية، وهذا يؤدي بدوره الى تقوية 

ويتضح من خالل المجهود التفاعل االدائي؛  4)بعضهم البعض المستخدمة من خالل البيئة الرقمية، و أساليب عرفةالعالقات وم

الذي يبذله المتعلم اثناء دراسة المقرر، ومتابعة الدراسة عبر االنترنت بعد انتهاء المقرر لدراسة محتويات ذات صلة، واكتساب 

هاراته، وتحقيق تقدم جيد في معايير التقويم الذاتي، والقدرة على تخطيط جدول التعلم المزيد من الخبرات من الزمالء لتطوير م

 وإدارة تعلمه الذاتي من خالل االنترنت. 

 ما درجة اكتساب طالبات جامعة الملك سعود لمهارات التفاعل الرقمي من وجهة نظرهن؟ .1

ر المحاو إجابات العينة في والمقارنات بينوالتكرارات لإلجابة عن هذا السؤال اعتمدت الدراسة على المتوسطات الحسابية 

 األربعة وبين عبارات كل محور على حدة، وجاءت النتائج الخاصة بعينة جامعة الملك سعود على النحو التالي:

 ياألدائدرجة اكتساب العينة مهارات التفاعل الرقمي 

رقم 

 العبارة

 العبارة

 

 

 %درجة اكتساب المهارة 

 المتوسط

 بيالحسا

االنحراف 

 المعياري
 الترتيب

ال 

تمثلني 

 ابًدا

ال 

 تمثلني

تمثلني 

 احيانًا

تمثلني  تمثلني

 تماًما

    3.9 1.18 1    ابذل قصارى جهدي 2
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12 

أدرس محتويات التعلم 

ذات الصلة بعد انتهاء 

 الدرس على االنترنت

      3.1 1.23 6 

14 

أستفيد من خبرات 

الزميالت التقنية بتطوير 

 مهاراتي

      3.6 1.26 3 

21 
احقق تقدم جيد في معايير 

 التقويم الذاتي

      3.8 1.14 2 

25 
أقوم بإدارة تعلمي الذاتي 

 باستخدام نظام االنترنت  

      3.6 1.30 4 

30 

أقوم بتخطيط جدول التعلم 

من خالل بيئة التعلم 

 الرقمية

      3.5 1.34 5 

 عبارة )ادرسالمحور انها في الدرجة الرابعة من المقياس والمتمثلة ب )تمثلني(، ما عدا يالحظ من إجابات العينة في هذا 

اءت من عبارات المحور وج متوسط والتي كانت العبارة األقل محتويات التعلم ذات الصلة بعد انتهاء الدرس على االنترنت(

 تدريسي للمقرر اعتمد على التعلم الذاتي كجزء منان األسلوب المن رغم ذلك بال، وفي الدرجة الثالثة )تمثلني احيانًا(

يعد متوسط مرتفع قريب من الدرجة و 3.9( بمتوسط ابذل قصارى جهدي) (2رقم ) عبارةالحيث جاءت  المقرر متطلبات

ن ي، وكذلك عبارة )احقق تقدم جيد في معايير التقويم الذاتي( التي جاءت في المرتبة الثانية بمن درجات المقياس الخامسة

قد تّم  الجزء المراد تعلمه لكون ذلك بحداثة األسلوب على الطالبة، او الدراسةقد تفسر و .3.8عبارات المحور بمتوسط 

 امعة الملك سعودفي ج التعلم االلكتروني المعتمد في نظام التعلمأنشطة تحديده من خالل حقيبة التعلم التفاعلية التي تعّد من 

، فلم تصمم بيئة تعلم خاصة للمقرر، وهذا فهو تعلم ذاتي مقنن )أعضاء هيئة التدريس( راسةالد كما ورد في إجابات عينة

ن ان التصميم الجيد لبيئة التعلم يؤدي الى التفاعل في التعلم والتعليم ( مMeyer, 2014) دراسة اليه تما اشارمع  تفقي

  .عبر األنترنت

 كيالتشاردرجة اكتساب العينة مهارات التفاعل الرقمي 

رقم 

 العبارة
 العبارة

 %درجة اكتساب المهارة 

 المتوسط

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 الترتيب

ال 

تمثلني 

 ابًدا

ال 

 تمثلني

تمثلني 

 احيانًا

تمثلني  تمثلني

 تماًما

8 

امرح في محادثات الشات، 

البريد، المناقشات مع 

 المعلمة

      2.4 1.39 7 
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9 

امرح في محادثات الشات، 

يد، المناقشات مع البر

 الزميالت

      2.9 1.39 6 

17 
أشارك بنشاط في 

 المجموعات الصغيرة

      3.5 1.35 2 

    4.1 1.20 1    اساعد زميالتي 18

20 
اتفاعل مع المحادثات عبر 

 االنترنت

      3.5 1.43 3 

22 
أشارك في المناقشات عبر 

 االنترنت بانتظام

      3.39 1.36 4 

23 

ب جميع أعرف أسلو

الزميالت في الصف من 

 خالل البيئة الرقمية

      3.24 1.35 5 

لمقياس، ا درجة متدنية من درجاتمحور التفاعل الرقمي التشاركي في بعض عبارات العينة في اجابات افراد جاءت نتيجة 

ارة ، وعبع المعلمة( ال تمثلنيم ، البريد، المناقشاتعبارة )امرح في محادثات الشات ان على 2.4حيث اتفقت العينة بمتوسط 

، إضافة الى عبارة )أشارك في المناقشات عبر تمثلني احيانًا )امرح في محادثات الشات، البريد، المناقشات مع الزميالت(

التي  (Jefferies et al., 2016)االنترنت بانتظام( بدرجة تمثلني احيانًا. ويتفق ذلك مع نتائج دراسة جيفيرز واخرون 

بينما جاءت عبارة )اساعد زميالتي( األعلى متوسط ى سلبية المشاركة الرقمية بوجه عام عند طالب الجامعة. اكدت عل

بأن الطالبة قد تعني به اثناء التعلم الحضوري، حيث  الدراسةتفسره  وهذا 4.1وقريبة من اعلى درجات المقياس بمتوسط 

تعد و ا لوجه(، والتعلم االلكتروني من خالل نظام البالك بورد.ان العينة يدرسون المقرر من خالل الدراسة بالصف )وجهً 

مهارات التفاعل الرقمي التشاركي من المهارات المهمة لتحقيق تعلم فعال في بيئة التعلم الرقمية، وكذلك اكتساب مهارات 

دم التخطيط علك ناتج عن ذ في كون يتلخص الدراسةتفسير  بالتعلم، ولعل باالستمرارالتواصل واالتصال، وزيادة الرغبة 

لوب جميع أعرف أس)ؤكده عبارة قد توهو ما فالتعليم عبر االنترنت حديث نسبيًا ، الكتساب الطالبة مهارات التفاعل الرقمي

 .3.2 إجابات العينة متوسط بلغحيث  الزميالت في الصف من خالل البيئة الرقمية(

 يالعاطفدرجة اكتساب العينة مهارات التفاعل الرقمي 

رقم 

 العبارة
 العبارة

 %درجة اكتساب المهارة 

 المتوسط

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 الترتيب

ال 

تمثلني 

 ابًدا

ال 

 تمثلني

تمثلني 

 احيانًا

تمثلني  تمثلني

 تماًما

5 
أجد طُرقًا لجعل المادة 

 الدراسية مرتبطة بحياتي

      3.7 1.17 4 
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10 

اتواصل مع الزميالت 

الل لالستيضاح من خ

 وسيلة التواصل 

      3.8 1.24 2 

11 

اتواصل مع االستاذ/ة 

لالستيضاح من خالل 

 وسيلة التواصل

      3.7 1.26 5 

13 
أجد طُرقًا لجعل المادة 

 الدراسية ممتعة لي

      3.8 1.27 3 

   4.2 1.25 1     لدي رغبة حقيقية للتطوير 19

24 
أطبق ما تمت دراسته في 

 حياتي

      3.5 1.24 7 

26 

اشعر بمتعة اثناء 

المشاركة من خالل البيئة 

 الرقمية

      3.7 1.27 6 

29 

اشارك النقاش باهتمام مع 

الزميالت على وسيلة 

 التواصل

      3.5 1.26 8 

 تاتضح من إجابات العينة في محور التفاعل الرقمي العاطفي اتفاقهم على ان عبارات المحور تمثلهم وهي درجة عالية من درجا

لوحيدة وهي العبارة ا ،)تمثلني تماًما( المقياس، بينما جاءت عبارة )لدي رغبة حقيقية للتطوير( في الدرجة الخامسة من المقياس

شارك ا، بينما كانت األدنى متوسط عبارة )في كلتا الجامعتين بين عبارات المقياس حازت على هذه الدرجة بين إجابات العينة

(  والتي ذكرت (Dixson, 2015دراسة ديكسون نتائج  مع تتفقوهذه النتيجة  الت على وسيلة التواصل(النقاش باهتمام مع الزمي

ينة العالية في درجة اكتساب افراد الع الدراسة وتفسر سلوكيات التعلم التطبيقية.مرتبطة بشكل إيجابي ب بيئة التعلم الرقميةان 

 ستقاللية التي تم منحها للطالبة من خالل التعلم الذاتي )المقنن(.تعود الى اال محور مهارات التفاعل الرقمي العاطفي

 يالمهاردرجة اكتساب العينة مهارات التفاعل الرقمي 

رقم 

 العبارة
 العبارة

 %درجة اكتساب المهارة 

 المتوسط

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 الترتيب

ال 

تمثلني 

 ابًدا

ال 

 تمثلني

تمثلني 

 احيانًا

تمثلني  تمثلني

 اًماتم

1 
اتأكد من الدراسة بشكل 

 منتظم

      3.6 1.22 7 
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3 
اُنهي جميع القراءات 

 المطلوبة

      3.9 1.22 3 

4 

ابحث عن مالحظات 

الزميالت بشكل دائم للتأكد 

 من فهم المطلوب

      3.4 1.16 9 

6 
ادّون مالحظاتي على 

 العروض

      3.6 1.35 8 

7 
ادّون مالحظاتي على 

 القراءات

      3.8 1.32 5 

    3.9 1.21 2    اقرأ بحذر  15

    4.0 1.22 1    استمع بحذر 16

27 
أهيئ بيئة التعلم قبل بداية 

 التعلم

      3.7 1.33 6 

    3.8 1.31 4    أنظّم وقتي اثناء التعلم   28

ت المحور قد حازت على درجة ان جميع عبارا يالعينة في محور التفاعل الرقمي المهارافراد يتضح من نتائج إجابات 

)تمثلني( وهي الدرجة الرابعة من المقياس، حيث جاءت عبارة )استمع بحذر( في المرتبة األولى بمتوسط عالي قريب من 

 ،ابحث عن مالحظات الزمالء بشكل دائم للتأكد من المطلوب( في المرتبة األخيرةبينما حازت عبارة ) 4.0الدرجة الخامسة 

و )أدّون  3.8الفرق بين عبارتي )أدون مالحظاتي على القراءات(، بمتوسط خالل استجابة افراد العينة اتضح من وكذلك 

 وهو فرق واضح، فالطالبة تعتمد على الورق وليس على بيئة تعلم رقمية. وقد 3.6مالحظاتي على العروض( بمتوسط 

 . ميّسرومن البحث عن مالحظات الزمالء بشكل منتظم  وسيلة تواصل وبيئة تعلم وتعليم تمكن الطالبة ذلك أهمية وجود يفسر

 )المحاور(درجة اكتساب العينة مهارات التفاعل الرقمي 

 %درجة اكتساب المهارات  المحور
 المتوسط

 الحسابي
 الترتيب االنحراف المعياري

 3 998. 3.6 تمثلني محور التفاعل الرقمي األدائي

 1 993. 3.8 تمثلني محور التفاعل الرقمي العاطفي

 4 991. 3.3 تمثلني احيانًا محور التفاعل الرقمي التشاركي

 2 997. 3.8 تمثلني محور التفاعل الرقمي المهاري

 

ثلني( )تم ومستوىعلى المستوى الرابع من مقياس ليكرت الخماسي  جاءت نتائجها محاور يتضح من ترتيب المحاور ان ثالث

اعل الرقمي العاطفي والمهاري على المتوسط األعلى المماثل والقريب من الدرجة حاز محور التففقد وهي درجة مرتفعة، 

 الخامسة للمقياس واختلفوا في درجة االنحراف المعياري بدرجات قليلة بتفوق المحور العاطفي.
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عيد عن بقية وسط بمحور التفاعل الرقمي التشاركي جاء على المستوى الثالث )تمثلني احيانًا( بمتأن  كذلك اتضح من النتائجو 

هذه الدرجة في محور التفاعل الرقمي التشاركي بشكل عام بعدم التخطيط المسبق لتنمية مهارات التفاعل  الدراسةوتفسر  المحاور.

الرقمي، حيث لم يتم تهيئة بيئة تعلم وتعليم مناسبة تساعد الطالبة على اكتساب هذه المهارات، وهو التحدي الذي يواجه المعلم في 

تنا الحاضر حيث ينبغي ان يكون هذا الجانب حاضًرا في ذهنه اثناء تخطيط المقرر مما يساعد على بناء مهارات تساعد المتعلم وق

 mber Claire (2010)على مواجه التغييرات التكنولوجية وهو ما أشارت اليه دراسة 

 لتفاعل الرقمي من وجهة نظرهن؟ما درجة اكتساب طالبات جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية لمهارات ا .2

لإلجابة عن هذا السؤال اعتمدت الدراسة على المتوسطات الحسابية والتكرارات والمقارنات بين إجابات العينة في المحاور 

األربعة وبين عبارات كل محور على حدة، وجاءت النتائج الخاصة بعينة جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية على النحو 

 :التالي

 دائياألدرجة اكتساب العينة مهارات التفاعل الرقمي 

قم ر

 العبارة
 العبارة

 %درجة اكتساب المهارة 

 المتوسط

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 الترتيب

ال 

تمثلني 

 ابًدا

ال 

 تمثلني

تمثلني 

 احيانًا

تمثلني  تمثلني

 تماًما

    4.1 1.28 1    ابذل قصارى جهدي 2

12 

لتعلم أدرس محتويات ا

ذات الصلة بعد انتهاء 

 الدرس على االنترنت

      3.0 1.32 6 

14 

أستفيد من خبرات 

الزميالت التقنية بتطوير 

 مهاراتي

      3.4 1.33 5 

21 
احقق تقدم جيد في معايير 

 التقويم الذاتي

      3.6 1.22 4 

25 
أقوم بإدارة تعلمي الذاتي 

 باستخدام نظام االنترنت  

      3.6 1.18 2 

30 

أقوم بتخطيط جدول التعلم 

من خالل بيئة التعلم 

 الرقمية

      3.6 1.20 3 

 

جاءت نتائج إجابات افراد العينة لطالبات جامعة اإلمام محمد بن سعود في محور التفاعل الرقمي األدائي متفاوتة من حيث 

 درجات الدرجة الرابعة،ويعد اخر  4.1الدرجة، حيث حازت عبارة )ابذل قصارى جهدي( على اعلى متوسط 
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ت على المرتبة األدنى بين عبارا أدرس محتويات التعلم ذات الصلة بعد انتهاء الدرس على االنترنت(بينما حازت عبارة ) 

باعتماد اسلوب المقرر على التواصل المباشر،  الدراسةوقد تفسره  .بمستوى استجابة )تمثلني احيانًا( 3.0المحور بمتوسط 

ارجية كأنشطة للمقرر، فلم يعتمد المقرر في اسلوب التدريس على استخدام بيئة تعلم مصممة بشكل يساعد والمقابالت الخ

  and Blessingerوانكل وبالسينقا  دراسة ذكرتهالمحور مع  نتيجة هذاالمهارات الرقمية. وتتفق بعض على اكتساب 

Wankel (2012 )لم رقمية عبر سياق حقيقي.في أهمية ارتباط الطالب بمحتوى محدد في بيئة تع 

 التشاركيدرجة اكتساب العينة مهارات التفاعل الرقمي 

قم ر

 العبارة
 العبارة

 %درجة اكتساب المهارة 

 المتوسط

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 الترتيب

ال 

تمثلني 

 ابًدا

ال 

 تمثلني

تمثلني 

 احيانًا

تمثلني  تمثلني

 تماًما

8 

امرح في محادثات الشات، 

ريد، المناقشات مع الب

 المعلمة

      2.5 1.41 7 

9 

امرح في محادثات الشات، 

البريد، المناقشات مع 

 الزميالت

      3.1 1.40 6 

17 
أشارك بنشاط في 

 المجموعات الصغيرة

      3.4 1.38 3 

    3.9 1.21 1    اساعد زميالتي 18

20 
اتفاعل مع المحادثات عبر 

 االنترنت

      3.5 1.38 2 

22 
أشارك في المناقشات عبر 

 االنترنت بانتظام

      3.35 1.28 4 

23 

أعرف أسلوب جميع 

الزميالت في الصف من 

 خالل البيئة الرقمية

      3.20 1.31 5 

 

عينة جامعة اإلمام محمد بن سعود في درجة اكتساب مهارات التفاعل الرقمي التشاركي تدني أفراد يتضح من نتائج إجابات 

)تمثلني احيانًا( من معّدل وعلى مستوى )ال تمثلني(،  من عبارات المحور اتعبارأربع جابات، فقد حازت اإل اتمتوسط

على عبارة )اتفاعل مع  . مع اتفاق أفراد العينتين )جامعة الملك سعود(، و)جامعة االمام محمد بن سعود(سبع عبارات

رة )امرح في محادثات الشات، البريد، المناقشات مع المعلمة( وقد حازت عباالمحادثات عبر االنترنت( على متوسط تمثلني. 

 في جامعة الملك سعود. 2.4متوسط و 2.5 في كلتا الجامعتين بمتوسط متوسط بين العبارات أدنيعلى 
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السابق في كون التخطيط الكتساب مهارات التفسير وهذا يؤكد   .3.9( بأعلى متوسط اساعد زميالتيينما جاءت عبارة )ب 

ما كاعل الرقمي لم يتحقق، فهو حديث نسبيًا كمفهوم وتأكد ذلك من خالل إجابة افراد العينة )أعضاء هيئة التدريس(، التف

نتائج افراد عينة جامعة االمام وهو نسبة الطالب الى المعلمين وهو ما أكدته نتائج دراسة سببًا اخر قد يفسر  الدراسةتضيف 

التي كشفت عن وجود ارتباط سلبي بين التفاعل الرقمي ومشاركة الطالب مع (Pilotti et al., 2017)  ونخرآبايلوت و

 زيادة حجم الفصل.

 درجة اكتساب العينة مهارات التفاعل الرقمي العاطفي

قم ر

 العبارة
 العبارة

 %درجة اكتساب المهارة 

 المتوسط

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 الترتيب

ال 

تمثلني 

 ابًدا

ال 

 تمثلني

تمثلني 

 احيانًا

تمثلني  تمثلني

 تماًما

5 
أجد طُرقًا لجعل المادة 

 الدراسية مرتبطة بحياتي

      3.3 1.39 7 

10 

اتواصل مع الزميالت 

لالستيضاح من خالل 

 وسيلة التواصل 

      3.4 1.47 5 

11 

اتواصل مع االستاذ/ة 

لالستيضاح من خالل 

 وسيلة التواصل

      3.2 1.42 8 

13 
لجعل المادة أجد طُرقًا 

 الدراسية ممتعة لي

      3.5 1.38 4 

    4.0 1.30 1    لدي رغبة حقيقية للتطوير 19

24 
أطبق ما تمت دراسته في 

 حياتي

      3.3 1.30 6 

26 

اشعر بمتعة اثناء 

المشاركة من خالل البيئة 

 الرقمية

      3.6 1.23 2 

29 

اشارك النقاش باهتمام مع 

الزميالت على وسيلة 

 تواصلال

      3.5 1.35 3 

 

تبين نتائج إجابات العينة على محور مهارات التفاعل الرقمي العاطفي اتفاقهم على اكتسابها بدرجة ما بين المتوسط والعالي، 

 حيث حازت ثالث عبارات على مستوى تمثلني أحيانًا، بينما حازت خمس عبارات على مستوى تمثلني،
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وهو متوسط قريب من اخر  4.0لتطوير( األعلى متوسط بين عبارات المحور بمتوسط وكانت عبارة )لدي رغبة حقيقية با 

درجات المقياس واعالها، بينما األدنى متوسط كان لعبارة )اتواصل مع األستاذة لالستيضاح من خالل وسيلة التواصل( 

اثناء المشاركة من خالل البيئة اشعر بمتعة . ويالحظ في متوسط إجابات افراد العينة اتفاقهم على عبارة )3.2بمتوسط 

الرقمية( بمتوسط يمثلني، بينما عبارة )أطبق ما تمت دراسته في حياتي( وعبارة )أجد طُرقًا لجعل المادة الدراسية مرتبطة 

بحياتي( بمتوسط يمثلني احيانًا. وترى الدراسة ان هذا يتعارض مع اسلوب تدريس المقرر الذي اعتمد على زيارة الكترونية 

كتبة ما واعداد تقرير عنها، وقد تفسر الدراسة ذلك كون ان التقرير االلكتروني يعّد بشكل فردي، دون استخدام المهارات لم

ة حيث إن العمل مع الفريق في بيئات التعلم والتعليم الرقمية، إضافالرقمية الناقدة والتي تتم من خالل بيئة التعلم الرقمية. 

نهما يكسب المتعلم مهارات رقمية متعددة تؤهله لالستمرار والتقدم في تعلمه كما أشار لذلك الى العمل بشكل منفرد، كّل م

(McVay, 2004) 

 يالمهاردرجة اكتساب العينة مهارات التفاعل الرقمي 

قم ر

 العبارة
 العبارة

 %درجة اكتساب المهارة 

 المتوسط

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 بالترتي

ال 

تمثلني 

 ابًدا

ال 

 تمثلني

تمثلني 

 احيانًا

تمثلني  تمثلني

 تماًما

1 
اتأكد من الدراسة بشكل 

 منتظم

      3.4 1.19 8 

3 
اُنهي جميع القراءات 

 المطلوبة

      3.7 1.33 2 

4 

ابحث عن مالحظات 

الزميالت بشكل دائم للتأكد 

 من فهم المطلوب

      3.4 1.37 9 

6 
تي على ادّون مالحظا

 العروض

      3.5 1.36 7 

7 
ادّون مالحظاتي على 

 القراءات

      3.5 1.29 6 

    3.6 1.22 3    اقرأ بحذر  15

    3.8 1.17 1    استمع بحذر 16

27 
أهيئ بيئة التعلم قبل بداية 

 التعلم

      3.5 1.28 5 

    3.6 1.29 4    أنظّم وقتي اثناء التعلم   28
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رة حصلت عباومستوى )تمثلني(، على ينة في درجة اكتساب مهارات محور التفاعل الرقمي المهاري اتفقت إجابات الع

بينما حصلت عبارة )ابحث عن مالحظات الزمالء بشكل دائم للتأكد من المطلوب(  3.8)استمع بحذر( على اعلى متوسط 

د تفسر الدراسة السبب في ذلك باعتماد اسلوب . وق3.4متوسط بين عبارات المقياس في هذا المحور بمتوسط يبلغ  أدنيعلى 

تدريس المقرر على التواصل وجهًا لوجه، وعدم تهيئة بيئة تعلم وتعليم رقمية، كذلك استخدام أدوات التقويم البنائي حسب 

وسط بين تفرق الم في هذا المحور استجابات افراد العينة كذلك علىياُلحظ استجابات افراد العينة )أعضاء هيئة التدريس(. 

 وقد. الدراسةوهو ما يدعم تفسير  3.6 ( والتي حازت على اعلى متوسط و )اقرأ بحذر( بمتوسط قدرهاستمع بحذرعبارتي )

اركة شمن خالل تتبع مضرورة تحديد مدى تفاعل الطالب الرقمي في بيئة التعلم على     (Gregore, 2020)أّكد جريجور

من خالل التنقل بين واجهات البرنامج، أو من خالل المشاركة المعرفية والمتمثلة في سواء أكانت المشاركة سلوكية  المتعلم

 .التأمل حول تفكير المتعلمين

 مهارات التفاعل الرقمي )المحاور(درجة اكتساب العينة 

 %درجة اكتساب المهارات  المحور
 المتوسط

 الحسابي
 الترتيب االنحراف المعياري

 1 911. 3.6 تمثلني يمحور التفاعل الرقمي األدائ

 3 980. 3.5 تمثلني محور التفاعل الرقمي العاطفي

 4 938. 3.3 تمثلني احيانًا محور التفاعل الرقمي التشاركي

 2 916. 3.6 تمثلني محور التفاعل الرقمي المهاري

 

حاور م تفاعل الرقمي على مستوىيتبين من نتائج استجابات افراد عينة جامعة اإلمام محمد بن سعود في درجة اكتساب مهارات ال

ور كان المحف ،بمستوى )تمثلني( حاز على الدرجة الرابعة في المحاور الثالث قد مهاراتالان درجة اكتساب  الرقمي التفاعل

ما ك في درجة االنحراف المعياري.بدرجات قليلة جًدا  مع اختالف لمحور المهاريل مماثلاألدائي في المرتبة األولى بمتوسط 

. اسبمستوى )تمثلني احيانًا( وهي الدرجة الثالثة من المقي جاء محور التفاعل الرقمي التشاركي ضح من نتائج ترتيب المحاور انيت

 وسطاتت المتيتضح للباحثة الفرق بين الجامعتين في متوسطات المحاور الثالث )األدائي، والمهاري، والعاطفي( حيث كانو

في جامعة االمام محمد بن سعود، كذلك ان جامعة  اتهذه النتيجة بعدد الطالب الدراسةتفسر اعلى في جامعة الملك سعود، وقد 

االمام محمد بن سعود اقل اعتماد من جامعة الملك سعود على التعليم الرقمي كما ورد في استجابات عينة الدراسة من )أعضاء 

بينما اختلفوا  3.3اب مهارات التفاعل الرقمي التشاركي بمتوسط هيئة التدريس(، بينما تتفق النتائج في الجامعتين على درجة اكتس

مع جزء من نتائج دراسة كالير كامبر  في درجة االنحراف المعياري حيث كانت لصالح عينة جامعة اإلمام. تتفق هذه النتيجة

Kimber and Claire (2010)  وخاصة مهارات  الرقميمن ان طالب السنة األولى في الجامعة لم يكتسبوا مهارات التفاعل

 .المشاركة
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بين درجة اكتساب مهارات التفاعل الرقمي لدى طالبات جامعة الملك سعود  هل يوجد فروق ذات داللة احصائية .3

 ؟تدريس المقرر أسلوب يعود لمتغير وطالبات جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية

 إبرازبوالذي يمكن للباحث فيه ان يقارن بين موضوعين او أكثر ، لإلجابة على هذا السؤال استخدمت الدراسة المنهج المقارن

 أوجه الشبه واالختالف مع ذكر وجهة النظر الخاصة، كذلك الدمج بين التحليل الكمي والنوعي، والبيانات النوعية والكمية

2018) ,Benati& Coccia ( . أربع لى ع للمقرر التدريسي األسلوب متغيرفي  بين العينتين في المقارنة الدراسةوقد اعتمدت

تم التوصل الى  قدوالتقويم، و وسيلة التواصل -بيئة التعلم -وهي: أهداف المقرر المفتوح محاور رئيسة تناولتها اسئلة االستبيان

 االتي: 

يادة زإلى فهو يشير )أعضاء هيئة التدريس( غموض المفهوم العام للتفاعل الرقمي.  العينةأفراد استجابات  اتضح من .1

 وهي: فرعيةالمشاركة وتنوعها والرغبة في التواصل والتعلم من خالل بيئة التعلم الرقمية من خالل قياس أربع مهارات 

صف من أن افراد ال إن التخطيط الستمرار التعلم يعنيبناًء عليه، فواألدائية، التشاركية، العاطفية والمهارية(. المهارات )

جودة للوصول بالمعلم ل ،يضمن للجميع تكافؤ الفرص رقمي في مناخ صفي لم والتعليمالتع المعلم والطالب يمارسون

قياسه ن يمك، وأهم هذه الفرص التي ينبغي ان يتحقق فيها التكافؤ التواصل الفّعال بين افراد المجموعة. ويعّد المخرجات

هارات التدريسي لتنمية م أسلوبهفي  علمالم كي يتحقق هذا الهدف فيجب ان يراعيوفق أدوات تضمن الدقة في التقويم، و

 لبيئة التعلم مناسبال التصميموتحديد األهداف، ، التخطيط اثناء استخدام بيئة التعلم الرقمية العناصر التالية:التفاعل الرقمي 

 ، ثم االختيار الجيد لوسائل التواصل وأدوات التقويم. والتعليم

 ، وكانت نتائجها كالتالي:والتي تتناول تنمية مهارات التفاعل الرقمي عامةالخاصة وال االهدافاالستبانة اسئلة شملت  .2

الحياة الجامعية ومهارات التعامل معها، وركزت اهداف المقرر الخاصة المهارات االكاديمية وركزت األهداف العامة على  -

ومعالجة  مهارات التفكيروالتقديم،  ،العرض ،مهارات االتصال، والتي تتمثل في البحث العلمي على محاور المقرر الرئيسة

 . المعلومات

اتضح من إجابة العينة في كلتا الجامعتين تناول األهداف لتنمية مهارات التحدث مع الجمهور، والتسويق للذات من خالل  -

والحوار  ع، مثل مهارات االستماالبيئات الرقميةالتواصل المباشر فقط. وهي على الجانب االخر مهارة يحتاجها التعليم في 

 والنقد والتفاعل مع المشارك والمعلم. 

 تلخصت نتائج بيئة التعلم لدى العينة في النقاط التالية: .3

والتدريس وجهًا لوجه. ويتميز نظام  Blackboardي التعلم االلكترون ياعتمدت كلتا الجامعتين على الدمج بين نظام -

مرات وكذلك عقد المؤتويب، الوصفحات مشاركة الملفات متعلم قائمة أدوات تتيح للمعلم والالتعلم االلكتروني بوجود 

كما ان نظام التعلم االلكتروني يتيح للطالب المالحظات والردود.   كتابةلتفاعل بين المستخدمين من خالل المرئية وا

د ن المتّعلم من تتبع الردووالذي يمكّ  (synchronous  &synchronousA)الحضور التزامني والغير تزامني 

، ولكنه في المقابل ال يتضمن ميزة اظهار وقت دخول المتعلم ، وانهاء القراءات المرسلة من قبل الزمالءوالمشاركات

ووقت مشاهدته للدردشة او المشاركات. كذلك فإن البالك بورد يخضع لمعايير المؤسسة ولذلك يصعب على المعلم 

   .للتفاعل الرقمي اس وتقويمتحوي وسيلة تواصل وقيتطويعه ليكون بيئة تعلم رقمية 
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تي تستخدم مبدأ التعلم الذاتي والمشاركة بالمنتديات والالنتائج المتعلقة ببيئة التعلم ان جامعة الملك سعود  كذلك اشارت -

ويتحقق من خاللها بعض مهارات التفاعل الرقمي وهو التفاعل باألداء من خالل  تتطلب من المتعلم المتابعة والمشاركة

 لتعلم الذاتي من خالل االنترنت.إدارة ا

ركزت على التواصل المباشر فكانت نسبة االعتماد على  جامعة االمام محمد بن سعودعينة كما اشارت النتائج الى ان  -

فالمتعلم يكتسب المهارات الجامعية من خالل التواصل المباشر مع مسؤولين  التعلم الرقمي اقل من جامعة الملك سعود،

 الجامعة بالقيام بمقابلة او اعداد تقرير، وتّم اإلشارة الى تضمين زيارة الكترونية لمكتبة واعداد تقرير لها داخل او خارج

  بالتعلّم ويطبقه في الحياة. وهو ما يمثل التفاعل العاطفي كأحد مهارات التفاعل الرقمي حيث يستمتع المتعلم

 التالي:على النحو جاءت نتائج وسيلة التواصل وأدوات التقويم  .4

واصل تقيس . ويعتبر البريد االلكتروني وسيلة تتتفق كلتا الجامعتين باستخدام البريد الجامعي كوسيلة تواصل الكتروني -

الرغبة لدى المتعلم في التعلم ويعتمد ذلك على نوعية البريد المرسل، وكذلك وسيلة في تنمية بعض مهارات التفاعل 

، والمهارية من لتي تتضح في بذل مجهود واضح بالتعلم من اجل التطوير الذاتيالمهارات األدائية واالرقمي واهمها 

 .التواصل مع المعلم والزمالء لالستيضاحخالل 

بعض  قياسي فلمعلم ا ساعدالتي تو ،غرف الدردشةاتضح من خالل النتائج اتفاق العينة في كلتا الجامعتين على استخدام  -

الردود ومدى تفاعل المتعلمين مع بعضهم ومع المعلم، وتقديم التغذية الراجعة  مهارات التفاعل الرقمي من خالل رؤية

تنمية بعض مهارات التفاعل الرقمي والتي تتمثل في  ايًضا تتيح غرف الدردشة للمعلموالمباشرة )الفردية والجماعية(. 

لوب الزمالء من خالل بيئة التعلم التفاعل التشاركي من خالل إضفاء المرح، مشاركة النقاش باهتمام وانتظام وفهم اس

يتم التخطيط الكتساب هذه المهارة من خالل مبادرة المعلم )عضو هيئة  ينبغي انكي تتحقق هذه المهارة الرقمية، و

 تكون هذه الغرف مزّودة بأدوات قياس لهذه المهارات.التدريس(، وان 

ولم ، يم األدائيالتقيالدراسة في كلتا الجامعتين تتمثل في اسفرت نتائج االستبيان ان أدوات التقويم المعتمدة لدى عينة  -

 ،وتشتمل العديد من المنصات الرقمية على مثل هذه األدوات .يتضح للباحثة أداة تقويم خاصة بمهارات التفاعل الرقمي

ل المنصة خبعض القنوات داتي يمكن للمعلم استحداثها لتنظيم العمل، حيث يمكنه تخصيص ومن امثلة ذلك القنوات ال

التعلم  مدى تفاعل المتعلم داخل بيئة قياس وتقييمللمرح والدردشة ليتمكن من  كذلكلألعمال والبعض للنقاشات و الرقمية

 Threadsالى إمكانية نشر روابط االستفتاء وسلسة النقاشات  اضافة ،الرقمية، كذلك إمكانية انشاء مجموعات خاصة

 فة الى وجودباإلضا، ه فيما بعد وهي ميزة يحتاجها المعلم في بيئات التعلم الرقميةليتمكن من متابعة النقاش والبحث عن

، وعدد يوالتي تبيّن عدد األعضاء المتفاعلين ونسبة التفاعل اليومي واالسبوع الخاصة بهذه المنصات أدوات التحليل

ل امة بين األعضاء والقنوات الموجودة داخالرسائل والملفات التي تم تشاركها فيما بينهم، وكذلك المشاركات الخاصة والع

 المنصة. 

 اتضح من ، حيثعدد الطالب مقارنة بعدد أعضاء هيئة التدريسنسبة  الى سياقوقد يكون من المهم اإلشارة في هذا ال -

لدراسة ا تيينعان نسبة الطالب للمعلم تختلف بين  سياإلحصائية المقدمة من الجامعتين بعدد الطالبات وأعضاء هيئة التدر

 )المعلم: الطالب(: كما هو موّضح ادناه الجامعتينفي 
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متعلم  266بمعدل  (2132: 8متعلم لكل أستاذ، جامعة االمام محمد بن سعود ) 12( بمعدل 508 :46)جامعة الملك سعود 

، ذا العائقرقمي تساعد على تخطي هالتعلم الاألدوات التي وفرتها بيئات . ومن الجيد في هذا الجانب ان لكل أستاذ

اذ المقرر في بيئات التعلم الرقمية تتيح ألستالرقمي التقويم االلكتروني وقياس مدى التفاعل  فاألدوات المستخدمة لغرض

 .لمناسبةا الرقمية تم اختيار المنصة إذاتتبع افراد الصف بطريقة ادق اعتماًدا على انشطتهم وتفاعلهم في هذه البيئات 

ي )األسلوب التدريسي للمقرر وأثره فعالقة بين المتغيرين  الداللة اإلحصائية لوجود إلجابة على مدىفي ا الدراسةعتمدت وقد ا

 كاي التربيعي، والذي كانت نتائجه حسب الجدول التالي: االستقاللية وهو اختبار على اختبار اكتساب مهارات التفاعل الرقمي(

 phiقيمة اختبار فاي 
 درجات الحرية

df 
 نبيرسوقيمة ارتباط 

 مربع كاي

𝜒2 

.372 33 -.097 a41.689 

 

والتي تقع عند  9.49 والتي تصل قيمتها الى اعلى من القيمة الحرجة حيث كانتنتائج قيمة مربع كاي  السابق ويتضح من الجدول

 بيرسون والتيوكذلك قيمة اختبار  كما هو موضح بالجدول. وهي أصغر بكثير من القيمة المعطاة لهذا االختبار 4درجة حرية 

ي التدريس االسلوبمما يدل على عدم وجود عالقة بين المتغيرين )واختبار فاي  09.بكثير من القيمة الجدولية وهي  أصغر ظهرت

 (. كمتغير تابع وهو المتغير المستقل للدراسة واكتساب الطالبات لمهارات التفاعل الرقمي

 قيمة مربع كاي للمحاور

 المحور
 قيمة مربع كاي 

𝜒2 

 درجات الحرية

df 
Sig. مستوى الداللة 

 b101.000 24 <.001 .001 محور التفاعل الرقمي األدائي

 e80.500 33 <.001 .001 محور التفاعل الرقمي المهاري

 d93.700 32 <.001 .001 محور التفاعل الرقمي العاطفي

 c98.700 28 <.001 .001 محور التفاعل الرقمي التشاركي

 

Mann-ويتني  ماناكتساب هذه المهارات، اعتمدت الدراسة على اختبار الفروق في ن الجامعتين في مقدار وللمقارنة بي

Whitney U Test :وقد كانت النتائج كالتالي 

 N Mean Rank األسلوب التدريسي للجامعة
Mann_Whitney 

U 
Sig. مستوى المعنوية 

King Saud UN 100 106.82 

19418.5 .123  .05 Imam Muhammad 

Bin Saud UN 
100 94.19 
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 الى يُعزىعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المجموعتين في اكتساب مهارات التفاعل الرقمي الجدول السابق  يوضحو

، بين افراد العينة Whitney U Test-Mannعامل )األسلوب التدريسي(، ويوضح المخطط التالي نتائج اختبار مان ويتني  

 خذ الشكل التالي:حيث ات

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 جاءت، حيث التابع )األسلوب التدريسي للجامعة(بين محاور المتغير  Whitney U Test-Mannنتائج اختبار فيما يلي و

 كالتالي: 

مهارات التفاعل الرقمي 

 )المحاور(

األسلوب 

التدريسي 

 للجامعة

Mean 

Rank 

Mann_Whitney 

U 
Sig. القرار مستوى المعنوية 

ل الرقمي األدائيالتفاع  

King Saud 

UN 

105.16 

4534.5 .254 .05 

ي
فر

ص
ال
ض 

فر
ال
ل 

و
قب

 

Imam Saud 

UN 

95.85 

التفاعل الرقمي  

 التشاركي

King Saud 

UN 

102.50 

4800. .624 .05 
Imam Saud 

UN 

98.50 

التفاعل الرقمي  

 العاطفي

King Saud 

UN 

108.30 

4220. .056 .05 
Imam Saud 
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التفاعل الرقمي  
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King Saud 
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Imam Saud 
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عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين عينتي الدراسة عائد الى المتغير بين المحاور ويتضح من خالل استعراض النتائج 

لذلك تقبل و ى الداللة أكبر بكثير من مستوى المعنوية المحدد لالختبار.حيث كان مستو المستقل )األسلوب التدريسي للمقرر(

الدراسة الفرض الصفري المحدد ب " ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية في متوسط درجة اكتساب مهارات التفاعل الرقمي بين 

تُعزى لمتغير األسلوب    0 .0 5طالبات جامعة الملك سعود وطالبات جامعة اإلمام محمد بن سعود عند مستوى الداللة

 التدريسي للمقرر" 
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 توصيات الدراسة: 

 توصي الدراسة بالتالي:

 لتنمية مهارات التفاعل الرقمي. من عضو هيئة التدريس التخطيط المسبق -

 تشجيع أعضاء هيئة التدريس على التصميم المشترك للمقررات الرقمية. -

 ل الرقمي.الكتساب مهارات التفاعمتعلم تعليم وتعلم تفي باحتياجات التطوير قدرات أعضاء هيئة التدريس لبناء بيئات  -

 اختيار منصات التعلم الرقمية التي تساعد على تنمية مهارات التفاعل الرقمي. -

 التعلم والتعليم الرقمية. اتفي بيئ لمتعلمالتحليل المستمر لمدى تفاعل ا -

مهارات التفاعل ل متعلمو هيئة التدريس للتأكد من مدى اكتساب الاستخدام أدوات تقويم وتقييم مناسبة تفي باحتياجات عض -

   .الرقمي

  :المقترحات

 تقترح الدراسة ما يلي:

 "درجة اكتساب طالبات المرحلة الثانوية لمهارات التفاعل الرقمي" دراسة وصفية. -

 لرقمي" بحث تجريبي.منصة تعليمية في اكتساب طالبات المرحلة االبتدائية مهارات التفاعل ااستخدام "أثر  -

مي" التدريس مهارات التدريس الرق عضو هيئةساب تفي اك للمقررات الجامعية"أثر استخدام التصميم المشترك الرقمي  -

 .بحث تجريبي

 :المراجع

 :المراجع العربية

دار أسامة للنشر أساليبه، الرياض:  (. البحث العلمي: مفهومه أدواته٣٤٠١عبالحق. )وكايد،  وعبدات، ذوقان عبد الحقعدس، 

 والتوزيع.

اكتوبر، 7: جامعة ليبا(. مناهج البحث في العلوم االجتماعية: األساسيات والتقنيات واألساليب، ٠٢٢٢المؤمن، علي معمر. )

 نسخة الكترونية.
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دراسة بعض الخصائص الفيزيوكيميائية والريولوجية والتنبؤ باالستخدام النهائي األمثل لخالئط من دقيق 

 القمح ودقيق حبوب الفاصولياء البيضاء

Study of Some Physicochemical and Rheological Properties and Prediction of the Optimum 

End Use of Mixtures of Wheat Flour and White Bean Flour 

 وصال علي الحماده إعداد الدكتورة/

  سوريا الفرات، جامعة الزور، بدير الزراعة كلية تعليمية، هيئة عضو الزراعية، الهندسة في دكتوراه

Email: wisal.alhommada@gmail.com  

11697696666000 /11697676660609. 

 :صخ  ل  م  ال

ََ ََة لاطةََ الريولوجيََة والفيزياةيََة بعََا الاََوا  إلََد دراسََة البحََ  هََ ا  فد  ه  دقيََ  مََ  القمََ  مََد دقيََ   والكيمياةي

ََََ   الفاصََََولياب البيضََََاب ََََ   (،%79و %96و %99و %06و %09و %6)اسََََتبدا  بنس ََََتادا  وذل ََََا باس  المقََََايي بع

، تحاليَ  فَي مابَر تكنولوجيَا الحبَو جريَ  كافَة الأ  و؛ SD maticوجهَا   Mixolab Profilerوخاصَة  Mixolabلجهَا 

 ، جامعة الفرات. كلية الزراعة

مَ  ارتفَاع نسَ  ابسَتبدا  مَد دقيَ  الفاصَولياب مَ   متوس  ه ه النسَ ارتفاع في ة البروتيد أظهرت نتاةج  تقدير نسب

 مَد امتاَا  متوسَ  وارتفَاع   Ai%  صنسَبة اليَود الممَت متوسَ وت ب   فَي  ،بيد العينات الماتبرةوجود فروق معنوية 

وجَود ؛ كما تبَيد ،CUCDو   UCDبالتزامد م  انافاض في قيمة  %99( ثانية م  نسبة ابستبدا  09حي  وص  إلد ) داليو

كََ ل  لَوحخ اخََتطف فَي متوسََ  النسََ   ،مََ  ارتفَاع نسََ  ابسَتبدا معنََو   وبشَك متوسَ   مََد تكَوع العجََيد  فََي ارتفَاع

عنَد نسَبة  % 96وصَل  إلَد باختطف نسَ  ابسَتبدا  وبشَك  معنَو  حيَ   ماب الممتاة خط  عملية العجدلكمية الالمئوية 

وهَ ا يتوافَ  مَ   ثانيَة 699والتَي بلتَ   %99اسَتبدا   رقم السقوط بابرتفاع عند نسَبةمتوس  ، في حيد تميز %79استبدا  

  . مد تجلتد النشاب

لاطةََ  الماتبََرة مقارنََة مََ  الشََاهد وتعََددت اسََتادامات  وإمكانيََة فََي مواصََفات ا ت حسََد وا ََ ث وحََدلََوحخ كمََا 

التَي تتنبَب بابسَتادا   Mixolab Profilerاستادام  مد صناعة المعكرونة إلد صناعة الرافيولي والابز وذل  وفَ  خاصَية 

 .النهاةي األمث  للعينات الماتبرة

 جهََا  المكسََوب  ،الاََوا  الريولوجيََة ،رقََم السََقوط ،الفاصََولياب البيضََابدقيََ   ،دقيََ  القمََ  الكلماااا المفتاحيااة:

Mixolab، .النشاب المتضرر 

http://www.ajrsp.com/
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Study of Some Physicochemical and Rheological Properties and Prediction of the Optimum 

End Use of Mixtures of Wheat Flour and White Bean Flour 

 

Abstract: 

This research aimed to study some rheological, physical and chemical properties of mixtures of 

wheat flour with white bean flour at substitution ratios (7%, 12%, 17%, 22%, 27% and 32%), 

using some parameters of the Mixolab device, especially the Mixolab Profiler and the SD matic 

device;  All analyzes were carried out in the Grain Technology Laboratory, Faculty of 

Agriculture, Al-Furat University. 

The results of estimation of protein percentage showed an increase in the average of these 

percentages with a high replacement percentage of bean flour with significant differences 

between the tested samples, fluctuation in the average percentage of absorbed iodine %Ai and a 

high average time of iodine absorption reaching (56) seconds with a replacement rate of 22%  

Simultaneously with a decrease in the value of UCD and UCDC, it was found;  There was a 

significant increase in the average time of dough formation with the high replacement rates, as 

well as a difference in the average. 

percentages of the amount of water absorbed during the kneading process with different 

replacement rates and significantly, reaching 64% at 32% replacement rate, while the average 

drop number was distinguished  With an increase in the replacement rate of 22%, which 

amounted to 422 seconds, and this corresponds to the starch gelling time. 

It was also noted that there was a clear improvement in the specifications of the tested mixtures 

compared to the control, and its multiple uses and the possibility of using it from the 

manufacture of pasta to the manufacture of ravioli and bread, according to the Mixolab Profiler 

property, which predicts the optimal end use of the tested samples. 

Keywords: Wheat flour, White bean flour, Drop number, Rheological properties, Mixolab, 

Damaged starch. 
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 . المقدمة:0

سَنوات الامسَيد األخيَرة إلَد لر أنَواع الحبَو   راعَة فَي العَالم، فقَد ارتفعَ  ابنتاجيَة فَي اعد حبو  القم  مد أكثَت  

الاََيد ووالوبيََات المتحََدة تحََاد األوربََي اإل دعََوي  ، (FAO ،Bulletin of statistics ،9106) / مليََوع طََد سََنويا  699/

 .(FAO ،Bulletin of statistics ،9109)  دو  المنتجة ل مد أهم ال وكنداوفرنسا  والهندوروسيا 

جديَدة محسنة أصناف  اعتماد وتم، والمساحة المزروعةاإلنتاجية  القم  في سورية المرتبة األولد مد حي حبو  حت  ت

باسََتيراد القمََ  لتلبيََة  تََم البََدبلََ ل   ،9100فََي عََا   %00.6بمعََد   ابنتاجيََةانافضََ   لكََد سََرعاع مََا مرتفعََة،ذات غلََة 

 FAO ،specialreport Fao/Wfp crop and food security) اةي مَد التَوتحقيَ  األ المتزايَدة ابحتياجَات الت اةيَة

assessment mission to the syrian arab rep ، ،9102). 

د المنتجَات غيَر مَ كونهَاكبَدي  للحَو   وتعتبَر ،بعَد الحبَو  مَد حيَ  القيمَة الت اةيَةنية في المرتبة الثا البقولياتتبتي 

 ،ألياف غ اةية وخالية مد الكولسَترو  %76-0و ،سكريات %91و ،بروتينات %61-91تحتو  علد  نهاأإذ  ،المكلفة اقتااديا  

 .(Maphos & Jidean , 2017) الفو  السوداني والحمصفو  الاويا وباستثناب 

 بعَا تحسَيد المحتَوم مَد وبالتَالي دقي  القمَ  بسَب  ارتفَاع محتَواه مَد البروتينَاتدقي  البقوليات كمدعم ل ستاد ي 

د إعداد كثيَر مَو يمكد ابستفادة منها في مجا  التت ية العطجية كما ،اإلجماليةاألحماض األمينية األساسية ورف  القيمة الت اةية 

المنتجات المابو ة التَي تناسَ  جميَ  المراحَ  العمريَة مثَ  الابَز والبسَكوي  بتَرض رفَ  القيمَة الت اةيَة للمنَتج مَد حيَ  

 .(9110)الجديلي ،  محتواها مد البروتيد خاصة لألطفا  والحوام  والر   

ث  المواد الكيمياةية النباتية ومضَادات األكسَدة التَي تسَاعد علَد الوقايَة البقوليات غنية بالمواد المنشطة حيويا  مكما تعد 

كمَا يسََاعد التنَاو  المنََتقم للبقوليَات علََد تقليَ  خطََر اإلصَابة بََبمراض  ،مَد بعََا األمَراض كسََرطاع الثَد  والبروسََتاتا

باإل َافة إلَد وجَود  ،لَد وذلَ  بسَب  ارتفَاع نسَبة البوتاسَيو  الَ   يسَاعد علَد خفَا  َت  ا %99األوعية الدمويَة حتَد 

كمَا تحتَو  الفيتامينَات مثَ  حمَا  ،وتقلي  نسبة الكولسترو  ،األلياف التي تعطي الشعور بالشب  وتحقي  توا ع في سكر الد 

 .(9110)الجديلي ،  وبعا المعادع كالحديد Cالفولي  وفيتاميد 

المََواد المدعمََة يجََ  أع ب تََإد  إلََد إحََداث تََبثيرات غيََر مرغوبََة فََي المنََتج وعنََد إجََراب عمليََات ابسََتبدا  بهََ ه 

باإل افة إلد استحالة استادامها كبدي  كام  عد  ،م  مراعاة أع ه ه النسبة تاتلف مد نوع إلد آخر بحس  ماادرها ،النهاةي

اطيتهََا وياََع  تشََكيلها فََي أثنََاب عمليََة وبالتََالي سََوف تفتقََد العجينََة مط ،بََروتيد القمََ  بسََب  عََد  احتواةهََا علََد التلََوتيد

فََدقي  األر   ،كََ ل  سَتإد  إلََد تتيَرات غيََر مرغوبََة فَي المنََتج النهَاةي مََد حيََ  الشَك  والحجََم ودرجَة التماسََ  ،العجَد

مد دقي  األر  لتدعيم دقي  القم  نحا  علد الابز دوع أع تحدث تتيرات فَي  %0وإستادا   ،بروتيد %6-9.0يحتو  علد 

وذلَ  إلعَداد أنَواع ماتلفَة مَد البسَكوي  والابَز الَ    %71ويمكد استادام  حتَد نسَبة اسَتبدا   ،لمنتج النهاةيمواصفات ا

 .(9110)الجديلي ، يكوع ذا فاةدة كبيرة في أغ ية المر د الماابيد بحساسية تجاه التلوتيد  

وهَي  ،Phaseolus Vulgarisمَد فاَيلة  Phaseolusوهَي مَد جَن   مد أهم أصناف البقوليات الفاصولياب الجافَة

 ،ولها العديد مد التسميات منها الفاصولياب البحرية والفاصوليا اللإلإية ،في العالم أحد أكثر المحاصي  انتشارا  

http://www.ajrsp.com/
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قيمتها الت اةيَة تفقد  وهي علد عك  الاضروات المعلبة ألنها ب ،وتستاد  في إعداد الفطاةر وأنواع ماتلفة مد الحساب 

 .(9110)الجديلي ،  بعد عملية التعلي 

 تبلَََََََ  نسَََََََبت  حَََََََوالي، إذ فَََََََي جميَََََََ  أنَََََََواع الحبَََََََو  الكربوهيَََََََدراتالنشَََََََاب مَََََََد أهَََََََم مكونَََََََات  ي عَََََََد

 .(Feillet ،9111؛ 0669، عبود؛، )الاال   مد و ع الدقي  % 29-62مد و ع حبة القم ، و % 90-92 

للنشاب دور كبير في مواصفات األغ ية التي يدخ  في تركيبها إذ أع تحل  جزب مد سطس  األميلو  واألميلوبكيتد عند 

يإد  إلد تتير في خااةص النشاب وبالتالي مواصفات ال   توفر القروف المناسبة كارتفاع درجة الحرارة والمحتوم الماةي 

انافاض في  مد تكوع  األميط  إلدإد  ارتفاع النشاط األنزيمي ألنزيم كما ي ،(0669)الاال  ، عبود؛، المان  من   المنتج

  .(Banu, stoenecu, Ionescus, & Aprodu, 2011)  العجيد

الابيزيَة تتيَرات فَي المستاد  في الاناعات دقي  الحاو  علد د خطلها الالتي يتم مالقم  حبو  تسب  عملية طحد 

ألغلفَة حبيبَات النشَاب أو تحطَم تحَدث تشققات عبارة عد عرف بالنشاب المتضرر، وهو ت  التي بعا خااةص حبيبات النشاب و

قََدرة النشََاب علََد  فََي ا  كبيََر ا  لهََ ه التتيََرات تََبثير و،  (BRYCE ،9111و  MORRIS) شََكلها فََي هََ ه الحبيبََات أو تتيََر

 أمثََا  و نهََا مََاب وقََد تاََ  إلََد عشََرة أ ََعاف مََا كانََ  عليََ  6إلََد  9المتضََررة تمََتص مََد فالحبيبََات  ،امتاََا  المََاب

(Catteral ،0660 ؛Rasper ،9111 ؛Dubat ،9116)،  المنتجََات الابيزيََةشََك  بنيََة وعلََد الحفََاظ ر فََي دولََ   كََ ل و، 

 .(Miyazaki, HUNG, & MAEDA, 2006) حي  تمن  نفاذ التا  مد ه ه المنتجات أثناب عملية التبريد

تَرة تطَور كما يتبثر محتوم حبو  القم  مد البروتيد بالتركي  الَوراثي والقَروف المناخيَة والاَنف والنَوع خَط  ف

البروتينَات  عَدت  حيَ  (؛ 0669؛ الاال ،0660)المار  والاياط، % 99-9في القم  بيد  ه ا المحتوميتراوح ونمو الحبة، و

 ,Lazaridou, Duta, Papageorgiou, & Belc) العجَدالمسَإولة عَد  تشَكي  عجينَة ذات ثباتيَة عاليَة أثنَاب مرحلَة 

 ,Banu, stoenecu, Ionescus, & Aprodu) المنتجات المابَو ةمقياس أساسي لتحديد جودة ب افة إلد أنها با،  (2007

2011) 

محاطَة بشَبكة بروتينيَة ثطثيَة التَي تكَوع وحبيبَات النشَاب ترتب  الاااةص الريولوجية بتركي  العجَيد والمكَوع مَد 

والتََي عََد خاََاةص المقاومََة والمطاطيََة  ةالمسََإولبروتينََات الكمََا تعََد ، (Weipert ،9119؛ Bloksma ،0661)  األبعََاد

)  إذ أع بَروتيد القمَ ، (Luchian ،9100) م  حجم الرغيف ومقاومة العجَيد للشَد و مَد تكَوع العجَيد ترتب  ارتباطا  وثيقا  

الَو ع الجزيئَي والمرتبطَة  ماتلفَةعبارة عد مزيج غير متجان  مد البوليمرات التي تتبلف مد عدة وحَدات فرعيَة  (التلوتيد

إلَد  أو ابسَتادا  األمثَ  للَدقي  الااَاةص الريولوجيَةعود ابختطف فَي يكما   ،(0م  بعضها برواب  ثناةية السلفيد )الشك ، 

 .(Branlard & Dardevet, 1985; Veraverbeke & Delcour., 2002)  نات القم التبايد في كمية ونوعية بروتي
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 .(Shewry & Tatham, 1997) التركيب البوليميري والروابط ثنائية السلفيد في بروتين الغلوتين (.1 ) الشكل

الفَارينوغراف  بجهزةألنَواع الحبَو ، كَ لتقويم نوعية البَروتيد والنشَاب تعتمد مبدأ العجدالتي ألجهزة ا يوجد العديد مد

النشَاب  خاَاةصجها  األميلوغراف ورقم السقوط فياتص لدراسة ص بدراسة خوا  البروتيد، واتت التي كستنسوغرافاإلو

( SD maticبواسَطة جهَا  )  المتضَرر بالطريقَة األمبيريَةقَاس نسَبة النشَاب  دكما يمكَ  ،النشاط األنزيمي ومقدارسلوكيت  و

ترتف  نسَبة النشَاب المتضَرر مَ  انافَاض و ،عتمد علد قياس شدة التيار المار في العينة قب  وبعد طرح كمية مد الدقي    يالو

 ,Živančev, Torbica, Mastilović, Knežević, & Đukić, 2012; León, Barrera, Pérez)  قيمَََة رقَََم السَََقوط

Ribotta, & Rosell, 2006)). 

خاصة وتعتمد علد تقويم نوعية الحبو  والتي   Chopinمد قب  شركة  9116م  بداية عا  تقنية جديدة تم استادا  

المكوناع األساسياع للدقي  تح  تبثير  دراسة سلوك النشاب والبروتيدننا مد مك  حي  ي   والنشاب معا ، ما يتعل  بنوعية البروتيدفي

فهم يقو  مقا  أجهزة )الفارينوغراف الابيزية،  العملياتبما يماث  و   61حتد والتي تا   الحرارة العالية العم  الميكانيكي و

ابستادا  ب التنبإ Mixolab Profilerنقا  كما يمكننا مد خط  قرابة ؛ وابكستنسوغراف واألميلو غراف ورقم السقوط( 

 ,Ţăin & Zincă, 2008; Kahraman, Sakyyan, Ozturk, Koksel, & Sumnu) للدقي  الماتبرالنهاةي األمث  

2008; Koksel, Kahraman, Sanal, & Ozay, 2009; Banu, stoenecu, Ionescus, & Aprodu, 2011) .) 

 كلة البحث:. مش2

تكمد مشكلة البح  في انافاض محتوم حبو  القم  مد بعا ابحماض األمينية األساسية كالحما ابميني الطيسيد 

طفا  والحوام  وال يد خاصة بالنسبة لألوبالتالي فهي باجة إلد تدعيمها مد حي  المحتوم البروتيني لتكويد غ اب كام  

 المستهل . في نسبة البروتيد إلد  يادةيحتاجوع 

  الهدف من البحث:. 3

ََََََََدف البحََََََََ  ي ََََََََد إه ََََََََر اسََََََََتبدا  دقيََََََََ  القمََََََََ  بََََََََدقي  الفاصََََََََولياب البيضََََََََاب بنسََََََََ  دراسََََََََةل  أث

 ،نسَبة النشَاب المتضَرربعا الاااةص الكيمياةية والريولوجية و ( مد حي %79و %96و %99و %06و %09و  6%) 

 .ا  المكسوب لاطة  بواسطة جهله ه اوتحديد ابستادا  النهاةي األمث  
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 البحث:وطرائق . مواد 4

 . تحضير العيناا:1. 4

فََي محافقََة يََر الََزور، وتََم طحنهََا بواسََطة  9102المطلوبََة مََد القمََ  مََد موسََم حاََاد عينََات التََم الحاََو  علََد 

( قمََ  قاسَي وقمََ  طَر ، وبمعََد  ثََطث 9/0وبعَد تحضََير عينَات القمََ  بواقَ  ) Chopin CD1 مطحنَة مابريََة مَد نََوع 

وأجري  كافة التحاليَ  المابريَة فَي مابَر تكنولوجيَا الحبَو  فَي كليَة الزراعَة  ، %90لك  عينة وبنسبة استاراج  مكررات

 .في جامعة الفرات بدير الزور 

حراريََا   تهََاتمََ  معاملو ،مََد األسََواق المحليََة فََي محافقََة ديََر الََزور الفاصََولياب البيضََابتََم الحاََو  علََد حبََو  

  .ومد ثم طحنها للحاو  علد الدقي  المستاد  في التجار  عملية الهضمفي سلبا  ة والتي تإثر للتالص مد األنزيمات الضار

 : الفيزوكيميائية. االختباراا 2. 4

باسَتادا  فَرع  AACC 44-15Aلطريقَة  وفقَا  للعينَات المدروسَة تقدير المحتوم الماةي: تم تقدير المحتَوم المَاةي أ. 

 دقيقة. 61لمدة   071د درجة حرارة ، عل Chopin EM10التجفيف مد نوع 

وفقََا    Chopinمََد شََركة SDmaticالنشََاب المتضََرر باسََتادا  جهََا   تقََدير النشََاب المتضََرر: تََم تقََدير نسََبة . 

كمَا تَم  ،الماتبَر قبَ  وبعَد إ َافة الَدقي ونسَبة اليَود الممَتص التي تعتمَد علَد قيَاس شَدة التيَار ، AACC.76-33 لطريقة 

ََاةج ب ََر عََد النت ََية  UCD و AACCو  %Ai وحََداتالتعبي ََد النسََ  القياس ََاد عل ََيد نسََبة النشََاب المتضََرر بابعتم ََي تب الت

 SDmatic User’s) التََي تعطََي النسََ  بنََاب علََد مواصََفات العينََة  CUCDو ( %09و %06للبََروتيد والرطوبََة )

manual, 2008). 

وفقَا   Gerhertvapodest 45sباسَتادا  جهَا  كلَداه  مَد نَوع  نَيتقَدير البَروتيد: جَرم تقَدير المحتَوم البروتي. ج

 .(N×0.6) وذل  باعتماد معام  التحوي  ،AACC 46-16لطريقة 

 .Naberthermباستادا  فرع الترميد مد نوع  AACC.08-1 . تقدير نسبة الرماد: تم تقدير الرماد وفقا  لطريقةد

 . االختباراا الريولوجية:3 .4

حيَ   ،الفرنسَية Chopinمَد  Mixolabالَدقي  باسَتادا  جهَا  خطةَ  ابختبَارات الريولوجيَة لعينَات كافَة أجريَ  

تسََم  هََ ه التقنيََة بتقََويم نوعيََة الََدقي  مََد خََط  دراسََة نوعيََة النشََاب  إذ ،فََي ابختبََارات ICC.No.173اعتمََدت طريقََة 

 ,Mixolab applications handbook)  غ تقريبَا  مَد عينَة الَدقي  فَي ابختبَار 01 تَم اسَتادا والبروتيد للعينات، حيَ  

2006; Ozturk, Kahraman, Titik, & Koksel, 2008; Collar & Bollain, 2007)   )  ََََََلبروتوكََََََو   وفقََََََا  وذل

Chopin+ .   ا يلي: . كم0المو   بالجدو 

 

 

http://www.ajrsp.com/


 م 2022-2-5| تأريخ اإلصدار:  رابع والثالثونالمجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار ال

  

 

    www.ajrsp.com                                                                                                                              307 

 ISSN: 2706-6495 

 
 Chopin+لبروتوكول  وفقا   Mixolabاعداداا جهاز . 1الجدول 

 القيمة المقياس

 21 معد  المزج )دورة/دقيقة(

 60حتد  و ع الدقي )غ(

 71 س(حرارة الحوض)

 71 س(الحرارة في المستوم األو )

 2 مدة المستوم األو )دقيقة(

 61 س(الحرارة في المستوم الثاني)

لحرارة في المستوم معد  ارتفاع ا

 س/دقيقة(األو )
6 

 6 مدة المستوم الثاني)دقيقة(

معد  ارتفاع الحرارة في المستوم 

 س/دقيقة(الثاني)
6 

 01 س(الحرارة في المستوم الثال  )

 0 مدة المستوم الثال  )دقيقة(

 60 مدة التحلي  الكاملة )دقيقة(

 لاوا  الريولوجية للعجيد ويزودنا بنوعيد مد الماططات:ووفقا  لماسب  فإع ه ا الجها  يسم  بدراسة ا

 . كما يلي:9منحند قياسي: يتكوع مد مراح  ك  مرحلة لها دبلة معينة مو حة بالشك   .أ

 

 .Mixolab. المنحند القياسي المسج  بواسطة جها 9الشك  

C1.تفيد في معرفة قدرة العجيد علد امتاا  الماب : 

C2تيد تح  تبثير الحرارة والعم  الميكانيكي.: تسم  بقياس  عف البرو 
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، وتشََب  المََرحلتيد السََابقتيد مََا يمكََد الحاََو  عليََ  مََد جهََا  الفََارينوغراف الََ   يحََدد امتاََا  المََاب للََدقي 

 . (HADNAĐEVA & TORBICA, 2011) والثباتية و عف العجيد

C3ا المرحلة جها  رقم السقوط.وتمث  ه ،: تو   آلية تجلتد النشاب  

C4.تعبر عد ثباتية هط  النشاب ومدم تبثره بالنشاط األنزيمي : 

C5وتمث  هاتيد المرحلتيد ما يتم الحاو  علي  مد جها  األميلوغراف ،: تو   مدم تراج  النشاب أثناب التبريد 

(HADNAĐEVA & TORBICA, 2011; Mixolab applications handbook, 2006; Collar & Bollain, 

2007; Banu, stoenecu, Ionescus, & Aprodu, 2011) .) 

ابسََتادا  ب التنبََإشََبكة سداسََية يََتم مََد خطلهََا علََد شََك  علََد ماطََ   Mixolabمََد خََط  جهََا  الََ  كََ ل  نحاََ 

تَتم مقارنَة الشَبكة ، ومَد ثَم (  (Collar & Bollain, 2007) الماتبَر صفات الدقي النهاةي األمث  للدقي  الماتبر حس  موا

السداسََية المستحاََ  عليهََا للََدقي  الماتبََر مََ  أشََكا  قياسََية لََبعا المنتجََات األساسََية المازنََة مسََبقا  فََي الجهََا  لتحديََد 

 (. 7ابستادا  المثالي له ا الدقي  الشك )

 

 Mixolab.( الشبكة السداسية الناتجة عن جهاز الـ3الشكل)

 ،معامَ  المَزج ،امتاَا  المَاب)تتكوع الشبكة السداسية مد س  خوا  ك  منها مقسم إلد تس  درجَات، وهَي حي  

 .اب(النشتراج   ،معام  النشاط األميط   ،معام  اللزوجة ،معام  التلوتيد

 . التحليل اإلحصائي:4. 4

وتم  مقارنَة النتَاةج عنَد مسَتوم  ، spss))النتاةج إحااةيا  علد الحاس  في جمي  المراح  باستادا  برنامج تم تحلي  

 . 1.10معنوية 
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 . النتائج والمناقشة:5

عَد  وجَود فَروق إذ تبَيد  ،.( نتاةج ابختبَارات الفيزياةيَة والكيمياةيَة2يو   الجدو  )كيميائية: فيزواالختباراا ال -1

( بالمقارنَة مَ  %71و %90فيمَا عَدا النسَبتيد ) لمتوس  النسبة المئوية بمتاا  اليَود الماتبرة بالنسبة الاطة معنوية بيد 

 الشاهد.

ََ   UCDأمََا بالنسََبة لمتوسََ  نسََبة النشََاب المتضََرر  ََاع نسََ  ابسََتبدا  مََد دقي ََ  مََ  ارتف ََي قيمت ََ   ف ََنطحخ ت ب ف

ماعََدا نسََ   ،مََ  وجََود فََروق معنويََة بََيد الاطةََ  (%71سََتبدا  )نسََبة ا( عنََد 90.6) حيََ  بلتََ  أعلََد قيمََة الفاصََولياب

والتَي أظهَرت أيضَا   ت بَ   فَي نسَ  ابسَتبدا  وتراوحَ  بَيد  UCDcبينمَا  ،( مقارنة م  الشَاهد%91و %00ابستبدا  )

لَوحخ تفَاوت  بينمَامَ  الشَاهد بالمقارنَة   %01م  وجَود فَروق معنويَة بَيد العينَات ماعَدا نسَ  ابسَتبدا    ،(90.2و  91)

 نسبي في الزمد الط   بمتاا  اليود م  ارتفاع نسبة ابستبدا  مد دقي  الفاصولياب وبلتَ  أعلَد قيمَة عنَد نسَبة ابسَتبدا  

 حي  أع سرعة امتاا  اليو  تعطي فكرة عد قساوة الدقي  المستاد . ،%91و  %01و % 0

 الفاصولياء البيضاءيزيائية لخالئط من دقيق القمح ودقيق .( متوسطاا بعض االختباراا الكيميائية والف2الجدول )

  العينة

 ابختبارات الكيمياةية ابختبارات الفيزياةية

الرطو

 بة

 
  النشاب المتضرر

نسبة 

البروتيد 

(%) 

نسبة 

الرماد 

(%) 

 وفقا  ل 

AACC 

 وفقا  ل 

UCD 

 وفقا  ل 

UCD

C 

نسبة امتاا  

 اليود

A(%) 

 مد 

امتاا  

 ية(اليود )ثان

 5.1a 21.9a 20.9a 94.37a 52a 7a 0.02 a 00 الشاهد

7%  00 4.7ba 20.3b 20b 93.97ba 56b 9b 0.02 a 

21%  00 4.9cba 21.1c 21ca 94.07ca 56cb 9.4c 0.02 a 

71%  00 5.2dbca 22.4da 22.6d 94.55dab 51da 10.4d 0.02 a 

22%  00 5ebcda 
21.7ec

a 

21.9e

d 
94.31eabd 56ebc 12e 0.02 a 

72%  00 6f 25.2f 25.6f 95.63fgd 45f 12.2fg 0.02 a 

23%  00 6gf 25.4gf 
25.8g

f 
95.68gd 49gd 12.8g 0.02 a 

LSD0.01 0.69 0.64 0.87 1.21 2.86 0.218 0000 

 ب تد  علد فروق معنوية العموداألحرف المتشابهة بالمقارنات الماتلفة  مد نف  

لَدقي  القمَ  ودقيَ  الفاصَولياب  وجَود فَروق معنويَة بَيد العينَات المدروسَةيتبَيد .( 2) نتَاةج الجَدو مد خَط  ك ل  

 ،الفاصوليابنسبة البروتيد والتي ا دادت م   يادة نسبة ابستبدا  مد دقي   حي  متوس البيضاب مد 
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 ،(%09.2إلَد ) والتَي وصَل  %79 اسَتبدا وبلتَ  أعلَد قيمَة عنَد نسَبة  ،(%6الشاهد بنسبة )عينة في  بلت حي   

أمَا متوسَ   ،%70.60بالبروتيد في الالَي  حيَ  بلتَ  نسَبة البَروتيد فيَ   ةالتني الفاصوليابويعود ابختطف الد  يادة نسبة 

 .المدروسةنسبة الرماد فلم يطحخ أ  فروق معنوية بيد نس  ابستبدا  

 ابسَتبدا ارتفاع نس  م    SD matic  المقاسة بواسطة جها AACCسبة في ن ارتفاع.( يطحخ 9مد خط  الجدو  )

 .علد التوالي (%79و  %6(  م  نس  ابستبدا  ) 9و  0.0والتي تراوح  بيد ) الفاصولياب مد دقي  

 االختباراا الريولوجية:. 2

المدروسة مكننا مد الحاو  علد منحنيات  الاطة استادا  جها  المكسوب  لعينات دراسة الاوا  الريولوجية  بإع 

 .(6) شك ال في كماالعينات الماتبرة لك  

 

 الفاصولياءلخالئط دقيق القمح ودقيق  Mixolab المنحنى القياسي المسجل بواسطة جهاز .(4)الشكل 

نسَ  ابسَتبدا  مَ  ارتفَاع في معقم الاطة  الماتبَرة  ارتف  متوس   مد تّكوع العجيد يطحخ ( 7الجدو  ) مد خط 

إذ يتبثر  مد تّكوع العجيد بشك  كبير باااةص البروتيد  ،عينة الشاهدم   مقارنةوبفارق معنو   الفاصولياباتلفة  لدقي   الم

المحتوم البروتيني ويفسر ذل  بسَب  قَدرة الجزيئَات البروتينيَة علَد ربَ  المَاب الحَر  بارتفاعحي  يرتف  ه ا الزمد  ،وكميت 

متوسََ  نسََبة امتاََا  المََاب ، إب اع  (Rasper ،9111؛ Chopin Mixolab User’s Manual ،9110) بنسََبة أكبََر

( ، لكنََ  انافََا مََ  ارتفََاع نسََبة النشََاب %79علََد قيمََة عنََد نسََبة ابسََتبدا  )أابسََتبدا  ووصََ   نسََ  مََ  ارتفََاع  ت بََ  

وجود فروق مطحقة م  ا الاطة  والتي أثرت علد نسبة الماب الممتص، المتضرر بالتزامد م  ارتفاع نسبة البروتيد في بع

 .(7كما في الجدو ) المتوسطاتمعنوية بيد 

ق بعض االختباراا المستحصل عليها بواسطة جهاز المكسوالب لخالئط من دقيمتوسطاا  .(3الجدول )

الفاصولياءالقمح ودقيق   

 الخلطة
زمن تكون العجين 

 )د(

امتصاص 

%الماء  
لثباتية )د(ا  رقم السقوط)ثا( 

 1a 52a 4 a 330a الشاهد
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7%  1ba 49.5b 4b 352ba 

12%  4c 50.8c 5c 399c 

17%  4dc 54.3d 5dc 417dc 

22%  4.6ecd 57e 8e 442e 

27%  4.7fecd 61.9f 8. f 372fb 

32%  4.6gfecd 63.5g 9g 348gab 

LSD0.01 0.252 9.07 0.22 23.07 

 

علَد التَوالي بالنسَبة  تقريبَا   دقَاة  9و  6بَيد تراوحَ  المدروسَة فقَد  للاطةَ العجَيد  ثباتيَ  لمتوس   مَدأما بالنسبة 

لعمليَة  اوه ا يد  علد قوة الشبكة البروتينية وجَودة البَروتيد ومقاومتهَ ،.(3كما في الجدو  رقم) %72و %6ابستبدا  لنس  

 ,Živančev, Torbica, Mastilović, Knežević, & Đukić؛ Rasper ،9111؛ 0669)الاَال  ، عبَود؛،  العجَد

2012) ). 

والَ   ترافَ  مَ   %99 الفاصَوليابابستبدا  بدقي  نسبة  عندأعلد قيمة لرقم السقوط .( أع 7يو   الجدو  رقم )كما 

 نسَ  ابسَتبدا معنوية بيد الالطات الماتلفة ماعَدا  الشاهد وبفروق عينةبينما أق  قيمة كان  في  ،AACCانافاض في نسبة 

 ( لم تكد معنوية.%79و %6م   )الشاهد

 ،ممَا يسَه  مقارنتهَا اب َافات الماتلفَةبرمجيَات جهَا  المكسَوب  بعَرض الاَوا  الريولوجيَة لكافَة  ومد خَط 

 ..( 7)ة الشك ك ل  يمكد مقارنة ابستادا  النهاةي مد خط  الشبكة السداسي

التَََي تعطَََي التنبَََإ بالتاَََني  المطةَََم واألمثَََ  لاطةَََ  الَََدقي  الماتبَََرة، والتَََي  (.6)الماططَََات فَََي الجَََدو  مَََد خَََط  

مََا نسَََبة أاختلََف حسََ  نسََ  ابسََتبدا  مََد دقيَََ  الفاصََولياب، فيََتم توجيََ  صََناعة الشََاهد مَََد الََدقي  الََد المعكرونََة، 

َََيط  خواصَََها %6ابسَََتبدا  ) َََولي، أمَََا النسَََبة ( فتحسَََن  قل َََة والرافي َََ  صَََناعتها نحَََو المعكرون التاَََنيعة ويفضَََ  توجي

فََََإع ارتفََََاع ( %99و  %06( فلََََم تاتلََََف عََََد النسََََبة السََََابقة فََََي التاََََني ، وبالنسََََبة إلََََد نسََََبة ابسََََتبدا  )09%)

ََََز،  ََََولي والاب ََََة والرافي ََََد المعكرون ََََ  صََََناعتها ال ََََد البََََروتيد يناََََ  بتوجي ََََيط م ََََا قل ََََ  )أمحتواه ََََا النس و  %96م

 .( فكان  مناسبة لاناعة الرافيولي79%
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 االستخدام النهائي للمزائج من دقيق القمح ودقيق الفاصولياء باستخدام جهاز المكسوالب  (.4) الجدول

 إلى الدقيق% الفاصولياءنسب إضافة 

 الشاهــــد 7%

Ravioli Noodles Noodles 

   

12% 

Ravioli Noodles 

  

17% 

Bread Ravioli Noodles 
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 سوالب.(  االستخدام النهائي للمزائج من دقيق القمح ودقيق الفاصولياء باستخدام جهاز المك4)تابع الجدول 

22% 

Bread Ravioli Noodles 

   

32% 27% 

Raviolo Raviolo 

  

 

 االستنتاجاا: .6

بالتالي  يادة القيمة التت ويَة في الاوا  الريولوجية م  ارتفاع نسبة ابستبدا  و إلد تحسدارتفاع نسبة البروتيد أدم  (0

 للمابو ات.

 مد امتاا  اليود م   يَادة نسَ  ابسَتبدا  مَد متوس  النشاب المتضرر وانافا المئوية لمتوس  نسبة الت ب ب    (9

 دقي  الفاصولياب البيضاب

 .صولياب مد ثباتية العجيد  م   يادة نس  ابستبدا  مد دقي  الفامتوس   مد تّكوع العجيد و متوس  ارتف  (7

 .%99ارتف   مد رقم السقوط م  ارتفاع نسبة ابستبدا  حتد  (6

اختلف التاني  النهاةي ابمث  للاطةَ  الماتبَرة مَ  اخَتطف نسَ  ابسَتبدا  حيَ  ترواحَ  بَيد صَناعة البسَكوي   (0

ناسََبة روتيد مقارنََة مََ  عينََة الشََاهد التََي كانََ  مبََبسََب  تحسََد المحتََوم مََد الوالمعكرونََة  والرافيََولي والابََز 

 لاناعة المعكرونة.
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 بارتفاع رقم السقوط وانافاض نسبة النشاب المتضرر. %06تميزت نسبة ابستبدا   (9

 التوصياا والمقترحاا:. 7

لطستادا  النهاةي األمث  للحاو   الفاصوليابنس  استبدا  مد دقي  مد الاطة  الماتبرة ب ك  خلطةيوصد بتوجي   (0

 المانعة. ةالابيزيعلد أعلد جودة للمنتجات 

 علد بعا المقايي  وخاصة مقايي  المكسوب .لمعرفة تبثيرها التلوتيد ونوعية بروتيد  دراسة نسبة  (9

معقََم الاََوا   فََي  تحسََدحيََ  لََوحخ  ابسََتبدا  مََد دقيََ  الفاصََوليابمََد  %79أكثََر مََد يمكََد دراسََة  يََادة  (7

 .  والتانيعية التكنولوجية والريولوجية

 . المراجع8

 منشورات جامعة حل . تكنولوجيا الحبو  )النقر (.(. 0669. )عبود ،الاال 

  . 996(. علو  األطعمة التجريبية. صفحة 9110. )عفاف الجديلي
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 ملحق

 ودقيق الفاصولياء من جهاز المكسوالب لمزائج من دقيق القمح المخططاا البيانية المستحصل عليها

نسب 

االستبدال من 

دقيق 

 الفاصولياء

 المخطط البياني

7% 

 

12% 

 

17% 
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 الفاصولياءمن جهاز المكسوالب لمزائج من دقيق القمح ودقيق  تحصل عليهاتابع المخططاا البيانية المس

نسب 

االستبدال 

من دقيق 

 الفاصولياء

 المخطط البياني

22% 

 

27% 

 

32% 
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  في الجامعات العربية أعضاء هيئة التدريسلدى  ترقيات الرتب األكاديميةاالنتحال في أبحاث 

Plagiarism in Academic Ranks Promotion Research among Fculty Members in Arab 

Universities 

 علي لطفي قشمر الدكتور/إعداد 

 فلسطين ،أريحا، جامعة االستقالل

Email: alilutfe@gmail.com 

 

 :الملخص

في الجامعات  أعضاء هيئة التدريسلدى  ترقيات الرتب األكاديميةاالنتحال في أبحاث  معرفة مدىإلى  ت الدراسةهدف

في التصدى  الجامعات العربيةجهود على  التعرف، فضال عن جهعال وطرق وأسبابه االنتحال أشكالعلى  والتعرف ،العربية

  .تلك األهدافلتحقيق اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي حيث موقعها على اإلنترنت،  الظاهرة من خالل هلهذ

( أبحاث قدمت للترقيات األكاديمية لدى أعضاء هيئة التدريس في الجامعات العربية، 605تكونت عينة الدراسة من )

ول من العام ( والفصل األ0000/0002( خالل الفصل الثاني من العام األكاديمي )turntinحيث تم فحصها ببرنامج )

 (.0002/0000األكاديمي )

أبحاث ترقيات الرتب من  %20فيما يقارب  غير مقبولةأظهرت نتائج الدراسة أنه ال زال الى اآلن نسب االنتحال 

، وان هناك ضعف في االجراءات والبروتوكالت المتبعة للحد من األكاديمية لدى أعضاء هيئة التدريس في الجامعات العربية

  تحال.ظاهرة االن

بالجامعات  االنتحالإلى مجموعة من التوصيات من أهمها: توفير برامج كشف  ثبناء على نتائج الدراسة توصل الباح

وأسبابه  االنتحال، وتدعيم مقررات مناهج البحث العلمي بما يتعلق بمفهوم االمانة العلميةثقافة  التدريب عليها لنشروالعربية 

عمل بروتوكوالت تعاون بين اتحاد الجامعات العربية وعمادات  ،بشكل تطبيقي وعقوباته وبرمجيات الكشف عنه وتدريسه

إلنتاج الفكري دعم الالرسائل الجامعية وأبحاث أعضاء هيئة التدريس ودوريات الجامعات العربية  توثيقلالجامعية المكتبات 

 ات كشف االنتحال بالمحتوى الرقمي العربي من ناحية أخرى.برمجي وتزويدالعربي من ناحية و

 .ترقيات الرتب األكاديمية، أعضاء هيئة التدريس، الجامعات العربية، االنتحال الكلمات المفتاحية:
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Plagiarism in Academic Ranks Promotion Research among Fculty Members in Arab 

Universities 

 

Abstract: 

       The aim of the study was to know the extent of plagiarism in the research of academic grade 

promotions, to identify the forms of plagiarism and its causes and methods of treatment, and to 

learn about the efforts of Arab universities in addressing this phenomenon through its website, 

where the study relied on the analytical descriptive curriculum to achieve its objectives.  

        The study sample was made up of (506) researches submitted for academic promotions in 

Arab universities, where they were examined by (turntin) during the second semster of the 

academic year (2020/2021) and the first semester of the academic year (2021/2022). 

        The results of the study showed that plagiarism rates are still unacceptable in nearly 92% of 

the research of grade promotions in Arab universities, and that there is a weakness in the 

procedures and protocols used to reduce the phenomenon of plagiarism. 

        Based on the results of the study, the researcher reached a set of recommendations, the most 

important of which are: providing plagiarism detection programs in Arab universities and 

training them to publish the culture of scientific honesty, and strengthening the courses of 

scientific research curricula with regard to the concept of plagiarism and its causes and penalties 

and the software of detection and teaching in an application, the work of cooperation protocols 

between the Union of Arab Universities and the pillars of university libraries to document 

university thesis and research of faculty members and arab university periodicals to support Arab 

intellectual production on the one hand and provide software to detect plagiarism in digital 

content  Arabic on the other hand. 

Keywords: Plagiarism, Arab universities, Faculty members, Promotions in academic ranks. 

 

 :مقدمة

إن أساس تقدم المجتمعات هو البحث العلمي ألنه يعتبر بوابة التعبير عن اإلبداع والدليل الصادق على القدرة العلمية 

إلى  قد تصل التي يترتب عليها عواقب وخيمةو خطورة المشكالت األكاديمية كثريعتبر االنتحال واحداً من أالمتميزة؛ ولهذا 

وهو إثراء المجاالت العلمية بالمعارف  ؛إنهاء المسيرة العلمية للباحث، وذلك ألنها تتعارض مع الهدف األسمى للبحث العلمي

 الجديدة، واالرتقاء بالمجتمعات واألفراد.
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على أنه يخدع نفسه في المقام األول، فهو أيضاً ال يقدم أي جديد للعلم، بل يكرر فالباحث الذي يقوم باالنتحال عالوة 

ويعيد ما هو موجود بالفعل ولكن مع بعض التعديالت وبدون توثيق، وأحياناً يقوم بنسخ النص األصلي كما هو بال تعديل! لذلك 

 اظ على أهداف البحث العلمي، واستمرار فعاليته.يجب أن تتم محاربة السرقة العلمية بكافة الطرق والوسائل الممكنة للحف

، بينما (0022، مجمع اللغة العربيةفي المعجم الوسيط "انتَحَل الشيء: ادَّعاه لنفسه وهو لغيره".  ) االنتحالعرف ي

بحيث نقل العبارات أو األفكار من مصدر منشور أو غير منشور دون اإلشارة إلى مؤلفها، بأنه: " االنتحاليعرف الخطيب 

 (0002الصبحي، . )تظهر المعلومة المنقولة للقارئ وكأنها من أفكار كاتبها"

: "السطو على أفكار اآلخرين المنشورة على شبكة اإلنترنت من بحوث ومقاالت بأنه االنتحاليعرف السالم و

والغش والقرصنة والسطو على المادة العلمية بمختلف اتجاهاتها األدبية  ودراسات ذات قيمة علمية، بما في ذلك اإلنتحال

 (0020والفكرية".  )السالم، 

لظهور وانتشار نظرا  -في هذا العصر- تها قد تزايدتحد إال أن، موجودة منذ بداية التدوينال من القضايا االنتحالأن 

اكتشاف  علىاإللكترونية ساعدت ومن جهة اخرى فأن المواقع  .ويباستخدام مصادر المعلومات اإللكترونية المتاحة في بيئة ال

 المتخصصة.محركات بحث و االنتحالالسرقات من خالل برمجيات كشف  ههذ

، وفي الجامعات وفي مختلف مجاالت النشر العلمية واألدبية موجودة بكل دول العالمظاهرة عالمية  االنتحالن إ

 (0020)إسماعيل، . ابتليت بها الجامعات واألوساط العلمية وهي من اآلفات التي، ومؤسسات النشر

 :مشكلة الدراسة

رغم أن االنتحال موجودة منذ بدء التدوين، إال أن حدتها قد تزايدت في الفترة الراهنة بشكل كبير نظراً لظهور وانتشار 

استخدام مصادر المعلومات اإللكترونية المتاحة للجميع، ومن ثم أصبح الوضع أكثر سهولة للوصول إلى المعلومات ومصادرها 

 ((Talpos, 2007في البيئة اإللكترونية.  

ترقيات ما نسبة االنتحال في أبحاث تتحدد مشكلة الدراسة من خالل اإلجابة على السؤال الرئيس للدراسة التالي: 

 في الجامعات العربية؟ أعضاء هيئة التدريسلدى  الرتب األكاديمية

 أسئلة الدراسة:

 في ضوء مشكلة الدراسة ثمة عدة تساؤالت تحاول الدراسة اإلجابة عنها هي:

وفقاً للمجموع  نسب االنتحال في أبحاث ترقيات الرتب األكاديمية لدى أعضاء هيئة التدريس في الجامعات العربيةما  -

 ؟الكلي

ما نسب االنتحال في أبحاث ترقيات الرتب األكاديمية لدى أعضاء هيئة التدريس في الجامعات العربية وفقاً لمتغير  -

 الكلية؟

لرتب األكاديمية لدى أعضاء هيئة التدريس في الجامعات العربية وفقاً لمتغير ما نسب االنتحال في أبحاث ترقيات ا -

 الرتبة االكاديمية؟

ما نسب االنتحال في أبحاث ترقيات الرتب األكاديمية لدى أعضاء هيئة التدريس في الجامعات العربية وفقاً لمتغير  -

 ؟لجامعةتصنيف ا
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 الدراسة: أهمية

في الجامعات بين الباحثين تلك التي انتشرت في اآلونة األخيرة  -االنتحال- من موضوعها تستمد الدراسة أهميتها

 على منظومة البحث العلمي. هومدى تأثير، نتيجة كثرة النشر اإللكتروني، مما سهل عملية النقل في البيئة اإللكترونية؛ العربية

الدراسات التي تتناول الموضوع على ندرة يالحظ دور الجامعات في التصدى لهذة الظاهرة على المستوى األجنبي، ورغم 

 .المستوى العربي

 أهداف الدراسة:

 :إلى ةتهدف الدراس

 .الجامعات العربيةب وطرق عالجها االنتحالالتعرف على أشكال وأسباب   -

 .االنتحال عن لكشفالمستخدمة لوأدواتها  من خالل سياساتها وذلك االنتحالفي الحد من  الجامعات العربيةدور   -

 بالجامعات العربية. ترقيات الرتب األكاديميةكشف نسب االنتحال في أبحاث  -

 حدود الدراسة:

في  أعضاء هيئة التدريسلدى  ترقيات الرتب األكاديميةمدى االنتحال في أبحاث  التعرف على الحدود الموضوعية: -

 الجامعات العربية

( والفصل األول من العام األكاديمي 0000/0002خالل الفصل الثاني من العام األكاديمي ): الحدود الزمنية -

(0002/0000.) 

 .العربيةالجامعات : الحدود المكانية -

 النظري: اإلطار

 أشكال االنتحال؟

ليست بحاجة إلى توثيق فالجميع يعرفها، وبناًء على  هذه المعلوماتبعض المعلومات والبيانات تعتبر معرفة عامة وأن 

 .جيداً حتى يستطيع تحديد ما يجب توثيقه، وما يمكن ذكره بدون مصدر عيطلذلك يتوجب على الباحث أن 

امة والتي تبدأ من انتحال نسب بسيطة إلى السرقة الت االنتحالأشكال  على أعضاء هيئة التدريسإتفاق بين  هناك

ال التي تم التوصل إليها من خالل مراجعة األدب التربوي توضيح من خالل هذه الدراسة بعض أشكال االنتحللبحث، ويمكن 

لى جرائم االنتحال والسرقات العلمية، وكذلك وهي من أع بهذ الخصوص، ومنها: سرقة بحث بكامله وكتابة اسم الباحث عليه

ودون ذكر المصدر، ومن أشكال االنتحال أيضاً ترجمة الباحث نقل معلومات بنصها دون وضعها بين عالمتي اقتباس "   " 

لبحث وتقديمه على أنه عمل شخصي خاص به، وكذلك أخذ أفكار الغير والتعبير عنها بأسلوبه دون ذكر المصدر، وأيضاً تبادل 

 بحث عداد اآلخرين أو إاألفكار والمعلومات مع الزمالء ووضعها في البحث دون ذكر المصدر، ومنها أيضاً شراء األبحاث من 

لى الباحث اآلخر تسهيل إجراء السفر والتغدية المالية إعداد الباحث كامالً في حين يتو حيث يتولى باحثمشترك مع اآلخرين 

خذ الباحث أجزاء من االنتحال بأن يأقد يكون للمشاركة في مؤتمرات خارجية والتغطية المالية لرسوم نشر البحث، وأخيراً  

 سابقة دون اإلشارة لذلك.أبحاثه ال

 وبناء على ما سبق يمكن تصنيف أشكال االنتحال بما يأتي:
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: والمعروف أيضاً باسم االنتحال المباشر، أي استخدام نص كامل من مقال أو دراسة، بدون أي تعديل، النسخ واللصق -

 وبدون توثيق، ويعتبر هذا النوع من أخطر أنواع السرقات العلمية.

: وهو أن يقوم الباحث بسرقة أجزاء مختلفة من المصدر األصلي لتكوين فقرة جديدة، وإدراجها الفسيفسائياالنتحال  -

الفقرة  عادة صياغةفي عمله على أنها ملكية فكرية خاصة به، وعلى الرغم من الجهد الكبير الذي يقوم به الباحث إل

 تذة المتخصصين اكتشاف هذا النوع من السرقات العلمية.من السهل على األسا هوإظهارها على أنها من اجتهاده، إال أن

: ويحدث االنتحال الذاتي عندما يقوم الباحث باستخدام فقرات من أعماله السابقة بدون االنتحال الذاتي )سرقة الذات( -

 أن يوثقها بشكل رسمي، وعلى الرغم من أن األمر جنوني بعض الشيء، أن تتم معاقبة الباحث على االقتباس من

أعماله الخاصة، إال أن القراء يتوقعون من الباحث أن يكون صادقاً تماماً معهم، كي يتمكنوا مع تصديق نتائج دراسته 

 وهم مطمئنون، كما أن القانون يجب أن يكون صارماً للحفاظ على أصالة البحث العلمي.

بلٍغ من المال، يمكن اعتباره من أنواع إن استئجار شخص ما لكتابة دراسة كاملة مقابل م شراء األبحاث من اآلخرين: -

للملكية الفكرية لآلخرين، على الرغم من  -بشكل أو بآخر-االنتحال العلمي، حيث أن عملية شراء األبحاث هي سرقة 

 (Batane, 2010) االتفاق المبرم بين الطرفين.

  ؟االنتحالسباب أ

وكذلك  ،االنتحالعدم وضوح مفهوم هو: ن أكثرها أإلى يشير ، فالبعض االنتحالالتي تكمن خلف  المسوغاتتعددت 

شير ي فيما القيام بهذا العمل. باحثيناعتياد الأضف لذلك ، واالستشهاد بها من المراجع لالقتباسعدم معرفة الطريقة الصحيحة 

سهولة والوقت،  : ضيقأهمهاألسباب  سونهيمار اإال أنهم ما زالو االنتحالبمفهوم  باحثينأنه بالرغم من معرفة الاألدب التربوي 

تختلف باختالف  اكما أنه كثرة مواقع بيع األبحاث الجاهزة.فضال عن ، من خالل الفضاء االلكترونيالوصول إلى المعلومات 

نقص  هو االنتحالاألسباب األساسية وراء  ويمكن أن يكون من .ألوساط األكاديميةالمستويات التعليمية والتنوع الثقافي ل

سرعة على الباحثين بهدف  وعدم كفاية الوقت مع الضغط ،لدى الباحثين حول الموضوع، وضعف مهارات الكتابةالمعرفة 

  النشر.

 ويمكن اجمال أسباب االنتحال بما يأتي:

 ضعف مستوى القيم التي يمتلكها الباحث فيقوم بممارسة االنتحال. -

 باالنتحال.بحثية خاطئة تدفعه للقيام  امتالك الباحث لثقافة -

 ضعف مستوى الباحث مما يدفعه النتحال أفكار غيره. -

 انتشار التجارة البحثية ساهم في تفشي ظاهرة االنتحال. -

 سهولة الوصول للمعرفة من خالل الفضاء االلكتروني والتي تغري الباحث وتدفعه لالنتحال. -

 امل باالنتحال.استعمال المناهج التقليدية دون أي تجديد أو تغيير يدفع الباحث للتع -

 طرق عالج االنتحال؟ 

تحتاج إلى بناء منظومة  االنتحاليوضح إسماعيل أن مكافحة ، حيث ليس باألمر الهين االنتحالعالج ظاهرة ن إ

 (0020)إسماعيل، ، وتطوير مهارات الباحثين العلمية. أعضاء هيئة التدريسأخالقية، ورفع كفاءة 
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 وتتمثل في استخدام ذات التأثير الفوري: الطريقة هماو للتخلص من االنتحال ينتطريقإلى أن هناك  عبد الباقي يشيرو

 .ر لجان متخصصة لهذا الغرضي، وتوفهابرمجيات كشفلكشف السرقات و المواقع المتخصصة

 وتوعيةالظاهرة على الفرد والمجتمع،  التوعية بخطورة: تمثل فيتوعلى المدى البعيد  افتأثيره ىخراأل ةأما الطريق 

 (0026)عبد الباقي،  قوانين التي تعاقب عليها.وضع اللوائح وال، والمجتمع األكاديمي بها

أن أكد ، حيث للصوص العلم يتمثل في المالحقة القانونية واإلعالمية لعالج االنتحالأن الحل األمثل  محمودفيما يرى 

توجد حيث وعلى رأسها الجامعات  هيئة التدريسأعضاء كفيلة لردع هؤالء، لكن المشكلة في  قوانين الملكية الفكرية

 (0026. )محمود، االنتحالاألماكن التي يكثر فيها في  وسوء استخدام السلطة والرشوة المحسوبيات

، حيث استقال رئيس دولتي المجر وألمانيا هامنالكثير من الدول في هذا الشأن ونهج اتبعته أن محاربة االنتحال 

كارل تيودور،  منه، كما استقال وزير الدفاع األلماني الدكتوراهوتم سحب درجة  االنتحالالتهامة ب جمهورة المجر بال سميث

 لنفس السبب. (0022)ومن بعده وزير التربية والتعليم أنيت تشافان في عام 

البحث عن اإلحتياجات المعلوماتية، وكيفية على  التعرف من خالل االنتحالتجنب  أعضاء هيئة التدريس ينبغي علىو

 ، وكتابة االستشهادات المرجعيةالباحثدم ، واستخالص المعلومات التي تخلحصول عليها من المكتبات واإلنترنتاالمعلومات و

أو الثقافة كله ما يسمى بالوعي المعلوماتي  وهذا .حقوق الملكية الفكريةوألمانه العلمية على ا حفاظاً  بالشكل الصحيح

 .المعلوماتية

 جهود الجامعات العربية في الحد من االنتحال؟ 

هناك جوانب ، فنظرا لتعدد مجاالتها وتشعبها االنتحال للحد من الجامعات العربيةال يمكن حصر الجهود التي تبذلها 

 يوضحنبثالث مؤشرات نكتفي و ،االنتحالمتعلقة بالبحث العلمي، وبالتوعية، وبالرقابة والمتابعة والعقوبات، وبرنامج كشف 

 .بهذا الجانب الجامعات العربيةاهتمام 

( يتم Turnitinحيث أن النسب المئوية لالنتحال في برنامج ) ،االنتحاللكشف  Turnitin))برنامج باألول متعلق  -

 التعبير عنها بألوان مختلفة وفق تصنيف كل نسبة لالنتحار وفق ما يلي:

 ال توجد نص مطابق   األزرق

 (. )نسبة االنتحال مقبولة(%02-%02) نص مطابق من  األخضر

 (. )نسبة االنتحال غير مقبولة(%22-%06نص مطابق من )  األصفر

 (. )نسبة االنتحال غير مقبولة(%42%60نص مطابق من )  البرتقال

 (. )نسبة االنتحال غير مقبولة(%200-%46نص مطابق من )  األحمر

للتعرف على  الجامعات العربيةقع كل كلية من كليات اومو االلكترونية الجامعات العربيةقع امو فحصب يتعلق الثاني -

  ،االنتحالمتعلقة بوال الجامعات العربيةالجهود المبذولة من قبل 

، Turnitin)برنامج )في الجامعات العربية من خالل  ترقيات الرتب األكاديميةأبحاث من فحص بعض الثالث يتعلق  -

في تلك األبحاث، وهل جهود الجامعات العربية بهذا الخصوص أتت بنتائج فعلية في بهدف التحقق من نسب االنتحال 

 سبيل القضاء على ظاهرة االنتحال في أبحاث ترقيات الرتب األكاديمية في أعضاء هيئة التدريس.
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تابعا لشركة  (2225)يعمل على اإلنترنت، صدر عام  االنتحالهو نظام إلكتروني لكشف  (Turnitin)برنامج 

(IPAradigms)  لغة من بينها اللغة العربية، يستخدم  (20)أعلنت الشركة تدعيمه لعدد  (0002)األمريكية. وفي عام

 آالف مؤسسة تعليمية في العالم.  (20)البرنامج من قبل أكثر من 

مليون مقالة  (260)مليون بحث، وما يزيد عن  (040)يعتمد في كشف السرقات على قاعدة بيانات تغطي أكثر من 

أخرى من خالل الشراكة مع مكتبات عالمية، حيث يتم المضاهاة بين النص المراد معرفة حالته ومحتوى قاعدة بياناته، ويتم 

 (0026)عبد الفتاح،  إعطاء تقرير مفصل عن كل عملية نسخ مع توضيح المصدر المنسوخ منه. 

 ومن منتجاب البرنامج كل من:

- Feedback Studio 

- Gradescope 

- iThenticate 

- Turnitin Originality 

- Turnitin Similarity (https://www.turnitin.com/ar) 

أعضاء هيئة من خالل تطبيقه على أبحاث  االنتحاللمنع  (Turnitin)عن استخدام برنامج  الجامعات العربيةأعلنت و

أعضاء الستخدام همية توافر نسخة من البرنامج ومن األ. المتقدمين للترقية، والرسائل الجامعية وأيضا الكتب العلمية التدريس

 بأنفسم والتدريب عليه. هيئة التدريس

 منهج الدراسة:

أعضاء  اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي لدراسة مدى االنتحال في أبحاث ترقيات الرتب األكاديمية لدى

هيئة التدريس في الجامعات العربية، حيث يعرف المنهج الوصفي التحليلي بأنه "ذلك المنهج الذي يعتمد على دراسة الظاهرة 

كما توجد في الواقع ويهتم بوصفها وصفا دقيقا، ويعبر عنها كيفيا أو كميا. فالتعبير الكيفي يصف الظاهرة ويوضح خصائصها، 

ا وصفا رقميا يوضح مقدار هذة الظاهرة أو حجمها أو درجة إرتباطها مع الظواهر األخرى". أما التعبير الكمي فيعطيه

 (0026)عصاصه وآخرون، 

ومن ثم فهو أنسب المناهج للتعرف على المشكلة ودراستها بشكل صحيح بهدف التوصل إلى النتائج، ومعرفة األسباب 

 .لف هذة النتائج إيجابية أو سلبيةالتي تكمن خ

 لدراسةمجتمع ا

الجامعات العربية خالل  التدريس فيتكون مجتمع الدراسة من أبحاث ترقيات الرتب األكاديمية لدى أعضاء هيئة 

 (.0002/0000( والفصل األول من العام األكاديمي )0000/0002الفصل الثاني من العام األكاديمي )

 عينة الدراسة:

الجامعات العربية،  التدريس في( أبحاث قدمت للترقيات األكاديمية لدى أعضاء هيئة 605) الدراسة منتكونت عينة 

( والفصل األول من العام 0000/0002( خالل الفصل الثاني من العام األكاديمي )turntinحيث تم فحصها ببرنامج )

 (.0002/0000األكاديمي )
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 ( توزيع عينة الدراسة وفقا لمتغيرات الدراسة1جدول )

 النسبة المئوية التكرار المتغير

 الكلية
 %79 222 الكليات اإلنسانية

 %21 204 الكليات العلمية

 %100 505 المجموع

 الرتبة االكاديمية
 %50 205 أستاذ مشارك

 %20 000 أستاذ دكتور

 %100 505 المجموع

 تصنيف الجامعة
 %22 022 حكومية

 %60 052 أهلية أو خاصة

 %100 505 المجموع

 

( يتضج أن أعلى نسبة ممثلة من أبحاث ترقيات الرتب األكاديمية حسب متغير الكلية كان 2من خالل الجدول رقم )

لصالح (، في حين أن الرتبة االكاديمية لعضو هيئة التدريس فكانت %42لصالح كليات الكليات اإلنسانية حيث كانت نسبتها )

(، في حين كانت نسبة األبحاث لمن حصلوا على رتبة %50أستاذ مشارك نسبتها )األبحاث المممثلة لمن حصلوا على ترقية 

ل من الجامعات (، وأخيراً حسب تصنيف الجامعة فكانت العينة الممثلة متساوية النسب تقريباً لك%20استاذ دكتور هي )

 (.%60ات األهلية والخاصة فكانت )(، أما النسب المئوية التي تمثل الجامع%22نسبة المئوية لها )ال الحكومية  حيث بلغت

 

 نتائج الدراسة ومناقشتها:

لدى أعضاء هيئة  ترقيات الرتب األكاديميةما نسب االنتحال في أبحاث للدراسة المتمثل في:  الرئيسياإلجابة على السؤال 

 الجامعات العربية؟التدريس في 

 تم التعبير عن سؤال الدراسة الرئيسي بمجموعة من األسئلة الفرعية. ولإلجابة على سؤال وللوصول إلى إجابات دقيقة

األول والذي نصه: ما نسب االنتحال في أبحاث ترقيات الرتب األكاديمية لدى أعضاء هيئة التدريس في الجامعات  الدراسة

 العربية وفقاً للمجموع الكلي؟

ترقيات الرتب األكاديمية لدى أعضاء هيئة التدريس في الجامعات العربية من أبحاث من أجل تحديد نسب االنتحال في 

 (0فقد تم الحصول على النتائج الموضحة في الجدول رقم ) Turnitin)خالل برنامج )

 المئوية وفق النسب االنتحال في أبحاث ترقيات الرتب األكاديمية لدى أعضاء هيئة التدريس في الجامعات العربية(: 2جدول رقم )

 المجموع الكلي ا  ، مصنف وفق(Turnitinالمعتمدة في برنامج )

 المتغير

دد
لع
ا

 

نص مطابق من 

(01%-22%) 

نص مطابق من 

(25%-24%) 

نص مطابق من 

(50%42%) 

نص مطابق من 

(45%-100%) 
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 %45 230 %14 73 %32 163 %08 40 506 المجموع الكلي

          

 ت("، حيث بلغ%200-%46أعلى نسبة انتحال كانت ضمن فئة "نص مطابق من )( يتضج أن 0من خالل الجدول رقم )        

(، وبخصوص فئة "ال %02) حيث بلغت(" %02-%02ى نسبة مئوية هي للفئة "نص مطابق من )ن(، في حين كانت أد26%)

ضمن األبحاث التي تم فحص  ة( باللون األزرق فهي غير موجودTurnitinتوجد نص مطابق " والتي يعبر عنها في برنامج )

وث األكاديمية والتي يتم من خاللها الرجوع إلى ما يتعلق باإلطار النظري في البحنسب االنتحال بها، وهذا منطقي وخاصة في

آلن نسب االنتحال مرتفعة جداً فيما يقارب نصف أبحاث الى اأنه ال زال  والدراسات السابقة، وهذا يدل علىبوي األدب التر

في  ضعف االجراءات المتبعة على  ، وهذا يدلترقيات الرتب األكاديمية لدى أعضاء هيئة التدريس في الجامعات العربية

 ذا المجال حتى اآلن.ه ما يخصالجامعات العربية في

ما نسب االنتحال في أبحاث ترقيات الرتب األكاديمية لدى أعضاء الثاني والذي نصه:  الدراسة ابة على سؤالإلجل

 هيئة التدريس في الجامعات العربية وفقاً لمتغير الكلية؟

النسب (: االنتحال في أبحاث ترقيات الرتب األكاديمية لدى أعضاء هيئة التدريس في الجامعات العربية وفق 3جدول رقم )

 متغير الكليةل ا  (، مصنف وفقTurnitinالمئوية المعتمدة في برنامج )

 المتغير

دد
لع
ا

 

نص مطابق من 

(01%-22%) 

نص مطابق من 

(25%-24%) 

نص مطابق من 

(50%42%) 

نص مطابق من 

(45%-100%) 
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و
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ة 
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ن

 

 الكلية
 %40 161 %17 67 %35 141 %80 30 399 الكليات اإلنسانية

 %64 69 %06 60 %21 22 %90 10 107 الكليات العلمية

        

( للفئة "نص مطابق من %52بنسبة ) علميةنتحال كانت للكليات الأعلى نسبة ا( يتضج أن 2من خالل الجدول رقم )         

 علمية(" لصالح الكليات ال%42%60( عن الفئة "نص مطابق من )%05هي )("، في حين كانت أدنى نسبة 200%-46%)

" وأدناها (%200-%46نص مطابق من )( للفئة "%20في حين أن الكليات اإلنسانية كانت أعلى نسبة انتحال وهي ) .كذلك

 (".%02-%02( للفئة "نص مطابق من )02%)

النتحال في أبحاث ترقيات الرتب األكاديمية لدى أعضاء إلجابة على سؤال الدراسة الثالث والذي نصه: ما نسب ال

 هيئة التدريس في الجامعات العربية وفقاً لمتغير الرتبة األكاديمية؟
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(: االنتحال في أبحاث ترقيات الرتب األكاديمية لدى أعضاء هيئة التدريس في الجامعات العربية وفق النسب 2جدول رقم )

 متغير الرتبة األكاديميةل ا  (، مصنف وفقTurnitinالمئوية المعتمدة في برنامج )

 المتغير

دد
لع
ا

 

نص مطابق من 

(01%-22%) 

نص مطابق من 

(25%-24%) 

نص مطابق من 

(50%42%) 

نص مطابق من 

(45%-100%) 

ار
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و
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ة 
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الرتبة 

 االكاديمية

 %49 149 %11 33 %31 94 %10 30 306 أستاذ مشارك

 %41 81 %20 40 %35 69 %50 10 200 أستاذ دكتور

       

( لمن حصلوا على رتبة أستاذ مشارك عن الفئة "نص %22أعلى نسبة انتحال هي )( يتضج أن 2من خالل الجدول رقم )        

حصلوا على رتبة أستاذ دكتور عن الفئة "نص ( لمن %06("، في حين أن أدنى نسبة انتحال هي )%200-%46مطابق من )

أن حوالي نصف أبحاث ترقيات الرتب األكاديمية لدى أعضاء هيئة التدريس في  يدل (". وهذا%02-%02مطابق من )

 (، مصنف وفقاً لمتغير الرتبة األكاديمية فيها نسب انتحالTurnitinالجامعات العربية وفق النسب المئوية المعتمدة في برنامج )

 عالية تصل إلى االنتحال الكلي )السرقات العلمية الكاملة(.

إلجابة على سؤال الدراسة الرابع والذي نصه: ما نسب االنتحال في أبحاث ترقيات الرتب األكاديمية لدى أعضاء ل

 هيئة التدريس في الجامعات العربية وفقاً لمتغير تصنيف الجامعة؟

ترقيات الرتب األكاديمية لدى أعضاء هيئة التدريس في الجامعات العربية وفق النسب (: االنتحال في أبحاث 5جدول رقم )

 متغير تصنيف الجامعةل ا  (، مصنف وفقTurnitinالمئوية المعتمدة في برنامج )

 المتغير

دد
لع
ا

 

نص مطابق من 

(01%-22%) 

نص مطابق من 

(25%-24%) 

نص مطابق من 

(50%42%) 

نص مطابق من 

(45%-100%) 
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تصنيف 

 الجامعة

 %67 162 %00 00 %25 61 %80 20 243 حكومية

 %26 68 %28 73 %39 102 %80 20 263 أهلية أو خاصة

في الجامعات ( كانت ألعضاء هيئة التدريس %54أعلى نسبة انتحال وهي )( يتضج أن 6من خالل الجدول رقم )

("، في حين كانت هذه النسبة لدى أعضاء هيئة التدريس في الجامعات %200-%46الحكومية على الفئة "نص مطابق من )

( لدى أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الحكومية عن %00(، وكانت ادنى نسبة انتحال هي )%05األهلية والخاصة هي )

 (".%42%60الفئة "نص مطابق من )
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 يات:التوص

، واإلشراف والتحكيم ورقابي نظام إداري بتشكيلفي الحال  بالجامعات االنتحال لوقف نزيفإتخاذ التدابير الالزمة  -

 .االنتحالالجيد، واستخدام برمجيات كشف 

من خالل تضافر جهود المجتمع الجامعي بكل  البعيد على المدىبالجامعات  االنتحالإتخاذ التدابير الالزمة لوقف نزيف  -

 .منظومة ألخالقيات البحث العلمي بهدف وضع عناصره

من بتلك األخالقيات  المجتمع الجامعي توعية وتدريب وتعليمو تطوير مهارات الباحثين، ورفع كفاءة المشرفين، وتثقيف -

تها ، وإتاحالجامعات العربية بكلياتونصوص الوثائق عمل وورش  محاضرات وندواتمن  مختلف الوسائلخالل 

 .على االنترنت والمكتبات مواقع الجامعات والكليات علىإلكتروني و ل مطبوعبشك

 .تشجيع المنح والبعثاتفضال عن ، وتدعيم الباحثين ماديا ومعنويا، بالجامعات تدعيم ميزانية البحث العلمي -

أعضاء أبحاث جامعية،  رسائل) من مستودعات لكبما يم العربيةالجامعات  اتحادبروتوكوالت تعاون بين ثمة حاجة إلى  -

بهدف اإلتاحة  حادات المكتبات على مستوى العالماتو المكتبات الرقمية مع (دوريات الجامعات، هيئة التدريس

 .من ناحية أخرى االنتحالكشف برمجيات تدعيم ولألغراض البحثية من ناحية  العالمي اإللكترونية لإلنتاج الفكري

وعمادات المكتبات للجامعات بالدول العربية لتبادل الرسائل  الجامعات العربيةعمل بروتوكوالت تعاون بين اتحاد  -

إلنتاج الفكري العربي لألغراض دعم ا ودوريات الجامعات العربية بهدف أعضاء هيئة التدريسالجامعية وأبحاث 

 بالمحتوى الرقمي العربي من ناحية أخرى. االنتحالالبحثية من ناحية وتدعيم برمجيات كشف 

، وتطوير الجامعات العربيةب واإلشراف على تنفيذه الجامعات العربيةوضع برنامج للثقافة المعلوماتية من قبل إتحاد  -

 لتحقيق ذلك. اتبالجامع االستعانة بالخبرات المختلفةوتأهيل الكوادر المنوط بها القيام به و

 التدريب عليها لنشر ثقافة عدم االنتحال.بهدف  الجامعات العربيةب االنتحالتوفير برامج كشف  -

 وأسبابها االنتحالبما يتعلق بمفهوم  الدراسات العلياو الجامعية األولى تينبالمرحل تدعيم مقررات مناهج البحث -

 ، وتدريسها بشكل تطبيقي.وبرمجيات كشفها وعقوباتها

الطب، المكتبات، الفنون : اإلنتاج الفكري المتخصص في المجاالت المختلفة في أبحاث االنتحال ثمة حاجة لدراسة -

 .التطبيقية ...إلخ

 .االنتحال الحد منوأثره اإليجابي في  العلمي" مناهج البحث" مدى اإلفادة من مقرردراسة  -

 

 المراجع والمصادر:

 المراجع العربية

، المؤتمر العلمي العاشر لكلية التربوية أسبابة وطرق مكافحتهاالنتحال في البحوث (. 0020إسماعيل، علي إبراهيم ) -

، 0جامعة الفيوم، مج –، مصر، الفيوم: كلية التربية التربية بالفيوم )البحث التربوي في الوطن العربي: رؤية مستقبلية(

 . 250-222ص 
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 تطبيق تكنولوجيا الجيومكانية في آثار منطقة قري األثرية

Geospatial Technology Archaeologies Gari Region 

 طه الفضل طه علي إعداد الدكتور/

 جمهورية الخرطوم، األزهري، الزعيم جامعة المعلومات وتقنية الحاسب علوم كلية المعلومات، تكنولوجيا بقسم مشارك أستاذ

 السودان

Email: Tahapilot13@gmail.com  

 المستخلص: 

مجال نظم المعلومات الجغرافية واالستشعار عن بعد، ساهم مساهمة كبيرة في تطور واكتشاف العديد من  إن تطور 

لمنطقة قري، السودان باستخدام نظم المعلومات  المعالم األثرية، لذلك نجد دراستنا تناقش توثيق المعالم المكانية األثرية

لمنطقة قري، إضافة الي عدم  الجغرافية واالستشعار عن بعد، حيث نجد أن قلة في المعلومات الوصفية والمكانية للمعالم األثرية

الدراسة تتمثل  وجود تطبيق معلوماتي متكامل يسهم في توثيق هذه المعالم وتطويرها من خالل دعم متخذي القرار. إن أهداف

للمعالم  تصميم قاعدة البيانات المكانيةلمنطقة قري،  البيانات والمعلومات المكانية والوصفية للمعالم األثرية جمع وتصنيففي 

المعالم المكانية  إنتاج خريطةلمنطقة قري،  للمعالم المكانية األثرية تنفيذ تطبيق جغرافي مكانيلمنطقة قري،  المكانية األثرية

 تم أهمها:لمنطقة قري. اتبعت الدراسة المنهج الوصفي الميداني التطبيقي. توصلت الدراسة الي العديد من النتائج من  ثريةاأل

الفترة  حتىبمنطقة قري حيث تعود لفترات تاريخية مختلفة منذ العصور الحجرية  موقع أثري 02حوالي  تسجيل وحصر

ان منطقة قري ظلت معاصرة كل  المواقع يوضحكنائس. هذا التنوع والثراء في  -مقابر –اإلسالمية. تشمل مواقع استيطانية 

-مروي )من القرن الربع الميالدي  ما بعدمعالم،  8 م( ق 0022-022.22حجرية ) )عصور) ،السودانالفترات األثرية في 

معالم، الفترة االسالمية  4 م(  5124 –القرن السادس الميالدي  )منصفمعالم، الفترة المسيحية  4 الميالدي( السادس  القرن

لمنطقة قري، تنفيذ  تم بناء قاعدة البيانات المكانية للمعالم المكانية األثرية معلم غير محدده((. 0 معالم، و 1م(  5802 – 5121)

قري األثرية لمنطقة لمنطقة قري، تم إنتاج العديد من الخرائط والمعالم المكانية  تطبيق جغرافي مكاني للمعالم المكانية األثرية

خريطة لجميع المعالم، في العصر الحجري، الفترة ما بعد مروي، الفترة المسيحية، الفترة االسالمية، الفترة غير محددة(، )

دراسة مستقبلية لتطبيق  بإعدادتوصي الدراسة بتصميم تطبيق ويب وموبايل لدعم متخذ القرار، وارشادي للسائح، كما توصي 

 للمنطقة.ثالثي االبعاد 

 الجيومعلوماتية تطبيقات األثرية، الجغرافية البيانات قاعدة األثرية، الجغرافية المعلومات نظم المفتاحية:الكلمات 
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Abstract: 

The development of the field of geographic information systems and remote sensing has made a 

significant contribution to the development and discovery of many archaeological monuments. 

Therefore, we find our study discussing the documentation of archaeological spatial features of 

the Qary region, Sudan using GIS and remote sensing, where we find that there is a lack of 

descriptive and spatial information for the archaeological landmarks of the Qary region. In 

addition to the lack of an integrated information application that contributes to documenting and 

developing these landmarks by supporting decision makers. The objectives of the study are to 

collect and classify spatial and descriptive data and information for the archaeological features of 

the Qary area, design a spatial database for the archaeological spatial features of the Qary area, 

implement a geospatial application of the archaeological spatial features of the Qary area, and 

produce a map of the archaeological spatial features of the Qary area. The study followed the 

applied field descriptive approach. The study reached many results, the most important of which 

are: About 20 archaeological sites were recorded and counted in a village area, which date back 

to different historical periods from the stone ages until the Islamic period. It includes settlement 

sites - cemeteries - churches. This diversity and richness of the sites shows that the area of Qari 

remained contemporary with all archaeological periods in Sudan, ((Stone Ages (300.00-3700 

BC) 8 landmarks, post-Meroitic (from the quarter century AD - the sixth century AD) 4 

landmarks, the Christian period (Monsef) Sixth century AD - 1504 AD) 4 landmarks, Islamic 

period (1505 - 1820 AD) 5 landmarks, and 2 unspecified landmarks)). A spatial database was 

built for the archaeological spatial features of the Qary region, a geospatial application was 

implemented for the archaeological spatial features of the Qary region, many maps and 

archaeological spatial features of the Qary region were produced (a map of all the landmarks, in 

the Stone Age, the post-Meroitic period, the Christian period, the Islamic period, the period Not 

specified), the study recommends designing a web and mobile application to support the decision 

maker and guide the tourist, and it also recommends preparing a future study for a three-

dimensional application for the region. 

Keywords: Archaeological geographic information systems, Archaeological geographic 

database, Geoinformatics applications 
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 المقدمة: .1

إن التطور السريع في مجال تكنولوجيا الجيومعلوماتية وخاصة في نظم المعلومات الجغرافية واالستشعار عن بعد، اضافة 

:هي طريقة أداء ]02511طه،[(GISفنجد تعريف نظم المعلومات الجغرافية ) الي امكانياتها في التوثيق للمعالم المكانية األثرية،

التي تمثل ظاهرات  –الخرائط  –برنامج معين بحيث تكون قادرة علي التعامل مع البيانات الجغرافية تعمل بالحاسوب من خالل 

سطح االرض في منطقة معينة، وكذلك التعامل مع بياناتها الكمية والنوعية كمدخالت، ومعالجتها بهدف الحصول علي 

فمن ضمن تطبيقات نظم  ة البيانات الوصفية.مخرجات عديدة قوامها الخرائط علي اختالف انواعها، والتي تعرف كاف

أن نخلق لهذا المجال مفهومه ومنهجيته، فمن االستفادة  اتجاهالمعلومات الجغرافية تطبيقها في توثيق المعالم األثرية، فاذا سلكنا 

 AGIS – Archeologyالجغرافية األثرية من التعريف السابق لنظم المعلومات الجغرافية، يمكن أن نعرف نظم المعلومات

Geographic information System  بانها أداة أو طريقة أو تكنولوجيا للمعلومات المكانية والوصفية لجمع وتخزين

لذلك نتناول في دراستنا إمكانية تطبيق نظم  ومعالجة وتحليل واستخراج التقارير بجميع أنواعها، بهدف تطوير القطاع األثري.

شعار عن بعد، في التوثيق للمعالم المكانية األثرية لمنطقة قري االثرية بمحلية بحري والية المعلومات الجغرافية واالست

حيث نجد أن قلة في المعلومات الوصفية والمكانية للمعالم األثرية لمنطقة قري، إضافة الي عدم وجود تطبيق متكامل  الخرطوم.

تخذي القرار. إن أهداف الدراسة تتمثل في جمع وتصنيف وتحليل يسهم في تحليل وتقييم هذه المعالم وتطويرها من خالل دعم م

البيانات والمعلومات المكانية والوصفية للمعالم األثرية لمنطقة قري، تصميم قاعدة البيانات المكانية للمعالم المكانية األثرية 

ج خريطة المعالم المكانية األثرية لمنطقة لمنطقة قري، تنفيذ تطبيق جغرافي مكاني للمعالم المكانية األثرية لمنطقة قري، إنتا

حيث نجد العديد من الدراسات استخدمت امكانيات نظم المعلومات الجغرافية واالستشعار عن بعد في التوثيق للمعالم  قري.

"حيث  ويةدراسة تهدف لبناء خريطة المعالم األثرية في الفترة المهد األول:المكانية مثل دراسات بمؤتمر الدراسات المهدوية 

قامت الدراسة بجمع وتصنيف للمعالم األثرية للدولة المهدية بوالية الخرطوم ومن ثم تم تصميم تطبيق لعرض هذه المعالم 

 ”الخرطومبشرح تفصيلي لكل معلم.  كما قدمت أيضا دراسة "تحليل مكاني لواقع توزيع المعالم األثرية للدولة المهدية بوالية 

تشار هذه المعالم وتوزيعها المكاني بوالية الخرطوم ليس لها ارتباط مع بعضها البعض، بمعني كل بينت الدراسة أن ان حيث

اشارات عديدة. كما تم استعراض  علىبعده وهذا يدل  يأتيمعلم مبني ارتباطه بشي آخر غير المعلم الذي سبقه أو الذي 

ة الفونج، حيث تم استعراض مجموعة من الدراسات في مجموعة من الدراسات في مجال تطبيقات الجيومعلومات في تاريخ دول

مؤتمرات سنار عاصمة الثقافة االسالمية، ومن ضمن هذه االوراق او الدراسات: إمكانية نظم المعلومات الجغرافية األثرية في 

 ، ]02502طه،[ لدولة سنار التوثيق اإللكتروني للمعالم األثرية

، والمستودع الرقمي المؤسسي ]02503طه،[  واألثرية والحضارية لدولة الفونج وتطبيق ويب للموسوعة الثقافية األثرية

 .]02505طه، [ ، وتطبيق الترويج اإللكتروني في المعالم األثرية لدولة سنار]02504طه،[  لدولة سنار

 منطقة الدراسة .2

درجة  51 إلى 51د خطي عرض كلم( عن11بعد) علىالضفة اليمني لنهر النيل شمال مدينة الخرطوم  علىتقع منطقة قري 

 كلم(،0شرقاً، ويحدها من ناحية الشرق مصفاة الخرطوم ) 42 إلى 00شماالً، وخطي طول 
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تتميز منطقة قري  كما يحدها من ناحية الشمال سلسلة جبال قري، ومن الجنوب قرية ود رملي، ومن الغرب نهر النيل. 

ن األشكال الجيومورفولوجية التي تنتشر في سطحها، ويظهر هذا ظهور العديد م إلىبطبوغرافية ذات تنوع جغرافي أدي 

الحصي صغيرة الحجم، فيها الجرف النهري وتتخللها  كما يغطي سطحها والتالل، واالودية، والخيران. بوضوح في الجبال،

ر بوضوح في الناحية التي تجري عليها المياه في موسم األمطار وتصب في نهر النيل. يظهر هذا االنحدا األوديةمجموعه من 

مجموعة من  المنطقةتغطي  .]02586، المحليات[ الشمالية لمنطقة قري خاصة قرب وآدي الحاج حسن )قرية الحواويت(

أشجار اقليم السافنا الفقيرة مثل اشجار السلم ونبات السنمكه والسيال وقليل من الهجليج وبعض نباتات الحمرة و الدمبالب في 

والحراز بجانب النخيل  والطرفةشريط النيل مثل السنط والسدر والصفصاف  علىالتي تنتشر  الزراعة بجانب موسم االمطار.

. ويختلف توزيع الغطاء النباتي بأنواعهوالعلف  والفاصوليا والطماطمواشجار الفواكه مثل الليمون والخضروات مثل البصل 

خ دوراً مهماً في تشكيل ظاهرة سطح األرض وترجع معظم المنا . يلعب]02587الغابات، [والمياهفيها علي حسب التربة 

عناصر المناخ المختلفة من حرارة ورياح وأمطار. وعموماً فأن مناخ السودان  إلىعمليات التشكيل الخارجي لسطح األرض 

ر ابريل الجاف. ترتفع درجات الحرارة في شه الجاف، وشبةمناخ مداري وبذلك تسود في المنطقة خصائص المناخ المداري 

 ومايو ويونيو ويستمر الجو جاف ومن ثم تبدأ بعد ذلك درجات الحرارة تنخفض تدريجياً في شهر يوليو ويبلغ متوسطها الشهري

درجة مئوية في شهر اغسطس وبحلول سبتمبر تبدأ فترة انتقالية نحو الصيف. وتعتبر شهور ديسمبر ويناير وفبراير أدني  08.4

طقة الرياح الشمالية الشرقية الجافة التي تهب من اليابسة، وهي رياح باردة وجافة نسبياً. هذا في الشهور حرارة. تسود بالمن

سبتمبر، وهي رياح تتسبب في هطول االمطار بالسودان. وأن وقوعها داخل مناخ شبة  حتىفصل الصيف من أبريل 

 وتوسطها لحوضموقع الجغرافي لمنطقة قري ومن شهر آلخر. ال آلخر،عام  ومتذبذب منصحراوي، فأن هطول االمطار قليل 

نهر النيل جعلها قريبة من منطقة المدن األثرية القديمة كما أن البيئة الجبلية والنهرية جعلت منها موقع آمن وأكثر تحصيناً 

استمرت منذ عصور تدل عليه الشواهد األثرية والتي  الذي جعلها مالذاً للملوك خالل الفترات األثرية المختلفة. وهذا ما الشيء

قبل التاريخ وال زالت حتي وقتنا الراهن، فهي منطقة آهله بالسكان وتوجد بقايا استيطانية لمعظم فترات العصور األثرية  ما

 .]02588هيئة االرصاد،[الفترة اإلسالمية( -آثار الفترة المسيحية -الكوشية الفترات-الحجريةممثلة في )العصور 

القري  هذهوتسكن في  قرية مثل قريه دبك وقلعه ود مالك وقري، 50نطقة المسح والتي تقدر بحوالي تنتشر عدد من القري في م

مجموعات مختلفة من القيائل مثل العبدالب واالحماده والشايقي هو الجعليين والمحس والحسانية 

سم قري ألي منطقة قري حول م ذكرها من أها.هناك عدة روايات حول معني إسم قري، والتي ت]02289االحصاء،[والبطاحين

روي أن هناك شيخ من قري أسمه عبدهللا  اوالً:وتختلف هذه الروايات في تفسيرها من رواية آلخرى ويمكن عرضها فيما يلي: 

، وذاع صيته مما جعل  الناس يتوافدون إليه من الشرق والغرب ومن مناطق والفقهأتي من بربر، كان يقوم بتدريس القرآن 

 خرى، ويقولون في ذلك )ودي ولدك لي عبدهللا )البقري( أي الذي يعلم أو يدرس ومن هنا أتت تسميتها بقري. السودان األ

البالد المستقلة في فترة السلطنة الزرقاء،  علىهناك ايضاً رواية أن قري أتت من القرى بمعني السافل وكانت تطلق  ثانياً:

 د فهو المنطقة الجنوبية.والسافل هو المنطقة الشمالية عموماً اما الصعي
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الرواية أن قري بالنوبية تعني )عقبة( أو عارض، وكانت السفن التي تمر بتلك المنطقة تعترضها الصخور والشالالت،  ثالثاً:

وتقف عقبة أمام مرور تلك السفن والمراكب. والزال كلمة  واضحةوخاصة في فترة انخفاض النيل تظهر الصخور بصورة 

 اليوم.  إلىعقبة قري تستخدم 

 قري بلغة المحس وهي تعني األرض أو المكان المجاور للماء أو شاطئ البحر.  رابعاً:

نذكر أن قري باللغة النوبية تعني )الشؤم(، كان اصحاب البضائع عندما يصلون لتلك المنطقة يجدو صعوبة في عبروها  خامساً:

عت علي أن قري كلمة نوبية األصل، وأن اختلفت في تفسيرها ولهذا كانوا يتشائمون منها. نالحظ أن معظم الروايات أجم

 .]025810استطالع،[لمعناها بالنوبية

الرغم من أهمية قري عبر العصور األثرية المختلفة إال أنها إستمدت شهرتها ووضعها التاريخي من الدور الذي قام به  على

من القبائل العربية المنتشرة في أواسط السودان وحارب ملوك  جماع( والذي كون قوة ضاربة عبد هللاالقاسمي ) عبد هللاالشيخ 

مملكة علوة المسيحية في عدة معارك. كما كانت في تلك الفترة مركز لجمع الضرائب من القوافل التجارية، حيث تلتقي بها 

بارة عن مجموعة من بأنها ع 5020الطرق القادمة من مصر وسواكن كذلك وصفها )كرمب(الرحالة عند زيارته لها في العام 

المنازل تحيط بقصر الحاكم كما وصف مجلس السلطان والطقوس التي تتم فيه. أيضاً ذكر الرحالة جميس بروس عندما زار في 

عدم وجود حوائط تحيط بالمدنية وأنها نقطة العبور  إلىمائة واربعين منزالً كما أشار  إلىأن المنازل فيها وصلت  5000عام

قام  5510لها في العام  زيارتهدنقال ومصر والصحراء الكبرى. أما الرحالة كروفورد عند  إلىوالطرق صحراء بيوضة  إلى

 أشهربتحديد مكان حائط دفاعي به برج للمراقبة في منقطة جبل قري تم استخدامه من قبل العبدالب عند قتالهم ضد العنج. ومن 

والجدير بالذكر أن  عيم العبدالب وقد تهدمت وتم تجديدها مره أخرى.المواقع األثرية بالمنطقة قبة الشيخ عجيب المانجلك ز

كأول دولة إسالمية في السودان،  جماع تحالف مع الفونجالسقاط العنج وهذا أسفر عن تأسيس السلطنة الزرقاء عبد هللاالملك 

 في الحياة السياسية في السودان يعني أن منطقة قري ظهرت كقوة مؤثرة وقد ظل هذا التحالف ألكثر من ثالثمائة عام. وهذا

 .عبر مر العصور

 المنهجية: .3

: االدخال والتخزين والمعالجة  ]11حسين[ نجد أن نظم المعلومات الجغرافية تتمثل منهجيتها في اربعة خطوات رئيسة وهي

: التحليل والتصميم ]025812برهان،[ واالخراج. أما منهجية تحليل وتصميم النظم في إطارها التطبيقي تتمثل في ثالثة خطوات

البيانات  الجغرافية:. كما نجد أيضا أن مكونات نظم المعلومات System Development Life Circle – SDLCوالتنفيذ 

النحو  علىوالمستخدمين واالجرائيات، فاذا قمنا بدمج المنهجيتين يمكن أن تكون منجيتنا  واالجهزة والمعداتوالمعلومات 

 التالي:
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جمع وتصنيف البيانات والمعلومات المكانية والوصفية للمعالم األثرية لمنطقة قري. في هذه المرحلة سوف نقوم ب التحليل:: أوال

الوصفية والمكانية للمعالم األثرية لمنطقة قري االثرية،  البيانات وهيالنظام: لتحليل وتصميم وتنفيذ متطلبات المن خالل تحقيق 

هيئة [ وسوف يتم اعداد استمارة لجمع البيانات من هيئة االثار السودانية، عدة مصادر وبعدة وسائل سوف يتم جمع البيانات من

نظم المعلومات الجغرافية واالستشعار عن بعد.  أجهزة وبرمجيات : وهيواألجهزة والبرمجيات. .]025413االثار، 

 اإلجرائيات:و القرار.مستوي متخذ  علىجتمعي أو المستوي الم علىالمستوي الفني، أو  علىسواء أن كانوا  :المستخدمينو

نظم  البيانات والمعلومات المكانية االثرية، ومعالجتها وذلك باستخدام وبرمجيات علىوهي تتمثل في إجراءات الحصول 

 المعلومات الجغرافية واالستشعار عن بعد.

كانية للمعالم المكانية األثرية لمنطقة قري، من خالل عدة تصميم قاعدة البيانات المفي هذه المرحلة سوف نقوم بثانيا: التصميم: 

 ، ]Zeiler ،555514 [ خطوات

تنفيذ تطبيق مكتبي جغرافي مكاني للمعالم المكانية األثرية لمنطقة قري، حيث نقوم في هذه المرحلة سوف نقوم بثالثا: التنفيذ: 

 ]025115طه،[وسوف يتم تطبيق ويب لتوثيق المعالم االثرية االثرية،  خريطة للمعالم المكانية األثرية لمنطقة قري بإنتاج

 .]025016طه،[،

 تحليل النتائج ومناقشتها: .4

أنظمة  فباستخدام الصورة الجوية لمنطقة قري االثرية بوالية الخرطوم. علىمن خالل أنظمة االستشعار عن بعد، تم الحصول 

 كما في الشكل أدناه: لم األثرية.االستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية نستخلص المعا
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 خرائط تصوير جوي توضح منطقة قري

 

معلم، متمثلة في  02فمن خالل الصورة الجوية تم جمع البيانات الوصفية والمكانية للمعالم األثرية لمنطقة قري، حيث تم جمع 

 اآلتي:

يقع الموقع في الجزء الجنوبي الشرقي لجبل دبك عند أسفل الجبل ووسط حجارة  :)جبل المليكيت( Aموقع جبل دبك  (5

الجرانيت وينتشر في سطح الموقع بقايا الفخار ذي اللون البني الفاتح وعليه زخرفة مختلفة األشكال منها الزخرفة المموجة 

من حجر الجرانيت، وبعض القطع  والزخرفة المنقطة والزخرفة الغائرة كذلك عثر على أدوات الطحن )الرحى( مصنوعة

 يعود الموقع لفترة العصر الحجري الحديث.  للقطع،الحجرية التي كانت تستخدم 
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موقع جبل  –كسر من الفخار وبها زخارف مختلفة  (Aموقع )دبك  –حجر من الجرانيت لطحن الحبوب 

 (Aدبك )

 

 موقع أب سيال –قواقع بحرية 

 

يقع الموقع شرق جبل دبك على بعد نصف كيلو متر من قرية دبك والموقع عبارة عن ليكيت(: )جبل الم Bموقع جبل دبك  (0

الزخرفة  المنقطة المموجة.....الخ(  -منطقة سكنية تنتشر على السطح قطع الفخار ذات زخارف مختلفة )الزخرفة المموجة

لعصر الحجري الحديث. تعرض الموقع للدمار فترة ا إلىوحجارة الرحى واألصداف البحرية وبقايا الرماد. يعود الموقع 

 من خالل حركة الحفريات من آليات ثقيلة بغرض التنمية العمرانية.

  

 B)موقع جبل دبك ) –قطع من الفخار وبها زخارف مختلفة 
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 (B1موقع جبل دبك) -قبل التاريخ (موقع استيطاني يعود لفترة ماBقبل التاريخ_ موقع جبل دبك) مقابر تعود لفترة ما

 

يقع شرق منطقة جبل دبك وهو عبارة عن منطقة سكنية ومقابر تعود لفترة العصر  )جبل المليكيت(: B2موقع جبل دبك  (0

الحجري الحديث، تنتشر على السطح بقايا الفخار ذي اللون األحمر والبني الفاتح به زخرفة مموجة وزخرفة منقطة، كذلك 

. وأيضاً تم األخرىوبعض االغراض  والطقوس الجنائزية في الزينةالتي كانت تستخدم  بقايا أصداف بحرية علىعثر 

 ( وبقايا مباني حجرية في شكل دائري.رقائق-انصال) العثور علي أدوات حجرية متوسطة الحجم

ستيطاني يقع الموقع على بعد نصف كيلو من جبل دبك )جبل الميلكيت( وهو موقع ا )جبل المليكيت(: A2موقع جبل دبك  (4

الفاتح( عليه زخرفة متعددة األشكال.  البني-الغامقالبني -قطع الفخار ذي األلوان المختلفة )األحمر على السطحتنتشر 

 األدوات الحجرية. إلىوبقايا الرماد باإلضافة 

طح تنتشر على الس  A2يقع الموقع شرق جبل دبك في ارض وبالقرب من موقع  )جبل المليكيت(: A3موقع جبل دبك  (1

 م . 4×4بعض قطع الفخار والرماد واألدوات الحجرية . ويقع الموقع في مساحة 

متر من نهر النيل وغرب جبل دبك، والموقع عبارة عن مبني من حجر  500بعد  ىيقع الموقع عل (:1موقع دبك )القرية  (1

سطح الموقع ، ومن المحتمل  م ، باإلضافة  إلي انتشار الطوب المسيحي علي51×51الجرانيت األسود وهو مربع الشكل 

 أن يكون الموقع عبارة عن كنيسة .
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 موقع قرية دبك -مبني مربع من الحجر والطوب المسيحي

 

والموقع عبارة عن مبني  متر من الضفة الشرقية لنهر النيل وغرب جبل دبك. 022بعد  علىيقع  (:2موقع دبك )القرية  (0

والموقع استخدمه  إسالمي،حجارة في شكل غرف ويوجد علي سطح الموقع فخار صفوف من ال 0من حجر الجرانيت وبه 

 م.x 02 02وتبلغ مساحة الموقع  األطفال،السكان كمقابر لدفن 

شندي(. تنتشر في الموقع -متر من طريق اإلسفلت)الخرطوم 022بعد  علىيقع شمال مصفاة الجيلي  :1موقع المصفاة  (8

 للزخرفة المنقطة الغائرة، باإلضافةواحمر( عليه زخارف خطوط والخطوط المموجة -اتحف )بني بألوان مختلفة بقايا الفخار

مختلفة. يعود الي فترة العصر  بأحجاممثل أدوات الطحن التي تنتشر بكثرة وهي  أدوات حجرية ىكذلك تم العثور عل

  االرتفاع.الحجري الحديث الموقع محاط بالجبال متوسطة 
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 (5) ةموقع المصفا  –اثرية علي السطح  لغة (5) المصفاةموقع  -صغولة ادوات حجرية غير م

 

 

  

 (5) المصفاةموقع  –قطع من قطع الفخار  (5) المصفاةموقع  –مكان لطحن الحبوب )رحي( 

 

شندي(، وهو عبارة عن مقبرة ترتفع قليال عن سطح األرض، -يقع شرق طريق اإلسفلت )الخرطوم :2موقع المصفاة  (5

 في درجة جيدة من الحفظ.  مروي، وهيدائرية الشكل مرصوفة من األعلى بالحجارة تعود لفترة ما بعد وهي 

  

 (0) المصفاةموقع  –بعد مروي  مقابر تعود لفترة ما -(   0) المصفاةموقع  –ادوات حجرية وقطع من الفخار 
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-الخرطوم) متر شرق طريق اإلسفلت 051بعد  وعلى يقع في الجهة الجنوبية الشرقية لموقع المصفاة :3 موقع المصفاة (52

 متر وهي مغطاة بحجارة. 1,5-سم  12 متر، ارتفاعها بين 1-0، وهو عبارة عن مقابر دائرية يتراوح محيطها بين (شندي

تحطيم بواسطة منقبي الذهب  إلىهذه المقابر تعرض  أحديالحظ إن  تنتشر علي سطح الموقع بعض من قطع الفخار.

 هذه المقابر غير محدد. يين. تاريخالعشوائ

وهو عبارة عن مجموعه من المقابر  النيل،م تقريبا من نهر  822يقع شمال غرب قرية ود مالك علي بعد  موقع الطليحة: (55

الفترة  إلىفترة ما بعد مروي. باإلضافة إلي وجود مقابر تعود  إلىالبعض علي شكل دائري من المرجح أنها تعود 

كما توجد مقابر إسالمية حديثة تتبع  الشكل.الجرانيت الملساء المميزة  محاطة بحجارةرة )العبدالب( وهي اإلسالمية المبك

تغير كبير في  إلىمقابرهم مما أدي  علىلقرية ود مالك وقد قام األهالي بإعادة استعمال حجارة المقابر القديمة ووضعها 

وجود مباني حجرية تقع جنوب المقابر في شكل مستطيل من  إلىضافة باإل فترة ما بعد مروي. إلىشكل المقابر التي تعود 

 الشرق وقد تم استخدام حجارتها مما يصعب معرفة وظيفة هذه المباني. إلىالغرب 

 

 موقع الطليحة - سالمية تعود لفترة العبدالبإمقابر 

 

اإلسفلت التصنيع الحربي وحوالي متر غرب طريق 422يقع الموقع غرب قري المنوساب وعلى بعد  :1 موقع التاياب (50

سم 55كيلو متر من طريق التحدي. والموقع عبارة عن مقابر دائرية الشكل من حجارة الجرانيت ونصف قطرها حوالي 1

فترة ما بعد مروي ولكن يالحظ أن هذه المقابر قد تعرضت للدمار من قبل  إلىسم وهي تعود  42وارتفاع المقبرة حوالي 

 مقابر. 4إنقاذ عاجل عدد المقابر في هذا الموقع حوالي  تحتاج إلىالتراب بغرض البناء وهي  األهالي وذلك بأخذ

 

 (5موقع التاياب ) –بعد مروي  مقابر تعود لفترة ما
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التصنيع الحربي  غرب طريقكيلو متر  4بعد  وعلىيقع الموقع تحت سفح جبل وجنوب قرية التاياب  :2 موقع التاياب (50

متر وتنتشر في سطح 0222×0222جزئيين والموقع يقع في مساحة تقدر بحوالي  إلىالموقع مقسم وهذا الطريق جعل 

األدوات الحجرية المصقولة وأدوات  إلىالموقع مجموعة كبيرة من الفخار المزخرف بإشكال هندسية مختلفة باإلضافة 

لجبل. ومن خالل الشواهد األثرية كذلك وجود رماد في مساحة واسعة أسفل سفح ا حيوانات،الطحن )الرحي( وعظام 

أضف  األثرية.فترة العصر الحجري الحديث وهو موقع استيطاني غني باللقي  إلىالموجودة على سطح الموقع فأنه يرجع 

متر من سفح الجبل ومن المحتمل أنها تكون بقايا أساس  522ذلك توجد مباني دائرية من حجر الجرانيت تبعد حوالي  إلى

 سكن.

  

 (0موقع التاياب ) –س حجرية وهرواتفؤو

 

يقع الموقع جنوب سلسلة قري وشمال قرية المنوساب والموقع عبارة عن ثالثة أكوام صغيرة من حجر  موقع المنوساب: (54

 فترة ما بعد مروي.  ىمرجح أنها مقابر لألطفال تعود إلسم ومن ال 02الجرانيت األسود وارتفاع المقبرة 

 

 المنوساب قعمو-معروفةمقابر غير 

 

سالمية وبها ضريح الشيخ إالرقيبة والموقع عبارة عن مقابر يقع الموقع جنوب جبل قري وغرب قرية  موقع الرقيبة: (51

 غرب ومن المرجح أنها مقابر أطفال تتراوح مساحتها ما–وجود مقابر مسيحية أتجاه المقبرة شرق  إلىالطاهر باإلضافة 

 متر وهي شبة دائرية.0× 5بين 
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 موقع الرقيبة –والمسيحية للفترة قابر تعود م

 

وهو  التحدي.كلم من طريق  5,5بعد  وعلى مصفاة الجيلييقع الموقع شرق خط السكة حديد وشمال  :البان جديدموقع  (51

 إلى مروي. باإلضافةما قبل  4مقابر مسيحية و 4مقابر إسالمية و 5مقبرة منها  50عبارة عن مجموعة من المقابر عددها 

فترة أقدم من المقابر وهي ما قبل  إلىإن الموقع يعود  علىتشار إعداد كبيرة من قطع الفخار المزخرف المموج مما يدل ان

 متر.x02 02تقدر مساحة الموقع بحوالي  الحجرية.أدوات الطحن وألدوات  إلىالتاريخ. باإلضافة 

كيلومتر من الجيلي في االتجاه الجنوبي الشرقي.  55بعد  وعلىيقع الموقع بالقرب من وادي أبوسيال  :موقع أب سيال (50

والموقع عبارة عن تل مرتفع من الحصى المتوسطة الحجم ذات لون أحمر أسود ويمتد الموقع في مساحة تقدر بحوالي 

كيلومتر والموقع غني باللقي األثرية وتنشر في سطح الموقع كمية كبيرة من الفخار ذات األلوان وزخارف مختلفة 

ة إلي حجارة الطحن )الرحايا( واألدوات الحجرية المصقولة وغير المصقولة أضف إلي ذلك  يذخر الموقع بكميات باإلضاف

كبيرة من القواقع  البحرية التي تستخدم في الطقوس الجنائزية باإلضافة إلي استخدامها في صناعة الزينة الخاصة بالنساء، 

ية البعض منها متحجر باإلضافة إلي األشجار المتحجرة وذلك لوجود أيضاً تنتشر في سطح الموقع عظام بشرية وحيوان

وادي السيال بالغرب من الموقع ويوجد حول الوادي مجموعة من األشجار. من خالل المقتنيات التي تم العثور عليها في 

ر بصورة كبيرة استيطاني ومقابر في نفس الوقت، الموقع تعرض للدما سيال موقعسطح الموقع يمكن اعتبار موقع أب 

جرف الطبقة الفوقية لسطح الموقع. والموقع يحتاج  إلىوذلك الستخدام الموقع كمحاجر ألخذ الحصى من السطح مما أدي 

 إنقاذ عاجل. إلى

  

 ابوسيال
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كيلو متر وغرب الطريق  4يقع الموقع جنوب مصفاة الجيلي وشرق خط السكة حديد علي بعد  :موقع جبل أم قرينات (58

كيلو متر والموقع يقع تحت سطح الجبل استخدم الموقع كمعسكر للتدريب العسكري في السابق. وهو  0بعد  على الدائري

سم وهي 0201سم تقريبا ونصف قطرها  12مقبرة من حجر الجرانيت ارتفاعها  55عبارة عن مجموعة من المقابر عددها 

 الصخور المسطحة في الجزء الجنوبي من الموقع  بعض علىذلك تم العثور  إلىفترة ما بعد مروي. أضف  إلىتعود 

متر أيضا تم العثور علي عدد قليل من قطع الفخار 51×1الموقع  الزينة، مساحةاستخدمت مكان لطحن الحبوب وأدوات  (55

 بدون زخارف مميزة

  

 موقع جبل ابوقرينات –موقع جبل ابوقريناتمكان لطحن الحبوب  –بعد مروي  مقابر تعود لفترة ما

 

يقع الموقع شرق خط السكة حديد الخرطوم عطبرة وشمال مصفاة الجيلي، وهو عبارة عن مقبرة شبة  :موقع جبل الروراو (02

سم، ومن خالل شكل المقبرة تعود  42سم وارتفاعها  55دائرية مغطاة بحجر الجرانيت وهي كبيرة الحجم نصف قطرها 

 ذهب من قبل أهالي المنطقة.لفترة ما بعد مروي. الموقع مهدد بالتنقيب العشوائي لل

يعتبر ضهر عجيب من الطرق المهمة التي مر بها الشيخ عجيب المانجلك من  :)درب عجيب المانجلك( ضهر عجيب (05

وابودليق(. هنالك كثير من الروايات الشفاهية حول هذا الطريق من ضمنها الرواية -منطقة قري الي شرق النيل )ودحسونة

 قام بدفنها الشيخ عجيب المانجلك في منطقة مجهولة في مسار رحلته.التي تتحدث عن الكنوز التي 

  

 قري –مقابر قبة عجيب المانجلوك   -شاهد من الحجر الرملي لمقابر العبدالب 
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 قريقبة عجيب المانحلك –الالفتة التوضيحية لقبة الشيخ عجيب المانجلوك 

 

أو المكانية للمعالم األثرية لمنطقة قري األثرية، حيث تحتوي قاعدة البيانات المكانية  ثم تم بناء وتصميم قاعدة البيانات الجغرافية

 مواقع المعالم المكانية لمنطقة قري االثرية، ووصفها ومحتوياتها، إضافة الي الصور والفيديوهات لبعض المعالم. على

 

ي االثرية، تم تصميم تطبيق مكتبي وتطبيق ويب لتوثيق المعالم تم بناء قاعدة البيانات المكانية للمعالم االثرية لمنطقة قر بعد ما

 .خدام أنظمة المعلومات الجغرافيةاالثرية لمنطقة قري االثرية باست
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 لمنطقة قري االثرية ويب:تطبيق 

لخريطة أدناه جميع المعالم االثرية التي تم جمعها وتصنيفها، وا علىخريطة شاملة لمنطقة قري االثرية تحتوي  استخراجكما تم 

 توضح ذلك.

 

 لتوثيق المعالم االثرية بمنطقة قري شاملة:خريطة 
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 الخاتمة: .5

بمنطقة قري حيث تعود  موقع أثري 02حوالي  تم تسجيل وحصرتوصلت الدراسة الي العديد من النتائج من أهمها:  

. هذا التنوع والثراء كنائس-مقابر –استيطانية  الفترة اإلسالمية. تشمل مواقع حتىلفترات تاريخية مختلفة منذ العصور الحجرية 

 8 م( ق 0022-022.22حجرية ) السودان ))عصوران منطقة قري ظلت معاصرة كل الفترات األثرية في  المواقع يوضحفي 

لسادس معالم، الفترة المسيحية ) منصف القرن ا 4 القرن السادس الميالدي( -بعد مروي )من القرن الربع الميالدي  معالم، ما

تم بناء قاعدة البيانات  معلم غير محدده((. 0معالم،  و  1  م( 5802 – 5121معالم، الفترة االسالمية ) 4 م( 5124 –الميالدي 

المكانية للمعالم المكانية األثرية لمنطقة قري، تنفيذ تطبيق جغرافي مكاني للمعالم المكانية األثرية لمنطقة قري، تم إنتاج العديد 

خريطة لجميع المعالم، في العصر الحجري، الفترة ما بعد مروي، الفترة )قري ط والمعالم المكانية األثرية لمنطقة من الخرائ

 المسيحية، الفترة االسالمية، الفترة غير محددة(. 
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 هللا جاللي تصرالباحث/ 

 فغانستانأ جامعة شیخ زايد، خوست، ،والقانونمساعد قسم الفقه ستاذ أ 

jalali555@gmail.comNasrat. 

 فخر الدين عزامالباحث/ 

 فغانستانأ ، جامعة شیخ زايد، خوست،ستاذ مساعد قسم الثقافة االسالمیةأ 

Fakhruddinizam123@gmail.com 

 محمد خالد جمالزیالباحث/ 

 فغانستانأ کونر، األفغاني،ید جمال الدين ، جامعة سوالقانونمساعد قسم الفقه ستاذ أ 

Khalidmuhammad3@gmail.com  

 

 :ملخص البحث

 أة في النفقة مقارنةً في ضوء الشريعة اإلسالمیة والقانون األفغاني.ريتم فحص حق الم ،العلمیة هذه المقالةفي 

اد اإلجابة الصحیحة في ضووء الشوريعة اإلسوالمیة لمعالجوة المفواهیم ال اولوة حوول حقوو  المورأة فوي تكمن اهمیة البحث في إيج

 المجتمع األفغاني والمشاكل الموجودة في هذا المجال.

الهدف مون الدراسوة هوو التحقوق مون لوحة الحقواضق الموضووعیة للمجتموع األفغواني فیموا يتعلوق بنفقوة المورأة فوي ضووء الشوريعة 

تكمن قیمة البحوث فوي حقیقوة أن المورأة تعتبور  أو إيجاد لول للمشاكل في هذا الصدد في ضوء الدين اإلسالمي المقدس.اإلسالمیة 

 أساس رفاهیة األسرة.

تظهور نتواضج الدراسوة أنوه توم النظور إلو   تم إجراء البحث باست دام نهج المكتبة باسوت دام الشوريعة اإلسوالمیة والقوانون األفغواني.

 ولكن في بعض المناوق هناك انتهاكات عملیة. ،اني والقانون األفغاني إل  حد كبیر في ضوء الشريعة اإلسالمیةالمجتمع األفغ

ألن ذلو  سویحل  ،في ال تام أولیتنا بضرورة مراعاة ضوابط الشريعة اإلسوالمیة فوي الجوانوال االجتماعیوة والفنیوة لنفقوة المورأة

أتمنوو  أن تكووون نتوواضج هووذا البحووث مفیوودة للعشووا  فووي المجووال العلمووي  المسووتقبل. المشوواكل الحالیووة ويمنووع العديوود موون المشوواكل فووي

 والعملي.

 نفقة، الزوجة، الشريعة االسالمي، القانون األفغاني الکلمات المفتاحية:
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Wife Alimony in Islamic Sharia and Afghan Civil Law 

 

Abstract: 

 In this research paper, women's right to alimony is comparatively examined in the light of 

Islamic Sharia and Afghan law. 

The aim of the study is to validate the objective realities of Afghan society regarding women's 

alimony in the light of Islamic law or to find solutions to the problems in this regard in the light 

of the sacred religion of Islam. 

The value of research lies in the fact that a woman is considered to be the foundation of the 

family's well-being. The results of the study show that Afghan society and Afghan law have 

largely been considered in the light of Islamic law, but in some areas there are practical 

violations. 

I hope that the results of this research will be useful for the lovers in the scientific and practical 

field. 

Keywords: Alimony, Wife, Islamic law, Afghan law 

 :المقدمة

 نبیاء والمرسلین، أما بعد:الحمد هلل رب العالمین والصالة والسالم عل  سید األ

قويمة تدفع عنها المشاكل  مبادضا، وأرس  سرة من الشقا  والشتاتحكیمة للحفاظ عل  األ اً قواعد توضع فإن الشريعة اإلسالمیة

 لیضومن اآلخور علو  ا، فأوجوال علو  كول منهموا حقوقووالسكون بینهموابالحال والمودة وتذهال  ،عن الزوجین سعادتهما التي تأخذ

یع ال ورو  الكتسواب فوي النفقوة ألنهوا محبوسوة بحقوه وال تسوت علو  الوزو  ومن تل  الحقو  حوق الزوجوة  ،السعادة في حیاتهما

 وجال القانون المدني األفغاني نفقة الزوجة عل  زوجها اقتداءا بالشريعة اإلسالمیة.النفقة ولذل  أ

وقود توم إجوراء معظمهوا  ،قد أجروا دراسات م تلفة حول حق المرأة في النفقوة والمعالرينأن الباحثین السابقین  عل  الرغم من

أود أن أدر  في هذه الدراسوة القوانون األفغواني. اسومحوا  ،في ضوء مشاكل أو قوانین الشريعة اإلسالمیة أو المجتمعات األخرى

 .تعلق بحق المرأة في النفقةلي أن أتفحص موقف الشريعة اإلسالمیة فیما ي

 :أهمية البحث

اب فال ي لو كتاب فقه وال كتواإلسالمیة  ء وعلماء القانون خالة في الدولةالموضوع من الموضوعات التي اعتن  بها الفقهاهذا 

  .هابمعالجت هي من القضايا التي تشتغل المحاكموقضايا النفقة الزوجیة، و تناول مساضلقانون األحوال الش صیة من 

 :أهداف البحث

 رغبتي الش صیة في الموضوع لكونه يرتبط بمجال ت صصي والمجال الذي أعمل فیه كمحاضر في قسم الفقه والقانون  -۱

 للة هذا الموضوع باألسرة التي هي اللبنة األول  لبناء المجتمع -۲
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یووة و بووروز بعووض الحوواالت التووي ال يقرهووا فووي المجتمووع األفغوواني فیمووا ي ووص قضووايا النفقووة الزوج وجووود كثیوور موون المشوواكل -۳

 إل  غیر ذل  من أمور.  فیما ي تص بنفقة الزوجة من حیث التالعال بها وهضم حقها فیها، الشريعة اإلسالمیة

 هاء قديما، إال أنها تحتا  إل  البحث بأسلوب جديد.قن موضوع النفقة وإن اهتم بها الفإ -۴

ا نفقوة الزوجوة المحبوسوة ونفقوة الزوجوة العاملوة خوار  البیوت، و البحوث عنهوا قوديما التعريج عل  القضايا المعالورة كقضواي -۵

 وحديثا.

 مجرد حقد وعداء. ن يدعون بأن اإلسالم ظلم المرأة ألبین من خالل هذا البحث أن ادعاءهمالرد عل  أعداء اإلسالم الذي -۶

 لقانون المدني األفغاني.ولغیرها اخترت موضوع نفقة الزوجة في الفقه والحصول هذه األهداف 

 منهج البحث:

 :المنهج الذي سلكته في إعداد هذا البحث فهو عل  التالي

 وال الحا بالرجوع إل  كتال الفقه المعتمدة والقانون. ،بالرجوع إل  كتال اللغة ،عرفت الموضوع لغة .1

لكوي يتضوك كیوف  ،أو الحوديث ،ل مون اآليوةبالنسبة لالستدالل باآليات واألحاديث، فإنني أحاول غالباً أن أذكر وجه االستدال .2

 وما لم أذكر فیه وجه االستدالل فإنه غالباً يكون واضحاً. ،استدل بها في هذا الموضع

بالنسووبة لت ووريج األحاديووث فووإنني حاولووت بقوودر اسووت اعتي أن أخوور  الحووديث موون أمهووات كتووال الحووديث ولووی  موون ت ووريج  .3

 الفقهاء. 

ثوم الحنبلوي إال إذا كوان األول ي والف قوول  ،ثوم الشوافعي ،ثوم الموالكي ،الموذهال الحنفوي أوالرتبت األقوال ترتیبا زمنیا بذكر  .4

 الجمهور.

 .ولم أكتف بنقلها من كتال ال الف ،حاولت في ذكر أقوال المذاهال إل  مصادرها المعتمدة في المذهال .5

 واألخذ عن الكتال إل  المصادر والمراجع المعتمدة االقتباسراجعت في  .6

 .المجلد والصفحة ايضا وذكرت رقمفإنني أحیُل إل  الكتاب مع ذكر اسم المؤلف  ،علي المراجع إلحالةوبالنسبة ل .7

 تشتمل علي الم الال التالیة: البحث هذا وموضوعات -۸

، يترتوال علو  شوروو اسوتحقا  النفقوة موا، شروو اسوتحقا  النفقوة، سبال استحقا  الزوجة النفقة، حكم نفقة الزوجة ،مفهوم النفقة

جوة التووي ال نفقوة الزو، نفقوة الزوجووة الناشوزة، نفقووة الزوجوة الصوغیرة، نفقوة الزوجوة المريضوة، الموظفووةقوة الزوجوة العاملوة او نف

مقدار نفقوة الزوجوة، ، نفقة الزوجة التي حب  زوجها، نفقة الزوجة حال حبسها، نفقة الزوجة حال سفرها، تحتا  ال  نفقة الزو 

 علی أهم نتاضج البحث والتولیات.الدراسة وتشتمل  الزوجة.اسقاو النفقة من جهة  كاح بشروحكم الن، وكیفیة تقدير النفقة

 للذين يقرؤونه. لالنتفاعذا البحث قابال وأسأل هللا أن يجعل ه

 مفهوم النفقة: - 1

 وهو فناؤه بموته أو غیره.  الشيءالنفقة كلمة مأخوذة من نفو   معني النفقة:

 (1)وساضر البهاضم ينفق نفوقا، مات.نفق الفرس والدابة  :ل ابن منظوروألل النفقة من نفق: قا 

، َوقِیَل فَنِوَي َوَذهَواَل. وأَْنفَقُووا: نَفَقوت أَمووالهم. وأَن يقال نفق ماله ودرهمه،  ُجوُل َووََعاُمهُ نَْفقاً ونَفاقاً ونَفَِق، ِكاَلهَُما: نَقََص َوقَلَّ فَوَق الرَّ

ْنفاِ ؛ أَي َخْشیَةَ اْلفَنَاِء والنَّفَاد. وأَْنفََق اْلَماَل: َلوَرفَهُ.إَِذا اْفتَقََر؛ َوِمْنهُ قَ  َوفِوي التَّْنِزيوِل: َوإِذا قِیوَل لَهُوْم  ْولُهُ تََعالَ : إِذاً أَلَْمَسْكتُْم َخْشیَةَ اإْلِ

قُ  ِ وأَوعموا َوتََصدَّ ُ؛ أَي أَنفقوا فِي َسبِیِل هللاَّ ا َرَزقَُكُم هللاَّ  وا، والنَّفَقة: َما أَنفَْقتأَْنفِقُوا ِممَّ
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 وتستعمل عل  عدة معان: والقاف،ثالثة حروف: النون والفاء  عل تشتمل مادة هذه الكلمة 

 .وهل معن  النفو  مصدر لفعل نفق كقولهم نفق الفرس اي مات  عل تأتي  -1

 .معن  اإلنفا  وهو مصدر لفعل أنفق كقولهم أنفق الرجل المال، أي لرفه عل تأتي  -2

 معن  النفا  بفتك النون وتشديدها مصدر لفعل نفق بمعني كثر كقوله نفقت األيم إذا كثر خظابها. ل عتأتي  -3

 معن  النَفَق مصدر لفعل نفِق بمعن  نفَِد  عل  تأتي -4

 (2)تأتي بمعن  النفق وهو السر ب في األرض، وفرس نَفِق إذا كان سريع انق اع الجري -5

 :في الشرع 

  :عن  النفقة إل  رأيیناختلفت آراء الفقهاء في م 

 كما قال ،المقصود بالنفقة هي ال عام والشراب والسكن  والكسوة :القول األول

 (3)وهي كفاية من يمونه خبزا وأدما وكسوة ومسكنا وتوابعها. :الحجاوي في كتابه اإلقناع

 النفقة في لسان أهل الشرع هي ال عام فقوط، كما قال ابن عابدين رحمه هللا: ،المقصود بالنفقة هو ال عام دون غیره القول الثاني:

 (4)ولذا يع فون علیه الكسوة والسكن ، والع ف يقتضي المغايرة

 (5)ويقول ابن رشد: واتفقوا عل  أن من حقو  الزوجة عل  الزو  النفقة والكسوة

لنفقوة حقوین م تلفوین للزوجوة علو  تعوم الكسووة بول الكسووة وا والنفقوة الان الكسووة ال تودخل فوي النفقوة  العبوارات هوذهفیظهر من 

 زوجها. 

بحسوال وعالجهوا الزوجة تشمل وعامهوا وكسووتها ومسوكنها  ةفقنحیث قال:  (111) مادتهوقد لرح القانون المدني االفغاني في 

 حال الزو  يسرا وعسرا مهما كانت حال الزوجة

يؤيده العرف  وهذا ما وة وكل ما تحتا  إلیها الزوجة.ذل  وغیره يتضك لنا أن المقصود بالنفقة يعم ال عام والشراب و الكسومن 

 العام في البلد ايضا.

  :حكم النفقة

 النفقة حق واجال للزوجة عل  زوجها بالكتاب والسنة واإلجماع.

 (6.)ال تَُكلَُّف نَْفٌ  إاِلَّ ُوْسَعهَا َوَعلَ  اْلَمْولُوِد لَهُ ِرْزقُهُنَّ َوِكْسَوتُهُنَّ بِاْلَمْعُروفِ )وتعالي قال هللا سبحانه  :ن الكريمآأوال: من القر

 (7)الوالدات وكسوتهن بالمعروف نفقةقال ابن كثیر رحمه هللا أي و عل  والد ال فل  

 حیث دلت اآلية الكريمة عل  وجوب نفقة الزوجات.

وهُنَّ لِتَُضیِّقُوا َعلَْیِهنَّ وقوله عز شأنه في سورة ال ال :)أَْسِكنُوهُنَّ ِمْن َحْیُث َسَكْنتُْم ِمْن ُوْجِدُكْم َوال    (8.)تَُضارُّ

أن هللا أوجال إسكان الم لقة فإسكان الزوجة أولي واإلسكان هو اإلنفا  كما قال الكاسواني رحموه  :من هدة اآلية االستداللووجه 

 (9)ألنها ال تمكن من ال رو  للكسال لكونها عاجزة باإلنفا ؛واألمر باإلسكان أمر  :هللا في البداضع

ُ بَْعَضهُْم َعلَ  بَْعٍض َوبَِما أَْنفَقُوا ِمْن أَْمَوالِِهمْ :قال تعال و َل هللاَّ اُموَن َعلَ  النَِّساِء بَِما فَضَّ َجاُل قَوَّ  (10.))الرِّ

 ولذل  لهم القوامة والفضل علیهن. دلت اآلية ب ريق اإلخبار عل  أن األزوا  من الرجال هم المنفقون عل  النساء
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 لسنة: األدلة من ا

عن عاضشة رضي هللا عنها، أن هند بنت عتبة قالت: يا رسول هللا إن أبا سفیان رجل شحیك ولوی  يع ینوي موا يكفینوي وولودي إال 

 (11)خذي ما يكفی  وولدك بالمعروف ما أخذت منه وهو ال يعلم، فقال:

م بأن تأخذ من مال زوجها ما يكفیها بودون علموه فلو لم تكن النفقة للزوجة واجبة عل  زوجها لما أمرها النبي للي هللا علیه وسل

 ألنه ال يجوز أخذ شيء من أموال الناس بدون وجه حق.

 (12.)وقال ابن حجر في شرح هذا الحديث: وفیه وجوب نفقة الزوجة و أنها مقدرة بالكفاية وهو قول أكثر العلماء

ه وسلم في لفة حجه لل  هللا علیه وسلم أنه قال فوي خ بتوه ما رواه جابر رضي هللا عنه عن النبي لل  هللا علی :الدلیل الثاني

المشهورة في يوم عرفة)فاتقوا هللا في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان هللا واسوتحللتم فوروجهن بكلموة هللا ولكوم علویهن أن ال يووولن 

لمعروف وقد تركوت فویكم موا فرشكم أحدا تكرهونه فإن فعلن ذل  فاضربوهن ضربا غیر مبرح ولهن علیكم رزقهن وكسوتهن با

لن تضولوا بعوده إن اعتصومتم بوه كتواب هللا وأنوتم تسوألون عنوي فموا أنوتم قواضلون قوالوا نشوهد أنو  قود بلغوت وأديوت ونصوحت فقوال 

 (13.)بإلبعه السبابة يرفعها إل  السماء وينكتها إل  الناس اللهم اشهد اللهم اشهد ثالث مرات

 (14)وجوب نفقة الزوجة وكسوتها وذل  ثابت باإلجماع.فیه  :قال النووي في شرح هذا الحديث

أن ت عمهوا إذا » الدلیل الثالث: عون حكویم بون معاويوة القشویرى عون أبیوه قوال قلوت يوا رسوول هللا موا حوق زوجوة أحودنا علیوه قوال 

 (15)«.البیت  فيوال تضرب الوجه وال تقبك وال تهجر إال  -أو اكتسبت  -وعمت وتكسوها إذا اكتسیت 

وهوو علو  قودر وسوع  ،لبغوي رحمه عن أبي سلیمان ال  ابي فوي شورح هوذا الحوديث: فوي هوذا إيجواب النفقوة والكسووة لهواونقل ا

كوان دينوا علیوه كسواضر  ،فإن لوم يجود فوي وقتوه ،أو غاب ،فهو الزم حضر ،حقا لها (لل  هللا علیه وسلم) وإذا جعله النبي ،الزو 

 (16)أو لم يفرض. ،أيام غیبته سواء فرض لها القاضي علیه ،الحقو  الواجبة

 (17)وفي عون المعبودك فالمراد بال  اب عام لكل زو  أي يجال علی  إوعام الزوجة وكسوتها عند قدرت  علیهما لنفس 

 (18)علي الزو  لحقه وواجبه و مفرغة نفسها له فنفتها واجبة علیه. محتسبةثالثا: الدلیل من العقل: أن الزوجة 

 فقة:سبب استحقاق الزوجة الن

 اختلفت آراء الفقهاء في سبال استحقا  الزوجة النفقة:

حیوث قوال  إل  ان سبال وجوب النفقة عل  الزو  الزوجیوة او العقود. نابلة(حالمالكیة و الشافعیة وال)الجمهور ذهال  القول األول:

 (19)أبو عبد هللا ال رشي ويلزم النفقة لجريان سبال الوجوب وهو العقد

 (20)سبال تجال به النفقة قال ابن قدامة: النكاح

 لها ثالثة أسباب:  النفقةوقال الشنقی ي رحمه هللا أن 

 النكاح. السبال األول:

 النسال والقرابة. السبال الثاني:

 (21) السبال الثالث: المل .

لة الوزوا  ويناقش قول الجمهور إذا كان سبال استحقا  المرأة للنفقة هو الزوجیة فكیف تستحقها الم لقة في أيام عدتها مع ان ل

 انق عت بینهما بال ال .

 (22) ذهال الحنفیة إل  أن سببها حب  المرأة علیه القول الثاني:
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عل  زوجها الستدامة االستمتاع بهوا، وأنهوا تجوال علیهوا واعتوه والقورار فوي بیتوه  باالحتباسوذل  ألن الزوجة تصیر مقصورة  

قوه وواجبوه فنفقتهوا واجبوة علیوه عموال باأللول العوام حكول مون احتوب  للقیام بواجباته، وإذا كانت الزوجة محتبسة عل  الزو  لح

 (23)لحق غیره ومنفعته فنفقته عل  من احتب  ألجلهح

بناءا النفقة واجبة عل  الزو  في مقابل ما له من الحقوو  ولهوذا تسوتحق النفقوة الزوجوة المسولمة والكتابیوة والغنیوة والفقیورة؛ ألن 

ولو كان السبال هو الصلة ما استحقتها الزوجة الم الفة في الدين، ولوو كوان  االحتباس،ا وهو سبال االستحقا  متحقق فیهن جمیع

السبال هو سد الحاجة ما اسوتحقتها الزوجوة الغنیوة، وتجوال النفقوة علو  الوزو  الغنوي والفقیور؛ ألنوه بالعقود يثبوت لوه الحوق علیهوا، 

 و  علیها فیجال لها علیه واجبها ما دام لم يفت علیه حقه.وتستحق من حین تمام العقد؛ ألنه من حین تمامه تثبت له الحق

 شروط استحقاق النفقة: 

 اشترو جمهور الفقهاء الستحقا  الزوجة النفقة عل  زوجها شرووا قبل الدخول وبعده:

 الشروط قبل الدخول: 

  أو امتننعوت مون الودخول  تمتاع بها،إذا لم تسلم نفسها إل  زوجها، أو لم تمكنه من االس :والدخول بها االستمتاعأن تمكنه من

ففي هذه الحاالت ال تجال النفقة حیث لم يتحقق االحتبواس الوذي هوو  بها بغیر عذر أو امتنعت من االنتقال إل  المكان الذي يريده،

 (24)سببها.

 لوزو ، وهوي بأن ال تكوون لوغیرة او بهوا موانع مون الوووء فوإذا أسولمت المورأة نفسوها إلو  ا :أن تكون الزوجة م یقة للووء

لم يوجد التمكوین التوام مون االسوتمتاع  ألنهلغیرة ال يجامع مثلها، فعند المالكیة والصحیك من مذهال الشافعیة أن النفقة ال تجال، 

 (25)فال تستحق العوض من النفقة.

النفقوة لرضواه هوو  يوسف من الحنفیة إل  أن الزو  إذا استبق  الصغیرة في بیته، وأسكنها لالستلناس بهوا، وجبوت لهوا وذهال أبو

 (26)وإن لم يمسكها في بیته فال نفقة لها بهذا االحتباس الناقص.

 . أن ال تعتبور فوي هوذه الحالوة محبوسوة علووي  ألن الموور أن يكوون الوزوا  لوحیحا: فوإن كوان فاسوودا فوال نفقوة لهوا علوي الوزو

ألنووه يجووال علووي الووزوجین المفارقووة دفعووا  . باالتفوواألن التمكووین ال تصووك إدا كووان العقوود فاسوودا وال يسووتحق فووي مقابلتووه  زوجهووا

 (27)للفساد.

  :الشروط بعد الدخول

 لِیُْنفِْق ُذو َسَعٍة ِمْن َسَعتِِه  و كان معسرا ال يقدر علي النفقة، فال نفقه علیه مدة إعساره، لقوله تعاليلأن يكون الزو  موسرا ف(

ا آتَاهُ  ُ بَْعَد ُعْسٍر يُْسًرا َوَمْن قُِدَر َعلَْیِه ِرْزقُهُ فَْلیُْنفِْق ِممَّ ُ نَْفًسا إاِلَّ َما آتَاهَا َسیَْجَعُل هللاَّ ُ اَل يَُكلُِّف هللاَّ  (28.)هللاَّ

  أن تكون محبوسة علیه: بحیث أن ال تكون ناشزة والناشزة هي التي خرجت من بیت زوجها بال إذنه بغیر وجوه شورعي، أو

 (29)خول علیها في بیتها المقیم معها فیه، ولم تكن سألته النقلة فأب .امتنعت عن االنتقال إلیه بغیر حق، أو منعته من الد

أي: مستعصیة علیه وخارجة عن واعته ومفوتوة حقوه فوي االحتبواس  ناشزة،ففي كل حالة من هذه الحاالت الثالث تكون الزوجة 

نفقة، فوإن أقلعوت عون نشووزها اسوتحقت فال تستحق النفقة؛ ألنها واجال في مقابلة حق، وما دامت الزوجة ناشزة فال حق لها في ال

 النفقة من حین إقالعها عن نشوزها.
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أما المرأة التي تعمل عمال مباحا خار  بیتها فإن كان الزو  راضیا بعملها خوار  البیوت ولوم يمنعهوا فإنهوا تجوال لهوا النفقوة، فوإن 

روجها عن بیته ومنعها ف رجت للعمل سوقط اإلحتباس حق الزو ، و له أن يتنازل عن حقه فإن لم يتنازل عن حقه ولم يرض ب 

 (30) الحالة. هذهالنفقة ألن اإلحتباس لم يتوفر في  فيحقها 

 (117) مادتوهوالقانون المدني األفغاني يتفق مع الفقهاء في الشراضط التي اشترووها لوجوب النفقة عل  الزو  حیوث لورح فوي 

ك النافذ، ولو كانت الزوجة مقیمة في بیت أهلها إال إذا والبها الزو  تجال النفقة للزوجة عل  الزو  من حین عقد الزوا  الصحی

 بالنقلة وامتنعت بغیر حق فال تجال نفقتها عل  الزو .

مون هوذا  (116-115)الموادة المسوكن المناسوال أو لوم يودفع معجول المهور وبقوا ألحكوام  يهیئيعتبر امتناعها بحق ما دام الزو  لم 

 القانون.

 .من هذا القانون في مسألة مقدار النفقة إن شاء هللا (116-115)ة الماد وسنوضك أحكام

 ما يترتب على شروط استحقاق النفقة:

 : الموظفةنفقة الزوجة العاملة او 

 نفقة الزوجة المريضة: 

 نفقة الزوجة الصغیرة:

 نفقة الزوجة الناشزة: 

 نفقة الزوجة التي ال تحتا  ال  نفقة الزو .

 انفقة الزوجة حال سفره

 نفقة الزوجة حال حبسها

 نفقة الزوجة التي حب  زوجها

 :الموظفةنفقة الزوجة العاملة او 

فووي أحوود إدارات  موظفووةأو كانووت  وال بیبووة والممرضووة، ،كالمعلمووة إذا كانووت الزوجووة مموون تعموول خووار  بیتهووا لوویال أو نهووارا،

تها وعملها هناك ولم يمنعها من العمل، فإن الوزو  الحكومیة او غیرها ففي جمیع هذه الحاالت إن رضي الزو  ب روجها من بی

 تجال علیه نفقة زوجتها ألن اإلحتباس حق الزو  عل  زوجته وله أن يتنازل عن حقه.

ف رجت بدون رضاه ال تجوال لهوا النفقوة ألن النفقوة تجوال فوي  وإن لم يرض ب روجها من البیت وعملها هناك ونهاها عن العمل،

 (31)بناءا سقط حقها في النفقة. في هذه الحالة ناقص غیر كامل، مقابل اإلحتباس و اإلحتباس

وقال الحصكفي في الدر الم تار: ولو سلمت نفسها باللیل دون النهار أو عكسه فال نفقة لنقص التسلیم. ثم قال: أنوه لوو توزو  مون 

 (32)المحترفات التي تكون بالنهار في مصالحها وباللیل عنده فال نفقة...

 يسقط حق نفقة الزوجة في الحاالت اآلتیة: :القانون المدني األفغاني من (۱۲۲)ونصت المادة

 مسوغ شرعي او دون إذنه إذا خرجت من بیت زوجها بعبر -1

 وجیةزالزو  في األمور ال وال ت یعزة إدا كانت المرأة ناش -2

 وجود المانع للنقلة إل  بیت الزو  -3
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من البیت للعمل او ألداء الوظیفة خار  البیت فللزو  أن يمنعها من  خرجتا المدني األفغاني أن الزوجة إذ نظرا ألحكام القانون

سقط حقها في النفقة وإن رضي الزو  بوظیفتهوا خوار  البیوت  لم لبه كانت ناشزة، ورفضت االستجابةالعمل، فإن استمرت فیه 

 وعملها هناك فإنها تجال لها النفقة عل  الزو  حسال حاله يسرا وعسرا.
 

 المريضة نفقة الزوجة

أموا إذا مرضوت قبول  اتفق الفقهاء أن الزوجة التي سلمت نفسها للزو  ومرضت عنده بعد الزفواف تجوال لهوا النفقوة علو  الوزو ،

الزفاف فقد ذهال اإلمام أبو يوسف رحمه هللا من الحنفیة إل  أنها إذا مرضت قبل زفافها وانتقالها إل  منزل زوجهوا فوال نفقوة لهوا 

 (33) منزله.تنتقل إل   ولم مريضة،ما دامت 

وذهال جمهور الفقهاء إل  أنه تجال النفقة للزوجة المريضة سواء مرضوت عنوده بعود الزفواف، أم كانوت مريضوة حوین الزفواف،  

وألن المورض أمور عوارض  لتحقق شرو النفقة وهو التسلیم أو التمكوین التوام، وألن االسوتمتاع بهوا ممكون وإنموا نقوص بوالمرض،

 (34)للزوجة فیه، فهو كالحیض والنفاس يعرض ويتكرر ال دخل

 ولی  من حسن العشرة أن يكون هذا األمر ال ارئ والعارض مسق اً للنفقة.

وال تسقط نفقتها حت  وإن كانت تمرَّض في بیت أهلها، إال إذا ولال الوزو  منهوا أن تعوود إلو  بیتوه، وكانوت تسوت یع العوودة ولوو 

 (35)اشزة، أي خارجة عن واعة الزو  بغیر حق فال نفقة لها حینلذ.محمولة، فامتنعت؛ ألنها بامتناعها تصبك ن

 نفقة المداواة: 

اختلف الفقهاء في وجوب نفقة المداواة والعال  عل  الزو  فوذهال جمهوور الفقهواء إلو  ان الوزو  ال يجوال علیوه فوي مالوه اجوور 

لمثل هذه األشیاء إن كان لها مال وإن لم يكن لها مال  التداوي للزوجة من أجرة ال بیال، وثمن الدواء وإنما تكون النفقة في مالها

 (36) وجبت نفقتها عل  من تلزمه نفقتها

وقد عللو لهذا ألن التداوي لحفظ ألل الجسم فال يجال عل  مستحق المنفعة، كعمارة الدار المستأجرة، تجال عل  المال  ال علو  

 المستأجر

بقدر ما كان لها من نفقة لحتها ال أزيد وكذل  قال ابن زرقون عن ابون عبود  وقال أبي حفص الع ار المالكي: يلزمه ان يداويها

 (37)علیه أجر ال بیال والمداواة :الحكیم

فقة الزوجة ن :(۱۱۸)المادةوقد أيد القانون المدني األفغاني قول من قال بوجوب نفقة المداواة والعال  عل  الزو  حیث نص في 

 يف العال  بحسال حال الزو  يسرا وعسرا مهما كانت حال الزوجة.تشمل الغذاء والكسوة والمسكن ومصار

يتبین لنا من أقوال الفقهاء وآراضهم المذكورة في كتال الفقه أن المداواة لم تكن في زمنهم حاجة أساسیة، فوال يحتوا  اإلنسوان غالبوا 

ا الحاضور فقود الوبحت الحاجوة إلو  أموا اآلن فوي عصورن إل  المداواة والعال  فاجتهادهم مبني علي عورف قواضم فوي عصوورهم،

حیواة بدونوه ال ال يمكونيصبك من الضروريات التوي   ألن العال بل العال  أهم من ال عام. العال  كالحاجة إل  ال عام والشراب.

  غیر ذل ، وألن هللا سبحانه وتعال  أمرنا بحسن المعاشرة فكیف يكون من حسن العشرة أن يستمتع الوزوكالعملیات الجراحیة و

 من زوجته حال لحتها فإذا مرضت يردها إل  أهلها لمعالجتها.

، شويءبناءا يتبین لنا قول من قال من المالكیة بوجوب نفقة العال  هو الراجك، ألن المريض يفضل غالبا ما يتداوى به علو  كول 

 وخالة إذا كان يتألم ويتوجع من اآلالم التي تهدده بالموت.
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 نفقة الزوجة الصغيرة:

بنوأءا ان  ،ولتحقیوق أغوراض الزوجیوة وواجباتهوا .كرنا في شوروو اسوتحقا  النفقوة أن تكوون الزوجوة لوالحة لمتعوة الوزو كما ذ

 الصغیرة التي ال تشتهي لألزوا  بأي حال فال نفقة لها؛ ألن احتباسها كعدمه حیث ال يولل إل  الغورض المقصوود مون الوزوا .

(38) 

وجبوت لهوا النفقوة لرضواه هوو بهوذا االحتبواس  بهوا،وقال أبو يوسف: إذا استبق  الزو  هذه الصغیرة في بیته وأمسكها لالسوتلناس 

 (39) به في المذهال الحنفي. المفتيالناقص، وإن لم يمسكها في بیته فال نفقة لها، وهذا القول هو 

 نفقة الزوجة الناشزة: 

تفا  الفقهاء ا، والناشزة هي التي خرجت من بیت زوجهوا بوال إذنوه بغیور وجوه شورعي، أو امتنعوت فالزوجة الناشزة ال نفقة لها با

 (40) عن االنتقال إلیه بغیر حق، أو منعته من الدخول علیها.

أي: مستعصیة علیه وخارجة عن واعته ومفوتوة حقوه فوي االحتبواس  ناشزة،ففي كل حالة من هذه الحاالت الثالث تكون الزوجة 

وما دامت ناشزة فال حق لها في النفقة، فإن أقلعت عن نشوزها استحقت النفقة مون  حق،تحق النفقة؛ ألنها واجال في مقابلة فال تس

 حین إقالعها عن نشوزها

 نفقة الزوجة المحبوسة: 

یوه حقوه فیفووت اتفق الفقهاء عل  أن الزوجة إذا حبست في جريموة أو ديون أو ظلموا ال تسوتحق النفقوة مودة حبسوها؛ ألنهوا فوتوت عل

 علیها واجبها إال إذا كان هو الذي حبسها في دين له؛ ألنه هو الذي فوت حقه.

ال تسوتحق النفقوة علیوه مودة غصوبها؛ ألن وبوین زوجهوا فقود اختلوف الفقهواء ا أما الزوجوة التوي غصوبها غالوال ظلموا وحوال بینهوا

 (41)اوقد فوت علیه حقه في االحتباس كحبسها ظلم قبله،الغصال سبال لی  من 

واس ة رجل او حبست ظلما فقد اختلف الفقهاء فوي ذلو  فوذهال الحنفیوة والحنابلوة أن هوذه المورأة تسوقط بأما الزوجة التي خ فت 

 (42)نفقتها، وعللو لقولهم ألن فوات حق اإلحتباس بسبال ال دخل للزو  فیه.

ألن فووات حوق ظلموا و ب  فهوا، وعللوو لورأيهم  أبو يوسف من الحنفیة إل  أنها تجوال لهوا النفقوة ألجول الحوب ووذهال و المالكیة 

 (43)االحتباس لی  من جهتها، وال دخل لها فیه.

 نفقة الزوجة المسافرة

ال خالف بین الفقهاء في انه ال تجال النفقة للزوجة التي سافرت مع غیر زوجها قبل الدخول لحوج او غیوره، لفووات اإلحتبواس و  

بودون محورم شورعي بعود الودخول لفووات االحتبواس بسوبال مون جهتهوا، ولعصویانها بهوذا  كذا ال تجال لها النفقة إذا سافرت وحدها

 (44) محرمبدون  السفر

 واختلف الفقهاء في الزوجة التي سافرت مع محرم ألداء حج واجال علیها:

افرت ألداء فريضوة بدون إذن الزو  ألنهوا سو ولو سافرتسف من الحنفیة إل  أنه ال يسقط نفقتها ذهال المالكیة والحنابلة وأبو يو

 (45) فیكون فوات اإلحتباس بمسوغ شرعي. دينیة

إل  أنها تسقط نفقتها لم الفتها الواجال علیها وانتفاء التمكین، وفوات االحتبواس مون  األظهر والشافعیة فيالحنفیة  وذهال جمهور

 جهتها، سواء سافرت لحج الفريضة أم لعمل آخر، ك لال العلم أم لحاجتها.
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 ا في المرأة التي سافرت لحج نفلي:واختلفوا أيض

 لشافعیة والحنابلة إل  أنها سق ت نفقتها وقد عللوا لذل  فوات اإلحتباس من جهة الزوجةا ذهال الحنفیة او

إن سافرت المرأة بإذن الزو ، فال يسقط حقها في النفقة؛ ألنها ال تعود ناشوزة، وإن سوافرت وذهال اإلمام مال  رحمه هللا إل  أنها 

 (46)ذنه، سقط حقها في النفقة؛ ألنها تعد ناشزةبدون إ

ولعل ما ذهال إلیه اإلمام مال  رحمه هللا هو الراجك، ألن اإلحتباس حق الزو  فله أن يتنازل عون حقوه بإذنوه وألن اإلحتبواس إن 

 فات ظاهرا لم يفت حقیقة.

أكان ذلو  السوفر ألداء الفريضوة  سوآءاه بإذنه خرجت من بیتها وسافرت مع زوجها او مع غیر إذاإذا كانت المرأة تستحق النفقة 

وسنوضوك إن  ذل  بشرو أن تسافر بإذن زوجها فإنها تستحق النفقوة علو  الوزو . او لحج النفل او لتعلم العلم او المعالجة او غیر

 شاء هللا مقدار نفقة الزوجة في السفر في مقدار النفقة

 نفقة الزوجة حال حبس الرجل: 

 فووأن الزوجووة تسووتحق النفقووة الجموواع،يمووة ارتكبهووا او بوودين لزوجتووه او ظلمووا او موورض مرضووا مانعووا موون إذا حووب  الووزو  بجر

 وعللوا لقولهم  .باالتفا 

 وإذا علم الزو  بعیال في زوجته يمنع الجماع كالرتق والقرن وغیر ذل  من العیوب التي تمنع الجماع فإنها تستحق النفقة ايضا. 

 تحتاج إلى النفقة: نفقة الزوجة الغنية التي ال

 بالعقد الصحیك علیها وإن كانت الزوجة غنیة ال تحتا  إل  النفقة  نفقة الزوجة واجبة عل  زوجها

 .إال أن للزوجة أن تتنازل عن حقها في النفقة كما للزو  حق في أن يتنازل عن حقه في اإلحتباس

إنهوا ال تسوتحق النفقوة عون مودة ماضویة إال بفورض القاضوي او وإذا امتنع الوزو  عون النفقوة ولوم ت لوال الزوجوة حقهوا فوي النفقوة ف

بالتراضي عند الحنفیة ألن النفقة عندهم للة ولیست بعوض فال يتأكد وجوبها إال بالقضاء كالهبة ال تلزم المل  إال بالقبض وهوو 

 (47)يؤكده

وبهوا وامتنواع الوزو  عون أداءهوا فوال وذهال الجمهور إل  أن النفقة تصیر واجبة بمجورد العقود الصوحیك وتصویر دينوا بمجورد وج

إن النفقة ال تصیر دينا في ذمة الزو  إال بالقضواء او التراضوي واسوتدلوا لقوولهم بوأن النفقوة عنودهم  ويقولونيسقط كساضر الديون 

 عوض ال للة، والصلة ع اء من غیر عوض.

  عن اإلنفوا  الواجوال علیوه علو  الزوجوة فإنوه يكلوف وقد أخذ القانون المدني برأي جمهور الفقهاء فنصت المادة: إذا امتنع الزو

 عن اإلنفا  الواجال علیه. االمتناعويحكم للزوجة بالنفقة من تاريخ 

ويجووز زوجها أن ينفق علیها قودر سوعته  عل ويظهر من أقوال الفقهاء وآراءهم ان الزوجة تستحق النفقة ولو كانت غنیة ويجال 

 قووة،النفوسنوضوك هوذه المسوألة فوي مسوق ات  في جمیوع الحقووو  أن تتنوازل عون حقوقهوا.أن تتنوازل عون حقهوا كموا يجووز لهوا لهوا

 .وهللا الموفقوالزوا  بشرو اسقاو النفقة إن شاء هللا 

  :الزوجة نفقةمقدار 

موا بینوا .وکوالسوكن  وكول موا تحتوا  المورأة إلیها لل عام والكسوة والمعالجة أن نفقة الزوجة هي شاملة النفقة،قلنا في تعريف  كما

 أن نبحث عن نفقة الزوجة لتكتمل معرفة حق هذه الموضوع المهمة: ونريد اآلنألدلة أنها واجبة للمرأة في الفقه والقانون. با
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ذهال الحنفیة والمالكیة والشوافعیة فوي قوول والحنابلوة إلو  أنوه لوی  للنفقوة مقودار  :اختلف الفقهاء في مقدار نفقة الزوجة إل  قولین

 والعادة حیث ت تلف باختالف البالد واألزمنة واألحوال. ع إل  العرفمعلوم بل ترج

 وهذا القول اختاره شیخ اإلسالم ابن تیمیة رحمه هللا وابن القیم رحمه هللا 

وعلوي الموسور مودان وعلو   .المقتور موذ علو وذهال الشافعیة فوي قوولهم المشوهور أن نفقوة الزوجوة مقودرة علو  أنوه فوي كول يووم 

 (48)صف ألن المتوسط يمكن إلحاقه بالموسر وهو دونه وال بالمعسر وهو فوقه فجعل علیه مد ونصفالمتوسط مد ون

 أدلة القائلين بعدم تحديد النفقة:  

 (49)َعهَاقال هللا سبحانه وتعال : َوَعلَ  اْلَمْولُوِد لَهُ ِرْزقُهُنَّ َوِكْسَوتُهُنَّ بِاْلَمْعُروِف اَل تَُكلَُّف نَْفٌ  إاِلَّ ُوسْ 

فمن جعلهوا محوددة بالتقودير فقود خوالف  من اآلية الكريمة: ذكر هللا سبحانه وتعال  النفقة واولق ذكرها عن التقدير االستداللجه و

 النص الكري ورز  اإلنسان كفايته في العرف والعادة كرز  القاضي والمضارب.

  يع یني ما يكفیني وولدي إال ما أخذت منه وهوو عن عاضشة أن هند بنت عتبة قالت يا رسول هللا إن أبا سفیان رجل شحیك ولی 

 (50) ال يعلم فقال خذي ما يكفی  وولدك بالمعروف

 (51.)قال ابن حجر في شرح هذا الحديث: وفیه وجوب نفقة الزوجة و أنها مقدرة بالكفاية وهو قول أكثر العلماء

ت عمهوا إذا وعموت وتكسووها إذا  أن»حدنا علیه قوال عن حكیم بن معاوية القشیرى عن أبیه قال قلت يا رسول هللا ما حق زوجة أ

 (52)«.البیت  فيوال تضرب الوجه وال تقبك وال تهجر إال  -أو اكتسبت  -اكتسیت 

علو  قودر وسوع  وهوو ،ونقل البغوي رحمه عن أبي سلیمان ال  ابي فوي شورح هوذا الحوديث: فوي هوذا إيجواب النفقوة والكسووة لهوا

 (53) .الزو 

 (54)راد بال  اب عام لكل زو  أي يجال علی  إوعام الزوجة وكسوتها عند قدرت  علیهما لنفس وفي عون المعبود فالم

 ليل من المعقول: دال

كما قلنا أن النفقة وجبت للزوجة لكونها محبوسة بحق الزو  ولیست واجبة في مقابلة مل  النكاح لذل  جعل وجوبهوا علو  سوبیل 

يكفیها من ال عام واإلدام والدهن؛ ألن ال بز ال يؤكل عوادة إال مأدوموا والودهن ال بود فیجال عل  الزو  من النفقة قدر ما  الكفاية،

منووه للنسوواء وال تقوودر نفقتهووا بالوودراهم والوودنانیر علوو  أي سووعر كانووت؛ ألن فیووه إضوورارا بأحوود الووزوجین؛ إذ السووعر قوود يغلووو وقوود 

ین ويجوال علیوه مون الكسووة فوي كول سونة مورتین يرخص بل تقدر لها عل  حسال اختالف األسوعار غوالء ورخصوا رعايوة للجوانب

 (55)لیفیة وشتوية؛ ألنها كما تحتا  إل  ال عام والشراب تحتا  إل  اللباس

 (56) أن كال منهما مال يجال بالشرع ويستقر في الذمة :لقیاس عل  الكفارة في التقدير، وعللوا لذل ا أدلة القاضلین بتحديد النفقة:

  الكفارة:)فقسنا نفقة الزوجات عل  الكفارة، الن هللا تعوال  شوبه الكفوارة بنفقوة االهول فوي الجون  وقالوا في قیاس مقدار النفقة عل

 بقوله تعال  ح من أوسط ما ت عمون أهلیكم ح فاعتبرنا االكثر واالقل في الواجال للواحد في الكفارة.

أدن  حاال من الموسور فوجوال علیهوا مون نفقوة أعل  حاال من المعسر و ألنهوأما المتوسط فإنه يجال علیه كل يوم مد ونصف مد، 

 (57) كل واحد منهما نصفها

  :ونوقش هذا الدليل

ال يصك تقدير النفقة بالكفارة؛ ألن الكفارة ال ت تلف بالیسار واإلعسار، وإنما اعتبر الشرع الكفارة بالنفقة في الجن  دون القدر، 

 بدلیل عدم وجوب األدم فیها.
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جحانه في هذه المسألة _ وهللا أعلم بالصواب _ هو القول األول الوذي قوال بعودم تحديود وتقودير نفقوة الرأي الراجك: الذي يظهر ر

  .بل هي عل  قدر الكفاية ،الزوجة

 أالحتقدر نفقة الزوجة عل  زوجها بحسال حال الزو  يسرا وعسرا بشورو (۱۲۳)وبه لرح القانون المدني األفغاني في المادة:

 قدر الكفايةحتكون النفقة قلیلة عن 

وتقدر نفقة ال عام بحسال األعراف والعادات في كل بلد، أو بحسال اخوتالف األمكنوة واألزمنوة واألحووال، مون رخوص وغوالء،  

 وشباب وهرم، وشتاء ولیف.

 كیفیة تقدير النفقة نظرا لحالتي الزو  والزوجة:

 اختلف الفقهاء في هذه المسألة إلى قولين: 

 ومراعاة منصال المرأة وحال البالد.  ،إل  أن النفقة تقدر بحسال حل الزوجین يسارا وإعسارا :ذهال المالكیة والحنابلة

 .أن نفقة الزوجة تقدر بحسال حال لزو  يسارا وإعسار ا إل  :وذهال الحنفیة والشافعیة

 أدلة القول األول: 

ُ نَْفًسا إاِل َما آتَاهَا{قال هللا سبحانه وتعال : }لِیُْنفِْق ُذو َسَعٍة ِمْن َسَعتِِه َوَمْن قُدِ  ُ ال يَُكلُِّف هللاَّ ا آتَاهُ هللاَّ  (58) َر َعلَْیِه ِرْزقُهُ فَْلیُْنفِْق ِممَّ

وفي الحديث: عن عاضشة أن هند بنت عتبة قالت يا رسول هللا إن أبا سفیان رجل شوحیك ولوی  يع ینوي موا يكفینوي وولودي إال موا 

 (59)   وولدك بالمعروفأخذت منه وهو ال يعلم فقال خذي ما يكفی

أن اآلية راعت حال الزو ، والحديث راع  كفاية الزوجة بالمعروف. فاعتبار حال الزوجین للجمع بین األدلة،  :االستداللوجه 

 ورعاية لكل من الجانبین.

   :أدلة القول الثاني

ُ نَْفًسا إاِل َما آتَاهَا{}لِیُْنفِْق ُذو َسَعٍة ِمْن َسَعتِِه َوَمْن قُِدَر َعلَْیِه ِرْزقُهُ من القرآن ُ ال يَُكلُِّف هللاَّ ا آتَاهُ هللاَّ  (60)فَْلیُْنفِْق ِممَّ

 .ال  اب في هذه اآلية الكريمة للزو  دون الزوجة :االستداللوجه 

موت أن ت عمهوا إذا وع» عن حكیم بن معاوية القشیرى عن أبیه قال قلت يا رسول هللا ما حق زوجة أحدنا علیه قال  ومن السنة:

 (61)«.البیت  فيوال تضرب الوجه وال تقبك وال تهجر إال  -أو اكتسبت  -وتكسوها إذا اكتسیت 

وهوو علو  قودر وسوع  ،ونقل البغوي رحمه عن أبي سلیمان ال  ابي فوي شورح هوذا الحوديث: فوي هوذا إيجواب النفقوة والكسووة لهوا

 (62) .الزو 

تحديد الواجال  دفي حديث هن (المعروف)وجة بحاله، ويقصد من كلمةألن النفقة واجبة علي الزو  وقد رضیت الز :من المعقول

 عل  الزو .

 الترجيح: 

 لقوة ما استدلوا به وعمال باآلية الكريمة  الثاني؛الراجك في هذه المسألة وهللا أعلم بالصواب _ هو القول 

 :األفغانيحكم القانون المدني 

نفیووة والشووافعیة إلوو  أنووه تقوودر النفقووة حسووال حووال الووزو  كمووا لوورح فووي وقوود أيوود القووانون الموودني األفغوواني مووا ذهووال إلیووه الح

 تكون قلیلة عن قدر الكفايةح أالحتقدر نفقة الزوجة عل  زوجها بحسال حال الزو  يسرا وعسرا بشرو (۱۲۳)مادته:

 هذه المادة في تقدير النفقة حكمان التي اختلف الفقهاء فیهما. ويظهر من
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وقد ايود قوول جمهوور الفقهواء خالفوا  .واجبة للزوجة لی  لها حد معین بل هي واجبة لها عل  قدر الكفايةأن النفقة ال الحكم األول:

 للشافعیة.

قووول  القووانونللووزو  دون الزوجووة وفووي هووذه المسووألة ايضووا وافووق  قتصوواديةاالأن النفقووة تقوودر للزوجووة نظوورا لحالووة  :الحكووم الثوواني

 الحنفیة والشافعیة 

 النفقة من جهة الزوجة: حكم النكاح بشرط اسقاط

 اختلف الفقهاء في هذه المسألة إل  أقوال:

بوون حنبوول فووي الروايووة المشووهورة عنووه  دواإلمووام أحموو (64)عنوودهم والشووافعیة فووي المشووهور  (63) ذهووال الحنفیووة القووول األول: 

 إل  أنه يصك العقد ويب ل الشرو.(65)والمذهال عند ألحابه

وال يضور الجهول بوه ،فوال يب ول ألول  ذكوره،فوي العقود ال يشوترو  لو  معنو  زاضوديعود إ أن شرو عدم النفقة يأتي: واستدلوا بما

 (66)العقد، كما لو شرو في العقد لداقا محرماً 

 (67) فجاز أن ينعقد مع الشرو الفاسد كالنفقة بالعوض،أن النكاح يصك مع الجهل 

 (68) فیصك العقد أن شرو إسقاو النفقة ال ي ل بمقصود عقد النكاح، وهو الووء

إال إذا  ال يصوكلل الحنفیة لهذه المسألة: ألن الشرو لی  بوالزم إذ هوو شورو فیموا لوم يكون واجبوا بعود، واإلبوراء عون النفقوة وقد ع

 (69) بالقضاء.وجبت 

 .والشرو ذهال االمام احمد ابن حنبل في رواية عنه إل  انه يصك العقد القول الثاني:

 واستدلوا بما يأتي:

 (70)بِاْلُعقُوِد ِذيَن آَمنُوا أَْوفُوا الَّ  يأيهاقال هللا تعال : 

 .وولفهامر هللا سبحانه وتعال  بإيفاء العقد وهذا يتضمن بألل العقد 

 (71) الفرو عن عقبة عن النبي لل  هللا علیه وسلم قال أحق ما أوفیتم من الشروو أن توفوا به ما استحللتم به 

 نفقة، فیصك العقد ويجال الوفاء بالشرو. شرو اسقاو ال حت وهذا الحديث عام يشمل جمیع الشروو 

 (72) عنه.ذهال الشافعیة إل  أنه يب ل العقد والشرو وبه قال اإلمام أحمد رحمه في رواية  القول الثالث:

وقوالوا:  .وهذه العقوود كلهوا منهوي عنهوا بالنصوور الشورعیة ونكاح التحلیل، ونكاح المتعة، الشغار،واستدلوا بالقیاس عل  نكاح 

 (73) هاهنا.لعقد في ذل  ألجل الشرو كذل  إنما ب ل ا

الذي يظهر لي رجحانه هو القول بصحة العقود والشورو. لقووة أدلوتهم، وألن النفقوة حوق للزوجوة فكانوت لهوا أن تتنوازل  :الترجيح 

 وهللا أعلم بالصواب.  كساضر الحقو ، وألن لها فیها المنفعة لترغیبه في نكاحها. عن حقها
 

 الخاتمة: 

 والصالة والسالم علي رسول هللا داضما. ،وآخرا أوال الحمد هلل

 وجل الي النتاضج التالیة: ففي ختام هذا البحث وللت بتوفیق هللا عز

 النفقة إذا ذكرت م لقا، شملت ال عام والكسوة، والسكني والعال  وما يتبعها.  -

 النفقة حق للزوجة عل  زوجها إذا كانت محبوسة بحقه. -

 بحسال حال الزو  يسرا وعسرا الكفاية نفقة للزوجة عل  قدرتجال ال -
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 بشرو اسقاو النفقة تصك مع الشر والنكاح -

 

 :التوصيات

 أود أن أقدم بعض التولیات عل  النحو التالي: ،وأخیًرا

. أحث القیادة السیاسیة عل  إعادة النظر فوي بعوض أحكوام القوانون األفغواني التوي ال تتفوق موع روح الشوريعة اإلسوالمیة وإعوادة 2

 لها لصالك المجتمع.تشكی

القضاء م الال بتنفیذ القضايا القادمة المتعلقة بحق المرأة في النفقة في ضوء الشريعة اإلسوالمیة والقوانون األفغواني بموا يفیود  - 2

 في منع حدوث مثل هذه القضايا في المستقبل.

وخالوة المشواكل  ،ضوايا الصوعبة لمجتمعنواأقترح عل  شیوخ المجتمع أن ننتقل إل  موقف الشريعة اإلسالمیة لحول جمیوع الق -۳

 وسوف نحل مشاكلنا وعل  ومن جهة أخرى نؤجر عل  حسنات اآلخرة. ،المتعلقة بحق المرأة في النفقة

 

 المصادر و المراجع

                                                           

بیوروت: دار لووادر،  سوان العوورب،ل (هوو 1414األفريقوي، محمود بوون مكورم بوون علو ، أبوو الفضوول، جموال الوودين ابون منظوور) -1

 .357ر11  : ال بعة األول 

 .351ر  11  :لسان العرب - 2

اإلقنواع فوي فقوه اإلموام أحمود بون حنبول دار المعرفوة بیوروت ،  موسوي،شرف الدين، أبو النجا موسي بن احمد بن  الحجاوي، - 3

 .136ر 4  : لبنان

بیوروت -دار الفكور، لم توارابن عابدين، محمد أمین بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي حاشیة رد المحتار علوي الودر ا - 4

 .572ر 3  :م1992 -ه  1412وبعة: الثانیة، 

 .76ر 3  :بداية المجتهد 5

(233)البقرة  6  

 -هو  1421تفسیر القرآن العظیم دار ویبة للنشر والتوزيع ال بعة: الثانیوة  ،أبي الفداء إسماعیل بن عمر القرشي ، بن كثیر ا - 7

  .479ر  1  :م 1999

(6)ال ال   8 

  9 .223ر 2 : اضع الصناضعبد

(34)النساء  10  

 .65ر  7  ، دار الفکر بیروت:لحیك الب اريالب اري، ابو عبد هللا محمد بن اسماعیل ،  - 11

 .419ر  9   الباري،فتك  .أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقالني ،بن حجرا - 12

ر  2 : بیوروت –دار إحیواء التوراث العربوي  :مسلم، الناشرلحیك ، لنیسابوريمسلم بن الحجا  أبو الحسین ا القشیري، - 13

 .1211رقم الحديث:  116
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 التحول الديمقراطي في المجتمع وعالقته ببعض المتغيراتتنمية 

The Development of Democratic Transformation in Society and its Relationship to some 

Variables 

 عبد المجيد نايف أحمد عالونة الدكتور/إعداد 

 فلسطين ،رام هللا، وباحث في مجال العلوم االجتماعية أستاذ علم االجتماع

 r.abed@yahoo.coma_dail: mE 

 :الملخص

، والعوامل االجتماعية، والعوامل الثقافية، والعوامل العوامل االقتصاديةهدف هذا البحث إلى توضيح كل من:  لقد          

ول تنمية التحتمثلت أهمية هذا البحث بأنه يُظهر قد والتعليمية، والعوامل السياسية ودورها في عملية التحول الديمقراطي، 

ة حالة ية المتمثلة بدراس، وقد جاءت حدود هذا البحث ما بين الحدود الموضوعالديمقراطي في المجتمع وعالقته ببعض المتغيرات

وحدوده الزمانية والتي تتمثل بهذه الفترة الزمنية وهي وقت  التنمية والمتغيرات المؤثرة عليها من اجل دعم العملية الديمقراطية،

/ تذكيري/ تفسيري/ استقرائي توضيحي/ تجميعي/ نشر هذا البحث، ويُعتبر هذا البحث عبارة عن بحث نظري/ استعراضي/

منشورة  وابحاثشكال مختلفة ما بين كتب ومؤتمرات ومعتمداً بذلك فقط على دراسات سابقة نظرية وعملية ايضاً بأات، للمعلوم

ر وصل هذا البحث الى أنه يوجد تأثيوقد ت لتحليلي النقدي والمنهج التاريخي،في مجالت وغيرها، وقد اعتمد بذلك على المنهج ا

دية، والعوامل االجتماعية، والعوامل الثقافية، والعوامل التعليمية، والعوامل السياسية وبشكل متفاوت لكل من العوامل االقتصا

بالعمل على دعم العوامل المؤثرة على عملية التحول  هايتهوقد أوصى الباحث في نعلى تنمية عملية التحول الديمقراطي، 

الديمقراطي في المجتمع، باإلضافة الى التوازن في هذا الدعم، فال يجوز تغليب دعم العامل السياسي مثلما هو ظاهر وموجود في 

 بعض المجتمعات وترك بقية العوامل األخرى األقل تأثيراً.

 ي، المجتمع، بعض المتغيرات.تنمية، الديمقراط الكلمات المفتاحية:

Abstract: 

        The aim of this research is to clarify economic factors, social factors, cultural factors, 

educational factors, political factors and their role in the democratization process. The importance 

of this research was that it shows the development of democratic transformation in society and its 

relationship to some variables. 
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 Between the objective limits represented by the study of the development situation and the 

variables affecting it in order to support the democratic process, and its temporal limits, which are 

represented by this time period, which is the time of publication of this research, and this research 

is a theoretical / review / illustrative / synthesis / reminder / explanatory / inductive research / For 

information, and based only on previous theoretical and practical studies in different forms 

between books, conferences, and research published in magazines and others, and thus relied on 

the critical analytical method and the historical method, and this research concluded that there is a 

different effect for each of the economic factors, and social factors , cultural factors, educational 

factors, and political factors on the development of the democratic transition process. At the end 

of it, the researcher recommended working to support the factors affecting the process of 

democratic transformation in society, in addition to the balance in this support, it is not permissible 

to give priority to the support of the political factor as it appears and exists in some societies and 

leave the rest of the other less influential factors. 

Keywords:  Development, democracy, Society, Some variables. 

 المقدمة: 

التحديث االقتصادي قد تؤدي الى تغيرات اجتماعية واسعة النطاق مثل تحول المجتمعات القبلية والزراعية لقد تبين أن عملية         

الى مجتمعات حضرية ومتعلمة تنتمي الى الطبقة المتوسطة، التي تخلق الظروف المادية للديمقراطية بمختلف اشكالها السياسية 

اطية بحد ذاتها، ألننا إذا نظرنا نظرة عميقة الى هذه العملية الموجودة، نجد أن فسر وجود الديمقروغيرها، ولكن هذه العملية ال تُ 

المتنوعة. كما تبين  الحياتية يارها ليتم تطبيقها بكافة النواحيالديمقراطية ال تُختار أبداً من أجل أسباب اقتصادية فقط ولكن يتم اخت

شدها ننمي الديمقراطية ويُ اطيين، أي بدون اإلنسان الديمقراطي الذي يُ ناس ديمقرأنه ال يمكن أن يوجد هناك ديمقراطية من دون أُ 

 تم الوجود الديمقراطي بكافة النواحي الالزمة للبشرية جمعاء،وهذا ما يُعزز التفسير الذي يُح   ،هو شكلها على نحو ما يتشكل بهاويُ 

ديمقراطية غير محددة بنواحي معينة من المحتمل في إذا كانت ألن الحياة (  311 - 311م، ص ص  3991، يامافرانسيس فوكو )

ة ، ولكنها اذا كانت واضحفقط اقتصادي انت الديمقراطية ُمفسرة على أساسهذا في حال ك ،أن تكون طريقاً الى فراغ مادي عظيم

 ،ووضوح الكاملة بشفافيةرينا الطريق نحو النهاية الكاملة غير المادية أال وهي االعتراف بحريتنا المعالم في وجودها وتطبيقها تُ 

تُقيمن ا على أساس شعورنا الذاتي بقيمة أنفسنا، وهكذا تُرضى كل من الجزء الشهواني  والقائمين عليها فالدولة الديمقراطية الحرة

 .(222ياما، مرجع سابق، ص فرانسيس فوكو ) والجزء الروحاني من نفوسنا.

عالمياً بكل الموجودات اإلنسانية، وذلك عن طريق منحهم حقوقهم، وحماية هذه إن الديمقراطية الحرة الحديثة تعترف            

الحقوق في نفس الوقت، والسيادة اآلن تأخذ شكل إعالن القوانين الموضوعة ديمقراطياً، أي مجموعة من القواعد العالمية التي 

الدولة، متبادالً عندما يكون مشتركاً بين الشعب و يستطيع من خاللها أن يكون اإلنسان سيد نفسه، وبذلك فاالعتراف باآلخر يصبح

ية، فال يُمكن مثالً أن يوجد اقتصاد بعينه مالئم للديمقراطالدولة، بيح حقوق مواطنيها الراضين بالخضوع لقوانين هذه أي أن الدولة تُ 
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راطية . كما أن اختيار الديمقفقط يةولو كان األمر كذلك، فإن السياسات الديمقراطية سيتوقف نجاحها على مدى الكفاية االقتصاد

اختيار شخصي يتُخذ من أجل االعتراف وليس من أجل الرغبة، ولكن النمو االقتصادي يخلق ظروفاً معينة تجعل هذا االختيار 

ا مخاصةَ التعليم يبدو انها تُحرر مطلباً  لتي تصحب التقدم الصناعيالشخصي أكثر احتماال. كما أن المتغيرات االجتماعية ا

لالعتراف فال يوجد بين الشعوب األفقر واألقل تعليماً، فحينما يصبح الناس أكثر ثراء، وأكثر رخاء عالمياً، وأحسن تعلماً، ال 

محرك غير اقتصادي، وغير مادي وبإمكانه توضيح لماذا قامت  وهذا بشكل عام هو يطلبون ثروة أكبر ولكن االعتراف بمركزهم

وريا الجنوبية وتايوان وجمهورية الصين الشعبية بالمطالبة ليس فقط باقتصاد السوق ولكن أيضاً شعوب إسبانيا والبرتغال وك

 ( 211 – 229ص ص فرانسيس فوكو ياما، مرجع سابق، )بحكومات حرة بالشعب وللشعب.
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 السياسية ودورها في عملية التحول الديمقراطي في داخل المجتمعات.

امل التعليمية، والعوامل عوامل االقتصادية، والعوامل االجتماعية، والعوامل الثقافية، والعوكل من ال يُعزز وجود وعمل – 1

 السياسية ودورها في عملية التحول الديمقراطي في داخل المجتمعات.

عوامل والاالجتماعية، والعوامل الثقافية،  عوامل االقتصادية، والعوامللكل من ال الوجودطبيعة ونوعية معرفة يُساهم في  – 4

 الديمقراطي في داخل المجتمعات.التعليمية، والعوامل السياسية ودورها في عملية التحول 
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 العوامل االقتصادية ودورها في عملية التحول الديمقراطي: – 1

حول  ، يتشاور فيه المجتمع ككلعقلياً سامياً واقتصادياً )تنموياً( كون عمالً سياسياً إن إقامة ديمقراطية حرة يعني بها أن ت          

التنمية بكافة وصدم بضعف العقل والسياسة ولكن كثيراً ما نُ  التي ستحكم حياته العامة،ساسية طبيعة الدستور ويضع القوانين األ

ن على ك، ليس فقط على المستوى الشخصي وله، وفقدان اإلنسان للسيطرة على حياتعدم مقدرتهما على تحقيق غاياتهماوصورها 

 ( 242ياما، مرجع سابق، ص فرانسيس فوكو ) ،يُضعف من وجود وتطبيق العمل الديمقراطي أيضاً  وغيره المستوى السياسي

قاً مكن أن تمثل عائمن الم عينة الى تلك القيم الديمقراطية والتيفي شكل مقاومة لعملية تحول قيم تقليدية مولذلك فإن الثقافة تظهر 

تلك العوامل فات حرة مستقلة؟ إقامة ديمقراطي التي تعوقوغيرها بعض العوامل الثقافية  فما هي إذاً في طريق التحول الديمقراطي، 

 ( 241ص فرانسيس فوكو ياما، مرجع سابق، ) تصنف كالتالي:

 لهذا فمن الضروري وجود إحساس قوي ي والجنسي،لبلد الوطني والعرقيتعلق بدرجة وشخصية وعي افهو العلم والتعلم:  :األول

 ( 244  - 241ص ص  فرانسيس فوكو ياما، مرجع سابق، ) ق الديمقراطية.يطنية قبل تحقبالوحدة الو

 ، ومثلما لم تكن هناكالدين فإنه مثلما يرى ويقول البعض شكل عقبة في وجه الديمقراطية وهويُ  الذيفهو  :الثانيأما العامل 

، إال ةوالديمقراطية الحراع بين الدين ، فما من ضرورة أيضاً للصرة أو القومية والديمقراطية الحرةضرورة للصراع بين الوطني

 افع لعملية التحول الديمقراطي.، ال يبدو الدين عقبة وإنما هو دفبطريقة ما إذاً ، ين عن التسامح والمساواةفي حالة توقف الد

 االنتخابيةفي العملية  الفلسطينية حركة حماس فمثالً مشاركة  ( 241   - 244ص ص فرانسيس فوكو ياما، مرجع سابق، )

 العربي زء من الشرعية للمجتمعذلك جأن  واعتبارم ال يمثل تحدياً  للديمقراطية الحرة بل تمشياً معها 2221البرلمانية عام 

 . الفلسطيني

بدرجة عالية  يالذي يشكل عقبة في وجه ظهور ديمقراطية مستقرة فيتعلق بوجود تركيب طبقي غير متساو: فهو الثالثأما العامل 

 .(241ص فرانسيس فوكو ياما، مرجع سابق، ) .لعادات الذهنية التي تنتج عنها جميع تلكفي ذلك بما 

الثقافي األخير الذي يؤثر على إمكانية قيام ديمقراطية مستقرة فيتعلق بقدرة المجتمع الذاتية على  : فهو العاملالرابع أما العامل

بدون االعتماد على  ن المشاركة الذي قال به توكفيلسة فمجال يكون فيه الشعب قادراً على ممارو يخلق مجتمع مدني صح

القمة وليس من القمة الى القاع وبعد كل  فيل على أن الديمقراطية تعمل بنجاح عندما تتوجه من القاع الىوقد برهن توك الدولة،

 م ونقاباتهم المهنية أوومؤسساتهحتى مدنهم وفاذا كان الناس قادرون على حكم أنفسهم  فإن الديمقراطية مسألة حكم الذات شيء

فرانسيس ) .ى مستوى وطني ستزداد بشكل واضح في داخل المجتمع، فإن احتماالت نجاحهم في القيام بنفس الشيء علجامعاتهم

 .(241ص فوكو ياما، مرجع سابق، 

، الجماعات المحررة حديثاً إن تعريف الديمقراطية الحرة بالوالء الوطني أو األهلي يقوي من جاذبيتها الروحية لدى         

س فوكو ياما، فرانسي) ا قد اشتركوا فيها منذ البداية.وتربطهم بالمؤسسات الديمقراطية بقوة أكبر مما كانت ستكون عليه إذا ما كانو

 ،ساس بالشخصية الوطنية أو األهلية، والدين، والمساواة االجتماعيةاإلحلعوامل مشتركة  في وكل هذه ا(  242ص مرجع سابق، 

في داخل  لثقافةالذلك فإن  ،التاريخية للمؤسسات الليبرالية هي التي تشكل ثقافات الشعوب ، والخبرةدنيوالميل نحو المجتمع الم

 دهالوح ليست شرطاً كافياً  مة على حياة الناس ولكنها مع كل ذلكالمجتمعات وعلى مر العصور واالزمان يكون لها تأثيرات مه

عتبر شروط ضرورية إلقامة والعوامل الثقافية أيضاً ال تُ في داخل أي مجتمع منها،  إلقامة الديمقراطيةفي داخل هذه المجتمعات 

 .واجهت عملية مستمرة من التطورإنسانية  ابتكارات، إنها ظواهر ثابتة مثل قوانين الطبيعة والثقافات ليست ،الديمقراطية
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اإلسالم  نكما أ. ى أي شعب راغب في أن ينتهزهاتقدم طريق النجاح األمثل ال كمقدمة للديمقراطية ن الليبرالية االقتصاديةكما أ 

ذهب البروتستانتي المفمثالً (، المتمثلة بحرية الفكر والعبادة )الديانةيالئم الديمقراطية على الرغم من معارضته لألفكار الليبرالية 

 عترافامع عدم لى مرحلة الديمقراطية الليبرالية، ومن ثم الى نهاية التاريخ الكفيل بالوصول اياما أنه هو  رأى فيه فوكوالذي 

لم يتم اثبات صحته (  211   - 241ص ص  فرانسيس فوكو ياما، مرجع سابق،)الكاتب بمالئمة الديانات األخرى للديمقراطية 

ي كل ف األغلبيات( بمعنى )دكتاتورية األغلبية باسمت المسيطرة داخل كل جماعة توكفيل وصف الجماعابشكل كامل، كما أن 

وة الرأسمالية ق حيث أن، اع عن نفسها ضد الطغيان السافرالدففي ن أكبر ضعف للديمقراطية هو عدم قدرتها . كما أالجماعات

العالقات االجتماعية التقليدية وتستبدل المزايا المتوارثة بمواصفات جديدة تقوم على المهارة والتعليم  باستمرارديناميكية تهاجم 

، ال يستطيع أن يعمل المجتمع والوظائف المفتوحة أمام القدرات وبدون تعليم عام وبدون درجة عالية من التغير االجتماعي

وزيع ت، فإن كل الديمقراطيات الحديثة تنظم العمل وتقيد باإلضافة الى ذلك الفكر، الرأسمالي بشكل مؤثر مثلما يرى أصحاب ذلك

ص  صفرانسيس فوكو ياما، مرجع سابق، )، ولية عن الرفاهية االجتماعيةالمسؤوقد قبلت أن تتحمل الى درجة معينة  ،الدخل

أن  ، ومثل هذا الكيان يجبتلك التنميةن القابل للتنمية يتطلب وجود الكياأي عملية من عمليات ابدء  ولذلك فإن(  222  - 212

ة القدرات بتعبئة الموارد وتنميتاح له اإلمكانيات البشرية والمادية والحضارية التي تسمح والعمق وتُ  واالستقراريتوفر له األمن 

م، ص  3921)علي خليفة الكواري،  .الشاملة واالحتفاظ بها مستمرةطالق الطاقات الكافية وتكاملها من اجل بدء عملية التنمية وإ

23). 

واضحاً  على أن يكون ن،أن بدء عملية التنمية نفسها يتطلب ضبطاً للتغيرات التلقائية التي أفرزها نمط النمو الراهكما         

 ة تؤدي الىت هيكلي، يجب أن تكون موجهة إليجاد تحواللك كله أن التنمية المنشودة هي "عملية مجتمعية واعية ودائمةخالل ذ

لك كله ال يتم ، وذسط انتاجية الفرد وقدرات المجتمعطالق طاقة إنتاجية ذاتية يتحقق بموجبها تزايد منتظم في متوتكوين قاعدة وإ

ى متطلباتها ويهدف العمق أجواء المشاركة ويوفر لجهد ويُ بين المكافأة وا االرتباطإال ضمن إطار من العالقات االجتماعية يؤكد 

 أكيدتتقوم عملية التنشئة االجتماعية المتكاملة بدور هام في وبذلك ف، ساسية وضمانات األمن الشامل"حتياجات األتوفير اال

على القيم  فز المؤثرة، األمر الذي يتطلب إصالحاً دائماً ومتجدداً لنظام الحواباالنتماءالمسؤولية المجتمعية للفرد وتعميق إحساسه 

علي خليفة ) .آثارها االيجابية على اإلنسان، وارتباط مرتبة القيم فيه بالالزمة لسمو غايات هذا النسق وط، وتوفير الشراالجتماعية

 .( 21  - 22لكواري، مرجع سابق ص ص ا

ثل بحرية التعبير وتتم ، بحيث تتمتع هذه المؤسساتوجود مؤسسات متعددة في مجال الفكر والعملإن التنمية تتطلب        

ذلك بتطلعات المجتمع وتعبر عن معاناته و االلتزام، وتنطلق من روح اسية والفكرية والمهنية والفئويةكة السيمسؤولية المشارب

 ، غنية بالتنوع ضمنمتقاربة في المنطلقات ، على أن تكون هذه الرؤيةحية ديناميكية داخل المجتمع كله من أجل بلورة رؤية

 عالقات األفرادوالمنطلقة من عقلية المنهج عند معالجتها لمشكالت المجتمع و، قافية المعبرة عن اجتماعية الهدفالوحدة الث

 (21خليفة الكواري، مرجع سابق، ص علي ) .والجماعات فيه
 

 العوامل االجتماعية ودورها في عملية التحول الديمقراطي: – 2

شك أهم  نالمنطقة بسلبيات نمط النمو التلقائي الراهن والبحث عن نمط بديل للتنمية يمثل دو مجتمعاتإن تزايد وعي           

بدء يحتوي في مضمونه على توفير متطلبات الالذي الوحدة السياسية  اندماجإطار يتم ذلك في إن وال بد إال ، دافع من أجل التغيير

 ،عملية التنموية في داخل كل مجتمعلل
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 ستراتيجيةالمن بين األهداف العاجلة الالزمة والتي تُعد توفير البيئة المالئمة لتنمية ثقافية اجتماعية مستمرة  ولذلك فال بد من 

التنمية تشمل جميع قطاعات  وإدارة، دارة لهاجهة ال تتحقق دون وجود إالتنمية باعتبارها عملية مجتمعية مو كما أنالتنمية. 

ن جوهر وظيفة وعات في القطاعين العام والخاص، حيث ادارة العامة الى إدارة المشرالى اإلابتداء من اإلدارة السياسية اإلدارة 

طلبها عملية تإدارة التنمية يتمثل في خلق آلية التنمية واالحتفاظ بها من أجل تحقيق التحوالت النوعية والتغييرات الكمية التي ت

 لمحصلة السلوكية لألفراد والمنشآت التي تسمح للمجتمع بتعبئة كل مواردهأن تكون ا تتجاوزوآلية التنمية ال  التنمية بشكل دائم،

علي ) .المنشودة لقيام بعملية التنميةواطالق طاقاته وتنمية قدراته وتكييف أبنيته االجتماعية والسياسية واالقتصادية بما يسمح له ا

 ( 11  - 12لكواري، مرجع سابق ص ص خليفة ا

حضاري والمنهج اآلخر وتمكينه من مجادلة مخالفيه ومقارعتهم بالحجة يعبر عن األفق الوالرأي لرأي إن ضمان حرية ا          

أحسن  ي، وتتطلب استعداده للمجادلة بالتي هلمتحلي الرأي الغالب بفضيلة الحُ  وتحتاج مثل هذه الحرية الى العقالني للمجتمع،

رة توفير ، وضروال بد من أن تنطلق من اقتناع راسخ بأهمية حرية الثقافة الرسميةلذلك فإن السياسة  واالقناع بالمنطق والحجة،

زدهر بمقتضاها الثقافة الجادة القادرة على ترسيخ أسس التفكير التي يمكن أن ينشط بموجبها الفكر، وتالحد األدنى من الشروط 

 ه فضالً عن توجيه الثقافة من اجل خلق الفنالمتجاوب مع حاجات المجتمع والمتصدي لمشكالت تطوروالمنطقي العقالني المبدع 

لثقافية االجتماعية التنمية ا بتنشئة اجتماعية سياسية سليمة. كما أنالرفيع والحس الجمالي وتوفير المناخ للنمو االخالقي الذي يسمح 

ياة لحين لجوانب الح، وتصدي المصتهاد، وهما يتطلبان اجتهاد القادرين على االجحركة تنوير فكري واصالح اجتماعي تمثل

 (322مرجع سابق، ص  الكواري،يفة علي خل) .اإلصالحتحتاج الى تقويم بقصد التي 

، علي خليفة الكواري) ،أن تتغير بشكل جذري بد لها إالإن منطلقات العمل االجتماعي وتوجهات العمل الثقافي الراهن ال        

عملية إرادية ذات جوانب متعددة ومتكاملة تحتاج الى إدارة تنمية كما  باعتبارهاالتنمية الشاملة  كما أن (329ص مرجع سابق، 

جانبين جوهريين من جوانب عملية التنمية الشاملة يحتاجان الى إدارة  باعتبارهماوالتنمية الثقافية واالجتماعية  تأكيده،سبق 

قطاعية تنطلق في عملها من االعتبارات واألولويات التي تحددها استراتيجية التنمية الشاملة وتسعى الى اداء الدور المطلوب من 

التنمية من التنمية الثقافية و لذلك فإن كالً ، تنمية والتطور الحضاري المنشودالتنمية الثقافية واالجتماعية في ضوء غايات ال

إتاحة بد من  ولهذا فال، لصالحيات واإلمكانيات الالزمةاالجتماعية تحتاج الى إدارة تتوفر فيها خصائص إدارة التنمية وتتوفر لها ا

ات االفراد والمجتمعن رضى وليس كما تُحاول أن تظهرها تلك الوسائل م الحرية لوسائل االعالم خارج نطاق المؤسسات الحكومية

ئتهم على معطيات تنشفي تشكيل سلوك األفراد والـتأثير بدور متزايد األهمية أحياناً  عنوة عنها، ألن اإلعالم يقوم عما هو موجود

لطابع الديمقراطي لعملية مدى تأكيد افهذا ينعكس على  (331  - 333سابق، ص ص لي خليفة الكواري ، مرجع )ع، االجتماعية

، ومحصلة حية آلراء ومبادرات ومساهمات القوى انعكاس صادقالتنمية بمثابة ، بمعنى أن تكون توجهات التنمية بكافة جوانبها

لى إيقاظ عذلك ساعد يُ  أن ، بمعنىاالجتماعية واالقتصادية المختلفة، ونتائج لحركة المنتخبين، على مستوى الوحدات األولية

ممكن من أفراد المجتمع الساعي الى الديمقراطية الفعلية سواء كان مجتمعاً عربياً دى أكبر عدد د ليطالق قوى االبداع والتجدوإ

تنظيم االجتماعي والسياسي من الحاجات غير المادية وهي الحاجات التي يمكن اشباعها أساساً من خالل إعادة الن كما أأم غيره. 

 Self: يركز على توكيد ذات الفرد الحاجات في نوعين رئيسيين: أولهمايع هذه ويمكن تجم دون حاجة للموارد المادية المتاحة،

– Fulfilment من خالل التمتع  احباط،على تحقيق أهدافه دون  بمعنى تأكيد الشعور الذي يمكن أن يتملك الفرد بأنه قادر

 اسية والمحفزات المعنوية الالزمة،بالحريات األس
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م سعد الدين يابراه)الجماعي والنشاطات المجتمعية،  في حياة الفرد خالل أشكال التعبير : يركز على تأكيد دور المجتمعوثانيهما 

وحيثما توافرت الموارد لبعضها كما هو الحاصل بالفعل في السعودية والمغرب (  29  - 22م، ص ص  3929وآخرون ...، 

اون مع بعض م العالي وتوجيهه لمطالب التنمية وذلك بالتع، وتطوير التعليوتنويعه مثالً  توسع في التعليم الثانويفإنه يتيسر لها ال

وازن بين لتوسع محققاً للتأما في بقية األقطار فيكون هذا ا ديها التجارب في هذه المجاالت.األقطار العربية األخرى التي توافرت ل

ة للتنمية فنية الالزموتوفير الكوادر ال، اطية التعليم االساسي بصفة خاصةً : ايالء اسبقية ملحوظة لتحقيق ديمقروهما عاملين

أحد المخاطر  شكلوالذي يُ  كمثال على ذلك فاستراتيجية اشباع الحاجات األساسية تقود الى التخفيف من حدة وحجم الفقر، الشاملة

د ظلم اجتماعي ع إيجايوجد تطبيق ديمقراطي فعلي م فعندما  ال، بين اإلنسان والبيئة والمجتمعالدائمة التي تتهدد مقومات التوازن 

نمط للحياة ك ة الصحيحةيالحقيق محل الفرديةفردي ايضاً  تأييدلقى الظالمة التي تُ الجماعية  عندها تسود سواء كان فردي او جماعي

م سعد يابراه) .وهذا ما يظهر عندما تسود المحسوبيات الفردية لدى بعض الجماعات ،الديمقراطي الفعليوالتواصل االجتماعي  

 (322  - 323م، ص ص  3929، الدين وآخرون ...

نسبة لقضايا محاصرة ووقف عمليات من القضايا المركزية بال هماان ، تبدوكة الجماهيرية وقضية الديمقراطيةالمشار إن      

يجيات التي تحقق واالستراتذ أن أفضل السياسات الطبيعية واالجتماعية والثقافية، إلحاق الضرر بمقومات النسق البيئي بعناصره إ

التوازن بين اإلنسان والبيئة هي تلك التي تقوم على الوعي الحر للمواطنين وتسمح بمشاركتهم الحية في عمليات صنع القرار على 

ة واالنتاجية يمناقشة اآلثار البيئية المترتبة على القرارات االقتصادية واالستثمار، بما يسمح ياسية والثقافية كافةمستويات الحياة الس

فكثير من عمليات تخريب مقومات النسق  At The Grass Root Levelالمختلفة على مستوى المناطق والوحدات األولية 

ن مالقرارات االقتصادية العليا التي تنبع من اعتبارات الربحية الخاصة وتصدر في غيبة  من البيئي التي نشهدها هي نتاج بعض

. م البيئيقومات وتوازنات النظامثل هذه القرارات على م لتأثير، وبالتالي يغيب عنها االبعاد الضارة اسعةالمناقشة الديمقراطية الو

 .(322ص ابراهيم سعد الدين وآخرون ... ، مرجع سابق، )

سليمة وواضحة مستخدمة مهما كان نوعها تُعتبر من الوسائل واألساليب المهمة في المجتمع إلقامة نظام  استراتيجية إن كل       

فاق المستقبل الذي آتنطلق منه ولكنها في الوقت نفسه تستشرف  ا التي تستند الى الواقع التيبحكم رؤيتهوذلك ، ديمقراطي فعلي

من ذلك و ته وتناقضاته وامكاناته الكامنة،ال بد لها من أن تشخص الواقع بمشكال ولذا فالرؤية االستراتيجية السليمةنتطلع نحوه، 

دة الجانب بل هي وحي فالرؤية المستقبلية ليست إذاً احتماالت وتطورات،  تمتد برؤيتها الستطالع ما يطوي المستقبل في ثناياه من

ية المستقبلية من خالل عدد من التصورات أو المشاهد ال بد من التفكير والرؤف، ولذا لضرورة متعددة المسالك والمساراتبا

 ،ية التنميةة اإلنسان في عملعن طريق مشاركهذه الطرق من التفكير والرؤية وتتم  لنسبة للصور الممكنة للمستقبل،االجتماعية با

 ،وأدواتها في الوقت نفسهدافها هألمحدد الهو هذا الشكل من المشاركة يكون و، مشاركة ديمقراطيةمشاركة بحيث تكون تلك ال

فكلما ولذلك يتطلب هذا النوع من الرؤية مجتمعاً متقدماً، (  342 - 324ص ص ابراهيم سعد الدين وآخرون ... ، مرجع سابق، )

 مفهوم التنمية Huntingtonويفسر هنتنجتون ن النظام السياسي أكثر تطوراً، االقتصادية متقدمة كلما كاوكانت البيئة االجتماعية 

 مة للدولة وباقي أجزاء المجتمع، فالتنمية السياسية في نظره هيالمنظهي ف" السياسيةواعتبار المؤسسات "االجتماعية السياسية ب

 ز تكوين المؤسسات السياسية الى "متغيرات المشاركة" أيويرم بالتنظيمات واإلجراءات السياسية"، تكوين المؤسسات المتعلقة"

بئة المفرطة وقد أكد على النتائج السلبية التي قد تحصل نتيجة التع تآلف السياسي، والتمثيل السياسي،والدمج وال، التعبئة السياسية

 السياسية،وحين تتجاوز المشاركة عملية الوعي والمعرفة 
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مية السياسية لتنفإن ا تدبرها ويبدأ بالتفكك واالنهيار وعليه يتعرض النظام السياسي الى ضغوط ال يمكن ففي مثل هذه الحالة 

 .اركة السياسيةط التعبئة والمشتتطلب تكويناً سياسياً بمعنى تأسيس المؤسسات السياسية الالزمة مع العمل على تالقي حصول افرا

مجتمعات ككل فالة، لم به وقضية ال تقبل المناقش، أمر مسكعنصر رئيسي في التنمية السياسيةن أهمية المشاركة السياسية كما أ

د الموجومكان وجودها على محور التحول  غير أن المجتمعات منفردة تختلف من حيث مرحلة تحول ونمو وتطور مستمرفي هي 

ية منها عهي التي تعمل بالفعل على تشكيل وتكييف كافة جوانب حياة الفرد االجتمامثالً فالوحدة العائلية ، في العالم وفيها

معايير ، وهي التي تتحمل مسئولية رئيسية حيال ارتباطه باللقن الفرد تراثه وثقافتهتُ التي  والعائلة هي واالقتصادية والسياسية،

اد في لدى األفرن السلوك والمواقف والقيم كما نرى في المجتمعات العصرية، كما أوالقواعد االجتماعية قبل أية مؤسسات أخرى 

التقليدية  يةومن الطبيعي جداً أن يلحق التأثير بجوانب الحياة السياس في تلك البيئة،عطي سمة البيئات االجتماعية ، تُ البيئة التقليدية

مواقف أفراد المجتمع حيال الدولة، والتوقعات ، وفي تأثيرها على التصورات وكحالة اتخاذ القرارات، وطريقة اختيار الزعماء

ي التسلسل االجتماع توضع في مضمون حينبشكل قانوني هذه الجوانب يمكن فهمها ويصبح لها مدلولها  واالدراكات، حيث أن

 ( 14 – 24م، ص ص   3922)عمر ابراهيم الفتحلي،  .والعائالت

ث تكوينها حي عامة من، فتبين سلطاتها الالتي تحدد نظام الحكم في الدولة الدستوري هو مجموعة القواعد القانونيةإن القانون        

فمن خالل مدى التطبيق  (3م، ص  3991)ماجد راغب الحلو،  ،ببعضها وباألفرادالتي تربطها حدد العالقات ، وتُ واختصاصاتها

نه يوجد أ اعتبارلمبادئ القوانين الموجودة في الدولة والمجتمع تظهر طبيعة الوجود للمعاني الديمقراطية الظاهرة فيه وذلك على 

 واشكال كثيرة من الديمقراطية بحسب تطبيقها مثل: مفاهيم

 تقوم على مشاركة الجميع دون استثناء. وهي التي  (2 – 1م، ص ص  2222. أيزنشتات،  س . ن) :المشاركة ديمقراطية – 3

ات، ن . أيزنشتس . ) .المنطقية لها االختالفاتيحكمها القانون بعيداً عن العنف مع وجود بعض  الديمقراطية الدستورية: – 2

 (2مرجع سابق، ص 

تمع عليها مفهوم المجأطلق  :إدوارد شيلزو ،"شومبيتز"( لـ:القائمة على المشاركة في النقاش )مجتمع الجماهير الديمقراطية – 1

 (41ن . أيزنشتات، مرجع سابق، ص  س .) المدني.

 

 العوامل الثقافية ودورها في عملية التحول الديمقراطي:  – 3

ارتبطت جميع هذه المفاهيم للديمقراطية من حيث وجودها في المجتمعات بطبيعة تطبيق القوانين الموجودة فيها لقد            

تجاه ا هذه المواقفالتطبيق ومدى سيادتها على الجميع، وقد تمثلت درجة ومواقف المسؤولين فيها اتجاه تلك القوانين من حيث 

 لتاهما،ك والمساواة،، وشكلت الحرية ز بأشكال مختلفة على الحرية أو المساواةلمدني بصورة وثيقة بالتركيالدولة والمجتمع ا

كياناً  باعتباره والمجتمع السياسي نفسها،وطبيعة األنظمة الديمقراطية والدستورية  للحداثة،مكونين أساسيين في البرنامج الثقافي 

حسب طبيعة تختلف الديمقراطية  كما ظهر أن (33ابق، ص ن . أيزنشتات، مرجع س س .) ،لنفسهونفسه بنفسه ويفكر بنفسه  يبني

  لألسباب التالية:البلد والمدة التاريخية القائمة فيها في تلك البلد 

 . االنتقال إلى الديمقراطيةالتوقيت التاريخي في  – 3
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 . الخلفية التاريخية للبلد – 2

 ( 12س . ن . أيزنشتات، مرجع سابق، ص ). طبيعة تطور المؤسسات – 1

، يمكن أن تتناما في االحتجاج وإعادة بناء اإلرادة العامةالمطالب واألفكار والرموز التي تنادي بها حركات  اندماج كما أن        

إعادة تحديد بعض المقدمات المنطقية  :ثانياا ء رموز الهوية الجماعية والمراكز، إعادة بنا :أوالا  وهي: اتجاهات متعددة متداخلة غالباً 

بناء  :ابعاا رواالستحقاقات العامة، تطبيق السياسات التي تهدف إلى إعادة توزيع الموارد  :ثالثاا الشرعية على األقل،  وأنماط إضفاء

ية، وأن ترتقي االجتماع صادية أو الثقافية أوفضاءات اجتماعية يمكن للجماعات المختلفة أن تنشئ فيها أنماط متميزة لألنشطة االقت

ساعد في عمليات التحول الديمقراطي داخل المجتمعات وهذه كلها تُ  (11ن . أيزنشتات، مرجع سابق، ص  س .)بهويتها المعينة. 

وبين تلك األمور التي تتطلب في أساس وجودها وجود المجتمع  صلة قوية بين التحول الديمقراطي الساعية لذلك حيث ظهر وجود

ال بد من وجوده كأساس للتحول الديمقراطي لف منظماته بمخت هذا والمجتمع المدني المدني البعيد عن التصلب الثقافي القديم،

 : وذلك لألسباب التالية

 . الشعبيةر من أهم قنوات المشاركة ألن مؤسسات المجتمع المدني تعتب – 3

 . للصراع والمنافسة والسلمية إلدارة السليمةكما أن جوهر مفهوم المجتمع المدني يقوم على ا – 2

  .الممارسات السياسية والديمقراطيةفي  لالنخراط استعدادهاتعتبر مؤسسات المجتمع المدني من أكثر القطاعات في  – 1

 لذلك فالصلة وثيقة بين المؤسسات األهلية ،دعائم المشاركة في الحكمكما تعمل مؤسسات المجتمع المدني على توسيع  – 4

د الغفار )عب .حول الديمقراطي كما حدث عربياً والتحول الديمقراطي بل ومتالزمة للتحول في آن واحد وأن غير ذلك يعيق الت

 (12 – 12م، ص ص  2221شكر ومحمود مورو، 

لذلك فال وي أساس منظماتها على الديمقراطية، ول الديمقراطي وبنيته التحتية القائمة فالمجتمع المدني هو أساس التحإن            

حسين تالموارد الالزمة لقيام مؤسسات المجتمع المدني وذلك على اعتبار أن  ربد من قيام الحكومات القائمة بالسعي على توفي

مورو  عبد الغفار شكر ومحمود)، والقدرة على قيام مؤسسات مدنية االهتمام بالسياسة لدى الناسيؤدي إلى تحسين مثالً  االقتصاد

 تعمل كضماناتوصفت الديمقراطية بأنها مجموعة من الخطوات للنظام الحاكم والتي ولذلك ف(  11  - 12، مرجع سابق، ص ص 

الشعب  لغالبية، ولألدنى على األعلىامتياز سعى كل فكر ديمقراطي إلى منح ، ولهذا فيمن قبل الفئة الحاكمة ضد التعسف السياسي

ع ا مجمو، أكثر منهأنها ثقافة ووعي واطالع وعمل متقدمعريف الديمقراطية بت، وذلك على اعتبار أن على النخبة المسيطرة

وهذا يرتبط بطبيعة الحال بوضع كل مجتمع والفئة الحاكمة فيه حيث أن بنية المجتمع بكافة حكومية، مؤسسات وإجراءات 

 يءشها قبل كل نإ ، بلطية ليست فقط مجموعة من المؤسسات، مهما تكن ضروريةفالديمقراته ترتبط بظروفه، لذلك مؤسسا

 ونحن مدينون لتشارلز تايلور بالصياغة األكثراالعتراف باآلخر، ن مبرر وجود الديمقراطية هو ايضاً. كما أ مطلب وهي أمل

ية إال ون الديمقراطولن تك، هي مكان الحوار والتواصلفالديمقراطية " تلك، االعترافحزماً لما ينبغي أن تكون عليه "سياسات 

أما (  112  - 132م، ص ص  2222اآلن تورين، ) تولي اآلخر األهمية العظمى، ترجم ببرامج للتربية، مالم تُ شكالً فارغاً 

وعلى نحو ر اتصاال مباش، فمتصلة الديمقراطية الثقافية بعدئذة ثم من الديمقراطية إلى الديمقراطية االجتماعي اليوميةالممارسات 

 د بالجدل والقرار السياسيين، متزاي
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اطية، م في بناء ثقافة ديمقرساه، يُ اقشة مع اآلخر وتفهم له واحترامهأي بين كل ما هو من ما يؤلف بين االختالف والتواصل إن كلو

تظم وواضح نجميع العالم وشخصية كل واحد اذا أرادوا الوحدة وبشكل مُ ة إلعادة تهي الوسيلة السياسية الديمقراطية الثقافحيث أن  

لو حاولنا كتابة ف(  112  - 111رين، مرجع سابق، ص ص اآلن تو)روب وصدامات كما هو حاصل حالياً. دون خالفات وح

مل جالدولة فقدانها الشرعية في نظر م( هذه للدولة في العالم العربي الحديث، الكتشفنا أن أخص خصائص )سيرة سيرة ذاتية

 ، أو تعاطت سياسياً معها من خالل تجربة السلطة والمعارضة وترقىانشغلت بالتفكير فيها، التي تيارات الوعي السياسي العربي

ة ق فعل الجراحاالتاريخية الفاشلة لهذه الدولة، فقد نشأت قبل عقود في سيأزمة الشرعية هذه إلى التكوين قبل أن تفاقمها التجربة 

، ولم تخرج إلى الوجود حصيلة طبيعية موضوعية لتفكك تلقائي للبنى االجتماعية والسياسية اوتولدت عنه ةالخارجية االستعماري

ذي عرضها ر الاألم ة التاريخ الخاص للبالد العربيةجذوراً في ترب تستنبت لنفسهاوالروابط الثقافية والرمزية المحلية بحيث 

إلى أن تعيش حالة طالق وقطيعة مع مجتمع  رة حاولت فيها فرض نفسها بالقوةفي كل مونفسي جماعي، ودفعها لرفض سياسي 

رفضها  حيث جاء، ظماً وتوازنات وقواعد للتداول المادي والرمزي خاصةً ال تجد في الدولة بالضرورة تعبيراً عنهانُ يؤسس لنفسه 

لوحدة للدول اتحقيق عدم بحكم أنها علمانية ورفضها القوميون بحكم الغربية  الديمقراطية( تطبيق اإلسالميةو الدول العربيةأي )

م، ص ص  2223عبد اإلله بلقزيز، ). استبدادهاورفضها الشعب ضد يون كونها رأسمالية في بنيتها العربية ورفضها الماركس

11 -  42). 

يعكس طبيعة الصفوة الحاكمة فيه ومدى شفافيتها  إليه المجتمعمستوى االجتماع السياسي الذي يصل ال لقد ظهر أن          

قوة االجتماعية الف والقوى االجتماعية التي تشكلها هي عالقات غير متوازنة في عملها، العالقة بين مؤسساته السياسيةف، ووضوحها

، على مضاعفة القوى االجتماعية بيرةالعصرنة، بدرجة ك. وتشتمل هي جماعة عرقية أو دينية أو إقليمية أو اقتصادية أو سواها

. أما التنظيم أو النهج ا جماعات الحرف والطبقة والمهارةيُضاف إليهوجماعات القربى والعرق والدين توظيفها في المجتمع لو

بين  تفاقالاوبالتالي تعزيز مستوى  واختيار القادة الموثوقين، رتيب من أجل المحافظة على النظام، وحل الخالفاتالسياسي فهو ت

 لن يكون األقوى بالقوة الكافية لكي يكون السيد دائماً،أنه : "قول روسو، وهذا ما يُبت وى االجتماعيةقوتين أو أكثر من الق

ل الق  ف واالختال المؤسسات السياسية من التفاعل نشأةتاريخياً حيث أن  ، وهذا ما ظهر، والطاعة إلى واجب"وة إلى حقإال إذا حو 

جراءات حتى يبتعد المجتمع عن إ ئل التنظيمية لحل هذه الخالفات، ومن التطور التدريجي لإلجراءات والوسابين القوى االجتماعية

فيما كان  ،تحد السياسي في أثيناالحاجة وجود مؤسسات سياسية أكثر تطوراً للمحافظة على المُ  استدعتمثلما وذلك ، تعقيد فيهال

د ذي هداالقتصادي الز متجاوبة مع التغير االجتماعي وكانت إصالحات سولون وكاليشيني أكثر تعقيداً ا يصبح المجتمع فيه

ة ت حد السياسي في مجتمع معقداً إذاً على قويعتمد المُ ، ووى االجتماعية تزداد تنوعاً فيما كانت القتحد بزعزعة األساس القديم للمُ 

راءات ومستواها جتستند بدورها إلى مقدار الدعم للتنظيمات واإلالتي تلك القوة اإلجراءات السياسية في المجتمع، فهي التنظيمات و

وأكبر مثال على ذلك هو كثرة اإلجراءات الجماعية التي أدت (  23 - 32ص ص م،  3991، صموئيل هانتنجتون) ،المؤسساتي

م أثر تصويت سلبي للفرنسيين على مشروع  3919 عام / نيسان / 23في ديغول من الحكم شارل في النهاية الى خروج الجنرال 

غول بدا رحيل دياالستفتاء الى مجيء جورج بومبيدو محله وبهذا أقره مجلس الشيوخ حول الالمركزية واالصطالح وعرض على 

 .(121 – 121م، ص ص  3991ال، يكبيار م). م 3912عام في أنهما نتيجة ألزمة وانتخاب رئيس وزرائه السابق ك
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وق وحقنية والتنموية وحقوق المرأة يدحقوق االقتصادية واالجتماعية والأبرز مجاالت حقوق االنسان هي اللقد ظهر أن           

ركز األنشطة هنا على رفع مستوى الوعي الحقوقي لمختلف الفئات االجتماعية وتمكينها من الدفاع عن مصالحها وتُ الطفل، 

ع من أهم المجاالت التي تدعم جهود الدولة للتسريعتبر المجال التنموي كما يُ اطية. والتعبير عن آرائها وقضاياها الوطنية والديمقر

في تحقيق التنمية وتلبية احتياجات المجتمع من الخدمات االجتماعية وترتبط معظم أنشطة هذا المجال بقطاع التنمية البشرية ذات 

هي حزمة التدابير و Social Safety Netشبكة األمان االجتماعي : بوهذا ما بات يُطلق عليه ، يمات المختلفةلتفريعات والتقسا

على  حدثهاستهدف من خاللها تجنب وامتصاص اآلثار الجانبية لبرنامج اإلصالح وخصوصاً اآلثار التي تُ واإلجراءات التي يُ 

فإن الممارسة الديمقراطية عنصر لذلك (  91  - 22م، ص ص  2221ح عبد هللا، علي صال)، حياة المعيشية للفئات الفقيرةال

عبي وهي بالنسبة للعمل األهلي والشع ألن تلعب دوراً فاعالً ومؤثراً، أساسي وضروري لنجاح مؤسسات المجتمع المدني التي نتطل

راطية في إطار العمل األهلي تتأكد من خالل تنامي ن الممارسة الديمقهذا النشاط في تحقيق غاياته. كما أشرطاً ضرورياً لنجاح 

هذا النشاط ومن خالل اإلقبال الكبير للمواطنين على تأسيس جمعياتهم ونقاباتهم األهلية وتزايد أعداد البرامج والمشروعات 

لديمقراطية ا فال بد من انتهاجلذلك المواطنين،  التنموية واإلنسانية واالجتماعية التي تنفذها هذه المنظمات ويستفيد منها اآلالف من

 .(292- 291هللا، مرجع سابق، ص ص علي صالح عبد ) .سبيالً لبناء الدولة والمجتمعا مكونهوالتعددية 

 ن االقتصاد الجديد الصاعد يقذفنا بمشاكل وأزمات جديدة تماماً تمزق االفتراضات والتحالفات التقليدية لعصر الديمقراطيةإ        

وموجز القول هو أن ظهور نظام جديد لخلق الثروة قوض كل عمود من أعمدة   ( 122م، ص  3991توفلر، الفن )، الجماعية

الدولية  تركيبة السلطةنظام السلطة القديم وأدى في نهاية المطاف الى تبدل شكل الحياة األسرية والعمل والسياسة ونظام الدولة و

الم هو السبب الرئيسي وراء هذه المعرفة العالمية وتقليدها من قبل الجميع لعدد من الدول المتقدمة عتبر التقدم في االعنفسها، ويُ 

جع توفلر، مرالفن ) لسلطة ديمقراطية على اإلطالق،ن المعرفة هي اكثر مصادر اغيره، حيث أوعلمياً واقتصادياً وديمقراطياً 

رب تشكيل منظمات المجتمع المدني تقليداً لدول الغفيُعتبر  سهولة، ولذلكوهي التي تُسهل تقليد الغير ب(  11  - 21سابق، ص ص 

أخذت تلعب دوراً كبيراً في عمليات التحول (، نقابات( والسياسية = )األحزابمنظمات المجتمع المدني المهنية = )حيث أن 

 ،على تنمية عمليات التحول الديمقراطيالحقاً الديمقراطي في مختلف دول ومجتمعات العالم اجمع، وما كان لها من تأثير إيجابي 

ديمقراطية قضية ال رجئتُ ، لذا فال يجوز ألية سلطة أن ال يستقيم إال في نظام ديمقراطي مفهوم التنمية بمعناها المتكامل حيث أن

الدفاع كما أن  (111- 112م، ص ص  3991ون ...، محمد عابد الجابري وآخر)ترتفع مؤشرات النمو االقتصادي.  أن بانتظار

، بمعنى أن الديمقراطية والتنمية اجتماعي يسندهعن الديمقراطية وحقوق اإلنسان لن يكون له معنى إال إذا كان له محتوى 

ق، ي وآخرون ...، مرجع سابمحمد عابد الجابر) .يقولون، شكلية، بل مستحيلةوكما  فقط،وإال ظلت الديمقراطية ليس  متكامالن،

 .(111ص 

عض في عملهم وإنجاز المطلوب أفرادها بعضهم على ب اعتمادإن الجماعات المستخدمة لنوع القيادة الديمقراطية يظهر        

وعاً عتادين على نالى العمل على التقديم بالنشاطات والمقترحات والسياسات أكثر من غيرهم من الجماعات المُ  باإلضافة، منهم

 :لك نتيجة للعديد من األسباب منهاوذ( 231م، ص  3994مد المغربي، )كامل مح ،من القيادة غير الديمقراطية

 .االعتماد للنظام الديمقراطيوجود التماثل في سلوك أفراد الجماعات ذات  – 3 

 ي النظام الديمقراطي على غيرهم.إنتاج األفراد ف ارتفاع – 2 

 والبغضاء بين المرؤوسين.عداوة القيادة الديمقراطية على غيرها من تخفيض حدة ال أفضلية – 1
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القيادة الديمقراطية تخلق جواً من العمل يساعد على تنمية ملكة االبتكار والمبادرة ويقلل االعتماد على القائد ويطلق قدرات  – 4

محمد المغربي، كامل ) .في المجتمع يق األهداف والمصالح المشتركةالمرؤوسين وطاقاتهم ويساعد في تعاونهم من أجل تحق

 .(231ع سابق، ص مرج

 هو التحول من نقطة أو حالة في فترة زمنية معينة الى نقطةإن التحول الديمقراطي او التغير عن السلوك غير الديمقراطي          

عي يؤدي الى زيادة اإلنتاجية العمل الجما كما أن(  132كامل محمد المغربي، مرجع سابق، ص ) أو حالة أخرى في المستقبل،

فالعالقات اإلنسانية تنظر الى الفرد بتكوينه العاطفي واالجتماعي والنفسي وما يحمله هذا الفرد ، لذلك العمل الديمقراطيفي حتى 

ددت وعليه فقد ح يسياً في كفاءته اإلنتاجية،من قيم ومعتقدات وآراء وأفكار ونزعات وطموحات والتي بموجبها تلعب دوراً رئ

 Communicationواالتصاالت  Leadershipات التي تؤثر في السلوك اإلنساني وهي القيادة العالقات اإلنسانية أهم المتغير

ال يحددها الفرد نفسه فقط  Performance , Position , Statusإن أداء الفرد ومكانته ومنزلته ، وParticipationوالمشاركة 

، Informal Group Norms معايير جماعية غير رسمية ولذا فإن الشخص يتأثر ب ،بل تحددها أيضاً الجماعة التي يعمل ضمنها

 باإلضافة إلى بعض الظروف المتنوعة.(  11  - 12ص ص كامل محمد المغربي، مرجع سابق، )

لحاجات االساسية لجمهرة مواطنيها، ويعني في توفير االقتصادي الرفيع في أي دولة يعني، في حده األدنى ن األداء اكما أ        

ومثل هذا األداء االقتصادي الرفيع الحاجات األساسية وبعض الكماليات(، أي فير قدر ملحوظ من الرفاهية لهم )تو حده األقصى

 بقدر واضح من العدالة التوزيعية،، وبخاصة إذا كان هذا األداء مصحوباً الدولة ومن شرعية النظام الحاكم كرس من شرعيةيُ 

ان )غس ،أو غياب شرعية النظام الحاكم، بعض سلبيات انتقاص شرعية الدولة يعوعادة ما يعوض هذا األداء االقتصادي الرف

ساهم التعليم في دفع عملية التحديث باإلضافة الى مساهمة الوعي وزيادة التعلم، فلقد ( 111م، ص  3922سالمه وآخرون ...، 

أدى تراكم وزيادة خريجي حيث ( 221م، ص  3919نبيل أيوب بدران، )، السياسي لدى الجماهيروجتماعي وزيادة الوعي اال

وقد نجم عن هذه العملية التي ، ككل في حياتهم وحياة األردن اإليجابية ييراتإلى إحداث بعض التغ مثالً  الجامعات في األردن

من القرن  فسها )السبعينات والثمانيناتاالردنية، في الفترة نرافقت تطورات اقتصادية واجتماعية وثقافية عميقة شهدتها المملكة 

ات وراكموا مدخر دارية،خبرات فنية وإاكتسبوا أيضاً من أولئك الجامعيين الذين  الدة نخب أردنية في كل المجاالتو( الماضي

، )ناهض حتراالستقالل واالهتمام بالشأن العام، قدر من  وأصبح لهم بالتالي روا نمط حياتهم بطريقة أو بأخرى،وغي مالئمة

 عداد الطاقة البشرية وصقلها وتنمية مهاراتها بالعلمالعالي من أبرز وسائل المجتمع إل يعتبر التعليمولذلك ف( 321م، ص  2221

إال من خالل  متسيس أفراد المجتمع ال يمكن أن يتن كما أ(  324ليفة الكواري، مرجع سابق، ص علي خ)ريب، والمعرفة والتد

التعامل فمدى قبول التغيير والتجديد و اهم في درجة التغيير  واتجاهاته،سن التعليم من أهم العناصر التي تُ ، وأالمناقشة والمشاركة

 معه وتسهيله يرجع اصالً الى حصيلة العلم والمعرفة والثقافة عند أفراد المجتمع والتي تمكنهم من ايجاد المرونة الكافية لمسايرة

أحد المتغيرات الهامة  Urbanizationعتبر التحضر يُ د وخلق تطلعات واحتياجات جديدة، باإلضافة الى ذلك يهذا التغير والتجد

الذين يتم نقلهم من أماكن معزولة الى مراكز حضرية يصبحون ماعية واالقتصادية والسياسية، فاألشخاص في التنمية  االجت

اح أكثر من باالنفت ن القرى الدارسين  في الجامعات وتأثرهمهذا يرتبط بالطالب مياتهم، وصيب كافة جوانب حغيرات تُ عرضة لت

سهيالت بفضل ت يتعرضون الى أفكار جديدة يسهل تناقلهافي الغالب فسكان المدن الجامعات موجودة في داخل المدن، كون  غيرهم

المدن للطلبة من القرى الى  االنتقالفما بالك إذا كان  ( 14  - 19تحلي، مرجع سابق ، ص ص عمر ابراهيم الف) ،ةالحياة الحضري

 .( للتقدم والتعلم والثقافةوخاصةً في داخل الجامعات )زبدة الزبدة
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 العوامل التعليمية ودورها في عملية التحول الديمقراطي:  – 4 

فسياسة الدولة وأنشطتها المختلفة واتجاهاتها المتنوعة  إغفالها من األهمية ما ال يمكن إن العالقة بين الجامعة والسلطة له         

عبر ، وتأساساً لتحقيق أهداف المجتمععلى اعتبار أن الجامعة كمؤسسة تربوية قامت  أن نجد لها صدى في رحاب الجامعةيجب 

يرها الفعال على السلطة بل ، ومن ناحية أخرى يجب أن يكون للجامعة دورها المهم وتأثالواقع االجتماعي الذي تعيش فيه عن

 تقبلالعلمي وضمها لقيادات المس وعراقتها في البحث لمي والسياسي ألساتذتها وطالبهاوعلى الحياة االجتماعية ككل فالوزن الع

وفي مستهل الحديث (  42م، ص  2221، ز الغريب صقرعبد العزي)  ،كتها في تصميم بدائل المستقبلكل ذلك وغيره كفيل بمشار

هيئة يشارك في تنظيمها وتوجيهها وتصريف هي: " Universityالجامعة : ف :الجامعة في هذا البحث ال بد من تناولها تعريفياً عن 

أمورها األساتذة والطالب واإلداريون ويعد االستقالل سمة من سماتها ولكنه استقالل تتطور فيه الحرية على ضوء مطالب 

ريق هي األمة في ط، كما توصف الجامعة بأنها: "ها المادي واتجاهاتها الفكريةتستمد منه كيان، والمجتمع الذي تنتمي اليه الجامعة

ي عداد القوى البشرية من أهم الوظائف المرتبطة بالتعليم فعتبر ناحية إتُ لبي الجامعة حاجات المجتمع، ون تُ ، ولذلك يجب أالتعليم

لى اكما تعمل الجامعة على النهوض بالطبقات االجتماعية والتي تؤدي بذلك ، النشأة األولى في العصور الوسطى الجامعة منذ

تمع ، وإنما هي صلة قديمة قدم المجمل السياسي في المجتمع صلة جديدةليست صلة الجامعة بالع، والتقدم االجتماعي واالقتصادي

سائل تسعى كونها و ، فهي ال تتجاوزظام السياسياً بالناإلنساني، إذ كان إنشاء المؤسسات التربوية في الحضارات القديمة مرتبط

، عمل السياسية األفراد لممارسة الفالجامعة من خالل عملية التربية السياسية يمكن أن تقوم بتهيئحقيق األهداف السياسية للدولة، لت

ديهم وبذلك يتكون ل، الصالحلتعرف على مقومات المواطن ، واوإعطاء الحد األدنى من المواطنة وتفهم المجتمع الذي يعيشون فيه

 ،التهقيادة المجتمع في جميع مجا، وفي الوقت نفسه تقوم الجامعة بإعداد القادة القادرين على تحمل المسئولية والوعي السياسي

سية أن الطالب هم أكثر شرائح المجتمع الجامعي حساولقد تبين (  11  - 12ب صقر، مرجع سابق، ص ص عبد العزيز الغري)

للطالب في تعريف أمورهم بأنفسهم، وتدريباً لهم على الحكم  فالحياة الجامعية يجب أن تكون تمريناً ، االستقالل الجامعي لمطالب

وهذا يتطلب من الجامعة أن تأخذ بيد الطالب وضمن حدود اتحادهم  ،، وممارسة الحياة الديمقراطية بمعناها الواسع الدقيقالذاتي

 ربى بأسلوب يقوم على الحوار والجدل والنقاش والرؤية النقديةن الطالب الذي يُ . كما أهداف جميعاً هم من أجل هذه األأو تنظيمات

، حركة الوطنية فيهايتتبع تاريخ السيجد نفسه  مثالً  تتبع لتاريخ الحركة الطالبية في مصرالمُ  تتكون لديه اتجاهات إيجابية، حيث أن

عتبر الحركة الطالبية في مصر في وتُ الحركة سواء ضد قوى االستعمار أم ضد عمالئه، حيث كان طالب الجامعات وقود هذه 

ي كانت ، والتمية التي سادت معظم بلدان العالمالتحرر العالهي جزءاً من أكبر وأشمل حركات  من القرن الماضي فترة الستينات

حرر المؤسسات من ، وتُ مشاركة في اتخاذ القراراتم عن ال، وتعوضههمتهدف الى تحرر الطالب من القيود التي تحد من حريت

، وتحرر المجتمعات من كل ألوان الصراعات وأشكال التعبئة والهيمنة والممارسات التي تحد من انطالقهاالمفاهيم والتقاليد 

حركاً لمواجهة مجتمع تكان المجتمع الطالبي أكثر شرائح السياسية واالقتصادية والثقافية، حيث الرأسمالية على جميع المجاالت ال

: المتمثل بإهدار كرامة اإلنسان/ سلب الحريات/ انتشار الفساد/ الغياب الديمقراطي/ ظهور أوجه الخلل التي أدت الى هذا الوضع

ة وفي هذا الصدد تمتع الطالب بالتأييد الوجداني لألغلبي، م 3912مجملها أدت الى هزيمة سنة االستبداد وحكم الفرد والتي ب

كما أن الجامعة ليس لها تأثير واضح على م.  3912م و  3912العربية في عامي في جمهورية مصر  متة سياسياً من الشعبالصا

. دور في فلكهالقيم والعادات وتبهذه ا تتأثر، بينما يبدو أن الجامعة هي التي ي البيئة االجتماعية المحيطة بهاالقيم والعادات السائدة ف
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وطالما  ،ية وطنية ترتبط باستقالل الجامعةولكنها قض تحركاتها،ن الحركة الطالبية ليست حركة فردية يمكن مراقبتها ورصد كما أ

ة في مداها وستبقى الحركة الطالبي لالشتعال، والشرارة هي الجموع الطالبية،بقيت قضية استقالل الجامعة سيبقى الموقف قابالً 

تقدم وضد النيل من وجوده ، وفي مداه الطويل وعياً يحرك الوطن كله نحو الاستقالل الجامعة أمن ضد النيل منالقصير صمام 

كلمة يونانية  Autonomy استقالل اصطالحن حيث أ(  343 –   321قر، مرجع سابق، ص ص عبد العزيز الغريب ص)الحر، 

السياسية عن هذا المعنى حيث يعرف االستقالل على ، معجم العلوم وال يبتعد Self-Government، وتعني الحكم الذاتي األصل

 عينة في نظام إدارته ونظم تعليمه، والمحافظة علىأنه نظام سياسي يعني به إقامة حكم داخلي يتمتع بمقتضاه الشعب بحريات م

ا يسير في هوى ، كمزيةسة التي تحددها الحكومة المرك، فهو يتبع السياالخارج، ولكنه ليس بمستقل في عالقاته مع تراثه وثقافته

 .(311ز الغريب صقر، مرجع سابق، ص عبد العزي) .عامة التي ترسمها هذه الحكومةالحريات ال

دخل ولها أن تت الطبقي،قوة سياسية لها الحق الشرعي في استخدام سلطاتها في الصراع هم يعتبر طالب الجامعة كما            

م هطالب الجامعة للجوء الى أعمال العنف، فعند الضرورة وال يحدها في ذلك سوى ا تدخالً مباشراً في تنظيم العمل السياسي

ة طالب الجامعة كيان اجتماعي ال يمثل طبقهم وقود الحركة والتغيير والتقدم، و، ومن شباب المجتمع، بل هم طليعته المثقفة جزء

ا وإليها، ، ينبع منهالمجتمع أيضاً ألنه يجمع بين جميع فئات، وهو ليس فئة محدودة محدودة بل يمتد الى جميع الطبقاتمعينة أو 

نمية قدرته ، وتأن تعمل الجامعة على بناء شخصيته، واعداده التربوي الصحيح وين العلمي السليم لطالب الجامعةيتطلب التكو

صة طاء طالب الجامعة الفروهذا يتطلب إع ،على التصرف في المواقف المختلفة وتدريبه سلوكياً على حسن التعامل مع الغير

وقد يؤدي  ،نه داخل الجامعة وخارجهالتعبير عن رأيه وإبداء وجهة نظره، والمشاركة بصفة إيجابية وفعالة في تنظيم شؤوالكافية ل

نها عقة ال يمكن الغض الصفة الجماعية لكل نشاط حقي ا أنكمأحياناً.  الحاكمة ذلك الى نوع ما من المواجهة بين الطالب والسلطة

، وإعداد الطالب الجامعي ال يمكن أن يقوم في فراغ ويدور حول ما يختلج في صدر الطالب من أخيلة بعيدة عن الواقع أو إنكارها

الجامعة أحد  استقاللعد حيث يُ  (321 – 324عبد العزيز الغريب صقر، مرجع سابق، ص ص )اعي الذي يعيش في ظله، االجتم

لحركة فا(  31يز الغريب صقر، مرجع سابق، ص عبد العز) ،بنيان المجتمع الجامعي السليمعليها األركان األساسية التي يقوم 

عملية التحول الديمقراطي فقد ظهر عملها في البداية على الواضح أثرها مثالً كان لها   الطالبية الفلسطينية في الداخل والخارج

كان عرفات وأبو جهاد ويوسف النجار قد تلقوا علومهم ، حيث داخل آنذاكت في اللعدم وجود جامعا وذلك  قبل الداخلمن الخارج 

 األوساط البرجوازية في وهناك كان تأثير اإلخوان المسلمين هو األشد فيأن يصبحوا قادة فتح،  في الجامعات المصرية قبل

والتي  طينفالجبهة الشعبية لتحرير فلس :ئين في لبنانوالء الالجعلى هناك فصائل أخرى كانت تتنافس فيما بينها ظهر و القاهرة،

وحين لجأت الجبهة الشعبية الى القاهرة  الجامعة األمريكية في بيروت، من مجموعة طالب في انبثقتجورج حبش ترأسها 

ك الحركات وقد جاءت تل، أخذ يرأسها نايف حواتمةلتحرير فلسطين وهي أكثر ميالً الى اليسار و عنها الجبهة الديمقراطية انفصلت

ان عرفات يرفع، بهذا ك، حيث بشكل أكبر آنذاك م ونضجت الثورة الفلسطينية 3912 سقوط القومية العربية بعد حرب عامبعد 

وجرى تنظيم "اتحادات" في المنفى  م، 3912يمة عام هزية الوطنية الشعبية في وجه الدول البرجوازية المسؤولة عن را الموقف

قامت أمكنة  ،وفي بعض الدول المضيفة، كبيروت الغربية ،تمثيلية( تتيح إقامة مؤسسات اتالطالب واساتذة الجامعمن النساء و)

واصبح بعدها لمنظمة (  432  - 433ص ص بيار ميكال، مرجع سابق، ) ،ا الخاصة ومدارسها ومستشفياتهادارتهمعزولة لها إ

 (42م، ص  3922)غسان سالمه،  .الدول العربيةحيات في جامعة كامل الصالالتحرير الفلسطينية 
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رات حداث التغييي وإوالتربية في تقدم المجتمع ونهضته وزيادة الوعي الديمقراطكما هو ظاهر االيمان بقيمة التعليم إن         

لتعليم هو اداة افعتبر من اهم مدخالت التحول الديمقراطي وتنميته يُ  ، وتلبية احتياجاته من الطاقات البشرية المدربةالمطلوبة فيه

لتعليم في ا عتبر من أهدافكما يُ مجتمع يسوده الجهل واألمية،  ، وال يمكن للديمقراطية أن تنجح أو تستمر فيالتطوير والتغيير

لمجتمع والقادرين على صناعة القرارات المواقع القيادية العليا في ا الحتاللإعداد النخب القيادية المؤهلة  الجامعات هو

لغ نجاحنا لى حد بعيد على مبن قيمة التعليم الجامعي وعظم شأنه يتوقف إاالستراتيجية في المؤسسات التي يقودونها الحقاً، كما أ

الطريقة إقرارها بوبعد  للمجتمع،، بل مرهونة حيث إنها ليست حقاً مطلقاً ، يد جامعيرساء الحرية األكاديمية وترسيخها كتقلفي إ

 ففي إطار هذه الحدود تقتضي ومعتدالً،مسؤوالً فعاالً  ذات شكل بتصرفاتومرهونة بتصرف األساتذة والطلبة  الديمقراطية،

 ونطاهر المصري وآخر) ،حافظ على خدمتهايُ ، وأن ة أوفر قسط من الحرية األكاديميةمصلحة الدولة والمجتمع أن يمنحا الجامع

 يمكن للديمقراطيةفمثال  ،عمل على ازدياد الديمقراطيةأن زيادة التعليم من الممكن ان ي حيث ( 21  - 21م، ص ص  2223، ...

صغر لديمقراطية منذ اليصعب على أي جهة أن تنتهكها إذا نشأ جيل أردني تلقن اوأن تترسخ وتصبح خياراً أردنياً ال رجعة عنه 

، ي منهجيفي إطار تعليم عصر ، وهذا ال يتم إالداع في التفكير واستنباط النتائجلحوار واإلب، وتربى على أساليب افي المدارس

ع مالمدارس والمعاهد والجامعات في أي مجتلذا ينبغي أن تدخل الديمقراطية والسلوك الديمقراطي في المساقات التعليمية في 

 لقد نجحتف لذلك(  421م، ص  2224الد موسى سماره الزغبي، خلف إبراهيم الهميسات وخ) ،يسعى لتنمية ديمقراطية حقيقية

 اب التالية:لألسب م3929عام  مثالً  التجربة الديمقراطية األردنية نوعاً ما

  .اع المستوى التعليمي لتلك النخبةالنخبة النيابية األردنية تمثل النخبة المتعلمة في األردن حيث لوحظ ارتف – 3

النخبة النيابية في األردن تتجه نحو الشباب حيث انخفض معدل عمر النواب خالل فترة الدراسة وهذا  تشير البيانات إلى أن – 2

  جديدة لدائرة النخبة. يشير إلى ظاهرة دخول دماء 

نظام محمود بركات ومازن ) .ليةمنهم يحملون مؤهالت علمية عا % 91نخبة النخبة تتميز بمستوى عاٍل من التعليم حيث أن  – 1

 (313 – 312م، ص ص  2223، يبةخليل غرا

زة ين بعض الدراسات تربط مفهوم النخبة بمفهوم االنتلجنسيا أو الجماعة المثقفة المتملقد ظهر في الفكر العربي الحديث أ        

كما اعتبرت . عالمجتموالتغيير في الفكر و، وتعبر عن دور الطليعة الواعية والمكلفة بإحداث الوعي والفاعلة والتي تملك المعرفة

 مرجع نظام محمود بركات ومازن خليل غرايبة،) ،والعرق عند ابن خلدونفي الفكر االسالمي من أهل العقد والحل والصبية 

د من الفرد على مزي في الناس ويسهم في تعزيز قدرة استثماركما أشار ألفرد مارشال إلى أن التعليم  ( 32 – 33ص ص  سابق،

 للجميع مطلباً أساسياً لتحقيق التنمية االجتماعية واالقتصادية وتحسين مستويات الدخل وتمكين وتوفيرهعد نشر التعليم يُ ، واإلنتاج

، وبخاصة في ضوء المنافسة االقتصادية التجارية والمالية وبروز قضية ادة من موارده البشرية بشكل أفضلالمجتمع من االستف

 34  - 2م، ص ص 2222علي السليطي،  مد)ح ،مية االقتصادية واالجتماعيةية في برامج التنالتنمية البشرية كقضية لها األولو

ل ب مجتمع المدني كما أوضحت الدراسة ليس مجرد سلطة مدنية، والتبني الدعوة إلى قيام مجتمع مدنيإلى هنا تدعو الدراسة و( 

على ممارسة التسلط ضد  المدنية قلت قدرة الدولةكلما قويت المؤسسات ": مط مؤسسي تربوي معيشي ضمن معادلةهو ن

 مازن خليل) ."، ال دولة القوةقوة الدولة": هي المنشودة للدولة العربية الراهنة، وهكذا فإن إحدى الصيغ األساسية "المواطنين

 (12م، ص  2222غرايبة، 
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ل من م، التي ستتحول حينئذ إلى الجزء المنتج الكال الجيد هي شريحة الشباب المعاصرإن المستفيد األول في المستقب            

 ارج،، أو مفروضاً من الخء الصنعهم الخاسرون األوائل إذا كان المستقبل سي المجتمع، وإلى صانع قرار، والشباب بطبيعة الحال

فالحضارة مواكبة  ،كان بطيئاً ل، ألن التغيير ، قلقاً على المستقببل الثورات العلمية والتكنولوجية، وقلم يكن الشباب في الماضيف

هوض النالنظر عن الخصوصيات األخرى، كما أن  ، بصرفمشتركةن طبيعة المرحلة العمرية تحمل مفردات لدور الشباب، كما أ

طالل  الحسن بن)، وليس إلغاء الواحدة لألخرى ،يات العامة مع الخصوصيات المحليةالحقيقي يتطلب بالضرورة تكامل األساس

تعريف األمم المتحدة وجامعة الدول العربية للشباب وما يدعم ذلك هو ما جاء في (  11  - 11م، ص ص  2221، وآخرون ...

، م 2222بالرجوع إلى إحصائيات صندوق األمم المتحدة للسكان لعام ، وقد ظهر و(سنة 24 – 31المرحلة العمرية من )  هوو

: )توافر فرص العمل، والتعليم، وسالمة البيئة، كاآلتي وفق ترتيب تنازلينجد أن القضايا األهم لدى الشباب العربي هي ف

الح توافر ، مع فرق كبير لص، وانتشار الفقر(ن طبقات المجتمع، والتفاوت في الدخل بيوالمشاركة السياسية، والرعاية الصحية

ى ل عل، بلم يتم على عينات عشوائيةستفتاء ، آخذين في الحسبان أن االالعمل على حساب غيرها من القضايا األخرىفرص 

، لشباب أكبر شرائح المجتمع العربيا، كما ظهر أن وا في مؤتمر األطفال العربي، الذين شاركعينات مختارة من الشباب المثقف

شكل شخصيته وسلوكه لتي تُ ، وهي السنوات اولى من حياته تقريباً داخل أسرتهاأل 21الــ فالشباب العربي يقضي السنوات 

لحرية وحق ن باوااليما م الطريق نحو السلوك الديمقراطي، فاألسرة تستطيع من خالل أسلوب تربيتها ألبنائها أن تفتح لهوتوجهاته

الحسن ) .سوتستطيع عمل العكاتجاه الرأي اآلخر واالنفتاح  االحتراموالتعامل مع الغير على أساس من  الفرد في التعبير عن نفسه

 ( 91  - 23ص ص ، مرجع سابق، بن طالل وآخرون ...

 العوامل السياسية ودورها في عملية التحول الديمقراطي: – 5

لديمقراطية ابالمسؤولية في أي موقع كان، و سوياً يحس ، وتنتج إنساناً حراً قات اإلبداعإن الديمقراطية تفتح العقل وتفجر طا          

فإشراك الشباب (  94  - 91ص ص ، مرجع سابق، بن طالل وآخرون ...الحسن )، ن بل تنعكس من خالل السلوك للفردلقال تُ 

ة على درجة عالي، وتوفير مناخات ديمقراطية تنطوي : تنمية وعيهم بأدوارهم، منهامة يحتاج إلى شروط أساسيةفي الحياة العا

جع ، مرالحسن بن طالل وآخرون ...)، ، وحرية التعبيرحرية العمل، ومقدمتها حرية المشاركة السياسية ، وفيمن الحرية العامة

االحتجاجي لبعض  ، وقد أدى الطابع االجتماعياعيعتبر الحركات االجتماعية من أدوات التغيير االجتمتُ و(  342ص سابق، 

 إطار مفهوم الحركات االجتماعية، جماعات المعارضة في النظم السياسية المعاصرة إلى اتجاه الباحثين لدراسة هذه الجماعات في

دة عبر عن أساليب جديي يُ فيرى هؤالء الباحثين أن من أهم المظاهر المصاحبة لنشوء الحركات االجتماعية وجود سلوك جمعي أول

ميز هذا السلوك ويت ة بما يتجاوز األنماط التقليدية،، والعمل االجتماعي للبحث عن أنماط للتكيف مع التغيرات االجتماعيفي الفكر

جتماعي ويرتبط هذا التطور بنشوء حالة من القلق االلتي تسعى إلعادة تنظيم المجتمع، يير وأشكال التنظيم ابالنمو التلقائي للمعا

 قد يكون ذلك، وحالة من عدم االستقرار االجتماعيذلك ربما يولد ف، التبرم بسبب اختالل أنماط الحياةشعور بالالتي تنطوي على 

ا القلق هذو أو أي أسباب اجتماعية أخرى، سبباً في شعور بعض الجماعات بالقلق االجتماعي ألسباب دينية أو اقتصادية أيضاً 

، أو ربما يقود إلى نشوء حركات اجتماعية تدفع إلى مزيد من سه في صورة سلوك عشوائي غير منظمعبر عن نفاالجتماعي قد يُ 

 ،القلق وصياغة نموذج معين للسلوك ى العمل بشكل جماعي بصورة تلقائية لمواجهة هذااإلثارة الجماعية التي تدفع األفراد إل

 ، األخرى السائدة في المجتمع ويميزها عن أنماط القيم
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، فإن الحركة االجتماعية تنمو عن طريق ظاهرة العدوى االجتماعية وجذب آخرين للجماعة حالة اإلثارة الجماعية انتشارومع 

إلى أهمية القلق االجتماعي باعتباره المدخل األول  يناالجتماع األمريكي اءمعلأحد شير ذج أو السلوك الجديد، ويُ نعهم النموقممن يُ 

، وهو ما يمهد الطريق لظهور فعل جماعي جديد يتبلور في صورة أشكال من ونماذج السلوك االجتماعي السائدةلتحطيم األنماط 

، وتكون الحركة االجتماعية بذلك وليدة متقدمة من التنظيمالحركات االجتماعية التي قد تبدأ غير منظمة ثم تصل إلى مراحل 

رة ية في نشاط الحركات االجتماعية هي فكالفكرة الرئيسن . كما أمع وتتراكم عبر فترة من الزمنللتغيرات التي يمر بها المجت

ى أن المطالبة ، بمعنتعلق بالنظام االجتماعي بوجه عامهذا التغيير يو عور بعدم الرضا من الوضع القائم،التغيير الذي يتجاوز الش

لشغب حظ أن موجات انال وفي هذا الصدد المدى لتمتد إلى األهداف الكلية،بالتغيير تتجاوز المطالب الجزئية واألهداف القصيرة 

ن أن تؤخذ كجزء من ال بد مولذلك فأو التمردات الطالبية تكتسب مغزاها ألنها تكون مقدمات لموجات تغيير اجتماعي أشمل 

، وهو القائم ي تسعى لإلبقاء على الوضعاو للقوى الت الحاكمة ثير تحديات سواء للسلطةن الفعل االجتماعي يُ أ، حيث عملية التغيير

الصراع  ، فيدخل في إطار دراسات الحركات االجتماعية التي تمثل جزًء من دراسةباطرادما يجعل الفعل االجتماعي ينمو 

من الجوانب ذات األهمية في دراسة الحركات و(  291 –  294م، ص ص  2223)ثناء فؤاد عبد هللا، ، والتغيير االجتماعي

أن  . ويذكر هربرتالتي تقوم عليها نشاطات الجماعة ، بمعنى االيديولوجيةهذه الحركاتحث الجانب العقائدي لبهو االجتماعية 

، وأيضاً الهدف من الحركة ومجموعة االنتقادات الموجهة إلى ية تشتمل على المذاهب والمعتقداتأيديولوجية الحركة االجتماع

 ،هاوالسياسات واألساليب الخاصة ب ة الحركة المبررات، كما تتضمن أيديولوجيييرهالبناء أو النظام موضع النقد والمطلوب تغ

لور األهداف ب، أي القضية التي تُ طلق عليه القضيةأليديولوجي بما يُ ، يتعلق الجانب اسياق الحركات االجتماعية الثوريةوفي 

بع شالقضية تتضمن العديد من الجوانب، فهي تُ  وهذه ،عنصر أيديولوجي في الحرب الثوريةالكفاحية للحركة وتؤدي وظيفتها ك

اً . وينبغي أيضاً أن تتضمن أفكاروانضم إليها الكثيرون، تضاعف تأثيرها في الناس، أقوى الرغبات، وكلما عظمت جاذبيتها

ن دعوة تتضم، يجب أن فالقضية القوية لدى الثوارا تبنيها أو إنجاز نجاحات بشأنها، ونجاحات يصعب على القوى المناوئة له

قضية ، إذ ينبغي أن تكون الضية جوهرية ينطوي على تناقض معين، غير أن التوصل إلى قتناقضة مع رغبات الطبقات الحاكمةم

ؤاد ثناء ف)، يصعب على الحكام الوفاء بها، كما أنها يجب أن تكون مجردة بحيث وواضحة بحيث تلمس مشاعر األغلبيةمحددة 

ي قول ، وما ظهر فلتعليم أن تتوقع البقاء حرةليس في وسع أية ديمقراطية تهمل القيم واولذلك ف(  291، ص ، مرجع سابقعبد هللا

 (321- 312م، ص ص  2221س . جويس وآخرون ...، مايكل ا) .للروح يتفق مع الفضائل المثالية نشاط أرسطو هو أن السعادة

ن خذيآ والتربوية والثقافية والسياسية وفي كافة المجاالت الحياتيةلوب حالياً أن تبنى الديمقراطية من القواعد إن ما هو مط          

نا التربوية عيد بناء مناهجنُ  ، وهذا يتطلب أنادية والقيمية للمجتمعات العربيةاالجتماعية واالقتص بعين االعتبار األوضاع الخاصة

نا ، وكذلك العمل على إعادة صهر منظوماتخدم التربية الديمقراطية الصحيحةعالم المختلفة بما يفي المدرسة والجامعة ووسائل اإل

يمات الشعبية ، وأن تقوم التنظر بها العيوب وأصبحت آيلة للسقوطالسياسية التي تم بناؤها سابقاً على أسس غير سليمة بحيث كث

عزيز وجودها على الساحة الوطني العروبي بت االنتماءوالقوى ذات العربية وفي مقدمتها األحزاب التي تؤمن بالديمقراطية 

والممارسات  ،بسبب التوجهات الفكرية المتعارضةنيت خالل فترات سابقة ، وتحطيم الحواجز المادية والمعنوية التي بُ السياسية

ب إلى العالقات بين الشعوالحياة  ، وذلك إلعادةالخاطئة، والحساسيات والطموحات الشخصية، ومحاوالت تصدير األفكار بالقوة

 ،ة الحديثة الوطنية منها والقومية، والتي كانت هذه العالقات أفضل حاالً قبل تشكيل الدول العربيالعربية
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ف األحزاب والتيارات الديمقراطية من وجودها في الشارع العربي وأن تتحسس قضايا ومشاكل وهذا يتطلب أيضاً أن تُكث 

ارات ن اآلثار االيجابية والقر، كما ألى أمنه واستقراره ورفاهيتهم له حلوالً علمية ومدروسة تنعكس إيجاباً عالمواطن العربي وتقد

ا ظمات واللقاءات حسب موليس كثرة عدد المن ،العلمية القابلة للتنفيذ هي المهم التي تصدر عن المنظمات واألحزاب للنهوض

ي أن االنتخابات هو ( 22  - 22م، ص ص  2223سليمان نصيرات، )، المنظماتقاعدة الديمقراطية لتلك من ال انطالقا يظهر

(  12م، ص  2221، )عبدو سعد وآخرون ...ال ديمقراطية بدون انتخابات، ، تطبيقاً لمبدأ أن المدخل الصحيح نحو الديمقراطية

المتوسط الحسابي النزعة الديمقراطية، فإلى مجال من طلبة الجامعة يميلون  % 13أن حوالي  السابقة أظهرت الدراسةحيث 

)علي ، ايجابيةوبصورة (  % 12.  19)بالضبط  % 13بلغت حوالي  )دراسة مقارنة( للنزعة الديمقراطية لدى طلبة الجامعتين

ك ن تلحيث أأييد بين الجامعتين للديمقراطية، وأظهرت الدراسة أن هنالك تقارب في نسبة الت(  492م، ص  2222الشكعة، 

متغيراً من متغيرات التحديث ولم  باعتبارهاحدى متغيرات هذه الدراسة  النزعة الديمقراطية كمتغير من إالدراسة لم تأخذ إال

وهذا  قط،ة فالحديث دائماً عند الحديث عنها على نواحيها السياسي وضوع الديمقراطية أكثر من ذلك، وظهر اقتصارتتوسع في م

 رأيه ودعمه للتحولغير ديمقراطي في بيته ال يمكن أن يكون ديمقراطي في عمله أو في غير مكتمالً بطريقة صحيحة فال

 ةً لتنظيم وحدا ازدادكلما رات الواجب قياسها للديمقراطية، فالمساواة بين الجنسين وحرية المرأة هي من المؤشو ،الديمقراطي

 نفصالن.االنضباط والتطور أمران ال ين دنى هذا المستوى، كما أالتنظيم يت ، ومع تزايد تفكك، كلما ارتفع مستواه المؤسساتيحمةً ولُ 

والمجتمع الذي يضم تنظيمات حاكمة وإجراءات ح عامة، القدرة على إيجاد مؤسسات سياسية هي القدرة على خلق مصالن كما أ

سياسي إن التوجه الأرسطو: "قال ، حيث وضيح مصالحه العامة وتحقيقهايكون أكثر قدرة على ت المؤسساتية،ذات مستوى عاٍل من 

أطول حياة  يكفل ، بل ذلك الذيأكبر قدر ممكن من كل منهما، ليس ذلك الذي يكفل قراطية واألليغارشية على حد سواءالسليم للديم

على  ضعف مؤسستهفالسياسي الذي يحاول مضاعفة السلطة أو غيرها من القيم على المدى القريب غالباً ما يممكنة لكل منهما"، 

 .المدى الطويل

ي حضارة فقدان الثقة ف كما أن الناس في المجتمعات المعقدة.القاعدة األخالقية للمؤسسات السياسية متجذرة في احتياجات  نكما أ 

، رارواالستقهذه المجتمعات التي يعاني فيها الحكم من عجز في الفعالية ت مهمة أمام إقامة مؤسسات عامة، والمجتمع يخلق عقبا

، حيث ةلمهارات والقدرات التنظيميوفي ا وتحديداً في الوالء القومي والعام، ف الثقة المتبادلة بين المواطنينأيضاً من ضعتعاني 

ي هالعصرنة ن . كما أعتمد على التقدم الذي أحرزه، وتقدم كل ما عداه يلجماعية هو أصل العلمحمة اعلم اللُ توكفيل: "يقول دي 

ة لها كيفية عملي، كما قال دانيال ليرنر: "إنهاحقول الفكر والنشاط اإلنسانيين،  تغيرات في كافة تعددة الوجوه تفترضعملية مُ 

لمظاهر إن ا تماسك، حيث في ظل العصرنة بأنها كل مُ  فسر لماذا يسود شعور بين الناس الذين يعيشونمميزة خاصة بها، وهذا يُ 

سلوب اتفاقي أ، ال تظهر بوالتعليم ومشاركة وسائل اإلعالم الديمقراطية كالتمدن والتصنيع والعلمنة وتطبيقاألساسية للعصرنة، 

ية مستحيلة طويجعل الديمقرا االستقرار النعدامإنه سبب دائم وغير مترابط"، كما أن الفقر المتفشي يضعف الحكم مهما كان نوعه، 

، بل ي فحسبالسياس االستقرار انعدام يؤدي فقط الىال  العصرنة االجتماعية واالقتصادية سوء استخدام ، كما ان التطبيق تقريباً 

حسب ب االستقرار حدث عدم والعصرنة تُ  االستقرارحدث لعصرية تُ ، كما أن امرتبطة بنسبة العصرنة االستقرار انعدامإن درجة 

الذي كان الطالب  ،السياسي االستقرارللوعي شارك في المسؤولية عن عدم  االنتشاروعلى األرجح أن هذا ، طريق استخدامها

وجود ترابط ظاهري بين النمو االقتصادي الحال بين  من القرن الماضي، كما هو في أوائل الستينات كوريا في مصدره األساسي

 (12- 12ص ص صموئيل هانتنجتون، مرجع سابق، ) .السياسي االستقرارالسريع وعدم 
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رالية الديمقراطية الليب ذات األسس  أن الحكم المتعدد المستقرفيها  يرى والتيية روبرت دال حول الحكم المتعدد نظرإن            

ل في انجلترا هو حاصتوسع المشاركة السياسية كما ويبدو مرجحاً للظهور في سياق تاريخي سبق فيه توسيع المنافسة السياسية 

وأن عناصر  ،سية والسلوك السياسي على حد سواءى السيانحدد مسبقاً البُ أن الثقافة السياسية بشكل أو بآخر تُ  على ذلك، ووالسويد

احتماالت قيام إنها تشكل ف اسية سواء كانت متغيرة أم ثابتةوالثقافة السي، ة على التغير مع الوقتالثقافة السياسية تكون نسبياً عصي

الديمقراطية أساسها الشرعي من تستمد و(  222  - 224م، ص ص 2223فايز عبد أسعيد،  محمد توهيل) ،الديمقراطية وتقييدها

محمد )، "تعريف الديمقراطية القائل بأنها: "سلطة الشعب مبدأ سيادة الشعب ويبدو هذا األمر منطقياً جداً إذا ما أخذنا بعين االعتبار

ر أكب اهتماماتصبح للناخبين يُ  حينما يواجه الشعب ازمات معينة ولقد ثبت أنه(  129ص ، مرجع سابق، توهيل فايز عبد أسعيد

للتنشئة االجتماعية والسياسية دور بالغ في عملية كما أن (  193ص ، مرجع سابق، حمد توهيل فايز عبد أسعيد)م باالنتخابات.

لية وتبدأ عملية التنشئة في المراحل األو والسياسي والنفسي،االجتماعي بناء المجتمع واألمة والدولة على الصعيد االقتصادي و

يمكن القول أن التنشئة و(  424  - 421ص ص  ، مرجع سابق،محمد توهيل فايز عبد أسعيد)وتستمر حتى مماته،  الفردة من حيا

ل محمد توهي) ،خرىوبناء شخصية الفرد من ناحية أ ،االجتماعية عبارة عن نقل التراث االجتماعي من جيل إلى جيل من ناحية

أثبتت التجربة أن عملية دمقرطة الثقافة الشعبية ال يمكن أن تبدأ من دون إصالحات وقد (  224ص ، مرجع سابق، فايز عبد أسعيد

فإذا ، ا بعدهزة لتقبلهالحاكمة جا عمق الثقافة الديمقراطية قبل طرح موضوع تداول السلطة إن لم تكن النخبديمقراطية تدريجية تُ 

ي عبرها رفإن مؤسسات المجتمع المدني هي القنوات التي يج، محور التنافس بين القوى السياسيةكانت المؤسسات الحكومية هي 

ال ف ع واتخاذ القرارات السياسية المتنوعة، األمر الذي يجعل وجودها بمثابة العمود الفقري لعملية صنالتنافس ويمر من خاللها

كلما ، فلمدني والسياسي هو التنظيمجتمع اوجه الشبه بين الموأن تمع المدني، وجود للديمقراطية الحقيقية إال بوجود مؤسسات المج

اء حقوق المواطنين ضعفت قدرة الدولة على التعسف إز ،وازدادت فاعليتها وتواتر نشاطها قويت مؤسسات المجتمع المدني

نظام  لي إال في ظللمؤسسات المجتمع المدني أن تنمو وتتطور وأن تحصل على دورها الفع لذلك فلن يكونوالعكس، وحرياتهم 

 (411- 411ص ص ، مرجع سابق، محمد توهيل فايز عبد أسعيد) .طبقحقيقي ومُ  اطيديمقر

 

 النتائج المستخلصة من البحث: 

 تمثلت أهم النتائج التي توصل اليها هذا البحث بكل مما يلي: 

ل الثقافية، والعوامعوامل االقتصادية، والعوامل االجتماعية، والعوامل كل من الاإليجابية ل صورةالعمل على الكشف عن  – 3

ن ، خاصةً في حال كان وجود للتوازالتعليمية، والعوامل السياسية ودورها في عملية التحول الديمقراطي في داخل المجتمعات

 .على مختلف هذه العوامل وبنفس الدرجة الالزمة لدعم العملية الديمقراطية

عوامل االقتصادية، والعوامل كل من القراطي الناتجة عن على عملية التحول الديم مهمالتأثير الصفات دل على تحديد  – 2

ي في عملية التحول الديمقراطي فاألفضل االجتماعية، والعوامل الثقافية، والعوامل التعليمية، والعوامل السياسية ودورها 

 داخل المجتمعات.

يمية، ل التعلوالعوامل الثقافية، والعوامعوامل االقتصادية، والعوامل االجتماعية، كل من الوجود وعمل وتأثير تبين أن ل – 1

 في عملية التحول الديمقراطي في داخل المجتمعات.هام والعوامل السياسية دور 
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عوامل االقتصادية، والعوامل االجتماعية، والعوامل الثقافية، لكل من ال الوجود المهممقدار ونسبة معرفة توصل إلى  – 4

 السياسية ودورها في عملية التحول الديمقراطي في داخل المجتمعات.والعوامل التعليمية، والعوامل 
 

 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: 

عوامل االقتصادية، والعوامل االجتماعية، ال في معرفة الدور المهم لكل مننشر ثقافة الديمقراطية من خالل وسائل االعالم  – 3

 والعوامل الثقافية، والعوامل التعليمية، والعوامل السياسية ودورها في عملية التحول الديمقراطي في داخل المجتمعات.

ل عواملكل من البتحديد التأثير المهم وااليجابي بشكل فردي أو جماعي وذلك  جالقيام وعمل المتخصصين بهذا الم – 2

االقتصادية، والعوامل االجتماعية، والعوامل الثقافية، والعوامل التعليمية، والعوامل السياسية ودورها في عملية التحول 

 الديمقراطي في داخل المجتمعات.

عوامل كل من اللتوضيح وجود وعمل وتأثير  ن قبل الجامعات وأساتذتهامعقد مؤتمرات وندوات باستمرار القيام ب – 1

االقتصادية، والعوامل االجتماعية، والعوامل الثقافية، والعوامل التعليمية، والعوامل السياسية ودورها في عملية التحول 
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 .اإليجابي في عملية التحول الديمقراطي بشكل مستدام
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 والعوامل الثقافية، والعوامل التعليمية، والعوامل السياسية ودورها في عملية التحول الديمقراطي في داخل المجتمعات،
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كصفات ومؤثرات ودوافع ومحفزات للعوامل المذكورة ومدى مساهماتها اإليجابية في دفع وتنمية عمليات التحول الديمقراطي  

ن أراد ذلك بالفعل فال بد م إذاتحول الديمقراطي أن المجتمع الساعي لل اعتبارولهذا فإنه يمكن  ،لذلك الساعيةفي المجتمعات 

وبشكل متوازن دون االهتمام ببعضها على حساب البعض بأشكالها اإليجابية وتأثيراتها الحسنة العوامل  دفع هذهالمحافظة على 
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 أثر العدالة التنظيمية في اإلحتراق الوظيفي 

 ) صنعاءميدانية في شركات صناعة األدوية بأمانة العاصمة  دراسة(

The Impact of Organizational Justice on Job Burnout (A Field Study at Pharmaceutical 

Manufacturing Industries in the Capital Municipality of Sana’a) 

 زيد درهم جمال/ الدكتور ستا األ

 اليمنية الجمهورية صنعاء، والتكنولوجيا، العلوم جامعة المشارك، األعمال أدارة أستاذ

Email: j.dirhim@gmail.com  

 الزعيمي غالب أحمد سمير حورية/ الباحثة

 نولوجيا، صنعاء، الجمهورية اليمنيةماجستير إدارة أعمال، جامعة العلوم والتك

Email: Horiyasameer@yahoo.com  

 :الملخص

هدفت الدراسة إلى تحديد أثر العدالة التنظيمية في االحتراق الوظيفي، والتعرف على مستوى العدالة التنظيمية المتحقق، وواقع 

( موظفاً وموظفة، وتم اختيار عينة عشوائية بسيطة 736موظفي شركات مجتمع الدراسة و البالغ عددهم ) االحتراق الوظيفي لدى

( استبانة صالحة للتحليل 253، استرجعت بالكامل، كان منها ) ( استبانة272( موظفاً وموظفه، وتم توزيع )242مكونة من )

(، توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها: وجود SPSS, 21اإلحصائي، وباالعتماد على برنامج التحليل اإلحصائي )

أثر ذو داللة إحصائية للعدالة التنظيمية في االحتراق الوظيفي لدى شركات مجتمع الدراسة، حيث كان واقع االحتراق الوظيفي 

از عية وبُعد الشعور بتدني اإلنجمنخفضاً وكان بُعد اإلنهاك العاطفي متوافر بدرجة متوسطة، أما بُعد قصور التفاعالت االجتما

فقد حصال على درجة منخفضة، أما العدالة التنظيمية، فجاءت بدرجة متوسطة، حيث كانت العدالة التفاعلية أكثر أبعاد العدالة 

العدالة التوزيعية،  دالتنظيمية تأثيراً في االحتراق الوظيفي، ثم بُعد عدالة المعلومات، وتاله على التوالي بُعد العدالة اإلجرائية، وبُع

كما اظهرت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية في االحتراق الوظيفي تعزى للمتغيرات الديمغرافية )النوع 

االجتماعي، المؤهل العلمي، المستوى الوظيفي( وعدم وجود أية فروق ذات داللة إحصائية تعزى للمتغيرات الديمغرافية )العمر، 

وقدمت الدراسة عدداً من التوصيات كان من أهمها؛ ضرورة االستمرار باالهتمام من قبل اإلدارة العليا بالعدالة  سنوات الخدمة(،

التنظيمية، وتحسين مستواها، لما لها من أثر إيجابي في خفض مستوى االحتراق الوظيفي، والعمل على تحسين تصور الموظفين 

 ج نقاط الضعف. لها من خالل تعزيز نقاط القوة الحالية وعال

 شركات صناعة األدوية   الوظيفي، االحتراق التنظيمية،العدالة  المفتاحية:الكلمات 
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The Impact of Organizational Justice on Job Burnout (A Field Study at Pharmaceutical 

Manufacturing Industries in the Capital Municipality of Sana’a) 

 

Abstract: 

The study aimed to identify the impact of organizational justice on job burnout, and to determine 

the level of organizational justice and job burnout achieved at Pharmaceutical manufacturing 

industries in the Capital Municipality of Sana’a. The study population included 637 employees; of 

which 242 were randomly selected as a study sample. Then 260 questionnaires were distributed 

and retrieved; of which 253 were valid for statistical analysis using SPSS V21. The study results 

showed that there is a statistically significant impact of organizational justice on job burnout at the 

study field. Job burnout came at a low level, among its dimensions, the emotional exhaustion got 

the highest rank of availability in a medium degree, followed by depersonalization, and the lack 

of personal accomplishment. The study also found that interactional justice achieved the highest 

impact on job burnout, followed by informational justice, procedural justice then distribution 

justice. There are statistically significant differences in the respondents' viewpoints attributed to 

some of their demographic characteristics (gender, academic qualification, job level). The study 

recommends the study field industries' top management to pay more attention to the organizational 

justice to enhance its level, thus reducing the job burnout level. Besides, they should improve the 

employees' perception towards the organizational justice by attempting to enhance strengths and 

overcome weaknesses. 

Keywords: Regulatory justice, Job burnout, Pharmaceutical companies. 

  

 :مقدمة الدراسة. 1

عد العنصر البشري أحد أهم الموارد التي تتفاخر بها المنظمات المعاصرة، كونها تعتمد عليه في تحقيق التميز واستمرارية يُ 

بذلك إلى توافق األهداف  النجاح، لقد أصبحت هذه المنظمات تمثل مجتمعات صغيرة تتفاعل مع أفرادها بجهد جماعي، ساعية

بين الطرفين لما له من أهمية في تحقيق النمو التنافسي، ولذلك اتجهت نحو توظيف هذا المورد وتفجير طاقاته االيجابية الكامنة 

بما يخدم تحقيق أهدافها ونموها واستمراراها، إال أن هذا التوظيف في ظل التطورات المتسارعة التي نشهدها اليوم، يولد التحديات 

 لعمل، مما يفرض على المنظمات التجهيز الكامل لمواجهتها والتعامل معها،المستمرة في بيئة ا
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وذلك ألن سوء تدبير األمور التنظيمية الداخلية للمنظمة قد يخلق ظواهر تعيق تقدم أفرادها، وقد يطول االمر تدني اإلنتاجية  

د من أمراض العصر الشائعة، حيث أنها حالة من تعالتي والفاعلية لدى موظفيها. ومن هذه التحديات ظاهرة االحتراق الوظيفي، 

االستنزاف العاطفي والتوجهات السلبية، التي يصاب بها األفراد نتيجة لما يتعرضون له من ضغوط مختلفة، منها مواقف 

 هذهتمثل وت ى سلوكهم وتوجهاتهم داخل التنظيم.النفسي، وتنعكس سلباً عل استقرارهمعلى  داخلية تؤثرتنظيمية  وممارسات

( 22، 2206)الكحلوت،بشعور الموظف بنفاذ طاقته وعجزه عن العطاء، واداء مهام العمل اليومية بالصورة المطلوبة  الظاهرة

إنها ظاهرة سلبية تؤدي إلى تدني مستويات األداء وااللتزام والرضا الوظيفي، وهذا بدورة يزيد من األعباء والتكاليف التي تتحملها 

عتبر مؤشراً على أن المنظمة في مرحلة متأزمة، وقد يؤدي تجاهلها إلى انحدار وفشل المنظمة على المدى المنظمة، كما أنها ت

الطويل. وإلن العدالة التنظيمية ذات قيمة ومضمون تؤثر على سلوك الفرد داخل التنظيم، فهي ركيزة هامة لخلق مناخ إيجابي 

ل مهم لربط أهداف األفراد بأهداف المنظمة، وتساعد في تعزيز دافعية الفرد عام يسهم في تحقيق ارتفاع معدالت األداء، كما أنها

نحو اإلنجاز وشعوره بالرضا الوظيفي، وما ينعكس على ذلك من تزايد لقيم االلتزام والوالء التنظيمي والمحافظة على العالقات 

مؤثراً في الحد من انتشار الظواهر السلبية ومنها (، وبذلك تصبح متغيراً هاماً و0، 2207االجتماعية داخل التنظيم )أبو رجب، 

 ظاهرة االحتراق الوظيفي.

 :مشكلة الدراسة. 1.1

ن المنتج الذي تقدمه شركات صناعة األدوية، هو منتج متعلق مباشرة بصحة اإلنسان، والبد من أن يكون بمستوى جودة عال ٍ إ

ية ونمو، وذلك في ظل المنافسة التي تشهدها شركات يؤدي الغرض منه، ويحقق للشركات ما تسعى إليه من ربح واستمرار

صناعة األدوية في الوقت الراهن  وهذا يتطلب موارد بشرية تؤدي دورها الوظيفي في ظل بيئة وعوامل داخلية سليمة، وبطبيعة 

نهم وذلك أل حال غالبية موظفي المصانع، فإنهم يعملون تحت ظروف نفسية ومهنية قد تساعد على نشأة االحتراق الوظيفي،

يعملون تحت ضغوط عمل مستمرة ومهام رتيبة، حيث نجد أن هناك موظفين يشغلون وظائفهم لفترة طويلة دون تطوير أو تغيير، 

ناهيك عن ضعف الرواتب وشحة الحوافز التي يحصلون عليها، وهذا األمر يجعلهم عرضة لخطر االحتراق الوظيفي، والذي 

التي تنعكس في )تدني مستوى األداء، عدم االلتزام التنظيمي، تسريب الموظفين، غموض الدور،  يولد الكثير من اآلثار السلبية

 عدم القدرة على التعامل مع ضغوط العمل( وانطالقا مما سبق، تتضح مشكلة الدراسة والتي تتلخص في السؤال الرئيس التالي: 

 ؟مجتمع الدراسةشركات ما هو أثر العدالة التنظيمية في االحتراق الوظيفي في  -

 أهمية الدراسة: . 2.1

 :واًل: األهمية النظريةأ

تتمثل أهمية الدراسة العلمية في موضوعها العلمي بذاته، فهذه الدراسة هي األولى محلياً )على حد علم الباحثة( وهناك  -

 .دراسات قليلة تناولت أثر العدالة التنظيمية في االحتراق الوظيفي خارجيا

في  إلى مزيد من الدارسات والبحث والتي بحاجةاإلدارية  والوطنية للعلومتثري المكتبة العربية تسعى هذه الدراسة ألن  -

 .هذا الموضوع
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 .كما أن نتائجها قد تفتح المجال أمام الباحثين لتناول مشكلة االحتراق الوظيفي في دراسات مستقبلية -

  :ثانيًا: األهمية العملية

لمرجو تحقيقها، واإلجابة عن تساؤلها في معرفة أثر العدالة التنظيمية في االحتراق تتمثل األهمية العملية في األهداف ا -

 .الوظيفي في شركات مجتمع الدراسة

التعرف على العدالة التنظيمية المتحققة، وذلك من خالل تصور الموظفين لها مما يساعد اإلدارة على تعزيز التصور  -

  .في زيادة فاعلية األداء ويحقق أهداف شركات مجتمع الدراسةاإليجابي ومعالجة التصور السلبي، مما يسهم 

معرفة واقع االحتراق الوظيفي مما يساعد على الوقوف على نقاط الضعف وتجاوزها، باتخاذ القرارات المالئمة للتحسين  -

 .والتطوير بما يكفل منع هذه الظاهرة من االنتشار

ة في االحتراق الوظيفي، وتقديم المقترحات التي تسهم في التحسين معرفة األبعاد األكثر تأثيراً للعدالة التنظيمي -

  .واإلصالح

قد يستفاد من هذه الدراسة عموماً في تطوير الممارسات واإلجراءات التنظيمية تجاه الموظفين، من خالل النتائج  -

 .وصناعة النجاح والتوصيات، بما يخدم تحسين وتطوير المورد البشري بشكل يكفل تحقيق أعلى معدالت األداء

 :أهداف الدراسة. 1.1

 التعرف على العدالة التنظيمية المتحققة في شركات مجتمع الدراسة. -0

 معرفة واقع االحتراق الوظيفي في موظفي شركات مجتمع الدراسة. -2

 تحديد أثر العدالة التنظيمية في االحتراق الوظيفي لدى موظفي شركات مجتمع الدراسة.  -3

ك فروق ذات داللة إحصائية في مستوى االحتراق الوظيفي لدى موظفي شركات مجتمع التعرف على ما إذا كان هنا -4

 الدراسة تعزى للمتغيرات الديمغرافية المتمثلة في )النوع، العمر، المؤهل العلمي، نوع الوظيفة، سنوات الخدمة(.

 النمو ج المعرفي للدراسة. 4.1

 المتغير التابع          المتغير المستقل

 

 

 

 

 

 

 العدالة التنظيمية

 العدالة التوزيعية

اإلجرائيةالعدالة   

 العدالة التفاعلية 

 العدالة المعلوماتية

)اإلنهاك العاطفي، قصور  

التفاعالت االجتماعية، 

 الشعور بتدني اإلنجاز(

 H1 االحتراق الوظيفي

H1-a 

H1-b 

H1-c 

H1-d 
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 :ات الدراسةفرضي. 5.1

 الفرضية الرئيسية األولى: يوجد أثر ذو داللة إحصائية للعدالة التنظيمية في االحتراق الوظيفي في شركات مجتمع الدراسة.

 وتتفرع من هذه الفرضية الفرضيات التالية: 

  .يوجد أثر ذو داللة إحصائية للعدالة التوزيعية في االحتراق الوظيفي في شركات مجتمع الدراسة

 .وجد أثر ذو داللة إحصائية للعدالة اإلجرائية في االحتراق الوظيفي في شركات مجتمع الدراسةي

 .يوجد أثر ذو داللة إحصائية للعدالة التفاعلية في االحتراق الوظيفي في شركات مجتمع الدراسة

  .الدراسةيوجد أثر ذو داللة إحصائية للعدالة المعلوماتية في االحتراق الوظيفي في شركات مجتمع 

الفرضية الرئيسية الثانية: توجد فروق ذات دالالت إحصائية في إجابات عينة الدراسة حول درجة االحتراق الوظيفي تعزى 

 ة.لبعض المتغيرات الديمغرافية )النوع االجتماعي، المؤهل العلمي، العمر، المستوى الوظيفي، سنوات الخدمة(. 

من نوعها التي تدرس أثر العدالة التنظيمية في اإلحتراق  الباحثة(حدود علم  )فيهي األولى تعد هذه الدراسة  البحث:ما يميز هذا 

 اليمني. –الوظيفي في شركات صناعة األدوية بأمانة العاصمة صنعاء 

 :النظرياإلطــــار . 2

 (: Job burnoutاالحتراق الوظيفي )مفهوم أوالً: 

والذي وصفه بأنه: حالة من التدهور  Freudenberger (1974) لعالمظهر مصطلح االحتراق الوظيفي ألول مره علي يد ا

العاطفي والجسدي الناتج عن طبيعة العمل للفرد، حيث الحظ هذه الظاهرة بين متطوعين لمنظمات اإلغاثة في نيويورك، حيث 

دريجياً وفقدوا حماسهم.  بدأوا مباشرة أعمالهم بجد وحماس لألشهر األولى، ومن ثم ظهرت عليهم أعراض اإلرهاق النفسي ت

 ,.Bakker et al) وذكر بأن األفراد الذين يستنزفون طاقتهم في عملهم يفقدون مواردهم النشطة، ويخسرون التفاني في العمل

2014, 390).  

لمفهوم االحتراق الوظيفي، وعبرت عنه بأنه: مجموعة من األعراض Maslach et al.  (0890 ،026 )ثم ظهرت دراسات

صيب من يتطلب عملهم االتصال المباشر مع الناس، وتتمثل هذه األعراض في اإلجهاد العاطفي وتبلد المشاعر وتدني التي ت

 اإلنجاز الشخصي. 

بأن االحتراق الوظيفي عبارة عن حالة من اإلجهاد النفسي والتوجهات السلبية،  Timm & Peterson (400, 1993) وذكر

 .بالتبلد تجاه الذات، مما يؤدي إلى اإلستغراق لمدة طويلة مع العميل وعدم االهتمام بالعمالء، والشعور

( بأنه عبارة عن حالة نفسية سلبية يصاب بها الموظفون نتيجة لما يتعرضون له من ضغوط في 36، 2207وعرفه البربري )

 .مل والتعامل السلبي مع اآلخرينالعمل وتزايد لألعباء والمتطلبات، مما يؤدي إلى انخفاض مستوى األداء وعدم الرغبة في الع
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االحتراق الوظيفي عبارة عن فقدان بطيء وتدريجي للطاقة والحماس وليست ظاهرة  ( أن2204 ،382) .Bakker et alوذكر 

 & Bakkerحصرية لوظائف دون األخرى، فهي تصيب العاملين في مختلف المهن والوظائف إذا ما توفرت أسبابها. وأضاف 

Costa (2204 ،006 .أن لالحتراق الوظيفي عواقب وخيمة على صحة الموظف وإنتاجيته ) 

االحتراق الوظيفي هو متالزمة عاطفية وجسدية ناتجة عن المواقف ( بأن 2014 ،0484) Vanda & Haghighiوأشار 

، Kokt & Ramarmu (2205السلوكية السلبية، وفقدان الرغبة باالهتمام بمحيط العمل سواء داخليا او خارجيا. فيما اضاف 

خصي التوازن الش اختاللالنفسي ويعزى بشكل أساسي إلى  االنهياربأن االحتراق الوظيفي يمثل المرحلة النهائية من  )0222

 والمطالب المهنية الموضوعة على الموظفين.

  :ويمكن إيجاز أهم النقاط المتعلقة بتعريف ظاهرة االحتراق الوظيفي كالتالي

 .هرة نفسية سلبية لها عواقب سيئة على الموظفين والمنظمة والمجتمعاالحتراق الوظيفي ظا -0

 .االحتراق الوظيفي يحدث تدريجيا بتراكم األحداث المؤثرة وليس حدثاً فجائياً  -2

 .االحتراق الوظيفي يحدث على المستوى الفردي -3

 .االحتراق الوظيفي يؤثر على المشاعر والمواقف والدوافع والتوقعات -4

 .ي قد يحدث بسبب سوء العوامل والظروف التنظيمية الداخليةاالحتراق الوظيف -5

وفي ضوء ما سبق يمكن تعريف االحتراق الوظيفي بأنه: حالة من اإلنهاك النفسي تصيب الموظف، بسبب نفاد طاقته الفكرية 

س على تدني ، والتي تنعكوالعاطفية والجسدية، نتيجة سوء العوامل التنظيمية والمواقف السلبية التي يتعرض لها داخل التنظيم

 .مستوى األداء واإلنتاجية، مما يؤثر على سير المنظمة ككل

ومن األهمية بمكان أن يتم توضيح الفرق بين االحتراق الوظيفي واالحتراق النفسي، فهناك تداخل بين المفهومين، إن االحتراق 

ل التنظيم وألسباب داخلية مع عدم إغفال تأثير العوامل الوظيفي، وهو محل الدارسة الحالية يرتبط بالوظيفة وتكون نشأته داخ

 الشخصية، أما االحتراق النفسي فأسبابه متنوعة وكثيرة فهي تشمل كل جوانب الحياة وتتعدى جوانب العمل.

 أبعاد اإلحتراق الوظيفي: 

 يلي: وهذه األبعاد هي كما ( ثالثة أبعاد رئيسية لالحتراق الوظيفي1981) et al.   Maslachحددت

يعرف بأنه حالة من االستنزاف الداخلي للموظف المتمثلة بشعوره  (:Emotional exhaustionاإلنهاك العاطفي )البعد األول: 

بنفاذ طاقته وبالضعف واالجهاد وسرعة االنفعال ويصبح عاجزاً عن العطاء وأداء المهام اليومية بشكل سليم، ويفقد القدرة على 

وبالتالي تقل ثقته بنفسه ويفقد الروح اإليجابية ويصاب بالتوتر واالحباط والعجز عن اتخاذ القرارات  التعامل مع ضغوط العمل،

(. ومن أبرز األعراض لهذا البعد هو كثرة الغياب واإلجازات، أي عدم رغبة الموظف بالحضور 22، 2206 المناسبة )الكحلوت،

اسة ظاهرة االحتراق الوظيفي ويتعلق بشكل كبير بالوظائف التي تتطلب إلى مكان العمل. ويعتبر هذا البعد فرضاً رئيسياً لدر

 (.304، 2207تركيزا عاليا في العمل وتيقظاً مستمراً )الذبحاوي والذبحاوي، 
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ويعرف بأنه افتقار الموظف إلى المعاملة اإلنسانية مع  (:Depersonalizationقصور التفاعالت االجتماعية )البعد الثاني: 

(، ويظهر عدم 37، 2206فقدان التفاعل الشخصي، وتغيير حالته المزاجية فيصبح قاسياً وسلبياً وكثير االنتقاد )عقدي، اآلخرين و

االهتمام في التعامل مع العمالء، ويصبح عاجزاً عن حل المشكالت، ويفقد القدرة على التكيف واالنسجام مع محيط العمل، ويميل 

( إن هذا البعد 2207 ،025) & Leiter  Maslach(، وذكر74، 2206جاه المنظمة )صالح،إلى السلوكيات السلبية والمسيئة ت

 يعتبر بعداً محورياً للتنبؤ بالدوران الوظيفي والرغبة في ترك الوظيفة.

يعرف بأنه تقييم الموظف السلبي  :(lack of personal accomplishmentالشعور بتدني اإلنجاز الشخصي ) الثالث:البعد 

، واالستخفاف بإنجازاته وقدراته وإمكانياته، فينعكس ذلك على تدني األداء، وبالتالي الفشل، حيث يشعر بأن كل ما يقوم به لنفسه

 (، وبالتالي يتملكه شعور بضياع الجهود، والذنب مما يقلل من دافعيته، 70، 2208من مجهود لن يقدره اآلخرون )ملحم، 

 Kaygusuzالبا ما يتم عكس الدرجات المتعلقة بهذا البعد على مقياس الكفاءة أو اإلنجاز )ويؤثر على إنجاز المهام المطلوبة وغ

& Beduk, 2015, 82.) 

  (Organizational Justice)العدالة التنظيمية مفهوم ثانياً: 

أو القانون، العدالة التنظيمية  إن العدالة هي اإلجراء أو القرار الذي يُفهم على أنه صحيٌح بناًء على األخالق أو الدين أو المساواة

 ,Pekurinen et al., 2017( وهو أول من نادى بالعدالة التنظيمية )Adams  (0875مشتقة في األصل من نظرية المساواة لـ

(. حيث تفترض هذه النظرية ان األفراد يقارنون ما يحصلون عليه كمخرجات نسبة إلى ما يقدمونه كمدخالت مع اآلخرين، 490

ا تساوى الطرفان شعر الفرد حينئذ بالمساواة وتحقيق العدالة، ويُفقد هذا الشعور إذا لم يتساوى الطرفان ويتولد بدالً عنه فإذا م

 (.03 ،2204شعوٌر بالتوتر )عبد الرزاق، 

الت بين المدخ( ربط العدالة التنظيمية بنظام المقارنة االجتماعية واعتماد نظرة المساواة في الفارق 0875)  Adamsفي حين إن

بأن العدالة التنظيمية هي التقييم الشخصي للموظفين  Cropanzano & Molina (2205 ،683)والمخرجات لألفراد، يرى 

حول مجموعة األحداث التي تصادفهم بشكل فردي أو جماعي، من خالل الموقف المعنوي واألخالقي للسلوك اإلداري، حيث 

االستجابة تجاه اإلجراءات والقرارات والمواقف التنظيمية تختلف من فرد آلخر،  ( إلى أن درجة37، 2205أشار الشنطي )

وبالتالي فإن هذا المفهوم يمثل حساسية العدالة التي  فالقرار الذي يراه البعض عادالً قد يراه اآلخر على أنه غير منصف ومتحيز،

 (. 027، 2207 تحققة تبعا الختالف تفضيالتهم )بركات،تركز على الفروق الفردية للموظفين وتتباين نظرتهم في العدالة الم

( بأن العدالة التنظيمية هي التوزيع العادل للمخرجات، وحيادية اتخاذ القرارات واإلجراءات والتعامل 33، 2229وذكر درة )

 الحسن مع الموظفين داخل التنظيم. 

وظفين والتي تتعلق بالعائد وجميع الجوانب التنظيمية واإلجرائية ( بأنها العدالة المدركة من قبل الم09، 2205وعرفها أبو سمعان )

 واإلدارية المتبعة في إطار المنظمة باختالف نشاطها. 
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( أن العدالة تشير إلى القرارات واألنشطة اإلدارية التي تتم وفق المعايير األخالقية 2015 ،798) Yean & Yusofوذكر 

لمكافآت المادية والمعنوية كالرواتب والحوافز وتساوي الفرص في الترقيات وإجراءات التقييم، والدينية والقانونية، وأنها تتعلق با

 وعليه فإنه ينظر إلى العدالة التنظيمية المتحققة من خالل إدراك الموظفين لها.

ي ات بشكل موضوعأن العدالة التنظيمية تقاس بمدى مشاركة الموظفين في اتخاذ القرار( إلى 0882 ،426) Greenbergوأشار 

( على ضرورة توفير معلومات دقيقة وكافية وفي الوقت 0883) Greenbergوبناًء على أسس واضحة في تقييم أدائهم، وأكد 

 المناسب فيما يخص المواقف والقرارات واإلجراءات المتخذة في حق الموظفين.

ة على كل مستويات المنظمة والمقبولة من قبل ( بأنها ممارسات العمل العادل2019 ،446) Jehanzeb & Mohantyوعرفها 

 جميع أعضائها. 

 ومما سبق يمكن النظر للعدالة التنظيمية على أنها: 

 مفهوم نسبي يختلف تبعاً إلدراك الفرد، وتقاس من خالل تصوراته.  -

 تهتم بتوزيع العوائد المادية والمعنوية بشكل عادل ومقبول بين الموظفين. -

ت اإلدارية كالقرارات واإلجراءات الداخلية، حيث يجب أن تتم وفقاً لمعايير أخالقية وقانونية تتعلق بأنشطة العمليا -

 ودينية، وتتسم بالوضوح والحيادية.

 تؤكد على ضرورة توفر بيانات واضحة ومعلومات دقيقة لصناعة القرارات. -

 تركز على أهمية توفير المعلومات الالزمة للموظفين في الوقت المناسب.  -

 م بالتعامل اإلنساني واألخالقي الحسن بين المديرين والموظفين.تهت -

 تؤثر على سلوك وممارسات األفراد داخل التنظيم. -

وعليه يمكن تعريف العدالة التنظيمية بصورة شاملة بأنها: العدالة المدركة من قبل الموظفين للنتائج التي يحصلون عليها كمخرجات 

ه للمنظمة، في ظل إجراءات وسياسات موضوعية واضحة، ومعاملة حسنة، وكفاية ومناسبة مادية أو معنوية مقابل ما يقدمون

 المعلومات والتفسيرات المقدمة لهم فيما يخص نتائج توزيع المخرجات واإلجراءات والقرارات المتعلقة بهم.

  التنظيمية:أبعاد العدالة 

 (:Distributive Justiceالبعد األولى: العدالة التوزيعية )

(، حيث عرفها بأنها إدراك الموظفين بعدالة توزيع 0875)  Adamsتعود جذور مفهوم العدالة التوزيعية لنظرية المساواة لـ 

ما يحصلون عليه سواء )عوائد مادية مثل األجور أو معنوية كالتكريم والترقية( مقابل ما يقدمونه للمنظمة،  مقارنة النتائج أي

على اإلنصاف والمساواة  بأن العدالة التوزيعية هي توزيع النتائج على الموظفين بناءً  Rahman et al.  (64، 2205)وذكر

 والحاجة، وأن العدالة التوزيعية تعلب دورا فعاال في تحسين نتائج العمل ورضا الموظفين، مما يحقق فاعلية المنظمة.
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وم على أساس تصور الموظفين حول تناسب ما أن العدالة التوزيعية تق Pérez-Rodríguez et al. (2208 ،052)وذكر  

يحصلون عليه من المنظمة مقابل ما يقدمونه من جهود ومسأهمة وأداء. إن العدالة التوزيعية تسوُد عندما تتحقق المساواة في 

لل ختوزيع المخرجات والفرص بين الموظفين وعندما يرتبط توزيع هذه المخرجات والفرص بما يقدمه الموظف، وذلك ألن ال

في التوزيع يولد عالقات متوترة بين الموظفين من جهة، وبين الموظفين واإلدارة من جهة أخرى، وال بد من اإلشارة إلى أن 

أهمية القيم االقتصادية واالجتماعية لدى الموظفين تؤثر على العدالة التوزيعية المدركة من قبلهم، بمعنى أنه كلما كان للقيم 

لديهم كان إدراك العدالة التوزيعية مؤثراً على سلوكهم، ويحدث العكس عندما تكون أهمية القيم االجتماعية  االقتصادية أهمية كبيرة

  .(02، 2209أعلى فإن إدراك العدالة التوزيعية من قبلهم يكون له تأثير أقل على سلوكهم )مليكة، 

 (:Procedural Justice) البعد الثاني: العدالة اإلجرائية

( أول من قدم مفهوم العدالة اإلجرائية، باعتبار أن العامل المهم في إدراك العدالة ليس 0869)  Thibaut & Walkerلقد كان

فقط توزيع المخرجات، وإنما اإلجراءات وتنفيذ القرارات، حيث ان العدالة اإلجرائية تركز على الخطوات المتبعة لتحديد تلك 

وإجراءات الترقية والتأديب، واُسس توزيع المكافآت ومعايير تقييم األداء، وحق  المخرجات، كالمساواة في توزيع فرص التوظيف

 .Cloquitt et alالطعن في القرارات، أي إنها تركز على الخطوات المتبعة من قبل المسئولين للوصول إلى القرارات، وأشار 

عة القرارات ومدى دقتها وموضوعيتها ( إلى أن العدالة اإلجرائية هي تصورات الموظفين حول عدالة صنا222، 2203)

ومرونتها، وهذه الخطوات تعد ذات محور مهم لتعزيز إدراك الموظف بالعدالة اإلجرائية، مما يحقق الرضا الوظيفي، ويشكل 

Thibaut & Walker  (0869 )(. وذكر كٌل منYean & Yusof, 2015, 798-800مواقفاً إيجابية تجاه قبول القرارات )

اإلجرائية تتعلق بما يسمى )الصوت( أي قدرة الموظف على إبداء الرأي والدفاع عنه في حال النزاعات، وكلما أعطيت  ن العدالةأ

 عمليات:لتحكم في ال) االفرصة له لفعل ذلك، عزز إدراكه بعدالة النتائج، واقترحا مفهومين مهمين في تحديد عدالة القرارات وهما 

تضح أن مفهوم العدالة اإلجرائية يرتبط بمدى مشاركة الموظفين في صناعة القرارات المتعلقة ومن هنا يو التحكم في القرار (.

بتوزيع النتائج والتقييم، وذلك من خالل إعطائهم التبريرات الكافية والمنطقية عن تلك القرارات بحيادية وموضوعية مما يعزز 

 الثقة بين الموظفين والمرؤوسين.

 :Interactional Justice لتفاعليةاالبعد الثالث: العدالة  

( أن تصور الموظفين لعدالة تنفيذ اإلجراءات يتعلق بموقف المديرين تجاههم ومستوى التعامل 1986)  Bies and Moagأكد

 إنه يتعلق بمواقف وسلوكيات المديرين تجاه الموظفين، فكلما شعر الموظفون بأنهم يعاملون بعدالة وأدب واحترام ومراعاتمعهم، 

(، كما أن له تأثيراً كبيراً في Dai & Xie, 2016, 56لشعورهم وتوجهاتهم، فأن معنوياتهم ترتفع ويرتبطون عاطفيا بأعمالهم )

(. إن العدالة التفاعلية معنية بعالقة الموظف مع رئيسة ومستوى عدالة Mensah et al., 2016, 198تحسين مخرجات العمل )

(، ويمكن التعبير عنها بمستوى جودة التعامل من قبل 2209،05ى المنظمة ككل )مليكة،المعاملة التي يدركها وتنعكس عل

 المسؤولين والتي يدركها الموظفون وتكفل لهم حفظ كرامتهم واالهتمام بمصالحهم. 
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 (:Informational Justiceالبعد الرابع: العدالة المعلوماتية )

م للموظفين فيما يخص وظائفهم، والقرارات واإلجراءات المتعلقة بهم بشكل كاٍف تشير عدالة المعلومات إلى الكم المعرفي المقد

 Auودقيق وفي الوقت المناسب، مما يسهم في تحقيق أداء مرغوب ورفع مستوى االلتزام بتنفيذ القرارات وقبول اإلجراءات )

& Leung, 2016, 134 وذكر ،)Colquitt et al.  (2015، 269بأن عدالة المعلوما ) .ت تركز على صدق وكفاية التفسيرات

( بأن العدالة المعلوماتية تتعلق بتوضيح أسباب اتخاذ اإلجراءات ذات الصلة بتوزيع نتائج 2204 ،3) .Naidu et alوأضاف 

تؤثر  االمخرجات والمستخدمة في تقييم األداء، وأن هذه العدالة لها تأثير قوي على االرتباط العاطفي للموظف بالمنظمة، كما أنه

 & Biesن وكشف كٌل معلى سلوكيات الموظفين مما ينعكس على النتائج التنظيمية مثل االلتزام التنظيمي ورفع مستوى األداء. 

Shapiro (1987 عن أهمية عدالة المعلومات، حيث أوضحا بأن تبرير وشرح المسؤولين للموظفين عن القرارات المتخذة أهم )

( إن التفسيرات المقدمة تؤثر وبشكل فعال في تخفيف 2223) .Shaw et alأظهرت نتائج دراسة كما  ،من القرارات بحد ذاتها

ومما سبق يمكن القول بأنه كلما كانت المعلومات المقدمة للموظفين كافية وموضوعية ويتم توفيرها مشاعر الظلم وقبول القرارات. 

ت وحققت القبول وااللتزام بتطبيقها مما يخلق بيئة داخلية تعزز في الوقت المناسب، أسهمت في تخفيف األخطاء، وقللت النزاعا

 االستقرار والنمو.

 :العملياإلطــار . 1

 منهج الدراسة :1-1

لتحقيق أهداف الدراسة وإثبات فرضياتها عمليا تم االعتماد على المنهج الوصفي التحليلي حيث يركز المنهج الوصفي على وصف 

يث التكرارات ومتوسط حدوثها ومدى تشتتها، وأما المنهج التحليلي فيتم من خالل تحليل المشكلة محل البحث إحصائيا من ح

البيانات بواسطة اإلحصاء االستداللي الختبار الفرضيات والكشف عن أثر المتغير المستقل في المتغير التابع والتعبير عنه كيفياً 

  ، مما يحقق غاية الدراسة.وكمياً 

 مجتمع الدراسة  :1-2

 .بالجدول التالي ل مجتمع الدارسة بموظفي الشركة الدوائية الحديثة والشركة العالمية لصناعة األدويةيتمث

 اإلجمــالي موظف رئيس قسم مدير إدارة مدير عام المسمى الوظيفي

 739 702 8 09 0 العدد

 (2222 -يوليو -22المصدر: )مسئولي الموارد البشرية في الشركتين،

  عينة الدراسة :1-1

تم اختيار العينة العشوائية البسيطة نظراً لتجانس مجتمع الدراسة لمعرفة أثر العدالة التنظيمية في االحتراق الوظيفي، وباالعتماد 

والمقبول احصائيا فإن عينة الدراسة تتكون  ، المتعارف عليهKrejcie & Morganعلى جدول تحديد عينة الدراسة للعالمين 

( استبانة من أجل تفادي نقص نسبة االستبانات المستردة، وتم استرجاع االستبانات 272وقد تم توزيع ) ،وموظفة( موظفاً 242من )

 ( استبانة إحصائيا. 253( استبانات لعدم صالحيتها للتحليل اإلحصائي، وتم تحليل )9وبعد الفحص تم استبعاد ) ،%022كاملة 
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 وحدة التحليل: 1-4

ير التابع )االحتراق الوظيفي( وهو يقاس على مستوى الفرد وبالذات الفرضية المتعلقة بالفروق، بما أن التحليل يتركز على المتغ

 وعليه فإن التحليل سيكون على مستوى الفرد.

 مصادر جمع المعلومات: 1-5

والمراجع  كتب: تتمثل فيما حصلت عليه الباحثة من دراسات سابقة سواًء المنشورة أو غير المنشورة وأيضا الالمصادر الثانوية

 لصحة،االعلمية المتعلقة بمتغيري الدارسة )العدالة التنظيمية واالحتراق الوظيفي(، باإلضافة إلى التقارير الصادرة عن وزارة 

 .والمواقع اإللكترونية

 : تتمثل في المعلومات الناتجة عن تحليل االستبانة التي استخلصت من عينة الدراسة.المصادر األولية 

 الدراسة داة: أ1-6

تم إعداد فقرات االستبانة بالرجوع إلى الدراسات السابقة لمعرفة تكوين الفقرات ومحتواها، واالطالع على المقاييس واألوزان 

  .التي استخدمت، وبناًء عليه تم إعادة صياغة الفقرات وتعديلها بما يتوائم واغراض هذه الدراسة

 (:Cronbach Alpha: نتائج اختبار ثبات وصدق األداة )1-7

 أوالً: الصدق الظاهري: 

لقياس الصدق الظاهري ألداة الدراسة وهي االستبانة، تم عرضها للتحكيم من قبل مجموعة من أعضاء هيئة التدريس في قسم 

 صوالً إدارة األعمال من جامعة العلوم والتكنولوجيا وجامعة سبأ وجامعة ذمار، وتم أخذ مالحظاتهم وأجريت التعديالت الالزمة، و

 لصورة االستبانة النهائية التي وزعت على عينة الدارسة.

 (:Cronbach Alphaثانياً: نتائج اختبار ثبات وصدق األداة )

( للتعرف على نسبة ثبات أداة جمع البيانات ومصداقية إجابات أفراد العينة على أسئلة Cronbach Alphaتم إجراء اختبار )

 و موضح في الجدول أدناه. االستبانة، وكانت النتائج كما ه

 ( الختبار ثبات المتغيرات الرئيسية للدراسةCronbach Alphaجدول نتائج )

 ½Alphaدرجة المصداقية  Alphaدرجة الثبات  عدد الفقرات متغيرات االستبانة

 %97.2 %94.4 22 العدالة التنظيمية

 %96.6 %93.4 19 االحتراق الوظيفي
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 ( الختبار ثبات أبعاد متغيرات الدراسةCronbach Alphaجدول نتائج )

 عدد الفقرات أبعاد المتغيرات متغيرات الدراسة
درجة الثبات 

Alpha 

درجة المصداقية 

Alpha½ 

 العدالة التنظيمية

 %91.4 %83.5 6 العدالة التوزيعية

 %96.1 %92.3 6 العدالة اإلجرائية

 %95.2 %90.7 6 العدالة التفاعلية

 %93.4 %87.2 4 لوماتيةالعدالة المع

 االحتراق الوظيفي

 %93.8 %88.0 6 االنهاك العاطفي

 %94.6 %89.4 7 قصور التفاعالت االجتماعية

 %93.1 %86.6 6 الشعور بتدني اإلنجاز

 

 نتائج اختبارات الصدق البنائي ألداة الدراسة :1-8

( بين متغيري الدراسة وأبعادهما، وفقرات االستبانة Pearson correlationتم حساب معامل االرتباط بواسطة معامل بيرسون )

 يوضح ذلك.والجدول التالي  لمعرفة الصدق البنائي ألداة الدراسة من الناحية اإلحصائية

 ارتباط فقرات االستبانة باألبعاد جدول معامل

 المتغير التابع: االحتراق الوظيفي المتغير المستقل: العدالة التنظيمية

 مستوى الداللة معامل االرتباط الفقرة أبعاد مستوى الداللة معامل االرتباط قرةالف البعد

العدالة 

 التوزيعية

0 **.654 2.222* 

 االنهاك العاطفي

0 **.771 2.222* 

2 **.580 2.222* 2 **.794 2.222* 

3 **.812 2.222* 3 **.858 2.222* 

4 **.799 2.222* 4 **.843 2.222* 

5 **.835 2.222* 5 **.760 2.222* 

7 **.754 2.222* 7 **.716 2.222* 

6 **.845 2.222* 6 **.744 2.222* 
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 المتغير التابع: االحتراق الوظيفي المتغير المستقل: العدالة التنظيمية

 مستوى الداللة معامل االرتباط الفقرة أبعاد مستوى الداللة معامل االرتباط قرةالف البعد

العدالة 

 اإلجرائية

9 **.831 2.222* 

قصور التفاعالت 

 االجتماعية

 

9 **.831 2.222* 

8 **.852 2.222* 8 **.805 2.222* 

02 **.857 2.222* 02 **.773 2.222* 

00 **.859 2.222* 00 **.750 2.222* 

02 **.853 2.222* 02 **.801 2.222* 

   03 **.776 2.222* 

العدالة 

 التفاعلية

03 **.847 2.222* 

الشعور بتدني 

 اإلنجاز

04 **.750 2.222* 

04 **.818 2.222* 05 **.789 2.222* 

05 **.882 2.222* 07 **.820 2.222* 

07 **.861 2.222* 06 **.785 2.222* 

06 **.821 2.222* 09 **.759 2.222* 

09 **.721 2.222* 08 **.755 2.222* 

العدالة 

 المعلوماتية

08 **.820 2.222*     

22 **.879 2.222*     

20 **.877 2.222*     

22 **.827 2.222*     

بي ودال إحصائياً بين الفقرات وأبعاد المتغير المستقل، وهو العدالة أعاله يتضح وجود ارتباط إيجال قراءة نتائج الجدول من خال

ونسبة هذا االرتباط تؤكد على عدم وجود فقرات  (،0.882( و)0.580التنظيمية، حيث تراوحت درجة االرتباط لهذا المتغير بين )

اق اً بين فقرات وأبعاد المتغير التابع، وهو االحترتضعف الصدق البنائي ألداة الدراسة.كما أن هناك ارتباطاً إيجابياً وداالً إحصائي

 (، وهذه النسبة تؤكد على أن أداة الدراسة تتمتع بمصداقية عالية.0.858( و)0.716الوظيفي، حيث تراوحت درجة الرتباط بين )
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 تائج تحليل متغيرات الدراسةن :1-9

 جدول توزيع عينة الدراسة حسب متغير النوع االجتماعي

 النسبة ارالتكر النوع

 47.4% 120 الذكور

 52.6% 133 اإلناث

 %100.0 253 اإلجمالي

( وهذا النسبة تظهر مدى اهتمام مجتمع 52.6%(، بينما نسبة اإلناث )%47.4نسبة الذكور هي ) يوضح الجدول أعاله بأن

عم فية، وهذا دليل على الوعي والدالدراسة بتعيين اإلناث وتشجيعها لاللتحاق بسوق العمل، وتحدي الظروف االجتماعية والثقا

  لهذا الجانب.

 جدول توزيع عينة الدراسة حسب متغير المؤهل العلمي

( كانت للموظفين الحاصلين على درجة البكالوريوس، بينما كانت نسبة %50.4ح نسب الجدول أعاله بأن أعلى نسبة هي )توض

( وهي نسبة ضعيفة، وهذا مؤشر جيد بأن إدارة الموارد البشرية، تعمل %22.7الموظفين الحاصلين على درجة ثانوية فأقل )

ية، كون المنتج الذي تقدمة يتعلق بصحة اإلنسان وحياته والضرورة تحتم على استقطاب الموظفين المؤهلين بتخصصات جامع

 أن يكون بجودة عالية.

 جدول توزيع عينة الدراسة حسب متغير العمر

 النسبة التكرار العمر

 13.4% 34 25من أقل

 44.3% 112 30إلى أقل من 25

 40.7% 103 45إلى أقل من 32

 1.6% 4 فاكثر 45

 %100.0 253 اإلجمالي

 النسبة التكرار المؤهل العلمي م

 20.6% 52 فاقل عامة ثانوية 0

 25.7% 65 الثانوية بعد دبلوم 2

 51.4% 130 بكالوريوس 3

 2.4% 6 عليا دراسات 4

 %100.0 253 اإلجمالي 
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 32إلى أقل من  -25كانت لمن تتراوح أعمارهم بين) (%44.3)يتضح من الجدول أعاله بأن أعلى نسبة بين أفراد العينة هي 

سنة(، وهذا يدل على اهتمام اإلدارة بتعيين العناصر  45وأقل من – 30( لمن تتراوح أعمارهم بين )%40.7سنة( تلتها نسبة )

لعمرية يتمتعون بالطاقة والنشاط ولديهم القدرة على تحمل أعباء العمل، و كانت النسبة ضعيفة الشابة، كونهم في هذه المرحلة ا

فأكثر جاءت بنسبة ضعيفة جدا وهي  45سنه، كما أن الفئة العمرية من  25(، ألفراد العينة الذين تقل أعمارهم عن 13.4%)

 ( حيث إن هذه الفئة العمرية تتعلق بسن التقاعد. 1.6%)

 زيع عينة الدراسة حسب متغير المستوى الوظيفيجدول تو

 النسبة التكرار المستوى الوظيفي

 %1.2 3 إدارة مدير

 %3.6 9 قسم رئيس

 %42.7 108 مختص

 %52.6 133 عامل

 %100.0 253 اإلجمالي

المصانع، حيث إن  ( كانت للعاملين في المصنعين، وهذا مؤشر بطبيعة أعمال%52.7يتضح من الجدول أعاله بأن أعلى نسبة )

( وهي نسبة عدد المختصين حيث تؤكد على اهتمام اإلدارة بتعيين المؤهلين %42.6عدد العمال هو الغالب، ومن ثم تلتها نسبة )

في مجاالتهم لتضمن سالمة وجودة التصنيع وسالسة العمليات الداخلية، أما األقل نسبة فكانت لمديري اإلدارات ورؤساء األقسام، 

هذه النسب تحقق الهدف من الدراسة في قياس أثر العدالة التنظيمية (، وهي نسبه منخفضة جداً، و%3.7( و)%0.2ن )فكانت بي

 المتحققة والممارسة من قبل المشرفين في االحتراق الوظيفي بين موظفي مجتمع الدراسة. 

 جدول توزيع عينة الدراسة حسب متغير سنوات الخدمة

 نسبةال التكرار سنوات الخدمة

 26.1 66 سنوات5 من أقل

 66.8 169 سنة05إلى  سنوات 5 

 7.1 18 فاكثر سنة15

 %100.0 253 اإلجمالي

سنوات  5(، وهي ألفراد العينة الذين تتراوح مدة خدمتهم من %77.9أعاله فإن أعلى مستوى لمتغير سنوات الخدمة )من الجدول 

( للموظفين الذين %27.0ستقراراً وظيفياً جيداً بين الموظفين، وتلتها نسبة )سنه، وهذه النتيجة تؤشر إلى أن هناك ا 05وحتى 

سنوات، وهذه نتيجة تشير إلى أنه يوجد توظيف جديد قد تكون راجعة إلى التسرب الوظيفي الحاصل بين  5خدمتهم أقل من 

 سنة. 05ثر من وكانت النسبة األقل لمن خدمتهم أك البشرية،الموظفين والذي أوضحه مسؤولي الموارد 
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 نتائج تحليل متغيرات الدراسة: 1-10

 :أوالً: نتائج تحليل أبعاد المتغير التابع )االحتراق الوظيفي(

المتوسط  وكانت درجة(، %50أن متوسط واقع االحتراق الوظيفي منخفض، حيث حصل على نسبة ) أعاله يوضح الجدول

وهذا  (، أي إن الموظفين يعانون من االحتراق الوظيفي بدرجة منخفضة،0.84667( واإلنحراف المعياري )2.5646الحسابي )

درجة متوسطة، وبالرغم من هذا اإلنخفاض، إال أنه من المالحظ أن يمثل انعكاساً لمستوى العدالة التنظيمية المتحققة والتي جاء ب

(، 1.05293( وانحراف معياري )3.2062( ومتوسط حسابي )%74بُعد اإلنهاك العاطفي متوافر بين الموظفين بنسبة متوسطة )

ات الدوام،  وهذا مؤشر ويرجع هذا لضغوط العمل التي يعاني منها الموظفون، واإلرهاق الجسدي الذي يعانون منه خالل اوق

مقلق لنشأة هذه الظاهرة بين الموظفين، والبد من ان تقوم اإلدارة بالمعالجات الالزمة لمنع نموه وانتشاره، حيث إن هذا البعد 

 Liter( ونموذج 0899) Maslach & Leiterيعتبر بعداً أساسياً لقياس واقع ظاهرة االحتراق الوظيفي، بناًء على نموذج 

، أما بُعد قصور التفاعالت االجتماعية فحصل على درجة منخفضة  Bakker & Costa (2014)( و دراسة 0883المعدل )

(، حيث ان أفراد العينة ال يعانون بشكل كبير من السلبية في التعامالت مع اآلخرين وال يعانون من صعوبة في حل %47بنسبة )

 ر ضعيفة، و جاء بالمرتبة األخيرة بعد الشعور بتدني اإلنجاز بنسبة منخفضةالمشكالت المتعلقة بالعمل كما أن ثقتهم بأنفسهم غي

(، وذلك راجع إلدراك أفراد العينة 0.94183(، ودرجة االنحراف المعياري )2.2082(، وكان المتوسط الحسابي )44%)

االداء، وانخفاض متوسط هذين بأدوراهم المهمة في العمل، وتمكنهم من إنجاز مهامهم وأيضا سعيهم نحو التحسين من مستوى 

 البعدين يدل على عدم توافرهما بين موظفين مجتمع الدراسة بشكل ملحوظ. 

 نتائج تحليل مستوى ممارسة العدالة التنظيمية في شركات مجتمع الدراسةثانياً: 

ل إلى المتوسطات الحسابية ( للوصوOne sample T test( لعينة واحدة )Tتم تحليل هذه النتائج باستخدام التحليل اإلحصائي )

، ومن خالل هذه %5، وبنسبة خطأ مسموح بها %85آلراء أفراد العينة واالنحراف المعياري إلجاباتهم، وذلك عند درجة ثقة 

النتائج يتسنى لنا معرفة أي األبعاد هي األعلى نسبة في توافرها في شركات مجتمع الدراسة، وكذلك األبعاد األقل توافراً، حيث 

  ن من هنا الوقوف على نقاط القوة والضعف في مدى ممارسة العدالة التنظيمية وإدراكها من قبل الموظفين.  يمك

المتوسط  البعد الرتبة

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

نسبة 

 المتوسط

مدى نسبة المتوسط لمجتمع 

 %85البحث بدرجة ثقة 

مستوى 

 التحقق

 الدرجة العليا الدرجة الدنيا

 متوسطة %64 %62 %64 1.05293 3.2062 اإلنهاك العاطفي 0

قصور التفاعالت  2

 االجتماعية

 منخفضة 46% 43% 46% 0.953 2.2795

 منخفضة %44 %42 %44 0.94183 2.2082 الشعور بتدني اإلنجاز 3

 منخفضة %51 %49 %51 0.84667 2.5646 متوسط واقع أبعاد االحتراق الوظيفي
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 One Sample T testنتائج تحليل مستوى ممارسة العدالة التنظيمية باستخدام جدول 

أن مستوى ممارسة العدالة التنظيمية جاء بدرجة متوسطة، حيث كان المتوسط الحسابي الكلي  يتضح من الجدول أعاله

ذا يعني موافقة أفراد العنية بمستوى متوسط على ممارسة وه (،61%(، وبنسبة )0.83534(، وبانحراف معياري )3.0268)

العدالة التنظيمية، والبد لإلدارة العليا العمل على تحسين مستواها، وذلك بإعتبارها ركيزة اإلستقرار الداخلي ومساهم رئيسي في 

ط حسابي يث جاء بالمرتبة األولى بمتوستحسين االداء، وتظهر ممارسة العدالة التنظيمية بشكل كبير في بُعد العدالة المعلوماتية ح

ويشير إلى الكم المعرفي المتاح  ( وهو مستوى ممارسة عاٍل،%69(، وبنسبة )0.96367(، وانحراف معياري )3.4269)

الثانية بة ثم جاء بُعد العدالة التفاعلية بالمرتللموظفين، والتفسيرات المقدمة لهم فيما يخص القرارات واإلجراءات المتعلقة بعملهم، 

متوسطة، وهذا مؤشر على حرص ( وهي درجة 66%(، ونسبة )1.07185(، وانحراف معياري )3.2978بمتوسط حسابي )

المشرفين على إنشاء عالقة تبادلية مع الموظفين مرتكزة على االحترام والتقدير، وبث روح التعاون بين الموظفين ومشاركتهم 

(، 1.06886(، وانحراف معياري )2.7596الثة بُعد العدالة اإلجرائية بمتوسط حسابي )، وجاء في المرتبة الثفي صناعة القرارات

وقد حصل على  تطبيق اإلجراءات والقرارات بموضوعية، وفق معايير واضحة ودقيقة،(، وهذا البعد معني ب55%وبنسبة )

(، 0.93133(، وانحراف معياري )2.6232درجة متوسطة، وكانت المرتبة األخيرة لبعد العدالة التوزيعية بمتوسط حسابي )

يتم التركيز على هذا البعد من قبل اإلدارة لتحسين إدراكه من قبل ( وبدرجة متوسطة، وهناك ضرورة ألن 52%وبنسبة )

الموظفين ورفع مستواه من خالل إعادة النظر في الرواتب و تقسيم المهام بشكل عادل، وتساوي فرص التدريب والحوافز بين 

 .الموظفين

 اختبار الفرضيات :1-11

 H1اختبار فرضية الدراسة الرئيسية األولى  أوالً: نتائج

المتوسط  البعدً  الرتبة

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

نسبة 

 المتوسط

ث مع البحمدى نسبة المتوسط لمجت

 %85بدرجة ثقة 

مستوى 

 الممارسة

 الدرجة العليا الدرجة الدنيا

العدالة  0

 المعلوماتية

 عالية 71% 66% 69% 0.96367 3.4269

العدالة  2

 التفاعلية

 متوسطة 69% 63% 66% 1.07185 3.2978

العدالة  3

 اإلجرائية

 متوسطة 58% 53% 55% 1.06886 2.7596

العدالة  4

 عيةالتوزي

 متوسطة 55% 50% 52% 0.93133 2.6232

العدالة متوسط 

 التنظيمية

 متوسطة 63% 58% 61% 0.83534 3.0268
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"يوجد أثر ذو داللة إحصائية للعدالة التنظيمية في االحتراق الوظيفي في شركات مجتمع الدراسة" والختبار هذه الفرضية  

 البسيط.  تحليل االنحدارالرئيسية والفرضيات الفرعية، تم استخدام 

 ائج تحليل االنحدار الخطي البسيط الختبار الفرضية الرئيسية األولىنت جدول

( R2=0.244معامل التحديد بلغ )وجود أثر ذو داللة إحصائية للعدالة التنظيمية في االحتراق الوظيفي، حيث إن يوضح الجدول 

(، 0.01( من التباين في االحتراق الوظيفي، وذلك عند مستوى داللة )24.4%ويعني ذلك أن العدالة التنظيمية تفسر ما نسبة )

( أو درجة β)كما بلغت قيمة معامل االنحدار  ،( من االحتراق الوظيفي هو ناتج عن العدالة التنظيمية0.244يشير إلى أن )وهذا 

، وهذا يعني أنه بافتراض تحييد بقية المتغيرات، فعندما تكون الزيادة بدرجة واحدة في العدالة التنظيمية فإنه (0.494-التأثير )

(، وهي 81.065( المحسوبة، والتي بلغت )F(، ويؤكد هذا األثر قيمة )0.494الموظفين بدرجة )االحتراق الوظيفي لدى  يقل

( وهذا يؤكد قبول الفرضية الرئيسية األولى التي تنص على: "وجود أثر ذو داللة إحصائية للعدالة 0.01دالة عند مستوى داللة )

تظهر أنه كلما كانت العدالة التنظيمية المدركة من  النتيجةهذه التنظيمية في االحتراق الوظيفي في شركات مجتمع الدراسة"، و

قبل الموظفين عالية، أدى ذلك إلى التقليل من نسبة مستوى االحتراق الوظيفي، حيث كانت نسبة العدالة التنظيمية المتحققة في 

ن وأقلها بعد العدالة التوزيعية، بينما كا شركات مجتمع الدراسة متوسطة، وكانت أكثر األبعاد تحققاً هو بعد العدالة المعلوماتية

 ة وأقلها بعد العدالة التوزيعية.أكثر األبعاد تأثيراً في االحتراق الوظيفي هو بعد العدالة التفاعلي

 الفرضيات الفرعية للفرضية الرئيسية األولى ثانياً: اختبار

ة التوزيعية في االحتراق الوظيفي في شركات مجتمع يوجد أثر ذو داللة إحصائية للعدال" : H1-aالفرضية الفرعية األولى

 ."الدراسة

 جدول نتائج تحليل االنحدار الخطي البسيط الختبار الفرضية الفرعية األولى

 

 

 R R2 الفرضية
F 

 المحسوبة
DF F β 

T 

 المحسوبة

P-

value 

يوجد أثر ذو داللة إحصائية للعدالة 

 التنظيمية في االحتراق الوظيفي
.494 0.244 81.065 

بين 

 المجاميع
1 

0.000 
-

0.494 
-9.004 0.000 

 250 البواقي

 252 المجموع

 R R2 الفرضية
F 

 المحسوبة
DF F Β 

T 

 المحسوبة

P-

value 
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بلغ معامل التحديد ذو داللة إحصائية للعدالة التوزيعية في االحتراق الوظيفي، حيث أن هناك أثر أعاله يوضح الجدول 

(R2=0.084( ويعني ذلك أن بُعد العدالة التوزيعية يفسر نسبة ،)من التباين في المتغير التابع االحتراق الوظيفي، وذلك %9.4 )

هذا يعني أنه بافتراض تحييد بقية (0.289-( أو درجة التأثير )β)(، كما بلغت قيمة معامل االنحدار 0.01عند مستوى داللة )

(، 0.289في لدى الموظفين بدرجة )االحتراق الوظي يقلالمتغيرات فعندما تكون الزيادة بدرجة واحدة في العدالة التوزيعية فإنه 

(، وهذا يؤكد قبول الفرضية 0.01(، وهي دالة عند مستوى داللة )22.916( المحسوبة، التي بلغت )Fويؤكد هذا األثر قيمة )

الفرعية األولى التي تنص على: "وجود أثر ذو داللة إحصائية للعدالة التوزيعية في االحتراق الوظيفي في شركات مجتمع 

 سة".الدرا

في شركات مجتمع  "يوجد أثر ذو داللة إحصائية للعدالة اإلجرائية في االحتراق الوظيفي H1-b:الفرضية الفرعية الثانية 

   الدراسة"

 نتائج تحليل االنحدار الخطي البسيط الختبار الفرضية الفرعية الثانية جدول

ل التحديد بلغ معامذو داللة إحصائية للعدالة اإلجرائية في االحتراق الوظيفي، حيث هناك أثر أن يوضح الجدول أعاله 

(R2=0.141 ويعني ذلك أن بُعد العدالة ،)( من التباين في المتغير التابع )االحتراق الوظيفي(، %04.0يفسر نسبة ) اإلجرائية

هذا يعني أنه بافتراض تحييد (0.376-( أو درجة التأثير )β)(، كما بلغت قيمة معامل االنحدار 0.01وذلك عند مستوى داللة )

( 2.367االحتراق الوظيفي لدى الموظفين بدرجة ) يقلدما تكون الزيادة بدرجة واحدة في العدالة اإلجرائية فإنه بقية المتغيرات فعن

 (، 0.01(، وهي دالة عند مستوى داللة )41.221والتي بلغت ) ( المحسوبFويؤكد هذا األثر قيمة )

يوجد أثر ذو داللة إحصائية للعدالة 

 التوزيعية في االحتراق الوظيفي
.289 0.084 22.916 

بين 

 المجاميع
1 

.0002 
-

0.289 
-4.787 0.000 

 250 البواقي

 252 المجموع

 DF F Β المحسوبة R R2 F الفرضية
T 

 المحسوبة

P-

value 

ذو داللة  يوجد أثر

إحصائية للعدالة 

اإلجرائية في 

 االحتراق الوظيفي

.376 0.141 41.221 

بين 

 المجاميع
1 

0.000 -0.376 -6.420 0.000 
 250 البواقي

 252 المجموع
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في داللة إحصائية للعدالة التوزيعية في االحتراق الوظيالتي تنص على: "وجود أثر ذو  الثانية وهذا يؤكد قبول الفرضية الفرعية

 في شركات مجتمع الدراسة".

"يوجد أثر ذو داللة إحصائية للعدالة التفاعلية في االحتراق الوظيفي في شركات مجتمع " : H1 - Cالفرضية الفرعية الثالثة 

 الدراسة".

 الفرعية الثالثةنتائج تحليل االنحدار الخطي البسيط الختبار الفرضية جدول 

ذو داللة إحصائية بين بُعد المتغير المستقل العدالة التنظيمية وهو العدالة التفاعلية في االحتراق هناك أثر أن  يوضح الجدول

من التباين في  (%26.2يفسر نسبة ) التفاعلية(، ويعني ذلك أن بُعد العدالة R2=0.262بلغ معامل التحديد ) الوظيفي، حيث

-( أو درجة التأثير )β)(، كما بلغت قيمة معامل االنحدار 0.01لة )المتغير التابع االحتراق الوظيفي، وذلك عند مستوى دال

االحتراق  قليهذا يعني أنه بافتراض تحييد بقية المتغيرات فعندما تكون الزيادة بدرجة واحدة في العدالة التفاعلية فإنه (0.512

وهي دالة عند مستوى (، 89.098بلغت )والتي  ( المحسوبF(، ويؤكد هذا األثر قيمة )2.502الوظيفي لدى الموظفين بدرجة )

التي تنص على: "وجود أثر ذو داللة إحصائية للعدالة التفاعلية في الثالثة و (، وهذا يؤكد قبول الفرضية الفرعية0.01داللة )

 االحتراق الوظيفي في شركات مجتمع الدراسة 

في شركات مجتمع لمعلوماتية في االحتراق الوظيفي "يوجد أثر ذو داللة إحصائية لعدالة ا: H1-dالفرضية الفرعية الرابعة 

   الدراسة"

 نتائج تحليل االنحدار الخطي البسيط الختبار الفرضية الفرعية الرابعة جدول

 R R2 الفرضية
F 

 المحسوبة
DF F Β 

T 

 المحسوبة

P-

value 

يوجد أثر ذو داللة 

إحصائية للعدالة 

التفاعلية في االحتراق 

 الوظيفي

.512 0.262 89.098 

بين 

 المجاميع
1 

0.00 -0.512 -9.439 .0002 
 250 البواقي

 252 المجموع

 DF F Β المحسوبة R R2 F الفرضية
T 

 المحسوبة

P-

value 

يوجد أثر ذو داللة 

إحصائية لعدالة 

.448 .200 62.940 
بين 

 المجاميع
1 0.000 -.448 -7.933 0.000 
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(، R2=0.200بلغ معامل التحديد ) ذو داللة إحصائية للعدالة المعلوماتية في االحتراق الوظيفي، حيثهناك أثر يوضح الجدول أن 

من التباين في المتغير التابع )االحتراق الوظيفي(، وذلك عند مستوى  (%22يفسر نسبة ) المعلوماتيةويعني ذلك أن بُعد العدالة 

(، وهذا يعني أنه بافتراض تحييد بقية المتغيرات 448.-( أو درجة التأثير )β)(، كما بلغت قيمة معامل االنحدار 0.01داللة )

( ويؤكد هذا 2.449ي لدى الموظفين بدرجة )االحتراق الوظيف يقلفعندما تكون الزيادة بدرجة واحدة في العدالة التفاعلية فإنه 

الرابعة  (، وهذا يؤكد قبول الفرضية الفرعية0.01وهي دالة عند مستوى داللة ) (،62.940( المحسوبة التي بلغت )Fاألثر قيمة )

 .سةالتي تنص على: "وجود أثر ذو داللة إحصائية للعدالة المعلوماتية في االحتراق الوظيفي في شركات مجتمع الدرا

 اختبار الفرضية الرئيسية الثانيةثالثاً: 

تم اختبار الفرضية الرئيسية الثانية والتي تنص على: "توجد فروق ذات داللة إحصائية في اجابات عينة الدراسة حول االحتراق 

لخدمة( في، سنوات ا)النوع االجتماعي، المؤهل العلمي، العمر، المستوى الوظيالوظيفي تعزى لبعض المتغيرات الديموغرافية 

 (.T-Testوذلك باالعتماد على اختبار )

 جدول نتائج الفروق في االحتراق الوظيفي حسب متغير )النوع االجتماعي(

 المحاور

 T-Test انثى ذكر

 المتوسط
االنحراف 

 المعياري
 المتوسط

االنحراف 

 المعياري
 Tاختبار 

مستوى الداللة 

 0.05عند 

 2.233 2.147 82067. 2.6724 0.86231 2.4452 االحتراق الوظيفي

وجود فروق ذات داللة إحصائية في االحتراق الوظيفي تعزى لمتغير النوع االجتماعي، حيث كان االحتراق يتضح من الجدول 

 .0.05وهي أقل من  0.033الوظيفي لدى االناث أعلى من الذكور وكان مستوى الداللة 

 حسب متغير )المؤهل العلمي( نتائج الفروق في االحتراق الوظيفيجدول 

 المتغيرات

One-Way ANOVA 

 بين المجموعات داخل المجموعات

 2.25مستوى الداللة عند  Fاختبار 

 المتوسط تربيع درجة الحرية المتوسط تربيع درجة الحرية

 0.001 5.500 3.742 3 0.68 249 االحتراق الوظيفي

المعلومات في 

 االحتراق الوظيفي

 250 البواقي

 252 المجموع
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في إجابات أفراد العينة حسب متغير المؤهل العلمي لالحتراق الوظيفي، وذلك ألن يتضح من الجدول وجود فروق دالة إحصائيا 

 . كما في الجدول التالي(، ولمعرفة لصالح من تعود الفروق تم استخدام االختبار البعدي، 0.05مستوى الداللة إقل من )

 ةلمستوى الدال الخطاء المعياري (I-Jالفروق في المتوسطات) (Jالمؤهل ) (Iالمؤهل )

 فاقل عامة ثانوية

 033. 15347. *45644. الثانوية بعد دبلوم

 062. 13535. 36889. بكالوريوس

 013. 35565. *1.17984 عليا دراسات

 139. 34443. 81095.- بكالوريوس

ثانوية بلوم بعد اليتضح من الجدول أن الفروق في االحتراق الوظيفي كانت بين حاملي مؤهل الثانوية فأقل مقارنة بحاملي الد

والدراسات العليا، حيث كان مستوى االحتراق عند حاملي موهل الثانوية فاقل أعلى من حاملي مؤهل الدبلوم والدراسات العليا، 

 .0.05وهي أقل من  0.013و 0.033وكان مستوى الداللة 

 الفروق في االحتراق الوظيفي حسب متغير )العمر( )نتائججدول 

 المتغيرات

One-Way ANOVA 

 بين المجموعات داخل المجموعات

 Fاختبار 
مستوى الداللة عند 

2.25 
درجة 

 الحرية

المتوسط 

 تربيع

درجة 

 الحرية

المتوسط 

 تربيع

 0.448 0.888 0.637 3 0.718 249 االحتراق الوظيفي

 0.448، حيث كان مستوى الداللة يتضح من الجدول عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية لالحتراق الوظيفي تعزى لمتغير العمر

 ، وبالتالي ال توجد فروق في االحتراق تعزى إلى عمر الموظف.0.05وهي أعلى من 

 نتائج الفروق في االحتراق الوظيفي حسب متغير )المستوى الوظيفي(جدول 

 المتغيرات

One-Way ANOVA 

 بين المجموعات داخل المجموعات

 Fاختبار 
مستوى الداللة عند 

2.25 
درجة 

 الحرية

المتوسط 

 تربيع

درجة 

 الحرية

المتوسط 

 تربيع
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 0.031 3.007 2.106 3 0.722 249 االحتراق الوظيفي

يتضح من الجدول وجود فروق دالة إحصائيا في إجابات أفراد العينة حسب متغير المستوى الوظيفي لالحتراق الوظيفي، وذلك 

 .كما في جدول التاليلصالح من تعود الفروق، تم استخدام االختبار البعدي، (، ولمعرفة 0.05ألن مستوى الداللة أقل من )

 الخطاء المعياري (I-Jالفروق في المتوسطات) (Jالمؤهل ) (Iالمؤهل )
مستوى 

 الداللة

 إدارة مدير

 006. 55782. *1.53792- قسم رئيس

 039. 48975. *1.01845- مختص

 020. 48850. *1.14443- عامل

أن الفروق في االحتراق الوظيفي كانت بين مدير إدارة مقارنة برئيس قسم ومختص وعامل، حيث كان مستوى  الجدول يتضح من

االحتراق عند شاغلي منصب مدير إدارة أعلى ممن يشعلون منصب رئيس قسم ومنصب مختص ومنصب عامل بمستوى داللة 

 05.( وهي أقل من 020.ومستوى الداللة للعمال ) (،3.8(، وكان مستوى الداللة لمن يشغلون منصب مختص )006.)

 جدول نتائج الفروق في االحتراق الوظيفي حسب متغير )سنوات الخدمة(

 المتغيرات

One-Way ANOVA 

 بين المجموعات داخل المجموعات

 Fاختبار 
مستوى الداللة عند 

2.25 
درجة 

 الحرية

المتوسط 

 تربيع

درجة 

 الحرية

المتوسط 

 تربيع

 0.766 0.267 0.193 2 0.721 250 تراق الوظيفياالح

يتضح من الجدول عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية لالحتراق الوظيفي تعزى لمتغير سنوات الخدمة، حيث كان مستوى 

 .، وبالتالي ال توجد فروق في االحتراق الوظيفي تعزى إلى سنوات الخدمة2.25وهي أعلى من  0.766الداللة 

 :تالتوصيا :1-12

 فيما يلي جملة من التوصيات الناتجة من االستنتاجات المستخلصة من التحليل اإلحصائي آلراء أفراد العينة كما يلي: 

ضرورة العمل على معالجة نشأة ظاهرة االحتراق الوظيفي والتي تجلت في بُعد اإلنهاك العاطفي، وذلك من خالل العمل  .0

ى تحقق العدالة التنظيمية، لما له من أثر إيجابي في خفض مستوى االحتراق على المعالجات الالزمة، ومنها تحسين مستو

 الوظيفي.
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العمل على تخفيف ضغط العمل وخضوع الموظفين لبرامج ودورات تدريبية تتعلق بالدعم والتنفيس النفسي وأخرى للتعامل  .2

 المهني مع ضغوط العمل. 

يل ساعات العمل أو زيادة فتراة الراحة لمدة معينة، لتخفيف اإلنهاك ضرورة العمل على تغيير أنماط العمل من خالل إما تقل .3

 العصبي والجسدي الحاصل بين الموظفين.

ضرورة االستمرار باالهتمام بالعدالة التنظيمية من قبل اإلدارة العليا، والعمل على تحسين تصور الموظفين لها من خالل  .4

 . نتائج الدارسةا تعزيز نقاط القوة وعالج نقاط الضعف التي اظهرته

ضرورة االستمرار بالتعامالت الحسنة مع الموظفين وتبني عالقة االحترام المتبادلة بين المشرفين والموظفين وإشاعة روح  .5

التعاون بين الفريق، ومناقشة الموظفين في الجوانب التي ترتبط بعملهم وإشراكهم في صناعة القرار، وحل النزاعات بدون 

 مية بالغة في تسهيل إنجاز األعمال والدفع بتحسين معدالت األداء.تحيز لما له من أه

ضرورة االستمرار بالعمل على تحسين األداء بناًء على نتائج التقييم بشكل عادل، وإستناد القرارات على معلومات دقيقه،  .7

 التطوير.ألن ذلك يسأهم في الكشف عن نقاط القوة ونقاط الضعف للموظف، مما يتيح له فرصة للتحسين و
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 الحوافز باألداء واإلنجاز وأن تتم الترقيات بشكل عادل لجميع الموظفين. ترتبط
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