
 م2022-5-5| تأريخ اإلصدار:  ثالثونوال سابعالاث والنشر العلمي | اإلصدار المجلة األكاديمية لألبح

  

 

 www.ajrsp.com                                                                                                                                              1  

ISSN: 2706-6495 

  

 

 

 

 

 

 

 

 والنشر العلميالمجلة األكاديمية لألبحاث 

 والثالثون السابعاإلصدار 

 م2022 – 5 – 5تأريخ النشر : 

ISSN : 2706-6495 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ajrsp.com/


 م 2022-5-5| تأريخ اإلصدار:  ثالثونوال سابعالاث والنشر العلمي | اإلصدار المجلة األكاديمية لألبح

  

 

        www.ajrsp.com                                                                                                                                              2  

ISSN: 2706-6495 

 
 

 والنشر العلمي المجلة األكاديمية لألبحاث

 شهرتصدر المجلة دورياً كل ،  مجلة علمية دولية محكمة

 م2022-5-5| كامالً  والثالثون سابعالاإلصدار 

editor@ajrsp.comEmail:  

 رئيس التحرير :

  أ.د ختام احمد النجدي 

 الهيئة االستشارية :

  أ.د/ رياض سعيد علي المطيري

 عائشة عبد الحميدد/ 

 أعضاء لجنة التحكيم : 

 أ.د/ عــذاب العزيز الهاشمي

 بوشالغم د/ صالح بن بشير بن سليمان

 ن.د/ خالد ابرهيم خليل ابو القمصاأ

 عباس ياسين وصفي/ د.أ

 علي جبريل طه عبيدة أبود/ 

 د/ بدرالدين براحلية

 أ.م.د. زينب رضا حمودي

 بسمة مرتضى محمد فودةد /  

 وصال علي الحماده بنت سعادد/ 

 تميم موسى عبدهللا الكرادد/ 

 نوال حسين صديق د/

 إبراهيم مدمح الوهاب عبد أسامة د/ 

 

 

http://www.ajrsp.com/
mailto:editor@ajrsp.com


 م 2022-5-5| تأريخ اإلصدار:  ثالثونوال سابعالاث والنشر العلمي | اإلصدار المجلة األكاديمية لألبح

  

 

        www.ajrsp.com                                                                                                                                              3  

ISSN: 2706-6495 

 
 قائمة األبحاث المنشورة:

NO رقم الصفحة التخصص الدولة اسم الباحث عنوان البحث 

 
 
 

1 

 

 

 ومدى اإلجبارية الدوائية التراخيص

 جائحة مواجهة في منها االستفادة

 األنظمة ضوء في دراسة) كورونا

 (الدولية واالتفاقات السعودية

 

 

/ دالباحث الرئيسي: 

، عيالبر علي سعد أحمد

 الباحثون المشاركون:

 ،حمدي محمد خالد/ د 

 عبد السالم عبد مسعد/ د 

 عبد النمش/ د ،الخالق

 يوسف الرحمن

 

 

 المملكة

العربية 

 السعودية
 

 

 

 الشريعة

 والقانون

 
 

 

 

 

 

6 - 00 

 

 
 

2 
 
 

 
 بفئات المتعلقة الفقهية الضوابط

 الجزية

 
 

خالد محمد  الدكتور/

 يحيى القطابري

 

 دولة قطر

 

 

 لفقها

 وأصوله

 
 

01 - 57 

 
 

0 
 

 
 

 األداء على االستراتيجية اإلدارة أثر

 الصناعية للشركات المؤسسي

 شركات على ميدانية دراسة)

 (السودان في االسمنت
 

 

 

 محمد محجوب شريف/ د

 المطلب عبد/ د يوسف،

 دليل محمود عثمان

 

 

جمهورية 

 السودان

 

 

 االقتصاد

 

58 -87 

 

 
 
 

4 

 

 تطوير في ظيميةالتن الثقافة دور

 تطبيقية دراسة) االستقطاب سياسة

 بجامعة التدريس هيئة أعضاء على

 (خالد الملك

 
 

 محمد جمانةالباحثة/ 

 الشهري ظافر

 

 المملكة

العربية 

 السعودية
 

 

 

 األعمال إدارة

 
 

88 -110 

 

 
 

5 
 

 

 

 

 

 نظام في المباشر الجبري التنفيذ

 (مقارنة دراسة) السعودي التنفيذ

 

 

أحمد إبراهيم  ر/الدكتو

 الرواشدة محمد
 

 

 المملكة

العربية 

 السعودية
 

 
 

 

 

 

 القانون

 

 

114-104 

 

6 

 

 

ب عوامل  لدى الوظيفي التسرُّ

 الخاص القطاع بمؤسسات الموظفين

 السودان في

 
 

 الخير علي/ الباحث

 الفاضل/ د الحسن، محمد

 مالك/ د إدريس، تيمان

 علي محمد النعيم

 

 
 
 

جمهورية 

 السودان
 

 

 

 األعمال إدارة

 

 

 

105- 158 

 
 

7 
 

 

 التحويلية القيادة ممارسة واقع
 في بنات الثانوي التعليم بمدارس

 م0202 رؤية وفق الطائف محافظة
 المعلمات نظر وجهة من

 
 

 

 

 وازع بنت خلود/ الباحثة

 الزهراني زيد بن

 
 المملكة

العربية 

 السعودية
 

 
 

 قيادةال

 تربويةال

 

155- 158 

http://www.ajrsp.com/


 م 2022-5-5| تأريخ اإلصدار:  ثالثونوال سابعالاث والنشر العلمي | اإلصدار المجلة األكاديمية لألبح

  

 

        www.ajrsp.com                                                                                                                                              4  

ISSN: 2706-6495 

  

8 
 

 

 
 االفتتاح ديثح شرح

 

 

نورة  الباحثة/ تحقيق

 بنت علي العقالء

 

 
 المملكة

العربية 

 السعودية

 

 

 الدراسات

 اإلسالمية

 

155- 224 

 

5 
 

 

 العام التعليم معلمات وعي مدى
 مدينة في التعلم صعوبات معلم بعمل

 الرياض

 

 

 عبد بنت ميساء/ الباحثة

  العياضي، هللا

 سعد بنت غادة/ الباحثة

 الكثيري

 

 
 المملكة

العربية 

 السعودية

 

 

 

التربية 

 الخاصة

 

 

225- 240 

 

10 

 

 

 اإلشباع لتأجيل التنبؤية القيمة
/ أداء) الهدف بتوجهات األكاديمي

 جامعة طالبات من عينة لدى( إتقان
  جدة

 

 

 نسرين/ الدكتورة

  إبراهيم السيد إسماعيل

 
 المملكة

العربية 

 السعودية

 

 

 نفسال علم

 تعليميال

 

244- 264 

 

11 

 

 

 النسخة ومعايير العاملية البنية
 الستة العوامل اختبار من الخامسة

 دراسة) للشخصية عشر
 (سيكومترية

 

 

 محمود فلاير/ الدكتورة

  محمود الحاج محمد

 
 المملكة

العربية 

 السعودية

 

 

 النفس علم

 

265- 282 

 

12 

 

 

 كفاءة رفع في التدريب عملية دور
 في الحكومية الجهات موظفي

  لسودانا

 

 

 تيمان الفاضل/ الدكتور

  إدريس

 
جمهورية 

 السودان

 

 

 األعمال إدارة

 

 

280- 012 

 
 
 

10 

 

 

 
 

 تطور عن كنموذج الشفاء بطاقة
 بالجزائر المرض على التأمين

 

 

 أسماء/ الرئيسية الباحثة

 مداني،

: المشاركون الباحثون 

 صميدة، منير/ د

 قليز القادر عبد/ د 

 

 
 

 تونس

 

 

 االقتصاد

 

 

 

010- 000 

 
 
 

14 

 

 

 
 وتقنية الحاسب مقرر محتوى تحليل

 في الثانوية للمرحلة المعلومات
 التصميمي التفكير مهارات ضوء

 

 

 تهاني/ الباحثة إعداد

/ الباحثة العسمي، حامد

 عسيري، يحيى روابي

 نجوى د.أ: إشراف

  المحمدي عطيان

 

 
 

 المملكة

العربية 

 السعودية

 

 

 وطرق مناهج

 تدريس

 اسبالح

 اآللي

 

 

004- 050 

 
 

15 

 

 

 األداء على اإلداري اإلبداع أثر قياس
 العمل وزارة موظفي لدى الوظيفي

  ُعمان سلطنة في

 

 

 سالم بن محمد/ الباحث

 األستاذ الهديفي،

 العميلي عمر/ الدكتور

 

 
 سلطنة
 ُعمان

 

 اإلدارة

 

051- 052 

http://www.ajrsp.com/


 م 2022-5-5| تأريخ اإلصدار:  ثالثونوال سابعالاث والنشر العلمي | اإلصدار المجلة األكاديمية لألبح

  

 

        www.ajrsp.com                                                                                                                                              5  

ISSN: 2706-6495 

  
 

16 

 

 

 
 الشعر في ودالالته اللون أبعاد

 (نموذجاً  المعلقات شعر) الجاهلي

 

 

 صالح بشاير/ الباحثة

  العنزي حسين هللا عبد

 
جمهورية 

مصر 

 العربية

 

 

 اآلداب

 

050- 405 

 

17 

 

 

 تحقيق على والعقاب التجريم أثر
  االقتصادي القانوني األمن

 

 

 

  عاللي يوسف/ الدكتور

 
 المملكة

 المغربية

 

 

 

 القانون

 

410- 425 

 
 

18 

 

 

 الفلسطيني المجتمع ظروف انعكاس
 في النفسية الصدمة وجود على
 الحادي القرن من الثالث العقد بداية

 األطباء نظر وجهة من والعشرين

 

 

 

 المجيد عبد/ الدكتور

  عالونة أحمد نايف

 
 فلسطين

 

 

 علم االجتماع

 

 

400- 448 

 

http://www.ajrsp.com/


 م 2022-5-5| تأريخ اإلصدار:  لسابع والثالثونالمجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار ا

 
    

 

 

   www.ajrsp.com                                                                                                                        6 

 ISSN: 2706-6495 

 
 

 

  التراخيص الدوائية اإلجبارية ومدى االستفادة منها في مواجهة جائحة كورونا

 (دراسة في ضوء األنظمة السعودية واالتفاقات الدولية)

Compulsory Drug Licenses and the Extent to which they are used in the Face of the 

Corona Pandemic (Study in Light of Saudi Regulations and International Agreements) 
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 ملخص الدراسة:

ضمن مجموعة حلول مقترحة لمواجهة  مطروحكثر الحديث مؤخرا عن موضوع "التراخيص اإلجبارية" كحلٍّ قانوني 

فقد أعلنت عدة شركات كبرى منذ فترة عن تطوير لقاحات فعالة في الوقاية  والبلدان؛ دولالفيروس كورونا المتفشي في جميع 

ت على هذه اللقاحا الوقاية من األعراض الخطيرة المصاحبة له، وامتلكت الشركات  في من اإلصابة بهذا الفيروس أو على األقل 

ات مدة العشرين سنة المنصوص عليها في االتفاقات الدولية والتشريع هااستغاللاحتكار  براءات دوائية منحتهم الحق االستئثاري في

 .الذي يحياه العالم اليوم الوضع الراهنهذا الوطنية، األمر الذي ال يتناسب أبدا مع 

شركات األدوية إلى التخلِّي طواعيةً  - من الحكومات وغيرها من المؤسسات وبعض  -لقد حثت منظمة التجارة العالمية مراًرا 

عن هذه الحقوق االستئثارية الممنوحة على اللقاحات من أجل المسارعة في إنقاذ أرواح الماليين من البشر، لكن مناشدتهم باءت 

 تمَّ لهم ذلك على حساب البشرية والصحة العامة للشعوب والبلدان.حتى وإن  ،براءاتبالفشل في ظل تمسك هذه الشركات بال

قانونية وفاعلة للخروج من هذه الجائحة، وأكدت سياسة "الترخيص اإلجباري" كأداة تطبيق إلى  ونتيجة لذلك ط رحت الدعوة  

عزيز وت ،تقاسم اللقاحاتلتراخيص اإلجبارية" من أجل ا"إلى األوروبية في وقت سابق، ودعت إلى اللجوء  الدعوةَ المفوضية  

 لنامية، بدال من احتكارها في البلدان الغنية على النحو الحالي.، ال سيما البلدان الفقيرة واإنتاجها وتوافرها في كل بلدان العالم
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النظام السعودي من وجهة نظر الدراسة البحث في آلية إصدار التراخيص الدوائية اإلجبارية  هفي هذ ومن أجل ذلك أردنا

ملكة العربية الممدى إمكانية استفادة البحث في و التربس وغيرها من االتفاقات الدولية،ما هو منصوص عليه في اتفاقية مقارنة ب

 مواجهة هذه الجائحة. هذه السياسة في منالدول السعودية وغيرها من 

 .اتفاقية التربس ،إعالن الدوحة ،الترخيص اإلجباري ،لقاحات كورونا ،براءة االختراع الكلمات المفتاحية:

 

Compulsory Drug Licenses and the Extent to which they are used in the Face of the 

Corona Pandemic (Study in Light of Saudi Regulations and International Agreements) 

 

Abstract: 

There has been much talk now about the issue of “compulsory licenses” as a legal solution 

from a group of proposed solutions to confront the Corona virus, which is spreading in all countries 

of the world. 

Two years ago, several major companies have announced the development of effective 

vaccines to prevent infection with this virus or the dangerous symptoms associated with it.  

These companies obtained patents for these vaccines, and the exclusive right to exploit these 

vaccines for twenty years according to what is in force in international agreements and national 

legislation, which is never commensurate with this pandemic.  

The World Trade Organization, other institutions and some governments have repeatedly 

called on pharmaceutical companies to voluntarily relinquish patents for these vaccines in order 

to quickly save human lives, but their call failed due to these companies' holding of patents. 

As a result, some have called for the implementation of the "compulsory licensing" policy as 

a legal tool to get out of this pandemic. 

The European Commission confirmed this call earlier, to share vaccines, and enhance their 

production in all countries of the world, especially poor countries, instead of monopolizing them 

in the rich countries as is currently.  

For this reason, we wanted to discuss the mechanism of issuing compulsory drug licenses in 

the Saudi system compared to the TRIPS Agreement and other international agreements, and the 

extent to which countries can benefit from this policy in the face of this pandemic. 

Keywords: Patent, Corona Vaccines, Compulsory License, Doha Declaration, TRIPS Agreement. 
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 المقدمة: 

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

ساخٍن،  كموضوعلبراءة االختراع الدوائي(  األخيرة موضوع )الترخيص اإلجباريفي اآلونة القانونية فقد برز على الساحة 

 م.0202عام المنذ  العالم في جميع دول تفشَّى( الذي COVID 19الدول من مكافحة وباء كورونا ) عانتهفي ظل ما 

 هذهلعلم باالصعداء عقب يتنفس  الجميع   بدأو لهذا الوباء، عن تطوير لقاحاتٍ  أن أعلنت الشركات الدوائية الكبرى بعدوهذا، 

لفكرية وبراءات بقوانين الملكية االكبرى  وبعض الدول الغربية لقاحاتهذه اللالشركات المنتجة  كبتمس  ا هبعد ناتفاجأ نااألنباء، إال أن

بحسب ة مدة عشرين سناستغاللها  حق  استغالل )اللقاحات( المشمولة بالبراءة واحتكار هذه الشركات التي تقتضي منح ،االختراع

ك منع الشركات األخرى خالل تلالحق في االختراع، و اتعليه في التشريعات واالتفاقات الدولية الخاصة ببراءمنصوص ما هو 

براءة  ىمقتض ألنغير ذلك من التصرفات؛ البيع أو ، سواء بالتصنيع أو التوزيع أو االستيراد أو المطلقةالمدة من المنافسة 

خيص ، أو بالترمنفسهأإما ب المنتج الدوائي محل البراءة الستغالل ينمحتِكر وايصير أن الممنوحة لهؤالء المصنِّعيناالختراع 

أو  هعأو بي الدواء محل  البراءة، تصنيع من ة صاحب البراءةثالثة لم تحصل على موافق منع أي أطرافٍ و، بعد موافقتهم غيرلل

 Agreement on)( من اتفاقية "حقوق الملكية الفكرية المرتبطة بالتجارة" 02لمادة رقم )حكام ا، وفقا ألهأو توزيع هاستيراد

Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights)  " تربس، المعروفة باسم( "TRIPS)(1). 

فائدة ال يعد  بمثابةه، اعِ وما من شك في أن براءة االختراع والحق االستئثاري الممنوح للمخترع باحتكار استغالل اختر

ة من االختراع، والتي ينتظرها كلُّ مختِرعٍ   البراءة   ههذ لكنه في الوقت نفسه قد تكون ،تعبهل وثمرةً  ،على جهوده له مكافأةً  المرجوَّ

 بالمجتمع اإلضرارفي أساسي ًا  اسببً ، المنصوص عليها في القوانين عشرين سنةالاحتكار استغاللها مدة في  الحقُّ وله،  الممنوحة  

عس ف تكان محل  البراءة منتًجا دوائيا احتكر صاحب البراءه تصنيعه وتسويقه في ظل وباٍء عام، و إذاال سيما  ،الناس عمومحقوق و

البراءة في استعمال حق ه الممنوح له بمقتضى القانون، ومن أجل هذا لجأت االتفاقات الدولية والتشريعات الوطنية إلى  صاحب  

لمحلِّيين المنتجين والمصنِّعين من الترخيص ل الدولة   الذي بمقضتاه تتمكَّنلالختراع، و "الترخيص اإلجباري"ما يسمى بـ"  فكرة

ن تحقيق نوٍع من الموازنة بيمن أجل ودون موافقته وفق ضوابط معيَّنة منصوٍص عليها؛  استغالل االختراع جبًرا عن المخترعب

 .من جهة أخرى ، وبين حق المجتمع في عدم اإلضرار بهمن جهة احتكار استغاللهه في حقِّ عه وحماية اختراالمختِرع في  حقِّ 

فق وو ،ومنحته للدول في حاالت معينةٍ  ،وقد نظمت مواد االتفاقيات الدولية المعقودة في مجال براءات االختراع هذا الحق  

التي ت عد  أقدم اتفاقية دولية في حماية و ،م3221المبرمة في عام )اتفاقية باريس لحماية الملكية الفكرية( ففي  ضوابط محدَّدة؛

حق اتخاذ إجراءات تشريعية تقضي  لكل  دولٍة من دول االتحادمنها على أنه: "( 0فقرة )( 5براءات االختراع، نصت المادة )

 بمنح تراخيص إجبارية، 

                                        
 ( من االتفاقية على أنَّه: "ت ْعِطي براءة  االختراِع لصاحبها الحقوَق التالية: 02( )نصت المادة )1)

ي ًاحين يكون موضوع البراءة منتًجا - أ(: منِع أطراٍف ثالثة لم تحصل على موافقته من هذه األفعال: صنع أو استخدام أو عرض للبيع أو  حقَّ -مادِّ

 لهذه األغراض.بيع أو استيراد ذلك المنتج 

منع أطراف ثالثة لم تحصل على موافقته من االستخدام الفعلي للطريقة، ومن هذه األفعال:  حقَّ -صناعيةحين يكون موضوع البراءة عمليةً - ب(:

 استخدام عرض للبيع أو بيع أو استيراد على األقل المنتج الذي يتم الحصول عليه مباشرة بهذه الطريقة لهذه األغراض.

 ألصحاب براءات االختراع أيضا حق التنازل للغير عنها، أو تحويلها للغير باأليلولة أو التعاقب، وإبرام عقود منح التراخيص"(. ج(:

( من االتفاقية على أنه: "ال يجوز أن تنتهي مدة الحماية الممنوحة قبل انقضاء مدة عشرين سنة تحسب اعتبارا من 11كما نصت المادة رقم )

 م بطلب الحصو على البراءة"(تاريخ التقد
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 ذي تكفله براءة االختراع كعدم االستغالل مثال".في مباشرة الحق  االستئثاري ال فٍ تحول دون ما قد ينتج من تعسُّ 

دولية في مجال براءات االختراع،  يةاتفاق والتي تعد  أهمَّ  ،(TRIPS"حقوق الملكية الفكرية المرتبطة بالتجارة" )وفي اتفاقية 

التي أوجبت على جميع دول العالم األعضاء في ملزمة لجميع الدول األعضاء في منظمة التجارة العالمية، و اتفاقيةً باعتبارها 

انونية لبراءات قالحماية حدٍّ أدنى من التوفير بهدف ؛ وأحكامها هامنظمة تعديل قوانينها وتشريعاتها الوطنية بما يتوافق مع نصوصال

تحت ، ةخيص اإلجباريالتر( من هذه االتفاقية لتنظيم أحكام منح ا13جاءت المادة ) -االختراع على مستوى جميع الدول األعضاء

وسمحت لكل دولة من الدول األعضاء منح تراخيص مسمى )االستخدامات األخرى بدون الحصول على موافقة صاحب الحق(، 

دة،  إجبارية ألي اختراع محمي بالبراءة داخل أراضيها  منح تراخيصفي المنظمة األعضاء أتاحت للدول وبشروط وضوابط محدَّ

 .الملحةواألوضاع  واألوبئة العامة القومية الطوارئفي حاالت إجبارية 

وبموجب ذلك تم  ،هـ12/33/3205( في TRIPSأما على المستوى الوطني، فقد انضمت المملكة العربية السعودية إلى )و

محله )نظام هـ، وحل  32/6/3221بتاريخ  12إنهاء العمل بنظام )براءات االختراع( الصادر في المملكة بالمرسوم الملكي رقم م/

براءات االختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة واألصناف النباتية والنماذج الصناعية(، الصادر بالمرسوم الملكي 

( في شأن منح تربساتفاقية )والذي جاءت نصوصه متوافقة مع  م،32/2/0222هـ الموافق 01/5/3205بتاريخ  02رقم م/

 .(1)( من هذا النظام02ته المادة )التراخيص اإلجبارية الذي نظم

 الدوائية موضوع )التراخيصفي هذه الدراسة ، أردنا أن نبحث والوطنية وفي ضوء هذه النصوص القانونية الدولية

 وحاالت منحها من قبل الدول، والشروط الالزمة لمنحها، اإلجبارية(

                                        
يجوز للمدينة أن تمنح ترخيًصا إجباري ًا للغير باستغالل االختراع المشمول بالبراءة، أو التصميم  –( من النظام على أنه: "أ 02( )نصت المادة )1)

 :التخطيطي للدارة المتكاملة المشمول بشهادة التصميم بناء على طلب يقدمه إليها، وفقًا لما يأتي

براءة االختراع، أو ثالث سنوات من تاريخ منحها، أيهما ينقضي  ن يتم تقديم الطلب بعد مضي أربع سنوات من تاريخ إيداع طلبأ -3

 متأخًرا، دون أن يقوم مالك البراءة باستغالل اختراعه، أو يكون استغله على نحو غير كاف، ما لم يبرر ذلك بعذر مشروع

جهوًدا في سبيل الحصول على ترخيص تعاقدي، وفقًا لشروط  –خالل مدة معقولة  –ه قد بذل أن الترخيص اإلجباري أن يثبت طالب -0

تجارية معقولة، ومقابل مادي معقول. ويستثنى من هذا الحكم ومن حكم الفقرة السابقة إذا كان طالب الترخيص جهة حكومية، أو شخًصا 

وخاصة األمن، أو الصحة، أو التغذية، أو تنمية قطاعات حيوية أخرى من  –مخواًل من قبلها، وكانت الغاية منه تحقيق المصلحة العامة 

ا، أو كانت الغاية منه أغراًضا عامة غير تجارية، وفي الحالة  –االقتصاد الوطني  أو مواجهة حالة طوارئ، أو أوضاع أخرى ملحة جد ً

 ا فوًرااألخيرة وعند العلم بوجود براءة اختراع أو شهادة تصميم يتم إبالغ مالكه

ويستثنى من هذا الحكم إذا كانت الغاية من  األسواق المحلية.  أساًسا ألجل توفير االختراع أو التصميم في الترخيص اإلجباري أن يمنح  -1

 .الترخيص المنع أو الحد من ممارسات صدر بشأنها قرار أو حكم يقضي بأنها من أعمال المنافسة غير المشروعة

ق الترخيص، ومدته بما يقتضيه الغرض الذي منح من أجله. ويكون الترخيص خاضًعا لإلنهاء إذا انتهت أن يحدد قرار الترخيص نطا -2

 .األوضاع التي من أجلها منح الترخيص، ولم يكن من المرجح تكرار حدوثها، مع مراعاة المصالح المشروعة للمرخص له

 .أال يكون الترخيص حصًرا على من منح له -5

 .دةأن يبت في كل طلب على ح -6

أو شهادة التصميم تعويًضا عاداًل، وتتولى اللجنة تحديد مقدار التعويض، على أن يلتزم المرخص له  براءة االختراع أن يعوض مالك -2

 .بالوفاء به

رية، ابتقنية أشباه الموصالت، تكون الغاية من الترخيص فقط األغراض العامة غير التج لبراءة اختراع الترخيص اإلجباري في حالة تعلق -ب 

 .أو الحد من ممارسات صدر بشأنها قرار، أو حكم يقضي بأنها من أعمال المنافسة غير المشروعة

رى، فإنه أخ براءة اختراع تنطوي على تطور تقني مهم ذي قيمة اقتصادية كبيرة، وال يمكن استغاللها دون استغالل براءة االختراع إذا كانت -جـ 

إال  الترخيص اإلجباري ة ترخيًصا إجباري ًا باستغالل البراءة األخرى، وال يجوز في هذه الحالة التنازل عنيجوز للمدينة منح مالك تلك البراء

بالتنازل عن البراءة األخرى، ويكون لصاحب البراءة األخرى الحق في الحصول على ترخيص مقابل من المرخص له إجباري ًا، وفقًا لشروط 

 .معقولة"(
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 في مواجهة جائحة كورونا. هذه التراخيص االستفادة منإمكانية ومدى  

 أهداف الدراسة:

 تهدف الدراسة من خالل البحث في هذا الموضوع إلى عدة أمور، من أهمها ما يلي:

لموضوع )التراخيص اإلجبارية للبراءات الدوائية( ومدى كفايتها لمواجهة األوبئة : دراسة المواد واألنظمة الحاكمة أوال

 .العالميةالعامة والجوائح 

لتراخيص ( على الدول النامية حين معالجتها لموضوع اتربستسليط الضوء على القيود القاسية التي فرضتها اتفاقية )ال: ثانيا

 ، والتي حدَّت من حرية هذه الدول في إصدار هذه التراخيص لمواجهة األزمات.اإلجبارية للبراءات، ال سيما البراءات الدوائية

في منح تراخيص وما تبعه من قرارات م 0223من االستفادة من إعالن الدوحة لسنة  لناميةا بيان مدى إمكانية الدول: ثالثا

 إجبارية لمواجهة الجائحة.

أحقية المملكة العربية السعودية وغيرها من الدول األعضاء في منظمة التجارة العالمية في منح تراخيص التأكيد على : رابعا

  .من أجل مكافحة هذه الجائحةدوائية إجبارية إذا اقتضت المصلحة ذلك 

 حدود الدراسة:

المستوى الوطني باألنظمة السعودية دون التعرض لغيرها من قوانين البلدان، ال سيما فيما يخص التزمت الدراسة على 

تية ابراءات االختراع والملكية الفكرية، )نظام براءات االختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة واألصناف النب

هـ(، و )نظام براءات االختراع لدول مجلس 3205/  5/  01بتاريخ  02والنماذج الصناعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/

هـ(، 3200/  6/  32بتاريخ  02التعاون لدول الخليج العربية المعمول به في المملكة العربية السعودية بالمرسوم الملكي رقم م/

الخاصة بموضوع البراءات، كاتفاقية باريس، واتفاقية "حقوق الملكية الفكرية المرتبطة االتفاقات الدولية مع المقارنة بنصوص 

والقررات الناتجة عن المؤتمر الوزاري للدول األعضاء في منظمة التجارة العالمية، في دورته الرابعة،  TRIPSبالتجارة" 

والصحة العامة"، وما استلزمه من قرارات تخص  تربسبشأن "اتفاقية  م32/33/0223-1والمنعقد في "الدوحة" في الفترة من 

 آلية التراخيص اإلجبارية الممنوحة في مجال الصحة والدواء.

 خطة الدراسة:

 وقد جاءت خطة البحث في هذه الدراسة مشتملة على مقدمة، وثالثة مباحث، وخاتمة.

 وحدوده وخطة الدراسة فيه، وأما المباحث فقد جاءت على النحو التالي:أما المقدمة فقد تحدثنا فيها عن أهمية البحث وأهدافه 

 .المترتبة عليها االستئثارية والحقوقالمبحث األول: ماهية براءة االختراع الدوائي 

 :ثالثة مطالبوفيه 

 المطلب األول: التعريف ببراءة االختراع الدوائي.

 منح البراءة الدوائية. المترتبة على االستئثارية الحقوقالمطلب الثاني: 

 المطلب الثالث: أثر الحقوق االستئثارية للبراءات الدوائية على الدول النامية.

 ه من قبل الدولة.اءة االختراع الدوائي وحاالت منح  المبحث الثاني: الترخيص اإلجباري لبر

 مطالب: ثالثة وفيه

 القانونية.المطلب األول: التعريف بالترخيص اإلجباري وطبيعته 
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 المطلب الثاني: حاالت منح الترخيص اإلجباري.

 فروع: أربعةوفيه 

 الفرع األول: منح الترخيص اإلجباري لعدم االستغالل أو عدم كفايته.

 .لعدم منح المالك تراخيص اختيارية على سبيل التعسفالفرع الثاني: منح الترخيص اإلجباري 

 للحّد من أعمال المنافسة غير المشروعة.الفرع الثالث: منح الترخيص اإلجباري 

 : منح الترخيص اإلجباري للمصلحة العامة والصحة العمومية.الرابعالفرع 

 المطلب الثالث: الشروط العامة لمنح التراخيص اإلجبارية.

*       *     * 

 اإلجبارية في مواجهة جائحة كورونا. المبحث الثالث: دور التراخيص

 وفيه مطلبان:

 األول: مدى إمكانية إصدار تراخيص إجبارية في المملكة العربية السعودية لمواجهة أزمة كورونا. المطلب

 اللقاحات. : إعالن الدوحة الوزاري ودوره في تعزيز موقف الدول النامية في الحصول علىالثانيالمطلب 

 ثم الخاتمة وتحتوي على أهم النتائج والتوصيات، ومراجع الدراسة.

 نسأل أن يلهمنا فيها السداد والتوفيق، وصلى هللا على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وهللا تعالى

 

 :المترتبة عليها االستئثارية والحقوقماهية براءة االختراع الدوائي : المبحث األول

 :التعريف ببراءة االختراع الدوائي: المطلب األول

ستغالله احتكار ا في أحقِّيتهوالختراعه،  تهتثبت بها ملكي ؛هي عبارة عن وثيقة تمنحها الدولة للمختِرع "براءة االختراع"

فت هذه البراءة له طرق االستغالل التي يراها مناسبةً في تحقيق األرباح المأمولة جميع بمالي ًا  ها: "الشهادة بأنمن االختراع، وقد عرِّ

  .(1)كون له بمقتضاها حق احتكار واستغالل اختراعه مالي ًا لمدة محدَّدة وبأوضاع معينة"التي تمنحها الدولة للمخترع، وي

بأنها: "حقٌّ استئثاريٌّ ي ْمنَح نظير اختراٍع، وتكفل لمالكها حقَّ البت   (WIPO)المنظمة العالمية للملكية الفكرية  عرفتهاكما 

استخدام الغير لالختراع، ومقابل ذلك الحق  يتيح مالك  البراءِة للجمهور المعلوماِت التقنيةَ الخاصةَ  –أو إمكانية-في طريقة 

تئثاريُّ في منع اآلخرين من استغالل االختراِع المحميِّ ببراءٍة باالختراع في وثيقِة البراءة المنشورة، ولمالِك البراءة الحقُّ االس

تجاري ًا، أو وقف  ذلك االستغالل، وتعني الحماية  التي توفرها البراءة  أنه ال يمكن للغير صنع  االختراع ألغراٍض تجارية، أو 

 .(2)استخدامه، أو توزيعه، أو استيراده، أو بيعه دون موافقِة مالك البراءة"

بجميع مراحلها، بدءا من طريقة تصنيع األدوية  لتشمل )الصناعة الدوائية(( TRIPS)اتسعت هذه البراءة في اتفاقية قد و

براءة )مكَّنت هذه االتفاقية لشركات األدولية العمالقة إمكانية الحصول على  حيثواللقاحات، وانتهاًء بالمنتج الدوائي نفسه؛ 

تئثاري ًا يمكنهم من احتكار استغالل )الدواء واللقاح( المصنَّع مدة العشرين سنة المنصوص عليها ، تمنحهم حق ًا اس(اختراع دوائي

                                        
 (. 55، ص 0236( )القليوبي، 1)

 (. 3/2/0200، تم االطالع عليه بتاريخ )(wipo.int)  البراءات( الموقع الرسمي للمنظمة العالمية للملكية الفكرية، متاح على الرابط التالي: 2)
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"تتاح  على أنه(؛ TRIPS) تربس( من ال02فنصت المادة ) ؛االختراعات الصناعية األخرىعلى غرار بقية وذلك ، (1)في االتفاقية

أليِّ اختراعات، سواء كانت منتجاٍت أو عملياٍت صناعية، في كافة ميادين التكنولوجيا،  ى براءات االختراعإمكانية  الحصوِل عل

على  هذه المادةاالتفاقية من خالل أوجبت ف شريطة كونها جديدة، وتنطوي على خطوٍة إبداعية، وقابلة لالستخدام في الصناعة".

في "كافة ميادين التكنولوجيا"، بغض النظر عن المجال  المخترعاتجميع الدول األعضاء في منظمة التجارة العالمية حماية جميع 

  .    (2)التكنولوجي الذي ينتمي إليه االختراع، حتى وإن كان منتجا دوائيا

وقد عرفت هذه "البراءة الدوائية" بأنها: "شهادٍة تمنحها السلطة  المختصة  في الدولة للمخترع عن االختراع الذي توصل 

ت منتًجا دوائي ًا أو طريقةَ صنعٍ دوائية، يمكنه بمقتضاها أن يستِغلَّ اختراَعه لمدٍة محددٍة، وبأوضاع معينة، وبموجب إليه، سواء كان

هذه الشهادة يجوز لمالكها التصرف  في االختراع، سواء بالبيع أو الهبة أو اإليجار، أو تقديمه كحصٍة في شركة، أو غير ذلك من 

 . (3)"ربستبحسب ما أقرته اتفاقية  -كحدٍّ أدنى-رجع عليه بالربح، ويكون ذلك لمدة عشرين سنة التصرفات القانونية التي ت

ويمكن أن ت ْمنح هذه البراءة الدوائية عن طريقِة التصنيِع التي تمَّ بها تصنيع الدواء فقط، وتسمى في هذه الحالة )براءة 

ها  ( من 02الدوائي نفِسه، وذلك واضح من خالل النص السابق في المادة )عن المنتج  -أيضا-الطريقة الصناعية(، كما يمكن منح 

، والتي جاء فيها: " تتاح إمكانية  الحصوِل على براءات االختراع أليِّ اختراعات، سواء كانت منتجاٍت أو عملياٍت تربسال

دواء للمصنِّعين اآلخرين تصنيع  نفس الصناعية"، والفرق بين البراءتين، أن األولى وهي )براءة الطريقة الصناعية( يمكن معها 

احدة، من مادة و ومن أجل ذلك يمكن لنا أن نجد في األسواق أدوية مصنَّعةً  لكن بطريقٍة ووسيلٍة مغايرٍة للطريقة المحميَّة بالبراءة،

دة،  نيع  الدواء ال تتيح أبًدا للغير تصأما البراءة الثانية وهي )البراءة عن المنتج الدوائي( فلكن بطرق مختلفة وعالمات تجارية متعدِّ

ْنِعه، أو غيَّر في بعض مكوناته، أو غيَّر في شكلِه أو في حجمه  .(4)المحمي بالبراءة حتى وإن غيَّر في طريقِة ص 
 

 :المترتبة على منح البراءة الدوائيةاالستئثارية  الحقوق: المطلب الثاني

 ينفرد بها في مواجهة الغير؛ التي ةستئثاري  من الحقوق اال جملةً مالكها  براءة االختراع الدوائي منح  صدور يترتب على 

لهذا االستغالل، كما يصير بمقتضاها مالًكا لجميع  التي يراها مناسبة جميع أوجه االستغالليصير بمقتضاها محتِكًرا لالتي و

و تصنيعه أ من استغالل االختراعفي منع غيره ل الكامله الحق  ويكونالتصرفات القانونية التي يمكن أن تقع على هذه البراءة، 

ما لم يحصل على إذن وموافقة من مالك  ،، وهي عشرون سنةمدة سريان البراءةطول  ه بأي وجه من الوجوهاالستفادة من وأ

 .(5)كان ذلك لغير األغراض التجارية حتى وإن البراءة،

حقوق  ،وقسمتها إلى قسمين، البراءة منوحة لمالكاالستئثارية المهذه الحقوق ( تربسال)اتفاقية ( من 02المادة ) نظمتوقد 

 .لبراءةا موضوعالمنتج إذا كانت هي  تصنيع بطريقة، وحقوق تتعلق البراءة موضوعَ نفسه إذا كان هو  تتعلق بالمنتج الدوائي

 نتج نفسه، مأما الحقوق المتعلقة بال

                                        
( من االتفاقية على أنه: "ال يجوز أن تنتهي مدة الحماية الممنوحة قبل انقضاء مدة عشرين سنة تحسب اعتبارا من تاريخ 11( )نصت المادة )1)

 التقدم بطلب الحصو على البراءة". 

واألصناف النباتية والنماذج الصناعية  ( من نظام براءات االختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة31كما نصت الفقرة )أ( من المادة )

 عشرون سنة من تاريخ إيداع الطلب"(. براءة االختراع على أن: "مدة حماية

 (. 620، ص 0231( )قراش، 2)

 (. 353، ص 0202( )دروازي، عبد الكريم، وقشطي، 3)

 (.350، ص 0232( )زوواي، 4)

 (. 025،022، ص 0236( )القليوبي، 5)
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 المادة على أنه: "تعطي براءة االختراع لصاحبها الحقوق التالية: /أ( من3الفقرة ) فقد نصت

يًا، حقَّ منع أطراف ثالثة لم تحصل على موافقته من هذه األفعال: صنع أو استخدام  أ(: حين يكون موضوع البراءة منتًجا مادِّ

 أو عرض للبيع أو بيع أو استيراد ذلك المنتج لهذه األغراض".

 لم يحصل على موافقة من مالك البراءة، يحظر عليه: على أي طرفٍ  فبينت المادة أنه يحظر

 المحمي بالبراءة. تصنيع المنتج الدوائي -3

 الدواء من أي جهة لم تحصل على ترخيص من مالك البراءة. استيراد -0

 الدواء وتوزيعه دون اتفاق وإذن من المالك. بيع -1

 البراءة.من مالك  الحصول على ترخيصٍ  دونللبيع الدواء عرض  -2

/ب( من المادة لتبين الحقوق الممنوحة لمالك البراءة 3جاءت الفقرة ) فقد، عيصنالتطريقة هو  إذا كان موضوع البراءةوأما 

 وهي: "حق منع أطراف ثالثة لم تحصل على موافقته من االستخدام الفعلي للطريقة" ومن هذه األفعال المحظورة: 

  .يص من مالك البراءةاستخدام نفس طريقة التصنيع دون ترخ -3

  .أو عرضه للبيع المحمية بالبراءة طريقة الصنعالمنتج الذي تم الحصول عليه ببيع  -0

 استيراد المنتج الدوائي الذي تمَّ تصنيعه بطريقة تصنيع خاضعة للبراءة من غير الحصول على إذن مالكها.  -1

( من نظام براءات االختراع السعودي والتصميمات التخطيطية للدارات 22على هذه الحقوق في المادة ) وقد تمَّ التنصيص

يه على  المتكاملة واألصناف النباتية والنماذج الصناعية؛ حيث منحت المادة لمالك البراءة حق رفع دعوى ضد  أي شخص ثبت تعدِّ

 دة على أن االستغالل لالختراع )إذا كان منتجا صناعيا( يحصل بما يلي:اختراعه باستغالله دون إذنه وموافقته، ثم نصت الما

 تصنيعه. -3

 بيعه أو عرضه للبيع. -0

 استخدامه.  -1

 تخزينه أو استيراده ألي من األغراض السابقة. -2

 كما ي عد  استغالال لالختراع )إذا كان عملية صناعية أو طريقة صنع( أن:

 يستخدم العملية المحمية بالبراءة. -3

بتصنيع أو بيع أو استخدام أو تخزين أو استيراد المنتج الذي تم  الحصول عليه مباشرة باستخدام العملية المحمية يقوم  -0

 .(1)بالبراءة

براءات االختراع لدول مجلس التعاون لدول  نظام( من 30المادة )في نصت  بعينها الحقوق االستئثارية وعلى مثل هذه

( من 3ففي الفقرة )، 3200/  6/  32بتاريخ  02ملكي رقم م/المرسوم المملكة العربية السعودية بالالمعمول به في  الخليج العربية

إذا   لالختراعتعطي براءة االختراع لصاحبها حق استغالل االختراع، ويعتبر استغالاًل  - 30/3أنه: " المادة تم التنصيص على

 ه للبيع،ه وعرض  ه وبيع  د  ه واستيراه واستخدام  صناعت   :اكان موضوع البراءة منتجً 

                                        
 ن نظام براءات االختراع السعودي والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة واألصناف النباتية والنماذج الصناعية(. ( م22( )المادة )1)
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فإن لمالك البراءة ذات الحق بالنسبة لما ينتج مباشرة  ،معينٍ  منتجٍ  صنعِ  أو طريقةَ  صناعيةً  وإذا كان االختراع عمليةً  

 .(1)"باستخدام هذه العملية أو الطريقة، إضافة إلى حقه في استخدام تلك العملية أو الطريقة

لصاحب البراءة الحق في منع الغير الذي لم يحصل على موافقته من صنع أو استخدام على أن: " -أيضا- نص النظامكما 

أو عرض للبيع أو بيع أو استيراد ذلك المنتج لهذه األغراض إذا كان موضوع البراءة منتجا. أما إذا كان موضوع البراءة عملية 

راد للطريقة ومن استخدام أو عرض للبيع أو بيع أو استي الذي لم يحصل على موافقته من االستخدام الفعلي منع الغير صناعية فله

 .(2)"على األقل المنتج الذي يتم الحصول عليه مباشرة بهذه الطريقة لهذه األغراض

خيص من مالك براءته، رولما كانت جميع األطراف ممنوعة من استغالل الدواء المحمي بالبراءة إال بعد الحصول على ت

ق الشروط وفو مناسبة، مالك البراءة حق إبرام )عقود الترخيص( مع أي جهة يراهالوالتنظيمات الوطنية  منحت االتفاقيات الدولية

ألصحاب براءات االختراع ( على أنه: "0" في فقرتها )تربس( من "ال02، فنصت المادة )بين الطرفين والضوابط المتفق عليها

 باأليلولة أو التعاقب، وإبرام عقود منح التراخيص".أيضا حق التنازل للغير عنها، أو تحويلها للغير 

( من نظام براءات االختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة واألصناف النباتية والنماذج 03كما نصت المادة )

  غالل".أعمال االستأن يرخص ترخيًصا تعاقدي ًا لغيره في القيام بكل أو بعض  وثيقة الحماية يجوز لمالكالصناعية على أنه: "

ولما كان هذا الترخيص الحاصل للغير في استغالل البراءة قد تمَّ بعقد مبرٍم بين مالك البراءة والمرخَّص له، سمِّي هذا العقد 

وقد ورد في النظام السعودي تعريف هذا العقد بأنه: "عقد  يخول بمقتضاه مالك  وثيقِة الحماية ، "عقد الترخيص االختياري"باسم 

وهو عقد رضائي ينعقد بمجرد توافق ، (3)طرفًا آخر بعَض أو جميَع حقوقِه في استغالل تلك الوثيقة، مدةً معينةً لقاء أجٍر محدٍَّد"

مقابل ي فترخيًصا باستغاللها؛ وفق الشروط المنصوص عليها في العقد، و للمرخَّص له اإلرادتين، يمنح بمقتضاه مالك  البراءة

  .(4)محدَّدماليٍّ عوٍض 

 لشخص يمنحلشخٍص طبيعي أو لشخٍص معنوي كالشركات، وقد االختياريُّ ممنوًحا  الترخيص   هذا ومن الممكن أن يكون

ًدا بمنطقة معينة، و امجموعة أشخاص، وقد يكون ترخيصً لواحٍد أو  ًدا محكلي ًا وقد يكون جزئي ًا، ومن الممكن أيضا أن يكون محدَّ دَّ

ما يلجأ مالك البراءة إلى منح هذه التراخيص إذا لم تتوفَّر لديه القدرات واإلمكانيات الالزمة الستغالل ، وعادة عينةمدة زمنية مب

 .(5)اختراعه بنفسه، فيلجأ إلى إبرام عقود التراخيص االختيارية

 ا بين الدول،لوجيألنه يساعد على نقل التكنو ويعتبر عقد الترخيص االختياري من العقود المهمة في مجال الصناعة الدوائية،

تفاقاٍت اتصنيع األدوية المحمية بالبراءة وتوزيعها وفق ل دوائية خيصاالحصول على تر همن خاللالوطنية  الشركات   تستطيعو

وإن كانت العديد من الدول تفتقر إلى البنية الالزمة لمثل هذه الصناعات، مما  .(6)وعقوٍد مبرمة مع الشركات المالكة للبراءات

، األمر الذي شكَّل خطًرا داهًما على في الحصول على الدواء فرًصا ضعيفة جدا -ال سيما النامية منها-الدول  هذهيجعل فرص 

 شعوبها كما سنوضحه في المطلب التالي.على الدول وهذه 

                                        
من نظام براءات االختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المعمول به في المملكة العربية السعودية بالمرسوم الملكي  30/3( )مادة 1)

 هـ(. 3200/  6/  32بتاريخ  02رقم م/

 من نظام براءات االختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية(.   30/0( )مادة 2)

 ( من نظام براءات االختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة واألصناف النباتية والنماذج الصناعية(. 0ة )( )الماد3)

 (. 212، ص 0202، عثمان، 066،065، ص 00236( )القليوبي، 4)

 (. 066، ص 0236( )القليوبي، 5)

 (. 022، ص 0202( )زواتين، 6)

http://www.ajrsp.com/


 م 2022-5-5| تأريخ اإلصدار:  لسابع والثالثونالمجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار ا

 
    

 

 

   www.ajrsp.com                                                                                                                        15 

 ISSN: 2706-6495 

 
 

 :ثر الحقوق االستئثارية للبراءات الدوائية على الدول الناميةأ: المطلب الثالث

ق اسوأ على ةسيطرالأحكمت شركات األدوية العمالقة ودولها الكبرى التي تؤويها اتضح لنا من خالل العرض السابق كيف 

ريقة وتوسيع دائرة الحماية لتشمل ط، تربسفي اتفاقية ال االختراع ات" لقوانين براءاألدوية واللقاحاتإخضاع "من خالل  ،الدواء

وإلزام جميع دول العالم بهذه االتفاقية من خالل منظمة التجارة العالمية التي كانت االتفاقية شرًطا ، التصنيع والمنتج الدوائي نفسه

حتى تمت  ذه االتفاقية،إلزام جميع دول منظمة التجارة العالمية بتعديل قوانينها وتشريعاتها الوطنية في ضوء هوها، يلإلالنضمام 

 الكاملة لهذه الشركات على "صناعة األدوية واللقاحات". الهيمنة  

" ال تمنح براءة اختراع في بلدانها على "المنتجات الدوائية"، وكان من تربسوقد كانت العديد من الدول قبل اتفاقية "ال

حضيره دون دفع أي مقابل مادي للشركات األجنبية التي الممكن لشركات األدوية الوطنية داخل هذه البلدان تصنيع الدواء وت

اج ومنع شركاتها الوطنية من إنت( وأوجبت على جميع الدول منح براءات اختراع على الدواء نفسه، تربساخترعته، حتى أتت )ال

 . (1)األدوية المحمية بالبراءة إال بعد الحصول على عقود تراخيص من الشركة المالكة للبراءة

جميع  األدويِة واللقاحات مشمولةً بالحماية القانونية لمدة عشرين سنة، يتم في  صارتأن  السيئة لهذه الهيمنة ثاراآلوكان من 

قوةً احتكاريةً مطلقةً على كافة أوجه التصنيع واالستغالل، وهيمنةً كاملةً على أسواق األدوية المصنِّعة منح  شركات  أثناء هذه المدة

مية، وسلطةً غيَر محدودٍة في تحديد أسعار الدواء، وتحديِد الدول التي يرخص لها بإنتاجه، ولم يعد بمقدوِر أي دولٍة الدواء العال

 عمن الدول األعضاء في منظمة التجارة العالمية القيام بتصنيع أيِّ منتج دوائي بديٍل، ما دام الدواء  األصليُّ حائزا على براءة اخترا

ألعضاء في المنظمة، وذلك حتى تنتهي مدة صالحية براءة اختراع هذا الدواء، وأيُّ دولٍة ال تمتثل لذلك في دولٍة من الدول ا

الشعوب الفقيرة  علىالسيء  أثره، حتى ولو كان لهذا االحتكار ستصير عرضةً للعقوبات التجارية بمقتضى نصوص تلك االتفاقية

 .(2)والدول النامية والصحة العامة بهذه الدول

التي كافحت الفقر والمرض، والتي تركت بمقتضى هذه لقد أثر هذا الوضع من غير شكٍّ على عديٍد من الدول عبر العالم، 

االتفاقية فريسة لهذه الشركات العمالقة، وأصبحت غير قادرة على تصنيع الدواء البديل؛ نظًرا لوجود الدواء األجنبي األصلي 

على شراء الدواء األصلي نظًرا الرتفاع أسعاره من قبل الشركات األجنبية المالكة، حتى  -أيضا-المحمي بالبراءة، وغير قادرة 

 خاصة بمرض بديلة أدوية إنتاجحاولت دولة جنوب إفريقيا م 0221في عام ف. (3)أضر  هذا الوضع ضررا بالغا بالدول النامية

حصد أرواح الماليين من شعب هذه الدولة، وكانت الشركة   ،حينما صار هذا المرض وباًء قومي ًا ،)اإليدز( نقص المناعة المكتسبة

دوالر، كان  32براءة، وبينما كان الدواء يباع من الشركة المحتكرة بسعر المحتكرةً الستغالله بموجب قوانين  المصنعة  للدواءِ 

َدت بإمكان الدولة تصنيعه محلي ًا بتكلفة تقارب ثلث دوال ر، ومع ذلك لم تستطع دولة جنوب إفريقيا كسر قيود هذه االتفاقية، وه دِّ

 .(4)من قبل الواليات المتحدة األمريكية والدول المتقدمة داخل المنظمة بفرض عقوباٍت تجارية قاسية

برى جموعة من الشركات الكومما يزيد األمر تعقيًدا، أن الصناعة الدوائية في العالم تتمركز غالبا في أوروبا وأمريكا لدى م

 متعددة الجنسيات،

                                        
 (. 026، ص 0202( )زواتين، 1)

 (. 12-05، ص 0202، بن قطاط، 361-326، ص 0232، زواوي، ونصر، 352-321، 0232، بوبترة، 020،023، ص 0232بي، ( )شل2)

 (. 622، ص 0231( )قراش، 3)

 (. 305، ص 0225( )مخلوفي، 4)
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كشركة فايزر وغيرها من الشركات الكبرى المهيمنة على الصناعة الدوائية العالمية والتي تمتلك نفوذا واسعا جعلها تفرض  

ة، بينما رباح الباهظشروطها على الدول، وغالبا ما تتوجه بمنتجاتها الدوائية نحو أسواق الدول الغنية والبلدان المتقدمة، طلبا لأل

تبقى الدول النامية غير قادرة على تلبية احتياجات شعوبها من هذه األدوية المحمية بالبراءات، حتى أضر  ذلك بأرواح العديد من 

 البشر. 

د األمر اليوم في ظل ما ل وهي جائحة عالمية أثَّرت على جميع الشعوب  ،31كابده العالم من جائحة فيروس كوفيد يقد تجدَّ

ر معها من جديٍد موضوع براءات االختراع الدوائي وما تتضمنه من حقوق استئثارية لشركات األدوية الكبرى  والبلدان، وتفجَّ

قرار صادرة عن الحكومات وأصحاب العلى حساب شعوب الدول الفقيرة، وال مخرج للعالم من هذا األمر إال بقررات جريئة 

 إلى ضرورة اللجوء إلى فكرة "التراخيص اإلجبارية" في وقت سابقٍ قد دعت المفوضية األوروبيةكانت قد و، وصانعي السياسات

ة للقاحات، وأداة فعالة لتقاسم اللقاحات وتعزيز إنتاجها في عَ كوسيلة مهمٍة لمواجهة الحقوق االستئثارية لشركات األدوية المصنِّ 

األمر الذي دعانا إلى البحث في آلية الترخيص اإلجباري للبراءة الدوائية يل وصولها إلى جميع دول العالم، بلدان العالم، وتسه

 وضوابطها وفق االتفاقيات الدولية ووفق نظام البراءات السعودي، كما سيتضح عرضه في الصفحات التالية.

*          *        * 

 :ه من قبل الدولةوحاالت منح   االختراع الدوائيالترخيص اإلجباري لبراءة : المبحث الثاني

 :وطبيعته القانونية التعريف بالترخيص اإلجباري: المطلب األول

 تعريف الترخيص اإلجباري: -

ا على الحقوق االستئثارية الممنوحة لشركات  ن ، وهو عبارة عبموجب البراءاتاألدوية يعد الترخيص اإلجباري قيدا مهم ً

البلد للشركات الوطنية أو أي طرف ثالث بتصنيع الدواء واللقاح المحمي بالبراءة دون الحصول على إذن ترخيص تمنحه حكومة 

 وموافقة من الشركة المنتجة للقاح والمالكة لبراءة االختراع، وفق ضوابط معينة، وفي حاالت محدَّدة.

ف هذا الترخيص اإلجباري في وقد  باستغالل موضوع حماية، دون موافقة مالك  نظام السعودي بأنه: "اإلذن للغيرالع رِّ

 .(1)"وثيقة الحماية، وفقًا لألحكام المنصوص عليها في هذا النظام

ون لجهة هو امتياز يمنحه القانحول هذا المعني، فقيل: " جميعها الفقه القانوني بتعريفات كثيرة ومتعددة، تدور فيف رِّ ع  كما 

استغالل إحدى البراءات عند توفر شروط معينة، دون رضا صاحبها، مقابل تعويض معينة تستطيع تلك الجهة منح الغير حق 

 .(2)عادل يلتزم المرخَّص له بدفعه إلى صاحب البراءة"

الحق  TRIPSوقيل: هو "منح أي دولة من الدول األعضاء في منظمة التجارة العالمية، والتي وقعت بالموافقة على اتفاقية 

موافقة مسبقة من صاحب البراءة، وسواء كان في استخدام االختراع موضوع البراءة الممنوحة، وذلك دون الحصول على 

   .(3)االستخدام من قبل حكومة الدولة العضو، أو من قبل أطراف أخرى مخولة من قبل الحكومة"

 

 

                                        
 ( من نظام براءات االختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة واألصناف النباتية والنماذج الصناعية السعودي(. 0( )المادة )1)

 (. 02، ص 0230( )الموسوي، 2)

 (. 052، ص 0232( )شلبي، 3)
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"رخصة باستغالل اختراع دوائي تمنحه السلطة  "الترخيص الدوائي اإلجباري" بأنه: يفر  ع   على غرار هذه التعريفاتو

 .(1)الحكومية عادة في بعض الحاالت الخاصة المنصوص عليها في القانون، مقابل تعويض يدفعه لمالك البراءة الدوائية"

ختياري الذي يبرمه مالك البراءة الترخيص اال يختلف عنن الترخيص اإلجباري فإمن هذه التعريفات  وكما هو مستفاد

ا عن مالك البراءة، جبرً من قبل الدولة  اإلجباري يتمُّ الترخيص  أنمن جهة ، نظير أجٍر محدَّد من األطراف طرفٍ طواعية مع 

تدخل الدولة مما ال شك فيه أن ، ووالقوانين الوطنية االتفاقيات عليها تنصَّ  وحاالت محدَّدة ظروٍف معيَّنةظلِّ في ؛ إذنهودون 

ه االتفاقيات الدولية ومعظم القوانين والتشريعات الوطنية، حاالٍت محدَّدةجبارية في اإلتراخيص اللمنح  ، فقد نصت عليه (2)أمر  ت قر 

 "، كما نظمهتربس( من اتفاقية "13ونظمته المادة ) -كما سبق بيانه–( من المادة الخامسة من اتفاقية باريس 0،1عليه الفقرة )

على المستوى الوطني في المملكة نظام براءات االختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة واألصناف النباتية والنماذج 

  ( كما سبق بيانه.12 – 02في المواد ) الصناعية

 الطبيعة القانونية للترخيص اإلجباري: -

لى فذهب البعض إلى اعتباره جزاًء موقًَّعا ع وطبيعته القانونية،ترخيص اإلجباري في تكييف هذا ال الفقه القانوني اختلف

مالك البراءة في حالة عدم استغالله لالختراع خالل مدة معينة، فناسبه أن يتم توقيع الجزاء عليه بمنح تراخيص إجبارية للغير 

هذا التكييف وإن صح  لكن الذي يترجح لنا أن ،(3)والسماح لهم باستغالل االختراع، وقد ساد هذا االتجاه عند كثير من القانونيين

 في المدة المحدَّدة نظاما، إال أنه الاستغالل االختراع التزام مالك البراءة ب اعتباره في حالة منح الترخيص اإلجباري بسبب عدم

 لطوارئ والمصلحةيمكن اعتباره في الحاالت األخرى التي يمكن فيها منح التراخيص اإلجبارية من قبل الدولة في حاالت ا

 ايشرع انظاميعدو الترخيص اإلجباري إال أن يكون القومية وحاالت الحفاظ على األمن القومي والصحة العمومية، فحينٍذ ال 

 .(4)لحماية المصلحة العامة وحق المجتمع اوقانوني
 

 :حاالت منح الترخيص اإلجباري: المطلب الثاني

 إلى نوعين أساسيَّين: الترخيص اإلجباريمنح حاالت النظام قسم 

و أ : الترخيص اإلجباري الممنوح بسبب عدم استغالل االختراع من قبل مالك البراءة أو عدم كفاية االستغاللالنوع األول

 .تعسف مالك البراءة في استعمال حقِّه

الترخيص اإلجباري لدواعي المصلحة العامة واألمن القومي والصحة العامة، ولكل نوع منهما أحكامه  النوع الثاني:

 . (5)الخاصة

 :بسبب عدم االستغالل أو عدم كفايته اإلجباريمنح الترخيص  -

اًل له يمنحهفيه  مما ال شك ى فمتمتى شاء، للمجتمع  أن استغالل االختراع أمر  واجب  على مالك البراءة، وليس حق ًا مخوَّ

 اختراعه مدةً من الزمن، استغاللوترك  أخلَّ مالك البراءة بهذا األمر،

                                        
 (. 020،023، ص 0203( )حواس، 1)

 (. 025، ص 0236( )القليوبي، 2)

 (. 025، ص 0236( )القليوبي، 3)

 (. 25-23، ص 0235( )القرشي، 4)

 (. 11، ص 0235، القرشي، 012،001، ص 0225( )العقيل، 5)
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له  يدفعه المرخَّص ا من األسباب المجيزة للدولة منح تراخيص إجبارية ألي طرٍف ثالٍث مقابل تعويض عادلسببً  كان ذلك 

، فإذا فرض أن مالك ألصحابها دون أن يفيدوا المجتمع باستخدامها؛ إذ ال جدوى من البراءات إذا كانت ستمنح (1)لمالك البراءة

ن الغير من استغالل االختراع  البراءة ترك استغاللها نهائيا أو استغلها بصورة غير كافية، كان من المنطقي أن تتدخل الدولة وتمكِّ

 .(2)عن طريق الترخيص الجبري

( كجزاء لمالك البراءة إذا ترك استغاللها، forfeiture) البراءة( سقوطوقد كانت التشريعات والقوانين قديما تأخذ بمبدأ )

وقد رأت الدول المتقدمة أن هذا ي عد  عقابًا قاسيا في حق مالك البراءة، وسعت إلى استبداله في اتفاقية باريس، حتى تم بالفعل 

م، وحلَّ محل ه "الترخيص اإلجباري" 3112دن في عام استبعاد مبدأ "سقوط البراءة" لعدم االستغالل من اتفاقية باريس في مؤتمر لن

(، 13في المادة ) TRIPSذلك اتفاقية  أكدت( من االتفاقية، ثم 5كجزاٍء للمالك عند عدم االستغالل، كما نصت على ذلك المادة )

 .(3)تشريعات الدول والبلدانجرت على ذلك و

 ،حاالت منح الترخيص الجبري وشروطه وضوابطه ( من النظام السعودي02المادة ) على المستوى الوطني فقد نظمتأما و

"مضي أربع سنوات من تاريخ  )أعني عدم االستغالل أو عدم كفايته( الترخيص اإلجباري في هذه الحالةلمنح  المادة تاشترطو

، دون أن يقوم مالك البراءة باستغالل ابراءة االختراع، أو ثالث سنوات من تاريخ منحها، أيهما ينقضي متأخرً  إيداع طلب

 .(4)"، ما لم يبرر ذلك بعذر مشروعاختراعه، أو يكون استغله على نحو غير كافٍ 

( من اتفاقية باريس، والتي نصت على أنه: "ال 2/أ/5وقد جاءت هذه المادة متوافقة مع ما ورد التنصيص عليه في المادة )

يجوز طلب ترخيص إجباري استناًدا إلى عدم االستغالل أو عدم كفايته قبل انقضاء أربع سنوات من تاريخ إيداع طلب البراءة، 

ر مالك أو ثالث سنوات من تاريخ منح البراء ة، مع وجوب تطبيق المادة التي تنقضي مؤخرا، ويرفض هذا الترخيص إذا برَّ

  البراءة توقفه بأعذار مشروعة". 

خالل تلك المدة المنصوص عليها، وإال كان ذلك سببا يجيز للجهة المختصة  هفألزمت المادة مالك البراءة أن يستغل  اختراع

الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية أن تمنح للغير ترخيًصا إجباري ًا عند طلبه، والمقصود بإصدار التراخيص اإلجبارية، وهي مدينة 

إبرام عن طريق غيره من األطراف من خالل أو بنفسه  إمامالك البراءة من بـ "عدم االستغالل" في المادة، هو عدم االستغالل 

 عقود تراخيص اختيارية.

؛ بحيث إذا استغل مالك البراءة اختراعه مطلقا" وبين "االستغالل مع عدم الكفاية"كما ساوت المادة بين "عدم االستغالل 

يان ولم يشر النظام إلى ب بالفعل، وكان هذا االستغالل غير كاٍف، فإنه من الجائز للدولة منح تراخيص إجبارية في تلك الحالة،

ـ "عدم كفاية االستغالل"، وإنما يفهم منه عدم كفاية االس المحمي  ، كأن يكون المنتجالسعودي تغالل لسد  حاجات المجتمعالمقصود ب

بالبراءة غير كاٍف من حيث الكمية، وال يغطي احتياجات جميع المناطق، فحينئذ يجوز للدولة بعد التأكد من عدم الكفاية منح 

 .(5)ها في النظامالتراخيص اإلجبارية لسد  الحاجة، ويشترط لمنحها في تلك الحالة مضي نفس المدة المنصوص علي

 

                                        
 (. 056، ص 0233( )سيد أحمد، 1)

 (. 021، ص 0236( )القليوبي، 2)

 (  025، ص 0236، القليوبي، 051،052، ص 0233( )سيد أحمد، 3)

 سعودي(. /أ( من نظام براءات االختراع ال02( )المادة )4)

 (. 122،011، ص 0236( )القليوبي، 5)
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وع بعدم تقدم مالك البراءة بعذٍر مشر -عدم االستغالل أو عدم كفايته–وقيدت المادة منح التراخيص اإلجبارية في الحالتين 

ر به عدم االستغالل أو عدم كفايته خالل تلك المدة،  كأن يكون ذلك ألسباب خارجة عن إرادته، سواء كانت أسباب قانونية أو يبرِّ

 .(1)أو ظروف قهرية طارئة أو نحو ذلكسياسية 

طريقة تحقيق شرط )استغالل االختراع وكفايته(، وهل يشترط لذلك  ويالحظ هنا أن النظام السعودي لم ينص صراحة على

استغالل مالك البراءة لالختراع داخل المملكة عن طريق اإلنتاج المحلي، أو يكفي في ذلك إمكانية استيراد المنتج محل البراءة 

د النظام أي الطريقتين يقصد، على عكس عدٍد م صت ن القوانين والتشريعات الوطنية التي نلسد  كفاية المجتمع السعودي، لم ي حدِّ

بهدف نقل التكنولوجيا وتشجيع االستثمار والصناعة المحلية ، صراحة على اشتراط اإلنتاج المحلي لالختراع داخل إقليم الدولة

ل داخل الدولة وتمنح براءات اختراع داخل الدولة، ثم تستورد ا  لدولة المنتجاتداخل البلد، وإال فإذا كانت االختراعات ستسجَّ

ومن البلدان التي نحت هذا المنحى في تشريعاتها جمهورية  .(2)المحمية بالبراءات من الخارج، فأي فائدة تعود على الدولة حينئذ؟!!

م على أن عدم االستغالل داخل جمهورية مصر 0220/لسنة 20ها لحماية الملكية الفكرية رقم مصر العربية، حيث نصت في قانون

 .(3)و عدم كفايته ي عد  سببا من أسباب منح التراخيص اإلجباريةالعربية أ

مالك الترخيص للغير باالستغالل رغم الرفض كما لو  بسبب تعسف مالك البراءة في استعمال حقه، اإلجباريمنح الترخيص  -

 :عاداًل  وعوًضامناسبة  اعرضه شروط

سَّف وقد يتعلما كان الهدف من االختراعات هو استغاللها بكافة الطرق المناسبة في جميع المجاالت الممكنة دون استثناء، 

لة بمنح  أجاز النظام مالك البراءة في استعمال حقه االستئثاري بما يتعارض مع هذا الهدف، ألي طرف ثالث أن يتقدم للجهة المخوَّ

لحصول على ترخيص إجباري الستغالل اختراع ثبت أنه تقدَّم بعرٍض مناسٍب لمالكه للحصول على التراخيص اإلجبارية بطلب ا

وتعسَّف مالك البراءة في استعمال حقِّه، ترخيص اختياري باستغالله وفق شروط تجارية مناسبة ونظير مقابل مادي معقول، 

/أ( على أن من حاالت جواز منح 02ن المادة )( م0، فنصت الفقرة )ورفض الترخيص بعد مفاوضات امتدت لمدة معقولة

جهوًدا في سبيل الحصول على  -خالل مدة معقولة -أنه قد بذل  الترخيص اإلجباري أن يثبت طالبالترخيص اإلجباري: "

 ".ترخيص تعاقدي، وفقًا لشروط تجارية معقولة، ومقابل مادي معقول

يعني –ال يجوز السماح بهذا االستخدام "من أنه  TRIPSاتفاقية أتى متوافقا مع ما تمَّ التنصيص عليه في وهذا النص 

إال إذا كان من ينوي االستخدام قد بذل جهوًدا قبل هذا االستخدام  -الترخيص باستغالل االختراع بدون موافقة صاحب الحق

 تكلَّل بالنجاح في غضونللحصول على ترخيص صاحب الحق في البراءة بأسعار وشروط تجارية معقولة، وأن هذه الجهود لم 

 . (4)فترة زمنية معقولة"

وجب أحيث جعل عبء اإلثبات في هذه الحالة على طالب الترخيص، قد  المنظم السعودي في النص السابقأن ههنا ويالحظ 

 للحصول على ترخيص اختياري،تفاوض مع مالك البراءة قد بإثبات ما يفيد أنه هو أن يقوم  النظام عليه

                                        
 (. 322، ص 0235( )القرشي، 1)

 (. 322-325، ص 0235( )القرشي، 2)

/رابعا( على أنه من الحاالت التي يجوز للدولة فيها منح تراخيص إجبارية: "إذا لم يقم صاحب البراءة باستغاللها في 01( )تنص المادة )3)

ه أو بموافقته أو كان استغاللها غير كاٍف، رغم مضي أربع سنوات من تاريخ تقديم طلب البراءة، أو ثالث سنوات جمهورية مصر العربية بمعرفت

 من تاريخ منحها أيهما أطول، وكذلك إذا أوقف صاحب البراءة استغالل االختراع بدون عذر مقبول لمدة تزيد على سنة" 

 /ب( من اتفاقية تربس(. 13( )المادة )4)
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مناسبة  تجاريةٍ  عرض شروطٍ أنه قد قام ب، ووالردود زمنية كافية لتبادل العروضمدةً قام بمحاوالت جادَّة خالل أنه قد و 

 .(1)معقولة تتناسب مع االختراع وطبيعته، ومع ذلك تعسَّف مالك البراءة في استعمال حقِّه وأسعارٍ 

لطبيعة االختراع وأهميته، ومدى  تهامناسب، ومدى الترخيصالشروط التي عرضها طالب هذه ويخضع تقدير معقولية 

 -الحكم على مدة التفاوض بكونها مدةً معقولةمدى لالختراع، و من قبله ومعقوليته بالنسبة مالءمة المقابل المادي المعروضِ 

تقنية، وهي اليخضع جميع ذلك للجهة المسؤولة على منح التراخيص اإلجبارية في المملكة، وهي مدينة الملك عبد العزيز للعلوم و

 .(2)الجهة التي يتقدم لها طالب الترخيص بما يفيد ذلك من إثباتات

ولمالك البراءة إذا أراد أن يتظلم من قرارات المدينة، فله التقدم بتظلمه للجنة المختصة بالنظر في جميع المنازعات والطعون 

( من النظام السعودي لبراءات 23-15مهامها في المواد )في القرارات الصادرة بشأن وثائق الحماية، والمنصوص عليها وعلى 

 االختراع.

 للحّد من أعمال المنافسة غير المشروعة:منح الترخيص اإلجباري  -

قد يتعسف مالك البراءة أحيانا في استعمال حقه في استغالل البراءة على نحٍو يخالف قواعد المنافسة المشروعة، وحينئذ 

هدفها منع هذه الممارسات المضادة لقواعد المنافسة أو للدولة التدخل بمنح تراخيص إجبارية ( 1//أ02في مادته ) أجاز النظام

ل عليه في تحديد األعمال المضادة للمنافسة، وهو: "أن يكون صدر  الحد  منها، ت المادة على الضابط العام الذي يعوَّ وقد نصَّ

 .(3)ير المشروعة"بشأنها قرار  أو حكم  يقضي بأنها من أعمال المنافسة غ

 ومن أمثلة هذه األعمال المضادة للمنافسة وفقا لألنظمة السعودية على سبيل المثال:

 افتعال وفرة مفاجئة في السلع والخدمات، بحيث يؤدي تداولها إلى سعر غير حقيقي يؤثر في باقي المتعاملين باألسواق. -3

 جزئية عن منشأة أو منشآت معينة.حجب السلع والخدمات المتاحة في السوق بصفة كلية أو  -0

 بيع السلعة بسعر أقل من التكلفة بهدف إخراج منافسين من السوق. -1

غ من أجل الحد  من دخولها السوق. -2  رفض التعامل مع منشأة أخرى دون مسو 

منافسة.... لالسلع والخدمات المعدَّة للبيع بالزيادة أو الخفض أو التثبيت أو بأي صورة أخرى تضر با التحك م في أسعار -5

   .(4)إلى غير ذلك من األعمال المنصوص عليها في النظام

 ة:وميالصحة العمو للمصلحة العامة اإلجباريمنح الترخيص  -

أتاحت االتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية منح التراخيص اإلجبارية من قبل الدولة ألغراض المنفعة العامة غير 

  ال الحصر: على سبيل المثالومن ذلك  ،دولةفي اللمصلحة عامة المحقِّقة غراض األالتجارية، ك

 للدولة. المحافظة على األمن القومي -3

  .على الصحة العامة في الدولة المحافظة -0

 .على سالمة البيئة والغذاء المحافظة -1

                                        
 (. 015، ص 0236( )القليوبي، 1)

 (. 312، ص 0235( )القرشي، 2)

 ( من نظام براءات االختراع السعودي(. 1/أ/02( )المادة )3)

 هـ(.2/5/3205بتاريخ  05وما بعدها، وينظر: نظام المنافسة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 332، ص 0235( )القرشي، 4)
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 حاالت الطوارئ.مواجهة  -2

 دعم الجهود الوطنية في تنمية القطاعات الحيوية من االقتصاد الوطني. -5

االستفادة من االختراع المحمي  ضرورة تستلزمو ،نحو ذلك من المصالح العامة التي ال تنطوي على أغراض تجارية أو -6

  .(1)بالبراءة

وفي المادة  TRIPSاتفاقية /ب( من 13المادة ) ورد التنصيص على جواز منح التراخيص اإلجبارية في هذه الحالة فيوقد 

  من النظام. (0/أ02)

النظام لمنح الترخيص اإلجباري في هذه الحاالت الدخول مع مالك البراءة في تفاوض من أجل الحصول على ولم يشترط 

مع  دون سبق تفاوض ترخيص اختياري باستغالل االختراع، بل أجاز للدولة منح الترخيص اإلجباري في هذه الحاالت مباشرةً 

باالستغالل؛ ألن الحاجة في مثل هذه الحاالت ماسَّة قد ال يتأتى مالك البراءة ودون عرض شروط معقولة للحصول على موافقته 

معها الدخول مع المالك في مفاوضات، غير أن المنظم وضع مجموعة من الضوابط المهمة لمنح الترخيص اإلجباري في هذه 

 وهي:الحالة، 

ٍل من قِبلها. -3  أن يكون الترخيص اإلجباري ممنوًحا لجهٍة حكومية أو شخٍص مخوَّ

تكون الغاية منه تحقيق المصلحة العامة أو مواجهة حالة الطوارئ أو دعم الجهود الوطنية على النحو المشار إليه أن  -0

 سابقا.

 أن يكون الغرض منه غير تجاري. -1

 .(2)أن يتم إعالم مالك البراءة فور منح الترخيص اإلجباري -2

، من أهم القيود الواردة على البلدانة العامة في من أجل المحافظة على الصح ةخيص اإلجبارياالترالسماح بمنح ويعد  

 ومن أجل ذلك ،األوبئة والجوائح أزمنةفي  من األدوية واللقاحات حاجتها تغطيةلدول في ل هامة   ه وسيلة  البراءات الدوائية؛ ألن

على تضمين تشريعاتها وقوانينها الوطنية التنصيص على منح التراخيص  التجارة العالمية حرصت الدول األعضاء في منظمة

والمستفادة من  TRIPSالواردة في اتفاقية ، مستغلين في ذلك المرونة هاعلى الصحة العامة في بلدان الدوائية اإلجبارية محافظةً 

حة جدا أو في حاالت االستخدام غير "حالة وجود طوارئ قومية أو أوضاع أخرى مل النص الوارد فيها، وهو عبارة:تفسير 

من حاالت تعدُّ قطعا  إال أنهاهذه العبارة نصا، في ذكرها ، ومقتضيات الصحة العامة وإن لم يرد (3)التجاري ألغراض عامة"

ا الطوارئ القومية ومن األوضاع الحرجة  .(4)المنصوص عليها في االتفاقية جد ً

 التراخيص اإلجبارية:المطلب الثالث: الشروط العامة لمنح 

ه من شروط خاصة بكل حالة طاشترط المنظم بعضا من الشروط العامة الالزمة لمنح التراخيص اإلجبارية إضافةً لما اشتر

 من الحاالت التي يمنح فيها الترخيص على النحو الذي سبق بيانه.

 

                                        
 وما بعدها(.  022، ص 0236( )القليوبي، 1)

 ( من نظام البراءات السعودي(. 0/أ/02( )مادة )2)

 /ب( من اتفاقية تربس(. 13( )المادة )3)

 ( 11، ص 0202( )بن قطاط، 4)
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 ومن الشروط العامة التي اشترطها النظام ما يلي:

 :(1)ة على تعويض عادلحصول مالك البراءأوال: 

اشترط النظام في جميع الحاالت التي يتم فيها منح تراخيص إجبارية تعويض مالك البراءة بتعويض ماليٍّ عادٍل مقابل 

 االستغالل اإللزامي، حتى وإن كانت التراخيص اإلجبارية ممنوحةً بسبب الطوارئ القومية أو المنفعة العامة والصحة العمومية؛

ر  لمالك البراءة بمقتضى حق الملكية، فوجب حصوله على العوض العادل،   اليكون العوض عادال إوال ألن التعويض حقٌّ متقرِّ

وتتولَّى اللجنة المشكلة بقرار مجلس الوزراء  ،(2)والعائد الناتج من استغالله القيمة االقتصادية لالختراع هفي تقدير يعور إذا

ويحق لمالك البراءة أو المرخَّص له التظلم بخصوص التعويض المقدَّر أمام  .كما نصَّ على ذلك النظامتقدير التعويض العادل، 

 ( من النظام.15اللجنة المنصوص عليها في المادة )

 ح له:ن  ا على من م  ثانيا: أال يكون الترخيص حصرً 

بحيث إذا بدا للجهة على من منحت له؛ ( في التراخيص اإلجبارية أال تكون حصرية 5/أ/02اشترط النظام في مادته )

ف منح ترخيص إجباري لطر )وهي مدينة الملك عبد العزيز للعلوم زالتقنية( المسؤولة عن منح التراخيص اإلجبارية بالمملكة

لة و، وال بد  أن يكون للمدينة أسباب معقآخر، كان لها ذلك، وفق الشروط والضوابط المعمول بها في منح التراخيص اإلجبارية

ًرا لمنح تراخيص إجبارية إضافية، كما لو كان استغالل األول غير محقِّق لألهداف التي منح الترخيص من أجلها، أو  تصلح مبرِّ

 .(3)كانت المصلحة العامة تقتضي ذلك، أو نحو ذلك من المبررات

ص له إجباريًّا باستغالل االختراع في الحدود والنطاق والمدةثالثا:   المحدَّدة في قرار الترخيص: التزام المرخَّ

ته بما يقتضيه الغرض الذي منح الترخيص، ومدَّ  أن يحدد قرار الترخيص نطاقَ ( على أنه ال بدَّ من: "2/أ/02نصت المادة )

ويكون الترخيص خاضًعا لإلنهاء إذا انتهت األوضاع التي من أجلها منح الترخيص، ولم يكن من المرجح تكرار  ،من أجله

 ".ص لهحدوثها، مع مراعاة المصالح المشروعة للمرخَّ 

/ج(، ففيها أنه يجب أن: "يكون نطاق ومدة 13في المادة ) TRIPSويتوافق هذا النص مع ما تم التنصيص عليه في اتفاقية 

 هذا االستخدام محدودين بخدمة الغرض الذي أجيز من أجله االستخدام".

ًدا قرار الترخيصإن ف وبناء عليه، دون  بمدة زمنية، وال يجوز أن يصدر على اإلطالق اإلجباري ال بدَّ وأن يكون محدَّ

د القرار  أن ي ح -أيضا– ، كما يشترطتحديد الترخيص من حيث المكان والكمية وشروط اإلنتاج وغير ذلك من القواعد  نفس ه نطاقَ  دِّ

ةً جميع هذه التقديرات أن تكون مناسبواإلجراءات التي يجب على المرخَّص له إجباريا اتباعها خالل مدة الترخيص، ويشترط في 

 .لتحقيق الهدف الذي من أجله تم منح الترخيص اإلجباري

 نهاء الترخيص اإلجباري قبل انتهاء مدته:إ -

 إذا انتهت األوضاع التي من أجلها منح الترخيص، خاضعا لإلنهاء"نصَّ النظام على أن الترخيص اإلجباري يكون 

                                        
مقدار التعويض، على أن  تعويًضا عاداًل، وتتولى اللجنة تحديد براءة االختراع ( من النظام على أنه: " يعوض مالك2/أ/02( )نصت المادة )1)

 يلتزم المرخَّص له بالوفاء به"

/ح( من التربس على أنه: "تدفع لصاحب البراءة تعويضات كافية حسب ظروف كل حالة من الحاالت، مع مراعاة القيمة 13كما نصت المادة )

 االقتصادية للترخيص"(.  

 (. 102، ص 0236( )القليوبي، 2)

 (. 302، ص 0235القرشي، ، 106، ص 0236( )القليوبي، 3)
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فأعطى المنظم من خالل هذا النص للمدينة حق  إنهاء الترخيص اإلجباري قبل انتهاء  ،ولم يكن من المرجح تكرار حدوثها" 

وائي منح ترخيص د -مثال–كما لو تمَّ مدته إذا تبيَّن أن األسباب التي من أجلها تم  منح الترخيص اإلجباري قد ارتفعت وزالت، 

نح من م الوباء بعد عامين ثم انتهى هذا، داخل البلد ء معيَّنلمكافحة وباإلنتاج دواٍء محمي بالبراءة إجباري لمدة ثالث سنوات 

ح تكرار حدوثه مرة أخرى،  الترخيص،  .(1)فيجوز حينئذ إنهاء الترخيص قبل مدتهولم يكن من المرجَّ

ا ي ً ولما كان قرار إنهاء الترخيص اإلجباري قبل مدَّته من القرارات التي تضر  بمصلحة الشركة الوطنية المرخص لها إجبار

، وتعويضه عن المدة المتبقية، المشروعة المرخَّص له باستغالل االختراع محل  البراءة، اشترط المنظم ضرورة مراعاة مصالح

الترخيص بهذا االستخدام لإلنهاء، شريطة منح حماية ، وفيها أنه: "يخضع تربس/ز( من اتفاقية 13وهو ما أكدته نص المادة )

لألشخاص الذين أجيز لهم ذلك االستخدام إذا انتهت، وعندما تنتهي األوضاع التي أدت لذلك الترخيص كفاية للمصالح المشروعة 

  ولم يكن من المرجح تكرار حدوثها".

أن يكون الهدف من منح الترخيص اإلجباري هو توفير احتياجات السوق المحلية إال في حالة منح الترخيص للحّد من رابعا: 

 مشروعة:أعمال المنافسة غير ال

لما كان السبب الرئيس لمنح التراخيص اإلجبارية، هو تغطية احتياجات المجتمع من هذا االختراع بعد أن ثبت عدم تغطيتها 

اشترطت األنظمة والتشريعات هذا الشرط، وقد تم التنصيص عليه في المادة  -من مالك االختراع وعدم توفيرها بصورة كاملة

 األسواق المحلية". أساًسا ألجل توفير االختراع أو التصميم في اإلجباريالترخيص  (: "أن يمنح1/أ/02)

وبناء عليه، فإنه يشترط التأكد قبل منح الترخيص لشخص آخر، أن يكون هذا الشخص مالًكا لإلمكانات الفنية والمالية 

 .(2)ذٍ ال فما الفائدة من منح الترخيص حينئوالتقنية الكافية الستغالل االختراع بالكفاءة والكمية المطلوبة لسد  حاجة المجتمع وإ

ة التي ت عد  من أعمال المنافسواستثنى المنظم من هذا الشرط، ما لو كان منح الترخيص اإلجباري بسبب الحد  من الممارسات 

نها صدر بشأغير المشروعة، فنص على أنه: "يستثنى من هذا الحكم، إذا كانت الغاية من الترخيص المنع أو الحد من ممارسات 

 منح تراخيص إجبارية الختراعٍ  مطلقا ال يجوز. وعلى هذا ف(3)قرار أو حكم يقضي بأنها من أعمال المنافسة غير المشروعة"

مع توافر المنتج المحمي في األسواق المحلية بصورة كافية، وذلك في جميع الحاالت التي يجوز فيها منح هذه  محميٍّ بالبراءة

لة واحدة فقط، وهي أن يكون المنتج متوفًِّرا في األسواق المحلية لكن بشروط وأسعار تتنافى مع المنافسة التراخيص، إال في حا

 .(4)المشروعة، أو تم استغالله بممارسات وأعمال مضادة للمنافسة المشروعة المبينة في األنظمة

 البت في كل طلب ترخيص إجباري على حدة:خامسا: 

 TRIPS"، وهو شرط متوافق مع ما نصت عليه اتفاقية على حدة في كل طلبٍ  على: "أن يبتَ ( 6/أ/02اشترطت المادة )

 /أ( من لزوم "دراسة كل ترخيص باالستخدام في ضوء جدارته الذاتية".13في المادة )

اريا بكأن تعطي الدولة مثال ترخيصا إج، ويهدف هذا الشرط إلى منع الدول والحكومات من منح "تراخيص إجبارية شاملة"

لكل لقاحات كورونا المحمية بالبراءة، بغض النظر عن اختالف هذه اللقاحات واختالف الشركات المنتجة لها، وتتيح ألي شركة 

 TRIPSوطنية تصنيع ما شاءت من هذه اللقاحات بناء على هذا الترخيص اإلجباري الشامل، فإن هذا أمر  غير جائز وفقا التفاقية 

                                        
 (. 022، ص 0203، حواس، 312، ص 0235( )القرشي، 1)

 (. 102، ص 0236( )القليوبي، 2)

 من النظام(.  1/أ/02( )المادة 3)

 (. 026، ص 0203( )حواس، 4)

http://www.ajrsp.com/


 م 2022-5-5| تأريخ اإلصدار:  لسابع والثالثونالمجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار ا

 
    

 

 

   www.ajrsp.com                                                                                                                        24 

 ISSN: 2706-6495 

 
ية، والمتعيَّن على الجهة المانحة للترخيص النظر في كل  طلب ترخيص على حدة، ودراسته استقالال عن ووفقا للتشريعات الوطن

؛ بناء على أن الترخيص اإلجباري يعد  استثناًء من القاعدة األصلية، فال يجوز التوسع غيره، من حيث جداره الذاتية من عدمها

 .(1)فيه إال وفق الحاجة

            *          ** 

 المبحث الثالث: دور التراخيص اإلجبارية في مواجهة جائحة كورونا:

 المطلب األول: إمكانية إصدار تراخيص إجبارية في المملكة العربية السعودية لمواجهة أزمة كورونا: 

ج دوائي نتمي أل ةخيص إجباريامنح تر يعطي لمدينة الملك عبد العزيز الحقَّ في اتضح من خالل العرض السابق أن النظام

ق هو ما يتوافولمحافظة على الصحة العامة في البالد، كحالة ا ،لمنفعة العامةا وأ القومية، حاالت الطوارئ ؛ فيمحمي بالبراءة

 .تربستمام االتفاق مع نصوص اتفاقية 

أن تمنح تراخيص دوائية إجبارية لشركاتها  -تشريعاتها هذا النص ضمَّنتوأي دولة أخرى -وبناء عليه، فإن بإمكان المملكة 

رخيص وسيكون هذا )الت ،الوطنية، إلنتاج أي دواء أو لقاح محمي بالبراءة ثبتت فعاليته في مكافحة هذا المرض من غير استثناء

قد نصت ة الوطنيوانين البلدان وتشريعاتها اإلجباري( بمثابة طوق النجاة لنا جميعا في العبور من هذه األزمة، ال سيما وأن معظم ق

 .(2)بالفعل على "منح التراخيص اإلجبارية للمنفعة العامة" كما هو حال النظام السعودي وغيره من قوانين البلدان

أكثر من  الفعلب وقعتقد العالم، إال أنها  بلدانجبارية " وإن كانت قليلة التنفيذ في اإلدوائية التراخيص ال" سياسةمعلوم  أن و

ا واجهتا حالة طوارئ صحية فيما يخص دولتا البرازيل وتايالند في وقت سابق لمَّ  الجأت إليهحيث  العالم، في بعض دول مرة

، والذي على إثره تم منح تراخيص إجبارية لبعض الشركات الوطنية بتصنيع بعض أدوية اإليدز دمرض اإليدز المتفشي في البال

واألمر نفسه فعلته الواليات المتحدة األمريكية (، والمنفعة العامة ظلة )مواجهة حالة الطوارئ الصحيةالمحمية بالبراءة، تحت م

كة باير شر) الواليات المتحدة هددتفحينها إثر الهجوم عليها بالجمرة الخبيثة،  ؛للخطر بالدها عندما تعرضت الصحة العامة في

جبارية تراخيص إ أو اللجوء إلى منح ،ض سعر الدواءيخفتوألزمتها بها، وقت بالبراءة المحمي)سيبرو( والمالكة لدواء  (األلمانية

  .(3)إلى غير ذلك من الوقائع التاريخية السابقة للشركات الوطنية ... عليه

 ووباء عابر للحدود، تسبب في فرضالسابقة؛ ألننا بإزاء جائحة عالمية، وال شك أن جائحة كورونا أشد بكثير من الحاالت 

 .وأودى بحياة الماليين من البشر حول العالمحالة الطوارئ في البلدان، 
 

 المطلب الثاني: إعالن الدوحة الوزاري ودوره في تعزيز موقف الدول النامية في الحصول على اللقاحات:

 لبلدان الغنية والقادرة على التصنيع، والتي تمتلك منهذا ولما كانت سياسة "التراخيص الدوائية اإلجبارية" تفيد الدول وا

محلي ؛ لتغطية حاجة السوق الداخل أراضيهاالمنتج الدوائي المحمي بالبراءة  تصنيعما يمكنها من اإلمكانات المادية والتكنولوجية 

نيع، كما هو الحال في الدول النامية واألقل من هذه األدوية، إال أن كثيًرا من بلدان العالم قد ال تمتلك هذه اإلمكانيات الالزمة للتص

 نموا، 

                                        
 (. 025، ص 0203، حواس، 310، ص 0235( )القرشي، 1)

 05، ص 0202وما بعدها، الصرصري،  322، ص 0202، بن يحيى، 11ص  ،0202وما بعدها، بن قطاط،  312، ص 0232( )العرمان، 2)

 وما بعدها(   306، ص 0203وما بعدها، العنزي، 

 (. 322، ص 0202، بن يحيى، 303- 302، ص 0235( )القرشي، 3)
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نجاة لهذه البلدان في العبور من هذه األزمة وتوفير اللقاحات الالزمة لشعوبها  وفي ظني أن إعالن الدوحة الوزاري يعد  طوقَ 

 بأسعار مناسبة.

ال سيما ،  TRIPSففي وقت سابق استشعرت الدول النامية هذا المخاطر، وبان لها وجه القصور في بعض نصوص اتفاقية 

المحلي  حاجة السوق تغطيةأجل  من، فيما يخص إلزام االتفاقية الدول األعضاء بمنح التراخيص اإلجبارية لإلنتاج المحلي فقط

الذي ورد في المادة اء المنتج بالترخيص اإلجباري خارج حدود الدولة، وهو النص بتصدير الدولها داخل الدولة دون السماح 

ختراع ألغراض توفير اال -يعني الترخيص اإلجباري-: "يجيز البلد العضو هذا االستخدام أساًسا ، ونصه أنه/و( من االتفاقية13)

 في األسواق المحلية في ذلك البلد العضو".

ول التي ال تمتلك بنية صناعية متخصصة في الصناعة الدوائية لن تستفيد مطلقا من سياسة وبناء عليه، فإن غالبية الد

هي أو دواء و "الترخيص الدوائي اإلجباري" في وجود هذا النص؛ إذ أي فائدة ستعود على الدولة من منح ترخيص إجباري للقاحٍ 

 مكانيات لتصنيعه داخل أراضيها؟!.ال تملك اإل

لشركات الوطنية ترخيصا إجباريا باستغالل دواء محمي بالبراءة يستلزم دفع تعويٍض عادل للشركة كما أن منح الدولة ل

غ سياسة "الترخيص تربس/ح( من ال13المالكة للدواء بالبراءة، وفقا لنص المادة ) ، األمر الذي شكَّل عقباتٍ أمام الدول النامية، وفرَّ

 الدول.الدوائي اإلجباري" من مضمونها فيما يخص هذه 

منظمة التجارة العالمية، في لدول األعضاء في ت هذه العقبات على دائرة النقاش في المؤتمر الوزاري الرابع لحَ رِ وقد ط  

والصحة العامة"، والذي طالبت فيه  تربسبشأن "اتفاقية  م32/33/0223-1في "الدوحة" في الفترة من  ، والمنعقددورته الرابعة

د الصحة في بلدانها. بسترالدول النامية مجلَس ال  بإيجاد حلوٍل سريعة لهذه العقبات التي تهدِّ

 ربستوقد نتج عن هذا المؤتمر إعالنان، أحدهما يتضمن برنامج عمل المنظمة في الفترة القادمة، والثاني بشأن اتفاقية 

يرها وتفس تربسادة الكاملة من أحكام الاإلعالن الثاني على أحقية جميع الدول األعضاء في االستفهذا والصحة العامة، وقد أكَّد 

 .(1)ال سيما في النصوص التي تنطوي قدر مناسب من المرونة؛ للمحافظة على الصحة العامة ،بما يخدم مصالحها

( من االتفاقية بما يخدم مصالح الدول النامية، وتم  التنصيص في اإلعالن على 13وبناء عليه، فقد تمَّ بالفعل تفسير المادة )

أحقية الدول األعضاء في منح التراخيص اإلجبارية في الحاالت التي تراها مناسبة للمحافظة على الصحة العامة في بلدانها، وأن 

ا بما تراه مناسبا ألوضاعها، كما هو وارد للدول األعضاء الحق الكامل في تفسير حاالت الطوارئ القومية والحاالت الحرجة جد ً 

 ، ونصهما:اإلعالن في الفقرتين )ب ، ج( من

")ب(: تأكيد حق الدول األعضاء في منح التراخيص اإلجبارية وتحديد الحاالت التي تمنح فيها هذه التراخيص. 

من اتفاقية التربس لمنح التراخيص اإلجبارية ليست واردة على  13وهذا يعني أن الحاالت التي ذكرتها المادة 

ومن ثم يجوز للدول األعضاء في منظمة التجارة العالمية إذا توفرت سبيل الحصر وإنما وردت على سبيل المثال، 

أن تمنح تراخيص إجبارية في الحاالت األخرى التي تقدرها خالف الحاالت التي  13الشروط التي ذكرتها المادة 

تربس، وهي: وجود طوارئ قومية أو أوضاع ملحة جدا، االستخدام غير التجاري ألغراض  13ذكرتها المادة 

 امة، تصحيح ممارسات مضادة للمنافسة، ارتباط االختراع باختراع سبق منحه براءة.ع

 

                                        
 (. 32،31، ص 0222( )الصغير، 1)
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)ج(: تأكيد حق الدول األعضاء في تحديد معنى الطوارئ القومية، أو األوضاع الملحة جدا، ويمكن أن يدخل في 

 ئر األوبئة".عداد ذلك أزمات الصحة العامة المتعلقة باإليدز والعدوى بفيروسه، والسل والمالريا وسا

كما تضمن البند السادس من اإلعالن إقرار الدول األعضاء بالصعوبات التي تواجهها الدول النامية في االستفادة من 

 ربستسياسة الترخيص اإلجباري؛ لعدم توفر اإلمكانيات الالزمة للصناعة الدوائية المحلية، وألزم اإلعالن مجلس ال

  .(1)م0220بإيجاد حل سريع لهذه المشكلة والرفع بمقترحه للمجلس العام للمنظمة قبل نهاية عام 

بالسماح بتصدير المنتجات الدوائية التي تم تصنيعها  م0221أغسطس من عام  12في وبالفعل قرر المجلس العام للمنظمة 

دوية وفق شروط وضوابط معينة، مع التنصيص على منع بالترخيص اإلجباري إلى الدول التي ال تملك قدرة على تصنيع األ

ازدواج التعويض الذي سيدفع إلى الشركة المالكة لبراءة الدواء، بحيث ال تحصل الشركة المالكة للبراءة إال على تعويض واحد 

 .(2)من الدولة المانحة للترخيص اإلجباري دون الدولة المستوردة منها

 وقد نص القرار على: 

رة للمنتجات الدوائية المحمية بالبراءة 13تطبيق ما يقضي به نص المادة )"إيقاف  ( )و( من إلزام الدولة المصد 

 بأن يكون الترخيص اإلجباري الذي تمنحه أساسا لتغطية احتياجات السوق المحلي، وذلك بالشروط التالية:

 يتضمن اإلخطار ما يلي:)أ(: أن تقوم الدولة المستوردة للدواء بإخطار مجلس التربس، على أن 

 تحديد أسماء األدوية والكمية المتوقعة التي تحتاجها. .3

 تأكيد أن الدولة المستوردة المؤهلة ليس لديها القدرة على تصنيع المنتج الدوائي، أو أن قدرتها ضعيفة. .2

منحت أو عندما يكون الدواء المستورد محميا ببراءة اختراع في الدولة المستور دة يجب أن تكون قد  .1

 تربس، وهذا القرار. 13لديها النية في أن تمنح ترخيصا إجباريا وفقا لشروط المادة 

 )ب(: يجب أن يتوفر في الترخيص اإلجباري الذي تمنحه الدولة المصدرة للدواء الشروط التالية:

والتي  ة،أن يحدد الترخيص اإلجباري الكمية الضرورية التي ستصنع لتلبية احتياجات الدولة المستورد .3

 تم إخطار مجلس التربس بها.

يجب تمييز المنتجات محل الترخيص اإلجباري بوضوح؛ للداللة على أنه يتم إنتاجها وفقا للنظام الصادر  .2

به هذا القرار، وذلك عن طريق تغليفها بأغلفة أو عبوات مميزة أو وضع عالمات عليها أو تلوينها أو 

 أن يكون تمييزها ظاهرا، وال يكون له تأثير يذكر على سعرها. اتخاذ شكل مميز للمنتجات ذاتها، بشرط

ص له في الدولة المصدرة قبل بدء الشحن أن ينشر على الموقع اإللكتروني المعلومات يجب  .1 على المرخَّ

 التالية:

 الكميات التي سوف يتم شحنها بموجب الترخيص اإلجباري. -

                                        
ديها ل ( )نص  البند السادس من اإلعالن على أنه: "نحن نعترف بأن البلدان أعضاء منظمة التجارة العالمية التي يفتقر قطاع الصناعات الدوائية1)

جب وإلى القدرات الكافية لصناعة الدواء أو ال يمتلكها على اإلطالق، قد يواجهون صعوبات في االستفادة الفعالة من التراخيص اإلجبارية بم

لشأن االتربس، ونحن نوصي المجلس االستشاري التفاقية التربس بإيجاد حل سريع لهذه المشكلة، وبرفع تقرير إلى المجلس العام عما فعله في هذا 

 ".   0220قبل نهاية عام 

 (. 02،01، 0202، الصرصري، 36،35، ص 0222( )الصغير، 2)
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 المالمح المميزة للمنتجات محل الترخيص. -

على الدولة المصدرة إخطار مجلس التربس بأنها أصدرت الترخيص اإلجباري، وبيان الشروط الخاصة  )ج(: يجب

بإصداره، ويجب أن تشمل المعلومات التي تقدمها اسم وعنوان المرخص له، والمنتجات محل الترخيص، الكميات 

 ". الخالترخيص بها، الدولة أو الدول التي سيتم الشحن إليها، ومدة الترخيص...

"كما تتضمن القرار وضع قواعد بشأن كفاية التعويضات التي تدفع لصاحب البراءة وعدم ازدواجها، حتى يقضي 

دولة في الالقرار أنه عندما يتم منح ترخيص إجباري في الدولة المصدرة، فإن التعويض الذي يمنح لمالك البراءة 

ندما يتم منح ترخيص إجباري في الدولة المستورة من )ح( .... وع 13المصدرة يجب أن يكون كافيا وفقا للمادة 

أجل االستيراد يوقف إلزامها بدفع تعويض لمالك البراءة مقابل الترخيص اإلجباري بشأن تلك المنتجات التي سبق 

  .(1)دفع تعويض لمالك البراءة مقابل إنتاجها"

حلي ًا أن تصنيع الدواء مجارة العالمية، والتي ال تمتلك إمكانية وبناء عليه، فإنه يحق ألي دولة من الدول العضاء في منظمة الت    

في هذه و، هذه الدولة من هاستيرادثم الدواء المحمي، هذا منح تراخيص إجبارية بإنتاج ل قادرة على تصنيعه تتفق مع دولة أخرى

دون أن تتحمل  ،تصنيعدولة ال لها إجباريا داخلالشركة المرخص  تدفعهللشركة المالكة للبراءة،  واحدٍ  الحالة سيكتفى بدفع تعويضٍ 

 .أي تعويض للشركة المالكة للبراءة المستوردةالدولة 

، حيث قامت مباشرة بتعديل تشريعاتها الوطنية بما يفيد وقد كانت دولة كندا هي أول الدول التي بادرت بتطبيق هذا القرار

لتصنيع األدوية المحمية بالبراءات بغرض تصديرها  تراخيص إجباريةإمكانية السماح لشركات األدوية الوطنية بالحصول على 

م ترخيصا إجباريا لصناعة أدوية لإليدز محمية 0221وأصدرت في عام  .(2)إلى الدول النامية التي ال تمتلك إمكانيات التصنيع

بالبراءة من أجل تصديرها إلى دولة رواندا التي ال تمتلك اإلمكانات االزمة لتصنيعه، وذلك باالستناد إلى إعالن الدوحة المشار 

 .(3)إليه

م قرارا بتعديل المادة 0225في ديسمبر من عام  والجدير بالذكر أن الدول األعضاء في منظمة التجارة العالمية قد اتخذت

( مكرر إلى االتفاقية، والتي 13( من اتفاقية التربس بما يتوافق مع هذا القرار السابق ذكره، وتم بموجب ذلك إضافة المادة )13)

صنيع هذه متلك قدرة على تيتم من خاللها السماح بتصدير المنتجات الدوائية المنتجة بالتراخيص اإلجبارية إلى الدول التي ال ت

عديل حيز بحيث يدخل الت فتح باب إقرار الدول لهذا التعديلاألدوية، مع منع ازدواجية التعويض على النحو السابق بيانه، وقد تم 

ل يوتوالت التصديقات من الدول على هذا التعدالتعديل بعد التصديق عليه من ثلثي الدول األعضاء في منظمة التجارة العالمية، 

( دولة، ومع كثرة مناشدات 23م عدد )0235عبر السنوات الماضية، حتى بلغ عدد الدول التي صدقت على التعديل في سبتمير عام 

م، 0232الدول النامية لبقية الدول تم بالفعل دخول هذا التعديل حيز التنفيذ بعد تصديق ثلثي الدول األعضاء في مارس من عام 

مام الدول النامية لالستفادة من سياسة "التراخيص الدوائية اإلجبارية"، وهي سياسة ناجعة دون شك حتى أصبح الطريق مفتوحا أ

 لمواجهة أزمة احتكار اللقاحات من قبل الشركات الكبرى. 

 

                                        
 . 36، ص 0222( الصغير، 1)

 (. 36 ، ص0222( )الصغير، 2)

 (. 302، ص 0235( القرشي، 3)
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 الخاتمة:

 هذا، وبعد العرض السابق نستطيع أن نخرج بعدة نتائج مهمة، وهي:

لشركات األدوية مقيَّدة في االتفاقيات والتشريعات الوطنية ببعض القيود الهامة التي الحقوق االستئثارية الممنوحة أن : أوال

 يمكن اللجوء إليها من قبل الدول والحكومات إذا لزم األمر.

: سياسة "التراخيص الدوائية اإلجبارية" من أهم االستثناءات الواردة على البراءات الدوائية، وتؤيدها التربس والقوانين ثانيا

 وطنية بما فيها النظام السعودي.ال

: يمنح النظام السعودي كغيره من معظم قوانين الدول حق  اللجوء للترخيص الدوائي اإلجباري في حاالت محدَّدة وفق ثالثا

 ضوابط وشروط معينة.

قومية، : من الحاالت التي يمكن فيها منح ترخيص إجباري وفقا للنظام السعودي والتربس، حاالت الطوارئ الرابعا

 والمصلحة العامة، والصحة العمومية في البالد.

: يمكن للملكة العربية السعودية استنادا للتربس والنظام أن تمنح تراخيص إجبارية على أي لقاح أو دواء ثبتت فعاليته خامسا

 في مواجهة جائحة كورونا، متى أرادت المملكة فعل ذلك.

نموا في مواجهة هذه الجائحة االستناد إلى قرار مؤتمر الدوحة الوزاري والمادة : كما يمكن للدول النامية واألقل سادسا

 ( مكرر من التربس في منح تراخيص إجبارية الستيراد األدوية واللقاحات الالزمة لمواجهة الجائحة.13)

ركات ي الضغط على شحكومات الدول المتقدمة وصانعي القرار والسياسات تقع على عاتقهم مسؤولية كبيرة ف: فإن وأخيرا

من أجل تعليق براءات االختراع الدوائية عن اللقاحات لمدة كافية للعبور  األدوية الكبرى المالكة لبراءات اختراع هذه اللقاحات،

 من هذه الجائحة، وإال فعليها أن تدعم فكرة منح الدول "تراخيص إجبارية" لهذه اللقاحات، حتى نستطيع أن نعبر جميعا هذه األزمة

 بسالم. وهللا تعالى الموفق والهادي إلى سواء السبيل.

 شكر وتقدير:

في ختام هذه الدراسة نتوجه بالشكر والتقدير إلى عمادة البحث العلمي بجامعة حائل بالمملكة العربية السعودية على دعمها 

 (.-23032RGالمشروع البحثي رقم )لهذه الدراسة في 

 

 المراجع:

". مجلة القانون الدولي والتنمية تربس(. "براءات االختراع الدوائي والصحة العامة في إطار اتفاقية 0202بن قطاط، خديجة. ) -

-05(: 0)2)جامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم، كلية الحقوق والعلوم السياسية، مخبر القانون الدولي للتنمية المستدامة(: 

12. 

. "دور التراخيص اإلجبارية في مواجهة األوبئة: الكورونا أنموذجا". المجلة الجزائرية للحقوق (0202بن يحيى، سعيدي. ) -

 .320-362(: 1)5والعلوم السياسية )المركز الجامعي أحمد بن يحيى الونشريسي، معهد العلوم القانونية واإلدارية(: 

". مجلة العلوم اإلنسانية )جامعة منتوري قسنطينة(: سترب(. " براءة اختراع األدوية في ظل اتفاقية 0232بوبترة، طارق. ) -

 .352-321(: 22ع)
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(. "التراخيص اإلجبارية في مجال الصناعات الدوائية". مجلة االجتهاد القضائي )جامعة محمد خيضر 0203حواس، فتحية. ) -

 . 055-011(: 3)31بسكرة، كلية الحقوق كلية الحقوق والعلوم السياسية، مخبر أثر االجتهاد القضائي على حركة التشريع(: 

(. " إشكالية تحقيق الموازنة بين مصلحة المخترع والمصلحة 0202عبد الفتاح. ) دروازي، عمار. عبد الكريم، عدلي. قشطي، -

العامة بشأن ضوابط استغالل براءة االختراع". مجلة الدراسات الحقوقية )جامعة سعيدة الدكتور موالي الطاهر، الجزائر(: 

 .23(: ص 0)2

األدوية". مجلة القانون الدولي والتنمية )جامعة عبد الحميد (. "الحماية القانونية لالختراعات في مجال 0202زواتين، خالد. ) -

 .032-321(: 0)2بن باديس مستغانم، كلية الحقوق والعلوم السياسية، مخبر القانون الدولي للتنمية المستدامة(: 

ة مجلة العلوم اإلنساني". تربس(. " األحكام العامة إلبراء المنتجات الدوائي وفقا التفاقية 0232زواوي، عباس. ونصر، ليديا. ) -

 .361-326(: 1)جامعة العربي بن مهيدي، أم البواقي(: ع)

 ". مجلة العلوم اإلنسانية )جامعة العربيتربس(. "األحكام العامة إلبراء المنتجات الدوائية وفقا التفاقية 0232زوواي، عباس. ) -

 .361-326(: 1بن مهدي، أم البواقي(: ع)

(. "الترخيص اإلجباري الستغالل براءات االختراع في القانون السوداني: دراسة مقارنة". 0233)سيد أحمد، طلحة الخير.  -

 .022-055(: 10، ع)31مجلة العدل )وزارة العدل، المكتب الفني(: س

ى وآثارها عل TRIPS(. "اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة في حقوق الملكية الفكرية 0232شلبي، ماجدة أحمد إسماعيل. ) -

(: 212)322صناعة الدواء في مصر". مجلة مصر المعاصرة )الجمعية المصرية لالقتصاد السياسي واإلحصاء والتشريع(: 

011-130 . 

والترخيص التلقائي لبراءة االختراع لمصلحة الصحة العمومية بالمغرب".  31(. "جائحة كوفيد 0202الصرصري، حنان. ) -

 .13-33(: 2قضائية: ع)مجلة البوغاز للدراسات القانونية وال

(. "إعالن الدوحة الصادر من المؤتمر الوزاري الرابع لمنظمة التجارة العالمية والمنتجات 0222الصغير، حسام الدين. ) -

الصيدالنية". حلقة الويبو الوطنية التدريبية حول الملكية الفكرية لفائدة الدبلوماسيين المصريين )تنظيم المنظمة العالمية للملكية 

 م(.  0222يناير  13-01فكرية "الويبو" ومعهد الدراسات الدوبلوماسية في القاهرة في الفترة ال

(. "التنازل عن براءة االختراع والترخيص للغير باستغاللها في القانون المصري". مجلة كلية 0202عثمان، عثمان علي. ) -

 .222-110: 1، ج10الشريعة والقانون بأسيوط )جامعة األزهر(: ع

(. "الرتخيص الدوائي اإلجباري في دولة اإلمارات العربية المتحدة وإمكانية اللجوء إليه: دراسة 0232رمان، محمد سعد. )الع -

وقانون تنظيم حماية الملكية الصناعية االتحادي وإعالن الدوحة". مجلة الحقوق والعلوم اإلنسانية  تربسفي ضوء أحكام اتفاقية 

 .320-333(: 3)33)جامعة زيان عاشور بالجلفة(: 

(. "أثر نظام براءات االختراع في توطين التقنية". مؤتمر الشراكة بين الجامعات والقطاع الخاص 0225العقيل، خالد بن عقيل. ) -

 .022-005في البحث والتطوير )جامعة الملك سعود(: ص 

ع الدوائية عند انتشار األمراض الوبائية". (. "حقوق الملكية الفكرية لبراءات االخترا0203العنزي، عبد المجيد خلف منصور. ) -

 .312-11(: 15)1مجلة كلية القانون الكويتية العالمية )كلية القانون الكويتية العالمية(: 

 م.0220( لسنة 20قانون حماية حقوق الملكية الفكرية المصري، رقم ) -
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ائية". مجلة دراسات وأبحاث )جامعة الجلفة(: على براءة االختراع الدو تربس(. "أثر تطبيق اتفاقية 0231قراش، شريفة. ) -

33(0 :)662-622. 

(. "أحكام منح الترخيص اإلجباري باستغالل االختراع: دراسة تحليلية في نظام براءات االختراع 0235القرشي، زياد أحمد. ) -

-63(: 52رة، كلية الحقوق(: ع)". مجلة البحوث القانونية واالقتصادية )جامعة المنصوتربسالسعودي واتفاقية باريس واتفاقية 

351. 

 . دار النهضة العربية. مصر. القاهرة.32(.  الملكية الصناعية.  ط0236القليوبي، سميحة. ) -

أداة لحماية التكنولوجيا أو  TRIPS(. "اتفاقية حماية حقوق الملكية الفكرية المرتبطة بالتجارة 0225مخلوفي، عبد السالم. ) -

يات شمال إفريقيا )جامعة حسيبة بن بو علي بالشلف، مخبر العولمة واقتصاديات شمال إفريقيا(: الحتكارها؟". مجلة اقتصاد

 .312-333(: 1ع)

. دار صفاء للنشر 3(.  الترخيص اإلجباري باستغالل براءة االختراع: دراسة مقارنة.  ط0230الموسوي، هدى ياسين. ) -

 والتوزيع. األردن. عمان. 

 ه.2/5/3205بتاريخ  05مرسوم الملكي رقم م/نظام المنافسة الصادر بال -

نظام براءات االختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المعمول به في المملكة العربية السعودية بالمرسوم الملكي  -

 هـ.3200/  6/  32بتاريخ  02رقم م/

النباتية والنماذج الصناعية، الصادر بالمرسوم نظام براءات االختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة واألصناف  -

 هـ.3205/  5/  01بتاريخ  02الملكي رقم م/

 

الباحث الرئيسي: د/ أحمد سعد علي البرعي، الباحثون المشاركون: د/ خالد  ،2022 ©جميع الحقوق محفوظة 
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 الضوابط الفقهية المتعلقة بفئات الجزية

Jurisprudential Controls on Jazeea Categories 

  خالد محمد يحيى القطابري إعداد الدكتور/

 قطر دولة خليفة، بن حمد جامعة وأصوله، الفقه في دكتوراه

 Email: alqatabri1@yahoo.com 

 

 :ملخص

يفرق بين الفئات التي يجب عليها الجزية والفئات التي تسقط عنها، مع محاولة إيجاد يحاول الباحث في هذا البحث أن 

بيان ومن في النساء والصة فئقّسم الباحث تلك الفئات إلى أربع هي: الفئة األولى: وقد تلك الفئات، الفقهية المتعقة بالضوابط 

فئة وألن القتال ال يُتوقع منهم. العلى القتال، تهم فهؤالء باإلتفاق تسقط عنهم الجزية لعدم قدرمن المجنون دائم الجنون، حكمهما 

فاني ومن في حكمهم كالمتباعد بين رجليه، فهؤالء في أصح األقوال لاالكبير األعمى والشيخ يلحقه والثانية: وهم مزمنوا األمراض 

بية لالمختلفة فيها أنهم ال جزية عليهم إذا لم يشاركوا في القتال ال بالنفس وال بالمال وال بالرأي، أما الفئة الثالثة فهم أهل المرض غا

على حق هللا تعالى في مال الجزية. وأخيًرا الفئة الرابعة  السنة والمجنون أكثر السنة، فهؤالء عليهم الجزية لما فيه من محافظة  

وهم الفقير العامل والرهبان ومن في حكمهما من أهل الصوامع واألديان األخرى، فأما الفقير فال جزية عليه لعدم وجود المال 

نهم غالبًا ما يكونوا من أصحاب األموال الذي به يدفع الجزية، وأما الرهبان وأهل الصوامع فعليهم الجزية لقدرتهم على القتال؛ وأل

والثروات، ومن أهل الرأي والدهاء والمكر. كما يوصي الباحث باالهتمام بمثل تلك الدراسات التي تعكس مدى اهتمام اإلسالم 

 بغير المسلمين وبأدق التفاصيل.

 فئات، الجزية.الفقهية، الضوابط،  :المفتاحيةالكلمات 
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Jurisprudential Controls on Jazeea Categories 

Abstract: 

 The researcher in this research tries to differentiate between the groups that must be 

rewarded and the groups that fall from them, while trying to find the doctrinal controls that are in 

these categories, and the researcher divided these categories into four: the first category: the 

category of women and boys and those in their rule of madness always mad, they are by agreement 

dropping the tribute for their inability to fight, and because fighting is not expected of them. 

Category II: They are chronic diseases and are followed by the blind and the great Sheikh Al-Fani 

and those in their rule as far apart between his legs, these are in the most correct statements in 

which they are not rewarded if they do not participate in the fighting either by themselves, by 

money or by opinion, but the third category is the people of the disease the majority of Sunnis and 

the madman more Sunnis, these are the ones who pay tribute to them because of the preservation 

of the right of Allah almighty in the money of the tribute. Finally, the fourth category, the poor 

working and the monks and those in their rule, silos and other religions, are not rewarded for the 

lack of money in which to pay the tribute, and the monks and silos have to pay tribute to their 

ability to fight; The researcher also recommends attention to such studies, which reflect the extent 

to which Islam is interested in non-Muslims and in the finer details. 

Keywords: Controls, Jurisprudential, Categories, Jazeea. 

 

 :مقدمة

الحمد هلل الذي أنعم علينا باإلسالم وشرح صدورنا باإليمان، والصالة والسالم على قدوتنا الحسنة، في معاملة غير  

 ، وعلى من سار على نهجه، من السلف والخلف إلى يوم القيامة. وبعد، عبد هللاالمسلمين محمد بن 

فإن المتتبع لتاريخ اإلسالم يجد أن المجتمع اإلسالمي ال يكاد يخلو عصر من عصوره من غير المسلمين الذين يعيشون 

ال إ اإلسالم بالعالقات القائمة بين المسلمين وغير المسلمين من خالل التشريعات العادلة واألحكام المنصفة.وقد اهتم تحت رايته، 

أن هناك نتائج ظهرت في معاملة غير المسلمين على خالف ما تنّص عليه التشريعات اإلسالمية كان من شأنها أن وضعت البعض 

 من غير المسلمين كأهل الذمة في قاع المجتمع اإلسالمي. 

سالمية التشريعات اإلضوابط فقهية مستمدة من وضع من ال بد فهم المجتمع اإلسالمي كيفية تعامله مع أهل الذمة وحتى ي

 .التي ُشرعت الجزية في السنة التاسعة للهجرة ، من أهمها ما يتعلق بفئات الجزيةوتطبيقها عمليًا على أهل الذمة
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 :إشكاالت البحث

لماذا أصبحت نظرة بعض  الجزية؟فئات ما الضوابط الفقهية المتعلقة ببعض اإلشكاالت أهمها: لإلجابة على جاء البحث      

 اء الجزية؟ إعطفئات الجزية في هل يحتاج المسلمون اليوم إلى ضوابط فقهية للتعامل مع  ؟فئات الجزيةمين سلبية تجاه المسل

 :أهمية البحث

 الجزية. فئاتللضوابط الفقهية المتعلقة بوغير المسلمين من أهل الذمة ومن غيرهم معرفة المسلمين يرجع أهمية البحث في      

 الشرعيين من طلبة الدراسات العليا في موضوعات السياسة الشرعية وباألخص فيما يتعلق بأحكام الجزية.قلة الباحثين كذلك 

 :لبحثهدف ا

الفصل لى أصنافهم، باإلضافة إ الجزية وتنظيمفئات جعل الضوابط الفقهية ميزاناً لضبط األحكام المتعلقة بيهدف البحث إلى      

وع عقد تقديم موضثم  الفقهية حيث إّن غالب الدراسات جمعت بين القواعد والضوابط الفقهية.بين القواعد الفقهية والضوابط 

 الجزية على شكل ضوابط فقهية في مادة ميسرة للدارسين والباحثين.

 :منهج البحث

كذلك هب األربعة. والمنهج االستقرائي: من خالل تتبع الكتب الفقهية المعتمدة في المذااتبعت في هذا البحث منهجين هما:      

 لجزية. فئات االمنهج االستنباطي: من خالل استخراج الضوابط الفقهية المتعلقة ب

 :خطة البحث

ما يتعلق بفئة النساء والصبيان ومن األول: فهو طلب الخاتمة. فأما الموأربعة مطالب ثم مقدمة مكونة من خطة البحث وتأتي     

ِمن واألعمى والشيخ الفاني ومن في حكمهم. المطلب عن الثاني: يتحدث في حكمهما. المطلب  مريض يتناول فئة الالثالث: فئة الزَّ

 وأخيًرا الخاتمة.ن في حكمهما. مفئة الفقير غير المعتمل والرهبان ولرابع: والمجنون غير المطبق. المطلب ا

 . وفيه ثالثة مطالب مفاهيم ومصطلحاتالمبحث األول: 

ضابط، مفهوم اليم البحث وهي: هامفقبل الخوض في الضوابط الفقهية المتعلقة بفئات الجزية ال بد من الوقوف على 

 مفهوم الجزية.ومفهوم الفقه، 

 مفهوم الضابط.المطلب األول: 

ء ال لزوم الشي الضابط لغةً: اسم فاعل من َضبَطَ الشيَء ضبطًا، وجمعه ضوابط، واألضبط الذي يعمل بيديه جميعاً، والضبط

، ورجل ضابط شديد البطش والقوة والجسم . والضبط حفظ الشيء بالحزم، ومنه رجل (1)وامرأة ضبطاء، يفارقه في كل شيء 

 .  (2)ضابط أي حازم 

                                                           
 .    7/343لسان العرب، . 3/6. العين، (1)
 .  851. مختار الصحاح، ص(2)
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يتّضح لنا أن هناك عّدة معان  للضبط أهمها: اللزوم وعدم المفارقة، والحزم مع الحفظ، وفي كل تلك المعاني نرى أن 

 ى القوة والتأكد.فيها معن

ِثين: سماع الراوي حق السماع، ثم فهم المعنى المراد، ثم الحفظ ببذل المجهود، والثبات عليه  عندواصطالًحا:  الُمَحدِّ

: الضابط مرادف القاعدة، وعليه سار جمٌع من العلماء السابقين أولهااتجاهات: ة الفقهاء على ثالثوعند  .(1) حتى أداؤه إلى الغير

. (2) "والقاعدة في االصطالح بمعنى الضابط وهو األمر الكلي المنطبق على جميع جزئياته"فقيل: والمعاصرين، فأما السابقون 

 .  (3)كالضابط والقانون واألصل والحرف قضية كليّة كبرى سهلة الحصول"  القاعدةقيل: و

يقول البركتي: "فقد أطلقت في كتابي هذا . (4)ما من المعاصرين فقد ذكر بعضهم عدَم التفريق بين القاعدة والضابط وأ

على كل  من القاعدة والضابطة، وال مشاحة في االصطالح" 
(5) . 

ورسموا الضابطة بأنها أمٌر كليٌّ ..." الحموي عن بعض المحققينقاله االتجاه الثاني: الضابط أوسع من القاعدة، وهو ما 

ينطبق على جزئياته لتعرف أحكامها منه... قال: وهي أعّم من القاعدة، ومن ثم رسموها بأنها صورة كلية يتعرف منها أحكام 

بالقاعدة: حيث قال: "ونعني  (7)االتجاه الثالث: الضابط مغاير للقاعدة، وأّول من فّرق بين المصطلحين هو المقري و .(6)جزئياتها" 

 . (8)كٌل كلّي هو أخّص من األصول وسائر المعاني العقلية وأعّم من العقود وجملة الضوابط الفقهية الخاصة" 

: "والغالب فيما اُختص بباب  وقُصد به نظم صور  متشابهة أن يسمى ضابطًا، وإن شئت قل: ما ثم جاء ابن السبكي قائالً 

لقدر المشترك الذي به اشتركت الصور في الحكم فهو المدرك، وإال، فإن كان القصد عّم صوًرا، فإن كان المقصود من ذكره ا

. ثم جاء السيوطي فقال: " (9) ضبط تلك الصور بنوع من أنواع الضبط من غير نظر في مأخذها فهو الضابط، وإال فهو القاعدة"

 .(10)القاعدة تجمع فروًعا من أبواب شتّى، والضابط يجمع فروًعا من باب واحد" 

نجد أن أصحاب االتجاه األول لم يفّرقوا بين المصطلحين واعتبروهما مترادفين؛ فتارة يطلقون على األحكام مما سبق 

قاعدة، وتارة أخرى يطلقون عليها ضابط؛ ألن التعبير عن الضابط بالقاعدة كان شائًعا في وقته، ولو أنهم أمعنوا النظر في 

 لَحْين وال المزج بين المتفرقَْين. الضابط، لما ُوجد الخلط بين المصط

أما أصحاب االتجاه الثاني فقد ذكروا أن الضابط قضيّة كليّة تُعرف منها أحكام جميع جزئياتها. وهذا ينطبق أيًضا على 

ين أّن قالقاعدة، وهو نحو القول األول في عدم التفريق، إال أنهم ذكروا في التعريف نفسه الذي ذكره الحموي نقالً عن بعض المحق

                                                           
 . 886. التعريفات، ص (1)
 . 835. المصباح المنير، ص(2)
 .   5التحرير في أصول الفقه، ص. (3)
 .47. القواعد الفقهية للندوي، ص(4)
 .  53. قواعد الفقه للبركتي، ص(5)
  . 2/5. غمز عيون البصائر، (6)
 من أشار إلى أن المقري هو أول من فّرق بين الضابط والقاعدة، وإنما وجدت المشار إليه هو ابن السبكي.  -حسب علمي-. لم أجد (7)
 . 847. القواعد، ص(8)
 .  8/88. األشباه والنظائر، (9)
 .  8/9. األشباه والنظائر في النحو، (10)
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الضابط أعّم من القاعدة، مما جعله تعريفًا متناقًضا، إذ كيف يكون مصطلحين متشابهين من جهة، ويكون بينهما عموم وخصوص 

 من جهة أخرى. أضف إلى ذلك أنني لم أجد من العلماء المتقدمين أو المتأخرين من وّضح تلك الفكرة بمثال جلّي.

الحموي عند نقله هذا التعريف لما فيه من التناقض الواضح، أما مسألة العموم والخصوص  وأعتقد أنه ربما التبس على         

فإنها غير واردة عند العلماء سواء المتقدمين منهم أو المتأخرين، ال بالتصريح وال بالتلميح، وبهذا يكون قولهم مردوًدا عليهم غير 

 مقبول.

ص من القاعدة، فهم يرون أن القاعدة تجمع فروًعا من أبواب مختلفة، وأما أصحاب االتجاه الثالث فقد جعلوا الضابط أخ

كقاعدة: األمور بمقاصدها. فيدخل فيها باب الطهارة وباب الصالة وباب الزكاة وباب الصيام وباب الحج وغيرها من األبواب 

. فهو يدخل في باب أحكام أهل الذمة فقط. الفقهية. أما الضابط فهو يجمع فروًعا من باب واحد، كضابط: لإلمام أو نائبه عقد الذمة

فالعالقة بين الضابط والقاعدة عالقة عموم وخصوص، فكل ضابط قاعدة وليس كل قاعدة ضابطًا، وال ريب أن هذا القول هو 

 األقرب للصواب؛ ألنه ينّم عن التطّور والتجديد في الفقه وأصوله، شأنه في ذلك شأن بقية العلوم األخرى.

نأتي هنا إلى حّد الضابط الفقهي باعتباره لقبًا وعلًما. فقد تعددت الحدود والتعريفات فيه، ويرجع السبب في ذلك إال أنه 

لم يجد العناية من العلماء القدامى في كثير من األحيان، كبيان أصوله وصيغه، بل كانوا كثيًرا ما يدمجون الضابط في القاعدة على 

جاء المتأخرون من أهل العلم واستقر عندهم أّن القاعدة أعّم وأشمل من الضابط، ودرج عليه الكثير من ْن أأنهما شيء واحد، إلى 

 الباحثين، وقد سرت في أطروحتي على هذا المنهج.

، فهذا التعريف احتراز عن القاعدة الفقهية (1)والمختار هو: ما اختص بباب وقصد به نظم أو ما عّم صوًرا متشابهة  

 .(2)بأبواب متعددة. وقد تعددت التعريفات من بعد ابن السبكي وخاصة من العلماء المعاصرين  المختصة

 المطلب الثاني: مفهوم الفقه.

ورد في اللغة بمعان  ثالثة: األول: العلم بالشيء. يقال: فقه الحديث أفقهه، وكل علم بشيء فهو فقه، ثم ُخّص به علم الدين 

يِن َولِيُ لسيادته وشرفه وفضله على  ْنِذُروا سائر أنواع العلم. ومنه قوله تعالى }فَلَْواَل نَفََر ِمْن ُكلِّ فِْرقَة  ِمْنهُْم طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّ

ى باأللف ويتعد .هُ فِْقهَاً فهو فقيهفيقال: فَقُه الرجل يَْفقُ  .ويستعمل نعتاً وسجيّة .[822]التوبة: قَْوَمهُْم إَِذا َرَجُعوا إِلَْيِهْم لََعلَّهُْم يَْحَذُرون{

 .(4)ورجل فقيه عالم، وفاقهته إذا باحثته في العلم .(3)فيقال: أفقهته الشيء بيّنته له، والتَّفَقُّهُ تعلّم الفقه 

.  المعنى الثالث: الفطنة (5)ا وتي فالٌن في الدين فهمً وأُ ، المعنى الثاني: الفهم. يقال فَقِه الرجل يَْفقَهُ فِْقهَاً، وفقهه عنه: فهم

ومنه قوله تعالى }فََما لِهَُؤالِء  .(7)وهو ما ذهب إليه البعض فقالوا هو فهم الشيء الدقيق، أو هو فهم غرض المتكلم من كالمه . (6)

  [.71]النساء:  اْلقَْوِم ال يََكاُدوَن يَْفقَهُوَن َحِديثاً{

                                                           
 .  8/88. األشباه، (1)
 . 67. القواعد الفقهية للباحسين، ص(2)
 . 3/373لعين، . ا(3)
 . 3453لسان العرب، ص. (4)
 . 6/2243. الصحاح، 3/373العين،. (5)
 . 3453لسان العرب، ص. (6)
 .  72التعريفات، ص .(7)
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والفقه أخص من الفهم؛ وهو فهم مراد المتكلم من كالمه، وهذا قدر زائد قال: " ننبّه عليه ابن القيم حيقد وهذا المعنى 

كذلك هو أخص . (1)على مجرد فهم وضع اللفظ في اللغة، وبحسب تفاوت مراتب الناس في هذا تتفاوت مراتبهم في الفقه والعلم" 

بعلم  شاهد، فهو أخّص من العلم"  من العلم، كما أشار إليه الراغب األصفهاني فقال: "الفقه هو التوصل إلى علم  غائب  
(2). 

واألصوليين يذهبون إلى أن معنى  (3)العلم، الفهم، الفطنة، إال أن جمهور أهل اللغة يرد بمعنى: وعليه فإن الفقه في اللغة  

، والبعض اآلخر يقولون: هو فهم غرض (5)خّص بعضهم الفقه بفهم وإدراك األشياء الدقيقة الخفيّة  لذا. (4)الفقه بمعنى الفهم مطلقاً 

 .(6)المتكلم من كالمه 

للفقه في اللغة العربية تصّب في قالب واحد، ذلك أنها كلمات مترادفات، فالفقيه هو الذي يأخذ العلم  ةتلك المعاني الثالثو

هاد ل إن بعض المجتهدين قد يصل إلى االجتعن فقيه  في االجتهاد، ب ابفهم مع وجود ملكة الفطنة لفهم هذا العلم، وهذا ما يميّز فقيهً 

 المطلق.

وقد أخذ الفقه في اصطالح األصوليين طورين: األول: أن الفقه مرادف للفظ الشرع، فهو معرفة كل ما جاء عن هللا 

أما الطور . (7) : هو معرفة النفس ما لها وما عليهاقيلتعالى، سواء ما يتصل بالعقيدة أو باألخالق أو بأفعال الجوارح. ومن ذلك 

 الثاني وهو الذي استقر عليه رأي العلماء إلى يومنا هذا أن الفقه هو: العلم باألحكام الشرعية الفرعية العمليّة المستّمدة من األدلة

 وسوف نتناول مفردات التعريف بشرح موجز:. (8) التفصيلية

فالعلم: ضد الجهل، وحقيقته اإلدراك مطلقاً يتناول اليقين والظن، وقيل: االعتقاد الجازم المطابق للواقع عن دليل؛ ألن 

نسبتها التي  .(11)الشرعية ( 10)وهو احتراز عن الظن باألحكام  .(9)األحكام العملية قد تثبت بدليل قطعي، كما تثبت غالباً بدليل ظني 

ا ليس بشرعي كاألمور الحسية مثل الشمس محرقة، واألحكام العقلية كالحسابيات والهندسة، حتراز عمّ وهو ا .(12)إلى الشرع 

والتماثل واالختالف، والكل أعظم من الجزء، واألحكام اللغوية أو الوضعية، كرفع الفاعل، وكذلك نسبة الشيء إلى غيره إيجاباً 

 .(13)كقام زيد، أو سلباً نحو لم يقم 

                                                           
 . 2/316إعالم الموقعين عن رب العالمين، . (1)
 .  642مفردات ألفاظ القرآن، ص. (2)
 . 3/373العين،  .(3)
 . 8/89. اإلحكام في أصول األحكام، (4)
 . 8/33التقرير والتحبير، . (5)
 . 8/71. المحصول في علم أصول الفقه، (6)
 . 8/86البحر الرائق، . (7)
 . 8/87. المبدع شرح المقنع، (8)
 .  23، 8/22نهاية السول، . (9)
. واصطالًحا: 8932، 5/8938ُم أي قضى، والُحْكُم: المنع. ومنه َحَكَم الشيء وأحكمه: منعه من الفساد، الصحاح، الُحْكُم: القضاء، ومنه َحَكَم بينهم يَْحكُ . (10)

 .  59خطاب هللا تعالى المتعلّق بأفعال المكلفين اقتضاًء أو تخييًرا أو وضًعا. شرح تنقيح الفصول، ص 
 .  8/23اإلحكام،  .(11)
 .   8/29نهاية السول، . (12)
 .  8/23. اإلحكام، 8/79المحصول، . (13)
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العملية: المتعلقة بالعمل القلبي كالنية، أو غير القلبي مما يمارسه اإلنسان مثل الصالة، وهو احتراز عن األحكام العلمية 

واالعتقادية كأصول الدين، والعلم بأن هللا تعالى واحد، وأنه يُرى في اآلخرة، وتسّمى العملية أحياناً بالفرعية، واالعتقادية 

 .(2)از عن العلم بكون اإلجماع وخبر الواحد والقياس حّجةوهو احتر .(1)باألصلية 

المستّمدة: المستنبطة بالنظر واالجتهاد، وهو احتراز عن ِعْلِم هللا تعالى؛ ألنه علم غير مكتسب، وِعْلم مالئكته باألحكام 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم الحاصل بالوحي ال باالجتهاد، و هو احتراز عن العلم بوجوب الصالة والزكاة الشرعية، وِعْلم الرسول َصلَّى هللاَّ

 .(3)والصوم ونحوه مما هو معلوم من الدين بالضرورة 

الذي لم يجتهد في تحصيل األحكام من  (4)األدلة: أدلة األحكام الشرعية، وهو احتراز عما ُعلم من غير دليل كعلم المقلّد 

التفصيلية: األدلة المفّصلة المعيّنة أي الجزئية، وهو احتراز عن األدلة اإلجمالية الكلية، كمطلق األمر ومطلق و .(5)األدلة الشرعية 

 .(6)اإلجماع، فالبحث فيها من شأن علم أصول الفقه 

 مفهوم الجزية.المطلب الثالث: 

فالنًا أجزيه جزاًء، وجازيته مجاًزا به، أي قيام الشيء مقام غيره ومكافأته إياه باإلحسان وباإلساءة. يقال: جزيُت لغةً: 

غلبته، وهذ رجٌل جازيك من رجل أي حسبك، ومعناه أن ينوب مناب كل أحد  كما تقول: كافيك وناهيك أي كأنه ينهاك أن يطلب 

ينة المدمعه غيره. وتقول: جزى عنّي هذا األمر يجزي كما تقول: قضى يقضي، وتجازيُت َدْيني على فالن أي تقاضيته، وأهل 

. ويقال: جزت عنه (7) [41 :البقرة]...{ ـئاَوٱتَّقُوْا يَوما الَّ تَجِزي نَفٌس َعن نَّفس َشي} يُسمون المتقاضي المتجازي ومنه قوله تعالى

 .   (9)نه شاةٌ بالهمز ، وبنو تميم يقولون أجزأت ع(8)َعْن أََحد  بَْعَدك" تَْجِزَي َعْنَك َوال تُْجِزَي شاة ومنه قوله صلى هللا عليه وسلم: "

لم يتفق الفقهاء على تعريف واحد للجزية، فالجزية عند الحنفية هي ما يُؤخذ من الذمي باعتبار رأسه، لذا واصطالًحا: 

. وعند المالكية هي (10)فإنهم يرون أن سبب تسميتها بهذا االسم أنها تقضي وتكفي في الذمي عن القتل أو العتق وتُسقط عنه القتل 

. والحنابلة يرون الجزية (12). وأما الشافعية فيطلقون الجزية ويراد بها العقد والمال الُمْلتََزُم به (11)المال المأخوذ من أهل الذمة 

إلى ويرجع سبب اختالف الفقهاء في تعريف الجزية  .(13)بأنها الوظيفة المأخوذة من الكافر إلقامته بدار اإلسالم في كل عام 

رؤيتهم المختلفة في تفاصيل أحكام الجزية، وإن كان االختالف بينهم ليس بالكبير، لذا يمكن القول بأن الجزية هي المال الذي 

 يفرضه اإلمام على غير المسلمين الستقرارهم بدار اإلسالم والتمتع بالحماية على أن يلتزموا بأحكام اإلسالم فيما بينهم.

                                                           
 .  8/29. نهاية السول، 8/6اإلحكام، . (1)
 . 8/79المحصول، . (2)
 .  8/23. اإلحكام، 8/13المحصول، . (3)
 . 8/79المحصول، . (4)
 .    33، 8/29. نهاية السول، 834، 8/833. مختصر الروضة، 8/79المحصول، . (5)
 . 8/834مختصر الروضة، . (6)
 . 2333، 2332/ 6. الصحاح، 8/243. العين، (7)
 .    176. مسلم، ص233، 232. البخاري، ص (8)
 .  44. مختار الصحاح، ص(9)
 . 231/ 7. البناية في شرح الهداية، (10)
 . 8/756. شرح منح الجليل على مختصر خليل، (11)
 .  4/328. مغني المحتاج، (12)
 . 83/567. المغني، (13)
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 وفيه أربعة مطالب.الجزية.  (1)الفقهية المتعلقة بفئات الضوابط المبحث الثاني: 

 .أمور ثالثةالنساء والصبيان وَمْن في حكمهما. وفيه المطلب األول: 

 . ومعناه : صيغة الضابطاألمر األول

  ـ ال جزية على نساء أهل الذمة وال صبيانهم.8

 ـ ال جزية على َمْن ال يجوز قتلُهم من أهل الذمة.2

 القدرة على القتال ووجوُب الجزية يفترقان وال يجتمعان.ـ عدم 3

 ـ لزوم القتال يوجب الجزية وعدم لزومه ال يوجبها.4

عدم أخذ الجزية على النساء والخنثى والصبيان والمجنون المطبق؛ ألن الجزية بدل عن القتال هو  معنى الضابطو 

 في التكليف. وهؤالء ليسوا أهل قتال إما لطبيعتهم، وإما لعدم دخولهم

 حكم الضابط.األمر الثاني: 

اتفقت المذاهب األربعة على أن الجزية إنما ُشرعت في حق المقاتلين من الرجال العقالء األحرار األصّحاء، فال جزية على النساء 

على أّن الجزية ال تجب على النساء ومن في حكمهن ( 5)والحنابلة( 4)والشافعية ( 3) والمالكية (2)والصبيان ومن في حكمهما، فالحنفية 

 . وقد استدلوا ذلك بما يلي:(8). وألحق بعُض الفقهاء بهم المجنوَن المطبق (7)، والصبية بال خالف بينهم (6)

ُموَن مَ أوالً: قوله تعالى  ِ َوال بِاْليَْوِم اآلِخِر َوال يَُحرِّ ُ َوَرُسولُهُ َوال يَِدينُوَن ِديَن اْلَحقِّ ِمَن الَِّذيَن }قَاتِلُوا الَِّذيَن ال يُْؤِمنُوَن بِاهللَّ َم هللاَّ ا َحرَّ

  .[29:التوبة] أُوتُوا اْلِكتَاَب َحتَّى يُْعطُوا اْلِجْزيَةَ َعْن يَد  َوهُْم َصاِغُروَن{

 (9) جاء األمر من هللا تعالى بقتال الرجال األحرار من أهل الكتاب دون النساء والصبيان :من اآلية الكريمة وجه الداللة

المقاتلة مفاعلة من القتال فتستدعي أهلية القتال من الجانبين، فال تجب على من ليس من أهل القتال، وهؤالء يقول الكاساني: "و

في تفسير اآلية: وقيل ، (11)عن هذه اآلية بأنهم غير مخاطبين بالقتال  ياللخم. وقد علّل (10)" ليسوا من أهل القتال فال تجب عليهم

 . والنساء والصبية ال يمكن أن يكونوا من المقاتلة. (12)"والمقاتلة إنما تكون من اثنين" 

                                                           
 .   1/437ئفة أو جماعة من الناس والجمع فئات وفِئون. العين، . الفئة هي طا(1)
 . 83/79. المبسوط، 822. النُتف في الفتاوى، ص(2)
 .  8/273. المعونة، 8/363. التفريع، (3)
 . 339، 84/337. الحاوي الكبير، 5/483. األم، (4)
 . 512، 83/518. المغني، 236. المختصر للخرقي، ص(5)
 .  2/383. المهذب، 84/337. كالخنثى المشكل. يُنظر: الحاوي الكبير، (6)
 . 573، 6/572. شرح مختصر الخرقي، 81. اإلجماع، ص(7)
 .  35. الجنون هو اختالل العقل بحيث يمنع جريان األفعال واألقوال على نهج العقل إال نادراً. التعريفات، ص(8)
 . 84/337. الحاوي الكبير، 8/273. المعونة، (9)
 .7/888. بدائع الصنائع، (10)
 .    2/8458. التبصرة، (11)
 . 3/367. المبدع، (12)
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فقال: "إحداها: قوله تعالى  من هذه اآلية أربعة أدلة تثبت عدم وجوب الجزية على المجنون المطبق بعضهمواستخرج 

.. ِ...{ والمجنون ال يُقاتل. ثانيها: قوله تعالى }...َوال يَِدينُوَن ِديَن اْلَحقِّ الثها: .{ والمجنون ال يدين. ث}قَاتِلُوا الَِّذيَن ال يُْؤِمنُوَن بِاهللَّ

...{ أي حتى يضمنوا، والمجنون ال يصّح ضمانه. رابعها: قوله تعالى }...َوهُْم  قوله تعالى }...َحتَى يُْعطُوا اْلِجْزيَةَ َعْن يَد 

 .(1)َصاِغُروَن{ أي راضون بجريان أحكام اإلسالم عليهم والمجنون ال رضا له" 

لََّم سَ إ نَّ اْمَرأَةً ُوِجَدْت فِي بَْعِض َمغاِزي النَّبِيِّ َصلَّى هللاُ َعلَْيِه وَ قَْتَل النساء والصبيان، حيث  َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ ثانياً: نَْهُي النبي 

ْبيَانِ  ِ َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم قَْتَل النَِّساِء َوالصِّ  .(2) َمْقتُولَةً، فَأَْنَكَر َرُسوُل هللاَّ

أن الرسول صلى هللا عليه وسلم لّما رأى في بعض مغازيه امرأة مقتولة أنكر عليهم هذا الفعل ونهاهم عن وجه الداللة: 

يقول الخطابي: "في الحديث دليل على أن المرأة إذا قاتلت قُتلت، أال ترى أنه  .(4)ي حاالت استثنائية إال ف( 3)قتل النساء والصبيان 

. ويقول ابن عبدالبر: "أجمع العلماء على القول بجملة (5)جعل العلّة في تحريم قتلها؛ ألنها ال تقاتل فإذا قاتلت دّل على جواز قتلها" 

 .(6)هذا الحديث على عدم قتل نساء وأطفال الحربيين؛ ألنهم ليسوا ممن يقاتل في األغلب" 

ولعل النهي هنا عن قتالهم أنهن ال يشاركن في المعارك، وال يحملن األسلحة وإنما يبقين في البيوت أو خلف الرجال.  

قتضي أن المنع من قتل النساء والصبيان؛ ألنهم ال يقاتلون وأنهن من األمور التي يُستعان بها على العدو ويُنتفع بها يقول الباجي: ي

 .  (7)دون مخافة منهن 

ويمكن استخالص الحكمة من هذا الحديث الشريف وهو حرص النبي صلى هللا عليه وسلم على المحافظة على النفوس  

إال ما كان للضرورة. يقول ابن دقيق: "األصل عدم إتالف النفوس وإنما أُبيح منه ما يقتضيه دفع المفسدة"  والتقليل من إراقة الدماء

(8). 

ِ َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم قَاَل: "ُرفَِع اْلقَلَُم  يوَ ثالثاُ: ما رُ  ُ َعْنهَا أَنَّ َرُسوَل هللاَّ َعِن النَّائِِم َحتَّى يَْستَْيِقظَ،  َعْن ثاََلثة :( 9)َعْن َعائَِشةَ َرِضَي هللاَّ

ِغيرِ  َحتَّى يَْعقِلَ  َحتَّى يَْكبَُر، َوَعِن اْلَمْجنُونِ  َوَعِن الصَّ
 .(10)أَْو يُفِيَق"  

                                                           
 .   266، 82/265. البيان في مذهب اإلمام الشافعي، (1)
 .  132. مسلم، ص2/362. البخاري، (2)
 .      86/836. التمهيد، (3)
 .           82/41. شرح صحيح مسلم، 86/831فية. التمهيد، . كالمرتدة والمقاتلة فإنها تُقتل عند الجمهور بخالف الحن(4)
 .      2/213. معالم السنن، (5)
 .    86/831. التمهيد، (6)
 .      4/333. المنتقى شرح موطأ مالك، (7)
 .      693. إحكام األحكام، ص(8)
ي به ذلك ها يجرالقلم قد يكون مجازاً وقد يكون حقيقيةً. فأما المجاز فهو كناية عن عدم التكليف، وأما الحقيقة فهو أن أفعال العباد كلها حسنها وسيئ. (9)

 .      53، 52إبراز الحكم من حديث رفع القلم، صالقلم ويكتبه حقيقة. 
 .   336. الترمذي، ص538، ص. النسائي719. أبو داود، ص 353، 352. ابن ماجه، ص(10)
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الحديث يدل على أن الثالثة ال يتعلق بهم تكليف ما داموا متصفين بتلك األوصاف وهم: النائم المستغرق،  أنّ وجه الداللة: 

 موالصغير الذي ال تمييز له، والمجنون الزائل العقل. وقد عبّر بلفظ الرفع إشعاراً بأن التكليف الزم لبني آدم إال الثالثة، وهم النائ

 .(1)ب عليه وال تكليف يلزمه، والصبي حتى يبلغ الحلم، والمبتلى بالجنون حتى يعقل حتى يستيقظ، فما دام نائماً ال خطا

رابعاً: حديث معاذ لَّما َوّجهَهُ إِلَى اليَمِن أََمَرهُ أَْن يَأُْخَذ ِمْن ُكلِّ َحالِم  ِدينَاًرا 
(2).  

يأخذ الجزية من كل محتلم بالغ ديناراً، أمر الرسول صلى هللا عليه وسلم معاذاً لما وّجهه إلى اليمن أن  وجه الداللة:

وبقوله )حالم( يخرج الصغير والنساء. يقول الخطابي: "فيه دليل على أن الجزية إنما تجب على الذكران منهم دون اإلناث؛ ألن 

. ويقول البغوي:" فيه دليل على أن الجزية (3) الحالم عبارة عن الرجل فال وجوب لها على النساء وال على المجانين والصبيان"

 . (4)إنما تكون على البالغين من الرجال دون النساء والصبيان" 

. وهذا يعني أن األمر جاء بأخذ الجزية ِمْن كل َمْن بلغ الحلم من الذكور، أما (5)ويقول العمراني: "والحالم اسٌم للرجل" 

لطيبي: "الحديث يدل من طريق المفهوم على أن الجزية ال تؤخذ إال من الرجل البالغ" َمْن لم يبلغ الحلم فال جزية عليه. ويقول ا

. والحديث يدل بمفهومه على إلحاق المجنون بالصبي. يقول ابن الرفعة: "دّل هذا الحديث بمفهومه على عدم وجوب الجزية (6)

 . (7)على الصبي ومن طريق األولى على المجنون"

، َواَل (8)أاَلَّ يَْضِربُوا اْلِجْزيَةَ، إاِلَّ َعلَى َمْن َجَرْت َعلَْيِه اْلَمَواِسي -أمراء األجناد-َن اْلَخطَّاِب، َكتََب إِلَى أَْهِل اْلِجْزيَِة أَنَّ ُعَمَر بْ خامساً: 

ْبيَاِن   . (9)يَْضِربُوهَا َعلَى النَِّساِء َوالصِّ

أّن عمر رضي هللا عنه حصر الجزية فيمن بلغ، ثم أخرج النساء والصبيان، فانحصرت الجزية في الرجال البالغين. وجه الداللة: 

يقول ابن القيم: "وهذا الحديث هو األصل فيمن تجب عليه الجزية ومن ال تجب عليه، أال تراه إنما جعلها على الذكور المذكورين 

 .(10)ستحق القتل وهم الذرية" دون اإلناث واألطفال، وأسقطها عمن ال ي

                                                           
 .    4/35. فيض القدير، (1)
 . 272. أبو داود، ص318. النسائي، ص851. الترمذي، ص(2)
 .    3/37. معالم السنن، (3)
 .   88/873. شرح السنة، (4)
 .  82/266. البيان في مذهب اإلمام الشافعي، (5)
 .    9/2718. شرح مشكاة المصابيح، (6)
 . 87/43نبيه، . كفاية ال(7)
 . 4/372. أي من نبتت عانته؛ ألن المواسي إنما تجري على من أنبت، أراد من بلغ الحلم من الكفار. النهاية في غريب الحديث واألثر، (8)
 .  96، 5/95. إرواء الغليل، 9/321. السنن الكبرى، (9)
 .858. أحكام أهل الذمة، ص(10)
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. (3)؛ وألنهم محقونو الدم (2)؛ لعدم األهلية (1)سادساً: الجزية وجبت بدالً عن قتل وقتال أهل الذمة، وهؤالء ال يُقتلون وال يُقاتلون  

. وقد علّل (4)لتبع وهذا يعني أنه من ال يعاقب بالقتل ال يؤاخذ بالجزية، فإذا حصل الزاجر في حق المقاتلة وهم األصل انزجر ا

. ويقول ابن نصر: "وال تجب على الصبيان والنساء؛ ألنهما ممن ال يجري (5)السمرقندي أنها تجب على من يجب عليه القتل 

 . (6)عليهم السيف بدليل أنه لو ظهر عليهم بالمحاربة في الجهاد لم يقتلوا" 

وعليه فإن النساء والصبية ومن في حكمهما ال يُقتلون وال يُقاتلون، فال يجب عليهم البدل وهو الجزية. يقول العيني: فإذا  

. وهذا ما أكده بعض الحنابلة بقولهم: ال نعلم بين أهل العلم خالفاً في أن الجزية إنما (7)كان كذلك ال يجب عليه البدل وهو الجزية 

 .(9). وهو مذهب األئمة األربعة كما ذكر ذلك ابن القيم (8) قل وال تجب على صبي وال مجنون وال امرأةتجب على الرجل العا

 مستند الضابط.األمر الثالث: 

ُ َوَرُسولُهُ َوالأوالً: قوله تعالى  َم هللاَّ ُموَن َما َحرَّ ِ َوال بِاْليَْوِم اآلِخِر َوال يَُحرِّ ِذيَن يَِدينُوَن ِديَن اْلَحقِّ ِمَن الَّ  }قَاتِلُوا الَِّذيَن ال يُْؤِمنُوَن بِاهللَّ

  .[29:التوبة]أُوتُوا اْلِكتَاَب َحتَّى يُْعطُوا اْلِجْزيَةَ َعْن يَد  َوهُْم َصاِغُروَن{ 

 .(10)عن قتل النساء والصبيان  َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ ثانياً: نَْهُي النبي 

غيِر َحتَّى يَْكبَُر، َوَعنِ ثالثاً: قول الَرُسوِل َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم: "ُرفَِع اْلقَلَُم َعْن ثاََلثة : َعِن النَّائِِم َحتَّى يَْستَْيقَِظ،   اْلَمْجنُونِ  َوَعِن الصَّ

َحتَّى يَْعقِلَ 
أَْو يُفِيَق"  

(11). 

ِمن  المطلب  .أمور خمسة. وفيه (14)ومن في حكمهم  (13) واألعمى والشيخ الفاني( 12)الثاني: الزَّ

 . ومعناه األول: صيغة الضابطاألمر 

 ـ ال جزية إال على القادر من أهل الذمة.8

 ـ من سقط عنه القتل سقطت عنه الجزية.2

                                                           
 . 466/ص8. الكافي، 7/888. بدائع الصنائع، (1)
 .  6/47. فتح القدير، 4/387. الهداية في شرح بداية المبتدي، (2)
 . 83/512. المغني، 28/382. المجموع، 383، 2/339. المهذب، (3)
 .4/831. االختيار لتعليل المختار، (4)
 .3/337. تحفة الفقهاء، (5)
 .   8/273. المعونة، (6)
 . 6/673بناية، . ال(7)
 .83/595. الشرح الكبير،  83/518. المغني، (8)
 . 8/849. أحكام أهل الذمة، (9)
       .1. سبق تخريجه، ص (10)
  .9. سبق تخريجه، ص (11)
مَ (12) ْمنَى في الذكر واألنثى. وأَْزَمن الشيُء طال عليه الزمان. والزَّ ِمْن ذو الّزَمانة الذي طال مرضه زماناً. والجميع الزَّ انة: التي تصيب اإلنسان . الزَّ

 .          7/375فتقعده. العين، 
 .6/47. الشيخ الكبير الذي ال قدرة له على قتال وال كسب. فتح القدير، (13)
 .     8/417. كالمفلوج. وهو المتباعد ما بين الرجلين. األزدي، جمهرة اللغة، (14)
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 جزية على من ال يجوز قتلهم من أهل الذمة.ـ ال 3

 ـ يسقط عن الذمي ما ال يستطيع ويبقى عليه ما قدر.4

ِمن واألعمى والشيخ الفان والمفلوج ومن في حكمهم؛ ألنهم ليسوا أهل قتال أن  معنى الضابطو الجزية ال تجب على الزَّ

 كوا بالنفس أو بالمال أو بالرأي فإنهم يدخلون تحت المقاتلين فجازفيكونون كالنساء والصبيان ومن في حكمهم، إال إذا كانوا قد شار

 قتلهم.

 حكم الضابط.األمر الثاني: 

ِمن واألعمى والشيخ الفان والمفلوج ومن في حكمهم  األول: قول  على قولين: (1)اختلف الفقهاء في أخذ الجزية من الزَّ

عدم وجوب الجزية على هؤالء مطلقاً، سواء كانوا أغنياء أم ( 5) والحنابلة( 4)عند الشافعية  وقولٌ  (3) ورأٌي عند المالكية (2)الحنفية 

 لم يكونوا؛ وهؤالء ألحقوهم بالنساء والصبية، واستدلوا بما يلي:ـ

ِ  أَنَُس ْبنُ أوالً: ما رواه  ِ صلى هللا عليه وسلم قَاَل: اْنطَلِقُوا بِاْسِم هللاَّ ِ، الَ تَْقتُلُوا َشْيخً َمالِك  أَنَّ َرُسوَل هللاَّ ِ، َوَعلَى ِملَِّة َرُسوِل هللاَّ ا  َوبِاهللَّ

وا َغنَائَِمُكْم َوأَْصلُِحوا َوأَْحِسنُوا إِنَّ  َ يُِحبُّ اْلُمْحِسنِيَن  فَانِيًا َوالَ ِطْفالً َوالَ َصِغيراً َوالَ اْمَرأَةً َوالَ تَُغلُّوا َوُضمُّ  .(6)هللاَّ

صلى هللا عليه وسلم كما نهى عن قتل النساء والصبيان، فهو ينهى هنا عن قتل الشيخ الضعيف  أن النبيوجه الداللة: 

ِمن (7)الذي يكون في غاية الكبر، إال إذا كان من أهل القتال أو كان ذا خبرة في الحرب  . ويدخل في ذلك كل صاحب علّة كالزَّ

 واألعمى.

 . (11)، فهم محقونو الدم (10)، فلم تجب عليهم لعدم األهلية(9)زيةُ وجبت بدالً عن القتال ، والج(8)ثانياً: أّن هؤالء ليسوا من أهل القتل 

ورأٌي ثان  عند المالكية (12)القول الثاني: الحنفية من رواية أبي يوسف 
وقول ثان  عند الشافعية (13) 

يرون وجوب  (14)

 الجزية على هؤالء مطلقاً وإن كانوا أغنياء؛ واستدلوا بما يلي: ـ

يُوَخ اْلُمْشِرِكيَن، ُروي أوالً: ما  ِ َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم: اْقتُلُوا شُّ  .(15)َواْستَْبقُوا َشْرَخهُْم َعْن َسُمَرةَ ْبِن ُجْنُدب  قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللاَّ

                                                           
 . 83/516. ممن به داء ال يستطيع معه القتال وال يُرجى برؤه وزواله. المغني، (1)
 . 83/29. المبسوط، 293. المختصر للطحاوي، ص(2)
 . 87/463. البيان والتحصيل، (3)
 . 3/383لمهذب، . ا84/383. الحاوي الكبير، (4)
 516/ ص83. المغني، 236. مختصر الخرقي، ص(5)
 . 459. أبو داود، ص(6)
 .     4/431. المفاتيح في شرح المصابيح، (7)
 . 87/44. كفاية النبيه شرح التنبيه، 3/271. تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، (8)
 .5/811. البحر الرائق، (9)
 .  4/584. اللباب في شرح الكتاب، (10)
 .  3/383. المهذب، (11)
 . 4/831. االختيار، 331، 3/337. تحفة الفقهاء، (12)
 . 8/434. بداية المجتهد، 8/853. أحكام القرآن، (13)
 . 4/512. األم، (14)
 . 856. وضعيف الترمذي، ص2/335وقد ضّعفه األلباني في ضعيف أبي داود، . 375. الترمذي، ص469. أبو داود، ص(15)
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من هم  للمسلمين، واستبقاء أّن الرسول صلى هللا عليه وسلم أمر المسلمين بقتل ذوي الجلد والقوة والنكايةوجه الداللة: 

يقول ابن العربي: "فهذا نّص يدل على المحاربة والقتال، والصحيح .(1)في أول الشباب والنضارة لينتفع بهم المسلمون إذا سبوهم 

 .(2)عندي قتلهم؛ ألنهم إن لم يقاتلوا فهم ردء للمقاتلين"

 .(4)، فهم غير محقوني الدم (3) الحربثانياً: أنهم يُقتلون في الجملة إذا كان لهم رأي من أمور 

 .(6)؛ لذا يستوي فيها المعذور وغيره (5)ثالثاً: أّن الجزية أجرة المسكن فلم تسقط عنهم 

 المناقشة والترجيح.األمر الثالث: 

يُوَخ اْلُمْشِرِكيَن... فهو ضعيف وإن سلمنا بصحته فهو   محمول علىما ذكره أصحاب القول الثاني من حديث اْقتُلُوا شُّ

 معنى خاص، ويمكن االستدالل على صحة ما نقول بما يلي:

ا فََرَغ النَّبِيُّ َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم ِمْن ُحنَْين  بََعَث أَبَا عَ  اِمر  أوالً: ما ُروي َعْن أَبِي ُموَسى قَاَل: لَمَّ
َعلَى َجْيش  إِلَى أَْوطَاس ، فَلَقَِي ُدَرْيَد  

ةِ  مَّ ُ أَْصَحابَهُ ْبَن الصِّ ، فَقُتَِل ُدَرْيٌد َوهََزَم هللاَّ
(7). 

أّن هوازن لما انهزمت، اجتمع بعضهم في أوطاس وكان دريد معهم، وكان عمره يزيد عن مائة عام، وكان  وجه الداللة: 

، فأراد النبي صلى هللا عليه وسلم استئصالهم، فبعث أبا عامر إليهم، فقتلهم وقُتل دريد معهم،  لى هللا عليه ولم يُنكر النبي صذا رأي 

 .(8)وسلم ذلك 

، بل إّن حضور (9)يقول الشوكاني: "وللجمع بين النهي عن قتل الشيخ واألمر بقتله هو من بقي فيه نفع للكفار ولو بالرأي" 

الشيخ إلى أرض المعركة قد يكون عذراً في قتله، يقول الجويني: "فأما إذا حضر الواقعةَ شيٌخ ال يرجع إلى بطش وال إلى رأي، 

 .  (10)فيجوز إجراء القولين فيه وال يمتنع القطع بقتله؛ ألنه بحضوره ووقوفه مقاتل" 

يُوَخ اْلُمْشِرِكيَن... الرجال األقوياء على القتال أهل النجدة والبأس، ولم يرد ثانياً: أراد النبي َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلَّ  َم بقوله: اْقتُلُوا شُّ

 .(11)الهََرَم الذين إذا سيقوا لم ينتفع بهم ال بقوة  وال برأي 

ُت لَهُْم أَيَُّما َشْيخ  َضُعَف َعِن اْلَعَمِل أَْو أََصابَْتهُ آفَةٌ ِمَن ثالثاً: اإلجماع لما جاء في ِكتَاِب صلح َخالِِد ْبِن اْلَولِيِد ألَْهِل اْلِحيَرِة... َوَجَعلْ 

 .(12)اآلفَاِت... 

                                                           
   .2/63القدير، فيض . (1)
 .  8/853. أحكام القرآن، (2)
 . 6/47. فتح القدير، 4/387. الهداية، (3)
 . 3/383. المهذب، (4)
 .  82/269. البيان في مذهب اإلمام الشافعي، (5)
 . 9/397. النجم الوهاج، (6)
 .  8867. مسلم، ص3/856. البخاري، (7)
 .  431-6/437. إرشاد الساري، 316-7/637. فتح الباري بشرح صحيح البخاري، (8)
 .9/367. نيل األوطار، (9)
 . 87/464. نهاية المطلب، (10)
 . 2/63. فيض القدير، (11)
 . 844. كتاب الخراج، ص(12)
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ِمن الذي أُصيب بآفة من  وجه الداللة:  أن خالد بن الوليد أسقط الجزية عن الشيخ الفاني لضعفه كما أسقطها عن الزَّ

والظاهر أن فعل خالد هذا قد  له ذكٌر الحتمال عدم وجود أعمى بينهم.اآلفات، ويُلحق بهما األعمى؛ ألنه في حكمهما وإن لم يأت 

بلغ أبا بكر كما يدل عليه الصلح، ولم يُنقل إلينا إنكار أبي بكر لفعل خالد في هذا الصلح، فيكون سكوت أبي بكر والصحابة رضوان 

 هللا عليهم إجماعاً.   

ِمن واألعمى والشيخ الفاني والمفلوج والراجح هو ما ذهب إليه أصحاب القول األول وهو عدم  وجوب الجزية على الزَّ

 ةإذا كانوا ال يستعان بهم في القتال؛ ألنهم حينئذ ليسوا أهل قتال، أما إذا شاركوا في القتال بالنفس أو بالمال أو بالرأي، فإن الجزي

 تجب عليهم كما يجوز قتلهم.

 مستند الضابط.األمر الرابع: 

ِ الَ تَْقتُلُ أوالً: أَنَّ  ِ َوَعلَى ِملَِّة َرُسوِل هللاَّ ِ َوبِاهللَّ ِ صلى هللا عليه وسلم قَاَل: اْنطَلِقُوا بِاْسِم هللاَّ الً َوالَ َصِغيراً وا َشْيًخا فَانِيًا َوالَ ِطفْ َرُسوَل هللاَّ

وا َغنَائَِمُكْم َوأَْصلُِحوا َوأَْحِسنُوا َ يُِحبُّ اْلُمْحِسنِينَ  َوالَ اْمَرأَةً َوالَ تَُغلُّوا َوُضمُّ  . (1)إِنَّ هللاَّ

َعَمِل أَْو أََصابَْتهُ آفَةٌ ِمَن اآلفَاِت... ثانياً: ما جاء في ِكتَاِب صلح َخالِِد ْبِن اْلَولِيِد ألَْهِل اْلِحيَرِة... َوَجَعْلُت لَهُْم أَيَُّما َشْيخ  َضُعَف َعِن الْ 

(2). 

 مستثنيات الضابط.األمر الخامس: 

في عصرنا الحاضر فرض الجزية على مثل هؤالء إذا كانوا أغنياء، وفرض الجزية عليهم هنا ليس من باب أنهم يمكن 

شاركوا في القتال بأي وسيلة من الوسائل، وإنما ألنهم أصبحوا مواطنين كالمسلمين فعليهم ما على المسلمين، ولهم ما للمسلمين، 

ل بحجة أنهم ليسوا أهل قتال، ثم إن دفعهم للجزية يكون في مقابل ما يدفعه المسلم فال يمكن أن نعفي مثل هؤالء وهم أصحاب أموا

 من زكاة، هذا من جهة، ومن جهة أخرى تكون مساهمة منهم في دعم الدولة اإلسالمية.

 .أربعة أمورالثالث: المريض والمجنون غير المطبق. وفيه  المطلب

 . ومعناه األول: صيغة الضابطاألمر 

 الجزية على الذمي المريض أكثر من نصف السنة. ـ ال تجب8

 ـ يُقام األكثر مقام الكل2

 ـ ال جزية على الذمي المجنون المطبق.3

 .(3) ـ تجب الجزية على الذمي المجنون غير المطبق بالتلفيق4

 ـ التلفيق وسيلة حساب الجزية على المجنون غير المطبق.5

                                                           
 . 83. سبق تخريجه، ص (1)
 . 85. سبق تخريجه، ص (2)
. الصحاح، 5/865لعين، . لفق: أصل يدل على مالءمة األمر، يقال: لَفَْقُت الثوب بالثوب أَْلفِقُهُ لَْفقاً، واللَّْفُق خياطة شقين تضم إحداهما باألخرى. ا(3)

4/8553  . 
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المريض إذا كان مرضه أقل من نصف السنة، أما إن كان أكثر من نصف أّن الجزية تجب على الذمي  معنى الضابطو

السنة فال تجب عليه الجزية. وأما فيما يتعلق بالمجنون غير المطبق فإن الجزية تجب عليه باألخذ بالتلفيق، حيث تُحسب أيام اإلفاقة 

 يلة المنصفة للذمي.وتهدر أيام الجنون حتى يُستكمل الحول، وإن كان اكتماله في سنوات، وهذه الوس

 حكم الضابط.األمر الثاني: 

لم يذكر أحٌد من الفقهاء المريض الذمي سوى الحنفية وبعض الحنابلة، فأما الحنفية فقالوا: إن الجزية ال تجب على   

ِمن؛ وألن الصحة شرط. وكذا لو مرض أكثر السنة؛  المريض الذمي إذا مرض جميع السنة؛ ألنه ال يقدر على العمل فهو كالزَّ

إقامةً لألكثر مقام الكل، وكذا لو مرض نصف السنة؛ ألن الموجب والمسقط تساويا فيما طريقه العقوبة فكان الحكم للمسقط 

كالحدود. وتجب عليه الجزية إذا مرض أقّل من نصف السنة؛ ألن اإلنسان ال يخلو عن قليل مرض، أو صّحة  أكثر السنة؛ ألن 

 . (1)لألكثر حكم الكل 

وقال بعض الحنابلة: المريض يُقتل إذا كان ممن لو كان صحيحاً قاتل؛ ألنه بمنزلة اإلجهاز على الجريح إال أن يكون 

ِمن ال يُقتل؛ ألنه ال يُخاف منه أن يصير إلى حال يُقاتل فيها   . (2)مأيوساً من برئه فيكون بمنزلة الزَّ

. ففي وجوب الجزية في حقه خمسة أقوال هي: األول: االعتبار - رىمن يجّن تارة ويُفيق أخ - وأما المجنون غير المطبق 

باألغلب بين الجنون واإلفاقة. وهو قوٌل ألبي حنيفة حيث يرى أّن أخذ الجزية يكون باعتبار أكثر الحول. يقول السرخسي: "العبرة 

عليه الجزية، فإن كانت اإلفاقة أقل لم تجب، ، وبه قال بعض الشافعية في أّن من كان غالب زمانه اإلفاقة وجبت (3)ألكثر الحول" 

. وأن (5)أّن مدة اإلفاقة غير ممكن مراعاتها لتعذر ضبطها  ، وإليه ذهب بعض الحنابلة(4) فالزمانان إذا استويا نغلّب وجوب الجزية

 .(6) األكثر له حكم الكل

ّن من تقطّع جنونه قليالً كساعة من شهر أو القول الثاني: وجوب الجزية مطلقاً وهو قوٌل ثان  للشافعية، حيث يرون أ 

وهذا الجنون  (7)شهرين لزمته الجزية؛ ألنه يجري عليه القلم في حالة إفاقته، وليس يخلو بعض الناس من العلّة يغرب بها عقله 

العاقل، وما يطرأ وهو من الزمن اليسير الذي يُغتفر، وعليه فحكمه ك (8)المتخلّل ال حكم له بل هو كالغشية تطرأ على الشخص 

 . (9)ويزول ينزل منزلة اإلغماء فتُؤخذ منه جزية كاملة في آخر الحول 

                                                           
    . 389، 4/381. الهداية، 7/888. بدائع الصنائع، 3/331. تحفة الفقهاء، (1)
    . 83/438الكبير، . الشرح 83/544. المغني، (2)
 . 2/863. المبسوط، (3)
 .9/396. النجم الوهاج، 81/21. نهاية المطلب، (4)
 . 8/851. أحكام أهل الذمة، 83/513. المغني، (5)
 .3/373. المبدع، (6)
 . 5/483. األم، (7)
 .81/21. نهاية المطلب، (8)
 .9/396. النجم الوهاج، (9)
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القول الثالث: عدم وجوب الجزية مطلقاً وهو قول ثالث للشافعية، حيث يرون أّن من كان زمان إفاقته أغلب، فإن طروء  

فكذلك بعضه ينافي الجزية، فال جزية على َمْن بعُضه  الجنون يكون مؤثراً في إسقاط الجزية؛ ألن الّرق لما نافى ضرب الجزية

 .(1) حّر، وبعُضه رقيق. وهذا بعيد

القول الرابع: االعتبار بدفع الجزية في حالة الشخص آخر الحول وهو قوٌل رابٌع للشافعية الذين يرون أّن من كان ُمفيقاً 

معظمها، أما إن كان مجنوناً فال جزية عليه وال اعتبار باإلفاقة ألزمناه الجزية وال اعتبار بجنونه قبل ذلك في جميع األوقات أو 

. وبه قالت الحنابلة في رواية ثانية حيث (2) من قبل، وفيه تشبيه باعتبار الفقر واليسار في حق العاقلة فإنا نعتبر فيهما آخر الحول

يرون أّن الجزية تؤخذ منه في آخر كل حول بقدر ما أفاق منه كما لو أفاق في بعض الحول إفاقة مستمرة، كما يؤخذ من المعتَِق 

 .(4) ؛ وقد علّل برهان الدين ابن مفلح بأنها تؤخذ في كل حول فوجب األخذ بحسابه(3)بعُضه بقدر حريته 

الخامس: التلفيق. وهو الصحيح من المذهب الشافعي أنه يُلفّق زمان اإلفاقة قّل أو كثر حتى يستكمل حوالً، وتهدر  القول

أيام الجنون، فإن كان يجّن يوماً ويُفيق يوماً أُخذت منه جزية سنة من سنتين. وإن كان يجّن يومين ويُفيق يوماً أُخذت منه جزية 

يوماً ويُفيق يومين أُخذت منه جزية سنة من سنة ونصف؛ ألنه لما اختلف حكم اإلفاقة وحكم  سنة من ثالث سنين، وإن كان يجنّ 

 . (5)الجنون كان تميزها أولى من تغليب أحدهما؛ ألن في التمييز جمعاً بين الحكمين وفي تغليب األكثر إسقاط أحدهما 

 خاللها تحديد أيام اإلفاقة من غير مشقة، فإذا بلغتوالصحيح من المذهب الحنابلي أن التلفيق هي الوسيلة التي يمكن من 

 . (6) إفاقته حوالً أُخذت منه؛ ألن حوله ال يْكُمُل حينئذ؛ وألن أخذ الجزية قبل ذلك أخٌذ لجزيته قبل كمال الحول فلم تجز كالصحيح

 المناقشة والترجيح.األمر الثالث: 

ه إذا كان صحيحاً أكثر من نصف السنة؛ ألن األكثر يأخذ حكم الراجح فيما يتعلق بالمريض الذمي أن الجزية تجب علي 

وأما فيما يتعلق بالمجنون غير المطبق فالقول باعتبار األغلب بين الجنون واإلفاقة  الكل، ثم إن اإلنسان ال يخلو من قليل المرض.

 وتعّسره.فإنه يحتاج إلى ضبط وقت الجنون ووقت اإلفاقة وهذا غير ممكن مراعاته لتعذر الضبط 

وأما القول بوجوب الجزية مطلقاً ليشمل فترة جنونه المطبق، فهذا يخالف ما اتفق عليه الفقهاء من عدم وجوب الجزية  

قياسهم على اإلغماء قياس مع الفارق؛ الختالف المقيس عليه وهو اإلغماء على المجنون المطبق وإلحاقه بالنساء والصبيان، و

 ا ظاهٌر لمن تَتَبََع أقوال الفقهاء. على المقيس وهو الجنون، وهذ

                                                           
 .9/396النجم الوهاج، . 81/21. نهاية المطلب، (1)
 . 46، 87/45. كفاية النبيه، 82/266. البيان في مذهب اإلمام الشافعي، 81/21. نهاية المطلب، (2)
 . 859، 8/851. أحكام أهل الذمة، 83/513. المغني، (3)
 . 3/369. المبدع، (4)
 . 81/21. نهاية المطلب، 3/339. المهذب، 84/331. الحاوي الكبير، (5)
 . 633، 83/599. الشرح الكبير، 83/513. المغني، (6)
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. وقال النووي: (1)ومن أمثلة ذلك ما قاله الجصاص: "أّن الجنون معنى يُستحق به الوالية عليه إذا دام به بخالف اإلغماء" 

عيني: "في . وقال ال(2)"اإلغماء مرض، ويخالف الجنون فإنه نقص، ولهذا ال يجوز الجنون على األنبياء ويجوز عليهم اإلغماء" 

 . (3)اإلغماء يكون مغلوباً، وفي الجنون يكون مسلوباً" 

وأما القول بعدم وجوب الجزية مطلقاً ليشمل فترة جنونه المطبق، فذلك يعني إعفاء فترة إفاقته، مما يؤدي إلى إعفائه من  

ر حال جنون الذمي آخر الحول في دفع الجزية، . وأما القول باعتبا(4) وهذا بعيد"الجزية وهذا لم يقل به أحد، بل إن الجويني قال: "

 ففيه تفريط لحقوق هللا تعالى، وعدم المحافظة عليها، كما أن اعتبار حالته آخر الحول فيه إلحاُق ظلم  به ومنافاة لعدالة اإلسالم. 

اة، فإنه القياس على الزكوقياس الشافعية يسار العاقلة وإعسارها، وقياس الحنابلة قدر جنون الذمي بقدر حرية المعتَق أو 

قياس مع الفارق؛ ألن المقيس عليه حقوق تتعلق باألشخاص بينما المقيس حق يتعلق باهلل سبحانه وتعالى. واعتبار حال الشخص 

 آخر الحول في دفع الجزية، سواء في حالة جنونه أو إفاقته فإن ذلك يحتاج إلى ضبط، وال يمكن القول بأن من تغّشاه الجنون أشهراً 

 هي فترة زمنية يسيرة، كذلك القول بعدم خلو بعض الناس من ذلك فيه نظر.

لذا لم يبق إلى القول الخامس وهو الصحيح من المذهبين الشافعي والحنبلي وهو التلفيق وإليه المصير، وذلك بحساب 

 القول لما فيه العدل واإلنصاف للذميأيام إفاقة المجنون غير المطبق حتى يستكمل حوالً كامالً فتؤخذ منه الجزية، وترجيح هذا 

 فال يدفع إلى ما وجب عليه، كما أن فيه حرصاً على المحافظة على حق هللا تعالى في أخذ الجزية من أهل الذمة.

 مسند الضابط.األمر الرابع: 

 تمتع الذمي بالصحة.أوالً: المرض عائٌق عن العمل، فبالعمل يكون قادراً على جمع المال لدفع الجزية، لذا ال بد من 

 ثانياً: الجنون عائٌق عن العمل، فبالعمل يكون قادراً على جمع المال لدفع الجزية، لذا ال بد من تمتع الذمي بالعقل.

 .أمور أربعةوفيه  .(8)ومن في حكمهما  (7)والرهبان  (6) غير المعتمل( 5)الرابع: الفقير  المطلب

  األمر األول: صيغة الضابط ومعناه.

 ال جزية على الذمي الفقير غير المعتمل. ـ8

                                                           
 .  8/229. أحكام القرآن، (1)
 .  6/254. المجموع، (2)
 . 3/739. البناية، (3)
 .81/21. نهاية المطلب، (4)
سير الذي ال يكفيه. المعونة، . وعند المالكية الذي يجد الشيء الي3/1. الفقير عند الحنفية الذي ال يسأل الناس وال يطوف على األبواب. المبسوط، (5)

. وعند الحنابلة الفقير هو من لم يجد نصف كفايته، 1/411. وعند الشافعية الذي ال شيء له أو له يسير تافه ال يؤثر في قدر حاجته. الحاوي الكبير، 8/261

 . 8/816أو من لم يجد شيئاً ألبته. دليل الطالب لنيل المطالب، 
 .          2/422عمل لنفسه، وتصّرف في العمل. واالعتمال االضطراب في العمل. تهذيب اللغة، . المعتمل هو الرجل إذا (6)
ْهبَى وا. َرِهَب الشيء َرْهباً وَرهَباً وَرْهبَةّ: خافه. وأَْرهَب الرجَل َوَرهَّبَه: فّزعه. واْستَْرهَبَه: استدعى َرْهبَتَه حتى َرِهبَ (7) ْهُب والرُّ هُبُوته الناس. واالسم الرُّ  لرَّ

ْهبان، والتّرهب: التعبّد في صومعة. مادة: ره ْهبَانية: مصدر الّراهب، وهو المتعبّد في الصومعة، والجمع الرُّ هَبُوتي. والرَّ  . 4/47ب. العين، والرَّ
 . كأهل الصوامع.    (8)
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 ـ ال جزية على الذمي العاجز. 2

 ـ الجزية واجبة على القادر من أهل الذمة.3

 ـ قدرة الذمي على العمل شرط لوجوب الجزية.4

 ـ الجزية واجبة على الراهب.5

ساً إال زية، وهللا تعالى ال يكلّف نفالجزية ال تجب على الفقير غير المعتمل؛ لعدم قدرته على دفع الجأن  معنى الضابطو

بما تطيق. بينما تجب الجزية على الرهبان ومن في حكمهم لعدم وجود أعذار توجب إسقاط الجزية عنهم، فهم قادرون على العمل 

سالم ء اإلوتركهم له ال يكون عذراً في إسقاط الجزية، ثم إنهم رجاٌل أحراٌر مكلفون، وقد يتمتع بعضهم برأي ومشورة تعين أعدا

 على المسلمين. 

 حكم الضابط.األمر الثاني: 

 أوالً: الفقير غير المعتمل.

، لكنهم اختلفوا في وجوب أخذها من الفقير غير المعتمل (1)ال خالف بين الفقهاء أن الفقير المعتمل تؤخذ منه الجزية  

أّن الجزية ال تجب على ( 5)والصحيح عند الحنابلة ( 4)وقوٌل للشافعية  (3) ورأٌي للمالكية( 2)األول: قول الحنفية  على قولين هما:

 واستدلوا بما يأتي: الفقير غير المعتمل.

ُ نَْفًسا إاِل ُوْسَعهَا }ال يَُكلِّفُ أوالً: قوله تعالى   .(216 :البقرة){لَهَا َما َكَسبَْت َوَعلَْيهَا َما اْكتََسبَْت... هللاَّ

إخبار من هللا تعالى بعدم تكليف العباد من وقت نزول هذه اآلية من أعمال القلوب والجوارح، إال بما يتسع  وجه الداللة:

فيه طوق المكلّف ويتيّسر عليه فال يضيّق عليه وال يجهده، وإنما يأمره بما في طاقته وقدرته، وهذا من لطفه تعالى بخلقه ورأفته 

لمعتمل هو عاجز عن الكسب وليس في وسعه دفع الجزية، وعند عدم االستطاعة تسقط . والفقير غير ا(6)بهم وإحسانه إليهم 

 المطالبة؛ ألنه تكليف للنفس بما ال تطيق.

َواِد بَْيَن اْلُمْسلِِميَن َوأََمَر بِِهمْ  ُجَل اْلُمْسلَِم يُِصيبُهُ  أَْن يُْحَصْوا، ثانياً: َعْن ُعَمَر َرِضَي هللاُ َعْنهُ، أَنَّهُ أََراَد أَْن يَْقِسَم أَْهَل السَّ فََوَجُدوا الرَّ

ِحيَن، فََشاَوَر أَْصَحاَب النَّبِيِّ َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم فِي َذلَِك فَقَاَل َعلِيٌّ َرضِ  ةً لِْلُمْسلِمِ ثاََلثَةٌ ِمَن اْلفاَلَّ يَن، َي هللاُ َعْنهُ: َدْعهُْم يَُكونُوَن َمادَّ

 .(7)فََوَضَع َعلَْيِهْم ثََماِنيَةً َوأَْربَِعيَن َوأَْربََعةً َوِعْشِريَن َواْثنَْي َعَشَر  نَْيف  فَبََعَث ُعْثَماَن ْبَن حُ 

                                                           
 . 383، 3/236. المهذب، 8/363. التفريع، 3/337. تحفة الفقهاء، (1)
 . 4/387. الهداية، 3/337، . تحفة الفقهاء(2)
 . 8/479. الكافي، 8/363. التفريع، (3)
 . 273، 82/269البيان في مذهب اإلمام الشافعي،  .،3/383. المهذب، (4)
 . 236. مختصر الخرقي، ص(5)
 .    5/853. جامع البيان، (6)
 .  9/226. السنن الكبرى، (7)

http://www.ajrsp.com/


 م 2022-5-5| تأريخ اإلصدار:  لسابع والثالثونالمجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار ا

     

 

   www.ajrsp.com                                                                                                                    49 

 ISSN: 2706-6495 

 
أن عمر رضي هللا عنه جعل أهل الجزية ثالث طبقات هي: الغني والمتوسط والمعتمل، فجعل أدناهم الفقير وجه الداللة: 

. وهذا دليل واضح على أن الجزية ال تجب (2)ير المعتمل لجعلها أربع طبقات. يقول ابن الرفعة: فلو كانت تجب على غ(1) المعتمل

 على غير المعتمل.

اإلجماع، حيث كان فعل عمر بتقسيمه أهل الجزية إلى ثالث طبقات بمحضر من الصحابة ولم ينكر عليه أحد، فكان ذلك ثالثاً: 

 .  (3)محل إجماع 

قاب وخراج األرض، فكما أنه ال يوظف على أرض ال طاقة لها أو ال نبات لها أو ال تصلح للزراعة،  رابعاً: القياس بين خراج الرِّ

 .  (5)فالجامع عدم الطاقة لحكمة دفع الضرر الدنيوي  (4)فكذا خراج الرقاب ال توظّف رقبة غير مطيقة األداء أو ال كسب لها 

. وعلى (7). وكالدية على العاقلة (6)تجب في كل حول، فلم تجب على الفقير الذي ال صنعة له كالزكاة  خامساً: الجزية حق مالي

هذا القول فإنه إْن طلب الفقير من اإلمام أن يعقد له الذمة ُعقدت له الذمة على شرط جريان أحكام اإلسالم عليه، فإذا أيسر اُستؤنف 

 .(8)له الحول، فإذا تّم طُولب بالجزية 

القول الثاني: وهو رأٌي ثان  للمالكية 
وقوٌل ثان  للشافعية  (9)

أّن الجزية تجب على الفقير غير  (11)ورواية عند الحنابلة  (10)

 المتعمل. واستدلوا بما يأتي:

ُموَن مَ أوالً: قوله تعالى  ِ َوال بِاْليَْوِم اآلِخِر َوال يَُحرِّ ُ َوَرُسولُهُ َوال يَِدينُوَن ِديَن اْلَحقِّ ِمَن الَِّذيَن }قَاتِلُوا الَِّذيَن ال يُْؤِمنُوَن بِاهللَّ َم هللاَّ ا َحرَّ

  .[29:التوبة]أُوتُوا اْلِكتَاَب َحتَّى يُْعطُوا اْلِجْزيَةَ َعْن يَد  َوهُْم َصاِغُروَن{ 

أن هللا تعالى أمر المسلمين بقتال أهل الكتاب من الرجال األحرار إلى أن يعطوا الجزية. والفقير مشرك  وجه الداللة: 

مكلّف حّر، فلم يجز إقراره بدار اإلسالم بغير جزية كالمعتمل. ثم إن اآلية لم تفّرق في القتال بين الفقير المعتمل والفقير غير 

 . (13)يعّم الموسر والمعسر فكذلك الجزية" . يقول ابن الرفعة: "والقتال(12)المعتمل 

                                                           
 . 83/515. المغني، 3/383. المهذب، 6/673. البناية، (1)
 . 45، 87/44. كفاية النبيه، (2)
 . 5/819. البحر الرائق، 6/673. البناية، 4/387. الهداية، (3)
 . 83/515. المغني، 388، 3/383. المهذب، 4/387. الهداية، (4)
 . 6/41. فتح القدير، (5)
 . 83/515. المغني، 82/269، . البيان في مذهب اإلمام الشافعي(6)
 . 83/515. المغني، 45، 87/44. كفاية النبيه، (7)
 .45، 87/44. كفاية النبيه، 82/269. البيان في مذهب اإلمام الشافعي، (8)
 . 8/479. الكافي، 8/363. التفريع، (9)
 . 273، 82/269. البيان في مذهب اإلمام الشافعي، 3/383. المهذب، (10)
 . 83/515. المغني، (11)
 . 273، 82/269. البيان في مذهب اإلمام الشافعي، 3/388. المهذب، (12)
 . 45، 87/44. كفاية النبيه، (13)
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معاذ لَّما َوّجهَهُ إِلَى اليَمِن أََمَرهُ أَْن يَأُْخَذ ِمْن ُكلِّ َحالِم  ِدينَاًراثانياً: حديث 

 (1). 

أن النبي صلى هللا عليه وسلم أمر معاذاً لما وّجهه إلى اليمن أن يأخذ الجزية من كل بالغ ديناراً، ولم يفّرق  وجه الداللة:

بين غني  وفقير. يقول ابن الرفعة: "مع علم النبي صلى هللا عليه وسلم بأن فيهم الفقراء"
. وهو ما استدل به بعض الحنابلة في (2) 

 . (3)أن دمه غير محقون 

 .(4)الجزية على سبيل العوض فاستوى فيه المعتمل وغير المعتمل كالثمن واألجرة  ثالثاً:

وعلى هذا القول فإنه إْن طلب الفقير من اإلمام أن يعقد له الذمة، فقوالن: أحدهما: تعقد له الذمة بالجزية وجعلها في ذمته 

فإذا أيسر طُولب بجزية ما مضى   .[213:البقرة] نَِظَرةٌ إِلَى َمْيَسَرة ...{}َوإِْن َكاَن ُذو ُعْسَرة  فَ ويُنظر بها إلى أن يُوسر لقوله تعالى 

. ثانيهما: أنّه ال تعقد له الذمة إال بدفع الجزية، فإن قدر على تحصيلها وإال رددناه إلى دار الحرب؛ ألنه يمكنه أن يمنع وجوبها (5)

 . (6)عليه بدخول اإلسالم، كمن وجبت عليه كفارة وال يجد رقبة وهو يقدر على الصوم 

 ثانياً: الرهبان ومن في حكمهم.

. لكنهم اختلفوا في وجوب (7)إذا خالطوا الناس في مساكنهم ومعايشهم فإنه تجب عليهم الجزية  اتفق الفقهاء على أن هؤالء

 (10)وقوٌل للشافعية  (9)ورأٌي للمالكية ( 8)أخذها من هؤالء إذا لم يخالطوا الناس على قولين هما: األول: قول محمد من الحنفية 

 عدم وجوب الجزية على هؤالء، واستدلوا بما يلي: (11)والصحيح عند الحنابلة 

وَن َعلَى قَْوم  فِي َصَواِمَع لَ أوالً: وصيّة  ُ َعْنهُ لِيَِزيَد ْبَن أَبِي ُسْفيَاَن: ...َوَستَُمرُّ يَق َرِضَي هللاَّ دِّ هُْم فِيهَا، هُْم، اْحتَبَُسوا أَْنفُسَ أَبَي بَْكر  الصِّ

 ُ  .(12) ِفيهَا َعلَى َضاَللَتِِهْم، ...فََدْعهُْم َحتَّى يُِميتَهُُم هللاَّ

أن أبا بكر نهى عن قتل الرهبان، مما يدل على عدم وجوب الجزية عليهم؛ ألن الجزية بدل عن القتل، وال وجه الداللة: 

 قتل عليهم.

  .(13)األصل أن الجزية إلسقاط القتل، فمن ال يجب عليه القتل ال توضع عليه الجزية ثانياً: 

                                                           
 .  83. سبق تخريجه، ص (1)
 . 87/45. كفاية النبيه، (2)
 .83/591. ، الشرح الكبير، 83/515. المغني، (3)
 .87/45النبيه، . كفاية 28/381. المجموع، 3/383. المهذب، (4)
 .87/45. كفاية النبيه، 28/381. المجموع، 3/383. المهذب، (5)
 . 28/381. المجموع، 82/273. البيان في مذهب اإلمام الشافعي، 3/388. المهذب، (6)
 .  236. مختصر الخرقي، ص3/383. المهذب، 8/363. التفريع، 3/337. تحفة الفقهاء، (7)
 . 4/381لهداية، . ا3/331. تحفة الفقهاء، (8)
 .  81/55. البيان والتحصيل، 8/479. الكافي، (9)
 . 3/383. ، المهذب، 5/483. األم، (10)
 . 83/591. الشرح الكبير، 83/517. المغني، (11)
 . 8/862. أحكام أهل الذمة، (12)
 . 675، 6/674. البناية، 2/375. الجوهرة النيرة، 49، 6/41. فتح القدير، (13)

http://www.ajrsp.com/


 م 2022-5-5| تأريخ اإلصدار:  لسابع والثالثونالمجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار ا

     

 

   www.ajrsp.com                                                                                                                    51 

 ISSN: 2706-6495 

 
 .(1)دم قتل مثل هؤالء لعدم وجود شّر ظاهر منهم ثالثاً: ع

 .(2) رابعاً: أّن مثل هؤالء قد كفّوا أنفسهم عن القتال فلم يُقتلوا، وعلى هذا يُقّرون في دار اإلسالم بغير جزية

 .(4)؛ فيُلحقون بالنساء والذراري (3)خامساً: أّن دماء هؤالء محقونة 

وقوٌل ثان  للشافعية  (6)ورواية ثانية للمالكية  ( 5)القول الثاني: وهو قول أبي حنيفة 
وهو أنّه  (8)ورواية عند الحنابلة  (7)

 يجب الجزية على هؤالء. واستدلوا بما يلي:

يَاَراِت َعلَى ُكلِّ َراِهب  ِدينَاَريْ   .(9)نِ أوالً: ما ُروي َعْن ُعَمَر ْبِن َعْبِد اْلَعِزيِز، أَنَّهُ فََرَض َعلَى ُرْهبَاِن الدِّ

قدرة على العمل، لكنهم تركوا العمل مع وجوده فضيعوه كالمعتملين، فصار حكمهم كَمْن عطّل أرضاً ثانياً: أّن مثل هؤالء لهم 

 .(10)خراجيةً مع التمّكن من االنتفاع بها 

 . (12)، فكانت الجزية لحقن دمائهم (11)ثالثاً: أّن مثل هؤالء من جنس الرجال المقاتلة 

 .(13): أّن الجزية أجرة المسكن فلم تسقط عنهم رابعاً 

 .(14)ساً: أّن الراهب كافٌر صحيٌح قادٌر على أداء الجزية خام

 المناقشة والترجيح.األمر الثالث: 

بالنسبة للفقير غير المعتمل فإن اآلية الكريمة التي استدل بها أصحاب القول الثاني ليست دليالً على وجوب الجزية على  

 الفقير غير المعتمل؛ ألنها جاءت عامة والتخصيص يحتاج إلى دليل، وليست ثمة دليل.الذمي 

                                                           
 . بتصرف3/331الفقهاء، . تحفة (1)
 . 84/383. الحاوي الكبير، (2)
 . 83/517. المغني، 3/383. المهذب، (3)
 .87/44. كفاية النبيه، 81/21. نهاية المطلب، (4)
 . 4/381. الهداية، 3/331. تحفة الفقهاء، (5)
 .  81/55. البيان والتحصيل، 8/479. الكافي، (6)
 . 3/383. المهذب، 5/483. األم، (7)
 . 83/591. الشرح الكبير، 83/517. المغني، (8)
 . 8/97. األموال، (9)
 . 2/375. الجوهرة النيرة، 4/831. االختيار، 4/381. الهداية، (10)
 .87/44. كفاية النبيه، 81/21. نهاية المطلب، 84/383. الحاوي الكبير، (11)
 .28/381 . المجموع،3/383. المهذب، (12)
 .  82/269. البيان في مذهب اإلمام الشافعي، (13)
 .83/591. الشرح الكبير، 83/517. المغني، (14)
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وأما استداللهم بحديث معاذ فيمكن الرّد عليهم من وجوه: األول: أنّه حديث محمول على المعتمل كما قال بذلك بعض  

طبقات ثالث. الثالث: إْن كان الحديث يحتمل الفقير  ُخّصص بفعل عمر في تقسيمه الناس إلى( 2). الثاني: أنّه حديث عام (1)الحنفية 

 .(3)المعتمل فذلك ألنه يمكن األخذ منه، أما غير المعتمل فإنه ال يمكن األخذ منه، فاألخذ منه مستحيل، فكيف يؤمر به؟! 

ت دل على أنها ليسوقولهم: إّن الجزية أجرة عن سكنى الدار فتُستقر في الذمة، فيه انتفاء أحكام اإلجارة عنها جميعها ي

بأجرة فال يُعرف حكم من أحكام اإلجارة في الجزية، وقد تقدم أن عمر أجرى على السائل الذمي الذي رزقه من بيت المال فكيف 

 .(4) يكلّف أداء الجزية وهو يُرزق من بيت مال المسلمين؟!

ّد أيسر طُولب بها لما مضى كسائر الديون، فقد روقولهم: عدم تكليفه بها في حال إعساره بل تستقر َدْيناً في ذمته فمتى 

 .(5) عليهم ابن القيم بقوله: "هذا معقول في ديون اآلدميين، وأما حقوق هللا تعالى فإنه إنما أوجبها على القادرين دون العاجزين"

زًى عظيم أال وهو أقول: ما نُسب إلى أصحاب القول الثاني من وجوب الجزية على الذمي الفقير غير المعتمل كان لمغ 

ربما حتى ال يتهرب أحٌد من أهل الذمة من دفع الجزية أو يدعى البعض اآلخر الفقر، فإلزامهم بالجزية في حالة الفقر انتظاراً 

 لاليسار من باب سّد الذريعة.  

وذلك لألسباب  والراجح هو ما ذهب إليه أصحاب القول األول من عدم وجوب أخذ الجزية من الذمي الفقير غير المعتمل 

 التالية:

 أوالً: قوة أدلتهم وصحة االستدالل بها.

ثانياً: عدم وجود القدرة على دفع الجزية لعدم وجود المال الذي يحصل به وجوب الجزية. يقول ابن القيم: " وقواعد الشريعة كلها 

ُ نَْفًسا إاِل َما آتَاهَا{}ال يَُكلِّ تقتضي أال تجب على عاجز كالزكاة" والدية والكفارة والخراج، قال تعالى  وال  ،[7:الطالق] ُف هللاَّ

 .(6)واجب مع عجز وال حرام مع ضرورة" 

قاب بخراج األرض فهو قياس   وإْن كنُت قد رجّحت ما قاله أصحاب القول األول إال أنني لست معهم في قياس خراج الرِّ

قاب وإنما بالذمم، وشتّ   ان بين األمرين.مع الفارق؛ ألن الجزية ال تتعلق بالرِّ

أما بالنسبة للرهبان ومن في حكمهم، فإن األثر الذي استدل به أصحاب القول األول بعدم وجوب الجزية على الذمي 

وصية أبي بكر وهي وصية عامة بعدم قتلهم، وتركهم الراهب ومن في حكمهم ممن يعتزلون الناس، فيمكن الرّد عليهم بأن هذه 

 فيما هم فيه من ضاللة، وال تعني هذه الوصية عدم أخذ الجزية منهم؛ ألنّه ال دليل عليه. 

                                                           
 . 6/673. البناية، 4/381. الهداية، (1)
 . 6/574. شرح مختصر الخرقي، (2)
 .83/591. الشرح الكبير، 83/515. المغني، (3)
 . 8/863. أحكام أهل الذمة، (4)
 . 8/863. المرجع السابق، (5)
 . 8/863. المرجع السابق، (6)

http://www.ajrsp.com/


 م 2022-5-5| تأريخ اإلصدار:  لسابع والثالثونالمجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار ا

     

 

   www.ajrsp.com                                                                                                                    53 

 ISSN: 2706-6495 

 
: "َوالَ أََرى ُعَمَر  عبد العزيزبل إننا نجد عمر بن  قد فرض الجزية على الرهبان لّما رأى قدرتهم عليها. يقول أَبُو ُعبَْيد 

لُوَن َذلَِك لَهُْم" فََعلَ   .(1) هََذا إاِلَّ لِْعلِِمِه بِطَاقَتِِهْم لَهُ، َوأَنَّ أَْهَل ِدينِِهْم يَتََحمَّ

من خير الخلف وأكثرهم معرفة وعلماً بالسلف، فلو رأى أو سمع من السلف بعدم وجوب  عبد العزيزأقول: وعمر بن  

 فتهم وإلزام مثل هؤالء بالجزية.الجزية على الرهبان ومن في حكمهم لما أقدم على مخال

أما القول بأن الجزية مقابل إسقاط القتل وأّن هؤالء ال يجب عليهم القتل، فغير مسلّم به؛ ألن هؤالء رجاٌل أحرار مكلفون 

قتال هو ال والقول بأّن هؤالء ال يأتي منهم شرٌّ ظاهٌر، فيه نظر، فإن كان المقصود من الشر ولديهم القدرة على القتال والمقاتلة.

سلّمنا به، لكن هناك شرٌّ باطٌن وهو ما قد يُدبّره هؤالء من مشورة ورأي قد يكون أضّر على المسلمين من القتال، لذا وجب فرض 

 الجزية عليهم.

والراجح هو ما ذهب إليه أصحاب القول الثاني من وجوب الجزية عليهم؛ وذلك لألسباب التالية: أولها: أنهم رجاٌل أحرار 

 لفون. ثانيها: أّن لديهم القدرة على القتال غالباً. ثالثها: أنّهم غالباً يكونون من أصحاب الثروات. رابعها: أنّهم غالباً يكونون أهمكل

 دهاء ومكر.

 مستند الضابط.األمر الرابع: 

 فيما يتعلّق بالفقير غير المعتمل.  

ُ نَْفًسا إاِل أوالً: قوله تعالى  ُ نَْفًسا إاِل َما آتَاهَا...{وقوله تعالى  .[216:البقرة] ُوْسَعهَا...{}ال يَُكلُِّف هللاَّ  .[7:الطالق] }... ال يَُكلُِّف هللاَّ

 .(2)ثانياً: فعل ُعَمَر َرِضَي هللاُ َعْنهُ لّما قّسم أهل الجزية إلى ثالث طبقات ولم يجعل الفقير غير المتعمل منهم 

َعِن اْلَعَمِل أَْو أََصابَْتهُ آفَةٌ ِمَن  ثالثا: اإلجماع، لما جاء في ِكتَاِب صلح َخالِِد ْبِن اْلَولِيِد ألَْهِل اْلِحيَرِة... َوَجَعْلُت لَهُْم أَيَُّما َشْيخ  َضُعفَ 

قُوَن َعلَْيِه طَ  َرْحُت ِجْزيَتَهُ َوِعيَل ِمْن بَْيِت َماِل اْلُمْسلِِميَن اآلفَاِت أَْو َكاَن َغنِيا فَاْفتَقََر َوَصاَر أَْهُل ِدينِِه يَتََصدَّ
(3). 

ِمن. وفعلُه هذا  وجه الداللة:  أن خالد بن الوليد أسقط الجزية عن الفقير غير المعتمل كما أسقطها عن الشيخ الفاني والزَّ

صحابة في هذا الصلح فيكون سكوت أبي بكر وال بعلم  من أبي بكر كما يدل عليه الصلح، ولم يُنقل إلينا إنكار أبي بكر لفعل خالد

 رضوان هللا عليهم إجماعاً.   

 .(4)فعل ُعَمَر ْبِن َعْبِد اْلَعِزيِز حين فََرَض الجزية َعلَى الُرْهبَانِ وفيما يتعلّق بالرهبان ومن في حكمهم. 

 

                                                           
 . 8/97. األموال، (1)
 .9/226. السنن الكبرى، (2)
 . 85. سبق تخريجه، ص (3)
 .26. سبق تخريجه، ص (4)
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 .على النساء والصبيان إتفاقاً الجزية  ـ عدم وجوب8

ِمن واألعمى والشيخ الفانيالجزية  عدم وجوبـ 2  .على الزَّ

 .على المريض أقل من نصف السنة والمجنون غير المطبقـ وجوب الجزية 3

 ذي يجد لنفسه عمالً ومن تفّرغ للعبادة كالرهبان.على الفقير الـ وجوب الجزية 4

 والجزية. حكام أهل الذمةالقيام بمزيد من األبحاث حول الضوابط الفقهية المتعلقة بأكما يوصي الباحث ب 

 وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين.

 

 :المراجع

 م.8995هـ/8486، دار الكتب العلمية، بيروت، 8هـ(، المهذب، ط476براهيم بن علي الشيرازي )تـ إ8

، 8، دار الكتب العلمية، بيروت، ط8هـ(، المبدع شرح المقنع، تحقيق: محمد إسماعيل، ط114ـ إبراهيم بن محمد بن مفلح )ت2

 م. 8997هـ/8481
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 م.8916هـ/8436

 م.2334هـ/8424هـ(، شرح تنقيح الفصول، دار الفكر، بيروت، 614إدريس القرافي )تـ أحمد بن 4

 م. 2335، دار طيبة، الرياض، 8هـ(، فتح الباري، عناية: نظر الفاريابي، ط152ـ أحمد بن حجر )ت5

 م.2333هـ/8424وت، ، دار الكتب العلمية، بير3هـ(، السنن الكبرى، تحقيق: محمد عطا، ط451ـ أحمد بن الحسين البيهقي )ت6

 هـ(، المختصر، تحقيق: أبو الوفا األفغاني، لجنة إحياء المعارف النعمانية، الهند.328ـ أحمد الطحاوي )ت7

هـ(، أحكام القرآن، تحقيق: محمد الصادق قمحاوي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 373ـ أحمد بن علي الجصاص )ت1

 م.          8992هـ/8482

 م. 8915هـ/8435، دار الكتب العلمية، بيروت، 8هـ(، غمز عيون البصائر، ط8391محمد الحموي )ت ـ أحمد بن9

 م.2339، دار الكتب العلمية، بيروت، 8هـ(، كفاية النبيه، تحقيق: مجدي باسلوم، ط783ـ أحمد بن محمد بن رفعة )ت83

 الكبير.  هـ(، المصباح المنير في غريب الشرح773ـ أحمد بن محمد الفيومي )ت88

 ، مكتبة المعارف، الرياض.8هـ(، السنن، تعليق: محمد األلباني، ط333ـ أحمد النسائي )ت82

، دار العلم للماليين، بيروت، 2عطّار، ط عبد الغفورهـ(، الصحاح، تحقيق: أحمد 393إسماعيل بن حماد الجوهري )تـ 83

 م.8979هـ/8399

 م. 8999هـ/8489، دار الكتب العلمية، بيروت، 8هـ(، التقرير والتحبير، ط179ـ ابن أمير الحاج )ت84

، مكتبة نزار الباز، 8هنداوي، ط عبد الحميدهـ(، شرح الطيبي على مشكاة المصابيح، تحقيق: 743)ت عبد هللاـ الحسن بن 85

 م. 8997هـ/8487مكة المكرمة، 

 م.8913، المكتب اإلسالمي، بيروت، 2(، شرح السنة، تحقيق: شعيب األرنؤوط، طهـ586ـ الحسين البغوي )ت86
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، دار القلم، 4هـ(، مفردات ألفاظ القرآن، تحقيق: صفوان عدنان داوودي، ط532األصفهاني )تالراغب حسين بن محمد ـ 87

 م. 2339هـ/8433دمشق، 

 علمية، حلب. هـ(، معالم السنن، المطبعة ال311ـ حمد بن محمد الخطابي )ت81

 هـ(، األشباه والنظائر في النحو، دار الكتب العلمية، بيروت.988السيوطي )ت عبد الرحمنـ جالل الدين 89

 هـ(، كتاب العين، تحقيق: مهدي المخزومي وإبراهيم السامرائي. 875ـ الخليل بن أحمد الفراهيدي )ت23

 م. 8997هـ/8481، دار الكتب العلمية، بيروت، 8ئق، طهـ(، البحر الرا973ـ زين الدين بن إبراهيم بن نجيم )ت28

 ، مكتبة المعارف، الرياض.2هـ(، سنن أبي داود، ط275ـ سليمان بن األشعث )ت22
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 هـ(، نهاية السول، عالم الكتب. 772بن الحسن اإلسنوي )ت عبد الرحيمـ 26

 ، المكتبة العلمية، بيروت.عبد الحميدالغنيمي، اللباب في شرح الكتاب، تحقيق: محمد  عبد الغنيـ 27

هـ(، المغني ويليه الشرح الكبير، 612بن أبي عمر محمد بن قدامة )ت وعبد الرحمنهـ( 623بن أحمد بن قدامة )ت عبد هللاـ 21

 م.8913هـ/8433دار الكتاب العربي، 

 هـ(، لسان العرب، دار المعارف، القاهرة.788)تبن محمد بن منظور  عبد هللاـ 29

 هـ(، االختيار لتعليل المختار، دار الفكر العربي. 613بن مودود )ت عبد هللاـ 33

 م. 2337، دار المنهاج، جّدة، 8الديب، ط عبد العظيمهـ(، نهاية المطلب ودراية المذهب، تحقيق: 471الجويني )ت عبد الملكـ 38

، 8هـ(، األشباه والنظائر، تحقيق: عادل أحمد عبدالموجود وعلي محمد معوض، ط778ي بن السبكي )تبن عل عبد الوهابـ 32

 م.8998هـ/8488دار الكتب العلمية، بيروت، 

، المكتبة التجارية، مكة عبد الحقهـ(، المعونة على مذهب عالم المدينة، تحقيق: حميش 422بن نصر )ت عبد الوهابـ 33

 المكرمة.

 م. 8917، دار الغرب اإلسالمي، بيروت، 8هـ(، التفريع، تحقيق: حسين الدهماني، ط371بن الجالّب )ت ـ عبيدهللا34

 م. 8998هـ/8482، دار القلم، دمشق، 2هـ(، القواعد الفقهية، ط8423علي أحمد الندوي )تـ 35

ل يوسف، دار إحياء التراث العربي، هـ(، الهداية في شرح بداية المبتدي، تحقيق: طال593ـ علي بن أبي بكر المرغيناني )ت36

 بيروت. 

 هـ. 8336، المطبعة الخيرية، مصر، 8هـ(، كتاب التعريفات، ط186ـ علي الجرجاني )ت37

، دار البشائر اإلسالمية، بيروت، 8هـ(، إبراز الحكم من حديث رفع القلم، تحقيق: كيالني خليفة، ط756ـ علي السبكي )ت31

 م.8992

 م.8996، دار الكتب العلمية، بيروت، 8هـ(، النُتف في الفتاوى، تعليق: محمد البحصلي، ط468ـ علي الُسغدي )ت39
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هـ(، اإلبهاج في شرح المنهاج، تحقيق: شعبان محمد 778)ت عبد الوهابهـ( وولده 756علي بن عبدالكافي السبكي )تـ 43

 م. 8918هـ/8438، مكتبة الكليّات األزهرية، القاهرة، 8إسماعيل، ط

 هـ(، التبصرة، تحقيق: أحمد نجيب، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، دولة قطر.471علي اللخمي )تـ 48

، دار الصميعي، الرياض، 8عفيفي، ط عبد الرزاقهـ(، اإلحكام في أصول األحكام، تعليق: 638ـ علي بن محمد اآلمدي )ت42

 م. 2333هـ/8424

، دار الكتب العلمية، 8الكبير، تحقيق: علي معوض وعادل عبدالموجود، طهـ(، الحاوي 453ـ علي بن محمد الماوردي )ت43

 م.8994هـ/8484بيروت، 

 هـ. 8371، مؤسسة دار السالم، دمشق، 8هـ(، المختصر، ط334عمر بن الحسين الخرقي )تـ 44

 م.2337هـ/8421، دار الهدي النبوي، المنصورة، 8هـ(، األموال، تحقيق: سيّد رجب، ط224ـ القاسم بن سالّم )ت45

هـ(، النهاية في غريب الحديث واألثر، تحقيق: طاهر الزاوي ومحمود الطناحي، دار إحياء التراث 636ـ المبارك بن األثير )ت46

 العربي، بيروت.

، دار الغرب اإلسالمي، بيروت، 2هـ(، البيان والتحصيل، تحقيق: محمد حجي، ط523ـ محمد بن أحمد بن رشد )ت47

 م.8911هـ/8431

، دار الوفاء، المنصورة، 8، طعبد المطلبهـ(، األم، تحقيق: رفعت فوزي 234ـ محمد بن إدريس الشافعي )ت41

 م. 2338هـ/8422

 هـ.8345، دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد، 8هـ(، جمهرة اللغة، ط328ـ محمد األزدي )ت49

 م.8964هارون، دار القومية، القاهرة،  عبد السالمهـ(، تهذيب اللغة، تحقيق: 373ـ محمد األزهري )ت53

، المطبعة السلفية، القاهرة، 8هـ(، الجامع الصحيح، تحقيق: محّب الدين الخطيب، ط256حمد بن إسماعيل البخاري )تـ م58
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، دار ابن 8هـ(، إعالم الموقعين عن رب العالمين، تعليق: مشهور آل سلمان، ط758ـ محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية )ت52

 هـ. 8423الجوزي، الرياض، 

، 8الجبرين، ط عبد الرحمنبن  عبد هللاهـ(، شرح مختصر الخرقي، تحقيق: 772الزركشي )ت عبد هللامحمد بن بهادر بن ـ 53

 م.8993هـ/8483مكتبة العبيكان، الرياض، 

، دار المعرفة، بيروت، 8، طهـ(، مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج977ـ محمد بن الخطيب الشربيني )ت54

 م. 8997هـ/8481

 م.   8994، مكتبة السنة، القاهرة، 8هـ(، إحكام األحكام شرح عمدة اإلحكام، تحقيق: أحمد شاكر، ط732ـ محمد بن دقيق )ت55

 م.8994، دار الكتب العلمية، بيروت، 2هـ(، تحفة الفقهاء، ط543ـ محمد السمرقندي )ت56

 م.8916هـ(، مختار الصحاح، مكتبة لبنان، بيروت، 666الرازي )ت عبد القادرـ محمد بن 57

 هـ(، التحرير في أصول الفقه، مطبعة مصطفى الحلبي.168بن الهمام )ت عبد الواحدـ محمد بن 51

، دار الحديث، مصر، 8هـ(، نيل األوطار، تحقيق: عصام الدين الصبابطي، ط8253ـ محمد بن علي الشوكاني )ت59

 م.8993هـ/8483
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 هـ(، شرح منح الجليل، مكتبة النجاح، طرابلس، ليبيا.8299ـ محمد عليش )ت63

 م.  8916هـ/8437، بلشرز، كراتشي، 8ـ محمد عميم البركتي، قواعد الفقه، ط68

 ، مكتبة المعارف.8هـ(، السنن، تعليق: محمد األلباني، ط279ـ محمد بن عيسى الترمذي )ت62
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 م.8972، دار المعرفة، بيروت، 8هـ(، فيض القدير شرح الجامع الصغير، ط8338المناوي )تـ محمد 66

 م.8999، مكتبة الفرقان، عجمان، 2هـ(، اإلجماع، تحقيق: صغير حنيف، ط389ـ محمد بن المنذر )ت67
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 م. 8979هـ/8399، المكتب اإلسالمي، بيروت، 8هـ(، إرواء الغليل، ط8428ـ محمد ناصر الدين األلباني )ت69

 م.2333، دار الكتب العلمية، بيروت، 8المهدي، ط عبد الرزاقهـ(، شرح فتح القدير، تعليق: 168بن الهمام )تـ محمد 73
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 م.2382، دار النوادر، الكويت، 8هـ(، المفاتيح في شرح المصابيح، ط727ري، الحسين )تـ المظه74

حميد، جامعة أم القرى، مكة المكرمة،  عبد هللاهـ(، القواعد، رسالة دكتوراه غير منشورة، إعداد أحمد بن 751ـ المقري )ت75

 م. 8914هـ/8434

 م.8979هـ/8399معرفة، بيروت، (، كتاب الخراج، دار ال813ـ يعقوب بن إبراهيم )ت76
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 ، جدة، مكتبة الرشاد2هـ(، المجموع شرح المهذب، ط676ـ يحيى بن شرف النووي )ت79

 م. 8991هـ/8481، مكتبة الرشد، الرياض، 8ـ يعقوب الباحسين، القواعد الفقهية، ط13

 هـ(، التمهيد لما في الموطأ من المعاني واالسانيد.463ـ يوسف بن عبدالبر )ت18

، مكتبة الرياض، 8هـ(، الكافي في فقه أهل المدينة، تحقيق: محمد الموريتاني، ط463بن عبدالبر )ت عبد هللاـ يوسف بن 12
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 أثر اإلدارة االستراتيجية على األداء المؤسسي للشركات الصناعية

 )دراسة ميدانية على شركات االسمنت في السودان( 

Impact of Strategic Management on the Institutional Performance of Industrial Companies 
 

 *2، د/ عبد المطلب عثمان محمود دليل1إعداد: د/ شريف محجوب محمد يوسف

 1,2أستاذ مشارك، جامعة البيان، جمهورية السودان 

o.talab@yahoo.commail: -E* 

                     

 :صلخالم

المعوقىات التىت تواجىإل اردار   علىىمعرفة فرص وتحديات أداء الشركات الصناعية مع تسليط الضوء  إلىهدفت الدراسة         

ممارسىة اردار  ارسىتراتيجيةا اتبعىت هىلد الدراسىة  علىىارستراتيجية وكيفية مواجهتها، قياس نقىا  القىو  والضىعل التىت تى  ر 

 ،(Spssية حيث تم تحليل البيانات استخدام برنامج التحليل ارحصائت )المنهج الوصفت والتحليلت للتحليل بيانات الدراسة التطبيق

وقىىد توصىىلت الدراسىىة لمجموعىىة مىىأ النتىىائج أهمهىىا جهىىل ال ىىوادر البشىىرية  أسىىلوا العىىرت التىىاريختا علىىىكمىىا تىىم ااعتمىىاد 

الشىىركات  علىىىسىىتراتيجية ضىىعل تطبيقهىىاا كمىىا يتطلىىا تطبيىىل اردار  ار إلىىىبأساسىىيات ومبىىادد اردار  ارسىىتراتيجية يىى د  

الصىناعية مىىدراء أكفىىاء لمتابعىة ااعمىىاة اليوميىىةا وأن عمليىىة تصىميم سياسىىات إسىىتراتيجية متميىىء  يى د  إلىىت رفىىع كفىىاء  ااداء 

داخلهىىا وتحقيىىل أهىىدافها داخىىل الشىىركةا وعلىىى ضىىوء النتىىائج خرجىىت الدراسىىة بعىىد  توصىىيات أهمهىىا  ضىىرور  تطبيىىل اردار  

تىىتم أ مىىأ تحقيىىل النجىىاة فىىت بي.ىىة أعمالهىىاا وارهتمىىام بتىىدريا ال ىىوادر البشىىرية  حتىىىلشىىركات الصىىناعية ارسىىتراتيجية فىىت ا

بأساسىىيات ومبىىادد اردار  ارسىىتراتيجية لضىىمان جىىود  تطبيىىل هىىلد ااسىىتراتيجيات، مىىع ضىىرور  القيىىام بدراسىىة التحليىىل البي.ىىت 

 الشركات الصناعية مأ تحقيل أهدافها المرجو ا والخيار ااستراتيجت مأ حيث الصياغة والتنفيل ل ت تتم أ

 اردار  ارستراتيجية، ااداء الم سست، الشركات الصناعية، إدار  ااداءا: الكلمات المفتاحية

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ajrsp.com/
mailto:o.talab@yahoo.com


 م 2022-5-5| تأريخ اإلصدار:  لسابع والثالثوناألكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار االمجلة 

     
 

 

   www.ajrsp.com                                                                                                                      59 

 ISSN: 2706-6495 

 

 

Impact of Strategic Management on the Institutional Performance of Industrial Companies 

 

Abstract: 

The study aimed to identify the performance opportunities and challenges of industrial 

companies, highlighting the constraints facing strategic management and how to address them, 

and measuring the strengths and weaknesses affecting strategic management practice. This study 

followed the descriptive and analytical approach to analysis of applied study data, where data 

analysis was done using the Statistical Analysis Programme (Spss), and the historical 

presentation method was adopted. The study produced a series of findings, the most important of 

which was the ignorance of the basics and principles of strategic management by human cadres, 

leading to their poor application. Applying strategic management to industrial companies also 

requires competent managers to follow up on day-to-day work. The design of distinct strategic 

policies leads to more efficient performance within the firm and to the achievement of its 

objectives within the company. In the light of the findings, the study made several 

recommendations, the most important of which were: The need to apply strategic management to 

industrial companies so that they can succeed in their business environment. Attention should be 

given to training human personnel in the basic principles and principles of strategic management 

in order to ensure the quality of the application of these strategies, and consideration should be 

given to environmental analysis and strategic choice in terms of formulation and implementation 

so that industrial companies can achieve their desired objectives. 

Keywords: Strategic Management, Institutional Performance, Industrial Companies and 

Performance Management.  

 

 المقدمة:

تحىديات كييىر  نتيجىة للتايىرات السىريعة  ،تواجإل كافة الشركات الصناعية فت عصىرنا الىراهأ سىواء كانىت عامىة أو خاصىة     

المنافسىةا  علىىوأمىام تلىا التحىديات أصىبحت اردار  التقليديىة بعملياتهىا ووسىائلها عىاجء  عىأ جعىل الشىركة قىادر   ،والمستمر 

هلد الشركات استخدام أساليا إدارية تتصل فت ظل هلد التايرات الدينامي ية بالح مة والحيوية والتطىور  علىاامر الل  يحتم 

مسىتو  التطىورات الحاصىلة فىت واقعهىا ول ىت تسىتطيع الشىركات التىأقلم والىتح م فىت  إلىحتى تستطيع أن ترقت بأفعالها  ،الدائم

  ،مراكءها التنافسية علىوذلا بما يسمح لها بالمحافظة  ،المتايرات التت تحدث فت البي.ة المحيطة بعملها
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كونها تميىل  ،تطبيل اردار  ارستراتيجية وتحسينها بالنسبة لمنافسيها أو بالنسبة لما كانت عليإل فت الماضت فإن عليها اللجوء إلت

ويتسم مأ خالة عملياتىإل ووسىائلإل بالقىدر  علىت ةيىاد  القىدرات التنافسىية للمنظمىة وتطىوير  ،منهجا ف ريا يتميء بالحدا ة والرياد 

 أدائهاا

وانطالقا مأ هنا فان ممارسإل الشركات العامة والخاصىة اسىلوا اردار  ااسىتراتيجيإل بشى ل جىد  أصىبح ضىرور  ملحىإل       

واسىتمرارها فااسىواا ااقتصىادية  ،إن أرادت ةياد  قدرتها التنافسية، وتطوير أدائها بل أضىحت السىبيل الوحيىد لبقائهىا ،وحتمية

أداء  علىىىاردار  ارسىىتراتيجية  أ ىىرلمءيىىد مىىأ اانفتىىاة والعولمىىةا وهىىلد الدراسىىة تتنىىاوة وخصوصىىا بعىىد تءايىىد ااتجىىاد نحىىو ا

 الشركات الصناعيةا

 مشكلة الدراسة:

تعد اردار  ااستراتيجية مأ أهىم المىداخل ارداريىة التىت تسىاعد كافىة الم سسىات علىى النجىاة وااسىتمرارية والتالىا علىى      

فىىت محىىيط عملهىىا فىىت ظىىل إةديىىاد المنافسىىة المحليىىة والعالميىىة وإم انيىىة اسىىتاالة الفىىرص التىىت  المخىىا ر التىىت تعتىىرت المنظمىىة

وبناء عليإل فإن مشى لة الدراسىة ترت ىء بشى ل أساسىت فىى تسىليط  ،تستوجا على المنظمات أن تصبح م سسات ريادية فت أدائها

ة جىدا فىت منظمىات ااعمىاة ومعرفىة التشىابإل بينهىا الضوء على الظروف التىت تجعىل اردار  ااسىتراتيجية ممارسىة إداريىة هامى

وبيأ الظروف المحيطة بالمنظمىات محىل الدراسىة بارضىافة إلىى بيىان مفهىوم اردار  ااسىتراتيجية وأهميتهىا وخطىوات تطبيقهىا 

وا علىى أدائهىا والقيام بتشخيص واقعت للممارسة الفعليىة لىادار  ااسىتراتيجية فىت تلىا المنظمىات وبيىان أ ىر تطبيىل هىلا ااسىل

 وذلا مأ خالة ارجابة على التساؤات التالية  

 هل الظروف المحيطة بم سسات ااعماة محل الدراسة تستدعت استخدامها أسلوا اردار  ااستراتيجية؟   -

   وم وناتها؟هل تقوم الم سسات محل الدراسة بمارسة جاد  لادار  ااستراتيجية  -

 ماهو أ ر اردار  ااستراتيجية على ااداء الم سست بالم سسات محل الدراسة؟  -

 أ  مدى ت  ر البي.ة الداخلية والخارجية فت ممارسة اردار  ااستراتيجية على الم سسات محل الدراسة؟  إلى -

 اردار  العليا بالم سسات محل الدراسة لمفهوم اادار  ااستراتيجية؟  إدراكماهو مدى  -

 همية الدراسة:أ

 ت مأ أهمية هلد الدراسة مأ أ ر اردار  ارستراتيجية فت أداء الشركات الصناعيةا -

 ارستراتيجيةاإيجاد معايير لادار  العليا لتطبيل مفهوم اردار   -

 أهمية اردار  ارستراتيجية كمنهج ف ر  يتميء بالحدا ة والرياد  مما يساعد -

 البي.ة المحيطة بهااتوقع التاييرات فت  علىالمنظمة  -

 أهداف الدراسة:

 التالية تحقيل ااهداف  إلىالدراسة تسعت     

 ودواعت تطبيقها ،وم وناتها وأهميتها ،إيضاة مفهوم اردار  ارستراتيجية -

 افت الشركات الصناعية بواية نهر النيل -

 الصناعيةامعرفة الفرص والتحديات التت تواجإل أداء الشركات  -

 مواجهتهااالمعوقات التت تواجإل اردار  ارستراتيجية وكيفية  علىتسليط الضوء  -
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 ارستراتيجيةاممارسة اردار   علىقياس نقا  القو  والضعل التت ت  ر  -

 فرضيات الدراسة:

 تختبر هلد الدراسة الفرضيات اآلتية 

هنالىىا عالقىىة ذات دالىىإل إحصىىائية بىىيأ تطبيىىل اردار  ارسىىتراتيجية ورفىىع كفىىاء  ااداء فىىت الشىىركات  الفرضييية األولييي: -

 الصناعيةا

هنالىا عالقىة ذات دالىإل إحصىائية بىيأ البي.ىة الخاصىة بالشىركات الصىناعية وبىيأ تطبيقهىا لمفهىوم اردار   الفرضية الثانيية: -

 ارستراتيجيةا

ت دالة إحصائية بىيأ إدراك اردار  العليىا لىادار  ارسىتراتيجية وفاعليىة ااداء بالشىركات هنالا عالقة ذا الفرضية الثالثة: -

 الصناعيةا

هنالىىا عالقىىة ذات دالىىإل إحصىىائية بىىيأ ااسىىتخدام ااميىىل لمىىوارد الشىىركات الصىىناعية وبىىيأ اسىىتخدامها  الفرضييية الرابعيية: -

 ارستراتيجيةالادار  

 حدود الدراسة:

 اشركات ااسمنت فت السودان  الحدود المكانية

 ام2222عام أجريت الدراسة خالة ال  الحدود الزمنية
 

 :النظري اإلطار

 اإلدارة اإلستراتيجية: 

 مفهوم اإلدارة اإلستراتيجية:

الوظيفيىىة المتداخلىىة التىىت تم ىىأ  وتنفيىىل وتقيىىيم القىىرارات"فىىأ وعلىىم تشىى يل  يم ىىأ تعريىىل اردار  ارسىىتراتيجية بأنهىىا   

 ا(6  2222)نادية، الم سسة مأ تحقيل أهدافها

والتمويىل ويتضح مأ خىالة التعريىل أن اردار  ارسىتراتيجية تركىء علىى تحقيىل الت امىل بىيأ وظىائل الم سسىة، مىأ التسىويل 

كمىا يم ىأ تعريىل اردار   الم سسىةا، وأنظمة معلومات الحاسا اآللت وذلا باىرت تحقيىل أهىداف والبحوث والتطوير ارنتاج

ارستراتيجية بأنها  "تتعلل بعملية وضع أهداف الم سسة علىى المىدى البعيىد، بارضىافة إلىى تحديىد الوسىائل ال فيلىة بتحقيىل هىلد 

  ارسىىتراتيجية عمليىىة دينامي يىىة تسىىعى إلىىى الوصىىوة إلىىى تحقيىىل رسىىالة الم سسىىة عىىأ  ريىىل إدار وبالتىىالت فىىاردار ااهىىداف، 

 ا(121  2222)محفوظ،  الموارد المتوفر  ب فاء 

وتختلىىىىل اردار  ارسىىىىتراتيجية عىىىىأ التخطىىىىيط ارسىىىىتراتيجت، فىىىىالتخطيط ارسىىىىتراتيجت جىىىىءء أساسىىىىت مىىىىأ م ونىىىىات اردار  

التخطىيط ارستراتيجية، كمىا أن اردار  ارسىتراتيجية هىت عمليىة تتعلىل باررشىاد والتوجيىإل واتخىاذ القىرارات ارسىتراتيجية، أمىا 

 ا(26  2222)نادية،  ارستراتيجت فإنإل يركء على ارستراتيجيات نفسها أكير مأ العمليات

 أهمية اإلدارة اإلستراتيجية:

 المفىاهيم تطبيىل جىراء مىأ الم سسىة علىى تعىود التىت المنىافع خىالة مىأ بنجىاة ارسىتراتيجية اردار  أهميىة تتبلىور  

 تشى يل عنىد مسىتجيبة منهىا أكيىر مبىادر  ت ىون أن للم سسىة تتىيح اردار  الهىام، فهىتوااسىاليا المسىتخدمة فىت هىلا المجىاة 

 علىى نسىبيا تسىيطر فهىت وبالتىالت اانشىطة علىى ااسىتجابة مجىرد ولىي  والتىأ ير المبىادد مىأ الم سسىة تم ىأ فهىت المسىتقبل
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 سىواء الم سسىات مأ المديريأ، ال يير والرؤساء المنتدبيأ وااعضاء الصاير  الم سسات مأ أصحاا كل لم  وقد مصيرها

 ارسىتراتيجية لىادار  ااساسىية الميىء  ت مىأ حيث ارستراتيجية اردار  مءايا الربح إلى ا تسعى التت أو الربح إلى تسعى التت

 عنىد ونظامىا ومنطقيىة موضىوعية أكيىر مىدخل اسىتخدام خىالة مىأ فضىلاا وضىع ااسىتراتيجيات علىى الم سسات مساعد  فت

 ااسهم تميل أصبحت ذاتها العملية أن إلى تشير الدراسات أن مأ بالرغم بالطبع قائمة ماةالت الميء  فهلد ااستراتيجت ااختيار

 العمليىة هىلد وراء مىأ الرئيست الهدف ان بالاة أهمية ارستراتيجية اردار  أداء  ريقة ارستراتيجية، كما لادار  أهمية ااكير

 وراء مىأ تىأتت منفعىة أهىم هىو الفهىم ي ىون وقىد بالعمليىة والتىءامهم والعىامليأ مىأ المىديريأ كىل جانىا مأ كامل فهم تحقيل هو

 ذلا عند يتولد ما ؟" وكييرا ولماذا الم سسة تفعلإل الل  والعامليأ "ما المديريأ االتءام، وعندما يفهم يليها ارستراتيجية اردار 

 والم اف.ىات المرتبىات بىيأ العالقىات العىامليأ يفهىم مىا عند ذلا وابد مأ مساندتها، ويءدادبأنهم جءء مأ الم سسة  شعور الفهم

 رسىالة ويسىاندون يفهمىون عنىدما وتجديىدا ابت ىارا يصبح المديرون والعامليأ أكير ما وعاد  الم سسة وأداء عليها يحملون التت

 (ا11  2222نادية، ) واستراتيجيا وأهدافها الم سسة

 المقدمىة للعىامليأ الفرصىة هىت ارسىتراتيجية اردار  وراء مىأ تتحقىل التىت ااساسية المنفعةإن  القوة يم أ سبل ما على وبناءا

تشىجيعهم وم ىاف.تهم علىى  خىالة مىأ بفىاعليتهم لىديهم الشىعور تقويىة على يعمل السلطة إعطاء أن حيث بالسلطة إحساسهم لءياد 

 اارسىتراتيجية اردار  عمليىة فىت الالمركءيىة تطبيىل أ  قىدرتهم علىى المبىادر  والخيىاةالمشىاركة فىت اتخىاذ القىرارات وإبىراة 

 االمركء  التخطيط ف ر  مأ أكير قبوا تلقى والتنفيلييأ المديريأ مستوى على الالمركء  التخطيط ف ر  أن نجد وحاليا

 :ااتت فت ذكرها يم أ والمءايا الفوائد مأ جملة تحقل استخدامها عمليات كل فت ارستراتيجية فاردار 

 مىأ كىل وتقيىيم صىياغة فىت يسىاهم كمىا للم سسىة وأساسىت شىامل ف ىر  إ ىار بلىور  فت ارستراتيجية اردار  مدخل يساهم ا1

 .البرامجو وااستراتيجيات والخطط ااهداف

مىأ  العليىا اردار  تم ىأ وبىللا الم سسىة بي.ىة فىت المحتملىة التايىرات أو ارسىتراتيجية القضىايا مىأ العديىد توقىع على تساعد ا2

  ا(22  2222)عبد العءيء،  التاير مع للتعامل الالةمة ااستراتيجيات صياغة

 فت الم سسة المختلفة لألنشطة المتعدد  ااستخدامات أوجإل على الموارد تخصيص فت تساعد ا1

 ذات ااهىداف أولويىات تحديىد يم ىأ وبالتىالت المتاحىة ااسىتيمارية البىدائل عىأ الناجمىة والعوائىد الت لفىة توقىع يم ىأ حيىث ا2

  ا(12  2221)جماة،  الم سسة لمستقبل المتءايد  ااهمية

بمىا  والتنبى  المسىتقبلية ااحىداث توقىع فىت الدقىة مىأ كبيىرا قىدرا إسىتراتيجية صىياغة تتطلا حيث :المستقبلية الرؤية وضوة ا2

 ااسىتمرارية ضىمانات تىوفير  ىم معهىا، ومىأ الفعىاة التعامىل علىى يسىاعد الىل  اامىر الاىد فت الم سسة بي.ة عليإل ست ون

 .والنمو

 علىى مواجهىة والقدر  اايجابت التف ير ذات البشرية الموارد على ارستراتيجية اردار  تعتمد التايير  إذ إحداث على القدر  ا6

 التاييىر صىناعة يجيىدون ارسىتراتيجية صىياغة علىى فالقىائمون اافضىل إلىى الم سسىة واقىع تطوير فت والرغبة التحديات

  ا(11  2221) ابت،  لتحقيل ااهداف معوقا ولي  التحد  على يبعث مرغوبا شي.ا باعتبارد إليإل وينظرون

 مستويات اإلدارة اإلستراتيجية.

  (22، 2221د، يسع)كما هو معروف، فإن م سسات ااعماة تشتمل على  ال ة مستويات إدارية تعرف بالهرم اردار ، 
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ويسىمى فىت المسىتويات العليىا فىت الم سسىة،  والطىاقم العامىل  الل  يضم مجل  اردار  والمدير العىام مستوى اإلدارة العليا -

 بالمدراء ارستراتيجيونا ه اء

 يشمل الدوائر ااساسية فت الم سسات، كالماليةو التسويلا   الل الوسطىمستوى اإلدارة  -

والفنيىيأ يت ون مأ الوحدات اردارية ذات الصلة المباشر  بالتعامل مع وسائل ارنتاج، كالعمىاة   الل  مستوى اإلدارة الدنيا -

 اوااجهء 

 مستوى مأ هلد المستويات هنالا مستوى إستراتيجت ينبيل عنإلا وعلى كل

 مفهوم األداء:

اختلل الباحيون فت تحديد مفهوم ااداء بسبا تعىدد واخىتالف م شىرات قياسىإل، تبعىاال اخىتالف  بيعىة عمىل المنظمىات   

عىرف ااداء بأنىإل "النتيجىة النهائيىة لنشىا  ووأهدافها والجهات التت تقيسإلا فمىنهم مىأ رأى ااداء نتيجىة نهائيىة لنشىا  المنظمىة، 

النهائيىة التىت تسىعى المنظمىات إلىى تحقيقهىا"ا ومىنهم مىأ رأى أن ااداء انع ىاس لقىدر   بأنإل " المحصلةكما يعتبر المنظمات"ا و

وقابليتهىا وصىل ااداء بأنىإل "انع ىاس لقىدر  المنظمىة  عنإل حينماااهدافا هو ما عبر  ومقياس لتلاالمنظمة على تحقيل أهدافها 

ا والت يىل والنمىويلىة اامىد، التىت تتميىل بأهىداف البقىاء تحقيل أهدافها"ا وأوضح أن ااداء هو مقياس اهىداف المنظمىة  و على

وذها آخرون إلى أن ااداء يعد انع اسىاال ل يفيىة اسىتاالة المنظمىة لمواردهىا، وفىت هىلا المضىمار عىرف ااداء ب ونىإل "انع اسىاال 

)الماضىت،  لوصوة إلى أهىدافها"ل يفية استخدام المنظمة للموارد البشرية والمادية واستااللها بالصور  التت تجعلها قادر  على ا

 ا (21  2221

وبنىىاءال علىىى ذلىىا، يم ىىأ تعريىىل ااداء بأنىىإل "انع ىىاس لقىىدر  المنظمىىة علىىى تحقيىىل ال فىىاء  و الفاعليىىة و الىىتعلم عنىىد   

عاليىة مىأ استخدامها لمواردها المادية والبشرية المتاحة لتحقيل أهدافها"، أ  أن ااداء هىو مىرآ  المنظمىة فىت تحقيىل ارنتاجيىة ال

خالة تحقيل ال فاء  والفاعلية فت استخدام الموارد المادية المتاحة المنظمة، و توليد المعرفة و تبادلهىا و تطبيقهىا مىأ خىالة تعلىم 

الموارد البشرية فيها، بارضىافة إلىى إنجىاة أهىداف المنظمىة ااخىرى المتميلىة فىت تحقيىل رضىا العمىالء، وتحقيىل حصىة سىوقية 

 اThomas, (2000: 231)  لنجاة فت تحمل المس ولية تجاد المجتمععالية، وتحقيل ا

 أهمية األداء:

تواجىىإل منظمىىات اليىىوم تحىىديات اقتصىىادية واجتماعيىىة وسياسىىية كبيىىر ، فهىىت تعمىىل فىىت ظىىل بي.ىىة غيىىر مسىىتقر ، تتصىىل   

بالتقلا والتاير السريعيأ وعدم اانتظام، بارضىافة إلىى التطىورات الملهلىة فىت تقانىات ااتصىاات والمعلومىات، وااتجىاد نحىو 

وقوف على أدائها لل شىل عىأ ام انياتهىا وقىدراتها وقيمتهىا التنافسىية وموقعهىا ااقتصاد المعرفتا كل ذلا يحم على المنظمات ال

فت السواا فتحديد معايير وأهداف لقياس ااداء، تم أ اردار  مأ اتخاذ القرارات وإجراء التعىديالت التىت تءيىد مىأ فاعليىة أداء 

مدى مالئمىة الخطىط وااهىداف والسياسىات والبىرامج المنظمة، وتحقل أهدافها بالتفوا والرياد ، كما يساعد ذلا فت ال شل عأ 

المىوارد  ومىدى قىدر للموارد المادية والبشرية المتاحة، وكىللا ال شىل عىأ مسىتوى التنسىيل بىيأ مختلىل الوظىائل واانشىطة، 

وفىىت ضىىوء هىىلد المقارنىىة تسىىتطيع اردار  اتخىىاذ   ا(21  2221، جمىىاة الىىديأ) عاتقهىىاالبشىىرية علىىى القيىىام بالمهىىام الملقىىا  علىىى 

 القرارات التصحيحية والقرارات التحفيءية التت تصا فت بوتقة تحقيل ااهداف ارستراتيجية للمنظمةا
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 :ومؤشرات قياسهمجاالت األداء 

تيجية، حيىث حىاوة تختلل مجاات قياس ااداء وم شراتإل تبعاال اهداف المنظمات و بيعة نشىا ها وتوجهاتهىا ارسىترا  

، حددت مجاات ااداء فت خمسىة مجىاات وهىت  الربحيىة المنظمت، فقدبعض الباحييأ والمهتميأ تحديد مجاات أساسية لألداء 

رضىىا العىىامليأا فنتيجىىة لتعىىدد أهىىداف المنظمىىات ومجىىاات أدائهىىا، تعىىددت ، وتطىىوير اافىىراد، وارنتاجيىىة، والحصىىة السىىوقيةو

وتشى ل الم شىرات الفرديىة التىت تقىي  أهىدافاال محىدد  للمنظمىة إحىدى هىلد الم شىرات، وتتميىل بالمعىايير م شرات قيىاس ااداءا 

أوالمعايير التسويقية كنمو الحصة السوقية ميالالا ول أ و المعايير التشايلية كارنتاجية المالية، كنسا السيولة والربحية وغيرها، أ

آن واحىد )ماليىة وغيىر ماليىة، قصىير  اامىد أو  ويلىة اامىد، داخليىة وأخىرى  نتيجة لسعت المنظمات لتحقيل أكير مأ هىدف فىت

خارجية( ظهرت فت اآلونة ااخير  مقايي  مركبة تع   صور  أكير وضوحاال عأ ااداء المنظمتا لقد تءايد ااهتمام باستخدام 

   (12  2222، صالة الديأ) التالية وذلا لألسبااالمقايي  المركبة فت قياس أداء المنظمات 

 :عناصر نظام إدارة األداء

إن عناصر نظام إدار  ااداء تعمل بش ل مترابط ومت امل مأ أجل الوصوة إلى ااهداف التت تطمىح إليهىا المنظمىة وهىلد 

  (71  2222)الدور ،  العناصر هت

 مسئوليات الوظيفة ومعايير األداء -1

للعىىىامليأ مىىىع تحديىىىد المسىىى.وليات المختلفىىىة اداء المهىىىام وتسىىىتخرج مسىىى.وليات الوظيفىىىة مىىىأ بطاقىىىات الوصىىىل الىىىوظيفت 

والواجبات وتحقيل النتائج المستهدفةا ويتم تحديد مستويات ااداء فت ضوء المعرفة والمهارات المطلوبة فت كل مستوى وكىللا 

ات والسىلطة الالةمىة لىألداء تحديد درجة التعقيد أو الصعوبة فت أداء المهام المطلوبةا ويشمل أيضاال هلا العنصر تحديد الصىالحي

ضىىمأ المسىىتوى المحىىددا وتسىىتخدم معىىايير ااداء لوضىىع التوقعىىات لهىىلا ااداء بالنسىىبة ل ىىل مسىىتويات وظيفيىىةا ويجىىا أن ت ىىون 

  2222، كىاظم) معايير ااداء موضوعية فت قيىاس وتقييمىإل، فهىت توضىح مسىتويات ااداء المتوقعىة فىت إنجىاة المهىام الوظيفيىة

  ا(22

 األهداف الخاصة -2

أ  ااهداف ااساسية والتت يجا أن يىتم إنجاةهىا بالوقىت المناسىا بىدون أ  تاييىر وااهىداف الخاصىة هىت أنشىطة تفىوا 

المس.وليات الرئيسية للوظيفة وتتعداها، وتشمل على أولويات هامة ترتبط بطبيعىة العمىل وارخىالة بهىا يميىل مشى لة خطيىر  فىت 

خاصىىة فىىت إدار  ااداء نقطىىة هامىىة يجىىا توضىىيحها بىىيأ المشىىرف والمىىدير، ويمتىىد ذلىىا إلىىى اردراك وتميىىل ااهىىداف ال ااداءا

المشترك لترتيا ااولويات لتحقيل هلد ااهىداف  بقىاال اتجاهىات المشىرف أو المرؤوسىيأ، ويى د  ذلىا إلىى الوصىوة اقصىى 

جهىود العىامليأ علىى أنشىطة العمىل ذات ااولويىة درجة مىأ ااتفىاا بخصىوص أولويىات العمىل، وكيفيىة تحسىيأ ااداء، بجانىا 

 ال برىا

 أنشطة التنمية الشخصية -3

وتهتم بالمجهودات الفردية اللاتية والشخصية التت يجىا أن يبىللها العىاملون لتطىوير معىارفهم ومهىاراتهم وتحسىيأ أدائهىما 

تاحىة حولىإل لجمىع المعلومىات والمعىارف ويوضح هلا العنصر مدى حاجة الفرد إلىى السىعت مىأ خىالة الوسىائل وارم انيىات الم

التت يشعر أنإل فت حاجة إليها مأ أجل تطوير أدائإلا ويمتد ذلا إلى محاولة المقارنة الدائمة بيأ ما يملا مأ اتجاهات ومىا يحىدث 

 حولإل مأ تطور،
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والحدييىة مىأ حولىإلا وي ون لديإل استعداد رحداث التعجيل والتطوير فيهىا بمىا يم نىإل مىأ التجىاوا مىع ااهىداف المتطىور   

وتميىىل المهىىارات عنصىىراال هامىىاال فىىت سىىعت الفىىرد إلىىى اكتسىىاا الجديىىد منهىىا، أو تطىىوير مىىا يملىىا منهىىا كىىت يصىىل لمسىىتوى ااداء 

المناسا، ومأ الطبيعت أن تشمل هلد اانشطة ااهداف الشخصية والمهنية، وتساعد فت تنسىيل النمىو المهنىت والشخصىت للفىرد 

 الة رحلة العملامع مستقبلإل الوظيفت خ

 العوامل التي تحقق نجاح المنظمة -4

إن عوامل نجاة المنظمة هت قيم يشترك فيها العاملون فت المنظمة، ومأ أهمها، روة الفريل، خدمة العمىالء، الرغبىة فىت 

ومىأ وظيفيىةا التحسيأ المستمرا وهت عوامل تستخدم للتعرف على اانشطة ذات ااولويات التت لها ارتبا  بمهام ومسى.وليات ال

يتعيأ على الفرد أن يضعها فت اعتبارد عند تنفيل مهامإل الوظيفية، وسوف تساعدد على تحسيأ كل الجوانا فت أدائإل وبالتىالت   م

 ا(12  2222)أحمد،  تءيد مأ النجاة الشخصت ونجاة المنظمة

 معايير األداء:

المشرفيأ العمل الدؤوا مىأ أجىل تحقيىل مىا تصىبو إليىإل إن الوصوة إلى ااهداف المطلوبة يتطلا مأ اردار  والعامليأ و

المنظمة، ولعل المعايير التت تضعها المنظمة مأ أجل قياس ااداء وتصحيحإل، يعتبر أمىراال بىالا ااهميىة فىت عمليىة إدار  ااداء، 

)قتيبىة، مرجىع  ح للمنظمةلللا يقتضت اامر التعرف على مفهوم معايير ااداء وكيفية وضعها وصياغة بالتالت مستوى أداء ناج

  ا(11سابل  

 ما هي معايير األداء. .1

إن معيار ااداء هو بيان مختصر يصل النتيجة النهائية التىت يتوقىع أن يصىل إليهىا الموظىل الىل  يى د  عملىإل المطلىواا 

ال يفيىة التىت يتم نىوا مىأ وتميل معايير ااداء القىانون الىداخلت المتفىل عليىإل بىيأ المىدير والموظىل أو الىرئي  والمىرؤوس علىى 

ااداء اافضل، وفت نف  الوقت التعرف على أوجإل القصىور فىت ااداء المطلىوا حدو ىإلا ومىأ الخطىأ  خاللها إلى الوصوة إلى

النظىىر إلىىى معىىايير ااداء كمقىىايي  مىىأ أجىىل تقيىىيم العىىامليأ فىىت النهايىىة فقىىط، مىىأ أجىىل عمليىىات الترقيىىة والعىىالوات أو توقيىىع 

نإل إذا تم التسليم بأن هلا هو الاىرت مىأ المعىايير سىوف يصىعا علىى الىرئي  والمىرؤوس التوصىل إلىى اتفىاا أو الجءاءاتا ا

رضاا أما فت إدار  ااداء فإن هلد المعايير هت م شر ننظر إليإل بصىور  دائمىة كىت نتعىرف مىأ خاللىإل علىى موضىع واتجاهىات 

وتوجيإل ااداء قبل أن يت رر ويتحوة إلى سلوك أو اتجىاد لىدى العىامليأ ااداء بما يم ننا مأ التدخل فت الوقت المناسا لتصحيح 

يصعا تاييردا وكلمىا كىان هىلا الم شىر مناسىباال واسىتهدف التصىحيح، فإنىإل سىوف يسىاعد الموظىل أو العامىل قبىل الىرئي  علىى 

 ا(26  1221)أبو ناعم،  التعرف على أوجإل القصور فت ااداء والبحث عأ سبل التطوير المناسا

 فوائد معايير األداء:  .2

  (12  2222أحمد، ) إن لمعايير ااداء فوائد عديد  يم أ أن تحدد بما يلت    

تحديد أهداف معينة لمهمة ما سوف يرفع مأ مستوى ااداء أكير مأ مبدأ" سأفعل ما بوسعت" مع العلىم بأنىإل مىأ الضىرور   اأ

 المرؤوس ومديرد للوصوة إلى النتائج المتفل عليها مسبقاالافهم ااهداف الرئيسية والفرعية قهماال واضحاال مأ جانا 

ااهداف ذات الصعوبة المقبولة وغير المعقد  والتت يم أ تحقيقها ترفع مأ مستوى ااداء أكيىر مىأ ااهىداف سىريعة المنىاة  اا

 حيث يتعيأ على المرؤوسيأ بلة مءيد مأ الجهد للوصوة إلى هلد ااهدافا
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ة وضىىع المعىىايير يعنىىت االتىىءام بتحقيىىل ااهىىداف المرجىىو  بىىل وأكيىىر مىىأ ذلىىا، هىىو أن أهميىىة التىىءام المرؤوسىىيأ فىىت عمليىى اج

المشاركة مأ قبل الرؤوس ت د  إلى أهداف أعلى مأ ااهداف الموضوعة مأ جانىا واحىد بواسىطة المشىرف انهىا غالبىاال 

 ينبات عليإل تحقيقهااما ت ون مفروضة على المرؤوس، فمشاركتإل تشعرد بالمس.ولية تجاد ااهداف التت 

إن وجود عنصر الءمأ مأ حيث الوقت ومد  التنفيل يعنت تشىجيع الفىرد علىى أن يىنظم وينسىل جهىدد مىأ أجىل التركيىء علىى  اد

 اابت ار، بل واربداع فت أداء المطلواا

 صناعة معايير األداء:  .3

ها المدير بحد ذاتإل، أوحتى بااتفاا بيأ المىدير مأ الصعا ترك مس.ولية تحديد هلد المعايير لالجتهادات الشخصية كأن يحدد    

والمرؤوس دون أن ي ون هناك قواعىد متينىة أوأسى  تح ىم هىلا التحديىدا وأهىم مىا يجىا أن نركىء عليىإل هىو عىدم ااعتمىاد علىى 

ا أن تشىمل التقييم العىا فت لألمىورا وفىت ظىل مفىاهيم إدار  الجىود  حىديياال يم ىأ ااتفىاا علىى أنىإل عنىد وضىع معىايير ااداء يجى

 الجود ، وال مية، والوقت، وارجراءاتا العناصر ااربعة التالية 

 صياغة مستوى أداء ناجح: .4

يم أ ضمان استخدام معايير ااداء السىابقة فىت الوصىوة إلىى مسىتوى أداء نىاجح عنىدما نضىمأ أن هىلد المعىايير تسىتطيع أن     

 تحقل التالت 

 ققها دون عناء كبير وبتحقيل درجة عالية مأ ااتفاا مع رئيسإلاتوصيل نتيجة نهائية يستطيع الفرد أن يح اأ

 الوضوة وااتفاا بيأ المشرف والمدير على ما يعنيإل كل معيار مأ المعايير المستخدمة فت صياغة مستوى ااداءا اا

 تستخدم المعايير الموضوعية فقط والتت يم أ قياسها والتأكد منهاا اج

 معقولة ومقبولة لدى الجميع ويم أ تحقيقهااأن ت ون المستويات المحدد  لألداء  اد

 وجود درجة عالية مأ القبوة والقناعة لدى الموظل فت إم انية تحقيقهاا اد

 

 الدراسات السابقة:

تناولت الدراسة أ ر اردار  ارستراتيجية على ااداء المىالت لشىركات ااتصىاات السىودانية )سىوداتل(  م:2000دراسة محمد،  -

م(ا وقىىد توصىىلت عىىد  نتىىائج منهىىا  عىىدم وجىىود إسىىتراتيجية واضىىحة للشىىركة فىىت الفتىىر  مىىأ 1222 –م 1222)فىىت الفتىىر  مىىابيأ 

م، ول ىىأ عىىدم وجىىود الهي ىىل 1222م مىىأ  ىىم وضىىع إسىىتراتيجية واضىىحة ااغىىرات وااهىىداف فىىت عىىام 1227م وحتىىى 1222

ا المسى.وليات والمهىام وعىدم التخصىيص التنظيمت المناسا والمستمر أدى إلى ضعل التطبيىل وعىدم تحقيىل ااهىدافا وتضىار

السليم لموارد المنشأ  أ ر على التطبيل ارستراتيجت، وأدى إلى حدوث فجو  كبير  بيأ ما خطط لإل وما تحقىل فعىالال بالنسىبة لعىدد 

المشتركيأ أدى إلى انخفىات نسىا الربحيىة عىأ العىام السىابل وضىعل نسىبة السىيولةا وأوصىت الدراسىة بوضىع هي ىل تنظيمىت 

ناسىىا ومسىىتقر تحىىدد فيىىإل المسىى.وليات والمهىىام بدقىىة يمت ىىأ الشىىركة مىىأ تطبيىىل ارسىىتراتيجية بصىىور  سىىليمة، وت ييىىل الجهىىود م

 التسويقية والتركيء على المنا ل ذات ااستهالك العالت لخدمات ااتصاة ميل القطاعات التجاريةا

 

أ الصىىناعات التىىت تحتىىاج إلىىى تمويىىل كبيىىر عجىىءت تميلىىت مشىى لة الدراسىىة فىىت أن صىىناعة السىى ر مىى م:2004دراسيية صييالح  -

الم سسات التمويلية الداخلية بالسودان عىأ تىوفيرد، كمىا أن القيىود الح وميىة ذات أ ىر سىلبت فىت كييىر مىأ ااحيىان علىى تطىوير 
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وأوصىت ااإنتاج سلعة الس ر وذلا يتميل فت ضعل إستراتيجيات تسويل الس ر فضىالال عىأ عىدم كفايىة الطاقىة ال هربائيىة وغيره

 اهتمام باردار  ارستراتيجية باعتبارها ااساس الل  يقلل مأ المخا ر والفجوات ويدعم نقا  القو االدراسة با

يهدف هلا البحث للتعرف على مدى تطبيل اردار  ااستراتيجية فت المنظمات الصناعية ميىل شىركة جيىاد : 2002 ،نوردراسة 

لتحقيىل أهىداف البحىث اسىتخدم الباحىث المىنهج الوصىفت التحليلىت الىل  يقىوم بوصىل  .والشىاحنات المحىدود لصناعة السيارات 

الظواهر وتحديد منهج دراسة الحالة، كما استخدم برنامج التحليل ااحصائت لتحليل البيانىاتا أوضىحت الدراسىة ضىعل اردار  

وإن  قافىة الشىركة )القىيم  .سىتراتيجية الشىركة الحاليىةبعملية التحليل البي.ت و إن الهي ل التنظيمت الحالت للشىركة مالئىم لتطبيىل ا

كمىىا  .تنفيىىل ااسىىتراتيجية وتسىىاعد علىىىالعمىىل داخىىل الشىىركة مالئمىىة  وإن بي.ىىةالسىىائد  فيهىىا( مالئمىىة لتنفيىىل اسىىتراتيجية الشىىركة 

، ل أ هلا ا يعنى أنإل ا تحوة دون تطبيل اردار  ااستراتيجية فت الشركة ومعوقات كبير أظهرت الدراسة أنإل ا توجد مشاكل 

  .توجد مشاكل قد ت  ر على تطبيل اردار  ااستراتيجية

 االستفادة من الدراسات السابقة:

التعرف على بعض المراجع والدوريات والبحوث النظرية التطبيقية، مما سهل الطريل أمام الباحييأ فت بناء منهجية الدراسة -1

إضافة إلى المساهمة فت تحديد ار ار النظر  للدراسة التت تعد أساساال انطالقها وامتداداال وتسلسل فقراتها، والجانا العملت، 

 لهاا

 تعميل الفهم فت موضوع الدراسة مأ خالة اا الع على مساهمات الباحييأ فت مجاة اردار  ارستراتيجيةا-2

ا وافىر منهىا وفقىاال لايضىاحات العلميىة اهميىة اردار  البحث فت الجوانا التت لم تتناولها الدراسىات السىابقة ولىم تحىط بنصىي-1

ارستراتيجية فت الشركات الصىناعية وبخاصىة شىركات ااسىمنت وعالقتهىا بتحسىيأ ااداء الم سسىت، وهىلا مىا تسىعت الدراسىة 

 الحالية إلى إبراةدا
 

 إجراءات الدراسة الميدانية:

 منهجية الدراسة:

الوصفت، وأسلوا الدراسة الميدانيةا وكللا اعتمدت علىى نىوعيأ مىأ البيانىات  بيانىات أوليىة اعتمدت هلد الدراسة على المنهج 

ميدانية تم جمعها عأ  ريل تطوير ااستبانة وتوةيعها، وبيانات  انوية تميلت فت الرجوع لل تا والعلمية، والمقاات واابحىاث 

 والدراسات السابقة التت لها عالقة بموضوع الدراسةا

 الدراسة:أداة 

تم تصميم استبانإل بش ل خىاص لجمىع البيانىات بااعتمىاد علىى الدراسىات السىابقة والمراجىع للمواضىيع المتعلقىة بموضىوع        

الخبىىر  فىىت المجىىاة، وكىىللا بعىىض المىىوظفيأ فىىت شىىركات ااسىىمنت مىىأ  ذو الدراسىىة وأراء عىىدد مىىأ أعضىىاء هي.ىىة التىىدري  

 الخبر ا ذو وقد تم تح يم ااستبانة مأ قبل  ااستبانة،ة، وذلا لتحديد فقرات وأصحاا الخبر  فت مجاة إدار  ااعما

 مجتمع وعينة الدراسة:

مجتمىع الدراسىة بطريقىة ا أمىا عينىة الدراسىة فقىد تىم اختيارهىا مىأ بمصانع ااسمنت السىودانيةت ون مأ جميع العامليأ 

 ا(%122بنسبة استرجاع بلات ) جميعهم( استبانة على المستهدفيأ واستجاا منهم 122(تم توةيع عدد عشوائية حيث

 أداة القياس:

 استخدمت الدراسة ااستبانة باعتبارها وسيلة رئيسة لجمع البيانات ااولية، واشتملت على جءأيأ 
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بيانىات الف.ىات العمىر، الجءء ااوة  تضىمأ البيانىات الشخصىية افىراد عينىة الدراسىة، حيىث يحتىو  هىلا الجىءء علىى 

 التخصص، الم هل العلمت، سنوات الخبر ا

 الجءء اليانت  اشتمل على عبارات ااستبانةا حيث تم استخدام مقياس لي رت الخماست لقياس عبارات ااستبانةا

 صدق األداة وثباتها:

قريبة لمجىاة الدراسىة الحاليىة، وللتأكىد للتأكد مأ صدا ااستبانة، تم عرضها على عدد مأ ااكاديمييأ والمتخصصيأ بمجاات 

مىىأ تاطيتهىىا لجوانىىا الموضىىوع ااساسىىية، ووضىىوحها، وسىىالمة صىىياغتها ومحتوياتهىىا، وقىىد تىىم حىىلف بىىع العبىىارات، وتعىىديل 

وإضافة عبارات جديد ، وإعاد  صياغة بعض الفقرات لتصبح أكير وضوحاال لىد  أفىراد عينىة الدراسىة، كمىا تىم التأكىد مىأ  بىات 

 ( أبرة نتاج هلا ااختبارا1انة مأ خالة استخراج معامل كرونباخ ألفاا ويبيأ الجدوة رقم )ااستب

 نتائج معامل كرونباخ ألفا لالتساق الداخلي لعبارات الدراسة (1جدول رقم )

 كرونباخ ألفا عدد الفقرات الفرضية

 22221 12 ااولت

 22222 12 اليانية

 212ا2 12 اليالية

 722ا2 12 الرابعة

 00205 40 األداة ككل

 ( أن قيم معامالت كروبناخ ألفا لعبارات ااستبانة منفرد  ومجتمعة هت قيم مقبولة وعاليةا1يتبيأ مأ نتائج الجدوة رقم )

 األساليب اإلحصائية المستخدمة:

فىت تحليىل بيانىات الدراسىةا وتماشىياال مىع  بيعىة هىلد  SPSSتم استخدام برنامج الحءمة ارحصىائية للعلىوم ااجتماعيىة 

الدراسة، وأهدافها، وأسى.لتها، فقىد تىم اسىتخدام عىد  أسىاليا إحصىائية منهىا  النسىا الم.ويىة والت ىرارات والمتوسىطات الحسىابية 

 اانحرافات المعيارية واختبار مربع كا  لدالة الفروا بيأ ارجاباتا 

 عرض ومناقشة نتائج الدراسة:

 الخصائص العامة ألفراد عينة الدراسة: .أ

(، وصىىل الخصىىائص العامىىة لعينىىة الدراسىىة، والمتميلىىة فىىت العمىىر، والم هىىل العلمىىت، والتخصىىص 2يبىىيأ الجىىدوة رقىىم )  

 العلمت، والمسمت الوظيفت، وسنوات الخبر ا

 توزيع عينة الدراسة حسب المتغيرات الديمغرافية والوظيفية (2جدول رقم )

 النسبة المئوية التكرار الفئة المتغيرات

 العمر

 %1ا26 22 سنة 12مأ أقل 

 %27 12 سنة 22 وأقل 12مأ 

 %1ا17 27 سنة 22 وأقل 22مأ 

 %6ا6 12 سنة فأكير 22مأ 

 %12 21 شهاد   انوية المؤهل العلمي
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 %1ا12 122 جامعت

 %12 12 فوا الجامعت

 %1ا1 2 أخر 

 التخصص العلمي

 %12 22 محاسبة

 %2ا11 22 إدار  أعماة

 %1ا2 7 تجار 

 %1ا1 11 اقتصاد

 %22 66 أخرى

 المسمى الوظيفي

 %66 22 موظل

 %1ا2 12 رئي  قسم 

 %1ا2 1 مدير إدار 

 %1ا2 1 مدير مالت

 %1ا21 12 أخرى

 سنوات الخبرة

 %1ا12 22 سنوات 2أقل مأ 

 %1ا22 11 سنوات 12 -2مأ 

 %26 12 سنة 12 - 11مأ 

 %1ا2 7 سنة 22-16مأ 

 %1ا2 12 سنة 22مأ أكير

 ( اآلتت 2تبيأ مأ الجدوة رقم )  

سىىنة، وأن نسىىبة  12( أعمىىارهم أقىىل مىىأ %26،1سىىنة، وأن نسىىبة ) 22إلىىى  12( أعمىىارهم مىىأ %27أن هنالىىا نسىىبة ) -1

 سنةا 22( أعمارهم أكير مأ %6،6) وأن نسبة سنة، 22الت  22( أعمارهم مأ 17،1%)

( مىى هلهم %12( مىى هلهم العلمىىت شىىهاد   انويىىة، أن نسىىبة )%12( مىى هلهم العلمىىت جىىامعت، وأن نسىىبة )%12،1أن نسىبة ) -2

وأن غالبية المبحو يأ يحملون شهادات جامعية وهىلا  ( لديهم م هالت علمية أخرىا%1،1العلمت فوا الجامعت، أن نسبة )

 االميدانيةيعءة مأ صدا نتائج البحث لمعرفتهم بأهمية الدراسة 

 تخصصىهم (%11،2وأن نسىبة ) ،محاسبةتخصصهم  (%12وأن نسبة ) أخرى،( لديهم تخصصات %22أن هنالا نسبة ) -1

   اتجارةتخصصهم  (%2،1وأن نسبة ) ،اقتصادتخصصهم  (%1،1نسبة ) ، وأنأعمالإدارة 

( %2،1وأن نسىبة ) أخىرى،( لىديهم مسىميات وظيفيىة %21،1وأن نسبة ) الوظيفت موظل،( مساهم %66أن هنالا نسبة ) -2

( مسىىماهم %2،1وأن أيضىىا نسىىبة ) ،( مسىىماهم الىىوظيفت مىىدير إدار %2،1وأن نسىىبة ) قسىىم،مسىىماهم الىىوظيفت رئىىي  

 االوظيفت مدير مالت
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سىنإل، وأن  12-11( سىنوات خبىرتهم مىأ %26وأن نسىبة ) سىنوات، 2( سىنوات خبىرتهم أقىل مىأ %12،1أن هنالا نسىبة ) -2

وأن نسىىبة  سىىنإل، 22مىىأ  خبىىرتهم أكيىىر( سىىنوات %2،1وأن نسىىبة ) سىىنوات، 12-2( سىىنوات خبىىراتهم مىىأ %22،1نسىىبة )

 سنإلا  22-16 خبرتهم مأ( سنوات 2،1%)

 :عرض ومناقشة نتائج الفرضيات

 نتائج فرضيات الدراسة كل على حداهاوفى الجءء التالت تقوم الباحية باستعرات ومناقشة    

 علت أواال  تنص الفرضية ااولى 

 هنالك عالقة ذات داللة إحصائية بين تطبيق اإلدارة اإلستراتيجية ورفع كفاءة األداء في الشركات الصناعية

األولىالوسط الحسابي واالنحراف المعياري إلجابات أفراد عينة الدراسة عن عبارات الفرضية  (3جدول رقم )  

 العبار 
الوسط 

 الحسابت

اانحراف 

 المعيار 
 درجة الموافقة

الشركات الصناعية يم نها مأ  علىتطبيل اردار  ارستراتيجية 

 تحقيل النجاة فت بي.ة أعمالها
22،1  621،2  

إجابات المبحو يأ 

 تميل نحو الموافقة

وضع معاير لتطبيل مفهوم اردار  ارستراتيجية يساعد الشركات 

 الصناعية فت مواجهة حد  المنافسة بيأ الشركات 
17،1  611،2  

 إجابات المبحو يأ

ة تميل نحو الموافق  

تقوم الشركات الصناعية بصياغة ااستراتيجيات التت تساهم فت تنفيل 

 ااهداف التشايلية
21،2  221،2  

 إجابات المبحو يأ

ة تميل نحو الموافق  

لتشجيع المبادر  الفردية ومنح  إلىتطبيل اردار  ارستراتيجية ي د  

 اليقة للعماة بتفويض الصالحيات
21،1  122،2  

 إجابات المبحو يأ

ة تميل نحو الموافق  

يتطلا تطبيل اردار  ارستراتيجية بالشركات الصناعية تخطيط 

 شامل للهياكل التطبيقيةمتيأ ومتماسا ودعم 
72،1  726،2  

 إجابات المبحو يأ

ة تميل نحو الموافق  

مستو   علىدرجة التوجإل ااستراتيجت للشركة الصناعية ي  ر 

 أدائها
26،1  222،2  

 إجابات المبحو يأ

ة تميل نحو الموافق  

تساهم اردار  ارستراتيجية فت توضيح ار ار العام لتنسيل اانشطة 

 تقلل مأ الت اليلوبالتالت 
71،1  716،2  

 إجابات المبحو يأ

ة تميل نحو الموافق  

جهل ال وادر البشرية بأساسيات ومبادد اردار  ارستراتيجية ي د  

 ضعل تطبيقها إلى
12،1  712،2  

 إجابات المبحو يأ

ة تميل نحو الموافق  

جهد  إلىيحتاج تطبيل اردار  ارستراتيجية فت الشركات الصناعية 

 ووقت كبيريأ
22،2  212،2  

 إجابات المبحو يأ

ة تميل نحو الموافق  

يتطلا تطبيل اردار  ارستراتيجية علت الشركات الصناعية مدراء 

 أكفاء لمتابعة ااعماة اليومية
62،1  122،2  

 إجابات المبحو يأ

ة تميل نحو الموافق  

 أن  (3)يتضح مأ الجدوة رقم 
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 2،621واانحراف المعيار  لها يساو   1،22رجابات أفراد عينة الدراسة عأ العبار  ااولى هت / قيمة الوسط الحسابت 1

وتعنى أن غالبية أفراد العينة موافقون على أن تطبيل اردار  ارستراتيجية علت الشركات الصناعية يم نها مأ تحقيل النجاة 

 أعمالهاافت بي.ة 

وتعنى  2،611واانحراف المعيار  لها  1،17عينة الدراسة عأ العبار  اليانية هت / قيمة الوسط الحسابت رجابات أفراد 2

أن غالبية أفراد العينة موافقون على أن وضع معاير لتطبيل مفهوم اردار  ارستراتيجية يساعد الشركات الصناعية فت 

 مواجهة حد  المنافسة بيأ الشركاتا

 2،221واانحراف المعيار  لها يساو   2،21الدراسة عأ العبار  اليالية هت  / قيمة الوسط الحسابت رجابات أفراد عينة1

وتعنى أن غالبية أفراد العينة موافقون على أن الشركات الصناعية تقوم بصياغة ااستراتيجيات التت تساهم فت تنفيل ااهداف 

 التشايليةا

 2،122واانحراف المعيار  لها يساو   1،21الرابعة هت  / قيمة الوسط الحسابت رجابات أفراد عينة الدراسة عأ العبار 2

وتعنى أن غالبية أفراد العينة موافقون على أن تطبيل اردار  ارستراتيجية ي د  إلت لتشجيع المبادر  الفردية ومنح اليقة 

 للعماة بتفويض الصالحياتا

واانحراف المعيار  لها يساو   1،72مسة هت / قيمة الوسط الحسابت رجابات أفراد عينة الدراسة عأ العبار  الخا2

وتعنى أن غالبية أفراد العينة موافقون على أن تطبيل اردار  ارستراتيجية بالشركات الصناعية يتطلا تخطيط متيأ  2،726

 ومتماسا ودعم شامل للهياكل التطبيقيةا

واانحراف المعيار  لها يساو   1،26ة هت / قيمة الوسط الحسابت رجابات أفراد عينة الدراسة عأ العبار  السادس6

مستو   علىوتعنى أن غالبية أفراد العينة موافقون على أن درجة التوجإل ااستراتيجت للشركة الصناعية ي  ر  2،222

 أدائهاا

 2،716 واانحراف المعيار  لها يساو  1،71/ قيمة الوسط الحسابت رجابات أفراد عينة الدراسة عأ العبار  السابعة هت 1

وتعنى أن غالبية أفراد العينة موافقون على أن اردار  ارستراتيجية تساهم فت توضيح ار ار العام لتنسيل اانشطة وبالتالت 

 تقلل مأ الت اليلا

 2،712واانحراف المعيار  لها يساو   1،12/ قيمة الوسط الحسابت رجابات أفراد عينة الدراسة عأ العبار  اليامنة هت 7

 إلىوتعنى أن غالبية أفراد العينة موافقون على أن جهل ال وادر البشرية بأساسيات ومبادد اردار  ارستراتيجية ي د  

 ضعل تطبيقهاا

 2،212واانحراف المعيار  لها يساو   2،22/ قيمة الوسط الحسابت رجابات أفراد عينة الدراسة عأ العبار  التاسعة هت 2

راد العينة موافقون على أن تطبيل اردار  ارستراتيجية فت الشركات الصناعية يحتاج إلت جهد ووقت وتعنى أن غالبية أف

 كبيريأا

واانحراف المعيار  لها يساو   1،62/ قيمة الوسط الحسابت رجابات أفراد عينة الدراسة عأ العبار  العاشر  هت 12

الشركات الصناعية يتطلا مدراء  علىتطبيل اردار  ارستراتيجية وتعنى أن غالبية أفراد العينة موافقون على أن  2،122

 أكفاء لمتابعة ااعماة اليوميةا
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نتائج مربع كاي لداللة الفروق إلجابات أفراد عينة الدراسة عن عبارات الفرضية األولى (4جدول رقم )  

 العبار 
قيمة مربع 

 كا 

القيمة 

 ااحتمالية
 التفسير

الشىىركات  علىىىتطبيىىل اردار  ارسىىتراتيجية 

الصناعية يم نهىا مىأ تحقيىل النجىاة فىت بي.ىة 

 أعمالها

271،1  222،2  
توجد فروا معنوية ذات دالة إحصائية بيأ 

 إجابات المبحو يأ على العبار 

وضىىىىىىىع معىىىىىىىاير لتطبيىىىىىىىل مفهىىىىىىىوم اردار  

ارستراتيجية يسىاعد الشىركات الصىناعية فىت 

 مواجهة حد  المنافسة بيأ الشركات 

162،1  222،2  
توجد فروا معنوية ذات دالة إحصائية بيأ 

 إجابات المبحو يأ على العبار 

تقىىىىىىىىوم الشىىىىىىىىركات الصىىىىىىىىناعية بصىىىىىىىىياغة 

ااستراتيجيات التت تساهم فىت تنفيىل ااهىداف 

 التشايلية

262،1  222،2  
توجد فروا معنوية ذات دالة إحصائية بيأ 

 إجابات المبحو يأ على العبار 

 إلىىىىىىتطبيىىىىىل اردار  ارسىىىىىتراتيجية يىىىىى د  

لتشىىجيع المبىىادر  الفرديىىة ومىىنح اليقىىة للعمىىاة 

 بتفويض الصالحيات

211،1  222،2  
توجد فروا معنوية ذات دالة إحصائية بيأ 

 على العبار إجابات المبحو يأ 

يتطلىىىىىىىىىا تطبيىىىىىىىىىل اردار  ارسىىىىىىىىىتراتيجية 

بالشركات الصىناعية تخطىيط متىيأ ومتماسىا 

 ودعم شامل للهياكل التطبيقية

211،1  222،2  
توجد فروا معنوية ذات دالة إحصائية بيأ 

 إجابات المبحو يأ على العبار 

درجة التوجإل ااستراتيجت للشركة الصىناعية 

 مستو  أدائها علىي  ر 
212،1  222،2  

توجد فروا معنوية ذات دالة إحصائية بيأ 

 إجابات المبحو يأ على العبار 

تسىىىىاهم اردار  ارسىىىىتراتيجية فىىىىت توضىىىىيح 

ار ىىار العىىام لتنسىىيل اانشىىطة وبالتىىالت تقلىىل 

 مأ الت اليل

272،1  222،2  
توجد فروا معنوية ذات دالة إحصائية بيأ 

 إجابات المبحو يأ على العبار 

جهىىىل ال ىىىوادر البشىىىرية بأساسىىىيات ومبىىىادد 

ضىىىىىعل  إلىىىىىىاردار  ارسىىىىىتراتيجية يىىىىى د  

 تطبيقها

222،11  222،2  
توجد فروا معنوية ذات دالة إحصائية بيأ 

 إجابات المبحو يأ على العبار 

يحتىىىىىاج تطبيىىىىىل اردار  ارسىىىىىتراتيجية فىىىىىت 

 جهد ووقت كبيريأ إلىالشركات الصناعية 
222،1  222،2  

معنوية ذات دالة إحصائية بيأ توجد فروا 

 إجابات المبحو يأ على العبار 

 علىىىىىيتطلىىىىا تطبيىىىىل اردار  ارسىىىىتراتيجية 

الشىىىركات الصىىىناعية مىىىدراء أكفىىىاء لمتابعىىىة 

 ااعماة اليومية

271،1  222،2  
توجد فروا معنوية ذات دالة إحصائية بيأ 

 إجابات المبحو يأ على العبار 
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 أن (4)يتضح مأ الجدوة رقم 

 2،22وهت أقل مأ مستوى المعنوية  2،222والقيمة ااحتمالية لها تساو   1،271/ قيمة مربع كا  للعبار  ااولى تساو  1

 الللا توجد فروا معنوية ذات دالة إحصائية بيأ إجابات المبحو يأ على العبار 

 2،22وهت أقل مأ مستوى المعنوية  2،222تساو  والقيمة ااحتمالية لها  1،162/ قيمة مربع كا  للعبار  اليانية تساو  2 

 الللا توجد فروا معنوية ذات دالة إحصائية بيأ إجابات المبحو يأ على العبار 

 2،22وهت أقل مأ مستوى المعنوية  2،222والقيمة ااحتمالية لها تساو   1،262/ قيمة مربع كا  للعبار  اليالية تساو  1

 لة إحصائية بيأ إجابات المبحو يأ على العبار الللا توجد فروا معنوية ذات دا

 2،22وهت أقل مأ مستوى المعنوية  2،222والقيمة ااحتمالية لها تساو   1،211/ قيمة مربع كا  للعبار  الرابعة تساو  2

  الللا توجد فروا معنوية ذات دالة إحصائية بيأ إجابات المبحو يأ على العبار 

 2،22وهت أقل مأ مستوى المعنوية  2،222والقيمة ااحتمالية لها تساو   1،211الخامسة تساو   / قيمة مربع كا  للعبار 2

 الللا توجد فروا معنوية ذات دالة إحصائية بيأ إجابات المبحو يأ على العبار 

 2،22ى المعنوية وهت أقل مأ مستو 2،222والقيمة ااحتمالية لها تساو   1،212/ قيمة مربع كا  للعبار  السادسة تساو  6

  الللا توجد فروا معنوية ذات دالة إحصائية بيأ إجابات المبحو يأ على العبار 

 2،22وهت أقل مأ مستوى المعنوية  2،222والقيمة ااحتمالية لها تساو   1،272/ قيمة مربع كا  للعبار  السابعة تساو  1

 ابحو يأ على العبار لللا توجد فروا معنوية ذات دالة إحصائية بيأ إجابات الم

 2،22وهت أقل مأ مستوى المعنوية  2،222والقيمة ااحتمالية لها تساو   11،222/ قيمة مربع كا  للعبار  اليامنة تساو  7

 الللا توجد فروا معنوية ذات دالة إحصائية بيأ إجابات المبحو يأ على العبار 

 2،22وهت أقل مأ مستوى المعنوية  2،222والقيمة ااحتمالية لها تساو   1،222/ قيمة مربع كا  للعبار  التاسعة تساو  2

 الللا توجد فروا معنوية ذات دالة إحصائية بيأ إجابات المبحو يأ على العبار 

وهت أقل مأ مستوى المعنوية  2،222والقيمة ااحتمالية لها تساو   1،271/ قيمة مربع كا  للعبار  العاشر  تساو  12

 اتوجد فروا معنوية ذات دالة إحصائية بيأ إجابات المبحو يأ على العبار  لللا 2،22

 التوزيع التكراري إلجابات أفراد عينة الدراسة عن جميع عبارات الفرضية األولي (5جدول رقم )

 اإلجابة التكرار النسبة

 أوافل بشدد 221 16،1%

 أوافل 112 21،1%

 محايد 122 12،1%

 ا أوافل  62 2،1%

 ا أوافل بشدد 12 2،2%

 المجموع 1222 122%  

http://www.ajrsp.com/


 م 2022-5-5| تأريخ اإلصدار:  لسابع والثالثوناألكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار االمجلة 

     
 

 

   www.ajrsp.com                                                                                                                      74 

 ISSN: 2706-6495 

 

( وعدد %16،1أن عدد اافراد الموافقيأ بشد  عأ جميع عبارات الفرضية ااولت بلا نسبة ) أعالهيتضح مأ الجدوة        

والاير موافقيأ  ،(%2،1والاير موافقيأ بنسبة ) ،(%12،1والمحايديأ بنسبة ) ،(%21،1الموافقيأ بدون تشدد بلا نسبة )

 ا(%2،2بشدد بنسبة )

لدالة الفروا بيأ إجابات عينة الدراسة عأ جميع  2( أن القيمة ااحتمالية اختبار مربع كاى1/1/2يتضح مأ الجدوة )      

وافقيأ ( وهلا يعنى أن الفروا بيأ أعداد اافراد الموافقيأ والاير م22ا2عبارات الفرضية ااولت أصار مأ مستوى الدالة )

والموافقيأ بشد  و المحايديأ والاير موافقيأ بشد  ذات دالة إحصائية عالية لصالح الموافقيأ على ما جاء بجميع عبارات 

هنالك عالقة وعليإل تأسيساال على ما تقدم مأ تحليل تستنتج الباحية بأن الفرضية ااولت والتت نصت على أن ) االفرضية ااولت

  .قد تحققت الصناعية(تطبيق اإلدارة اإلستراتيجية ورفع كفاءة األداء في الشركات ذات داللة إحصائية بين 

هنالك عالقة ذات داللة إحصائية بين البيئة الخاصة بالشركات الصناعية وبين استخدامها  انياال  تنص الفرضية اليانية على أن  

 .لإلدارة اإلستراتيجية

 المعياري إلجابات أفراد عينة الدراسة عن عبارات الفرضية الثانيةالوسط الحسابي واالنحراف  (6جدول رقم )

 العبار 
الوسط 

 الحسابت

اانحراف 

 المعيار 
 درجة الموافقة

إتباع الشركات الصناعية الخيار ااستراتيجت الل  يتناسا مع إم اناتها 

 الداخلية وظروفها الخارجية يحقل أهدافها
12،1  127،2  

ل إجابات المبحو يأ تمي

 نحو الموافقة 

وجود إستراتيجية واضحة المعالم ا  شركة تم نها مأ استخدام 

 مواردها المتاحة واستااللها بش ل أميل
16،1  612،2  

ل إجابات المبحو يأ تمي

 نحو الموافقة 

 علىصياغة ااستراتيجيات وتطويرها يعد عنصر رئيست فت تنفيلها 

 البي.ة الصناعية 
72،1  122،2  

ل إجابات المبحو يأ تمي

 نحو الموافقة 

وجود نظام لادار  ارستراتيجية يت ون مأ إجراءات وسياسات يشترك 

 فت وضعها العامليأ يرفع الروة المعنوية لهم ويءيد مأ وائهم للشركة
61،1  161،2  

ل إجابات المبحو يأ تمي

 نحو الموافقة 

والخيار ااستراتيجت مأ حيث  ضرور  القيام بدراسة التحليل البي.ت

 الصياغة والتنفيل تم أ الشركات الصناعية مأ تحقيل أهدافها المرجو 
22،1  722،2  

ل إجابات المبحو يأ تمي

 نحو الموافقة 

عدم استخدام الت نولوجيا المتطور  لالتصاة فت كافة أجءاء الم سسة 

 بهاي  ر سلبا علت وضع الخطط ارستراتيجية وتطوير ااداء 
22،2  212 

ل إجابات المبحو يأ تمي

 نحو الموافقة 

يتطلا تطبيل اردار  ارستراتيجية تعديل فت اادوات وااساليا 

 المستخدمة لمواكبة التايرات المستمر  فت هلا الجانا
72،1  762،2  

ل إجابات المبحو يأ تمي

 نحو الموافقة 

تأسي  هي ل إدار  مناسا  إلىيحتاج تطبيل اردار  ارستراتيجية 

 يم أ الشركات مأ تحقيل النجاة فت بي.ة أعمالها
67،1  627،2  

ل إجابات المبحو يأ تمي

 نحو الموافقة 

تصميم سياسات إستراتيجية متميء  ي د  إلت رفع كفاء  ااداء داخلها 

 وتحقيل أهدافها داخل الشركة
11،1  167،2  

ل إجابات المبحو يأ تمي

 نحو الموافقة 
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 أن  (6)يتضح مأ الجدوة رقم 

 2،127واانحراف المعيار  لها يساو   1،12/ قيمة الوسط الحسابت رجابات أفراد عينة الدراسة عأ العبار  ااولى هت 1

 وتعنى أن غالبية أفراد العينة موافقون على أن إتباع الشركات الصناعية الخيار ااستراتيجت الل  يتناسا مع إم اناتها الداخلية

 وظروفها الخارجية يحقل أهدافهاا

 واانحراف 1،16/ قيمة الوسط الحسابت رجابات أفراد عينة الدراسة عأ العبار  اليانية هت 2

وتعنى أن غالبية أفراد العينة موافقون على أن وجود إستراتيجية واضحة المعالم ا  شركة تم نها مأ  2،612المعيار  لها 

 ستااللها بش ل أميلااستخدام مواردها المتاحة وا

 2،122واانحراف المعيار  لها يساو   1،72/ قيمة الوسط الحسابت رجابات أفراد عينة الدراسة عأ العبار  اليالية هت 1

البي.ة  علىوتعنى أن غالبية أفراد العينة موافقون على أن صياغة ااستراتيجيات وتطويرها يعد عنصر رئيست فت تنفيلها 

 الصناعيةا

واانحراف المعيار  لها يساو  1،67مة الوسط الحسابت رجابات أفراد عينة الدراسة عأ العبار  الرابعة هت / قي2

وتعنى أن غالبية أفراد العينة موافقون على أن وجود نظام لادار  ارستراتيجية يت ون مأ إجراءات وسياسات يشترك فت 2،161

 د مأ وائهم للشركةاوضعها العامليأ يرفع الروة المعنوية لهم ويءي

 2،722واانحراف المعيار  لها يساو   1،22/ قيمة الوسط الحسابت رجابات أفراد عينة الدراسة عأ العبار  الخامسة هت 2

وتعنى أن غالبية أفراد العينة موافقون على أن ضرور  القيام بدراسة التحليل البي.ت والخيار ااستراتيجت مأ حيث الصياغة 

  أ الشركات الصناعية مأ تحقيل أهدافها المرجو اوالتنفيل تم

 2،212واانحراف المعيار  لها يساو   2،22/ قيمة الوسط الحسابت رجابات أفراد عينة الدراسة عأ العبار  السادسة هت 6

الم سسة ي  ر سلبا وتعنى أن غالبية أفراد العينة موافقون على أن عدم استخدام الت نولوجيا المتطور  لالتصاة فت كافة أجءاء 

 علت وضع الخطط ارستراتيجية وتطوير ااداء بهاا

 2،762واانحراف المعيار  لها يساو   1،72/ قيمة الوسط الحسابت رجابات أفراد عينة الدراسة عأ العبار  السابعة هت 1

ل فت اادوات وااساليا المستخدمة وتعنى أن غالبية أفراد العينة موافقون على أن تطبيل اردار  ارستراتيجية يتطلا تعدي

 لمواكبة التايرات المستمر  فت هلا الجاناا

 2،627واانحراف المعيار  لها يساو   1،67/ قيمة الوسط الحسابت رجابات أفراد عينة الدراسة عأ العبار  اليامنة هت 7

يحتاج إلت تأسي  هي ل إدار  مناسا يم أ الشركات وتعنى أن غالبية أفراد العينة موافقون على أن تطبيل اردار  ارستراتيجية 

 مأ تحقيل النجاة فت بي.ة أعمالهاا

 2،167واانحراف المعيار  لها يساو   1،11/ قيمة الوسط الحسابت رجابات أفراد عينة الدراسة عأ العبار  التاسعة هت 2

إستراتيجية متميء  ي د  إلت رفع كفاء  ااداء داخلها وتحقيل وتعنى أن غالبية أفراد العينة موافقون على أن تصميم سياسات 

 أهدافها داخل الشركةا
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نتائج مربع كاي لداللة الفروق إلجابات أفراد عينة الدراسة عن عبارات الفرضية الثانية (7جدول رقم )  

 العبار 
قيمة مربع 

 كا 

القيمة 

 ااحتمالية
 التفسير

ااستراتيجت إتباع الشركات الصناعية الخيار 

الل  يتناسا مع إم اناتها الداخلية وظروفها 

 الخارجية يحقل أهدافها

72،211 2،222 
توجد فروا معنوية ذات دالة إحصائية بيأ 

 إجابات المبحو يأ على العبار 

وجود إستراتيجية واضحة المعالم ا  شركة 

تم نها مأ استخدام مواردها المتاحة 

 واستااللها بش ل أميل

1،121 2،222 
توجد فروا معنوية ذات دالة إحصائية بيأ 

 إجابات المبحو يأ على العبار 

صياغة ااستراتيجيات وتطويرها يعد عنصر 

 البي.ة الصناعية  علىرئيست فت تنفيلها 
22،721 2،222 

توجد فروا معنوية ذات دالة إحصائية بيأ 

 إجابات المبحو يأ على العبار 

ارستراتيجية يت ون مأ وجود نظام لادار  

إجراءات وسياسات يشترك فت وضعها 

العامليأ يرفع الروة المعنوية لهم ويءيد مأ 

 وائهم للشركة

76،721 2،222 
توجد فروا معنوية ذات دالة إحصائية بيأ 

 إجابات المبحو يأ على العبار 

ضرور  القيام بدراسة التحليل البي.ت والخيار 

الصياغة والتنفيل تم أ ااستراتيجت مأ حيث 

 الشركات الصناعية مأ تحقيل أهدافها المرجو 

1،222 2،222 
توجد فروا معنوية ذات دالة إحصائية بيأ 

 إجابات المبحو يأ على العبار 

عدم استخدام الت نولوجيا المتطور  لالتصاة 

فت كافة أجءاء الم سسة ي  ر سلبا علت وضع 

 ااداء بهاالخطط ارستراتيجية وتطوير 

1،122 2،222 
توجد فروا معنوية ذات دالة إحصائية بيأ 

 إجابات المبحو يأ على العبار 

يتطلا تطبيل اردار  ارستراتيجية تعديل فت 

اادوات وااساليا المستخدمة لمواكبة 

 التايرات المستمر  فت هلا الجانا

1،221 2،222 
توجد فروا معنوية ذات دالة إحصائية بيأ 

 بات المبحو يأ على العبار إجا

يحتاج تطبيل اردار  ارستراتيجية إلت تأسي  

هي ل إدار  مناسا يم أ الشركات مأ تحقيل 

 النجاة فت بي.ة أعمالها

1،262 2،222 
توجد فروا معنوية ذات دالة إحصائية بيأ 

 إجابات المبحو يأ على العبار 

تصميم سياسات إستراتيجية متميء  ي د  إلت 

كفاء  ااداء داخلها وتحقيل أهدافها داخل  رفع

 الشركة

1،222 2،222 
توجد فروا معنوية ذات دالة إحصائية بيأ 

 إجابات المبحو يأ على العبار 

 أن  (7)يتضح مأ الجدوة رقم 
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 2،22المعنوية وهت أقل مأ مستوى  2،222والقيمة ااحتمالية لها تساو   72،211/ قيمة مربع كا  للعبار  ااولى تساو  1

 الللا توجد فروا معنوية ذات دالة إحصائية بيأ إجابات المبحو يأ على العبار 

 2،22وهت أقل مأ مستوى المعنوية  2،222والقيمة ااحتمالية لها تساو   1،121/ قيمة مربع كا  للعبار  اليانية تساو  2 

 او يأ على العبار لللا توجد فروا معنوية ذات دالة إحصائية بيأ إجابات المبح

 2،22وهت أقل مأ مستوى المعنوية  2،222والقيمة ااحتمالية لها تساو   22،721/ قيمة مربع كا  للعبار  اليالية تساو  1

 لللا توجد فروا معنوية ذات دالة إحصائية بيأ إجابات المبحو يأ على العبار ا

 2،22وهت أقل مأ مستوى المعنوية  2،222ة ااحتمالية لها تساو  والقيم 76،721/ قيمة مربع كا  للعبار  الرابعة تساو  2

  الللا توجد فروا معنوية ذات دالة إحصائية بيأ إجابات المبحو يأ على العبار 

 2،22وهت أقل مأ مستوى المعنوية  2،222والقيمة ااحتمالية لها تساو   1،222/ قيمة مربع كا  للعبار  الخامسة تساو  2

 افروا معنوية ذات دالة إحصائية بيأ إجابات المبحو يأ على العبار لللا توجد 

 2،22وهت أقل مأ مستوى المعنوية  2،222والقيمة ااحتمالية لها تساو   1،122/ قيمة مربع كا  للعبار  السادسة تساو  6

 الللا توجد فروا معنوية ذات دالة إحصائية بيأ إجابات المبحو يأ على العبار 

 2،22وهت أقل مأ مستوى المعنوية  2،222والقيمة ااحتمالية لها تساو   1،221مربع كا  للعبار  السابعة تساو   / قيمة1

 الللا توجد فروا معنوية ذات دالة إحصائية بيأ إجابات المبحو يأ على العبار 

 2،22وهت أقل مأ مستوى المعنوية  2،222والقيمة ااحتمالية لها تساو   1،262/ قيمة مربع كا  للعبار  اليامنة تساو  7

 الللا توجد فروا معنوية ذات دالة إحصائية بيأ إجابات المبحو يأ على العبار 

 2،22وهت أقل مأ مستوى المعنوية  2،222والقيمة ااحتمالية لها تساو   1،222/ قيمة مربع كا  للعبار  التاسعة تساو  2

 اة بيأ إجابات المبحو يأ على العبار لللا توجد فروا معنوية ذات دالة إحصائي

 التوزيع التكراري إلجابات أفراد عينة الدراسة عن جميع عبارات الفرضية الثانية (8جدول رقم )

 اإلجابة التكرار النسبة

 أوافل بشدد 212 11،7%

 أوافل 622 27،1%

 محايد 122 12،2%

 ا أوافل  22 1%

 ا أوافل بشدد 7 2،6%

 المجموع 1122 122%  

( %11،7أن عدد اافراد الموافقيأ بشدد عأ جميع عبارات الفرضية اليانية بلا نسبة ) أعالهيتضح مأ الجدوة                 

والاير موافقيأ  ،(%1والاير موافقيأ بنسبة ) ،(%12،2والمحايديأ بنسبة ) ،(%27،1وعدد الموافقيأ بدون تشدد بلا نسبة )

 (ا%2،6بشد  بنسبة )

لدالة الفروا بيأ إجابات عينة الدراسة عأ جميع  2أن القيمة ااحتمالية اختبار مربع كاى (8رقم )يتضح مأ الجدوة       

( وهلا يعنى أن الفروا بيأ أعداد اافراد الموافقيأ والاير موافقيأ 22ا2عبارات الفرضية اليانية أصار مأ مستوى الدالة )
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والاير موافقيأ بشد  ذات دالة إحصائية عالية لصالح الموافقيأ على ما جاء بجميع عبارات  والموافقيأ بشد  و المحايديأ

هنالك عالقة الفرضية اليانيةا وعليإل تأسيساال على ما تقدم مأ تحليل تستنتج الباحية بأن الفرضية اليانية والتت نصت على أن )

 .قد تحققت اإلستراتيجية(وبين استخدامها لإلدارة ذات داللة إحصائية بين البيئة الخاصة بالشركات الصناعية 

هنالك عالقة ذات داللة إحصائية بين إدراك اإلدارة العليا لإلدارة اإلستراتيجية وفاعلية األداء  الياال  تنص الفرضية اليالية على أن  

 .بالشركات الصناعية

عينة الدراسة عن عبارات الفرضية الثالثةالوسط الحسابي واالنحراف المعياري إلجابات أفراد  (2جدول رقم )  

 العبار 
الوسط 

 الحسابت

اانحراف 

 المعيار 
 درجة الموافقة

تقوم الشركات الصناعية بصياغة أهداف الخطة ارستراتيجية 

 مع ااهداف العامة التت تصنعها اردار  العليا
12،1  761،2  

ل إجابات المبحو يأ تمي

 نحو الموافقة 

إدراك المدراء فت الشركات الصناعية بمفاهيم اردار  

ارستراتيجية وتطبيقها يءيد مأ قدراتهم فت التعامل مع 

 المتايرات البي.ية 

71،1  122،2  

ل إجابات المبحو يأ تمي

 نحو الموافقة 

قدر  المدراء علت كشل نقا  القو  والضعل والفرص 

المختلفة يم نهم مأ والتعديات والتعامل معها فت النشا ات 

 تحقيل النجاة ااستراتيجت

76،1  722،2  

ل إجابات المبحو يأ تمي

 نحو الموافقة 

إدخاة التحسينات بش ل مستمر  إلىتسعت الشركات الصناعية 

منتجاتها مما يدعم المركء التنافست لها ويم نها مأ  على

 تحقيل أهدافها ارستراتيجية

21،1  212،2  

ل إجابات المبحو يأ تمي

 نحو الموافقة 

كيفية  علىقيام اردار  العليا بوضع برامج تدريبية للعامليأ 

وضع الخطط ارستراتيجية يضمأ سير العمل وينع   إيجابا 

 أدائهم على

72،1  211،2  

ل إجابات المبحو يأ تمي

 نحو الموافقة 

الصناعية مأ تم أ اردار  ارستراتيجية العامليأ والشركات 

 المشاركة فت اتخاذ القرارات مما ي د  إلت تحسيأ أدائهم
76،1  162،2  

ل إجابات المبحو يأ تمي

 نحو الموافقة  

 علىنجاة اردار  ارستراتيجية بالشركات الصناعية يعتمد 

ترسيخ هلا المفهوم لد  العامليأ  علىمهار  وقدر  المدراء 

 بالشركة

11،1  171،2  

ل يأ تميإجابات المبحو 

 نحو الموافقة 

تنمية التف ير ااستراتيجت لد   علىتعمل اردار  ارستراتيجية 

 المدراء مما يءيد مأ كفاءتهم
72،1  121،2  

ل إجابات المبحو يأ تمي

 نحو الموافقة 

التعامل مع اآلخريأ وفهم سلوكهم  علىقدر  اردار  العليا 

 وتحفيءهم يحقل الت امل بيأ أجءاء الم سسة وبي.تها المحيطة
16،1  622،2  

ل إجابات المبحو يأ تمي

 نحو الموافقة 
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تقوم الشركة بااستعانة بالخبراء والمختصيأ فت مجاة اردار  

 ارستراتيجية يضمأ التطبيل ااميل لهلا المفهوم
22،2  212،1  

ل إجابات المبحو يأ تمي

 نحو الموافقة 

 أن  (2)يتضح مأ الجدوة رقم 

 2،761واانحراف المعيار  لها يساو   1،12/ قيمة الوسط الحسابت رجابات أفراد عينة الدراسة عأ العبار  ااولى هت 1

الخطة ارستراتيجية مع ااهداف وتعنى أن غالبية أفراد العينة موافقون على أن الشركات الصناعية تقوم بصياغة أهداف 

 العامة التت تصنعها اردار  العلياا

وتعنى  2،122واانحراف المعيار  لها  1،71/ قيمة الوسط الحسابت رجابات أفراد عينة الدراسة عأ العبار  اليانية هت 2

اردار  ارستراتيجية وتطبيقها يءيد مأ أن غالبية أفراد العينة موافقون على أن إدراك المدراء فت الشركات الصناعية بمفاهيم 

 قدراتهم فت التعامل مع المتايرات البي.يةا

 2،722واانحراف المعيار  لها يساو   1،76/ قيمة الوسط الحسابت رجابات أفراد عينة الدراسة عأ العبار  اليالية هت 1

قا  القو  والضعل والفرص والتعديات والتعامل وتعنى أن غالبية أفراد العينة موافقون على أن قدر  المدراء علت كشل ن

 معها فت النشا ات المختلفة يم نهم مأ تحقيل النجاة ااستراتيجتا

 2،212واانحراف المعيار  لها يساو   1،21/ قيمة الوسط الحسابت رجابات أفراد عينة الدراسة عأ العبار  الرابعة هت 2

إدخاة التحسينات بش ل مستمر علت منتجاتها  إلىأن الشركات الصناعية تسعت  وتعنى أن غالبية أفراد العينة موافقون على

 مما يدعم المركء التنافست لها ويم نها مأ تحقيل أهدافها ارستراتيجيةا

واانحراف المعيار  لها يساو   1،72/ قيمة الوسط الحسابت رجابات أفراد عينة الدراسة عأ العبار  الخامسة هت 2

كيفية وضع  علىن غالبية أفراد العينة موافقون على أن قيام اردار  العليا بوضع برامج تدريبية للعامليأ وتعنى أ 2،211

 أدائهما علىالخطط ارستراتيجية يضمأ سير العمل وينع   إيجابا 

لها يساو  واانحراف المعيار   1،76/ قيمة الوسط الحسابت رجابات أفراد عينة الدراسة عأ العبار  السادسة هت 6

وتعنى أن غالبية أفراد العينة موافقون على أن اردار  ارستراتيجية تم أ العامليأ والشركات الصناعية مأ  2،162

 المشاركة فت اتخاذ القرارات مما ي د  إلت تحسيأ أدائهما

 2،171المعيار  لها يساو  واانحراف  1،11/ قيمة الوسط الحسابت رجابات أفراد عينة الدراسة عأ العبار  السابعة هت 1

مهار  وقدر   علىوتعنى أن غالبية أفراد العينة موافقون على أن نجاة اردار  ارستراتيجية بالشركات الصناعية يعتمد 

 ترسيخ هلا المفهوم لد  العامليأ بالشركةا علىالمدراء 

 2،121واانحراف المعيار  لها يساو   1،72ت / قيمة الوسط الحسابت رجابات أفراد عينة الدراسة عأ العبار  اليامنة ه7

تنمية التف ير ااستراتيجت لد  المدراء مما  علىوتعنى أن غالبية أفراد العينة موافقون على أن اردار  ارستراتيجية تعمل 

 يءيد مأ كفاءتهما

 2،622حراف المعيار  لها يساو  واان 1،16/ قيمة الوسط الحسابت رجابات أفراد عينة الدراسة عأ العبار  التاسعة هت 2

التعامل مع اآلخريأ وفهم سلوكهم وتحفيءهم يحقل  علىوتعنى أن غالبية أفراد العينة موافقون على أن قدر  اردار  العليا 

 الت امل بيأ أجءاء الم سسة وبي.تها المحيطةا
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واانحراف المعيار  لها يساو   2،22ت / قيمة الوسط الحسابت رجابات أفراد عينة الدراسة عأ العبار  العاشر  ه12

وتعنى أن غالبية أفراد العينة موافقون على أن الشركة تقوم بااستعانة بالخبراء والمختصيأ فت مجاة اردار   1،212

 ارستراتيجية يضمأ التطبيل ااميل لهلا المفهوما

الدراسة عن عبارات الفرضية الثالثةنتائج مربع كاي لداللة الفروق إلجابات أفراد عينة  (10رقم )جدول   

 العبار 
 قيمة مربع

 كا 

القيمة 

 ااحتمالية
 التفسير

تقوم الشركات الصناعية بصياغة أهداف الخطة 

ارستراتيجية مع ااهداف العامة التت تصنعها اردار  

 العليا

222،1  222،2  
توجد فروا معنوية ذات دالة إحصائية 

 العبار بيأ إجابات المبحو يأ على 

إدراك المدراء فت الشركات الصناعية بمفاهيم اردار  

ارستراتيجية وتطبيقها يءيد مأ قدراتهم فت التعامل مع 

 المتايرات البي.ية 

222،1  222،2  
توجد فروا معنوية ذات دالة إحصائية 

 بيأ إجابات المبحو يأ على العبار 

 قدر  المدراء علت كشل نقا  القو  والضعل والفرص

والتعديات والتعامل معها فت النشا ات المختلفة يم نهم 

 مأ تحقيل النجاة ااستراتيجت

222،1  222،2  
توجد فروا معنوية ذات دالة إحصائية 

 بيأ إجابات المبحو يأ على العبار 

إدخاة التحسينات بش ل  إلىتسعت الشركات الصناعية 

منتجاتها مما يدعم المركء التنافست لها  علىمستمر 

 ويم نها مأ تحقيل أهدافها ارستراتيجية

212،1  222،2  
توجد فروا معنوية ذات دالة إحصائية 

 بيأ إجابات المبحو يأ على العبار 

 علىقيام اردار  العليا بوضع برامج تدريبية للعامليأ 

كيفية وضع الخطط ارستراتيجية يضمأ سير العمل 

 أدائهم علىوينع   إيجابا 

212،1  222،2  
توجد فروا معنوية ذات دالة إحصائية 

 بيأ إجابات المبحو يأ على العبار 

تم أ اردار  ارستراتيجية العامليأ والشركات 

الصناعية مأ المشاركة فت اتخاذ القرارات مما ي د  

 أدائهمإلت تحسيأ 

271،72  222،2  
توجد فروا معنوية ذات دالة إحصائية 

 بيأ إجابات المبحو يأ على العبار 

نجاة اردار  ارستراتيجية بالشركات الصناعية يعتمد 

ترسيخ هلا المفهوم لد   علىمهار  وقدر  المدراء  على

 العامليأ بالشركة

127،1  222،2  
توجد فروا معنوية ذات دالة إحصائية 

 إجابات المبحو يأ على العبار  بيأ

تنمية التف ير  علىتعمل اردار  ارستراتيجية 

 ااستراتيجت لد  المدراء مما يءيد مأ كفاءتهم
111،21  222،2  

توجد فروا معنوية ذات دالة إحصائية 

 بيأ إجابات المبحو يأ على العبار 

التعامل مع اآلخريأ وفهم  علىقدر  اردار  العليا 

سلوكهم وتحفيءهم يحقل الت امل بيأ أجءاء الم سسة 
271،22  222،2  

توجد فروا معنوية ذات دالة إحصائية 

 بيأ إجابات المبحو يأ على العبار 
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 وبي.تها المحيطة

تقوم الشركة بااستعانة بالخبراء والمختصيأ فت مجاة 

 ميل لهلا المفهوماردار  ارستراتيجية يضمأ التطبيل اا
222،72  222،2  

توجد فروا معنوية ذات دالة إحصائية 

 بيأ إجابات المبحو يأ على العبار 

 أن  (10)يتضح مأ الجدوة رقم

 2،22وهت أقل مأ مستوى المعنوية  2،222والقيمة ااحتمالية لها تساو   1،222/ قيمة مربع كا  للعبار  ااولى تساو  1

 امعنوية ذات دالة إحصائية بيأ إجابات المبحو يأ على العبار لللا توجد فروا 

 2،22وهت أقل مأ مستوى المعنوية  2،222والقيمة ااحتمالية لها تساو   1،222/ قيمة مربع كا  للعبار  اليانية تساو  2 

 الللا توجد فروا معنوية ذات دالة إحصائية بيأ إجابات المبحو يأ على العبار 

 2،22وهت أقل مأ مستوى المعنوية  2،222والقيمة ااحتمالية لها تساو   1،222ع كا  للعبار  اليالية تساو  / قيمة مرب1

 لللا توجد فروا معنوية ذات دالة إحصائية بيأ إجابات المبحو يأ على العبار ا

 2،22ت أقل مأ مستوى المعنوية وه 2،222والقيمة ااحتمالية لها تساو   1،212/ قيمة مربع كا  للعبار  الرابعة تساو  2

  الللا توجد فروا معنوية ذات دالة إحصائية بيأ إجابات المبحو يأ على العبار 

 وهت أقل  2،222والقيمة ااحتمالية لها تساو   1،212/ قيمة مربع كا  للعبار  الخامسة تساو  2

 إجابات المبحو يأ لللا توجد فروا معنوية ذات دالة إحصائية بيأ 2،22مستوى المعنوية 

 اعلى العبار 

وهت أقل مأ مستوى المعنوية  2،222والقيمة ااحتمالية لها تساو   72،271/ قيمة مربع كا  للعبار  السادسة تساو  6

 الللا توجد فروا معنوية ذات دالة إحصائية بيأ إجابات المبحو يأ على العبار  2،22

 2،22وهت أقل مأ مستوى المعنوية  2،222والقيمة ااحتمالية لها تساو   1،127/ قيمة مربع كا  للعبار  السابعة تساو  1

 الللا توجد فروا معنوية ذات دالة إحصائية بيأ إجابات المبحو يأ على العبار 

 2،22وهت أقل مأ مستوى المعنوية  2،222والقيمة ااحتمالية لها تساو   21،111/ قيمة مربع كا  للعبار  اليامنة تساو  7

 الللا توجد فروا معنوية ذات دالة إحصائية بيأ إجابات المبحو يأ على العبار 

 2،22وهت أقل مأ مستوى المعنوية  2،222والقيمة ااحتمالية لها تساو   22،271/ قيمة مربع كا  للعبار  التاسعة تساو  2

 ابار لللا توجد فروا معنوية ذات دالة إحصائية بيأ إجابات المبحو يأ على الع

وهت أقل مأ مستوى المعنوية  2،222والقيمة ااحتمالية لها تساو   72،222/ قيمة مربع كا  للعبار  العاشر  تساو  12

 الللا توجد فروا معنوية ذات دالة إحصائية بيأ إجابات المبحو يأ على العبار  2،22

 جميع عبارات الفرضية الثالثةالتوزيع التكراري إلجابات أفراد عينة الدراسة عن  (11جدول رقم )

 اإلجابة التكرار النسبة

 أوافل بشدد 222 16،6%

 أوافل 121 21،1%

 محايد 111 11،7%

 ا أوافل  22 1،1%
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 ا أوافل بشدد 17 1،2%

 المجموع 1222 122%  

( وعدد %16،6أن عدد اافراد الموافقيأ بشدد عأ جميع عبارات الفرضية اليالية بلا نسبة ) أعالهيتضح مأ الجدوة        

والاير موافقيأ  (،%1،1والاير موافقيأ بنسبة ) (،%11،7والمحايديأ بنسبة ) ،(%21،1الموافقيأ بدون تشدد بلا نسبة )

 ا(%1،2بشدد بنسبة )

لدالة الفروا بيأ إجابات عينة الدراسة عأ  2( أن القيمة ااحتمالية اختبار مربع كاى1/1/7يتضح مأ الجدوة رقم )      

( وهلا يعنى أن الفروا بيأ أعداد اافراد الموافقيأ والاير 22ا2جميع عبارات الفرضية اليالية أصار مأ مستوى الدالة )

يديأ والاير موافقيأ بشد  ذات دالة إحصائية عالية لصالح الموافقيأ على ما جاء بجميع موافقيأ والموافقيأ بشد  و المحا

هنالك وعليإل تأسيساال على ما تقدم مأ تحليل تستنتج الباحية بأن الفرضية اليالية والتت نصت على أن ) اعبارات الفرضية اليالية

  .قد تحققت الصناعية(اإلستراتيجية وفاعلية األداء بالشركات  عالقة ذات داللة إحصائية بين إدراك اإلدارة العليا لإلدارة

 أن:رابعاً: تنص الفرضية الرابعة على 

 هنالك عالقة ذات داللة إحصائية بين االستخدام األمثل لموارد الشركات الصناعية وبين استخدامها لإلدارة اإلستراتيجية

إلجابات أفراد عينة الدراسة عن عبارات الفرضية الرابعةالوسط الحسابي واالنحراف المعياري  (12دول رقم )ج  

 العبار 
الوسط 

 الحسابت

اانحراف 

 المعيار 
 درجة الموافقة

تساعد اردار  ارستراتيجية والشركات الصناعية فت معرفة نقا  

 الضعل الداخلية وتقليل أ ارها السلبية
16،1  166،2  

حو إجابات المبحو يأ تميل ن

 الموافقة 

تطوير الشركات الصناعية لمنتجاتها الحالية وتصميم منتجات 

جديد  وتطويرها يدعم الموقل ااستراتيجت للشركة ويحقل 

 منافسيها علىالتفوا 

72،1  112،2  

حو إجابات المبحو يأ تميل ن

 الموافقة 

تقوم الشركات الصناعية بتنفيل ااستراتيجيات التت تساهم فت 

 رم انيات ارنتاجااستخدام ااميل 
21،1  722،2  

حو إجابات المبحو يأ تميل ن

 الموافقة 

تقلل اردار  ارستراتيجية مأ حد  الصراع التنظيمت داخل 

الم سسة وذلا لتوضيح ااس  الخاصة بتحديد المس وليات 

 الفردية 

22،2  222،2  

حو إجابات المبحو يأ تميل ن

 الموافقة 

ارجراءات التصحيحية عند  تقوم الشركات الصناعية باتخاذ

 مالحظة وجود انحراف عأ ااهداف المحدد 
21،2  721،2  

حو إجابات المبحو يأ تميل ن

 الموافقة 

صياغة ااستراتيجيات وتطويرها يعد عنصر رئيست فت تنفيلها 

 البي.ة الصناعية على
22،1  112،2  

حو إجابات المبحو يأ تميل ن

 الموافقة 

ارستراتيجية فت تحسيأ المركء التنافست للم سسة تساهم اردار  

 مما يضمأ لها البقاء والنمو وااستمرار فت بي.ة أعمالها
67،1  722،2  

حو إجابات المبحو يأ تميل ن

 الموافقة 
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 ( أن 12يتضح مأ الجدوة رقم )

 2،166واانحراف المعيار  لها يساو   1،16/ قيمة الوسط الحسابت رجابات أفراد عينة الدراسة عأ العبار  ااولى هت 1

وتعنى أن غالبية أفراد العينة موافقون على أن اردار  ارستراتيجية والشركات الصناعية تساعد فت معرفة نقا  الضعل الداخلية 

 وتقليل أ ارها السلبيةا

وتعنى أن  2،112نحراف المعيار  لها واا 1،72/ قيمة الوسط الحسابت رجابات أفراد عينة الدراسة عأ العبار  اليانية هت 2

 غالبية أفراد العينة موافقون على أن تطوير الشركات الصناعية 

 منافسيهاا علىلمنتجاتها الحالية وتصميم منتجات جديد  وتطويرها يدعم الموقل ااستراتيجت للشركة ويحقل التفوا 

 2،722واانحراف المعيار  لها يساو   1،21  اليالية هت / قيمة الوسط الحسابت رجابات أفراد عينة الدراسة عأ العبار1

وتعنى أن غالبية أفراد العينة موافقون على أن الشركات الصناعية تقوم بتنفيل ااستراتيجيات التت تساهم فت ااستخدام ااميل 

 رم انيات ارنتاجا

 2،222واانحراف المعيار  لها يساو   2،22الرابعة هت / قيمة الوسط الحسابت رجابات أفراد عينة الدراسة عأ العبار  2

أن غالبية أفراد العينة موافقون على أن اردار  ارستراتيجية تقلل مأ حد  الصراع التنظيمت داخل الم سسة وذلا  وتعنى

 لتوضيح ااس  الخاصة بتحديد المس وليات الفرديةا

 2،721واانحراف المعيار  لها يساو   2،21ة عأ العبار  الخامسة هت / قيمة الوسط الحسابت رجابات أفراد عينة الدراس2

وتعنى أن غالبية أفراد العينة موافقون على أن الشركات الصناعية تقوم باتخاذ ارجراءات التصحيحية عند مالحظة وجود 

 انحراف عأ ااهداف المحدد ا

 2،112واانحراف المعيار  لها يساو   1،22ار  السادسة هت / قيمة الوسط الحسابت رجابات أفراد عينة الدراسة عأ العب6

البي.ة  علىوتعنى أن غالبية أفراد العينة موافقون على أن صياغة ااستراتيجيات وتطويرها يعد عنصر رئيست فت تنفيلها 

 الصناعيةا

 2،722حراف المعيار  لها يساو  واان 1،67/ قيمة الوسط الحسابت رجابات أفراد عينة الدراسة عأ العبار  السابعة هت 1

وتعنى أن غالبية أفراد العينة موافقون على أن اردار  ارستراتيجية تساهم فت تحسيأ المركء التنافست للم سسة مما يضمأ لها 

 البقاء والنمو وااستمرار فت بي.ة أعمالهاا

 اسة عن عبارات الفرضية الرابعةنتائج مربع كاي لداللة الفروق إلجابات أفراد عينة الدر (13جدول رقم ) 

 العبار 
 قيمة مربع

 كا 

القيمة 

 ااحتمالية
 التفسير

تساعد اردار  ارستراتيجية والشركات الصناعية 

فت معرفة نقا  الضعل الداخلية وتقليل أ ارها 

 السلبية

222،1  222،2  
توجد فروا معنوية ذات دالة إحصائية 

 بيأ إجابات المبحو يأ على العبار 

تطوير الشركات الصناعية لمنتجاتها الحالية 

وتصميم منتجات جديد  وتطويرها يدعم الموقل 

 منافسيها علىااستراتيجت للشركة ويحقل التفوا 

611،1  222،2  
توجد فروا معنوية ذات دالة إحصائية 

 بيأ إجابات المبحو يأ على العبار 
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تقوم الشركات الصناعية بتنفيل ااستراتيجيات التت 

 تساهم فت ااستخدام ااميل رم انيات ارنتاج
172،1  222،2  

توجد فروا معنوية ذات دالة إحصائية 

 بيأ إجابات المبحو يأ على العبار 

تقلل اردار  ارستراتيجية مأ حد  الصراع 

التنظيمت داخل الم سسة وذلا لتوضيح ااس  

 الخاصة بتحديد المس وليات الفردية 

112،1  222،2  
فروا معنوية ذات دالة إحصائية توجد 

 بيأ إجابات المبحو يأ على العبار 

تقوم الشركات الصناعية باتخاذ ارجراءات 

التصحيحية عند مالحظة وجود انحراف عأ 

 ااهداف المحدد 

161،1  222،2  
توجد فروا معنوية ذات دالة إحصائية 

 بيأ إجابات المبحو يأ على العبار 

صياغة ااستراتيجيات وتطويرها يعد عنصر 

 البي.ة الصناعية علىرئيست فت تنفيلها 
122،1  222،2  

توجد فروا معنوية ذات دالة إحصائية 

 بيأ إجابات المبحو يأ على العبار 

تساهم اردار  ارستراتيجية فت تحسيأ المركء 

التنافست للم سسة مما يضمأ لها البقاء والنمو 

 بي.ة أعمالها وااستمرار فت

211،1  222،2  
توجد فروا معنوية ذات دالة إحصائية 

 بيأ إجابات المبحو يأ على العبار 

 ( أن 11يتضح مأ الجدوة رقم )

 2،22وهت أقل مأ مستوى المعنوية  2،222والقيمة ااحتمالية لها تساو   1،222/ قيمة مربع كا  للعبار  ااولى تساو  1

 اذات دالة إحصائية بيأ إجابات المبحو يأ على العبار لللا توجد فروا معنوية 

 وهت أقل 2،222والقيمة ااحتمالية لها تساو   1،611/ قيمة مربع كا  للعبار  اليانية تساو  2

 الللا توجد فروا معنوية ذات دالة إحصائية بيأ إجابات المبحو يأ على العبار  2،22مأ مستوى المعنوية  

 2،22وهت أقل مأ مستوى المعنوية  2،222والقيمة ااحتمالية لها تساو   1،172للعبار  اليالية تساو  / قيمة مربع كا  1

 لللا توجد فروا معنوية ذات دالة إحصائية بيأ إجابات المبحو يأ على العبار ا

 2،22مأ مستوى المعنوية وهت أقل  2،222والقيمة ااحتمالية لها تساو   1،112/ قيمة مربع كا  للعبار  الرابعة تساو  2

  الللا توجد فروا معنوية ذات دالة إحصائية بيأ إجابات المبحو يأ على العبار 

 2،22وهت أقل مأ مستوى المعنوية  2،222والقيمة ااحتمالية لها تساو   1،161/ قيمة مربع كا  للعبار  الخامسة تساو  2

 ابات المبحو يأ على العبار لللا توجد فروا معنوية ذات دالة إحصائية بيأ إجا

 2،22وهت أقل مأ مستوى المعنوية  2،222والقيمة ااحتمالية لها تساو   1،122/ قيمة مربع كا  للعبار  الرابعة تساو  6

 الللا توجد فروا معنوية ذات دالة إحصائية بيأ إجابات المبحو يأ على العبار 

 2،22وهت أقل مأ مستوى المعنوية  2،222والقيمة ااحتمالية لها تساو   1،211/ قيمة مربع كا  للعبار  الرابعة تساو  1

 الللا توجد فروا معنوية ذات دالة إحصائية بيأ إجابات المبحو يأ على العبار 

 التوزيع التكراري إلجابات أفراد عينة الدراسة عن جميع عبارات الفرضية الرابعة (14جدول رقم )

 اإلجابة التكرار النسبة

 أوافل بشدد 122 11،1%
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 أوافل 222 22،2%

 محايد 121 12،1%

 ا أوافل  21 2،6%

 ا أوافل بشدد 11 1،2%

 المجموع 1222 122%  

 م2212المصدر  إعداد الباحية مأ نتائج الدراسة الميدانية                

( %11،1أن عدد اافراد الموافقيأ بشدد عأ جميع عبارات الفرضية الرابعة بلا نسبة ) أعالهيتضح مأ الجدوة        

والاير  (،%2،6والاير موافقيأ بنسبة ) (،%12،1والمحايديأ بنسبة ) ،(%22،2وعدد الموافقيأ بدون تشدد بلا نسبة )

 (ا%1،2موافقيأ بشد  بنسبة )

لدالة الفروا بيأ إجابات عينة الدراسة عأ معظم  2أن القيمة ااحتمالية اختبار مربع كاى (12يتضح مأ الجدوة )      

( وهلا يعنى أن الفروا بيأ أعداد اافراد الموافقيأ والاير 22ا2عبارات الفرضية الرابعة أصار مأ مستوى الدالة )

لة إحصائية عالية لصالح الموافقيأ على ما جاء بمعظم موافقيأ والموافقيأ بشد  و المحايديأ والاير موافقيأ بشد  ذات دا

عبارات الفرضية الرابعةا وعليإل تأسيساال على ما تقدم مأ تحليل تستنتج الباحية بأن الفرضية الرابعة والتت نصت على أن 

لإلدارة االستخدام األمثل لموارد الشركات الصناعية وبين استخدامها  بين إحصائية داللة هنالك عالقة ذات)

 اإلستراتيجية( قد تحققت.

 والتوصيات: النتائج

 النتائج:

 تطبيل اردار  ارستراتيجية ي د  إلت لتشجيع المبادر  الفردية ومنح اليقة للعماة بتفويض الصالحياتا ا1

 يتطلا تطبيل اردار  ارستراتيجية بالشركات الصناعية تخطيط متيأ ومتماسا ودعم شامل للهياكل التطبيقيةا ا2

 تباع الشركات الصناعية الخيار ااستراتيجت الل  يتناسا مع إم اناتها الداخلية وظروفها الخارجية يحقل أهدافهاإ ا1

جود نظام لادار  ارستراتيجية يت ون مأ إجراءات وسياسات يشترك فت وضعها العامليأ يرفع الروة المعنوية لهم ويءيد  ا2

 مأ وائهم للشركةا

الصناعية بمفاهيم اردار  ارستراتيجية وتطبيقها يءيد مأ قدراتهم فت التعامل مع المتايرات  إدراك المدراء فت الشركات ا2

 االبي.ية

قدر  المدراء علت كشل نقا  القو  والضعل والفرص والتعديات والتعامل معها فت النشا ات المختلفة يم نهم مأ تحقيل  ا6

 النجاة ااستراتيجتا

ترسيخ هلا المفهوم لد  العامليأ  علىمهار  وقدر  المدراء  علىنجاة اردار  ارستراتيجية بالشركات الصناعية يعتمد  ا1

 بالشركةا

 تنمية التف ير ااستراتيجت لد  المدراء مما يءيد مأ كفاءتهما علىتعمل اردار  ارستراتيجية  ا7

داخل الم سسة وذلا لتوضيح ااس  الخاصة بتحديد المس وليات تقلل اردار  ارستراتيجية مأ حد  الصراع التنظيمت  ا2

 االفردية
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 تساهم اردار  ارستراتيجية فت تحسيأ المركء التنافست للم سسة مما يضمأ لها البقاء والنمو وااستمرار فت بي.ة أعمالها ا12

 :التوصيات

 اردار  ارستراتيجيةا  تشجيع المبادر  الفردية ومنح اليقة للعماة بتفويض الصالحيات عند تطبيل ا1

يجا أن ي ون هنالا تخطيط متيأ ومتماسا ودعم شامل للهياكل التطبيقية لضمان تطبيل اردار  ارستراتيجية بالشركات  ا2

 االصناعية

 اعلى الشركات الصناعية إتباع الخيار ااستراتيجت الل  يتناسا مع إم اناتها الداخلية وظروفها الخارجية لتحقيل أهدافها ا1

  االبي.ة الصناعية علىااهتمام بصياغة ااستراتيجيات وتطويرها انها تعد عنصر رئيست فت تنفيلها  ا2

القيام بدراسة التحليل البي.ت والخيار ااستراتيجت مأ حيث الصياغة والتنفيل ل ت تتم أ الشركات الصناعية مأ تحقيل  ا2

 اأهدافها المرجو 

اة التحسينات بش ل مستمر علت منتجاتها مما يدعم المركء التنافست لها ويم نها ابد أن تسعى الشركات الصناعية إلت إدخ ا6

 مأ تحقيل أهدافها ارستراتيجية

كيفية وضع الخطط ارستراتيجية لضمان سير العمل ورفع  علىاردار  العليا القيام بوضع برامج تدريبية للعامليأ  على ا1

 كفاء  أدائهما

 تضمأ التطبيل ااميل لهلا المفهوما حتىء والمختصيأ فت مجاة اردار  ارستراتيجية الشركات بااستعانة بالخبرا على ا7

 أن تقوم الشركات الصناعية باتخاذ ارجراءات التصحيحية عند مالحظة وجود انحراف عأ ااهداف المحدد ا ا2

 لصناعيةاالبي.ة ا علىااهتمام بصياغة ااستراتيجيات وتطويرها انإل يعد عنصر رئيست فت تنفيلها  ا12

 

 قائمة المراجع: 

اردار  ارستراتيجية )إعداد المدير ااستراتيجت(، الطبعة اليانية، دار اليقافة العربية (ا 1221) أبو ناعم، عبد الحميد -

 االمتبديان، القاهر 

جداو  للنشر اردار  ارستراتيجية  مفاهيم وحاات تطبيقية، الطبعة ااولى، عمان، دار م (ا2222) القطاميأ، ،أحمد -

 اوالتوةيع

 ا، م سسة شباا الجامعة، مصرالتخطيط والمراقبة اردار  (ا2222) محمد المصر  ،أحمد -

  اتيجية، الدار الجامعية، مصراردار  ارسترا (ا2221) إدري ، جماة الديأ مرست، عبد الرحمأ ، ابت -

بيقت الدار دار  ارستراتيجية، منهج تطالتف ير ارستراتيجت وار (ا2221) محمد المرست وآخرون ،جماة الديأ -

 االجامعية، مصر

لتحقيل الميء  التنافسية لمنظمة القرن  )المدخلاردار  ارستراتيجية للموارد البشرية  (ا2221) محمد مرست ،جماة الديأ -

 اريأ(، الدار الجامعية، مصرالواحد العش

، عمان  دار الياةور  العلمية 1  ،( "اردار  ارستراتيجية، مفاهيم وعمليات وحاات دراسية "2222ةكريا  ) ،الدور  -

 للنشر والتوةيعا 

 ا، دار ال تا، مصروتحديات التاييراردار   (ا2221) ي  عامر ،سعيد -
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 اجامعة الجديد  للنشر، مصردار الااتجاهات الحديية فت إدار  الموارد البشرية،  (ا2222) عبد الباقت ،صالة الديأ -

" أ ر اردار  ارستراتيجية على ااداء المالت فت الشركة السودانية لالتصاات م(ا 2222)عبد الرحمأ، محمد  -

 اارية، رسالة ماجستير غير منشور المحدود "، جامعة أم درمان ارسالمية، كلية العلوم ارد

  ا2شر والتوةيع، اليمأ،  اردار  ارستراتيجية، دار المسير  للن (ا2222عبد العءيء ) بأ حتبور،  -

 اإدار  ااداء، جامعة دمشل، كلية ااقتصادم(ا 2212)إبراهيم  ،قتيبة -

 ادار وائل للنشر، عمان –والمنافسة  العولمة-اردار  ارستراتيجية  (ا2222كاظم ) الركابت، -

 االسياسات اردارية، مركء جامعة القاهر  للتعليم المفتوة (ا2221) المحمد  الماضت، محمد -

 اعمان ،دار وائل للنشر ،إدار  الجود  الشاملة(ا 2222)أحمد جود ،  ،محفوظ -

"أ ر اردار  ارستراتيجية على كفاء  وفعالية ااداء، دراسة قطاع ااتصاات  (ا2211) محمد، حنفت محمد نور، -

 انشور لية العلوم اردارية، رسالة دكتوراد غير مالسودانية"، جامعة الخر وم، ك

 اارس ندرية ،الدار الجامعية ،اردار  ارستراتيجية (ا2222) العارف ،نادية -

 ا2لدار الجامعية، مصر،   اردار  ارستراتيجية، ا (ا2222) العارف ،نادية -

رها على أداء القطاع الصناعت، دراسة حالة "اردار  ارستراتيجية وأ  (ا2212) نور، محمد ااميأ عبد الرحمأ محمد، -

شركة جياد لصناعة السيارات والشاحنات المحدود "، جامعة أم درمان ارسالمية، معهد بحوث ودراسات العالم 

 ارسالة دكتوراد غير منشور ارسالمت، 

- Homas L. Wheelen ،J. David Hunger, (2000). Strategic Management and Business Policy : 

Toward global ،sustainability, 13th ed. 

 

، المجلة د/ شريف محجوب محمد يوسف، د/ عبد المطلب عثمان محمود دليل ،2022 ©جميع الحقوا محفوظة 
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 (CC BY NC) 

 

http://www.ajrsp.com/


 م 2022-5-5| تأريخ اإلصدار:  لسابع والثالثونالمجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار ا

     

 

   www.ajrsp.com                                                                                                                    88 

 ISSN: 2706-6495 

 
 

 

 

 دور الثقافة التنظيمية في تطوير سياسة االستقطاب

 هيئة التدريس بجامعة الملك خالد(دراسة تطبيقية على أعضاء )

The role of organizational culture in developing a policy of polarization 

)Applied study on faculty members at King Khalid University( 
 

 الشهري ظافر محمد جمانةالباحثة/ إعداد 

 ، قسم إدارة األعمال، كلية األعمال، جامعة الملك خالد، المملكة العربية السعوديةماجستير في إدارة األعمال األكاديمي

  mmm@hotmail.com-jumanaEmail:  

 

 

 الملخص:

تحقيق مجموعة من األهداف المتمثلة في إبراز أهمية الثقافة التنظيمية كعامل أساسي لتطوير الكوادر يهدف البحث الحالي الى 

البشرية، ودراسة سلوكياته والظروف المحيطة به، التعّرف على عناصر الثقافة التنظيمية ومكوناتها وطريقة ممارسة الثقافة 

ئة التدريس ومدى فاعليتها ودورها في تطويرهم ودافعيتهم للعمل، التنظيمية في جامعة الملك خالد من وجهة نظر أعضاء هي

وى بدور الثقافة التنظيمية في الكفاءات البشرية في جامعة الملك خالد، التعرف على مست التوصل إلى المعلومات التفصيلية المتعلقة

جامعة  الثقافة التنظيمية والتطوير األكاديمي فيالثقافة التنظيمية في الوقت الحالي في جامعة الملك خالد، ومدى وجود عالقة بين 

الملك خالد، ومدى تأثير الثقافة التنظيمية على تطوير استقطاب الكفاءات البشرية، وذلك من خالل جمع البيانات والمعلومات عن 

 طريق توزيع االستبيانات على أفراد مجتمع البحث. ومصادر المعلومات الثانوية.

منهج الوصفي التحليلي. وتوصي الباحثة بترسيخ مفهوم الثقافة التنظيمية ضمن الخطط التنفيذية لكل كلية تبنى البحث الحالي ال

على على حدة، لتصبح أكثر ارتباط وانسجاما مع خصائص العاملين بهاء وزيادة تقبلها بشكل أكبر من تالع الثقافة التنظيمية السائدة 

ل مقاييس األداء الموضوعية لتقييم أداء العاملين بوضوح، وإحاطة العاملين بما، لمقارنة مستوى الجامعة، وإنشاء النماذج التي تشم

 األداء الفعلي بالمعايير الموضوعة، وتسهيل االلتزام بها.

 الثقافة التنظيمية، سياسة االستقطاب، تطوير، أعضاء هيئة التدريس، جامعة الملك خالد الكلمات المفتاحية:
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The role of organizational culture in developing a policy of polarization 

)Applied study on faculty members at King Khalid University( 

 

Abstract:  

The current research aims to achieve a set of objectives represented in highlighting the importance 

of organizational culture as a key factor for the development of human cadres, studying its 

behavior and the surrounding circumstances, identifying the elements and components of 

organizational culture and the method of practicing organizational culture at King Khalid 

University from the point of view of the faculty members and their effectiveness and role in Their 

development and motivation to work, reaching detailed information related to the role of 

organizational culture in human competencies at King Khalid University, identifying the level of 

organizational culture at the present time at King Khalid University, and the extent to which there 

is a relationship between organizational culture and academic development at King Khalid 

University, and the extent of the impact of culture The organizational development aims to attract 

human talent, by collecting data and information by distributing questionnaires to members of the 

research community. and secondary information sources. 

The current research adopted the descriptive analytical method. The researcher recommends 

consolidating the concept of organizational culture within the executive plans of each college 

separately, to become more closely related and in harmony with the characteristics of Baha’ 

employees, and to increase its acceptance more than the prevailing organizational culture at the 

university level. employees, in order to compare actual performance with the standards set, and 

to facilitate adherence to them. 

 

Keywords:  Organizational culture, polarization policy, development, faculty members, King 

Khalid University 
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 :مقدمة

سعودية وتقدمها كما أن الجامعات ال لنهوض األمم أساسيا   ومصدرا  يعتبر التعليم العالي أحد الركائز األساسية في التنمية البشرية 

ا تصنع كما أنه ،تمتلك سمات مختلفة عن غيرها من المنظمات ،السعودي من المنظمات األساسية التنموية والتربوية في المجتمع

 واكبة التغيرات والتوجهات الحديثة.واجتماعية تساعد في م قيادات سياسية

األساليب وتقديم الخدمات  ملموسا  في اآلونة األخيرة في االنجازات المقدمة والتنوع في ا  والجامعات السعودية شهدت تقدم

 والحرص على كل ما يساعد في رفع ،والتحفيز المستمرتبني األدوار الفعالة في المجتمع، النهضة و والسرعة في ،المتنوعة

 مستوى األداء المؤدي لتحقيق الغايات.

ز ومن ثم الوصول إلى المرك، لمواجهة التحديات والوصول إلى الكفاءة العالية ا  وأصبح االهتمام بالثقافة التنظيمية أمرا  حتمي

أهم مورد في المنظمة هو العنصر البشري الذي يحمل مجموعة  ا أن الحديث عن الثقافة التنظيمية تعني التركيز علىكم ،التنافسي

 ،التي يمكن أن يحصل بها على انسجام مع أفراد تلك المنظمة ويؤثر أو يتأثر مع عناصر المنظمة من القيم والمعتقدات والسلوكيات

ون عليه وما يمكن أن تك ،المنظمة الثقافة التنظيمية التي تعكس الصورة التي تكون عليها ولذلك تنبثق أهمية الدراسة من أهمية

أن تؤثر على سلوك الكفاءات البشرية العاملين فيها أو يؤثروا  مستقبال  وما تمتلكه من خصائص وسمات ومعتقدات وقيم يمكن

 العناية بها وتطويرها من أجل الوصول إلى لذلك كان لزاما  المساهمة في نجاح المنظمة أو فشلها  كما أنها أحد المحددات ،بها

 غاياتها وأهدافها.

التأثير والتأثر قوية ومتينة تتميز ب بحيث ترتبط بالمجتمع بعالقات فعاال   ا  لقد أصبحت الجامعات السعودية في الوقت الراهن عنصر

أصبح غير مقبول في ظل العولمة وإنما رفع سقف الطموحات متدني  كما أن تحقيق األهداف بمستوى ،والتبادل المعرفي والفكري

 المستمر وتحقيق الرؤية والرسالة هو الهدف المنشود لما في ذلك من تأثير بالغ على مخرجات والغايات وتحقيق التميز

 الجامعات السعودية.

 معرفة وتقصي الحقائق ذا البحث علىعمل ه ،وبما أن هنالك عالقة وثيقة بين إدارة الكفاءات البشرية والثقافة التنظيمية

 والمؤشرات التي تسعى جامعة الملك خالد إلى ضرورة زيادة وجودها من

النتماء للعمل وا وزيادة دافعيتهم ،وتحسين إنتاجية أعضاء هيئة التدريس ،المستمر وتعزيز العملية األكاديمية أجل التطوير

في  في تحسين عملية التطوير واالستقطاب إلى معرفة أثر الثقافة التنظيميةللجامعات التي يعملون بهاء لذلك توجه هذا البحث 

 الثقافة التنظيمية في جامعة الملك خالد. ومعرفة مستوى وجود وفعالية ،جامعة الملك خالد

 :أهمية البحث

عرض أهميته العلمية  ويمكن، واألهداف التي سعى إلى تحقيقها ،برزت أهمية البحث الحالي من أهمية الموضوع الذي تناوله

 والعملية على النحو التالي:

 األهمية العلمية:

إذ أنها  ،مخرجات الجامعات إن تبني مصطلح الثقافة التنظيمية بما يحتويه من قيم وأعراف له أثر إيجابي في زيادة جودة -1

لداخلي لبشرية واالستقطاب االمتعلقة بتخطيط الموارد ا هي المتحكم الرئيس في القرارات الداخلية والخارجية للجامعات

 والخارجي.
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 مستوى أداء المنظمات في قياس ا  أساسي ا  على كفاءة العنصر البشري الذي يعد معيار ا  تعتمد كفاءة المنظمات غالب -2

 والمحرك األساسي لها باإلضافة إلى مستوى الثقافة السائد.

 مي بجامعة الملك خالد.تأمل الباحثة أن تكون هذه الدراسة تحمل نتائج تثري المجال العل -3

 تفيد هذه الدراسة الباحثين والمهتمين في محاولة استغالل نقاط القوة وتجنب نقاط الضعف. -4

 األهمية العملية:

 يمكن أن تكون هذه الدراسة وسيلة لتطوير الثقافة التنظيمية السائدة بجامعة الملك خالد. -1

افة التنظيمية أو إبراز الثق ،التنظيمية معلومات المتعلقة بالثقافةتساهم هذه الدراسة في تعريف أعضاء هيئة التدريس عن ال -2

 وتأثيرهم بها. ومعرفة مواطن الضعف فيها ومدى تأثرهم ا  السائدة حالي

لعالقة وتسليط الضوء على ا معرفة دورها الفعال في تطوير عملية صنع القرار المساهمة في التحسين المستمر لألفراد -3

 قافة التنظيمية والعنصر البشري.الوثيقة بين عناصر الث

 

 :أهداف البحث

 يسعى البحث الحالي إلى تحقيق مجموعة من األهداف المتمثلة في:

 والظروف المحيطة به. ودراسة سلوكياته ،إبراز أهمية الثقافة التنظيمية كعامل أساسي لتطوير الكوادر البشرية -1

 خالل تحليل ودراسة نظريات سابقة.تعّرف على عناصر الثقافة التنظيمية ومكوناتها من  -2

ا هيئة التدريس ومدى فاعليته تعّرف على طريقة ممارسة الثقافة التنظيمية في جامعة الملك خالد من وجهة نظر أعضاء -3

 ودورها في تطويرهم ودافعيتهم للعمل.

 لك خالد.جامعة الم فيالتوصل إلى المعلومات التفصيلية المتعلقة بدور الثقافة التنظيمية في الكفاءات البشرية  -4

 ف مستوى الثقافة التنظيمية في الوقت الحالي في جامعة الملك خالد.رّ تع -5

 مدى وجود عالقة بين الثقافة التنظيمية والتطوير األكاديمي في جامعة الملك خالد.تعّرف  -6

 البشرية.مدى تأثير الثقافة التنظيمية على تطوير استقطاب الكفاءات تعّرف  -7

 

 منهجية البحث:

االستقطاب  في تطوير سياسة وهو المنهج المناسب لدراسة دور الثقافة التنظيمية ،تبنى البحث الحالي المنهج الوصفي التحليلي

ومن ثم يتم تحليل هذه  ،ا  وكيف ا  واإلجابة على التساؤالت كم الذي يهدف إلى وصف ظاهرة واقعية معينة ،بجامعة الملك خالد

الظاهرة ب كما يتميز هذا المنهج بأنه أكثر دقه وتفصيال للمعلومات المتعلقة ،ددة وتفسير هذه النتائجمح نتائج والتوصل إلىالظاهرة 

 التصور النهائي للبحث. وربطها مع الظواهر المشابهة السابقة وبناء االستنتاجات التي تساعد في إخراج

 وقد استخدمت الباحثة نوعان من المصادر للحصول على المعلومات:

ع والمعلومات عن طريق توزي الستكمال متطلبات الجانب التحليلي لجأت الباحثة إلى جمع البيانات األولية: لمصادرا -

 االستبيانات على أفراد مجتمع البحث.
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 ،والمقاالت ،السابقة الكتب واألدبيات)اعتمدت الباحثة على البحث عن مصادر المعلومات مثل  المصادر الثانوية: - 

 ترنت المتخصصة في المجال العلمي(نومواقع اإل ،والدوريات

 

 اإلطار النظري: 

 أوالً: التطور التاريخي للثقافة التنظيمية:

وكان ذلك من طرف المجلة م 1891استعمل مصطلح الثقافة التنظيمية ألول مره من طرف الصحافة المتخصصة في سنة 

 T.E dealتحت عنوان إلى أن جاء الباحثان " ا  جزءا  خاص" Fortune" " وأدرجت مجلةBusiness Weekاالقتصادية " 

A.A Kennedy بكتاب تحت عنوان م 1892" سنة"Corporate Culture.واضعين بذلك اللبنة األولى لهذا المفهوم " 

 ولقد زاد االهتمام بهذه المفهوم بناء على ما حققته المنظمات اليابانية الناجحة في مجال استخدام

 المنظمات مثل: اعتمادها على جماعية العمل والمشاركة القائمة على الثقةالقيم الثقافية في إدارة 

اس بين أعضاء المنظمة )إلي إضافة إلى المودة والتفاهم ،وقدراتهم اإلبداعية واالبتكارية ،وتنمية مهاراتهم، باالهتمام بالعاملين

 (.11م، ص2116، سالم

ميز أن كل ثقافة تنظيمية تت أمبد "روح الثقافة" التي تنطلق هذه النظرية منباإلضافة إلى العديد من النظريات واألخرى منها 

شير إلى وت ،والعاملين في المنظمة ،الروح على شخصيات القادة وتسيطر تلك ،بروح معينة تتمثل في مجموعة من الخصائص

 النمو الثقافي الممكن تحقيقه من خالل ا  وتحدد أيض ،إليها أنها إطار مرجعي لمعظم أفراد الجماعة مجموعة من القيم التي ينظر

لتي هذه النظرية على الطريقة ا ونظرية " التفاعل مع الحياة " وتتمحور أفكار ،ثقافة المنظمة المستمدة أصال  من ثقافة المجتمع

رية في جوهر هذه النظته القيادية ويتمثل بواسطتها كل فرد في حدّ  والتي يعرف القائد ،يتعامل بها أفراد التنظيم مع من حولهم

ألشخاص وا وإنما تتمثل الصورة التي كونها أعضاء التنظيم عن األشياء ،يختلف عن روح الجماعة أسلوب النظر إلى الحياة الذي

وأسلوب تعاملهم مع القادة والزمالء ، تماسكها وتعكس هذه الصورة قيم الجماعة ودرجة ،الذي يؤدون أدوار مهمة في حياتهم

 (042م: ص 1889 ،ة )الساعاتيداخل المنظم

 

 :ثانيا: مفهوم الثقافة والثقافة التنظيمية

 ،واألخالق والفن واألعراف "ذلك الكل المركب الذي يحتوي على المعرفة والمعتقدات :االثقافة بأنه (E.B Taylor)يعرف 

 ( 7: ص1889 ،)بو فلجة المجتمع" اإلنسان بصفته عضوا في أو قدرات يكتسبها ،أو أي قدرات أخرى ،والعادات ،والقانون

أعضاء في الناس ويحرصون عليها ك هي السلوك المكتسب ويتضمن األساليب المألوفة كافة واألفكار والقيم التي يمارسها :الثقافة

 (2116إدراك تأثيراتها )أبو شنب،  والثقافة بطبيعتها ال تتجلى كظاهرة إال بعد ،مجتمع منظم

ها أعضاء واالفتراضات التي يشترك ب سسات التعليمية ومنها الجامعات: مجموعة القيم والمعتقداتللمؤ تنظيميةتعريف الثقافة ال

 ،وبما يساهم في تحقيق أهداف الجامعة ،من إطار موجه ومفتر لسلوكهم الجامعة والتي تم اكتسابها من القادة والمسؤولين وتنبعث

 د وتعاون العاملين لزيادة الفاعلية وتشجيع اإلبداع والقدرة علىالطريقة التي يتم من خاللها توحي أو هي عبارة عن

 (2119)مسودي،  والخارجية.يئة الداخلية التكيف مع تغيرات الب
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و هي أ منظمة عن منظمة أخرى " أما في الفكر الغربي يرى هوفستد أن الثقافة التنظيمية هي " البرمجة الذهنية التي تميز أفراد

على سلوك األفراد واألسلوب الذي ينتهجونه في قراراتهم وإدارتهم  يمتلكون المناصب العليا ومدى تأثيرهمتعبير األفراد الذين 

 للمرؤوسين وللمنظمة "

منهم الباحث  ،ارة العلياالمؤثرة في اإلد وفي الفكر العربي يعول بعض الباحثين العرب في تعريفهم للثقافة التنظيمية على قيم الطبقة

التنظيمية " هي تعبير األفراد الذين يمتلكون المناصب العليا ومدى تأثيرهم  رحمن هيجان حيث يقول بأن الثقافةالسعودي عبد ال

 (.2115، )البريديللمرؤوسين وللمنظمة "  واألسلوب الذي ينتهجونه في قراراتهم وإدارتهم على سلوك األفراد

اإلدارية وليس  بمتخلف المستويات يشترك فيه جميع العاملين بالمنظمة ومن هذا التعريف يمكن القول بأن تكوين الثقافة التنظيمية

 1889) مستوى إلى أخر ومن جيل إلى جيل أيضا. كما يعرف أي أنها عملية مكتسبة وقابلة للتغير والتنقل من ،القادة فقط

Steplien والتي تميز المنظمة عن غيرها من المعاني المشتركة التي يشترك فيها مجموعة من األفراد ' نظام من( اللفافة بأن 

 ويتكون هذا النظام من مجموعة من الخصائص التي تقدرها المنظمة". ،المنظمات

اسم المشترك وهي التي تمثل الق ومهما تنوعت تعريفات الثقافة التنظيمية فإن جميع التعريفات تشترك بعنصر مميز هو "القيم"

 (. 2115:311، ان)العمياألفكار في منظمة معينة االتجاهات والمعتقدات و ر هذه القيم إلىوتشي، بين تلك التعريفات المخلفة للثقافة

 :التعريفات السابقة ترى الباحثة أن من خالل

 إلى أخرى أن الثقافة التنظيمية متواجدة في جميع المنظمات بأشكالها المختلفة إال أنها تختلف من منظمة -

افة التنظيمية تشكل الثق حيث يمكن لكل منظمة أن ،ويتأثر باألفراد العاملين بالمنظمةن الثقافة التنظيمية عنصر يؤثر ا -

 بها.وتوجهات األفراد العاملين  وبالمقابل تؤثر الثقافة التنظيمية في عادات ومعتقدات ،الخاصة بها

التدريس ويتفقون  يعتنقها أعضاء هيئة التي لذا يتم تعريف الثقافة التنظيمية كالتالي "مجموعة القيم والمعتقدات واألعراف التنظيمية

بما  حيث أن هذه الثقافة تتسم بالمرونة وقابلية التغيير والتحديث ها،يعملون ب عليها بعد اكتسابها عن طريق الجامعة أو الكلية التي

 يتالءم مع التحديات

 االستبانات.الحديثة في مجال التعليم والتي تم قياسها من خالل االستجابات التي جمعت من 

 

 

 :الثا: أهمية الثقافة التنظيميةث

)محمد،  :التنظيم حيث يرى تلعب الثقافة التنظيمية دورا هاما وأساسيا يمكن أن تقدمه على جميع األنشطة والمستويات داخل

 أن الثقافة التنظيمية تعتبر عنصرا فعاال وتمتلك قوة مؤثرة ،(2111

مة وتبين مدى قدرة المنظ ،المنظمات ودعمه لألفراد والجماعات بداخل ،السلوك وتحفيزهبداخل المنظمات حيث تعمل على توجيه 

 على التكيف والتغير الذي يتالءم مع التغيرات أو األحداث

هم والمعتقدات التي تبعث لدي باإلضافة إلى دورها الواضح في تماسك وانسجام العاملين بسبب اشتراكهم في القيم ،الطارئة

 التنظيمية.داف اإلحساس األه

جراءات مثل إ ،جوانب مختلفة ( على تأثير الثقافة التنظيمية على الجامعة: بأنها تمتلك قوة تؤثر على2111، ويؤكد )الطعامنة

 االنتماء بالهوية واستقرار البيئة الجامعية. العمل بالجامعة والمساهمة في تحقيق فعاليتها والمساعدة على
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الداخلية  روفوالتكيف مع الظ التنظيمية على تحفيز العاملين نحو التعاون والمشاركة في اتخاذ القراراتكما تساعد الثقافة 

 (.2113األنفي،)والخارجية 

على المديرين أن يمنحوها اهتماما  فإنه يؤكد أن الثقافة التنظيمية من أهم مكونات المنظمة لذلك كان ،( 2119القريوتي،)وبحسب 

 ،العاملين التفكير والتصرف بطريفة تنسجم وتتالءم مع أهداف المنظمة مع الكتاب على أنهم يولدون ضغوطا علىبعد أن أج ،كبيرا

 التنظيمية تعد من أهم مالمح اإلدارة العصرية التي تساهم في تطوير األداء والمخرجات التعليمية باإلضافة إلى أن الثقافة

 الجماعي.قابة الذاتية وتشجيع العمل ورفع إنتاجية أعضاء هيئة التدريس وتفعيل الر

 ،اتإلنجاز الفعالي نوتفاعلهم. وتعاو إلى أن العنصر األساسي بكل منظمة هم األفراد وعالقاتهم مع بعضهم( Daft, 2001)ويشير 

 لخارجية.االمنظمة خاضعة للتغير بسبب التغيرات  وخاصة وأن األفراد وتقسيم المهام واألعمال اإلنجاز الوظائف األساسية بين

الماضية وما أصبحت عليه  وفر الثقافة التنظيمية صورة متكاملة عن القيم والمعتقدات(: ت5991)ويرى المرهون والجزراوي 

 ،كالقيم ،ر الثقافةصواضح بتوحيد وتكامل العاملين حول عنا هم بشكلاوأن الثقافة التنظيمية س ،حاال وما ستكون عليه في المستقبل

 ىباإلضافة إلى أنها تعمل عل ،حيث أن هذه العناصر مالزمة للسلوك التنظيمي ومرتبطة به ،والتوقعات ،واألعراف ،والمعتقدات

 توحيد األهداف بين األفراد والتنظيم. إلى جانب أسباب أخرى تتعلق بالنواحي اإلدارية هي:

مختلف العلوم وبروز نماذج  تطبيقى تستخدم حصيلةاإلدارة كحقل معرفي وة وذلك ألن تعدد مصادر المعرفة اإلداري -1

 (.إدارة الجودة الشاملةبالمعرفة(، ) )اإلدارةمعرفية جديدة مثل 

عناصر  والعمل على تثمين قصور أنماط التدريب والتعليم والعمل على مواكبة التسارع في مجال التدريب وتقويم األداء -2

 المختلفة.اإلبداع لدى أفراد بعض المنظمات 

 

 :رابعا: وظائف الثقافة التنظيمية

ى استقرار العاملين وتساعد عل من الوظائف التي تناولها الكتاب والباحثين عن الثقافة التنظيمية: بأنها مي اإلحساس بالهوية لدى

الرجوع إليها عند الحاجة إلى فهم أنشطة المنظمة وسلوكهم  جعية للعاملين من أجلوتوفير أدلة مر اجتماعي،المنظمة كنظام 

 (David، 1998:470)للتوجه المناسب. 

مية الباحثين والدارسين للثقافة التنظي على الرغم من عدم اتفاق ،للثقافة التنظيمية( 1886، )الطبالوياك أربعة وظائف يراها وهن

 ،ةاالقتصادية ومساعدة أعضاء المنظمة لتقبل القيم التي تتبناها اإلدار التنظيمية كوسيلة لتحسين المخرجاتوهي: تستخدم الثقافة 

لبيئة ا وخلق اإلدراك لدى أفراد التنظيم. وتزويدهم عن ،تحليلية في فهم التنظيمات االجتماعية المعقدة ويستخدمها الباحثين كأداة

 فيذكر أن ،(Daft, 2001:589)أما عن  تمرار.باسالخارجية المتغيرة وغير المستقرة 

 الثقافة المنظمة وظيفتين أساسيتين:

االتصال وبيان السلوك  إذ سهم الثقافة في تأسيس نظام العمل الجماعي وطرائق ،إحداث التكامل والتناسق الداخلي -1

 المقبول.المقبول وغير 

التعامل  من خالل آليات وصول المنظمة إلى تحقيق أهدافها إذ تساعد الثقافة التنظيمية على ،التكيف الخارجي مع البيئة -2

 والمنافسين وطرائق التعامل معهم. همتوالتجاوب مع احتياجاتهم وتوقعا ،كالعمالء ،مع البيئة الخارجية
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 يوضح الوظائف األساسية للثقافة التنظيمية (1)شكل 

 

 

الرياض دار  ،رفاعى واسماعيل ترجمة: ،السلوك في المنظماتإدارة  (2114)روبرت  ،جيرالد وبارون ،المصدر: جرينبرج

 المريخ للنشر.

 

 :خامسا: أبعاد الثقافة التنظيمية

تشكل  مجموعة من القيم التنظيمية من خالل الرجوع إلى بعض الدراسات السابقة التي تختص بالثقافة التنظيمية اتضح أن هناك

 توضيح ذلك فيما ويمكن ،ألفرادثقافة المنظمات والتي تؤثر بدورها في سلوك ا

تتوقف قوة الثقافة التنظيمية على مدى عمق واتساع القيم التي يعتنقها أفراد (: قوة الثقافة التنظيمية)جانس تاالتساق وال -1

 وتتوقف قوة الثقافة التنظيمية على عدة متطلبات: وضوح القيم ،وتطبيقها على أرض الواقع ،بها هم المنظمة ومدى ما

فهي  ،لوكمعايير الس الجوهرية: تعد القيم الجوهرية بمثابة المبادئ الرئيسية األساسية والثابتة للمنظمة التي توضح

 ،األهداف التي تسعى المنظمة إلى تحقيقها وهي التي توحد قيم ومعتقدات األفراد حول ،األساس الذي تبنى عليه المنظمة

داء فجميع القيم الالزمة أل ،في نظام القيم السائدة في المنظمة ظم القيم األخرىكما أن القيم الجوهرية لها الغلية على مع

كما تعمل ( Rekom J Van Riel CB Wierenga B, 2006: 175-201) العمل تشتق من هذه القيم الجوهرية.

 ،سلوكهم اإليجابيوالمحافظة على  وإثارة دافعية العاملين ،القيم الجوهرية الواضحة على الحفاظ على هوية المؤسسة

. أن همأن تكون واضحة الهدف سهلة الف :الشروط التالية وحتى تنتصف القيم الجوهرية بالوضوح فال بد أن تتوفر فيها

ة فكريا أن تكون منسقة ومتوافق العاملين.بدائل حتى يتم تبنيها وااللتزام بها من قبل  بين عدة ومختارة منتكون مقنعة 

عية وواق . أن تكون ثابتةالمؤسسة والعاملين على حد سواء أن تعزز األداء الذي يحقق أهداف العاملين. مع قيم وسلوك

 (2112:299 ومرسى،بحيث يسهل ترجمتها على أرض الواقع )محمد 
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ن قيم ومعتقدات واالتفاق بي االتفاق على القيم الجوهرية: تعتمد قوة وتماسك الثقافة التنظيمية على مدى التطابق والتجانس

مما يسهم  ،امن االتفاق واالنسجام بين قيم أفراده فالثقافة القوية تتمتع بمستويات عالية ،لعاملين وقيم ومعتقدات المؤسسةا

 المنظمة.مستوى كفاءة األفراد في  في تحقيق مستويات عالية من الرضا ويزيد

ظيمي الذي بالتوافق التن فعال وهو ما يعرفكما تعتمد قوة وتماسك الثقافة التنظيمية أيضا على مدى توافق األقوال مع األ

والمنشورة والموثقة في رسالتها )محمد  يشير إلى درجة توافق القيم التي تمارسا المنظمة بالفعل مع قيمها المعلنة

 ( 298: 2112، ومرسي

تناسق والذي يشير إلى جودة ال ،الثقافي من متطلبات قوة الثقافة التنظيمي وتماسكها التنسيق والتكامل: يعد التكامل

راف اإلش وقد ازدادت أهمية التنسيق والتكامل مع اتساع نطاق ،اإلدارات واألقسام المختلفة بالمؤسسة والتضامن بين

 (231م، 2113 ،العطية )ماجدةفي المؤسسات وتداخل المهام وظهور التركيبات المسطحة وزيادة قوة العاملين 

على  حيث تسيطر البد من سيادة ثقافة تنظيمية واحدة ،امل بين إدارات وأقسام المنظمةوحتى يتحقق التنسيق والتك

على تحقيق التنسيق الفعال بين القيم  وكذلك مدى قدرة اإلدارة العليا ،الثقافات الفرعية بإدارات المؤسسة وفروعها

حمد مواحد. )حو اتجاه وهدف سير نجزء في المؤسسة ي والمعاني المشتركة والتوقعات المتوافقة التي تضمن أن كل

  (2112:298ومرسي، 

 :بالجامعة(العاملين  )احتواءوالترابط  واءتاالح

نظمة إيجابيا نحو الم فهي تخلق لدى العاملين توجها ،ومن هنا نجد أن ثقافة االحتواء ترتبط بقيم ومعتقدات المؤسسة

المهارات والقدرات التي تمكنهم من أداء  كما تمثل وسيلة فعالة لدفع األفراد إلى إخراج أفضل ما لديهم من ،وقيمها

 االحتواء يمكن توضيحها فيما يلي: وهناك عدة عناصر تسهم في تحقيق مفهوم ،العمل

من القيم غير  ى مجموعةوذلك الرتكازه عل ،المكين: يعد التمكين من أقوى العناصر التي تقف وراء أداء العاملين

 ،ة التصرفوالمسؤولية الذاتية وحري وشعوره باالستقاللية ،الملموسة التي تتمثل في شعور الفرد بالحرية عند أدائه لعمله

 ي يقوملعمل الذوشعوره بقيمة ايتم في ضوئها تقييم أدائه و ووضع المعايير التي ،ومشاركته في وضع أهداف المنظمة

 (281 :2112. )محمد ومرسي، به

اب أمامهم الكتس تطوير قدرات العاملين: يعتمد نجاح المؤسسة على مدى قدرتها على تطوير العاملين وإتاحة الفرص

العمل في مواقع مختلفة والتكيف بشكل  مهارات متنوعة بما يكفي إلعطاء الفرد مرونة أكبر ومعرفة أوسع تمكنه من

 (551 :م0252حسن  ة. )زيد صالحفعال مع متطلبات العمل المتغيرة والمتعدد

مية بالمنظمة الثقافة التنظي الدعم اإلنساني: يعتمد استمرارية الفرد في األداء المثمر والمتميز على الدرجة التي تؤكد فيها -2

 ،نجازونشر ثقافة اال ،واحترامهم وتقديرهم ،على مراعاة العالقات اإلنسانية بين العاملين واالهتمام بتلبية احتياجاتهم

 Smoak & M Grace) :ويمكن توضيح ذلك فيما يلي ،واجتماعيا وتحقيق طموحاتهم الشخصية ورعايتهم صحيا

Endres Lolita , 2008:69-78) 

اءاتهم جهودهم ورفع كف تقدير واحترام العاملين: يساعد احترام وتقدير العاملين في المنظمة على تحفيزهم واستنهاض

ر فعال في له دو ،ومعاملة العاملين كبشر ،المختلفة المؤسسة من أشكال التكريم والتحفيزفكل ما تقدمه  ،في مجال العمل

 (282 ،2112، رفع كفاءة العمل بالمؤسسة. )محمد ومرسى

http://www.ajrsp.com/


 م 2022-5-5| تأريخ اإلصدار:  لسابع والثالثونالمجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار ا

     

 

   www.ajrsp.com                                                                                                                    97 

 ISSN: 2706-6495 

 
ع كفاء هم العاملين ورف المكافأة وتشجيع اإلنجاز: تعد مكافأة وتشجيع اإلنجاز من العوامل المهمة التي تساعد على تحفيز

توحيد جهود العاملين في اتجاه رفع مستوى  فاإلدارة الناجحة تستخدم أسلوب الثواب والعقاب من أجل ،لفي مجال العم

فإنه  ،معينة في األساليب التي يتصرف كما األفراد في بعض أمورهم ولما كانت عليه المكافأة تؤثر تحت ظروف ،األداء

هم من وتوحيد جهود ،وتشكيل سلوكهم ،م المختلفةتهإمكاناتهم وقدراالعاملين القادرين وإبراز  يمكن استخدامها الجتذاب

 (282 :2112، )محمد ومرسي المؤسسة.تحقيق أهداف  أجل

حتياجات بمدى تلبية اال الرعاية الصحية واالجتماعية: تعد الرعاية الصحية واالجتماعية من أهم عناصر الثقافة المرتبطة

حي وتوفير التأمين الص ،واالجتماعية المناسبة خالل تهيئة بيئة العمل الماديةوذلك من  ،النفسية والمادية للعاملين

هم وحل مشكالت ،وكذلك توفير أوجه الرعاية االجتماعية المناسبة لهم ،والرعاية الصحية المناسبة للعاملين وألسرهم

 ( 090 ،0250،مد و مرسىح)م المختلفة.

 يوضح األسلوب الذي تتعامل به المنظمة فهو ،بعاد المهمة الثقافة المنظمةالمناخ التنظيمي: يعد المناخ التنظيمي من األ -3

كما يشمل المناخ التنظيمي االختيار  ،السائد بالمنظمة ونظام االتصاالتواإلجراءات المستخدمة في العمل  ،مع أفرادها

 Smoak & M) :التنظيمي فيما يليمدى توافقها مع القيم المعلنة ويتمثل المناخ  الحقيقي للثقافة التنظيمية من حيث

Grace Endres Lolita , 2008:69-78 ) 

تقدير واحترام العاملين: يساعد احترام وتقدير العاملين في المنظمة على تحفيزهم واستنهاض جهودهم ورفع كفاءاتهم 

عال في لين كبشر، له دور ففي مجال العمل، فكل ما تقدمه المؤسسة من أشكال التكريم والتحفيز المختلفة، ومعاملة العام

 (282 :2112رفع كفاءة العمل بالمؤسسة )محمد ومرسي، 

المكافأة وتشجيع االنجاز: تعد مكافأة وتشجيع االنجاز من العوامل المهمة التي تساعد على تحفيز العاملين ورفع كفاءتهم 

يد جهود العاملين في اتجاه رفع مستوى في مجال العمل، فاإلدارة الناجحة تستخدم أسلوب الثواب والعقاب من أجل توح

األداء، ولما كانت عليه المكافأة تؤثر تحت ظروف معينة في األساليب التي يتصرف كما األفراد في بعض أمورهم، فإنه 

يمكن استخدامها الجتذاب العاملين القادرين وابراز مكاناتهم وقدراتهم المختلفة، وتشكيل سلوكهم، وتوحيد جهودهم من 

 (282 :2112حقيق أهداف المؤسسة )محمد مرسي، أجل ت

الرعاية الصحية واالجتماعية: تعد الرعاية الصحية واالجتماعية من أهم عناصر الثقافة المرتبطة بمدى تلبية االحتياجات 

صحي لالنفسية والمادية للعاملين، وذلك من خالل تهيئة بيئة العمل المادية واالجتماعية المناسبة، وتوفير التأمين ا

والرعاية الصحية المناسبة للعاملين وألسرهم، وكذلك توفير أوجه الرعاية االجتماعية المناسبة لهم، وحل مشكالتهم 

المناخ التنظيمي: يعد المناخ التنظيمي من األبعاد المهمة لثقافة المنظمة، فهو  -3(282 :2112المختلفة )محمد ومرسي، 

مع أفرادها، واإلجراءات المستخدمة في العمل ونظام االتصاالت السائد  يوضح األسلوب الذي تتعامل به المنظمة

بالمنظمة، كما يشمل المناخ التنظيمي االختبار الحقيقي للثقافة التنظيمية من حيث مدى توافقها مع القيم المعلنة ويتمثل 

 ( Smoak & M Grace Endres Lolita , 2008:69-78المناخ التنظيمي فيما يلي: )

طيط اإلدارية بدءا من التخ تشير إجراءات العمل إلى الخطوات التفصيلية والمراحل التي تمر بها العملية :إجراءات العمل

 ،الموظف للقيم بالمهام واألعمال الالزمة لألداء فهي بمثابة الدليل الذي يسير عليه ،للعمل وحتى االنتهاء منه وتقويمه

في أداء العمل بطريقة صحيحة وإكساب العاملين المجاهات إيجابية  بني قيمة الكفاءةكما تساعد الثقافة التنظيمية على ت
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 مما يزيد من زيادة معدل ،والمشاركة في اتخاذ القرارات ،األفراد إلى تحسين العمل وإتقانه وتوجيه ،نحو العمل الجاد

 (091 ،0250 ،اإلنتاجية بالمنظمة ورفع كفاءتها. )محمد ومرسي

اح التي تساعد على نج االتصاالت في المنظمة: تعد طبيعة نظام االتصاالت السائد في المنظمة من العوامل المهمةنظام 

كامل وتبليغ وتوحيد األفكار وتحقيق التنسيق والت وذلك لما يحمله هذه النظام من أهمية في توصيل ،هاتالمنظمة ورفع كفاء

 دائهم.أفي رفع الروح المعنوية للعاملين وتحفيزهم على رفع مستوى  ساهمبين أقسام وإدارات المؤسسات المختلفة مما ي

 (283 ،2112/ )محمد ومرسي 

اءات التنظيم واإلجر ترى الباحثة أن المناخ التنظيمي هو العنصر األساسي والموجه األول للقيم التي يعتنقها أعضاء

مع بعضهم البعض وقوة نظام االتصاالت  عضاءالتي تبين وتوضح خطة وطريقة سير العمل ومدى تعاون وتعامل األ

  المنظمة.منذ دخوله وانضمامه إلى  بداخل المنظمة فهو بمثابة الدليل الذي يعلم ويوجه الفرد

- Jonesl , 2007 , 187)تتكون الثقافة التنظيمية من عدة مصادر  :سادسا: تكوين الثقافة التنظيمية والمحافظة عليها

194) 

وتحتفظ  وتعين إن لخصائص العاملين أثرا في تكوين الثقافة التنظيمية إذ أن المنظمة تختارخصائص العاملين:  -1

 كون معها في القيم التي تؤمن بهابالذين يتشار

وتقوم  ،العليا م واإلدارةهأخالقيات المنظمة: معظم القيم الثقافية للمنظمة تستمد من شخصية المؤسسين ومعتقدات -2

ها للتحكم في سلوك أعضائ وتحديد ما هو السلوك األخالقي وغير األخالقي ،قية معينةالمنظمات بتطوير قيم أخال

 من خالل تعاملهم مع بعضهم ومع األطراف المعنية بالمنظمة

األعراف والقيم  نظم حقوق الملكية: تقوم المنظمة بتحديد حقوق كل موظف ومسؤولياته إذ ينتج عن ذلك وجود -3

واتب كالر ،كبيرا من موارد الشركة إذ تمنح اإلدارة العليا حقوق ملكية كبيرة ألنه قد تم إعطاؤهم مقدارا ،واالتجاهات

 األخرى.واالمتيازات 

 جيد وهنالك الكثيرال الهيكل التنظيمي: يمكن للهيكل التنظيمي أن يعزز القيم الثقافية التي تشجع التكامل والتنسيق -4

تشويش المعلومات وتسرع من تدفقها،  من األعراف والقواعد التي تساعد على تخفيض مشكالت االتصال وتمنع

 (321-318 ،2112 )العميان،تؤدي دورا مهم:  وللمحافظة على الثقافة التنظيمية فإن هنالك ثالثة عوامل

لى أي فإ ،التي تتخذها ة المنظمة من خالل القراراتاإلدارة العليا: إن ردود فعل اإلدارة العليا تعد عامال مؤثرا في ثقاف -1

كذلك و ،ومصطلحات وعبارات وطقوس مشتركة مدى تلتزم اإلدارة العليا بالسلوك المنتظم من خالل استخدام لغة واحدة

إلدارة ياسة اوس ،المعايير السلوكية التي تتضمن التوجهات حول العمل وفلسفة اإلدارة العليا في كيفية معاملة العاملين

 .وكذلك سياستها حول تنفيذ القواعد واألنظمة والتعليمات ،تجاه الجودة والغياب

ية والهدف من عمل ،اخبار العاملين: تؤدي عملية جذب العاملين وتعيينهم دورا كبيرا في الحافظة على ثقافة المنظمة -2

 .لتأدية مهام العمل في المنظمة بنجاح راتاالختيار هو تحديد واستخدام األفراد الذين لديهم المعرفة والخبرات والقد

 ومن ثم يقع ،المنظمة عند اختيار عناصر جديدة في المنظمة فإن هذه العناصر ال تعرف ثقافة :المخالطة االجتماعية -3

 :1849 ،والعتيبي ويذكر )السواطالمنظمة.  على عاتق اإلدارة أن تعرف الموظفين الجدد باألفراد العاملين وعلى ثقافة

على مكانتها في المجتمع الذي تعمل فيه وهذا ال يكون إال من خالل  أنه ال يوجد منظمة أو مؤسسة ال تريد المحافظة (58
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التي تتبناها المنظمة والتي تعمل من خاللها على الثبات في مواجهة التحديات الداخلية  المحافظة على الثقافة التنظيمية

ك من خالل وذل يل البيئة التنظيمية لمحو اإليجابية لالستمرار لمدة طويلة األمدوكل منظمة دائما تسعى التحو ،والخارجية

 :العمل والتركيز على المحاور التالية

ودرجة مساهمة هؤالء  ويقصد به مدى فهم واستيعاب أعضاء التنظيم األهداف والخطط المتبناه :الوضوح النظيم -1

 األعضاء في وضعها وتنفيذها.

ل أجزاء التنظيم لتص ة القرار: بمعنى إذا كان هناك حرية كاملة لتدفق المعلومات وانتقالها منالبناء الهيكلي لصناع -2

هو تسهيل عملية صناعة القرار وليس  بوضوح إلى مركز اتخاذ القرار والهدف من البناء التنظيمي في المقام األول

 مجرد بناء الخرائط وتوضيح خطوط السلطة.

ونجاحها  ،أهداف المنظمة جود التعاون واالتصال الفعال بين وحدات التنظيم المختلفة خفقالتكامل التنظيمي: إن درجة و -3

 في التفاعل مع بيئتها الخارجية.

خلخلة الوضع غير  تاريخ المنظمة: وهو مدى معرفة الفرد بتاريخ المنظمة وطرق العمل بماء وقدرة التنظيم على -4

 المرغوب فيه وتقديم التغيير الالزم.
 

التنظيمية  أربعة أنواع للثقافة حيث ميزا بين ،هسكت: يصنف كورت والتصنيفات واألنواع المختلفة للثقافة التنظيمية سابعا:

 (Power Culture)ثقافة القوة  :وهي كالتالي

ه عادل الكثير من العاملين إال أن ويتطلب ،المخلصين له ويكافئفهو يهتم بنفسه  ،وهي تعتمد على الجسم وقوة شخصية القائد

 .وواضح

 (Role Cultureالدور )ثقافة 

لى أساس أداء األفراد يكون ع وتتميز بأن الحكم على ،والرقابة ،وتتميز هذه الثقافة بالتركيز على النظام واالستقرار والسيطرة

 باللوائح واألنظمة. التزامه ومكافأة الفرد تكون على ما ورد فيه وعلى ،الوصف الوظيفي

 (Support Culture) المساندةالثقافة 

ثقافة  ،ويقدرون انجازات األخرين حيث يهتم بعضهم ببعض ،تركز على التعاطف والعالقات اإلنسانية والدعم فيما بين العاملين

  (Achievement Culture) :اإلنجاز

ات جراءوال يسمح للقواعد واإل ،ويشعر الفرد بأهمية تحقيق األهداف برغبة وحب للعمل ،يتم التركيز على اإلنجاز والنجاح والنمو

  :وصنفها إلى أربعة أنواع كالتالي ،. تصنيف هاندي للثقافة التنظيميةأن تقف عقبة فيما يطمحون إليه

 (:Power Culture)ثقافة القرة 

  .البارزين في المنظمة يكون بياد عدد محدد من األفراد إذ تعني أن عملية الضبط في مركز المنظمة واتخاذ القرارات

 (: Role Cultureثقافة الدور )

ما أنها توفر ك ،والقواعدباألنظمة  وتمتم ،وبالتالي األدوار الوظيفية أكثر من الفرد ،هي التي تركز على نوع التخصص الوظيفي

 األمن الوظيفي واالستمرارية وثبات األداء. 

 (:Task Cultureثقافة المهمة )
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حقيق من أجل ت ،بطرق مثالية أو تحاول استخدام الموارد ،وقمتم بالنتائج ،تركز هذه الثقافة على تحقيق األهداف وإنجاز العمل

  .أفضل النتائج بأقل التكاليف

 (:Process Cultureثقافة العمليات )

 ،ية أنفسهمبين األفراد لحما والحذر فتنتشر الحيطة ،حققوليس على النتائج التي تت ،يقتصر االهتمام على طريقة انجاز العمل

 .واهتماما بتفاصيل عمله ،فالفرد الناجح هو األكثر دقة وتنظيما

 :صنفها إلى اآلتي :(McNainara, 2006)تصنيف 

 الثقافة األكاديمية

تقرة وفيها لمثل هذه الثقافة بيئة مس وتكون بيئة المنظمة ،هي الثقافة التي يكون فيها موظفي المنظمة ذوي مهارات عالية للبقاء فيها

  .يستطيع العاملون تطوير مهاراتهم

 ثقافة الفرق المهارية

هذه المهارات لها قيمة عالية  لكون ،وهي الثقافة الخاصة بالموظفين العاملون في المنظمات التي تتطلب أعمالها مهارات عالية

ون وهذا النوع من الثقافة يك ،الحصول على المهن بأي وقت ويستطيعون ،ارا في التصرفويتصف حاملي هذه الثقافة كوم أحر

 .في المنظمات عالية الخطورة

 :أنواع الثقافة التنظيمية

الثقافة  للمنظمة في القدرة على تشكيل يعتبر تنوع الثقافات من أجل وأنصع الصور المرنة في علم اإلدارة إذ يعطي المرونة الكاملة

التنوع يختلف من منظمة وأخرى ومن مؤسسة إلى أخرى ويمكن  وهذا ،التنظيمية حسب قيمها ومعادالتها وسياساتها وتاريخها

 إجمال هذه األنواع فيما يلي:

  الثقافة البيروقراطية: -1

سل السلطة ليكون تس والوحدات يتم فيها تنسيق ،فالعمل يكون منظما ،وفي مثل هذه الثقافة تحدد المسؤوليات والسلطات

 .بشكل هرمي وتقوم الثقافة على التحكم وااللتزام

 :الثقافة اإلبداعية -2

 ات.ومواجهة التحدي تتميز بتوفير بيئة عمل مساعدة على اإلبداع ويتصف أفرادها بحب المخاطرة في اتخاذ القرارات

امتدادا الدرجات العلمية و مختلفكما تحرص جامعة الملك خالد على خلق بيئة مناسبة للمياه عين والمبتكرين للطالب ب

  .رىحافل التي تقيمها الجامعة بين فترة وأخمبال حفيزهم وتكريمهمتللعاملين كما بكافة الدرجات الوظيفية وتشجيعهم و

في هذه البيئة  والتعاون ويكون التركيز على الجانب اإلنساني المتعاونة وتوفر المنظمة الثقة والمساواة -3

 (.27:2115)الشلوي:

  قافة العمليات:ث -4

طة بين الحذر والحي فينشر ،يكون االهتمام محصورا على طريقة انجاز العمل وليس النتائج التي تتحقق بداخل المنظمة

 دقة وتنظيما ويهتم بالتفاصيل. والفرد الناجح هو الذي يكون أكثر ،األفراد والذين يعملون على حماية أنفسهم

  ثقافة المهمة: -5
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ل مثالية من أج على تحقيق األهداف وإنجاز العمل وتختم بالنتائج وتحاول استخدام الموارد بطرقتركز هذه الثقافة 

 تحقيق أفضل النتائج بأقل التكاليف.

 : ثقافة الدور -6

ا أنها واألنظمة كم وختم بالقواعد ،وهي تركز على نوع التخصص الوظيفي وبالتالي األدوار الوظيفية أكثر من الفرد

 (63-62، 1889والعتيبي يفي واالستمرارية وثبات األداء. )السواط توفر األمن الوظ

  الثقافة القوية: -7

مة أعضاء المنظ يمكن القول أن ثقافة المنظمة قوية في حالة كونها تنتشر وتحظى بالثقة والقبول مع جميع أو معظم

 .لمنظمةسلوكياتهم واتجاهاتهم داخل ا تحكمويشتركوا في مجموعة متجانسة من القيم والمعتقدات والتقاليد والمعايير التي 

 (145، 2111،)أبو بكر

ها ل هي الثقافة التي ال يتم اعتناقها بقوة من أعضاء المنظمة وال تحظى االختالف التي تعتبر محددات: الثقافة الضعيفة -9

 :(2113حريم  ،2119 )العميانوتعبر عن نمط نسقها الثقافي السائد ما يلي:  ،في المنظمة

  .ولديهم روح مبادرة حتى يكونوا مبدعين ،اإلبداع والمخاطرة: أي درجة تشجيع العاملين على اإلبداع والمخاطرة

نتائج: درجة منتبهين إلى التفاصيل. االنتباه نحو ال االنتباه إلى التفاصيل: الدرجة التي يتوقع فيها من العاملين أن يكونوا دقيقين

على التقنيات والعمليات المستخدمة لتحقيق هذه النتائج. التوجه نحو األفراد:  وليس ،المخرجاتتركيز اإلدارة على النتائج أو 

 بتأثيرها على األفراد داخل المنظمة.  درجة اهتمام اإلدارة

 الفريق ال األفراد.  درجة تنظيم فعاليات العمل من خالل :التوجه نحو الفريق

 .وال ودية التعامل معهم ،ال سهولة ،العدوانية: درجة عدوانية األفراد وتنافسهم

  .درجة تأكيد فعاليات المنظمة المحافظة على الحالة الراهنة بدال من النمو :الثبات

 األهداف والتوقعات بين العاملين: أي مدى توجه المنظمة في وضع أهداف وتوقعات أدائية واضحة.  درجة وضوح

 ودرجة التعاون والتنسيق ،بين الوحدات المختلفة في التنظيم للعمل بشكل منسق :درجة التكامل

 بين مختلف وحدات وأقسام المنظمة. 

 واضحة ومساعدة ومؤازرة العاملين.  في قدرتها على توفير اتصاالت :دعم اإلدارة العليا للعاملين

  .دقيق على العامليناإلشراف ال وأحكام ،الرقابة: المتمثلة في اإلجراءات والتعليمات

  .يعبر عن الهوية الوالء للمنظمة: وتغليبه على الوالءات التنظيمية الفرعية الذي

 . األقدمية والوساطة فيما إذا كانت تقوم على األداء أو معايير :طبيعة أنظمة الحوافز والمكافآت

واالنتقادات بصورة  ،ى إعالن النزاعاتعل درجة تقبل االختالف بسماع وجهات نظر معارضة: أي درجة تشجيع العاملين

 والتسامح. ،مكشوفة

مح بتبادل أو نمط شبكيا يس ،الرئاسي طبيعة نظام االتصاالت: وفيما إذا كانت قاصرة على القنوات الرسمية التي يحددها نمط السلم

 (.2119، المعلومات في كل االتجاهات. )القريوتي
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 :التنظيمية: مكونات وعناصر الثقافة ثامناً 

 (Organizational Valuesالقيم تنظيمية )

وما هو مناسب وما  ،تنظيم كان إن كلمة قيم تعني وجود تفاهم مشترك بين ما هو مرغوب وما هو غير مرغوب بين أعضاء أي

 هو غير مناسب.

ثل: م ومتعارف عليهامعينة  فهي تمثل تفاهم مشترك في منظمة ما أو بيئة عمل على سلوكيات وتوجهات ،أما القيم التنظيمية

 (388: ص 1885 ،االهتمام بإدارة الوقت واحترام العمالء والتعاون بين الزمالء. )المرهون والجزراوي

 (Organizational Believesالمعتقدات التنظيمية )

بين العاملين  فهي أفكار مشتركة التنظيمية المعتقداتأما  ،هي أفكار مشتركة متعلقة بطبيعة الفرد وحياته االجتماعية المعتقداتإن 

ة لهم داخل تتعلق بكيفية انجاز العمل والقيم بالمهمات الموكل ألنها في بيئة عمل وأحدة يعتقدون بها ويسعون لتطبيقها في بيئة العمل

  يئة التدريسه ك خالد لتطبيقها على أعضاءالمعتقدات التي تسعى جامعة المل. أما (411 ،1885 ،المنظمة )المدهون والجزراوي

واحترام األنظمة واللوائح الجامعية  مسؤوليات عامة: مثل المحافظة على حميد السلوك واألقوال وأن يكون قدوة حسنة

 واألداء المتميز في كل ما يوكل إليه من أعمال.  والمسؤوليات المحددة في اإلطار األخالقي وااللتزام بماء

والمحافظة على أمن وسالمة  ،وأهداف الجامعة وقيمها واإلسهام في تحقيقها ة ورسالةمسؤوليات تجاه الجامعة: مثل الوعي برؤي

االنتماء  وتحقيق معنى ،والتمثيل المشرف للجامعة داخلها وخارجها ،ومبانيها خالل الممارسات الجامعية الجامعة وأفرادها

  .للجامعة

ادرة والمب ،به والعمل على تحقيقها وتطويرها والقيم الخاصةافه دمسؤوليات تجاه القسم: مثل دراسة رؤية ورسالة القسم وأه

والمشاركة الفاعلة والتكامل مع الزمالء لتحقيق أهداف البرامج  ،األكاديمية الفاعلة في تصميم وتطوير البرامج والمقررات

  .والمقررات األكاديمية

 (:Organizational Norinsاألعراف تنظيمية )

 ،ويلتزم الجميع كما ،المنظمة حيث تسود على ،داخل أي منظمة عمل دون الحاجة لكتابة تلك األعرافوهي ما تم التعارف عليه 

ذلك بغض النظر و ،ا مفيدة للمنظمة وبيئة العملهعلى اعتبار أن اهوااللتزام ب ،ذفالجميع يرى أنها واجبة التنفي ،وإن لم تكن مكتوبة

 عاديةفائدة أو  إذا كانت تلك األعراف فعال لها

 حساس في الحكومة بالزواج من الفائدة مثل عدم توظيف اثنان من نفس العائلة في مكان عمل واحد أو السماح لمن يشغل منصب

 (411ص :1885، والجزراوي )المرهون،جنسية أجنبية. 

 :خصائص الثقافة التنظيمية :تاسعاً 

ها عملية قابلة لالنتقال يتوارث وهي ،دون اإلنسان ال وجود لهما تعد الثقافة عنصرا إنسانيا باعتبار اإلنسان هو المكون لها ومن

فإنها تصبح جزءا من سلوكه وبما أن الثقافة عملية مكتسية  كما أنه عندما يكتسب الفرد ثقافة معينة ،األبناء عن اآلباء واألجداد

ن التنبؤ كما يمك ،ص إلى آخر في بيئة محددةالتفاعل بين األفراد فإنه يمكن انتقالها من شخ ومتنقلة من شخص إلى آخر من خالل

فتختلف  ،شوا فيهاعا كما تختلف الثقافة من بين األشخاص باختالف البيئة التي ،هاناألفراد من خالل الثقافة التي يعتنقو بسلوك

ي بين األفراد بكما يوجد اختالف بسيط ونس ،الريف الثقافة لإلنسان الذي يعيش في البادية وسلوكه عن اإلنسان الذي ترعرع في

 (2116 ،الذين يعملون في بيئة واحدة )أبو شنب
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م فهو يض ،ومرن ،ومتغير ،ومتكامل ،نظام مركب :بعض خصائص الثقافة التنظيمية أنها تحتوي على( 2115)ويذكر أبو بكر 

ا يتصف كم ،حصول االنسجام والتقارب فيما بينهم هم معباختالف ثقافات مجموعة من األفراد الذين يعملون بداخل النظام الواحد

التغيرات التي تحصل في البيئة الداخلية والخارجية والقدرة على التكيف مع هذه  والتغير والتطور لمواجهة ،هذا النظام بالمرونة

 التغيرات.

يمكن القول بأن هناك مجموعة من  ولكن ،أن هناك تفاوت بين السمات الثقافية للتنظيمات (174-171 ،0252 ،ويرى )القريوتي

 وأهم هذه الخصائص أو السمات هي: ،التنظيم الخصائص وإن تفاوتت في درجة تواجدها وااللتزام كما في

 درجة المبادرة الفردية وما يتمتع به الموظفون من حرية ومسؤولية تصرف في العمل. -1

 .ادرةدرجة قبول المخاطرة وتشجيع الموظفين على التجريب والمب -2

 درجة وضوح األهداف والتوقعات المطلوبة من العاملين. -3

 درجة التكامل بين الوحدات المختلفة في التنظيم. -4

 مدى دعم اإلدارة العليا للعاملين. -5

 وأحكام اإلشراف الدقيق على العاملين. ،مفهوم الرقابة المتمثل باإلجراءات والتعليمات -6

 مدى الوالء للمنظمة بدل الوالءات التنظيمية الفرعية.  -7

 والوساطة. وفيما إذا كانت تقوم على األداء أو على معايير األقدمية ،طبيعة أنظمة الحوافز والمكافآت -9

 والسماح لوجهات النظر المختلفة. ،درجة التسامح مع االختالف -8

كيا يسمح مطا شبن تأخذأو  الرسمية التي يحددها التسلسل الرئاسيطبيعة االتصاالت وفيما إذا كان قاصرا على القنوات  -11

 بتبادل المعلومات في كل االتجاهات.

 

 :معايير الثقافة التنظيمية :عاشراً 

 :إلى مجموعة من المعايير العامة للثقافة التنظيمية المناسبة منها (2118)أشار الصيرفي 

ويكون  ،بيرةك وجدانية إن الثقافة التنظيمية الجيدة والقوية هي التي تكون قيمتها معتمدة على عدد كبير من األفراد وبقوة  -

ضاء حد كبير وذلك للتوافق الكبير بين أع لها تأثير كبير على السلوك بحيث تكون ردود أفعال التنظيم متشائمة إلى

 .التنظيم

  .واالنضباطهي تلك الثقافة التي تزيد من ثبات السلوك على التنبؤ  إن الثقافة التنظيمية الجيدة -

 هي تلك الثقافة التي لهم العاملين بروح اإلنجاز المالي والمزيد من الوالء واالنتماء. -

 العمل اجيال. هي التي تركز على النمو الوظيفي والمهني للعاملين وذلك من خالل نظام الحوافز الجيد مقابل -

 قافة التي تخلق القيم اإليجابية إلحداث بيئة عمل مناسبة. هي تالع الث -

ات ضمن إطارها تقني إن الثقافة التنظيمية الجيدة هي الثقافة التي تحفز األفراد العاملين على اإلبداع والتجديد واستخدام -

 يملكون الرؤية الكافية إلنجاز العمل.

 االهتمام بالعاملين لديها كأفراد واإليمان بقدرتهم على تحقيق االنجازات.  -

 وتميزه وتبني في نفس الوقت جسور التواصل والتفاعل مع الثقافات األخرى. تدافع عن حدود التنظيم -
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 تركز على المشاركة الجامعية في عملية اتخاذ القرار. - 

مع  ،ظمةوضع أهداف المن السماح ألعضاء هيئة التدريس في :لتنظيمية مثلوتضيف الباحثة بعض العناصر المعايير الثقافة ا

والمرونة  ،التي يقوم بما أعضاء هيئة التدريس بشكل مستمر وتقدير اإلنجازات ،السماح لكل فرد عن التعبير عن رأيه بكل حرية

ي عضاء هيئة التدريس مع تفويضه لألعمال التومنح الثقة أل ،بين مختلف األقسام واإلدارات والحيوية عند تبادل ونقل المعلومات

  .ومحاولة تصحيحها مناسبة له مع وضع استراتيجيات وخطط معالجة ألي قصور قد يحدث من أعضاء هيئة التدريس يراها
 

 مستويات الثقافة التنظيمية: :عشر حاديال

 والقوى التي توجد في ثالث مجموعة من العواملمن وجهة نظر بعض الكتاب يعتبرون أن الثقافة التنظيمية تتطور من خالل 

ثقافة المنظمة هي نتاج للثقافة بمفهومها الواسع على مستوى  حيث أن ،والمنظمة ،والصناعة ،مستويات أساسية وهي المجتمع

 خالل نإطاره المنظمة حيث تتداخل وتتفاعل خصائص المنظمة مع تلك الثقافة وتبين ذلك م المجتمع والنشاط الذي تعمل في

 (417، 2115 ،بكر )أبوالمستويات التالية 

ها األفراد المختلفة والتي ينقل قافة المجتمع: تعبر عن القيم واالتجاهات والمفاهيم السائدة في المجتمع المتأثرة بنظمهث -1

ظمة تتوافق والمنوأهدافها علما بأن من الضروري أن  العاملين إلى المنظمة مما يؤثر في استراتيجية المنظمة ورسالتها

 حتى تكتسب الشرعية والقبول. وأهدافها ومعاييرها مع ثقافة وسياسيات

 والمعتقداتقيم إذ أن ال ا،ثقافاتهم حيث تتشابه ،شاط نفسهالمنظمات األخرى العاملة في الن ثقافة النشاط: وتعبر عن ثقافة -2

عبر الوقت نمط معين من الثقافة داخل منظمات فيتكون  الخاصة بمنظمة ما لها نشاط معين تعتنقها المنظمات األخرى

 .ككعملية اتخاذ القرارات ومضمون السياسات وغير ذل جوانب مهمة ويؤثر فيالنشاط نفس 

 .الصغيرة أو الخاصة عادة ثقافة المنظمة: تختلف ثقافة المنظمات الحكومية والمنظمات الكبيرة عن ثقافة المنظمات -3

 

 :البشريةأوال: مفهوم إدارة الموارد 

ة البشرية باستقطاب الكوادر البشري ا" العمليات المتعلقة بقيام إدارة المواردنهإدارة الموارد البشرية بأ (0252 ،يعرف )القريوتي

 تطوير المنظمات والعاملين فيها على حد سواء " من أجل ،والحفاظ عليها وتحفيزها لمزيد من اإلنتاج ،المؤهلة

نظيمية البشرية لتحقيق األهداف الت ء للمواهبفوالك ،تصميم نظام رسمي في مؤسسة الضمان االستخدام الفعالكما ورد تعريفها " 

 "(john & Robit, 2008: 4)  

 :Gluekوك تعريف كل

 ،ةاالحتياجات من القوى العامل سسة وتشمل تخطيطاب الموارد البشرية الالزمة للمؤ"أما وظيفة في التنظيم تختص باستقط

 واالستغناء عنها". ،وتشغيلها ،فتيش عنهاوالت

 ،واإلجراءات المتكاملة والمتعلقة بالعاملين تخطيط الموارد البشرية بأنها "مجموعة السياسات (132 :2111 )شاويش،يعرف 

مل وبتكلفة عالمطلوبة من العاملين األداء أعمال معينة في أوقات محددة  وتوفير األعداد والنوعيات ،والتي تهدف إلى تحاليا

ة والعوامل المؤثرللمشروع في االعتبار األهداف اإلنتاجية  أخدين اإلنشاءلمشروع قائم أو تحت الدراسة أو  سواء كان ،مناسبة

 للمنشأة". تكون خطة القوى العاملة جزءا أساسيا من الخطة العامة ، وبذلكعليها
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 (2012)بن سدشة  :ثانيا: أهمية الموارد البشرية

 لكوكذ ،والمساهمات التي تترتب عليها وذالن نظرا للنتائج ،األهمية: البد من إعطاء إدارة الموارد البشرية األهمية التي تستحقها

من استخدام وتوظيف موارد أخرى هامة في تفعيل  ، وما يتبع ذلكلنشاطها بالنظر إلى التأثيرات والوسائل والتقنيات الموافقة

 :أهمية إدارة الموارد البشرية إلى عادة أسباب أهمها وترجع ،وتنشيط أدوارها

وحسن  ،مواردها ونشاطات سسات العاملة فيها أعمالوليس المؤ ،أسباب تتعلق بالفوائد التي تتعلق بالمجتمعات ككل -

 .لخلق إدارة خاصة ،االنتباه

علوم مثل ال ،األخرى والعلوم المتخصصةأسباب تعود إلى االرتباط والتداخل الحاصل بين علم إدارة الموارد البشرية  -

 .. الخ..النفس والطب علم ،العلوم االجتماعية ،علم إدارة األعمال. العلوم القانونية ،االقتصادية

االنضمام إلى مؤسسات معينة  ،وأخرى تتعلق باألفراد وطرق اختيارهم ،بالمؤسساتأسباب أخرى مثل: منها ما يتعلق  -

وإمكانية تقاربهما من بعضهما  ،من األفراد والمؤسسات كل ،وطموحات وتوقعات ،حاجاتوذلك راجع إلى  ،دون سواها

 (.21-18 ،2112 ،حسن إبراهيم بلوط)

 ،حليل العملت :والتي تتمثل في من خالل االختصاصات المتنوعة التي أسندت إليها ،كما تتجلى أهمية إدارة الموارد البشرية اليوم

 ،إلى تصميم برامج األجور والحوافز واالتصاالت والمعلومات باإلضافة ،النقل ،الترقية ،تدريب األفراد ،االختيار والتعيين

 ،ةالمنظم تلعب دور اإلدارة المساعدة لإلدارات األخرى في أنهاعلى  ناهيك ،..إلخ.والعالقات االجتماعية ،وتحسين ظروف العمل

حتى تتفرع اإلدارات األخرى إلى المتابعة  إدارة الموارد البشرية في المنظمةحيث أنها تتولى إعداد الخطط والبرامج الخاصة ب

وتأتي أهمية إدارة الموارد البشرية من ( 07-02 :0225)عبد الفتاح بو خمخم  على تحقيق األهداف األساسية للمنظمة واإلشراف

 اآلتي:

 ،مهمهاراتهم واالعتناء بمشكالت الموارد البشرية بتطويريعد المورد البشري هو العنصر األساسي في المنظمة لذلك تقوم إدارة 

اد أن واختيار األفراد الذين ير ،التدريبية المناسبة للعاملين وإيجاد الحلول المناسبة والناجحة لهاء باإلضافة إلى وضع الخطط

 (0254، )الكرخي يشغلوا الوظائف الشاغرة بعناية.

 :البشرية إلى تحقيق المنافع التاليةكما يساهم التخطيط الرسمي للموارد 

كل وظيفة من المستقبلية ل يؤدي إلى تخفيض التكاليف المرتبطة بالموارد البشرية عن طريق التنبؤ الدقيق بالحاجات  -

 .الوظائف في المنظمة

 ،تياراالخاألخرى ك يساهم تخطيط الموارد البشرية في بناء القاعدة األساسية لنجاح خطط وسياسات الموارد البشرية -

 .والتحفيز ،والتدريب

العاملين عن أعمالهم  يؤدي إلى توفير الكفاءات بشكل منسجم مع حاجات ومتطلبات المنظمة إلى رفع مستوى رضا -

 (56ص  ،2113 ،عباسى)ومنظماتهم 

 وهيكل الوظائف فيها.  ،لمراجعة مواءمة هيكلها التنظيمي المنشأةإتاحة الفرص أمام  -

الذين يؤدون  وخاصة هؤالء ا،المنشأة للتأكد من مدى االستفادة من المصادر البشرية المتاحة لهالفرصة أمام  إتاحة -

 أعماال ال تتوافق مع قدراتهم 
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في بعض فئات العاملين بما يضمن تحقيق خطة اإلنتاج المرجوة  التخلص أو الحد من ظاهرتي البطالة المقنعة والعجز - 

 .(233 :2111 ،بأقل تكلفة ممكنة )شاويش
 

 ثالثا: أهداف الموارد البشرية

لى مين والحرص عداألفراد المتق اجتذاب العاملين المؤهلين الذين يرغبون بشغل الوظيفة ومن ثم تحسين االختيار من هؤالء

ومهاراتهم يعاد تدريبهم ورفع  وتطوير قدراتهم ،الجهود في العمل مع وضع نظام وحوافز تشجع على مضاعفة ،المحافظة عليهم

. (2114، الكرخي) .يد العون لهم من أجل تقديم أفضل ما لديهم دوم ،التطورات التي تحدث في العمل وتزويدهم بأخر ،كفاءتهم

 :فتتمثل فيما يلي ،أما بالنسبة ألهداف إدارة الموارد البشرية في تكوين الهيكل التنظيمي

 تكوين قوة عمل مستقرة وذات كفاءة  -1

 معين من المهارة والقدرة على األداء  تنمية وتدريب القوة العاملة والمحافظة على مستوى -2

 في إنجاح أهداف المنشأة.  المحافظة على القوة العاملة وتأمين مساهمتها المستمرة  -3

 إعداد سجالت كاملة ومنظمة للعاملين.  -4

 (98-9ص  :2114 ،صالح الدين عبد الباقي)ن العاملين. التعاون بي العمل على تحقيق -5

 

 :رابعا: وظائف إدارة الموارد البشرية

طة نشبعدد من األالموارد البشرية  وظائف الموارد البشرية " تلك المهام التي تؤدي في المنظمة بتنسيق( 2118يعرف )النشمي، 

وتحليل  ،للمنظمة وتشمل: ضمان إبقاء المنظمة بالتزاماتها تجاه الحكومة المتنوعة والتي تؤثر تأثيرا ذا داللة على مجاالت عديدة

أهدافهم وتنمية  لتحقيق التنبؤ بالمتطلبات األفراد الالزمين للمنظمة ،المتطلبات الخاصة باألعمال الفردية للمنظمةلتحديد  ،العمل

عيين األفراد واختيار وت ،وتتطلبهم المنظمة لتحقيق أهدافها واستقطاب األفراد الذين تحتاجهم ،وتنفيذ خطة لمقابلة هذه المتطلبات

 وتصميم أنظمة تقييم األفراد وأنظمة الرقابة واالنضباط والبرامج ،وتقديم العجز للعمل وتدريبه ،الشغل الوظائف بداخل المنظمة

 لضمان صحة وأمن األفراد

ناسبة ومسؤولياتهما بحيث تكون مت ظيفة وتحديد مهامهاتصميم وتحليل العمل: ويراد به الوقوف على األنشطة المكونة للو -1

 مع مواصفات من يشغلها.

 بالمنظمة واختيار من يصلح االختيار والتعيين: وتعطي هذه الوظيفة جل اهتمامها للبحث عن األفراد المؤهلين للعمل -2

 منهم من خالل االختبار والمقابالت الشخصية.

 سياسة أجرية فاعلة تشمل حديد األجور والدرجات األجرية للوظائف ووضعوضع هيكل األجور: وتقضي هذه الوظيفة ت -3

 جميع العاملين.

داء وتحفيز أ ،بشكل عادلالمتميز في اإلدارة ما يقابل ذلك وضع أنظمة الحوافز: وتتطلب هذه الوظيفة منح الموظف  -4

 حوافز الجماعية.جانب ال وبذالن يمكن االستفادة من وجود الحوافز الفردية إلى ،العمل الجماعي

  األعمال األكثر كفاءة وإنتاجية. وتوجيهها باتجاه ،التدريب: وتعني هذه الوظيفة رفع كفاءة وقدرات ومهارات العاملين -5

ادة كونه محاولة في زي ويمكن تعريف التدريب: الزيادة في المهارات والمعرفة المحددة في مجاالت معينة باإلضافة إلى

التدريب هو عملية تعلم المعارف وسلوكيات جديدة  وبعبارة أخرى بها،لمؤسسة التي يعملون وعي المتدربين بأهداف ا
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 :2113 صالح عبد الباقي )أعمالهم على مستوى أحسن مما كانوا عليه  تؤدي إلى تغييرات في قابلية األفراد في أداء

19-21) 

ور لغرض تحدي اتجاهات التط وتقضي هذه المهمة وضع مقياس فاعلة ومؤثرة لقياس أداء الموظفين :تقييم أداء العاملين -6

 مهوالتقدم في أدائهم لواجبات

فيع تدريب والترقية والتروال ويراد بما وضع خطة لحركة الوظائف في المنظمة تشمل النقل ،التخطيط لحركة الوظائف -7

 .وغير ذلك

 

 :ى إدارة الموارد البشريةخامساً: العوامل المؤثرة عل

 هنالك مجموعة من العوامل الداخلية هي العناصر المكونة للبيئة الداخلية للمنظمة ولها عالقة

وبالتالي  ،ةسريعة التغيير وقريبألنها تؤثر عليها بدرجة تفوق العوامل الخارجية  لذلك ،بوظائف تنظيم وتسيير الموارد البشرية

 :هذه العوامل ومن أهم ،تمس مباشرة وظائف وممارسات الموارد البشرية

هذا النضج ينعكس على  ،التخطيطي رسالة المنظمة: يتأثر عمل إدارة الموارد البشرية بمهام وأهداف المنظمة وينضج نشاطها

ي تترجم لمستقبلية لما تريد الوصول إليه مستقبال والتالمنظمة الرؤية ا رسالتها وسياساتها وعلى مجال استراتيجياتها وتشكل رسالة

تعتمدها في س السياسات التي دوفي تحدي ،المادي(قرية  ،متوسطة ،بعيادة)استراتيجية المنظمة  وتحديد في صياغة مثالية لألهداف

 ،ةأمال إدارة القوى العاملعلى مختلف أوجه  المداخل التخطيطية المختلفة. فإذا كانت هذه الرسالة واضحة وناضجة في ستنعكس

سسة التأثير بإعطاء مثال حول مؤ ويمكن توضيح ذلك ،واستراتيجية المنظمة ويختلف عمل هذه األخيرة ويتغير باختالف رسالة

على  لكسينعكس ذ وبالتالي ،تكون القائدة والرائدة في نشاطها بحيث توفر للمجتمع أحدث ما يوجد في المجال رسالتها هي " أن

 هاوظائف

 القيادة في اإلدارة العليا:

ففي كلتا  ،اعيةكانت منفردة أو جم ما إذا ،نوع القيادة العليا :يتجلى تأثير إدارة القوى العاملة بخصائص القيادة التنفيذية العليا في

حاتها القبول لمقترخصائص القائد أو األعضاء القادة من أجل إضفاء صفة  الحالتين يفرض على إدارة الموارد البشرية معرفة

األولى يتم  الحالة ففي ،كذلك أن القيادة العليا تتطلب منها معرفة ما إذا كانت تنافس أو تعاون ،وطبيعة القيادة على أساس أفكار

على أساس سالمة وصحة البديل أو المقترح، لذلك  ليس ،عم موقف األعضاءمقترحاتها و طروحاتهما على أساس ما يدقبول 

أما في الحالة الثانية فأجواء التقييم الموضوعي للمقترحات موجودة فال  ،التنافس اقتراحاتها بعيدة عن مواقف يجب أن تكون

 يء.ش يفرض عليها

 نطاق اإلشراف(:)نطاق الرقابة 

من  اإلشراف ضيقا تمكن المشرف فكلما كان نطاق ،يرتبط بعاد المرؤوسين الذين يمكن ألي رئيس اإلشراف عليهم إشراقا فعاال

 ،بممارسة الوظائف الخاصة بموارده البشرية وتسييرها بفعالية )الشنواني كما يسمح ،توجيه وتنسيق أوجه نشاط جماعته بسهولة

1887: 41) 

ير القدرة في تنظيم وتوجيه وتسي ولكن عندما يكون نطاق اإلشراف واسعا فهذا سيثقل من كاهل المشرف حيث يجد صعوبة وعدم

 مرؤوسيه بكل نجاح.

 

http://www.ajrsp.com/


 م 2022-5-5| تأريخ اإلصدار:  لسابع والثالثونالمجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار ا

     

 

   www.ajrsp.com                                                                                                                    108 

 ISSN: 2706-6495 

 
 الخريطة التنظيمية(:)الهيكل التنظيمي 

حادة وحاديا. واجبات كل و ،والمسؤولية فهو يضم توزيع السلطة ،للمؤسسةوهو التقسيم الواضح لكل اإلدارات والوحدات المكونة 

موارد ارة الإد ،إدارة اإلنتاج ،األساسية لكل قسم مثل إدارة التمويل كما يصنف الوظيفة ،تنظيمية والفروع التي تتكون منها

 (221 :1887 ،.. إلخ )الشنواي.ريةالبش
 

 :مفهوم االستقطاب

ع البشرية في مهمة أساسية لوض إدارة الموارد أبعد انجاز عمليتي تحليل وتوصيف الوظائف والتخطيط للموارد البشرية تبد

لديها أو المطلوبة وفق أوصاف ومتطلبات كل وظيفة متوفرة حاليا  خططها على أرض الواقع. هذه المهمة هي جاب الكفاءات

على  يعرفه بشار زياد على أنه " عملية البحث والدراسة والتحري (115 ،2113 ،مستقبال. )عباس االتي من الممكن التنبؤ به

ألفضل والعمل على جا. كما وانتقاء ا ،الموارد البشرية ذات كفاءة وتأهيل الملع الوظائف الشاغرة في مختلف المستويات التنظيمية

 (91 ،2118الوليد )ها للعمل بالمنظمة من بين

الجادين في المنظمة لشغل  " على انه نشاط من شأنه جذب وتوفير األفراد العاملين:كما يعرفه يوسف حجيم الطائي وآخرون

 ،(196: 2116ئي المناسب" )الطا بالعدد المناسب والوقت لوظائف الشاغرة داخل المنظمة وذلكا

 تحتاجها المنظمة. بأنه "هو عملية إيجاد وتوظيف األفراد لتنفيذ مهام محددة (Maund, 2001 p151)ويعرف 
 

 :أهمية عملية االستقطاب

 (94 :2116 ،الصالح والسالم) :تبرز أهمية عملية االستقطاب في الفوائد التالية

المتقدمين للعمل أصبحت  وكلما زاد عدد ،المتاحة أمام المنظمةاالستقطاب الجيد يفتح جميع أبواب ومصادر العمل  -1

 واألفضل من بين المتقدمين. األكفأالخيارات واسعة في اختيار 

ناء المناسب لهم وللعمل والب من خالل عملية االستقطاب تستطيع المنظمة توصيل رسالتها إلى المرشحين بأنها المكان -2

 وتطوير حياتهم الوظيفية.

 لية االستقطاب هو الخطوة األولى في بناء قوة العمل الفعالة والمنتجة.إن نجاح عم -3

 فعالية المنظمة. الحصول على قوى عاملة مؤهلة وذات كفاءة عالية مما يؤدي إلى استقرار العمالة وزيادة -4

ار من يتم االختيالذين تقطاب واجتذاب األفراد المناسبين اإلسهام في زيادة عملية االختيار من خالل التركيز على اس -5

 وبالتالي تقليل عدد األفراد غير المؤهلين لشغل الوظائف. ،بينهم

ير لهم للعمل ولبناء وتطو ا هي المكان المناسبظمة إيصال رسالة إلى المرشحين بأنهمن خالل االستقطاب تستطيع المن -6

 (2117، حياتهم الوظيفية. )جيادل 

 :تأسيس جامعة الملك خالد وتطورها

خالل زيارة ه 1418 تأسست عام  الملك خالد جامعة حكومية مقرها في مدينة أبها جنوب غربي المملكة العربية السعوديةجامعة 

المتضمن الموافقة ه 8/1/1418وذالن في يوم الثالثاء  ،كان وليا للعهد عباد هللا بن عبد العزيز حينما الملكخادم الحرمين الشريفين 

 خالد(. سعود بمنطقة عسير تحت مسمى )جامعة الملك الملكاإلمام محمد بن سعود اإلسالمية وجامعة  على دمج فرع جامعة
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 ،ة الطبوكلي ،االجتماعية واإلدارية وكلية اللغة العربية والعلوم ،بدأت الجامعة بأربع كليات وهي كلية الشريعة وأصول الدين

تي المعلمين وكلي ،واستحداث عدد من الكليات الجديدة وضم كليات البنات ائمةوكلية التربية. ومن ثم تمت إعادة هيكلة الكليات الق

 .النظرية(، العلمية  ،الطبية)كلية للطالب والطالبات بتوجهاتها  71حيث بلغ المجموع  ،إلى الجامعة وكليات العلوم الصحية

  :ثانيا: رؤية ورسالة الجامعة

 رؤية الجامعة

 مجتمعي فاعل نحو الجودة التنافسية.  وإسهام ،وتميز معرفي وحشي ،وتعاد عالمي ،عمق إقليمي تسعى الجامعة لدور ريادي ذي

 :رسالة الجامعة

 .فةوتوظيف أمثل التقنيات المعر ،وتقديم خدمات للمجتمع ،وإنجاز بحوث إبداعية ،بيئة أكاديمية التعليم عالي الجودة توفير

 الخاتمة: 

الدور التي تقوم بيه الثقافة التنظيمية في تطوير وتحسين سياسة االستقطاب التي تتبعها المنظمة، في ختام دراستنا بعد أن أدركنا 

 حيث تعرفنا عن أهمية الثقافة التنظيمية وخصائصها وأنواعها،

طبيقي ت طارإباإلضافة إلى معرفة إدارة الموارد البشرية ووظائفها والتي من بينها استقطاب الموارد البشرية الالزمة، وهذا في  

على جامعة الملك خالد والتعرف على تطورها من بين التطور الذي شهدته المنظومة التعليمية والتعرف على تطور الثقافة 

 التنظيمية لها ودور االستقطاب في هذا التطور.
 

 النتائج: 

 وقد توصلنا إلى النتائج االتية:

تطوير سياسة االستقطاب للمؤسسات بصورة عامة وهذا الن الثقافة هناك عالقة وثيقة تربط بين الثقافة التنظيمية في  -

التنظيمية نفسها تستهدف تطوير جميع العمليات واألنشطة التي تقوم بها المؤسسات في مختلف اإلدارات واالقسام ومنها 

 إدارة الموارد البشرية والوظائف التي تقوم بها ومن بينها وظيفة استقطاب الموارد البشرية.

أهم العوامل المؤثرة على إدارة الموراد البشرية هي الهيكل التنظيمي للمؤسسة والذي بدوره من مكونات الثقافة من  -

التنظيمية وبالتالي فإن تطوير هذا الهيكل سوف يساعد على تطوير وظائف إدارة الموارد البشرية ومنها وظيفة 

 االستقطاب.

 ي تواجهها المؤسسة لها دور كبير في معرفة طبيعة ثقافة المجتمع الذي تتوجهإن المستويات الثالثة للثقافة التنظيمية الت -

إليه عملية االستقطاب الخارجي بحيث تتعرف المؤسسة على سوق العمل والمعروض من العنصر البشري وثقافته 

 لتحديد احتياجاتها الحالية والمستقبلية من العناصر البشرية.

سبة للجامعة تؤثر تأثير مباشر على وظائف الموارد البشرية ومنها وظيفة االستقطاب حيث إن أهمية الثقافة التنظيمية بالن -

تمنح إدارة الموارد البشرية بها خطوط عريضة عن أساليب وقنوات االستقطاب التي يجب ان تتبعها في كل وظيفة انها 

 لخطوات الالحقة لعملية االستقطاب.شاغرة سواء استقطاب من مصادر داخلية او مصادر خارجية، وكافة اإلجراءات وا

 ثانيا: توصيات البحث:
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اما مع خصائص وانسج لتصبح أكثر ارتباط ،ترسيخ مفهوم الثقافة التنظيمية ضمن الخطط التنفيذية لكل كلية على حدة  - 

 .على مستوى الجامعة العاملين بهاء وزيادة تقبلها بشكل أكبر من تالع الثقافة التنظيمية السائدة

سلوكيات األفراد  لتأثيره على التعريف بالثقافة التنظيمية السائدة ضرورة االهتمام بمفهوم الثقافة التنظيمية وزيادة أهميته -

 .بالداخل الجامعة

 ،هاتهمالعاملين وتوجي الحرص على تعزيز القيم التنظيمية السائدة في جامعة الملك خالد لما لها من تأثير على مساندة -

االنتماء الوظيفي مما يؤدي إلى تخفيض معدل  ر من قدراتهم المؤدية لزيادة جودة اإلنتاج التعليمي وزيادةوزيادة التطوي

 دوران العمل بالجامعة

اءهم للعاملين بطرح أر عن طريق السماح الجيدةوبناء العالقات  ،زيادة فاعلية االتصاالت التنظيمية الهرمية واألفقية -

 وأفكارهم بكل حرية.

نة األداء لمقار ،العاملين بما وإحاطة ،ماذج التي تشمل مقاييس األداء الموضوعية لتقييم أداء العاملين بوضوحإنشاء الن -

 ا.هوتسهيل االلتزام ب ،الفعلي بالمعايير الموضوعة

اب التي ومعرفة األسب ،تخصيص فرق عمل الصياغة خطط تفصيلية مدروسة لمواجه التقصير الذي ينتج عن العاملين -

 ى التراجع الوظيفي ومعالجتها.أدت إل

 العاملين. الرتباطها بزيادة الدوافع لدى ،العمل على زيادة االهتمام بالحوافز المادية والمعنوية -
 

 :اث مستقبليةبحثالثا: مقترحات أل

 الموظفين اإلداريين بجامعة إجراء دراسة لمعرفة دور الثقافة التنظيمية في تطوير سياسة االستقطاب من وجهة نظر -

 خالد. الملك

 خالد.  الملكإجراء دراسة وتحليل لدور اإلدارة الجامعية في تطوير الثقافة التنظيمية بجامعة  -

 دراسة واقع الثقافة التنظيمية السائدة من وجهة نظر القيادة اإلدارية بجامعة الملك خالد. -

يين بجامعة وغير السعود ية وأثرها على األداء الوظيفي بين السعودييندراسة مقارنة المستوى المعرفة بالثقافة التنظيم -

 خالد. الملك

 . العالي إجراء دراسة وصفية القياس معوقات تطوير سياسات االستقطاب وأثرها على مؤسسات التعليم -

 .األهداف الجامعية خالد وتأثيره على تحقيق الملكإجراء دراسة واقع االختيار والتعيين في جامعة  -

 

 :قائمة المراجع

 القران الكريم -

 الحديث الشريف -

 .الدار الجامعية اإلسكندرية :دليل التفكير االستراتيجي وإعداد الخطة االستراتيجية (2111)أبو بكر مصطفى محمود  -
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لعلوم ل وبيروت الدار العربية تنوع الثقافة التنظيمية عند اختيار وتعيين الموارد البشرية (2116)عائشة فؤاد  ،أبو شنب - 

  .ناشرون

رسالة دكتوراه غير ) ،الثقافة التنظيمية وانعكاساتها على تطوير اإلدارة الجامعية ،(0251)طارق أبو العطا  ،األنفي -

 جامعة القاهرة ،. معها. الدراسات التربويةمنشورة(

المؤسسة العامة للتعليم الفني ، 73عدد ال ،مجلة التدريب والتقنية ،لماذا نشخص الثقافة التنظيمية ( 2115)عباد هللا  ،البريدي -

 .السعودية ،الرياض ،والمهني

 .فلسطين ،قسنطينة جامعة ،أهمية الدعم المعلوماتي في تسيير الموارد البشرية (0225)عبد الفتاح  ،ابو خمخم -

 ئر.الجزا ،المسيلةجامعة  ،الطبعة األولى ،دار الغرب للطباعة والنشر :القيم الثقافية والتيسير (5991)غياث  ،بوفلجة -

 الرياض.، دار المريخ للنشر :إدارة السلوك في المنظمات ( 2114)روبرت  ،وبارونجيرالد  ،جرينبرج -

 بيروت. ،دار النهضة العربية ،إدارة الموارد البشرية من منظور استراتيجي( 0220)حسن إبراهيم بلوط  -

 القاهرة. ،العربي الفكر دار ،د ط ،بحث في علم االجتماع الثقافي ،الثقافة الشخصية (1889) .سامية ،الساعاتي -

 رالجزائ ،جامعة المسيلة ،رسالة ماجستير منشورة( ،تأثير الثقافة التنظيمية على أداء الموارد البشرية( 0222)إلياس -

بأساليب تعامل العاملين بوحدة  الثقافة التنظيمية وعالقتها (2111)محمد سيد مشرف  ،ذياب بن محسن وحمزاوي ،السبيعي -

 ِ   .السعودية ،الرياض ،العربية للعلوم األمنية جامعة نايف ،أطروحة ماجستير منشورة ،أمن ميناء جدة اإلسالمي

تصاد االق :جامعة الملك عبد العزيز مجلة ،البعد الوقتي لثقافة التنظيم (1889)سعود محمد  ،والعتيبيطلق عوض هللا  ،السواط -

 عبد العزيز. الملك جامعة ،نسخة إلكترونية (، 1العدد ) (، 12المجلد ) ،واإلدارة

 .انعم ،الشروق للنشر والتوزيع دار ،الطبعة الثالثة ،إدارة الموارد البشرية إدارة األفراد (2111)مصطفى نجيب  ،شاويش -

ك ميدانية على منسوبي كلية المل " دراسة :التنظيميالثقافة التنظيمية وعالقتها باالنتماء ( 2115)حماد بن فرحان  ،الشلوي -

 ،ات العلياكلية الدراس ،أكاديمية نايف لعلوم األمنية ،منشورة رسالة ماجستير غير ،المدنيين والعسكريين " ،خالد العسكرية

 المملكة العربية السعودية. ،الرياض

 .اإلسكندرية ،ار الجامعات المصريةد ،(. إدارة األفراد والعالقات اإلنسانية1887)صالح  ،الشنواني -

األردن  ،والتوزيع وعمان مؤسسة الورق للنشر ،١ط ،الموارد البشرية (. أداء0222) وآخرون ،الطائي ويوسف حجيم -

 الطبالوي.

ودة الجاألردن لتطبيق إدارة  مدى مالئمة الثقافة التنظيمية السائدة في منظمات القطاع العام في (2111)محمد  ،الطعامنة -

 المنظمة العربية للتنمية اإلدارية. ،الشاملة

 .عمان ،الطبعة األولى دار وائل للنشر والتوزيع ،مدخل استراتيجي :إدارة الموارد البشرية( 2113)سهيلة حسن  ،عباس -

 ،للنشر واالزرايطة الجديدة دار الجامعة ،االتجاهات الحديثة في إدارة الموارد البشرية (2112)صالح الدين  ،عباد الباقي -

 .اإلسكندرية
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 عمان، األردن. دار الشروق للنشر والتوزيع ،سلوك الفرد والجماعة ،سلوك المنظمة( 0221)ماجدة  ،العطية - 

 األردن  ،عمان ،دار وائل للنشر ،١السلوك التنظيمي في منظمات األعمال "ط (، 2112)محمود سليمان  ،العميان -

 للنشر. دار وائل ،عمان ،السلوك التنظيمي في منظمات األعمال (0221)محمود سليمان  ،العميان -

 .األردن ،عمان ،دار وائل للطباعة والنشر ،نظرية المنظمة والتنظيم( 2119)محمد قاسم  ،القريوتي -

إدارة الموارد البشرية  (2116) أحمد ،ماهر .األردن ،عمان ،إدارة الموارد البشرية (2114)الكرخي ومجياد عباد جعفر  -

 .العربية جمهورية مصر ،اإلسكندرية ،الدار الجامعية ،والطبعة الثانية

 ،جامعة أسيوط ،المجلة العلمية ،الثقافة التنظيمية وعالقتها باإلبداع اإلداري( 0250)عمر محمد  ،ومرسيماهر أحمد  ،محمد -

 .جمهورية مصر العربية

وإداريا للعاملين والجمهور  تحليل السلوك التنظيمي سيكولوجية (1885)إبراهيم  ،والجزراوي ،موسي توفيق ،المدهون -

 عمان.  ،والمركز العربي

 ،جامعة الخليل ،منشورة رسالة ماجستير ،دور الثقافة التنظيمية في التطوير األكاديمي (2119)بشاير إبراهيم  ،مسودي -

 .فلسطين ،غزة

 ،مكتبة الملك فهاد ،" ر وتجارب دوليةيالتغي استراتيجيةتنمية الموارد البشرية "( 0259)ناصر عبد العزيز  ،النشمي -

 .السعودية ،الرياض

 .عمان ،دار الراية للنشر ،١ط ،اإلدارة الحديثة للموارد البشرية( 2118) بشار يزيد ،الوليد -
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Direct Forced Execution in the Saudi Execution System (Comparative study) 

 الرواشدة حمد محمدأ إبراهيم إعداد الدكتور/

 السعوديةأستاذ مساعد، قسم القانون، كلية األعمال، جامعة الملك خالد، المملكة العربية 

  ealrawashde@kku.edu.saEmail:  

 :الملخص

تتعدد صور الحماية القضائية الى حماية موضوعية ووقتية )القضاء المستعجل( ووالئية وتنفيذية، حيث يعد التنفيذ           

والتي تعني التطبيق العملي والفعلي لألنظمة القائمة، والمقصود بها هنا اجبار المدين على  ،القضائي هو رابع صور هذه الحماية

 الوفاء بالتزامه بناء على طلب الدائن عن طريق تدخل القضاء باتباع نظام اجرائي محدد.

اجراءاته من رفع دعوى بكل وعليه فان تنفيذ االحكام القضائية هو الهدف الجوهري واألخير من وجود المحاكم والقضاء 

الة التجهيل حيث تعمل على از الى اصدار حكم من محكمة الموضوع، وتقديم األدلة والمستندات والتحقيق فيها وصوالا 

، لوصول الدائن الى حقه، حيث يعمل التنفيذ القضائي على استتباب االمن من خالل انتزاع حق الدائن من نيقيواستبداله بال

نفيذ القضائي وبعد اصدار الحكم الموضوعي الوسيلة الوحيدة التي اوجدها المشرع لحماية الحقوق والتي مدينه، حيث يعد الت

تنفيذ مباشر ينصب على أموال معينة هو وفي المقابل تتعدد صور الحماية التنفيذية فمنها ما  ،تمنع جريمة استيفاء الحق بالذات

 ر مباشر يعمل بيع أموال المدين وتحويلها الى نقود سائلة الستيفاء حق الدائن.للمدين ونقلها الى الدائن ومنها ما هو تنفيذ غي

ملية عان ال به، االعين ما التزم التزامه بتنفيذ االلتزامات، أي انه يجب على المدين ان ينفذ  فيالتنفيذ المباشر هو االصل و

، وهنا البد من تحقيق الغاية من التنفيذ وهي حصول الدائن على حقه شكالياتاال صعوبات اوبعض القد تواجه التنفيذية العينية 

 التي قد تواجه العملية التنفيذية.وبأقل التكاليف وبأقصى سرعة، وذلك بإزالة هذه الصعوبات او العقبات 

 التهديدية، حبس المدين.لسند التنفيذي، التنفيذ غير المباشر، الحجز التنفيذي، التنفيذ المباشر، الغرامة ا الكلمات الدالة:
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Direct Forced Execution in the Saudi Execution System (Comparative study) 

Dr. Ibrahim Ahmad Mohmad Al rewashdeh 

Assistant Professor, Department of Law, College of Business, King Khalid University, Saudi 

Arabia 

Abstract:  

          There are many forms of judicial protection into objective, temporary (urgent judiciary), 

jurisdiction and executive, where judicial implementation is the fourth form of this protection, 

which means the practical and actual application of the existing regulations, and here it is 

intended to compel the debtor to fulfill his obligation at the request of the creditor through the 

intervention of the judiciary by following specific procedural system. Accordingly, the 

implementation of judicial rulings is the essential and final objective of the existence of the 

courts and the judiciary with all its procedures from filing a lawsuit, presenting evidence and 

documents and investigating them, leading to a ruling from the trial court, where it works to 

remove ignorance and replace it with certainty, for the creditor to reach his right, where judicial 

implementation works to establish Security by extracting the creditor’s right from his city, where 

judicial implementation and after the issuance of the substantive judgment is the only means 

created by the legislator to protect rights and which prevents the crime of fulfilling the right in 

particular. Including what is an indirect implementation of selling the debtor’s money and 

converting it into liquid money to satisfy the creditor’s right. And direct implementation is the 

principle in the implementation of obligations, that is, the debtor must implement his 

commitment with the same commitment to it, but the implementation process in kind may 

encounter some difficulties or problems, and here the purpose of implementation must be 

achieved, which is for the creditor to obtain his right at the lowest costs and as quickly as 

possible. By removing these difficulties or obstacles that may face the implementation process. 

Keywords: Executive Deed, Indirect implementation, Executive reservation, direct execution, 

Threatening fine, Imprisonment of the debtor. 
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 وانطالقاا من هذه المقدمة رأينا ان تكون خطة البحث كما يلي: 

 المبحث األول: ماهية التنفيذ المباشر.

 المطلب األول: تعريف التنفيذ المباشر. 

 المطلب الثاني: شروط التنفيذ المباشر.

 المطلب الثالث: خصائص التنفيذ المباشر.

 المطلب الرابع: مدى تعلق قواعد التنفيذ الجبري بالنظام العام.

 المبحث الثاني: كيفية التنفيذ المباشر.

 المطلب األول: االلتزام بإعطاء شيء.

 اني: االلتزام بالقيام بعمل.المطلب الث

 المطلب الثالث: االلتزام باالمتناع عن عمل.

 المبحث الثالث: الوسائل القانونية إلجبار المدين على التنفيذ.

 المطلب األول: الغرامة التهديدية.

 المطلب الثاني: حبس المدين.

 مشكلة الدراسة:

بيان اية إشكاليات قد تواجه المنفذ او المنفذ ضده او السلطة التنفيذية عند اجراء العملية التنفيذية في التنفيذ تكمن في           

الغاية من قدرة األنظمة والتشريعات الحديثة لتحقيق تلك واالخطاء التي تقع خالل عملية التنفيذ وما مدى الجبري المباشر، 

 مع مراعاة االختالفات في وجهات النظر بين المشرع السعودي وغيره من التشريعات المقارنة. العملية التنفيذية

 أهمية الدراسة:

عند مباشرة إجراءات التنفيذ تبرز أهمية الدراسة من خالل الوقوف على الواقع العملي وبيان مدى تحقيق العدالة           

التنفيذ اإلشكاليات التي قد تواجه قاضي التنفيذ او مأمور التنفيذ خالل عملية وتسليط الضوء على الصعوبات و ،المباشر الجبري

وبحث المعوقات اإلجرائية التي على األموال المتنازع عليها بين المنفذ والمنفذ ضده )المحكوم ضده في الدعوى الموضوعية( 

أطراف العملية وكذلك إعطاء تصور حقيقي وواقعي لطريقة حماية  التنفيذ،أطراف وطريقة حماية قد تواجه طالب التنفيذ 

 إجراءات التنفيذ المباشر.زمة لضبط اليمكن على ضوئه الخروج بالنتائج والتوصيات البحيث  ،التنفيذية

 

http://www.ajrsp.com/


 م 2022-5-5| تأريخ اإلصدار:  لسابع والثالثونالمجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار ا

     

 

   www.ajrsp.com                                                                                                                    117 

 ISSN: 2706-6495 

 
 منهج الدراسة:

السعودي وتحليل ما لتنفيذ ام ااتبعنا في هذا البحث المنهج التحليلي المقارن، وذلك من خالل دراسة وتحليل مواد نظ           

 ضده. إجراءات التنفيذ المباشر مما يكفل حماية كل من المنفذ والمنفذورد في التشريعات الحديثة التي وضعت لتنظيم 

 اهداف البحث:

  .العملية التنفيذية في نظام التنفيذ السعودي أطرافوضع تصور لسياسة مدنية قادرة على حماية  -1

 معالجةالتنفيذ ومدى  ألطرافزمة ت العصر من حيث توفير الحماية الالمالئمة نظام التنفيذ السعودي لمتطلبادراسة مدى  -2

 زمة ألطراف العملية التنفيذية.من حيث سرعة التنفيذ وتقديم الضمانات الالمباشر الالمشرع السعودي لحالة التنفيذ الجبري 

 

 بري المباشرالمبحث األول: ماهية التنفيذ الج

الحماية منح ان احكام التنفيذ الجبري سواء اكان تنفيذ مباشر او غير مباشر تهدف الى تحقيق غاية واحدة اال وهي            

تعمل على يقدمها مرفق القضاء وهي باعتبار ان الحماية التنفيذية تعتبر صورة من صور الحماية القضائية التي  ،التنفيذية

 ،هذه الحمايةوالتنفيذ القضائي بشكل عام هو رابع صور ، على ارض الواقع عملياا  الى حكماا تحويل الحكم القضائي النظري 

وهذه األخيرة تعني التطبيق العملي  ،حيث تتوزع الحماية القضائية الى حماية موضوعية ووقتية )مستعجلة( ووالئية وتنفيذية

ل القضاء باتباع التزامه بناء على طلب الدائن عن طريق تدخويقصد به اجبار المدين على الوفاء ب 1والفعلي لألنظمة القائمة

 .نظام اجرائي معي

 المطلب األول: تعريف التنفيذ المباشر 

  2،قضاء االمر، أي قضاه واجراه، والتنفيذ في الحكم االجراء العملي لما قضى به يقصد بالتنفيذ اصطالحاا ويشكل عام           

وهو الوفاء بااللتزام عيناا او بما يقبله الدائن او يعتبره القانون عوضاا  الدائن على حقه من ذمة المدين،حصول اما فقهاا فيقصد به 

، والتنفيذ الجبري هو الذي تجريه السلطة العامة تحت اشراف القضاء ورقابته، بناء على طلب المدينذلك عنه وذلك ابراء لذمة 

المدين عن الوفاء ذلك استيفاء حقه الثابت في السند من المدين قهراا في حال امتناع الدائن الذي بيده سند مستوفي الشروط بقصد 

واالصل ان التنفيذ المباشر يعتبر االصل في تنفيذ االلتزامات اي تنفيذ المدين بعين ما التزم به، حيث ان القاعدة  ولكن 3برضاه.

 .ينفذ المدين التزامه عيناا 

يسعى صاحب الحق  المطـاف للدعـوى والخــاتمـة الطــبيعيـة لهــا وهــو ثمرتهـا المرجـــوة التيفإذا كان الحكم هو نهايـــة 

وهــو بالنســـبة للقاضي التتــويج المــرتقب لجهـــوده، إال أن هذا الحكم لن تكون لــه قيمــة قانــونية أو عـمليــة  لنيــــله جاهـــداا 

 وبــة،مكــتـــإذا ظل مجــرد عبــارات 

                                                           
 (21ص ، 2002)راغب،  - 1

 ( 284، ص 1891ابن منظور، ) - 2

  (44، ص 1891 أبو الوفا،) - 3
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 المديـــونية،القضائيـــة بانقضــاء عنصر  وتنقضي الخصومــةفينتهـــى االلـــتزام دون الحاجة إلى اللجــوء للقضــاء،  

الخطــــاب  نفنجــــــاح القضـــــــــاء يقــــاس بــمـــدى تنـــــفيـــذ أحــكــامــــــه ، كــــما جــــاء في كتــاب ســــيدنا عمــــر ب

يذ االلتزامات األصل في تنفو 4” فـــإنـــه ال ينـفـــع تكـــلم بحـــق ال نفـــاذ لــــه”  إلـــى أبى موســــى رضــــى هللا عنهمــــا

 ،التعويضالتنفيذ العيني هو حق للدائن فال يستطيع المدين أن يعدل عنه إذا كان ممكناا وينفذ التزامه بطريق و هو التنفيذ العيني،

إذا كان التنفيذ العيني إال أنه  ،لمدين بالتنفيذ بمقابل )التعويض(كما أنه حق للمدين فليس للدائن أن يرفض التنفيذ العيني ويطالب ا

وذلك في الحاالت التي ال تتوفر فيها شروط التنفيذ  يذ بمقابل كطريق احتياطي للتنفيذ،فإن للدائن أن يلجأ إلى التنف هو األصل،

 .يني اآلتي ذكرهاالع

 العينيإال إذا استحال التنفيـذ  5في استيفـاء حـقه عــيناا  مكـتسباا  ألن للدائن حــقاا  ،في التنفيذ أن يكون عـينياا األصل  عليه فانو

عندمــا يـقوم  أن يكـون اختيــاريــاا  العينيالتنفيـذ  فيوأن األصل  األصـل،فيتحول إلى التنفــيـذ بالتعـويـض كاســتثنـاء عــن 

الخصومــة  فتنقضي ،فــينتهــى االلـتزام دون الحاجة إلــى اللجــوء للقضــاء وبإرادتـه،مـوعـده  فيالـمدين بأداء ما عـليه 

ذلــك أن مــن يلـــتزم اتجاه غــيره إنمــا يـكــون مديــنـــاا مســــؤوالا،  ،المديــونيــة القضــائيــة بانقضــاء عــنصر

المـــسؤولية، و هـنا يكون  انقضتبما التزم به فإن فعل ذلك برئت ذمته و يؤديوالمديــونيــة تــــــفرض علــى الـــمديــن أن 

ونيــة في االلــــتزام، و ال يتعــرض للقـهـر أو اإلجبــار الــذى المدين قــد وفى بدينه اختيارياا أي استجـــاب لعنصر المديـــ

 .يفرضه عنصر المــــديـــونيـــة

الوارد بالسند التنفيذي  ذات الحقف التنفيذ المباشر بانه حصول طالب التنفيذ )الدائن( على عرلنا ان نوعليه وانطالقاا من ذلك 

 اختياري او عن طريق القضاء جبراا. يتم من تلقاء نفس المدين أي تنفيذ مباشر  وهو ما قد ،ممن يحوز او يملك محل هذا الحق

و االلتزام ا فهذا النوع ينصب على نفس األداء الوارد بالسند التنفيذي، مثل االلتزام بتسليم مال معين سواء اكان عقار او منقول

اذا ما تم تسليم المال الوارد بالسند التنفيذي ممن يحوزه المدين فيوصف التنفيذ بالمباشر  ،بناء او إزالة حائط كإقامة بعمل معين

او هدم الحائط الذي يتضمن  ،او إقامة البناء الوارد بالسند التنفيذي ،او المودع لديه هذا المال الى مستحقه وهو طالب التنفيذ

 6.امراا بهدمه السند التنفيذي

ذاته محل الحق الموضوعي الثابت في السند التنفيذي الذي التزم المدين بأدائه راا المحل في التنفيذ المباشر او العيني هو يواخ

دون تغير او تبديل متى توافرت  مثل العقار او المنقول الذي يلتزم المدين بتسليمه بناء على عالقة المديونية ويتم تسليمه جبراا 

 7شروط معينه.

 

 

                                                           
  (4، ص 2018)طنطاوي،  - 4

  (10، ص 2002 عبد الرحمن،) - 5

  (22، ص 2001، محمود) - 6

 ، ص(2020 التكروري،) - 7
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 المطلب الثاني: شروط التنفيذ المباشر

 يمكن من نظام التنفيذ السعودي محددات اللجوء الى التنفيذ المباشر وهي كل فعل او امتناع ال  19بينت المادة          

عدة تطبيقات لحاالت يتم  ويمكن اجمالبالتنفيذ على المال، ويمكن القيام به جبراا باستخدام القوة المتخصصة،  هعناالستعاضة 

عن المؤجر الممتنع عن تمكينه من  ومنها تمكين المستأجر من االنتفاع بالعين المؤجرة جبراا  ،ر بالقوة الجبريةالمباش فيها التنفيذ

حاالت يتعذر ل يمكن ايراد بعض األمثلة وفي المقابل كفتح طريق او اغالقه او اخالء عقار او التمكين من الحيازة،  وا ،االنتفاع

او مطرب رفض احياء حفل بعد التعاقد معه ومنها  ،امتناعه عن التنفيذر لوجوب تدخل المدين بشخصه و المباشفيها التنفيذ 

امتناع المدين عن توصيل الخدمة التي ال  ، اووامتناع ذي الحرفة عن القيام بالعمل الملتزم به ،ها الملتزم يتسلمهااوثائق اخف

 .من خالله تصل اال

بالعمل الذي تتطلبه هذه النتيجة  المدينقوم فيالجزاء  هاييقتضالتي  ليةيتجه لتحقيق النتيجة العم وخالصة االمر ان التنفيذ المباشر

  8مثالا يقوم بالبناء او الهدم تحت اشرافه.او عن طريق مقاول  ،العقار وتسليمه او تسليم منقول كإخالء ،سواء بنفسه

على عدم التنفيذ اذا كانت شخصية مثالا وقد يختار رب العمل التنفيذ العيني لتوافر شروطه على الرغم من اصرار المقاول 

وعندئذ يجوز لرب العمل  ،رسم لوحة فنية او نحت تمثال او اجراء عملية جراحية المقاول ملحوظة في العقد كعمل تصميم أو

سخ العقد اللجوء الى طلب الحكم على المقاول بالغرامة التهديدية اذا كانت هذه الطريقة مجدية واال فال يبقى امامه سوى خيار ف

 9والتعويض

 نستطيع ان نستخلص الشروط الواجب توافرها في التنفيذ المباشر ويمكن اجمال هذه الشروط بما يلي: ما سبقواعتماداا على 

أن يكون التنفيذ العيني ممكنا   -1  

ذ االلتزام مستحيالا فإذا كان تنفي، يجب إلمكان إجبار المدين على التنفيذ العيني لاللتزام أن يكون هذا التنفيذ ممكناا           

ة عن سبب أجنبي فإذا كانت استحالة التنفيذ ناجم ،إذ ال جدوى من المطالبة بالمستحيل ،فال يمكن جبر المدين على القيام به

مدين وخطئه أما إذا كانت االستحالة ناجمة عن فعل ال ،عن المدين فإن االلتزام ينقضي وال يلتزم المدين حتى بالتعويض

نفيذه في حالة على أنه يجب أن نالحظ أن االلتزام بدفع مبلغ نقدي حتى وإن تعذر ت ،فإنه يكون مسئوالا عن تعويض الدائن

.إفالس أو إعسار المدين فإنه ال يعتبر مستحيالا   

وهي ترتبط  ألشخاصأي االستحالة المطلقة بالنسبة لجميع ا ،لة وجوده وعدم استحالة القيام بهويقصد باإلمكان عدم استحا      

تتعلق بشخص  أما إذا كانت االستحالة نسبية أي ،زام بتسليم حصان تبين أنه قد نفقمثل االلت ،بأصل األشياء ال باألشخاص

بحيث ال يمكن معها القيام بتنفيذ االلتزام، ولكن يمكن لغيره القيام به، ،المدين فقط  

                                                           
 (128، ص 1892راغب، ) - 8

، المادة 2001والمعدل سنة  488القانون المدني الفرنسي، رقم  ٧٧١١، والمادة 1829لسنة  141من القانون المدني المصري رقم ٧٥١المادة  - 9

 .                  1891لسنة  24نون المدني األردني رقم من القا 421/1

http://www.ajrsp.com/


 م 2022-5-5| تأريخ اإلصدار:  لسابع والثالثونالمجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار ا

     

 

   www.ajrsp.com                                                                                                                    120 

 ISSN: 2706-6495 

 
الة يبقى معه ، فإن هذا النوع من االستحأو برسم لوحة فنية وهو ليس رساماا ، كمن يلتزم بإجراء عملية جراحية وهو ليس طبيباا  

 االلتزام قائماا  اال انه يفسخ الستحالة التنفيذ النسبية.10

إلى خطأ المدين، وفي هذه الحالة يصار إلى التنفيذ غير المباشر أو المطالبة بفسخ العقد إن كان  وقد يكون سبب االستحالة راجعاا 

عن إرادة المدين كقوة قاهرة فإن  خارجاا  أما إذا كان سبب االستحالة أجنبياا  ،انبين ويرتب على طرفيه التزامات متقابلةجلل ملزماا 

  .االلتزام يزول في هذه الحالة

نفيذ االلتزام بتسليم شيء يشترط ألجل التنفيذ الجبري عدم وجود مانع مادي إلجرائه كاالستحالة المادية لتوخالصة االمر 

حيث يتحول الى التزام بمبلغ من النقود ما لم ينقض بأثبات السبب األجنبي، وكذلك عدم قيام مانع ادبي من اجرائه، أي لهالكه، 

على  فقطيجبر المدين  عليهال يؤدي القيام به الى المساس بحرية المدين الشخصية واال فانه يتحول الى التزام بمبلغ من النقود و

 11التنفيذ المباشر بعد اعذاره وكان ذلك ممكناا وهذا هو األصل.

أال يكون التنفيذ العيني مرهقا   -2      

             أجاز المشرع للقاضي بناء على طلب المدين أن يرفض التنفيذ العيني إذا كان مرهقاا للمدين12، لكن المشرع ألزم القاضي 

التي يكون فيها  والمقصود بالتنفيذ العيني المرهق تلك الفروض ،في هذه الحالة أن يتوثق من أن ذلك ال يسبب ضرر جسيم للدائن

على ن سلطة وقدرة تنفيذ االلتزام ممكناا في حد ذاته ولكنه يلحق بالمدين ضرراا جسيماا يتعلق تقدير خطورته بما لقاضي الموضوع م

سن النية ونحن نعتقد أن المشرع كان يهدف من وراء هذا المبدأ االلتزام بح ،من الضرر ومدى جسامته في كل حالة على حدة قالتحق

للمدين يعتبر تعسفاا  ذلك أن إصرار الدائن على التنفيذ العيني بالرغم من كونه مصدر ضرر جسيم ،في تنفيذ االلتزامات والمطالبة بها

التي ستعود  ، وهذا الشرط يعني ان تكون المصلحةااللتزاماتقه مما يتعارض مع مبدأ حسن النية الذي يحكم تنفيذ في استعمال ح

ببناء عمارة على  مثال على ذلك ان يقوم شخصو ،على الدائن اقل بكثير من الخسارة التي ستقع على المدين بسبب التنفيذ العيني

ب عليه ان يقوم وهنا اذا طلب من صاحب البناء القيام بالتنفيذ العيني يجء من ارض جاره، لبناء يتعدى على جزارضه واثناء عملية ا

بهدم العمارة كاملة، حيث نجد هنا ان المصلحة التي ستعود على الدائن اقل بكثير من خسارة المدين، ويالحظ هنا ان كلمة ارهاق 

المدين ليس معناها اإلرهاق المادي بسبب ارتفاع االسعار او الضرائب و لكن معناها عدم تناسب مصلحة الدائن ) الصغيرة ( مع 

خسارة المدين ) الكبيرة ( بسبب التنفيذ العيني لاللتزام، و في النهاية كل هذا  يخضع للسلطة التقديرية للقاضي من تقدير استحالة 

  التنفيذ أو مشقة التنفيذ.13

                                                           
  (91 ص ،2021، )الفار 10

11 - https://www.mdrscenter.com 

من القانون المدني األردني على" إذا كان في التنفيذ العيني ارهاق للمدين جاز للمحكمة بناء على طلب المدين ان تقصر حق  422/2نصت المادة  - 12

 الدائن على اقتضاء عوض نقدي إذا كان ذلك ال يلحق به ضرر جسيماا "

13 - https://elmetr.com/news/60b78f533932612c2f00026b 
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ير متوقعة ليس مجرد زيادة الكلفة، بل العنت الشديد أو الخسارة الفادحة الناشئة عن وقائع جديدة غ هنا ويراد باإلرهاق         

ه في وضع ال يمكن معه ترتب عليها ارتفاع الكلفة بشكل كبير جعل تنفيذ االلتزام يهدد المركز المالي للمدين أو جعل ،عند التعاقد

تنفيذ االلتزام، ويتم إزالة اإلرهاق بواسطة تعديل االلتزامات بين الدائن والمدين بما يعيد التوازن للرابطة التعاقدية،14 حيث 

ن إليها أن يكون من صالحيات قاضي الموضوع مراجعة الرابطة التعاقدية بين الدائن والمدين وعليه في سبيل إعادة التواز

وتكليفه بما ال  وفق ما تضمنه السند التنفيذي ومصلحة المدين في عدم إرهاقهيراعي في قراره مصلحة الدائن في اقتضاء حقه 

.يطيق  

لعامة في فالقواعد اأما إذا كان عدم التنفيذ ال يرجع إلرهاق المدين وإنما لحاجته لنظرة الميسرة أو لتقسيط األداء المطلوب، 

.أجازت له طلب ذلك القانون المدني  

طلب التنفيذ الجبري -3         

ال من  شؤوناذ ليس من مهام القضاء التدخل في  قانوني،هذا شرط بديهي تمليه القواعد العامة دون حاجة الى نص و           

فهذا الطلب ضروري لتدخل وقيام  ) القضاء مطلوب ال محمول(خاصة،في عرض االمر عليه في المساتل المدنية  يرغب

فرت افاذا طالب به الدائن وتوطلب الدائن، على ينبغي ان يتم  بناء   نفيذ العيني الجبريلذا فأن الت ،المدين بإلزامالسلطة العامة 

اذا لم يطلبه الدائن،  ماا ،العينيوانما يجبره القضاء على التنفيذ ع عنه او ان يعرض التنفيذ بمقابل، شروطه فليس للمدين ان  يمتن

يحق للدائن رفض هذا  العيني حكم القضاء بالتنفيذ العيني االختياري وال بالتنفيذوانما طالب بالتعويض وعرض المدين القيام 

الحكم، واذا طالب الدائن بالتعويض فله ان يعدل عنه الى المطالبة بالتنفيذ العيني بشرط  ان  يقع العدول عنه قبل صدور التنفيذ، 

فالتنفيذ الجبري يكون بناء على طلب  ،بالتعويض اءحكم القض اذا طالب الدائن بالتعويض ولم يعرض المدين التنفيذ عيناا  ماا

كما ال يجوز لها االنتقال من نوع إلى ، كان نوعه ي الشأن، لذلك ال يجوز لدائرة التنفيذ أن تبادر من تلقاء ذاتها إلى التنفيذ أياا وذ

طلب التنفيذ كما ان ، التنفيذ المباشرآخر لم يطلبه صاحب الشأن، فال يجوز القيام بالتنفيذ غير المباشر في حين أن المطلوب هو 

  .الحقيقي واإليداع وذلك عن طريق العرض طلب التنفيذ المباشر، ال يقتصر على الدائن، بل يجوز للمدين أيضاا 

اما اعذار المدين فهو شرط ضروري إلجبار المدين على تنفيذ التزامه إذا امتنع عن التنفيذ اختياراا ، ويعتقد البعض15 أن اإلعذار 

ر المدين باإلضافة إلى ويدلل أصحاب هذا الرأي على صحة ما يقولونه بأن التنفيذ العيني يتم باختيا ،ليس شرطاا للتنفيذ العيني

ي كلتا الحالتين وف ،اتأن التنفيذ العيني قد يقع بقوة القانون كما هو الحال في نقل الحقوق العينية الواردة على منقوالت معينة بالذ

مة ذلك أن اإلعذار أمر ضروري ومقدمة الز ر،ونحن نعتقد على خالف الرأي السابق بصحة شرط اإلعذا ال حاجة لإلعذار،ف

.قبل اللجوء إلى إجباره على التنفيذ لسببين  

،امه عيناا فمن ناحية أولى ال يتصور أن يقضي القاضي بالتنفيذ العيني إال بعد مطالبة الدائن للمدين بتنفيذ التز  

                                                           
 (192، ص 2011سنهوري، ال) - 14

 

 (28، ص 2020، )التكروري - 15
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رطاا الزماا ومن ناحية ثانية فإن النص التشريعي واضح في اعتبار اإلعذار ش ،ويعتبر اإلعذار شكالا رسمياا لهذه المطالبة 

.إلمكان إجبار المدين على التنفيذ العيني  

 المطلب الثالث: خصائص التنفيذ المباشر

داء مبلغاا كون هذا االاألداء الوارد بالسند التنفيذي وقد ي الدائن جبراا لى تسليم ع ا سابقاا ان التنفيذ المباشر يعملمر معن            

 من النقود او عقار او منقول او حتى تسليم طفل.16 او االلتزام بعمل معين كإقامة بناء او إزالة حائط.

لوارد بالسند التنفيذي ألسلوب األداء اففي هذا النوع من التنفيذ ال يتم الحجز او البيع او التوزيع اذ ال يتعدى التنفيذ ووفقاا لهذا ا

 الى غيره من عناصر الذمة المالية للمدين17

لتفصيل وكما يلي:ويحظى هذا النوع من التنفيذ بمميزات تفرده عن غيره من أنواع التنفيذ األخرى والتي سوف نقوم بدراستها با  

تنفيذ عام )ليس بيد الدائن( المباشرالفرع األول: التنفيذ   

ية وهذا ما يضفي االختياري يجعل للدائن الحق في اجباره على ذلك عن طريق السلطة التنفيذ بالتنفيذان اخالل المدين            

تنحصر خيرة وهذه األأجهزتها بالسلطة القضائية الممثلة في مختلف  ان سلطة االجبار منوطة اذ ،العموميةعلى التنفيذ خاصية 

مكين الدائن من والثاني هو ت ،على شكل حكم قضائي او ما يقوم مقامه الول تهيئة سند تنفيذي للدائنا في امرين أساسياا  امهمته

بنشاط اخر  محكم من القضاء بل يجب القيا ال يقف عند اصدار الدائناذ ان حق  ،عن طريق التنفيذ الجبري اقتضاء حقه جبراا 

اقع أي إعادة التوافق بين الو ،عليهالى ما كان  القانوني المعتدى عليهالى إعادة الحق او المركز  من السلطة العامة يؤدي

نفيذ قام ن المشرع عندما وضع احكام التمن ذلك فأ وانطالقاا  ،ه مصطلح الحماية التنفيذيةيوهذا النشاط يطلق عل ،والقانون

األولوية  بسيطة وسريعة وإعطاء تقتضي وضع إجراءات تنفيذ الدائنفمن جهة نجد مصلحة  ،األطرافبمراعاة مصالح جميع 

عن طريق  ةوجشعن مصلحة المدين تقتضي ان يتم حمايته من تعسف الدائن ومن جهة فأ ،مع الحياة االقتصادية لحقه تماشياا 

فان مصلحة  ومن جهة أخرى ،إجراءات التنفيذ الجبريفي مثل الطعن  ،حسن النية في التنفيذ ع مبدأتتماشى م إجراءاتوضع 

حارس القضائي للشيء قحم في التنفيذ بسبب صفته او عالقته بالخصومة مثل البنك المحجوز لديه او الاحمايته اذا  تضيالغير تق

 المحجوز.

                                                           
والمتعلق بالمطالبة بتسليم العين المؤجرة لمالكها، مدونة االحكام 12/2/1229بتاريخ  192/20انظر حكم المحكمة العامة بالرياض بقرار رقم  - 16

مملكة ، مكتبة الرشد، الرياض، ال1، د. محمود علي عبد السالم وافي، أصول التنفيذ القضائي في النظام السعودي الجديد، ط410اإلصدار األول ص 

 .2019، ص 2012العربية السعودية، 

ذ المباشر الذي يقابل وهنا يوجد ضرورة للتمييز بين التنفيذ العيني الذي يقابل التنفيذ بمقابل في نظام المعامالت المدنية ) القانون المدني(  وبين التنفي - 17

التنفيذ العيني يقصد منه أداء المدين عين ما التزم به فان التنفيذ المباشر معناه ان  التنفيذ غير المباشر في التنفيذ القضائي وفقاا لنظام التنفيذ، فاذا كان

ن االلتزام األصلي ينصب التنفيذ الجبري على ذات االلتزام الوارد في السند التنفيذي وهو ما يعني ان كل تنفيذ مباشر يعد مطابقاا للتنفيذ العيني اذا كا

 د في السند التنفيذي والعكس من ذلك صحيح.للمدين يتطابق مع االلتزام الوار
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 الفرع الثاني: التنفيذ المباشر تنفيذ مدني

مدنية سواء كانت  ان التنفيذ الجبري يمتاز كذلك كونه تنفيذ مدني وليس جنائي، اذ ان أحكامه تم تنظيمها في نصوص           

إجرائية او كانت موضوعية، عكس التنفيذ الجنائي الذي تناولته النصوص الجنائية، وينعكس عن ذلك ان التنفيذ المدني يختلف 

عن نظيرة الجنائي من عدة نواحي، فالقاعدة العامة ان محل التنفيذ المدني هو مال المدين وليس شخصه و ان  كانت بعض 

يع االكراه البدني على شخص المدين ) الحبس(  وهذا ما سنقوم بتناوله الحقاا، اما في المواد الجنائية فان التشريعات تجيز توق

محل التنفيذ قد يكون شخص المحكوم عليه او ماله او االثنين معاا، كما ان التنفيذ العيني الجبري يهدف الى حماية المنفعة 

الى اصالح الضرر الشخصي المباشر للمجني عليه حتى ال يفكر في االنتقام بوسيلة الخاصة للدائن، بينما التنفيذ الجنائي يهدف 

أخرى من الجاني، وكما له هدف جماعي هو تحقيق حق المجتمع في توقيع العقاب ضد الشخص المحكوم عليه عمالا بمبدأ 

و خلفه العام او الخاص، وعلى هذا األساس شخصية العقوبة والجريمة، بينما التنفيذ المدني يمكن القيام به ضد المدين شخصياا ا

فان التنفيذ المدني قد يكون مصدره الحكم القضائي الذي يجبر المدين على التنفيذ، وقد يكون مصدره إرادة المدين في حالة 

نفذها وحده بعيداا التنفيذ االختياري، بينما التنفيذ الجنائي يكون دائماا مصدره القضاء على أساس ان العقوبة يحكم بها القضاء وي

وتعتبر االحكام القضائية للمحاكم المدنية اهم السندات التنفيذية بصرف النظر عن الجهة التي ، عن اطراف الخصومة الجنائية

أصدرتها سواء محاكم ابتدائية او مجالس قضائية او محكمة عليا من احكام واوامر قضائية، فال يمكن للدائن ان يباشر إجراءات 

 18 لجبري اال بعد حصوله على سند تنفيذي مستوفي الشروط القانونية.التنفيذ ا

 الفرع الثالث: التنفيذ المباشر يقع على مال المدين ال جسده

، فبعد 19هنا علينا ان نعرف انه يقصد بمحل التنفيذ هو الشيء او المال الذي يجري التنفيذ عليه بموجب السند التنفيذي          

ان كان جسم االنسان محالا للضمان العام للدائنين بما يفيد حبس المدين وبيعه في السوق واسترقاقه من قبل الدائن تطور االمر 

وأصبحت الذمة المالية هي محل الضمان العام للدائنين دون المساس بجسم االنسان، وأصبح األصل عدم جواز حبس المدين 

المدنية واقتصر الحبس على كونه جزاء ا جنائياا يوقع على المجرمين، وان كانت بعض التشريعات  لحمله على تنفيذ التزاماته

 تعتمد الحبس كوسيلة إلجبار المدين المدني على أداء التزامه. 

 المطلب الرابع: مدى تعلق قواعد التنفيذ الجبري بالنظام العام

غير المباشر قواعد متعلقة بالنظام العام، تهدف اساساا الى تحقيق الحماية تعتبر قواعد التنفيذ الجبري المباشر او             

القضائية التنفيذية للحقوق والمراكز الموضوعية الواردة في السندات الموضوعية، االمر الذي يؤدي الى استقرار المعامالت 

 ويشجع على االئتمان التجاري واالقتصادي. 

حدد األموال التي والقواعد التي ت، ظام العام ومنها قواعد االختصاص النوعي لقاضي التنفيذحيث تعتبر هذه القواعد متعلقة بالن

، مثل األموال الخاصة بالدولة ،ال يجوز التنفيذ عليها تحقيقاا للمصلحة العامة  

                                                           
 ( 29، ص 2019)عالم،  - 18

 ( 112، ص 2020)التكروري،   -19
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الغير من أوراق وكذلك عدم جواز الحجز على شهادات االستثمار وودائع االدخار والتوفير وعدم الحجز على ما للمدين لدى 

تجارية مثل الدين الثابت في االوراق التجارية او الكمبياالت تحت يد ساحبها او من سحبت عليه اال في حالة ضياعها او افالس 

 حاملها.

فالتنفيذ القضائي عبارة عن نشاط تقوم به الدولة بواسطة الجهاز القضائي ألعمال الجزاء القانوني جبراا ويتم عن طريق تدخلها 

 20المباشر في الواقع المادي ألحداث التغير الذي يقتضيه الجزاء

 وتأسيسا على ذلك فانه يترتب على تعلق قواعد التنفيذ بالنظام العام النتائج المهمة التالية: 

 ال يجوز االتفاق على مخالفة هذه القواعد او التنازل عتها. -1

 باا في البطالن وللنيابة العامة الحق في ذلك.يجوز لكل ذي مصلحة ان يتمسك بها حتى لو كان متسب -2

 على المحكمة المختصة ان تثيرها من تلقاء نفسها وتقضي بالبطالن. -4

 يجوز التمسك بها في أي حالة تكون عليها اإلجراءات الخاصة بالتنفيذ، باعتباره دفع موضوعي. -2

على حده بحيث ان كل منها يهدف الى حماية مصلحة خاصة  الى النظر الى قواعد التنفيذ كالا  21ولكن يذهب راي اخر من الفقه

لطالب التنفيذ او المنفذ ضده والغير، لذا فان اغلب هذه القواعد ال تتعلق بالنظام العام ويجوز االتفاق على خالفها وال يجوز 

عت لمصلحته الخاصة تلك للمحكمة ان تقضي من تلقاء نفسها ببطالن االجراء المخالف بل يجب ان يتمسك في البطالن من شر

 القواعد بحيث يزول البطالن اذا تنازل عنه هذا الشخص سواء بشكل صريح او ضمني.

 المبحث الثاني: كيفية التنفيذ المباشر

التنفيذ المباشر يختلف عن التنفيذ غير المباشر باعتبار ان التنفيذ الغير مباشر يقوم على أسلوب واحد وهو بيع األموال           

تحويلها الى نقود سائلة، بينما التنفيذ المباشر يدور حول مال معين وانتزاع حيازة وملكية هذا المال من المنفذ ضده وتحويلها و

الى المنفذ، او إلزام المدين بعمل معين ال يستطيع الحياد عنه، ومن هذا المنطلق سوف نتناول الطرق القانونية للتنفيذ الجبري 

 ه.وذلك بسبب اختالف محل

 المطلب األول: االلتزام بإعطاء شيء

او االلتزام بتسليم منقول معين وااللتزام بإعطاء مبلغ معين من  22ومثال على ذلك االلتزام بنقل ملكية وتسليم عقار           

 كان محل السند التنفيذي هو تسليم شيء، ورفض المدين تسليمه بإرادته، فإذا، النقود بعملة معينة

                                                           
 ( 122، ص 1892)راغب، - 20

21 - https://www.mdrscenter.com 

ور التنفيذ يكون تنفيذ اخالء العقار بخروج المأمور الى موقع العقار في اليوم التالي لمضي خمسة أيام من تاريخ اإلبالغ بأمر التنفيذ، ويقوم مأم - 22

السعودي، مرسوم ملكي رقم من نظام التنفيذ  92بتسليم العقار للمنفذ له، وله استخدام القوة الجبرية لدخول العقار إذا استدعى االمر ذلك، انظر المادة 

 .2002لسنة  24من قانون التنفيذ الفلسطيني رقم  114، وانظر كذلك المادة 1244( لسنة 24)
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 إثباتأما إذا كان الشيء غير ظاهر للعيان، تتاح الفرصة للمدين  ،فإنه ينزع منه ويسلم للدائن ،للعيان وكان هذا الشيء ظاهراا  

 دم التسليم ناشئا عن سبب أجنبي أي ال أن هذا الشيء قد تلف أو هلك أو ضاع، فإن عجز عن ذلك ولم يقدم أدلة كافية، ولم يكن ع

وإذا كان الشيء محل التنفيذ قد تم نقل حيازته إلى شخص آخر بعد  ،يد له فيه، فيجوز إجباره على التسليم عن طريق حبسه

يؤثر في المعاملة التنفيذية، بل يستخدم ذات  ازة العين إلى شخص غير المدين، لنالحكم، فإن تبدل اليد في هذه الحالة ونقل حي

أشخاص آخرون غير المدين و ارجعوا  إخالؤهفإذا وجد في المحل الو اجب  ،يد الحائز الجديدهذا الشيء من  الستردادالسند 

التنفيذ أي مستند  ا لقاضي يقدمواولم  ،هي بإعارة أو إيجار منه نماللمحكوم عليه وا دائرة التنفيذ مدعين أن إقامتهم ليست تبعاا 

 .ميلتفت إلى ادعائه وال مإخالءهيثبت وجودهم المستقل عن المحكوم عليه، فإنه يتم 

فان كان معين بالذات  ،النوع بالذات اوالشيء معين هذا وهنا قد يكون  ،سواء عقار او منقول ملكية شيء االلتزام بنقلكما ان 

العقد بالسجل اال بتسجيل اما ان تعلق االمر بعقار فال يتم التنفيذ  ،وكان منقوالا فان التنفيذ العيني كنقل الملكية يتم بمجرد العقد

 23.، اما في الشيء المعين بالنوع كمقدار من األرز فال يتم التنفيذ العيني اال بالفرزالعقاري

 المطلب الثاني: االلتزام بالقيام بعمل

وفقا  اذا كان محل التنفيذ فعالا او امتناعاا عن فعل ولم يقم المنفذ ضده بتنفيذ التزامه خالل خمسة أيام من تكليفه بذلك          

)الشرطة( للقيام بما يلزم من اجراءات للتنفيذ، وذلك ما لم االمر باستعمال القوة المختصة  ألحكام النظام، فعلى قاضي التنفيذ

وواضح من ذلك ان االلتزام بقيام بعمل معين مثل اغالق محل او ردم حفرة او إزالة  24،بنفسهيتطلب التنفيذ ان يقوم به المدين 

امتناع المدين عن التنفيذ بعد  عندتحقيق معنى التنفيذ الجبري، لهنا يلجا الى القوة الجبرية بواسطة الشرطة وذلك  ،ضرر

 وفي حالةتم االتفاق عليه،  بناء بترميمااللتزام ايضاا ومثال على ذلك   ،أعذاره، اال اذا كان التنفيذ يمس الحرية الشخصية للمدين

ويطالب كما لو كان البناء آيل للسقوط ثم يعود  ،يستكمل الترميم على نفقته دون الرجوع للقضاءاالستعجال يجوز للدائن ان 

في ذلك مساس بحرية المدين، لذلك إذا   اذا كانيجوز التنفيذ الجبري أال حيث، الواقع عليه وعن الضررعما أنفقه  بالتعويض

رفض المدين القيام بالعمل جاز للدائن أن يطلب إذنا من القضاء بالقيام بالعمل على نفقة المدين أو تنفيذه دون إذن إذا استوجبت 

يذه وفق أحكام ئي متفق عليه بينهما، فيطالب الدائن بتنفازوقد يكون هناك شرط ج ،ويض النقديالضرورة، كما له أن يطلب التع

كما لو كان التزام المدين هو بناء جدار، فيجوز لدائرة التنفيذ  إذا لم تكن شخصية المدين محل اعتبارأي انه  ،الجزائيالشرط 

، إما أن يعجل الدائن االلتزاموبالنسبة لنفقات تنفيذ هذا  موا ببناء الجدار على نفقة المدين،بناء على طلب الدائن جلب عمال ليقو

النفقات ويتم تحصيلها من المدين وردها إليه، فإن رفض الدائن ذلك، تقدر دائرة التنفيذ هذه النفقات التي يحتاجها التنفيذ  هذه

، اما اذا كانت العيني بواسطة خبراء، ثم تتولى تحصيلها عن طريق حجز بعض أموال المدين وبيعها بما يكفي لنفقات التنفيذ

ب التزم ألداء حفل او رسام التزم لرسم لوحة ، وابدى امتناعه عن التنفيذ فعندها يجوز شخصية المدين محل اعتبار كمطر

 اللجوء الى التنفيذ غير المباشر. او 25التزامه ذاللجوء الى الوسائل اإلجرائية لحمل المدين على تنفي

 

                                                           
 (99بدون تاريخ نشر، صالباقي،  ( وكذلك )عبد18، ص 2011، )السنهوري 23

 انظر المادة الثامنة والستين من نظام التنفيذ السعودي، )المرجع السابق(.  - 24

 من نظام التنفيذ السعودي. 18ة الماد - 25
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 لالمطلب الثالث: االلتزام باالمتناع عن عم

د قالمنتجة المتعاالتزام ممثل بعدم الظهور مع شركة غير الشركة  إفشاء سر مهني معين،اللتزام بعدم ومثال على ذلك ا          

 عن عمل بموجب سند تنفيذي نافذ في مواجهته ورفض إزالة ما وقع منه مخالفاا  باالمتناعمه فإذا أخل المدين بالتزا ،معها

ويمكن القيام به من  ،القيام بعمل فهو إيجابي يظهر على الواقع، عكس تهعلى نفق ، تقوم دائرة التنفيذ بإزالة ما وقع مخالفاا التزامه

 نهبأي وسيلة أخرى، كما  يمكن أن نستعيض عن ذلك فانهإذا لم يقم به المدين من نفسه  لالمتناعلذلك فإن التنفيذ العيني  ،غيره

التي  اآلثار زالهاسوى  يكون ممكناا   ، فالعيناا  يجدي في تنفيذ االلتزام لنذلك ن اال ا ،هه على ذلك بواسطة حبسهيجوز إكرا

ما وقع  ويجدر التنويه هنا أن أزاله ،نعن طريق إزالتها على نفقة المدي ، وذلكباالمتناع التزامهترتبت على مخالفة المدين 

عن عمل مادي، كعدم البناء أو عدم فتح نافذة مطلة على بيت  باالمتناعم المدين لمدين يكون فقط عندما يكون التزامن ا مخالفاا 

عن عمل غير مادي  باالمتناعأما إذا كان التزامه  ،النافذة إغالقجاره، وفي هذه الحالة يمكن إزالة آثار المخالفة بإزالة البناء أو 

يمكن أن تكون بالتنفيذ المباشر بل بالتنفيذ غير  لة آثار المخالفة الازا ن، أو عدم إفشاء أسرار العمل، فأبعدم المنافسة كااللتزام

 26.المباشر عن طريق التعويض

من نظام التنفيذ السعودي والتي جاء فيها "...... وإذا لم يحضر من بيده العقار  92ومن صور االمتناع عن العمل ما بينته المادة 

ويأمر قاضي التنفيذ ببيعها بعد شهرين ما لم  ،الخازن القضائي او امتنع عن تسلم المنقوالت التابعة له، فتسلم هذه المنقوالت الى

"، حيث نالحظ ان المشرع السعودي قد حدد مدة معينة لبيع هذه األموال إذا لم يتسلمها الحائز وتوضع القيمة في حساب المحكمة

 المشرع السعودي ان ، كما نفقات ا كان المحافظة عليها يستلزموهي مدة طويلة بعض الشيء خاصة إذ ،يتسلمها من بيده العقار

حصر بيع هذه المنقوالت بان تكون عرضة للتلف او كانت قيمتها ال تتحمل نفقات خزنها او كانت قيمتها التقديرية ال تزيد عن 

لتلف، حيث تباع خمسين الف لاير، اما بالنسبة لمصروفات الحفظ فقد حصرها المشرع السعودي بالمنقوالت التي يسرع اليها ا

 28.، بينما لم يضع المشرع الفلسطيني مثالُ اية اعتبارات الستيفاء تلك الرسوم27ثمنها قيمة المصروفاتمن  المنقوالت ويستوفى

 المبحث الثالث: الوسائل القانونية إلجبار المدين على التنفيذ

التنفيذ الجبري ليس دعوى قضائية رغم انه يجري بواسطة القضاء، وعليه فهو ال يستلزم تقديم صحيفة دعوى           

، رغم انه يجري تحت اشراف ادرة التنفيذ القضائي، ولكنة يستلزم بالضرورة وجود طلب (عريضة دعوى بالمعنى الدقيق)

انما يقيد في سجل خاص بطلبات ويقيد في سجل الدعاوى القضائية، يقدم من ذوي الشأن وهذا الطلب ال )مقدمات التنفيذ( تنفيذ 

 .التنفيذ

افضاا تنفيذ التزامه فان التنفيذ يكون على نفقة هذا األخير على تعنته ر وأصرين بالتنفيذ دفاذا ما قدم الدائن سند تنفيذي يلزم الم

 ، ربواسطة شخص اخ وامدين من قبل الدائن ذلك ال

                                                           
 ( 119، ص 2020، )التكروري - 26

 من الالئحة التنفيذية لنظام التنفيذ السعودي. 92/9و 92/9انظر المواد  - 27

من قانون التنفيذ الفلسطيني والتي جاء فيها" .... وكان امر المحافظة عليها يستلزم نفقة، فيتم تبليغه خالل مدة معين لمراجعة دائرة  19انظر المادة  - 28

 ظ الباقي امانة له".التنفيذ الستالمها، فاذا لم يلتزم بذلك، تباع بالمزايدة، وتقتطع من اثمانها قبل كل شيء نفقات المحافظة والمزايدة ويحف
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المقاول عن استكمال البناء او المشروع المتعاقد عليه مع صاحب العمل فللدائن الحصول على حكم قضائي يلزم كما لو امتنع 

هذا المقاول بالقيام بما هو واقع على عاتقه وان رفض هذا المقاول التنفيذ يجوز استكمال هذا العمل بواسطة مقاول اخر وعلى 

 نفقة المقاول األول.

خصياا اي كانت طبيعة االلتزام تقوم على االعتبار الشخصي للمدين وامتنع شالعمل يتطلب تدخل المدين  ولكن ماذا لو كان تنفيذ

 التزامه.المدين عن تنفيذ 

في هذه الحالة يملك قاضي التنفيذ عدة وسائل لتهديد المدين وحمله على التنفيذ في حال امتناعه عن التنفيذ مع قدرته عليه من 

 الغرامة التهديدية وحبس المدين نظامومن هذه الوسائل 

 المطلب األول: الغرامة التهديدية

التنفيذية م األشخاص الذين تسند إليهم مهام السلطة التنفيذ، وهبأشخاص الدولة الطرف الثالث في التنفيذ ممثله  تعتبر         

ويجوز له أي قاضي  ،بأعمال التنفيذ لغرض اقتضاء حق الدائن، حيث ان قاضي التنفيذ هو المختص بحل إشكاليات التنفيذ للقيام

فالدعاوى التي تنشا بسبب 29التنفيذ ان يطلب إيضاحات من القاضي الذي أصدر الحكم بشأن أي غموض او بشأن كيفية تنفيذه.

 30.يةتنفيذزعات بتوافر شروط صحته، هي منا التنفيذ وتتعلق

من نظام التنفيذ السعودي على انه إذا تعذر التنفيذ باستخدام القوة المختصة او اقتضى التنفيذ قيام المدين به  18نصت المادة وقد 

بنفسه ولم يقم بذلك، فلقاضي التنفيذ ان يصدر حكما بغرامة مالية ال تزيد على عشرة االف لاير يوميا تودع في حساب المحكمة 

 31ل يوم يتأخر فيه المنفذ ضده عن التنفيذ ولقاضي التنفيذ الحق في الغاء الغرامة او جزء منها إذا بادر المنفذ ضده بالتنفيذ.عن ك

لم يتطرق المشرع السعودي لتعريف الغرامة التهديدية، باعتبار ان التعريف ليس من وظيفة المشرع بل من اختصاص الفقه، 

ون ذلك التنفيذ يكعيناا عندما ال  وسيلة غير مباشرة لحمل المدين الممتنع عن تنفيذ التزامه حيث عرفها جانب من الفقه بانها

نفذه المدين شخصياا وذلك بان يصدر القاضي قراراا ضد المدين يوجب قيامه بالتنفيذ العيني في مده  إذاممكناا او مالئماا اال 

 32فيها عن التنفيذ يتأخر وحده زمنية عن كل على سبيل التهديد وبفرض غرامة معينة عليهمحدودة 

ثم يحل محله حكم  حكم وقتي يتزايد مع استمرار المدين وتعنته على االمتناع عن التنفيذ ابانه افعرفهاما جانب اخر من الفقه 

ر الذي لحق مقدار الضر في التنفيذ مراعياا  تأخيرهلجمع مبلغ الغرامة النهائي وتقدير التعويض الذي يتحمله المدين عن  نهائي

 33بالدائن.

                                                           
29 - https://www.startimes.com/?t=30608230 

 .2، قانون التنفيذ األردني، المادة 1نظام التنفيذ السعودي، المرجع السابق، المادة  - 30

 نظام التنفيذ السعودي، المرجع السابق. - 31

 (98، ص 2002، والرحو، )ذنون - 32

 (81، ص 2012)العربي،  - 33
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حيث يالحظ على هذا التعريف انه جعل الحكم بالغرامة التهديدية حكماا نهائياا ال وقتياا وعند تصفيتها يسقط القاضي مبلغها عن 

المدين إذا نفذ التزامه ويطالبه فقط بالتعويض عن التأخير في تنفيذ التزامه كما ال يضيف القاضي اي من الغرامة التهديدية 

 .للتعويض

وتتميز الغرامة التهديدية بانها وسيلة تهديدية ال يأخذ قاضي الموضوع عند فرضها مقدار الضرر الذي لحق بالدائن بسبب عدم 

 .34التنفيذ

فالقاضي غير ملزم بتسبيب حكمه وتوضيح األسس التي اعتمد عليها  ،تقديرية في تحديد قيمة الغرامة التهديديةسلطة لقاضي ول

عن التنفيذ، أو  المدينفال يشترط مثالا أن تكون قيمة الغرامة التهديدية مقاربة للضرر الناتج عن تأخر  ،يمة الغرامةفي تقرير ق

 ،في ان يخفض قيمتها أو يرفعهاوله سلطة على التنفيذ،  المدينعدم التنفيذ، فقد يحددها القاضي أكثر من قيمة الضرر إلجبار 

 35.وال يتقيد فيه بمراعاة القدر الذي يرى أنه منتج في تحقيق غايتها ياا فالقاضي إذن يقدرها تقديرا تحكيم

من تقضي بها المحكمة بناء على طلب أحد أطراف الدعوى في مواجهة الطرف المخل اللتزامه، والمتض التهديدية الغرامة و 

لمحكمة بالغرامة التهديدية القيام بعمل يكون فيه شخصية المتعاقد محل اعتبار في العقد، بحيث يتعنّت بتنفيذ التزامه فيأتي حكم ا

لكسر تعنّته واجباره على تنفيذ التزامه، ووفقاا لنصوص نظام التنفيذ السعودي،36 اذا كان تنفيذ االلتزام عيناا ممكناا  وكان مما 

دار حكماا بغرامة مالية لقاضي التنفيذ اصوامتنع المدين دون عذر عن التنفيذ العيني جاز  للتنفيذيستلزم تدخل المدين شخصياا 

غرامة التهديدية ويعود تقدير المتنع فيه عن التنفيذ توقع على المدين بمقدار معين ال يزيد عن عشرة االف لاير عن كل يوم ي

ية فرض للقاضي بما يتناسب وتحقيق الغاية منها، وتدرج ضمن نصوص القانون المدني في قوانين بعض الدول، وإّن غا

ميزه عن ي الغرامة التهديدية هي الضغط على الملتزم بالعمل لتنفيذ التزامه حسب ما يمليه عليه التزامه في العقد وهذا ما

شترط لفرض ، اال ان يالتعويض الذي تكون الغاية منه جبر الضرر بعد تحقق حدوثه نتيجة عدم تنفيذ االلتزامات التعاقدية

 الغرامة التهديدية عدة شروط وهي:

ال و الحه كما أي انه يجب ان يكون هناك التزام محدد يرفض المدين تنفيذه ،عدم وفاء المدين بالتزامه العينيالشرط األول: 

ذ االلتزام وه ،مسكنه دون سبب المستأجر لاه الى مجاريها او عدم التدخل في دخويإعادة الم بالنسبة لمن صدر ضده حكم يلزمه

المدين مثل القيام  كانت هذه االستحالة بفعل ولكن اذا كان مستحيل على المدين تنفيذ التزامه العيني سواء العيني ال يزال ممكناا 

اللتزام وال باالمتناع عنه ولم يعد ممكناا الرجوع عنه او ان االستحالة كانت لسبب خارجي فهنا يبطل ا لاللتزامبفعل مخالف 

ة يمكن وفي هذه الحال ،غرض منه وهو اجبار المدين على التنفيذ المحددألنه لن يحقق المجال للحكم عليه بالتهديد المالي 

 المطالبة بالتنفيذ من خالل التعويض .

                                                           
  (1002، ص 2022 ،)الجعيدي - 34

 (911، ص 2011، )السنهوري - 35

 من نظام التنفيذ السعودي. 18المادة  36
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تخدامها ان حيث ال يكفي الس ،حيث يحدد هذا الشرط نطاق اللجوء الى الغرامة التهديدية ،تدخل المدين الجبري الشرط الثاني:

اال اذا قام  باا من ذلك ينص على ان التنفيذ المحدد لهذا االلتزام ليس ممكناا او مناس وبدالا يكون هناك التزام يمكن تنفيذه عيناا 

ممكن او غير ير المدين بنفسه القيام بذلك ما لم يتم من قبل المدين نفسه بأداء ذلك وعلى ما تقدم اذا كان أداء االلتزام العيني غ

ليه ان يدفع ل وعلزام المدين على القيام بذلك العمبل المدين نفسه يجوز للدائن ان يحصل على حكم بامناسب ما لم يكن من ق

يه ما حيث يمكن ان يقال ان االلتزام بعمل هو المجال الوحيد الذي يمكن ان يطبق عل ،الزامية اذا امتنع عن ذلك يةمالغرامة 

  لة او مع رسام مشهور لعمل لوحة.حف ألحياءمع مطرب  التعاقديعرف بالتهديد المالي مثل 

الشرط الثالث: الزام الدائن بدفع غرامة التهديد، حيث انه يجوز للمحكمة ان تحكم من تلقاء نفسها بغرامة التهديد اذا رات ان 

شروطها مستوفاه37 وللدائن ان يطلب الحكم فيها في أي حالة من األحوال وله ان يطلب ذلك ألول مرة امام محكمة االستئناف، 

سيلة و هو مجردعن حكم التنفيذ المحدد بل مستقالا  الطلب ال يعتبر جديداا على أساس ان هذا الحكم ليس حكماا حيث ان هذا 

ها المشرع التي يسمح ب الوسائلومن حقه ان يلجا من تلقاء نفسه الى ما يراه من األخير يضمن بها القاضي تنفيذ هذا الحكم 

تقضي به حتى  ليفريق من الفقهاء بانه يجب على الدائن ان يطلب وبشكل صريح التهديد الما يرىبينما  ،لضمان تنفيذ احكامه

شروط  اذا ما توافرت وتحكم بأكثر ما يطلبه الخصم جوز للمحكمة ان ي ال هنظام المرافعات ان فيحيث ان األصل  ،المحكمة

ال رقابة للمحكمة في الحكم فيها من عدمه و التقديريةالحكم فيها يترك لقاضي التنفيذ السلطة  الدائنوطلب  التهديديةالغرامة 

لمركز المالي يراعى فيه ا تحيكمياا  ويكون تقدير الغرامة تقديراا ، من مسائل الواقع أي المسائل الموضوعية ألنهاالعليا عليه 

 للمدين ودرجة تعنته دون النظر الى الضرر الذي اصاب الدائن38

 المطلب الثاني: حبس المدين

رضت او ف ،عدم إمكانية استعمال القوة المختصةعند من نظام التنفيذ السعودي حالة حبس المدين  90اوضحت المادة            

غرامة مالية على المنفذ ضده ولم ينفذ خالل المدة التي يحددها قاضي التنفيذ جاز له ان يصدر امرا بحبس المنفذ ضده إلجباره 

 على التنفيذ.39

ذه الوسيلة تزام وقد مرت هيقصد بحبس المدين سلب حريته وايداعه في مؤسسات عقابية لحمله على تنفيذ ما عليه من الو 

في حاالت  اليها اال المختلفة حيث انتهي الوضع الى اعتبار انها وسيلة تهديد ال يلجأ نظم القانونيةبتطورات تاريخية من خالل ال

.محددة وبضوابط قانونية  

 ،مته من دينوالوفاء بما في ذالحبس التنفيذي هو وسيلة الهدف منها الضغط على المدين من أجل إكراهه على تنفيذ التزامه ف

زم به، والسبب فيه وذلك بحرمانه مؤقتا من حريته، وهو وسيلة من وسائل التنفيذ الجبري لقهر المدين على القيام بالوفاء بما الت

 .هو الدين أما الغاية منه فهي الضغط على شخصه وحمله على الوفاء بدينه40

                                                           
 من نظام التنفيذ السعودي. 18المادة   - 37

 (14، ص 1884، )سلطان - 38

 من نظام التنفيذ السعودي.  90المادة    - 39
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وفي النظام السعودي يصدر قاضي التنفيذ حكماا  بحبس المدين في حال إذا ثبت له امتناعه عن التنفيذ ويستمر الحبس حتى يتم 

التنفيذ،41 وفي التعديالت األخيرة وهي ان مدة الحبس ال تزيد عن ثالثة أشهر ويكون التمديد بعد االستجواب لمدة مماثلة او مددة 

 بالغ رراض وضمان عدم تضرر المدين اإلجراءاتوذلك ضبطاا إلجراءات الحبس وعدم تفاوت  أشهرمتعاقبة ال تزيد عن ثالثة 

 90في المادة  وقد نص النظام السعودي على حبس المدين في موضوعين مختلفين األول حال تنظيمه للتنفيذ المباشر بذلك

 والثاني حال تنظيمه لمماطلة المدين في التنفيذ المباشر بامتناعه عن التنفيذ وامتناعه عن اإلفصاح عن أمواله في المادة 42.21

ى أهميته حيث يعد حبس المدين من وسائل التنفيذ الجبري الهدف منها هو الضغط على مدين مماطل للوفاء بدينه ونظراا ال 

الة ولكن ال اذ انها وسيلة مجدية وفع ،الحبس إليقاعلكونه يمس الحرية ويقيدها وضعت إجراءات محددة وشروط ينبغي توافرها 

ن انها وفرت القوانين بموضوع حبس المدي وقد حرصتوظهر تعنت المدين األخرى يلجا اليها اال اذا لم تجدي وسائل التنفيذ 

س المدين اذ انه ليس بمجرم ومنعت حب ،الجرائم الجزائية ضمانات للمدين المحبوس منها حبسه بمعزل عن غيره من مرتكبي

ج ناجح مع الحرية والكرامة اإلنسانية وانه عال عرفة الى ان حبس المدين ال يتعارضوينبغي م ،لمعسر الذي ثبت اعسارها

الى  هتنفيذ يؤديال و ،نهيدإلجباره على الوفاء بووسيلة مجدية للحد من مماطلة المدين وانه ليس غاية لذاته بل وسيلة وقتيه 

  ة لحين سداد الدين.قى الذمة مشغولقضاء الدين بل تبان

ب قدرة المدين وينتهي الحبس بمجرد وفاء المدين بالدين الوارد بالسند التنفيذي او بإجراء تسوية لسداد ذلك الدين، وبحس

لهذا  زمةالالالمادية، ولكن ماذا لو تحسنت أحوال المدين المادية بعد اجراء التسوية المطلوبة، واستطاع الدائن تقديم األدلة 

ي التنفيذ ، فهل يجوز للدائن الطلب من قاض.... الخأمواال كثيرة من ميراث او وصية  اليه ، كان يكون المدين قد وصلالتحسن

؟مرة واحدة المبلغالمدين بالوفاء بكامل  إلزاماجراء تعديل على التسوية او الطلب من المحكمة   

لى الدين هنا أرى إمكانية تقديم طلب التعديل او الحصول علم االحظ أي نص في نظام التنفيذ السعوي عالج هذه الحالة، ومن 

  كدفعة واحدة، طالما ان التسوية اصالا وجدت لموازنة بين مصلحة الدائن وقدرة المدين المادية. 

ذا كمل ا هوقد ثار خالف حول إمكانية تكرار حبس المدين كل سنة طالما لم يقم بتسديد الدين، حيث ذهب راي من الفقهاء ان

المدين مدة الحبس فال يجوز حبسه ثانية ألجل ذات الدين حتى بعد انقضاء السنة التي حبس خاللها الن النص جاء على 

 االطالق،43 ولكن يرى جانب اخر من الفقه الى ان عدم جواز الحبس مرة ثانية يقتصر على السنة التي حبس فيها فقط،

                                                                                                                                                                                                   
 (290، ص2020، )التكروري -40

 من نظام التنفيذ السعودي. 94المادة  - 41

 (22 ، ص2002)القصاص،  - 42

الخذ بعين ال يجوز حبس المدين ثانية من اجل نفس الدين بعد االفراج عنه سواء بموافقة المحكوم له او النتهاء مدة الحبس المحكوم بها عليه، مع ا - 43

نفيذ بتقسيط الدين المحكوم به ان يعتبر كل قسط االعتبار ما جاء في المادة السابقة يجوز لقاضي التنفيذ إذا كان قد صدر قرار من المحكمة او قاضي الت

 41من قانون التنفيذ األردني، رقم  22من قانون التنفيذ الفلسطيني )المرجع السابق(، وانظر كذلك المادة  129من هذه األقساط ديناا مستقالا، انظر المادة 

 المعدل. 1891لسنة  (14، وكذلك قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري رقـم )2002لسنة 
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المدة ليست مدة محكومية جزائية حتى يوم، فهذه  81في السنة الواحدة هي  أي ان المقصود هو ان مدة الحبس القصوى 

 تنقضي، بل هي مدة حبس تنفيذي تتكرر سنويا طالما لم يتم تسديد المبلغ المحكوم به44

لة اعطائه مهولكن اذا كان القانون خالي من روح القانون فلن تكون فيه رحمة وتقديم مستندات واثباتات تثبت عجزه المادي و

لحالة يلجا هذه الدفع المبلغ وهو يماطل ففي و الصواب واذا كانت لدية القدرة وهذا ه ،لدفع مستحقاته المالية للدائن تناسبه

للقانون، واتفاقية العهد الدولي لحقوق االنسان تمنع حبس المدين45، والدول التي وقعت على هذه االتفاقية ال يحق لها حبس 

ولذلك تحتاج  ،هال يوضع في السجن مهما كان المبلغ الذي علييها وهي اتفاقية تساعد المدين باوالسعودية ليس عضوا ف ،مدينال

اسرته وهو في  هقدالسعودية ان توقع على هذه االتفاقية الن الكثير يوضع في الحيس بسبب قروض مالية وتفالمملكة العربية 

ولذك  ،ع مستقبلهميلة التي يقضيها في السجن وبعضهم يخسر زوجته وأوالده ويضيبسبب السنوات الطو السجن ويخسره الوطن

.لدينحبس مدين له اضرار كثيره في المجتمع وهذه االتفاقية تساهم في جعله ال يوضع في السجن واعطائه مهله لسدا ا  

 :الخاتمة

، لذا ن ما التزم بهبعي أي ان يلتزم المدين العينيهو التنفيذ االصل فيها تنفيذ االلتزامات خلصنا في نهاية هذه الدراسة ان        

كما أنه حق  ،ويضوينفذ التزامه بطريق التع هو حق للدائن فال يستطيع المدين أن يعدل عنه أذا كان ممكناا  العينيالتنفيذ فان 

هو االصل فأن للدائن  العيني وان كان التنفيذ انه اال ،بمقابلويطالب المدين بالتنفيذ  العينيالتنفيذ  للمدين فليس للدائن ان يرفض

العيني، وقد تتبعنا في هذه يذ فيها شروط التنف ال تتوفر التيالحاالت  فيللتنفيذ وذلك  احتياطيان يلجأ الى التنفيذ بمقابل كطريق 

ي التنفيذ الجبري ملية التنفيذية فبيان اية إشكاليات قد تواجه المنفذ او المنفذ ضده او السلطة التنفيذية عند اجراء العالدراسة 

ية من العملية المباشر، واالخطاء التي تقع خالل عملية التنفيذ وما مدى قدرة األنظمة والتشريعات الحديثة لتحقيق تلك الغا

.التنفيذية مع مراعاة االختالفات في وجهات النظر بين المشرع السعودي وغيره من التشريعات المقارنة  

 :النتائج

وبذلك اغلقق البقاب حقول أي خقالف  ،من نظام التنفيذ السعودي 18لمادة نظم المشرع السعودي احكام الغرامة التهديدية في ا -1 

، بحيقث جعقل المشقرع السقعودي فقرض الغرامقة التهديديقة مقن ضقمن فقهي متعلق بموضوع التنظقيم الققانوني للغرامقة التهديديقة

 بطلب من الدائن كما هو الحال في بعض التشريعات المقارنة. صالحيات قاضي التنفيذ وكذلك الغائها وليس

نالحظ ان المشقرع السقعودي ققد حقدد مقدة معينقة لبيقع األمقوال الموجقودة داخقل العققار محقل التنفيقذ، إذا لقم يتسقلمها مقن بيقده  -2

السعودي حصقر بيقع هقذه  العقار، وهي مدة طويلة بعض الشيء خاصة إذا كان المحافظة عليها يستلزم نفقة، كما ان المشرع

المنقوالت بان تكون عرضة للتلف او كانت قيمتها ال تتحمل نفقات خزنها او كانت قيمتها التقديرية ال تزيد عقن خمسقين ألقف 

                                                           
 (421، ص 2012،)عبد الحميد - 44

، والتي جاء فيها " ال يجوز سجن أي 1811من اتفاقية العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لإلنسان والموقعة عام  11انظر المادة  - 45

الميثاق العربي لحقوق االنسان، المعتمد من قبل القمة العربية  من 19انسان لمجرد عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدي"، وانظر كذلك الى نص المادة 

 ، والتي جاء فيها" ال يجوز حبس شخص ثبت قضائياا اعساره عن الوفاء بدين ناتج عن التزام تعاقدي"2002السادسة عشر، 
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لاير، اما بالنسبة لمصروفات الحفظ فقد حصرها المشرع السعودي بالمنقوالت التي يسرع اليها التلف، حيث تباع المنققوالت 

 منها قيمة المصروفات.ويستوفى من ث

 :االقتراحات

والتي تمنع حبس اتفاقية العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لإلنسان انضمام المملكة العربية السعودية الى   -1

فعالية ورحمة  أكثرالمدين على دين مدني، وذلك حماية للمدين من انقطاع رزقه وتشريد أوالده، واللجوء الى طرق أخرى 

 لتحصيل حق الدائن.

ان ينص المشرع السعودي صراحة على عدم جواز حبس المدين إذا كان الدين واقع بين األصول والفروع او بين االخوة  -2

 وذلك للمحافظة على تماسك االسرة.

ح له بالمشاركة في تقديرها، السماح للدائن بطلب فرض الغرامة التهديدية على المدين، إذا توافرت شروط فرضها، والسما -3

 مما يسهم في تعزيز الثقة في التعامالت المالية.
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Factors of job dropout among employees in private sector institutions in Sudan  
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 :صالملخ

الحد من  ةكيفيعن  لى التسرب الوظيفي من القطاع الخاص في السودان، فضالإتتمركز مشكلة البحث حول العوامل التي تؤدي 

هذه الظاهرة. هدفت الدراسة الى التعرف على مدى تأثير التسرب الوظيفي على أداء مؤسسات القطاع الخاص في السودان، وأهم 

األسباب التي تؤدي إلى تسرب الموظفين، والكشف عن الدور الذي تلعبه بعض المتغيرات كالعمر والحالة االجتماعية والمؤهل 

ي بروز ظاهرة التسرب، وكذلك األثر الذي يتركه التسرب الوظيفي على مؤشرات األداء بمؤسسات العلمي ومقدار الراتب، ف

القطاع الخاص. وقد تم اتباع المنهج الوصفي التحليلي؛ لمالئمته لطبيعة الدراسة، واستخدم الباحث )االستبانة( كأداة لجمع البيانات. 

ينة عشوائية من إدارات بعض هذه المؤسسات، وقام الباحث بسحب عينة مكونة ونظراً لكبر مجتمع الدراسة فقد تم االعتماد على ع

مدرمان( بطريقة احتمالية. وتوصلت أ( من موظفي الشركات الهندسية االستشارية بمدن )الخرطوم، الخرطوم بحري، و044من )

أكبر مقدار من تسرب الموظفين، أما العوامل يفسر المعاملة مع الرؤساء في العمل الدراسة إلى العديد من النتائج أهمها: أن عامل 

ها، مندراسة توصيات ال واختتمتالمادية والحوافز فقد حلت في المرتبة الثانية من حيث نسبة التباين في تفسير تسرب الموظفين. 

لمتبادل ااالحترام ضرورة ترسيخ سياسة  ،ضرورة وضع استراتيجيات مدروسة من قبل القطاع الخاص للحد من نسبة التسرب

 االهتمام بالجوانب المادية كاألجور والحوافز والمكافآت. . فضال عنبين الرؤساء والمرؤوسين

 السودان.التسرب الوظيفي، الموظفين، المؤسسات، القطاع الخاص،  الكلمات المفتاحية:
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Abstract: 

The research problem centers around the factors that lead to job dropout from the private sector 

in Sudan, as well as how to reduce this phenomenon. The study aimed to identify the extent of 

the impact of job dropout on the performance of private sector institutions in Sudan, and the most 

important reasons that lead to employee dropout, and to reveal the role that played by some 

variables such as age, social status, educational qualification and salary amount in the emergence 

of the dropout phenomenon. As well as the impact of job dropout on the performance indicators 

of private sector institutions. The descriptive analytical approach was followed for its suitability 

to the nature of the study. A questionnaire tool was used to collect data. Given the large 

population of the study, a random sample of the administrations of some of these institutions was 

relied upon, and a sample of (400) employees of consulting engineering companies in the cities 

of (Khartoum, Khartoum North, and Omdurman) was selected in a probabilistic manner. The 

study revealed that the treatment with superiors at work place explains the largest amount of 

employee dropout, while material factors and incentives ranked second in terms of the percentage 

of variance in the interpretation of employee dropout. The study concluded with 

recommendations, including the need to develop well-studied strategies by the private sector to 

reduce the dropout rate, and the need to establish a policy of mutual respect between superiors 

and subordinates. As well as paying attention to material aspects such as wages, incentives and 

rewards. 

Keywords: Job Dropout, Employees, Institutions, Private Sector, Sudan. 
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 :مقـدمــة .1

األمثل لكافة الموارد المتاحة لديها بما في  االستغاللمن خالل  وازدهارهاتسعي الدول والمجتمعات إلي زيادة نموها االقتصادي، 

ذلك المورد البشري وذلك من خالل إيجاد توافق بين القطاعين العام والخاص إذ ال يمكن ألحدهما النجاح دون مساعدة اآلخر، 

نه مهما تعاظمت إ( 39م:3991الطيب، )بان أوقد  أغلي االستثمارات جميعاً فهو هدف التنمية.ويعتبر العنصر البشري هو 

 ستغاللهاااإلمكانيات الطبيعية والمالية والفنية فهي تصبح كماً قليل الجدوى ما لم تتوفر القدرات والمهارات البشرية التي تحسن 

 وتوظيفها. 

قد اوضح األداء الوظيفي وذلك لتحقيق األهداف المنشودة بكل يسر وسهولة، ووتسعي الشركات دائماً إلى رفع كفاءة 

األداء الوظيفي يتأثر سلباً إذا ما تسربت أعداد من القيادات ومن الموظفين األكفاء ذوي الخبرات ( بأن 5م، ص3999)االسمري،

تسبب سياألمر الذي من المستويات األقل تأهيالً والتأهيل العلمي والتدريب الجيد، مما يؤدي إلى وجود موظفين وقيادات إدارية 

في حدوث آثار سلبية خصوصاً مع استمرار تزايد أعداد الموظفين المتسربين والخسائر المباشرة وغير المباشرة التي يتكبدها 

 القطاع الخاص الذي ينتمي اليه المتسرب.

وية على الفرد والتنظيم، فهو يكلف المنظمة مادياً ومعنوياً، التسرب الوظيفي يمثل مشكلة إدارية كبيرة، لها عواقب مادية ومعن

سلوكية ونفسية في حياة األفراد، ولهذا  اضطراباتالكفاءات العالية، أو قد يكون سبباً في  ذويوخاصة إذا كان الموظفون من 

طائلة على تعليمهم وتدريبهم وبعد بالغاً بعملية تسرب موظفيها إلى منظمات أخري بعد إنفاقها أموال  تولي المنظمات اهتماماً 

 (. 7442اكتسابهم خبرات جيدة في أعمالهم)الملحم،

وانطالقا مما سبق يصبح السؤال حول أسباب هذه الظاهرة مطلوباً وملحاً في ظل انقسام وجهات نظر الخبراء حول تقييمهم لهذه 

طاقات وحث المؤسسات والشركات على توفير المناخ الظاهرة. حيث يري بعضهم أنها حالة إيجابية يمكن من خاللها تدوير ال

 العلمي الصحي لمنسوبيها والبعض األخر يؤكد أنها مشكلة يجب التوقف عندها بجدية.

 .التسرب الوظيفي للعمالة بالقطاع الخاص إلىجاءت هذه الورقة لتحاول تحديد أهم العوامل التي تؤدي 

ما الجزء ، أدبيات الدراسةأالثاني يتناول  السابقة الجزءالدراسات اإلطار النظري و والً المقدمة ثمأخمسة أجزاء،  في يقع البحث 

لدراسة اداف البحث وفرضياتها واألهمية ومجتمع وعينة أهالثالث فيختص باستعراض المنهجية التي تحتوي على المشكلة و

لها ، بينما الجزء الرابع يستعرض النتائج وتحليألساليب اإلحصائية المتبعة في تحليل البيانات لهذه الدراسةا إلى باإلضافة

 .الجزء الخامس في ومناقشتها، وأخيراً تأتي الخاتمة والتوصيات

 مشكلة البحث:  .1.1

تعتبر إدارة الشركات الهندسية االستشارية هي إحدى الصعوبات والمشكالت التي تواجه إداراتها المختلفة في التعامل مع مشاكل           

هذه الشركات بطريقة علمية تفضي إلى الحد من التسرب الوظيفي، مما يحقق استقرار هذه الشركات ويزيد من كفاءتها وفعاليتها 

ق العمل وذلك من خالل المحافظة على رضا العاملين واستقرارهم في أعمالهم والحد من تسربهم، وعليه فقد واستمرارها في سو

اهتم البحث بدراسة أثر التسرب الوظيفي على أداء مؤسسات القطاع الخاص في السودان وعليه فقد تمثلت مشكلة الدراسة في 

 اإلجابة على التساؤل الرئيس التالي:

 ب الوظيفي على أداء مؤسسات القطاع الخاص في السودان؟ما هو أثر التسر

 :ولإلجابة على التساؤل الرئيس البد من اإلجابة عن التساؤالت الفرعية التالية
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 ما هو تأثير العوامل الوسيطة على شكل العالقة بين التسرب الوظيفي وأداء مؤسسات القطاع الخاص؟ .3

 الوظيفي؟ ما هو تأثير نوع الوظيفة )مدير( على التسرب .7
 

 فروض البحث:. 2.1

 تركز الدراسة على اختبار الفروض التالية:

 توجد آثار لبعض العوامل الوسيطة على شكل العالقة بين التسرب وأداء مؤسسات القطاع الخاص. -3

 هناك أثر لنوع الوظيفة على التسرب الوظيفي  -7

 أهداف البحث: .1.1

 الوظيفي.التعرف على بعض العوامل المؤثرة على التسرب  -3

 إبراز أثر وظيفة مدير على التسرب الوظيفي  -7

 العوامل التي تؤدي إلى التسرب الوظيفي في المنظمات. إثراء المكتبة بأدبيات ومعلومات عن -1

 :أهمية البحث .1.1

آثاره استمد واألهمية العلمية: تمثلت في تسليط الضوء على التسرب الوظيفي في الشركات الهندسية االستشارية لمعرفة أسبابه 

هذا البحث أهميته من أهمية توفير عمالة مؤهلة ومدربة قادرة على العمل في الشركات الهندسية االستشارية ولديها االستعداد 

على التكيف مع متطلباته، وهو ما يتبلور مع موضوع هذه البحث والذي هدف إلى التعرف على أهم األسباب والعوامل التي تؤدي 

 سرب الوظيفي وتمثلت في هذا البحث في األبعاد التالية:بالعمالة من الت

سبل التعامل مع التسرب الوظيفي كما أنها تساهم في اضافة بعد نظري في المجال وسيتم إثراء المكتبات بهذا الموضوع ومن  .3

رية وارد البشالمتوقع أن ينتج من هذه الدراسة نتائج وتوصيات مفيدة تساعد الجهات المعنية على وضع خطط سليمة للم

 وإيجاد الحلول المناسبة للحد من ظاهرة التسرب الوظيفي.

األهمية العملية: تمثلت األهمية العملية للدراسة الحالية في توضيح المشكالت المترتبة على ظاهرة التسرب الوظيفي وما ينتج 

الشركات االستشارية عن طريق الفهم الجيد عنها من خسائر سواء كانت مادية أو إدارية في فقدان الخبرات لدى العاملين في 

لألسباب التي ستكون وراء هذه الظاهرة والرغبة في الحد منها أو القضاء وإمكانية االستفادة من النتائج التي ستصل اليها الدراسة 

مكتسبة من ت الفي التعرف على الحلول للمساهمة في التخفيف من عملية التسرب الوظيفي التي تؤدي بدورها الى فقد الخبرا

 العمل لذا تعتبر هذه الدراسة هي الموجهة إلى المتسرب مباشرة للتعرف على األسباب الحقيقية التي تدفعه إلي ترك العمل.
 

 اإلطار النظري للدراسة:  .2

 التطرق لألدبيات ذات الصلة بموضوع الدراسة. النظري سيتمفي هذا الجزء المتعلق باإلطار 

 الوظيفي:ماهية التسرب  2/1

ليسـت حـادثة طـارئة تحدث دون  نهاأالتسرب الـوظيفي بم( أن ظاهرة ترك العمل أو ما يسمى 3999وضح االسمري)أ

 تضخمت هذه الظاهرة في القطاعين العـام والخـاص المنظمة وقدمقدمات بل أنها تراكم ألسباب يتعرض لهـا الموظـف داخـل 

 ،فـي السـنوات األخيـرة، وإن كانت تغلب في القطاع الخاص أكثر منه فـي المنظمـات العامـة خاصة
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ة أوضاعه المعيشي لرغبـة الفـرد فـي تحسين تـدني مسـتوى األجـور أوالرتفاع تكلفة المعيشـة، أو  يرجـع ذلكوقـد  

المنظمات اإلدارية المختلفة في القطاعين العام سعى ، وعلى الرغم من عـن فـرص عمـل أفضـلالبحث والوظيفية من خالل 

إذا  سلبا يتأثروسـهولة، لكـن األداء الوظيفي  المنشـودة بكـل يسـروالخـاص إلـى رفـع كفـاءة األداء الوظيفي لتحقيـق األهـداف 

 تأهيلهم وتدريبهم الشيء الكثير.  المنظمـة علىما تسربت أعداد مـن المـوظفين الـذين صـرفت 

طريق اإلعارة لفترة  كذلك بأنه" خدمة الموظـف خـارج المنظمـة فـي منظمـات أخـرى عـن (7440) الحربي هوعّرف

 محدودة أو خروج الموظف مـن العمـل طوعـاً عـن طريق االستقالة أو النقل أو التقاعد المبكر". 

 أو توقـف الفـرد عـن العمل برغبته واختياره واالنتقال إلى منظمة أخرى.   بأنـه: انقطـاع( 7441الغانم، )وعّرفه 

 في البت عن ماهية وأسباب التسرب الوظيفي.   ويالحظ على هذا التعريف أنه جاء واضحاً ومتوافقاً مع مـا تسـعى إليـه الدراسـة

ـو أكثـر ه االستقالةثل في عملية تملموظف والموبشكل عام يمكن القول بأن التسـرب الـوظيفي الـذي يحـدث طواعيـة مـن ا

 أشـكال التسـرب إثـارة الهتمـام العلماء في قياسهم للتسرب الوظيفي

في ضوء ما سبق من تعاريف، ومن األدبيـات حـول هـذا الموضـوع نرى أن التسرب الوظيفي يمكن تعريفـه علـى أنـه 

العمل مع ما يأمله،  قة نظامية أو غيـر نظاميـة، وذلـك لعـدم توافـق طبيعـةالمنظمة سواء كان بطري )تـرك الفـرد العمـل فـي

 وانتقاله إلى منظمة أخرى يتوفر بهـا بعـض المميـزات التـي تتوافق مع طموحه.

 أسباب التسرب الوظيفي: 7/3/3

 ، وذلك لعدة أسباب أهمها:  

مـي لبيئة العامـة للعمـل والمنـاخ التنظيا وأعن العمل للتسرب الوظيفي أسباب عديدة في مجملها ناتجـة عـن عـدم رضـا الموظـفين 

عدد تأسباب التسرب الوظيفي هم أمن العاملين شعور بعدم الرضا ومن ثـم الرغبـة فـي التسـرب، و للمنظمـة، ممـا يتولـد لـدى

   إلى:تصنيفها بشكل عام  تعدد األفـراد والمنظمـات والمجتمعـات، ويمكـننابع من اسبابها وهو 
 

 القتصادية:ااألسباب : 2/1/1/1

ي فالتضخم، حيث يمكن أن يؤثر التضخم على التسـرب الـوظيفي وغيـره مـن المتغيـرات ذات العالقة بالتسرب والمتمثلة في 

 من الطرق كما يلي:   عدد

 سـوق العمل لتكملة مكتسبات العائلة.   فيتشجيع عدد أكبر من مكتسبي األجور الثانوية على الـدخول  .3

 تـوفر الوظـائف ذات األجور األعلى.  بافتراضتشجيع التسرب كوسيلة لحماية المكتسبات، وذلـك  .7

    التنقل.عدم تشجيع التسرب الذي ينطوي على انتقال جغرافي نظراً لتكلفة  .1
 

 األسباب الشخصية:: 2/1/1/2

هناك العديد من العوامل الشخصية التي تؤثر على مستوى الرضا الوظيفي للعاملين في المنظمة، والتي ترجع إلى الشخص نفسه، 

 والحصول عليها ببساطة من سجالت األفراد مثل السن والجنس والحالـة االجتماعيـة وتشمل المتغيرات التـي يمكـن تعريفهـا

 الخدمة:ومدة 
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 العمر:   -أ

الرضا الوظيفي الكلي يزداد مع العمر خاصة  أوضحت الدراسات أن لمتغير العمر عالقة بمستوى الرضا لدى العامل، حيـث أن

 األكبر سناً هم األكثر رضا. بينمامن عملهم هم العمال األصغر سناً،  استياءبالنسبة للرجال، وبالتالي فالعمال األكثـر 

 (. 55م، ص7431)زويـش،

 الحالة الزوجية:  -ب

الزوجية على اإلنتاجية، ولكن الدراسات  حول تـأثير الحالـة استنتاجاتال توجد دراسات كافية يمكن من خاللها الوصول إلى 

 يـرغوأكثر رضا عـن العمـل مقارنـة بزمالئـه  للتسرب أقل، أقل ميولهغيابات  إلى أن العامل المتزوج لديـه باستمرارتشير 

م، 7441العطية ،أهمية. )أكثر العمل  المتزوجين، حيث أن الزواج يؤدي لتزايد المسؤوليات مما يجعل من االسـتقرار فـي

 (.00ص

 سنوات الخبرة المتمثلة في مدة الخدمة:    -ج

بالرضـا الـوظيفي، فأظهرت نتائج بعض الدراسات عدم وجود  اكثير من الدراسات تناولت متغيرات سنوات الخبـرة وعالقتـه

إلى عدد سنوات الخبرة، بينما أكدت دراسات أخرى العكس، ولعـل الدراسـات التـي  داللة إحصائية في رضا الموظفين ترجـع

ه ا ازدادت خبرتذلك إلى أن الفرد كلم توصلت إلى وجود عالقة طردية بين الرضا الوظيفي ومتغير سنوات الخبرة أرجعـت

 (.55م، ص7440أصبح أكثر تمكناً في عمله، أما األخرى فأرجعت ذلك إلى زيادة المال مع زيادة سنوات الخبرة. )محيسن 

 الخصائص الشخصية:    -د

مع  قفرًدا بعينه قد يكون أكثر مالئمة من غيره للقيام بعمل معين، ألنه يمتلك الخصائص والقدرات الشخصية التي تتوافترى أن 

لتسرب اكبيراً، كلما كان الفرد أكثر والًء لعمله وأقل نفوراً منه" أي تقل معه دوافع  العمل المطلوب أداؤه، وكلما كـان هـذا التوافـق

(؛ لذلك البد أن يتوافر لدى المدير تفهم واضح لشخصيات األفراد الذين يعملون 375م، ص7440.)رفاعي، بسيوني،الوظيفي

معه ليتمكن من توجيههم وتحفيزهم وتشجيعهم واالستفادة منهم بكفاءة وفعالية في تحقيق أهداف المنظمة، ومن ثـم المحافظـة علـى 

 (. 09، ص7440.) حريم ،موظفيهم من تسربهم خارج المنظمة استقرار
 

 األسباب التنظيمية:  : 2/1/2

(.  112م، ص2011التي يعمل الفرد في إطارها". )وهب،  –مادية أو غير مادية  –يشير المناخ التنظيمي إلى "البيئة الداخلية 

واالقتصادية، فهو يؤثر على  واالجتماعية لهم ويسـهل لهـم إشـباع حاجـاتهم النفسـية ويأمل العاملون بأن يكون المناخ داعماً 

م، 7447ـان، )العمي واإلحباط؛ ألنه يعمل كوسيط بين متطلبات الوظيفة وحاجات الفرد العاملين في المنظمة ويؤدي إلـى التحفيـز

 (.145ص
 

 سباب المعنوية:  األ: 2/1/1

الذي يقومون به ومؤشر مهم لمدى نجاح  لمشاعر الفرد والجماعة نحو المؤسسة ونحو العمـل اً الروح المعنوية انعكاس تمثل

الروح المعنوية للعـاملين وذلك  أن تنمي(؛ فالمنظمات المختلفة عليها 05م، ص  3991المؤسسة وفاعلية القيـادة بهـا )الزهرانـي،

وظيفي، سرب الأنها تؤدي إلى تقليل معدل الت نظراً ألن الروح المعنوية المرتفعة تؤدي إلى إنتاجية أفضل وتكاليف أقل، كمـا

 بالروح المعنوية للعاملين يؤدي إلى تحسـين المنـاخ االهتماموإجماالً فإن  الحوادث، وكذلك معدل الغياب، وأيضا معـدالت

  ،والتنظيم التنظيمي.  لذلك اتجهت النظرة الحديثة لـإلدارة لتؤكـد علـى أهميـة المعنويـات للعمـل
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 ،أو تقديم الـربح والخـدمات للعـاملين أجور عالية ة ال تقـل أهميـة عـن إعطـاءالعاليـكما أكدت أن االحتفاظ بالمعنويـات 

ب العمل أصحا ولقـد كـان لمدرسـة العالقـات اإلنسانية األثر الفاعل في االهتمام بالمعنويات لدى األفـراد حيـث لـم يعـد يسـعى

 .المعنوية أيضا ع روحهـمإلى زيـادة إنتاجيـة العـاملين لـديهم فقـط وإنمـا لرفـ
 

 األسباب المجتمعية والشخصية:  : 2/1/1

 الرضا الوظيفي:   -1

ع عوامل المؤثرة فيها من ناحية وخضـو، وذلك نسبة للوالتبدلر التغيتعتبر ظاهرة الرضا الوظيفي من الظواهر السـريعة 

 من حين إلى المنظمة أن تعمل علـى قيـاس رضـا موظفيهـاناحية أخرى، مما يحتم على إدارة  عناصـرها للتغييـر والتبـدل مـن

 (.  79م: 7445، حويحيوأفراده )يعود بالفائدة على التنظيم  آخر للتعرف على مستوى رضاهم والحفاظ علـيهم فـي وضـع جيـد

 آثار التسرب الوظيفي:: 2/1

إن أغلب الدراسات التي تبحث في قضية التسرب الوظيفي تدرسه من منطلق نتائجه السلبية وأضراره التي تعود على 

البحث عن نتائجه وآثاره نجد أنها تمتد إلى خارج حدود المنظمة لتصل إلى الموظفين  عندالمعنوية، و وأالمادية منها سواء المنظمة 

 (.74م، ص7443،أيضاً. )حلوانيإيجابية  واحياناً نتائجه سلبية دائماً  تكون القد لموظفين الباقين، والمتسربين وا

 سبل التعامل مع آثار التسرب الوظيفي:  : 2/1/1

 أيضاوذلك وسائل العمل المختلفة،  إن المنظمة تمثل الخلية التي يلتقي فيها العمال من أجل العمل واالنتاج مستعملين فـي

فيمـا بيـنهم، ومـع مشـرفيهم ومسؤوليهم، كما يعمل هذا النشاط على تطـوير أفكـارهم  باالحتكاكاكتساب الخبرات من أجل 

( ووسط هذه الخلية يجب أن نبحث عن تأثير" الدوافع على العديد من 2، ص7433المتغيرات.)أونيس، تلـك اتجاه وسلوكياتهم

بروز بعض الظواهر  مية الدوافع اإليجابية نحو العمل يؤدي إلـىالظواهر اإلنسانية في المنظمة، إذ أن عدم اهتمام المنظمة بتن

رد إلى إشباع تصل بالفمن ظاهرة التسرب الـوظيفي فهـي  السلبية لدى العاملين، ويؤكد الباحث أهمية العوامل السابقة ألنها قد تحد

مدى ل انعكاسي يحمله الفرد نحو عمله، وهو اإليجابي الذ هو االتجاهحاجاته المادية والمعنوية من خالل العمل، ويعتبر الرضا 

عور النفسي هذا الش عمله وأثراإلشباع الذي يستمده من هذا العمل، وبذلك فهو يشير إلى الحالة النفسية التي يشعر بها الفرد نحـو 

 على أداء اإلنسان ووالئه وانتمائه للمنظمة التي يعمل بها.
 

 :البحث منهجية .1

، ستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي، وذلك لتوافقه مع طبيعة الدراسةأبناًء على األهداف التي تسعى الدراسة الحالية لتحقيقها 

حيث يعنى هذا المنهج بدراسة واقع الظاهرة مع وصفها وصفاً دقيقاً من حيث الكيف والكم، مبيناً خصائصها وأبعادها ودرجة 

سيتم تناول مشكلة البحث، والفروض واألهداف حيث ، م([.3957األخرى ]عبيدان وعدس وعبد الحق، )ارتباطها مع الظواهر 

 واألهمية فضالً عن مجتمع وعينة البحث واألساليب اإلحصائية المستخدمة للتحليل.

 الدراسة: مجتمع. 1.1

الخاصة في المدن الثالث في السودان  الهندسية االستشاريةقطاع الشركات  فييتكون مجتمع الدراسة من جميع العاملين 

الكلى للشركات  العدد بان علماً  م(7474العام  ىم إل7434الخرطوم بحري( في الفترة الممتدة من العام -درمانما-)الخرطوم

 . مع الدراسةتمثل مجحيث ي 7154الهندسية االستشارية بالسودان هو 

http://www.ajrsp.com/


 م 2022-5-5| تأريخ اإلصدار:  لسابع والثالثونالمجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار ا

     

 

   www.ajrsp.com                                                                                                                    142 

 ISSN: 2706-6495 

 
 :عينة الدراسة. 2.1

 العينة تم تطبيق المعادلة أدناه الختيار عينة عشوائية بسيطة والختيار حجم

 

 حيث:

الضبط االجتماعي  D  و المجتمع حجم Nالعينة حجم تمثل , و n 

7154= N حجم المجتمع 

 D  =4.45 االجتماعيالضبط 

 إذا أخذنا تقريب دائري. 044هو P 95%واآلن فإن حجم العينة النهائي وفقاً لمعدل الثقة في تقدير المعلمة 

 أداة البحث: 1/7

لبحث الممثلة في االستبانة وكيفية تصميمها فقد تم التشاور مع الخبراء في هذا المجال من األساتذة والباحثين اأما فيما يخص أدارة 

مبحوث  (14)ذ عينة من خالجزيرة حيث تم أذوي الخبرة والكفاءة المهنية بالمختصين في علم اإلحصاء والعلوم اإلدارية بجامعة 

)مسح تمهيدي( لمعرفة مدى تطابق النتائج مع فرضيات البحث، ومن ثم استخدام أساليب)ألفا كرونباخ( كأداة بغرض قياس 

االتساق الداخلي ألسئلة االستبيان ومعرفة درجة ثبات إجابات المبحوثين، ووقد بلغت قيمة ألفا كرونباخ في المسح 

 ما يشير إلى دقة األسئلة في اختيار أفراد عينة الدراسة. (4.953دي)التمهي

 :ةاإلحصائي سالي األ. 1.1

ول على البيانات األساسية لهذه الدراسة عن مفهوم أداة االستبيان ثم تحويل هذه البيانات إلى رموز رقمية وإدخالها إلى بعد الحص

( للحصول على نتائج يمكن من خاللها (SPSSاالجتماعيةاإلحصائية للعلوم  الحاسب اآللي ومعالجتها باستخدام برنامج الحزم

التحقق من صحة الفرضيات ودعم العديد من النقاط التي وردت في الجزء األول من البيانات ولدراسة العالقات االرتباطية بين 

 (. (Odds rationواختبار   Chi-squareمتغيرات البحث وجود عالقة معنوية بينها تم استخدام اختبار 

 (من خالل المعادلة: 2X) 7احصائية كا

 

  حيث:

 c   =Orcوالعمود  rحيث التكرار في الصف 

 C  =Ercوالعمود  rالتكرار المتوقع في الصف 

 .معنوية 4.45ونرفض فرض العدم القائل بعدم وجود عالقة بين المتغيرات إذا كان مستوى المعنوية أقل من 
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 ( تستخدم مع جداول االقتران وتحسب كاآلتي:Odds ratio) أما إحصائية

 Yالمتغير  Xالمتغير 

B A  

D C  

 bld/alcOdds ratio =  

 

 :وتحليلها ومناقشتها النتـائـجعرض  .1

 ة االستشاريةالهندسي شركاتلالتسرب الوظيفي ل يقوم هذا البحث على فرضيتان بغرض التعرف على عامل الوظيفة اإلدارية على

 تحليل وصفي للمتغيرات واألسئلة الواردة في استمارة االستبيان. ولكن قبل ذلك سيتم إجراء سودانالقطاع الخاص بالب

 النوع: 1/1

 النوعالتوزيع التكراري لعينة الدراسة حس  ( 1-1جدول )

 النسبة التكرار فئة المتغير

 63.8 249 ذكر

 33.8 132 انثى

 2.3 9 لم يجاوب

 100.0 390 المجموع

 (.7473المصدر: جمعت وحسبت من بيانات المسح الميداني، )             

، %51.5 الذكور وبنسبةغالبية العاملين المبحوثين من افراد عينة الدراسة من  النوع أنمتغير ( ل3-0) توضح النتائج بالجدول

 تركز على توظيف الذكور االستشاريةمن عينة الدراسة مما يدلل على أن الشركات الهندسية  %11.5يمثل االناث نسبة  بينما

 من االناث، علماً بانه ليس من سياسة الشركة التمييز ولكن طبيعة العمل تحكم تعيينهم في الوظيفة. أكثر
 

 الحالة الزواجية: 1/2

 حس  الحالة الزواجية التوزيع التكراري لعينة الدراسة  ( 2-1ل )جدو

 النسبة التكرار  

 20.0 13 عازب

 67.7 44 متزوج

 1.5 1 مطلق

 1.5 1 أرمل

 9.2 6 لم يجاوب

 100.0 65 المجموع 

 (.7473المصدر: جمعت وحسبت من بيانات المسح الميداني، )            
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المتسربين فراد عينة الدراسة أمن نصف المبحوثين من  أكثر وهي %52.2(. حيث نجد أن نسبة 7-0توضح النتائج بالجدول )

المتسربين  غالبية العاملينن أمن العينة من العزاب مما يدل على  %74بالشركات الهندسية االستشارية من المتزوجين، ونسبة 

 .%74ثم يليهم العزاب بنسبة %52.2من المتزوجين بنسبة  كانواالشركات الهندسية االستشارية  من

 :الوظيفة 1/1

 (: التوزيع التكراري والنسبي إلجابات المفحوصين حس   العوامل التنظيمية1-1جدول )

 النسبة التكرار العوامل التنظيمية

 %11 314 مدير

 %53 740 مهندس

 %34 04 فني تقني

 %5 35 عامل

 %344 044 المجموع

 (.7473بيانات المسح الميداني، )المصدر: جمعت وحسبت من 

 ( مهندسين بينما أقل نسبة%53منصب مدير، ونسبة ) ( يشغلون%11يتضح أن أكبر نسبة من المدراء ) (1-0)من الجدول 

 عمال. %5فني تقني بينما  34%

 الترابط بين الوظيفة والعوامل التنظيمية للتسرب: (1-1)جدول 

معامل  Total العوامل التنظيمية

 االقتران

القيمة 

اتجاه عام نحو    الوظيفة االحتمالية

 عدم الموافقة

اتجاه عام نحو 

 الحياد

اتجاه عام 

نحو 

 الموافقة

  Count 61 40 29 130 اداري

 

 

 

 

 

 

 

 

0.120 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.461 

% within100.0 %22.3 %30.8 %46.9 الوظيفة% 

 Count 88 79 37 204 مهندس

% within100.0 %18.1 %38.7 %43.1 الوظيفة% 

 Count 18 11 11 40 يتقن-فني

% within100.0 %27.5 %27.5 %45.0 الوظيفة% 

 Count 4 3 4 11 عامل

% within100.0 %36.4 %27.3 %36.4 الوظيفة% 

Total Count 171 133 81 385 

  % within100.0 %21.0 %34.5 %44.4 الوظيفة% 

 (.7473المصدر: جمعت وحسبت من بيانات المسح الميداني، )
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حصائياً بين إبالتالي ال توجد عالقة ترابطية دالة  4.45وهي أكبر من  4.053ن القيمة االحتمالية أى إل( 0تشير نتائج الجدول )

 الوظيفة والعوامل التنظيمية للتسرب. 

 حس  الوظيفة عداد ونس  المتسربينألالتوزيع التكراري  (5-1)جدول 

 النسبة % العدد الوظيفة

 %39.4 229 عامل

 %13.8 80 اداري

 %19.4 113 مهندس فني

 %27.4 159 مهندس

 %100.0 581 المجموع

 (.7473المصدر: جمعت وحسبت من بيانات المسح الميداني، )

جمالي المتسربين ويرجع إمن  %19.0تسرباً من بقية الوظائف بنسبة  كان واألكثرن العمال ألى إ( 5تشير النتائج في الجدول )

وهي  %72.0لى معدل الدوران العالي للعمالة وسهولة التعيين في الشركات وضعف الرواتب، يليهم المهندسين بنسبة إذلك نسبة 

ميل صة خارج السودان حيث تلى الفرص الوظيفية الكثيرة للمهندسين خاإمن ربع المتسربين ويرجع ذلك  تمثل أعلىنسبة 

صحاب الخبرة. أما نسبة التسرب وسط المهندسين الفنيين كانت في المركز الثالث بنسبة أى تعيين المهندسين إلالشركات غالباً 

داريين لى تأهيل ومهارات عالية بينما كانت نسبة التسرب وسط اإلإقل بكثير من العمال حيث تحتاج هذه الوظائف أوهي  39.0%

ي ترك الموظف الشركة الت إذادارية في الشركات بحيث لى ضيق الفرص الوظيفية للوظائف اإلإويرجع ذلك  %31.5نسبة  قلأ

 فضلية.أخرى ذات أعلى فرصة  عليه الحصوليعمل بها سيكون من الصعوبة 
  

  العمر: 1/1

 (: الترابط بين العمر والعوامل التنظيمية6جدول )

معامل  Total العوامل التنظيمية

 االقتران

القيمة 

الفئات  االحتمالية

 العمرية

اتجاه عام نحو   

 عدم الموافقة

اتجاه عام 

 نحو الحياد

اتجاه عام 

 نحو الموافقة

20 - 29 Count 59 47 24 130  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% within الفئات

 العمرية

45.4% 36.2% 18.5% 100.0% 

30 - 39 Count 78 55 34 167 

% within الفئات

 العمرية

46.7% 32.9% 20.4% 100.0% 

40 - 49 Count 26 23 15 64 
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% within الفئات

 العمرية

40.6% 35.9% 23.4% 100.0%  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.153 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.344 

50 - 59 Count 2 2 5 9 

% within الفئات

 العمرية

22.2% 22.2% 55.6% 100.0% 

>=60 Count 4 1 2 7 

% within الفئات

 العمرية

57.1% 

 

 

14.3% 28.6% 100.0% 

Total Count 169 128 80 377 

 % within الفئات

 العمرية

44.8% 34.0% 21.2% 100.0% 

 (.7473المصدر: جمعت وحسبت من بيانات المسح الميداني، )

بدالً عن اختبار مربع كاي ألنه   Contingency Coefficient( تم استخدام معامل االقتران 5أعاله )تشير النتائج بالجدول 

 .5قل من أغير صالح في حالة الفئات العمرية حيث يوجد في بعد الخاليا تكرارات متوقعة 
 

 لى تسرب الموظفين:إتؤدي  والمعنوية التيسباب المادية : األ1/5
 

 والمعنوية حس   األسباب المادية عينة الدراسة(: التوزيع التكراري والنسبي إلجابات 7جدول )

 النسبة التكرار األسباب المادية 

 %20 26 مدراء

 %22 22 مهندسين 

 %11 17 فني تقني 

 %15 55 عامل

 %100 110 المجموع 

 (.7473المصدر: جمعت وحسبت من بيانات المسح الميداني، )

( %74بنسبة ) كانوا( بينما المدراء %77( ثم المهندسين بنسبة )%05( يتضح أن الغالبية من العمال وهم بنسبة )5من الجدول )

 من الفنيين التقنيين. %31وكانت أقل نسبة 

 لى تسرب العمالة:إتؤدي  الشخصية التيسباب األ: 1/6

 الشخصيةحس   األسباب  عينة الدراسة(: التوزيع التكراري والنسبي إلجابات 7جدول )

 النسبة التكرار األسباب المعنوية

 %34 44 مدراء 
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 %56 73 مهندسين 

 %12 15 فني تقني 

 %6 8 عامل

 %100 130 المجموع 

 (.7473المصدر: جمعت وحسبت من بيانات المسح الميداني، )

نسبة ب كانواوقاتها حيث أ( أن الغالبية العظمى من المبحوثين لم تكن رواتبهم ومستحقاتهم تصرف في 2يتضح من الجدول )

( %30جابات المبحوثين عن عدم التمتع بإجازات رسمية أو ال توجد عطالت في العمل حيث كانت بنسبة  )إ( ، تليها 35%)

اللفظية وخطابات  اإلشادات( ثم عدم وجود خطابات التشجيع و %37) لكليهما، ثم عدم االهتمام بالعلقات االجتماعية داخل المنظمة

( لكليهما، أقل لكل من عدم وجود %9نتاجية للموظف )الشكر رغماً عن كثرة العمل المكلف به مما يؤدي إلى انخفاض اإل

( %0لحوافز والشعور بالملل )( ثم األقل وهي عدم عدالة توزيع المكافآت وا%2المساعدات المالية للتغلب على الظروف للعامل )

 لالثنين .

 النوع والعوامل التنظيمية للتسرب الوظيفي( X2كاي ) اختبار مربع( 5جدول )

 األفضلية مستوى المعنوية درجة الحرية (2Xقيمة )

3.754 3 4.511 3.754 

 (.7473المصدر: جمعت وحسبت من بيانات المسح الميداني، )

من الجدولية  أكبر( وعلى الرغم من أنها 4.511أن مستوى المعنوية المحسوبة ) أعاله نالحظمن نتائج مربع كاي المحسوبة 

( وذلك ألنه من واقع الدراسة الميدانية والخبرات العامة يمكن %34نه يمكن رفض فرض العدم عند مستوى الداللة )أ( إال 4.45)

 أي أن هناك عالقة إيجابية بين المتغيرين. معنوية:اعتبار النتيجة 

مرة أكثر من  3.754قيمة نسبة األفضلية تشير إلى أن المبحوثين الذين ال تؤثر فيهم هذه العوامل تكون درجة والئهم أكثر 

 (. اتفقتبنرالمبحوثين الذين يقومون بالتسرب الوظيفي )األسباب التي تدع الذكور يتسربون عن العمل ربما تدع اإلناث ال يتس

هناك فروق  توصلت بدورها إلى أن (؛ التي7431ودراسة فاروق، ) (7435الحربي، ) دراسة( و7434مع دراسة الطاهر، )

ذات دالالت إحصائية بين اتجاهات العاملين نحو التسرب وبين العوامل التنظيمية للتسرب الوظيفي وفقا لمتغير النوع ألن العالقة 

(، حيث تبين نتائجها بعدم تأثير النوع على العوامل 7430دراسة سليمان، ) نتيجة مع ما توصلت إليهال هذهإيجابية. اختلفت 

 تؤدي للتسرب الوظيفي. التيالتنظيمية 

 الترابط بين النوع والعوامل التنظيمية للتسرب الوظيفي (:2جدول )

قيمة مربع  Total العوامل التنظيمية

 كاي

القيمة 

اتجاه عام نحو   النوع االحتمالية

 عدم الموافقة

اتجاه عام نحو 

 الحياد

اتجاه عام نحو 

 الموافقة

 Count 113 82 54 249 1.260 0.533 ذكر

% 

withinالنوع 

45.4% 32.9% 21.7% 100.0% 
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 Count 54 51 27 132 انثى

% 

withinالنوع 

40.9% 38.6% 20.5% 100.0% 

Total Count 167 133 81 381 

 % 

withinالنوع 

43.8% 34.9% 21.3% 100.0% 

 (.7473المصدر: جمعت وحسبت من بيانات المسح الميداني، )
 

كان  %73.2اتجاه نحو الحياد بينما  %17.9 موافقة،من الذكور في العينة كان لهم اتجاه عدم  %05.0( ان 9يوضح الجدول )

ناث في العينة كان لهن اتجاه عام من اإل %04.9اتجاههم نحو الموافق فيما يتصل بالعوامل التنظيمية للتسرب، في نفس المنوال 

 ال توجدنه أحظ اتجاه عام نحو الموافقة للعوامل التنظيمية للتسرب. يال %74.5واتجاه نحو الحياد  %15.5نحو عدم الموافقة، 

 3.7544ناث في االتجاه في العوامل التنظيمية للتسرب الوظيفي. بلغت قيمة مربع كاي فقط فروق كبيرة بين نسب الذكور واإل

رب عالقة ترابطية بين العوامل التنظيمية للتس ال توجدنه أبالتالي نقبل الفرض القائل ب 4.45من  أكبروهي  4.511بقيمة احتمالية 

 النوع.الوظيفي و

 (: الترابط بين العمر والعوامل التنظيمية10جدول )

معامل  Total العوامل التنظيمية

 االقتران

القيمة 

الفئات  االحتمالية

 العمرية

اتجاه عام نحو   

 عدم الموافقة

اتجاه عام 

 نحو الحياد

اتجاه عام 

 نحو الموافقة

20 - 29 Count 59 47 24 130  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% within الفئات

 العمرية

45.4% 36.2% 18.5% 100.0% 

30 - 39 Count 78 55 34 167 

% within الفئات

 العمرية

46.7% 32.9% 20.4% 100.0% 

40 - 49 Count 26 23 15 64 

% within الفئات

 العمرية

40.6% 35.9% 23.4% 100.0% 

50 - 59 Count 2 2 5 9 

% within الفئات

 العمرية

22.2% 22.2% 55.6% 100.0% 

>=60 Count 4 1 2 7 

http://www.ajrsp.com/


 م 2022-5-5| تأريخ اإلصدار:  لسابع والثالثونالمجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار ا

     

 

   www.ajrsp.com                                                                                                                    149 

 ISSN: 2706-6495 

 
% within الفئات

 العمرية

57.1% 14.3% 28.6% 100.0%  

 

 

 

 

0.153 

 

 

 

 

 

0.344 

Total Count 169 128 80 377 

 % within الفئات

 العمرية

44.8% 34.0% 21.2% 100.0% 

 (.7473الميداني، )المصدر: جمعت وحسبت من بيانات المسح 
 

بدالً عن اختبار مربع كاي ألنه   Contingency Coefficient( تم استخدام معامل االقتران 34-0أعاله )تشير النتائج بالجدول 

 .5قل من أغير صالح في حالة الفئات العمرية حيث يوجد في بعد الخاليا تكرارات متوقعة 

 المادية والمعنوية( الترابط بين النوع والعوامل 11جدول )

 النسبة  التكرار  اإلجابة 

 %21 351 أوفق 

 %72 55 ال أوافق 

 %344 709 المجموع 

 (.7473المصدر: جمعت وحسبت من بيانات المسح الميداني، )              

ة والمعنوية بالعوامل المادي ( الذي يبين التوزيع التكراري والنسبي للمبحوثين حسب إجابتهم عن ارتباط النوع33وبقراءة الجدول )

( على أن النوع يؤثر على التسرب الوظيفي نتيجة للعوامل %21للتسرب الوظيفي، يالحظ أن معظم العمالء موافقون بنسبة )

 التنظيمية.

 والعوامل المادية والمعنوية للتسرب الوظيفي النوع العالقة االرتباطية بين( 12جدول )

 األفضلية المعنوية مستوى درجة الحرية (2Xقيمة )

4941 3 4.591 3 

 (.7473المصدر: جمعت وحسبت من بيانات المسح الميداني، )

كبر من الجدولية أ( وعلى الرغم من أنها 4.590أن مستوى المعنوية المحسوبة ) أعاله نالحظمن نتائج مربع كاي المحسوبة 

( وذلك ألنه من واقع الدراسة الميدانية والخبرات العامة يمكن %34نه يمكن رفض فرض العدم عند مستوى الداللة )أ( إال 4.45)

 أي أن هناك عالقة إيجابية بين المتغيرين. معنوية:اعتبار النتيجة 

حوثين أكثر مرة أكثر من المبقيمة نسبة األفضلية تشير إلى أن المبحوثين الذين ال تؤثر فيهم هذه العوامل تكون درجة والئهم  

النتيجة  ذههالذين يقومون بالتسرب الوظيفي )األسباب التي تدع الذكور يتسربون عن العمل ربما تدع اإلناث ال يتسربن( وتتفق 

ن قلـة ألى إ( التي توصلت 7445( و دراسة العنزي، )7441(و دراسة الغانم، )2018مع ما توصلت الية دراسة تسابت منال، )

اتـب تعتبر سـبب رئـيس في ظاهرة تسرب المراقبين الجمركيين، وأن عدم رضا المراقبين الجمركيين الذكور عن المكافآت الر

المادية الممنوحة يزيـد مـن احتماالت تسـربهم، كمـا أن التسرب يؤثر على الروح المعنوية لدى العـاملين وبالتـالي يـؤثر سلبا 

 ة إيجابية بين المتغيرين.على أداء المراقبين ألن العالق
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ى عدم وجود إلم( حيث توصلت 7435دراسـة الشمري،و) (7435دراسة الحراشة، ) إليه ما توصلاختلفت هذه النتيجة مع و 

فروق ذات داللة إحصائية تعزى ألثر متغير الجنس على عوامل التسرب المادية والمعنوية حيث جاءت درجة تقدير أفراد عينة 

 التسرب متوسطة.الدراسة ألسباب 

 الترابط بين العمر والعوامل المادية والمعنوية( 11جدول )

 النسبة  التكرار  اإلجابة 

 %25 351 أوفق 

 %75 57 ال أوافق 

 %344 705 المجموع 

 (.7473المصدر: جمعت وحسبت من بيانات المسح الميداني، )             

التكراري والنسبي للمبحوثين حسب إجابتهم عن ارتباط العمر بالعوامل المادية والمعنوية ( الذي يبين التوزيع 37وبقراءة الجدول )

( على أن النوع يؤثر على التسرب الوظيفي نتيجة للعوامل %25للتسرب الوظيفي، يالحظ أن معظم العمالء موافقون بنسبة )

 التنظيمية.

 المادية والمعنوية للتسرب الوظيفيالعمر والعوامل  العالقة االرتباطية بين( 11جدول )

 األفضلية مستوى المعنوية درجة الحرية (2Xقيمة )

4.574 3 4.443 3 

 (.7473المصدر: جمعت وحسبت من بيانات المسح الميداني، )

( لذلك يجب 4.45( وهي أقل من الجدولية )4.443أن مستوى المعنوية المحسوبة ) أعاله نالحظمن نتائج مربع كاي المحسوبة 

ية بين أي أن هناك عالقة إيجاب معنوية:ألنه من واقع الدراسة الميدانية والخبرات العامة يمكن اعتبار النتيجة  الفرضية وذلكقبول 

 المتغيرين.

فيهم هذه العوامل تكون درجة والئهم أكثر مرة أكثر من المبحوثين الذين  قيمة نسبة األفضلية تشير إلى أن المبحوثين الذين تؤثر

( ودراسة 7433الجدايل، ) أبو ( ودراسة7430إليه دراسة الحربي، ) النتيجة مع ما توصلت هذهاتفقت  يقومون بالتسرب الوظيفي.

 للتسربتوصل الى ان العمر يؤثر على العوامل المادية والمعنوية فيؤدى  ( حيث7445، )عبد العزيز (، دراسة7434العنزي، )

من أعضاء هيئة التدريب في معهد اإلدارة وهم صغار في السن يفكرون في التسرب من  %20.9ذلك من خالل أن  ويتضح

ئية تعزى ألثر متغير ( حيث أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصا7435المؤسسة واختلفت مع دراسة الحراشة، )

 والمعنوية.مع العوامل المادية  الجنس، العمر

 الترابط بين النوع والعوامل الشخصية واالجتماعية( 15جدول )

 

 العوامل الشخصية واالجتماعية

Total  قيمة مربع

 كاي

القيمة 

 االحتمالية

اتجاه عام نحو   النوع

 عدم الموافقة

اتجاه عام نحو 

 الحياد

 اتجاه عام نحو

 الموافقة

 Count 33 131 85 249 0.903 0.637 ذكر
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% 

withinالنوع 

13.3% 52.6% 34.1% 100.0% 

 Count 18 63 51 132 انثى

% 

withinالنوع 

13.6% 47.7% 38.6% 100.0% 

Total Count 51 194 136 381 

 % 

withinالنوع 

13.4% 50.9% 35.7% 100.0% 

 (.7473من بيانات المسح الميداني، )المصدر: جمعت وحسبت 

بينما  ،اتجاه نحو الحياد %57.5 موافقة،من الذكور في العينة كان لهم اتجاه عدم  %31.1ن أ( إلى 35تشير النتائج بالجدول )

من االناث  %31.5واالجتماعية للتسرب، في نفس المنوال  بالعوامل الشخصيةكان اتجاههم نحو الموافق فيما يتصل  10.3%

اتجاه عام نحو الموافقة للعوامل الشخصية  %15.5واتجاه نحو الحياد  %02.2في العينة كان لهن اتجاه عام نحو عدم الموافقة، 

ماعية وامل الشخصية واالجتفروق كبيرة بين نسب الذكور واالناث في االتجاه في الع ال توجدواالجتماعية للتسرب. يالحظ انه 

 نوع من الترابط ما بين النوع والعوامل الشخصية. أيللتسرب الوظيفي وتشير النتائج الى عدم وجود 

 الترابط بين الوظيفة والعوامل المادية والمعنوية للتسرب الوظيفي (:16جدول )

 القيمة االحتمالية معامل االقتران Total والمعنويةالعوامل المادية 

اتجاه عام نحو    الوظيفة

 عدم الموافقة

اتجاه عام نحو 

 الحياد

اتجاه عام نحو 

 الموافقة

   

 Count 57 47 26 130 اداري

0.135 0.310 

% 

withinالوظيفة 

43.8% 36.2% 20.0% 100.0% 

 Count 103 72 29 204 مهندس

% 

withinالوظيفة 

50.5% 35.3% 14.2% 100.0% 

-فني

 تقني

Count 23 9 8 40 

% 

withinالوظيفة 

57.5% 22.5% 20.0% 100.0% 

 Count 3 5 3 11 عامل

% 

withinالوظيفة 

27.3% 45.5% 27.3% 100.0% 
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Total Count 186 133 66 385 

  % 

withinالوظيفة 

48.3% 34.5% 17.1% 100.0% 

 2021المصدر: من حسابات الباحث اعتماداً على بيانات المسح 

حصائياً بين إبالتالي ال توجد عالقة ترابطية دالة  4.45وهي أكبر من  4.134ن القيمة االحتمالية ألى إ( 35تشير نتائج الجدول )

 الوظيفة والعوامل المادية والمعنوية للتسرب الوظيفي. 

 بين االمان الوظيفي والتسرب التدوير للعالقةجدول يوضح التوزيع التكراري لمصفوفة العوامل بعد  (:17الجدول )

 (.7473المصدر: جمعت وحسبت من بيانات المسح الميداني، )
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 الهندسية االستشارية في السودان: الوظيفي للشركاتللعوامل أو األبعاد المحددة للتباين للتسرب  استعراضوفيما يلي 

5 0.

35

1 

0.

50

3 

0.

69

0 

0.

67

0 

0.

55

0 

               

 V

52 

V

53 

V

54 

V

55 

V

56 

V

57 

V

58 

             

6 0.

33

6 

0.

39

0 

0.

51

4 

0.

31

7 

0.

69

1 

0.

73

1 

0.

41

7 

             

 V

59 

V

60 

V

61 

V

62 

V

63 

V

64 

              

7 0.

32

6 

0.

47

4 

0.

68

6 

0.

70

2 

0.

58

8 

0.

30

9 

              

 V

65 

V

66 

V

67 

V

68 

                

8 0.

78

1 

0.

77

9 

0.

41

5 

0.

31

1 

                

 V

69 

V

70 

V

71 

V

72 

V

73 

V

74 

              

9 0.

31

3 

0.

39

3 

0.

30

2 

0.

62

4 

0.

59

4 

0.

58

2 

              

 V

75 

V

76 

V

77 

V

78 

                

1

0 

0.

69

8 

0.

61

5 

0.

48

8 

0.

45

2 

                

 V

79 

V

80 

V

81 

V

82 

                

http://www.ajrsp.com/


 م 2022-5-5| تأريخ اإلصدار:  لسابع والثالثونالمجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار ا

     

 

   www.ajrsp.com                                                                                                                    154 

 ISSN: 2706-6495 

 

( من مجموع التباين في مصفوفة المتغيرات، وقد تميز هذا العامل بدرجات مرتفعة %34.305العامل األول: فسر هذا العامل )

موجباً مع العامل. ويُظهر الجدول أن أعلي قيمة لتشبعات  ارتباطهاان (، لعشرين متغيراً ك4.1من تشبعات العوامل التي تزيد عن )

دم األمان ودفعتني لترك كنت أشعر بسوء المعاملة التي حسستني بعارتباط )( وهي درجة 4.215العوامل للعامل األول تساوي )

مضمون لذلك أن العمل الحالي غير ( وهي درجة ارتباط )كنت أشعر 4.111بينما كانت أقل قيمة للتشبعات تساوي ) ،الوظيفة(

ويتضح من الجدول ايضاً أن العامل يرتبط بقيم تشبعات عالية مع المتغيرات التالية: كانت بيئة العمل التي  ،أبحث حالياً عن وظيفة

 ، ستخدام سلطاتهمباكان هناك تعسف من المدراء والرؤساء ف ،واالنفعاالتأعمل بها تتسم بالتوتر 

أشعر باألمان في مكان عملي وأتوقع فصلي من العمل بدون رغبتي في اي وقت.  وكنت الشراف يتسم بالمرونة لم يكن أسلوب اإل

بين العامل وبعض  االرتباطدرجات  الرتفاعولذلك يمكن تسمية هذا العامل بالعامل )المعاملة مع الرؤساء في العمل(وذلك 
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بينت  التي( 7445وقد اتفقت نتائج هذه الدراسة مع دراسة  عبدالعزيز )متغيرات التعامل بين الرؤساء والمرؤوسين في العامل 

توجيه الرؤساء بإتباع سياسات التشجيع والتحفيز المعنوي مع مرؤوسيهم واتفقت ايضاً الدراسة أنه لتفادى تسرب العاملين يجب 

اء أقوى كلما تحسن مستوى الرضا الوظيفي توصلت إلى أنه كلما كانت العالقة بالرؤس التيم(7435الحالية مع دراسة  الشمري )

 لترك العمل كلما كانت هناك أسباب أقوى للتسرب الوظيفي من العمل.  ةالوظيفي وقل التسرب ، وكلما زادت األسباب

وهي تمثل الغالبية العظمي من افراد عينة الدراسة من المبحوثين بالشركات الهندسة  %25.5( أن نسبة 35يالحظ من الجدول )

يعملون  %1.5ساعات يومياً ونسبة  9من عينة الدراسة يعملون بواقع  %0.9ساعات يومياً ونسبة 8االستشارية يعملون بواقع 

ساعات يومياً، ويتبين لنا جلياً أن غالبية عينة الدراسة من المبحوثين يعملون 2عملون بنسبة ي %0.3ساعات يومياً ونسبة 34بواقع 

 ساعات يومياً. 5بواقع 

 (: يوضح التوزيع التكراري لعينة الدراسة حس  ساعات العمل اليومية15جدول )

 النسبة )%( التكرار الساعات

1 2 .5 

3 3 .8 

4 3 .8 

5 2 .5 

6 6 1.5 

7 16 4.1 

8 295 75.6 

9 19 4.9 

10 14 3.6 

11 1 .3 

12 10 2.6 

13 1 .3 

 4.6 18 لم يجاوب

 100.0 390 المجموع

 (.7473المصدر: جمعت وحسبت من بيانات المسح الميداني، )

 

 

 

 لبحث:ا استنتاجات .5
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لى معدل الدوران إجمالي المتسربين ويرجع ذلك إمن  %19.0بنسبة  لفئات الوظيفيةتسرباً من بقية ا أكثرالعمال  فئة نأ -3

على من ربع أوهي نسبة  %72.0العالي للعمالة وسهولة التعيين في الشركات وضعف الرواتب، يليهم المهندسين بنسبة 

لى إلى الفرص الوظيفية الكثيرة للمهندسين خاصة خارج السودان حيث تميل الشركات غالباً إالمتسربين ويرجع ذلك 

قل بكثير أوهي  %39.0صحاب الخبرة. نسبة التسرب وسط المهندسين الفنيين كانت في المركز الثالث أالمهندسين تعيين 

ة قل نسبأداريين لى تأهيل ومهارات عالية بينما كانت نسبة التسرب وسط اإلإمن العمال حيث هذه الوظائف تحتاج 

ي ترك الموظف الشركة الت إذاة في الشركات بحيث داريويرجع ذلك الى ضيق الفرص الوظيفية للوظائف اإل 31.5%

 يعمل بها يكون من الصعوبة الحصول على فرصة اخرى ذات افضلية.

 تأتي األسباب الشخصية واالجتماعية في مقدمة أسباب التسرب تليها األسباب المادية والمعنوية ثم األسباب التنظيمية. -7

 تساعد على التسرب الوظيفي والعمر والنوع.هناك عالقة ارتباطية موجبة بين العوامل التي  -1

 هناك عالقة ارتباطية بين العوامل التنظيمية والتسرب الوظيفي للعاملين. -0

استقاللية كال من متغيرات النوع ومدير وحدة من العوامل التنظيمية، أما متغير سنوات الخبرة معنوي من الناحية  -5

 رابطية معه.اإلحصائية مع العوامل التنظيمية لك له عالقة ت

بالنسبة للعوامل المادية والمعنوية فهي مستقلة عن متغيرات النوع وسنوات الخبرة ولكنها مترابطة مع متغير مدير وحدة.  -5

بالنسبة للعوامل الشخصية واالجتماعية فهمي مستقلة عن متغيرات النوع ومدير وحدة ومترابطة مع متغير سنوات 

 الخبرة.

على هذا محور العوامل التنظيمية بشكل عام )محايد( مما تقدم نستنتج أن أفراد عينة الدراسة درجة موافقة عينة الدراسة  -2

 يلتزمون اتجاه المحايد لهذا المحور. 

 الوظيفي "متوسطة " أي أن اتجاه اإلجابات لعينة الدراسة لهذه العامل محايد. على األماندرجة موافقة عينة الدراسة  -5

 

 التالية: إلى التوصياتبناًء على االستنتاجات السابقة توصل البحث 

 ان يسود االحترام المتبادل بين المرؤوسين والرؤساء في العمل. -3

 االهتمام بالعوامل المادية والحوافز من حيث زيادة معدالت األجور والمكافأة.  -7

 فين.أن يكون الوصف الوظيفي محدد بصورة دقيقة ويتناسب ومؤهالت الموظ -1

 .أن تكون متطلبات الوظيفة مكافئة لمؤهالت العاملين -0

 أن تكون بيئة العمل مهيئة وقريبة من أماكن سكن العاملين بقدر اإلمكان. -5

 وظيفة.وضع معايير محددة للترقي وتحديد المسار الوظيفي لكل  -5

 المناسبة للحد من التسرب العمل على تحقيق االستقرار الوظيفي للعاملين )االمان الوظيفي( وتهيئة بيئة العمل -2

 الوظيفي.
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تقسيم العمل وتوزيع االدوار بما يتناسب مع قدرات ومهارات العاملين ويجب أن يكون الوصف الوظيفي محدد  -5

 بصورة دقيقة ويتناسب مع مؤهالت الموظفين.

 لة.دلمتباالثقة ا علىبني متنظيمي خ منا لثقة لخلقدة ايازجل أ منارات لقراصنع ت ولسياسااسم رلعاملين في ا كاشرإ -9

االهتمام بالعالقات االنسانية وان يسود االحترام المتبادل بين المرؤوسين والرؤساء في العمل واتاحة فرصة المشاركة  -34

 .لألعمالللعاملين والتوزيع العادل 

 قائمة المراجع:. 6

 أوال: المراجع:

 ٩١-٩١صص ،٥٥. لتنمية الموارد البشرية""محاور حول النموذج اإلداري المتكامل  .(3991) الطيب، حسن. 

  ،ضغوط العمل وعالقتها باتجاهات العاملين نحو التسرب (7442)الملحم، وليد عبد المحسن 

 (االتجاهـات نحــو التسـرب الــوظيفي وعالقاتها باألداء: دراسة تطبيقية علـى جمـارك ٣٠٠٩الغانم، وليــد إبــراهيم ،)م

لعلوم نايف ل ، أكاديميةالمملكة العربية السـعودية، رسـالة ماجسـتير غيـر منشـورة، الريـاض المطـارات الدوليـة فـي

 األمنية

 ( تسرب أعضاء هيئة التدريب من معهد اإلدارة العامة: دراسة 7440الحربي، بدر جزاء )المركز  ىعل استطالعيةم

 سعود. الملك الرياض: جامعةالرئيس بالرياض، رسالة ماجستير غير منشورة، 

  التدريس في جامعة الملك سعود للتسـرب مـن  هـ(، العوامل التي قـد تـدفع أعضـاء هيئـة٩٢٣٣)حلواني، حزامي عادل

 ، الرياض، جامعة الملك سعود."غير منشورة" الجامعـة، رسـالة ماجسـتير

  ،ؤسسة، دراسـة(، "محددات الرضـا الـوظيفي وأثرهـا علـى أداء الموظفين في الم7431سامية، )زويش 

 (سلوك المنظمة "سلوك 7441العطية، ماجدة )دار الشروق للنشر والتوزيع، عمان.الفرد والجماعةم ،" 

 جامعة أكلي محند أولحاج. حالـة ثانويـة أمزيـل أمحمـد بحريـز،

 ( رضـا المـوظفين العـاملين فـي مؤسسـات وكالـة7440محيسن، وجدي، مدي" )أنظمـةالغوث في قطاع غزة عن  م 

 .، الجامعة اإلسالمية، غزة، فلسطين"غير منشورة" التعـويض والحـوافز" رسـالة ماجسـتير

 (السـلوك التنظيمـي" سـلوك األفـراد والجماعـات٣٠٠٢حريم، حسين" ،)للنشر  الحامد في منظمات األعمال"، دار م

 والتوزيع، عمان.

 (السلوك التنظيمي في م7447العميان، محمود سلمان" )الطبعة االولى، والنشر،نظمات االعمال"، دار وائل للطباعة م 

 عمان،

  األقسام القيادية وعالقته بالروح المعنويـة ألعضـاء هيئـة  ( "السلوك القيادي لرؤساء3991)الزهراني، علي صالح

 الملك سعود، الرياض" التـدريس فـي جامعـة

 ( ،البحث العلمي 3957عبيدان وعدس وعبد الحق " ،)عين الجامعة " مكتبةدواته وأساليبهأمفهومة و 
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 ثانياً: الرسائل الجامعية:

 م( "أثر العوامل المسببة للرضا الوظيفي على رغبة العاملين في االستمرار بالعمل حالة دراسية 7445، مروان)حويجي

 .سالمية، غزةاإلالجامعة  "غير منشورة"،على اتحاد لجان العمل الصحي في قطاع غزة"، رسالة ماجستير 

  في جامعة الملك سعود للتسـرب  هيئة التدريسهـ(، "العوامل التي قـد تـدفع أعضـاء ٩٢٣٣)حلواني، حزامي عادل

 ، الرياض، جامعة الملك سعود. "منشورة ماجستير "غيرمـن الجامعـة" رسـالة 

  ،التسرب الوظيفي داخل المنظمة. دراسة ميدانية  علىم(، "تأثير الدخل الفردي للعامل 7435نورة، ) قنيفهتسابت منال

 جامعة العربي بن مهيدي. الجزائر.  "غير منشورة" رسالة ماجستيربشركة اشغال الطرق" 

 ،م( "ميول المشرفين التربويين نحو التسرب الوظيفي في إدارة اإلشراف التربوي 7435بن عادل ) عبد هللا الشمري

 علوملل األلمانية العربية الجامعة "غير منشورة"بمحافظة حفر رسالة ماجستير بإدارة التربية والتعليم  )بنين(

 والتكنولوجيا، المملكة العربية السعودية.

 (، "بيئة العمل الداخلية وعالقتها بالتسرب الوظيفي ومستوي األداء لدي العاملين في 7445) محمد فوزي، ،عبد العزيز

 ، جامعة المينا."غير منشورة"بحثية المجال الرياضي بمحافظة المنيا"، ورقة 

 (تسـرب العمالـة الوطنيـة مـن القطـاع3079الحربي، بندر بن فهد بن محمد")الخاص األسباب والحلـول" رسـالة  ه

 قسم اإلدارية العامة. األعمال،ماجسـتير غيـر منشـورة، كليـة إدارة 

 ثالثاً: الدوريات والمجالت:

  ،73924العدد م،"حتى ال يدب الخلل في االجهزة الحكومية"، جريدة اقتصادية،75/47/3997األسمري، محمد . 

 رابعاً: المراجع األجنبية:

 -Abu Jadayil, Wisam. (2011).Main Factors Causing Workers Turnover in Jordan Industrial 

Sector"Jordan Journal of Mechanical and Industrial Engineering.161-166 
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من وجهة  م 2000واقع ممارسة القيادة التحويلية بمدارس التعليم الثانوي بنات في محافظة الطائف وفق رؤية 

 نظر المعلمات

The reality of transforming leadership practice in secondary education schools for girls in 

Taif governorate according to the 2030 vision from the teachers' point of view 

 

 خلود بنت وازع بن زيد الزهرانيإعداد الباحثة / 

 ، كلية التربية، جامعة الطائف، المملكة العربية السعوديةماجستير قيادة تربوية

Email: kkooddx@gmail.com  

 

 البحث: ُملخص

م 0202هدف البحث إلى الكشف عن واقع ُممارسة القيادة التحويلية بمدارس التعليم الثانوي بنات في محافظة الطائف وفق رؤية 

ما إذا توجد فروق ذات داللة إحصائية في متوسطات استجابات المعلمات عند مستوى الداللة  الكشفمن وجهة نظر المعلمات. و

(α ≤ 0.05وفقا للُمتغيرات ) :سنوات الخدمة _ عدد البرامج التدريبية(، ولتحقيق أهداف البحث استخدم  -)المؤهل العلمي التالية

ير لومات حيث تكونت من أبعاد القيادة التحويلية األربعة كالتالي: التأث، وصممت االستبانة كأداة لجمع المعالتحليلي المنهج الوصفي

( معلمة اختيرت بطريقة عشوائية 624االهتمام الفردي، وتكونت عينة البحث من ) -التشجيع االبتكاري -الحافز اإللهامي-المثالي

لقيادة التحويلية بمدارس التعليم الثانوي بنات في كما تم التوصل لمجموعة من النتائج أهمها: أن واقع ُممارسة ا.البحثمن مجتمع 

(، أن جميع األبعاد جاءت 33000وبمتوسط حسابي )م من وجهة نظر المعلمات عالي جداً 0202محافظة الطائف وفق رؤية 

الثانية بعد االهتمام  ةيليه بالمرتببواقع ممارسة عالية جداً وكانت على الترتيب التالي: يحتل المرتبة األولى بعد التأثير الكارزمي، 

لة إحصائية توجد فروق ذات دال .التشجيع االبتكاري، وفي المرتبة األخيرة بعد الحافز اإللهامي الفردي، ثم بالمرتبة الثالثة بعد

 توجد اللديهن مؤهل علمي بكالوريوس فما دون.  الالتيبين استجابات المعلمات تعزى لمتغير المؤهل العلمي ولصالح المعلمات 

يات كما جاءت توص .فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات المعلمات تعزى لمتغير سنوات الخدمة وعدد البرامج التدريبية

دورات تدريبية تدعم القيادة التحويلية تستهدف الجميع سوى قائدات أو معلمات وذلك ألنها المدخل الحديث  إعطاء البحث كالتالي:

القيادات في المؤسسات التعليمية العمل بالقيادة التحويلية بشكل مباشر لخدمة العملية  والتطوير. توجيهير المهم في قيادة التغي

تي يمارسن القيادة التحويلية من اإلدارات العليا بالمؤسسات التعليمية بهدف االستمرارية والتنافسية آلالقائدات ال التعليمية. تحفيز

 ميدان التربوي بمدى فاعلية القيادة التحويلية ونهج هذا النمط القيادي على كافة فئات المجتمع.توعية ال بين القيادات التربوية.

 الطائف. ،0202رؤية  ،مدارس التعليم الثانوي، القيادة التحويلية ،القيادة الكلمات المفتاحية:
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The reality of transforming leadership practice in secondary education schools for girls in 

Taif governorate according to the 2030 vision from the teachers' point of view 

 

Abstract: 

The aim of the research is to uncover the reality of transforming leadership practice in secondary 

education schools for girls in Taif Governorate in accordance with the 2030 vision from the 

teachers' point of view. And disclose whether there are statistically significant differences in the 

mean of the teachers ’responses at the level of significance (α ≤ 0.05) according to the following 

variables: (scientific qualification - years of service - number of training programs). To achieve 

the research objectives, the descriptive and analytical approach was used. It consisted of the four 

transformational leadership dimensions as follows: the ideal effect - the inspiring motivation - the 

innovative encouragement - the individual interest, and the research sample consisted of (406) 

teachers chosen randomly from the research community. The most important results were also 

accessed: the reality and practice of transformational in secondary education schools Vision 2030 

AD from the teachers' point of view is very high, with an arithmetic average (4,333), the first after 

the charismatic effect, followed by the second place after individual attention, then the third rank 

after innovative encouragement. And in last place after the inspirational motive. There are 

statistically significant differences between the responses of female teachers due to the scientific 

qualification variable and in favor of the female teachers who have a bachelor's degree or less. 

There are no statistically significant figures between training program responses. The research 

recommendations also came as follows: Giving training courses that support transformational 

leadership, targeting everyone except leaders or teachers, because it is the important modern 

approach to leading change and development. Directing leaders in educational institutions to work 

with transformational leadership directly to serve the educational process. Motivating female 

leaders who exercise transformational leadership from higher management in educational 

institutions with the aim of continuity and competitiveness among educational leaders. Raising 

awareness in the educational field of the effectiveness of transformational leadership and the 

approach of this leadership style on all segments of society. 

Keywords: leadership, transformational leadership, secondary schools, Vision 2030, Taif 

 

 

http://www.ajrsp.com/


 م 2022-5-5| تأريخ اإلصدار:  لسابع والثالثونالمجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار ا

 
    

 

 

   www.ajrsp.com                                                                                                                    161 

 ISSN: 2706-6495 

 

 اإلطار العام للبحث :الفصل األول

 :المقدمة

اءت ختلف مراحلها، وقد جالسعودية ُمنذ نشأتها أولت التعليم أهمية كبيرة وعملت على العناية بالمدارس بمُ المملكة العربية      

ي قدمة، وإحداث المنافسة العالمية في ظل االنفجار المعرفتجديدة في التغيير والتطوير لمواكبة الدول الم اً لتفتح آفاق 0202رؤية 

 0202نا النجاح، فنجاح الدول من نجاح ُمنظماتها التعليمية بُمختلف ُمستوياتها، فرؤية اكبة هذه التغيرات يلزمُ والمتزايد، ولم

وطنه وُمجتمعه وحيويته وازدهار اقتصاده، والذي يتحقق في بنهوض الركزت على الُعنصر البشري وما له من دور فعال في 

 قيادة تربوية فعالة تُحدث هذا التغيير المطلوب. للُمستقبل، وال يتسنى ذلك إال بوجود اتعليم األجيال القادمة وتأهيله

 عتبر من أهم احتياجات العصرالقيادة واحدة من أهم عناصر السلوك اإلنساني، والتي لها أهمية كبيرة للبشرية، فهي تُ  وألن     

بل،  قط،فهتمام ليس ألنها سلوك ولكن قيادة إبداعية، فعلينا أن نعي بأهمية القيادة، فهي جديرة باال فحسب،الحالي، ليس أي قيادة 

 (.00: 0202لما لها من خصائص معينة وقدرة على اإلقناع والجذب وتحقيق الكفاءة المهنية )السكارنه، 

القيادة الناجحة هي نجاح المؤسسة ونجاح األعمال، فاالستثمار فيها هو أفضل استثمار ألنها تقدم مثاالً في إلهام العاملين      

الشخصية من  فيما تمتلكه ، مع وجود االستجابة الطوعية من قبلهم لتحقيق أهداف المؤسسة، فواقع قوة تأثير القيادةوالتأثير فيهم

 (.002: 0204حققة )المغربي، لهمة ونتائج مُ كاريزما ورؤية مُ 

تطوير وزارة التعليم ها دول اليوم، وضمن منظومة العمل التربوي الجاد من أولويات خطط التطوير الطموحة التي تشهدُ ف     

بمختلف أنواعها ومجاالتها، حيث أكدت الوزارة العناية بالمعلمين ومالهم من دور مهم سيكولوجي في الميدان التربوي، و يحدث 

بوجود قيادة تربوية متطلعة ومتجددة تقوم بكافة الممارسات بمهارة وكفاءة عالية، لديها القدرة على حل مشكالت المجتمع والتعامل 

ن العملية التعليمية والتربوية بالمدارس، وما يقع على عاتق قائد المدرسة من مسؤوليات وواجبات يعه، وتحقيق أهدافه، وتحسم

أمام تحقيق األهداف المحددة ) عطية،  ومهام فأنه قد يعتريه بعض القضايا والحوادث والمشكالت واألزمات التي تقف حاجزاً 

0202 :2 .) 

التربوية مع المتغيرات المتالحقة والمتزاحمة ومواكبة التجديد المحدث، يلزمنا إدارة التحول ضمن مدخل  ولتكيف القيادة     

ظمته نالقيادة التحويلية الذي يسوق القائد التربوي إلى االستمرارية بكفاءة عالية، ووعي متجدد وتطور يؤهل للتعامل مع أعضاء مُ 

ق األهداف تُساعدهم في تحقي رع الثقة المتبادلة بينهم، واالتفاق على رؤية واضحةبالتأثير في سلوكهم ومشاعرهم وتحفيزهم وز

( فالقائد يملك القدرة على بناء رسالة ورؤية Bass1994) المرسومة بيسر وسهولة، فهذه صفات القائد التحولي الذي وصفه باس

عية المرؤوسين إلعادة النظر في عملهم من منظور نظمة ويستطيع أن يجعل جميع األفراد على وعي بها، وإثارة دافللمُ  ةواضح

جديد، وحث المرؤوسين على تجاوز المصلحة الذاتية إلى المصلحة العامة، وتطوير مستوى قدراتهم وإمكانياتهم، فالقيادة التحويلية 

ظريات القيادية تلف النجمعت مخُ لتحول األساليب القيادية من تقليدية إلى حديثة  للتغيير والتطوير، فهي األكثر شهرةً  عد مدخالً تُ 

 (.7: 0202فيها ) فليون، 

ستوى المنظمة وعلى مستوى األفراد، هي القيادة االستثنائية من هنا نجد أن اتباع النمط القيادي التحولي هو بداية العظمة على مُ      

وح لهمة وقيمة تتسم بالوضية هي قيادة مُ بطريقة واضحة، ونستطيع أن نقول إن القيادة التحويل واألهداف   التي تحقق الغايات  

 (.04: 0202والقوة، تجعل اآلمال واالحالم واقعاً ملموساً )بالين، 
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 الل تدريب وتأهيل القيادات التربوية والمعلمين وتحسينالتعليمية من خ   الل االستثمار في المنشآت  نتعلم لنعلم: وذلك من خ       

خرجات المنظومة التعليمة تالئم احتياجات سوق العمل وذلك لدفع الجهود على أن تكون مُ خرجات التعليم، حيث سيكون تركيز مُ 

ؤسساتنا التعليمية بجميع مراحلها المختلفة لنواكب العصر ونحدث التغيير )وثيقة رؤية الل مُ عجلة التنمية االقتصادية من خ  

 (.04: 0204المملكة،

مولية راسات استهدفت هذا النمط القيادي الحديث الذي يتصف بالشه التغيرات فجميع الد  فالقيادة التحويلية تستطيع أن تواكب هذ     

كانت تعليمية أم ال، كما ُربطت القيادة التحويلية بمجموعة من المتغيرات  تلف الجوانب، في أغلب المنظمات سواءً والتكاملية في مخُ 

( والتي أكدت بأن القيادة التحويلية لها أثر 72: 0200اسة الجعافرة )رالقيادية المختلفة للكشف عن وجود عالقة بينهما، فنجد د  

بوتير  راسةكما لخلصت د  و كبير في إدارة المعرفة والتوجه اإلستراتيجي داخل المؤسسات وذلك من خالل التأثير والتحفيز.

(Butera,2020: iv-v  ألفضل أداء تنظيمي قد تم تحقيقه عندما ط ) الل تلبية احتياجات  الفردية من خ  بق القادة االعتبارات 

الموظفين ومخاوفهم، وتدريب األفراد وتقديم النصح، واالستماع إلى تصورات الموظفين واستيعابها، وكذلك عندما تم استخدام 

دة الدوافع االتأثير المثالي على القادة لكونهم يشكلون نموذج يحتذى به في األخالق والثقة واالحترام، ايضاً عندما تم استخدم الق

ونجد دراسة كارولين  اإللهامية بالثقة، والرؤية، واالستجابة لوجهات النظر واألفكار، وااللتزام باألهداف، وبناء الفريق.

(Carolin,2020: iv التي أكدت أن لبعد الحافز اإللهامي أثر إيجابي أسهم في حدوث التغيير والتطوير اإلستراتيجي وذلك في )

( والتي كشفت على Rafia& Sudiro& Sunaryo, 2020: 119كذلك دراسة رافيا وسوديرو وسوناريو )دفعهم وتحفيزهم. 

: 0202وكما اشارت دراسة الغامدي والبادي )، وجود أثر القيادة التحويلية في الرضا الوظيفي وتحديداً في بعد االعتبار الفردي

ادة التحويلية في محافظة جدة يحقق نتائج مرتفعة في االختبارات يمارسن القي التي( إلى أن قائدات المرحلة الثانوية ال000

 المركزية.

في ضوء ما سبق أصبح تطبيق نمط القيادة التحويلية بالمؤسسات التعليمية ضرورة ُملحة للتغيير والتطوير، ولتحقيق أهداف      

ئة عمل ُمحفزة وُملهمة وُمتفاعلة وُمبدعة، يُسودها ورؤى وزارة التعليم وما تطمح إليه من تطلعات ُمستقبلية تحقق الطموح في بي

جو من العالقات اإلنسانية واألخالقية تهدف إلى إحداث توازن بين ُممارسة القيادة لخدمة وزارة التعليم في تحقيق أهدافها وخدمة 

اقع وي على التعرف على العاملين في المجتمع المدرسي واستقراره، يمتزج به االبداع والطموح، ولذلك يهدف البحث الحال

 م من وجهة نظر المعلمات.2000ممارسة القيادة التحويلية بمدارس التعليم الثانوي بنات في محافظة الطائف وفق رؤية 
 

 ُمشكلة البحث:

المنافسة والمملكة العربية السعودية ممثلة في وزارة التعليم تسعى جاهدة للتطوير والنهوض للحاق بركب الدول المتقدمة      

العالمية ليس عربياً أو إقليمياً فقط بل وعالمياً، وتطمح أن تكون في الصدارة ، في جميع المجاالت المختلفة؛ ولن يتحقق ذلك إال 

كخطة تغيير ونقطة انطالق، فعندما يكون النظام التعليمي ذا  0202من منظماتها التعليمية كركيزة أساسية تحقق أهداف رؤية 

ن م ما تتطلع له المملكة العربية السعودية يحدث بشكل فعال وبذلك الجودة ستحقق احتياجات المجتمع من حولنا مخرجات عالية

 في مسايرة األحداث والمتغيرات الجديدة والسعي قدماً في تحقيق رؤى مستقبلية أمست واقعاً ملموساً. تطوير وتغيير ويكمن

ماماً كبيراً، كون قائد المدرسة هو المحور األساسي في التحسين واالرتقاء باألداء أولت الوزارة القيادات المدرسية اهتفقد      

  ،المدرسي، مما يسهم ذلك في تحسين العملية التعليمية، والذي ينعكس مباشرة على مخرجات التعليم والكفاءة اإلنتاجية
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داني المباشر على قائدات المدارس بمحافظة فمن خالل عمل الباحثة في مجال االشراف التربوي والذي يقوم باإلشراف المي

الطائف وال سيما المرحلة الثانوية، يتضح وجود قائدات مدارس ال تمارس النمط القيادي التحولي بشكل صريح وفعال والذي 

العالمية وفق  ةيؤثر سلباً على مجموعة من الجوانب الهامة في سير العملية التعليمية واالبداع وتحقيق الرؤى المستقبلية والمنافس

دد التعليم، من تع ارةبه وز توخصوصا التغيير والتطوير الذي سيحدث في المرحلة الثانوية والذي وجه ،0202رؤية المملكة 

 مسارات الثانوية العامة واالكاديميات المتخصصة في األعوام القادمة.

غالبية مديري ومديرات المدارس ليس لديهم تطوير تنظيمي وأنهم يستندون  ( أن040: 0202كما توصلت دراسة الزيدي )     

 التي (004: 0202، ودراسة الفيفي )عدم التطورإلى إنجاز أعمالهم باتباع الوسائل واألساليب الكالسيكية التي كانت سبباً في 

ورؤية  0202ديات التي تواجه التحول الوطني هي أحد التح البيروقراطيالقيادة التربوية التي تمارس النمط القيادي  أكدت أن

 نحو التغيير ومسايرة التطور العالمي. 0202المملكة العربية السعودية 

في ضوء ما سبق فإن القيادة التحويلية مهمة في المجال التربوي، الذي يتطلع ألحداث الميزة التنافسية، فهي نمط حديث من      

ن الدراسات بتطبيقها في القيادة التربوية، وذلك ألنها تناقش أبعاد مهمة كالتأثير المثالي والحافز أنماط القيادة، حيث نادت الكثير م

، كما يمكن أن يتبناها قادة المدارس من أجل تطوير النمو المهني لمنسوبات ات الفرديةااللهامي واالثارة الفكرية واالعتبار

هيلهم وتدريبهم، مما يؤدي لتحسين مخرجات التعليم ويعود بنتائج إيجابية على ، وإعداد الخطط لتأبأنفسهمالمدرسة، وتعزيز ثقتهم 

وعلى حد علم الباحثة عدم وجود دراسة تكشف عن واقع ممارسة القيادة  0202وهذا ما دعت إليه رؤية ، نظام التعليم ككل

مية وجود قيادة تربوية تتبع النمط القيادي فأه ،0202التحويلية بمدارس التعليم الثانوي وفق رؤية المملكة العربية السعودية 

التحولي يسهم في نجاح المنظمات بصفة عامة وال سيما التعليمية منها، وأحداث التغيير المطلوب وفق األهداف المخططة، فعلينا 

ممارسات قيادة ، أيضاً علينا أن ندرس ونبحث واقع 0202جميعا توعية الميدان بهذا النمط القيادي الحديث والذي يحقق رؤية 

ة ما واقع ُممارساآلتي:  الرئيسي جاءت مشكلة البحث والتي تتلخص في السؤال لذا، 0202تربوية تتبع القيادة التحويلية وفق رؤية 

 م من وجهة نظر المعلمات؟2000القيادة التحويلية بمدارس التعليم الثانوي بنات في محافظة الطائف وفق رؤية 

 أسئلة البحث: 

 السؤال الرئيسي السابق، التساؤالت الفرعية التالية:يتفرع من 

  م من وجهة نظر 0202ما واقع ُممارسة القيادة التحويلية بمدارس التعليم الثانوي بنات في محافظة الطائف وفق رؤية

 فردي(؟المعلمات ألبعاد القيادة التحويلية )التأثير الكارزمي_ الحافز االلهامي_ التشجيع االبتكاري_ االهتمام ال

 ( 0.05 ≥هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة α في متوسطات استجابات المعلمات حول واقع ُممارسة )

م من وجهة نظر المعلمات ألبعاد القيادة 0202القيادة التحويلية بمدارس التعليم الثانوي بنات في محافظة الطائف وفق رؤية 

 سنوات الخدمة _ عدد البرامج التدريبية(؟ -مؤهل العلميالتحويلية وفقا للُمتغيرات )ال

 أهداف البحث: 

 :يهدُف البحث الحالي إلى

  م من وجهة 0202التعرف على واقع ُممارسة القيادة التحويلية بمدارس التعليم الثانوي بنات في محافظة الطائف وفق رؤية

 الحافز االلهامي_ التشجيع االبتكاري_ االهتمام الفردي(؟ نظر المعلمات ألبعاد القيادة التحويلية )التأثير الكارزمي_
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 ( التعرف على إمكانية وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللةα ≤ 0.05 في متوسطات استجابات حول واقع )

ر المعلمات ألبعاد م من وجهة نظ0202ُممارسة القيادة التحويلية بمدارس التعليم الثانوي بنات في محافظة الطائف وفق رؤية 

 سنوات الخدمة _ عدد البرامج التدريبية(. -القيادة التحويلية وفقا للمتغيرات )المؤهل العلمي

 أهمية البحث: 

 تكمن أهمية البحث من خالل األهميتين، النظرية والتطبيقية كالتالي:

 األهمية النظرية: -أ

  في أحداث التغيير المطلوب في المنشآت التعليمية وباألخص  0202يتوافق هذا البحث مع رؤية المملكة العربية السعودية

 المرحلة الثانوية.

  يستمد البحث أهميته من أهمية القيادة التحويلية في المجال التعليمي وتطوير المنظمات التعليمية والرقي بها إلى أعلى

 الداخلية والطاقات، وتشجيع االبداع واالبتكارالمستويات من خالل التأثير في العاملين والجذب والتحفيز وإثارة الدوافع 

 خرجات التعليم وجودته.باشر في أداء المعلمات مع طالبتهن ورفع مُ والذي ينعكس بشكل مُ 

  ُايرة سأن القيادة التحويلية تشجع وتدعم التغيير وهذا ما نحتاجه في القيادات التربوية في العصر الحالي لمواكبة المتغيرات وم

  التوجه العالمي نحو التقيد بالجودة الشاملة للعملية التعليمية واالعتماد األكاديمي في العملية التعليمية وتحقيق الميزة التنافسية.

  يُضيف هذا البحث نوع من المعرفة للمكتبة العربية في مجال دراسة واقع ممارسة القيادة التحويلية بمدارس التعليم الثانوي

 .0202المملكة العربية السعودية وفق رؤية 

 يؤمل من نتائج هذا البحث أن:األهمية التطبيقية:  -ب

 .يُسهم في توعية منسوبات المدرسة بأهمية القيادة التحويلية وأبعادها وممارستها من خالل أدوات البحث 

  قهبضرورة أهمية هذا النمط الحديث للقيادة وتطبي التربوي والمعلمات في الميدان القائدات التربوياتتزود. 

  تتم االستفادة من نتائج وتوصيات ومقترحات هذا البحث من قبل الباحثين التربويين في استكمال البحث في تطوير دور القيادة

 التحويلية في الميدان التعليمي.

 حدود البحث: 

 يتحدد البحث بالحدود التالية:

 :اقتصر البحث على الكشف عن واقع ممارسة القيادة التحويلية بمدارس التعليم الثانوي بنات في محافظة  الحدود الموضوعية

 م من وجهة نظر المعلمات.0202الطائف وفق رؤية المملكة العربية السعودية 

 :ة الثانوية بنات. في اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف تحديداً مدارس المرحلبق هذا البحث طُ  الحدود المكانية 

 :ُمعلمات مدارس البنات للمرحلة الثانوية بمحافظة الطائف. الحدود البشرية 

 :ه.0660-ه 0660طُبقت استبانة البحث في الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي  الحدود الزمنية 

 ُمصطلحات البحث:

 Concept of leadershipمفهوم القيادة: 

نظمته وذلك عن طريق مواقفه وسلوكه ظهر فيه الرئيس قوته وتأثيره في أفراد مُ إنساني يُ هي نشاط التعريف االصطالحي: 

 (.02: 0662وعناية )الغامدي، وتصرفاته لتحقيق األهداف بجودة  
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فريق  في تأثيرالمهارات والدرة القائد على امتالك مجموعة من إجرائياً بأنها: قُ  القيادةتُعرف الباحثة ُمصطلح التعريف اإلجرائي: 

 المختلفة. والمواقف   روف  األفراد، مع الحفاظ على استقرار المنظمة واألفراد في جميع الظُ  العمل واإللمام بكافة احتياجات  

 Transformational Leadershipمفهوم القيادة التحويلية: 

ثير القائد نظمة، ويكون تأالمرجوة للمُ  واحد لتحقيق األهداف   هي عملية تبادلية بين القائد واتباعه في اتجاه  التعريف االصطالحي:  

 من النجاح   يستوى عال  على تحقيق مُ  ستقبلية، يكون قادراً لهام ورؤية مُ إالل ما يمتلكه القائد من ذكاء والتحولي نحو التغيير من خ  

 (.22: 0202المستويات )حافظ وعباس ، في جميع   نظمة واالفراد  والتفوق للمُ 

إجرائياً بأنها: عملية جذب وتأثير في جميع أفراد المنظمة وتحويلهم  القيادة التحويليةتُعرف الباحثة ُمصطلح عريف اإلجرائي: الت

الل التغيير والتطوير في المنظمة بكامل عناصرها بروح الفريق من حالة إلى حالة تفوق التوقعات والنهوض بهم وذلك من خ  

حفزة تدعم االبداع واالبتكار وتهتم باألفراد وتراعي احتياجاتهم وتقدم الخدمة مؤثرة وُملهمة ومُ  الواحد، ويتجسد ذلك في قيادة

حقق االهتمام الفردي(، بأسلوب قيادي ُمغاير يُ -التشجيع االبتكاري–الحافز االلهامي-إليهم، وفق أربعة أبعاد هي )التأثير الكارزمي

. كما تقاس باستبانة القيادة 0202ستقبلية طموحة كرؤية المملكة راتيجي وفق رؤى مُ جودة العمل والميزة التنافسية والتوجه االست

 التحويلية التي تم استخدامها في هذا البحث.

 

 .ابقةراسات الس  اإلطار النظري والد   الثاني: الفصل

 أوالً: اإلطار النظري.

 Concept of leadership مفهوم القيادة:

ياغة المفاهيم في الص واختلفتلها، فقد تعددت التعاريف،  اً عند تحديد مفهوم خاص بالقيادة نجد أنه ال يوجد تعريف محدد     

اللغوية لمفهوم القيادة، ولكن اتفقت جميع المفاهيم في المعنى نفسه ومدى التوسع في شرح مفهومها وطريقة العرض، وسيتم 

 عرض بعض تعاريف القيادة كما يراها الباحثون والمهتمون في هذا المجال:

(. كما عرفت 02-02: 0202جهون جميعهم نحوه )حافظ وعباس،القيادة هي عملية تأثير في األفراد لتحقيق هدف محدد يت     

أيضاً بأنها: العنصر الرئيسي الذي يؤثر على نشاط األفراد إلى أعلى الدرجات وتشمل جميع النواحي العقلية والبدنية والنفسية 

(. وعرفت 000: 0204ربي،والعصبية واالجتماعية، فالقائد الناجح هو من يكسب ثقة اتباعه من خالل الحكمة والصواب )المغ

أيضاً: بانها القدرة والتأثير في سلوك وأفعال واتجاهات اآلخرين لحب العمل والرغبة بجد لتحقيق أهداف المنظمة في مواقف 

معينة وظروف محيطة، كما أنها القدرة على رسم الرؤى المستقبلية لتوجيه األمور مع خلق روح اإلبداع بين أفراد المنظمة 

 (. 02: 0202 )السكارنه،

 مفهوم القيادة التحويلية ونشأتها: 

 The emergence of transformational leadership نشأة القيادة التحويلية:

. إلى أن ظهور مدخالً هاماً في Dowontonم من قبل داونتون 0270تم صياغة مصطلح القيادة التحويلية ألول مرة في عام      

كأول عنوان للقيادة   James Burnsيكي الذي طرحه عالم االجتماع السياسي األمريكي جيمس بيرنز القيادة بدأ مع العمل الكالس

م. فقد عمل بيرنز في عمله على إيجاد عالقة بين سلوك القائد وأتباعه، حيث وصف القادة بأنهم يستطيعون 0272التحويلية في عام 

 قيادة هي تلمس حاجات التابعين بعيداً عن القوة،دفع التابعين لتحقيق األهداف المشتركة، فبيرنز يرى ال
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كما أكد بيرنز أنهُ عندما يتعاون القائد واتباعه في مساعدة بعضهم البعض يستطيعون االرتقاء بالمنظمة، حيث فرق بيرنز بين  

متبادلة ونجد هذا لى المصالح الالقيادة التبادلية والتحويلية، فالتبادلية مشروطة بمصلحة متبادلة  بين القائد واتباعه، فهو يقوم ع

البعد شائع في العديد من المستويات داخل أنواع المنظمات، أما التحويلية والتي يشترك فيها القائد مع اتباعه ويربطهما عالقة 

هم الى أعلى المستويات، وذلك من خالل تعامل القائد مع اتباعه في تلبية حاجاتهم ومساعدتهم والعناية بهم للوصول عأخالقية تدف

واستطاع  كنموذج كالسيكي لقائد تحولي، ألنه أحدث تغير ملحوظ Gandhiأقصى قدرات لديهم، كما أشار بيرنز لغاندي  إلى

كنموذج حديث لقائد تحولي وذلك لما حققه للشعب األمريكي  Rayan Whiteن وايت رفع آمال الكثير من شعبه. وأشار ايضاً لرايا

في زيادة الوعي، فيمكن القول بأن القائد التحولي هو الذي يحول ويغير القيم التنظيمية في المؤسسات نحو االنسانية والعدالة وهنا 

نموذجاً  Bassم قدم 0222ت أواخر القرن العشرين في عام وفي منتصف الثمانينيا، يصل القائد إلى أعلى درجات القيم واألخالق

، فقد عمل على تطوير ما قدمه بيرنز، فكان تركيزه على حاجات االتباع وليس ما يحتاجه القيادة التحويليةمفصالً وشامالً عن 

وفهم  لوعي لدى األفراد بأهميةالقادة، وذلك ألن القيادة التحويلية تحفز االتباع لبذل ما يفوق التوقعات من خالل رفع مستوى ا

األهداف، وأن ينمي في نفوس االتباع المصالح المشتركة قبل المصالح الشخصية، كذلك تحفيزهم لمستويات عالية. وفي عام 

 -اريالتشجيع االبتك -الحافز اإللهامي -الكارزميأربعة عوامل للقيادة التحويلية هي )التأثير Bass and Avolioم أضاف 0220

 (.060-062: 0202؛ السكارنة،47-44: 0200؛ الفار،024-027: 0224تمام الفردي( )بيترج، االه
 

 Transformational leadership conceptمفهوم القيادة التحويلية: 

لحال مع اتعددت التعريفات التي تناولت مفهوم القيادة التحويلية وقد تشابهت تلك التعريفات في االتفاق على المعنى العام كما هو 

أي نمط قيادي آخر، فنجد تعاريف القيادة التحويلية متنوعة ولديها العديد من الترجمات التي استفاض الباحثون والمفكرون والكتاب 

 في طرحها ومنها:

ين ف( بأنها: قيادة تركز على األهداف المستقبلية والتي يكون لها رؤية واضحة، مع تحفيز الموظ02: 0202تعريف )فليون،      

 لتحقيق تلك الرؤية، والعمل على التغيير والتعديل ليسهل الوصول إليها كما ُخطط له.

( بأنها: عملية تؤثر في سلوكيات األفراد العاملين داخل المنظمة، وتحفيزهم 2: 0200وكما عرفها أيضاً )لهلوب والصرايرة ،     

لى المستويات، مع إشراك العاملين في وضع األهداف، والتفتيش بشكل مستمر على تجويد األداء وتحسينه واالرتقاء به إلى أع

والبحث عن حلول إبداعية مبتكرة للمشكالت التي يتعرضون لها في عملهم وتؤثر سلباً على تحقيق األهداف المرغوبة. ايضاً 

ذلك ذي يحدث نجاحاً في المؤسسة و( بأنها: عملية تستند على التأثير المتبادل بين القائد وأتباعه وال02: 0662عرفها )الغامدي، 

من خالل التوجه نحو تحقيق األهداف المستقبلية بكفاءة وفعالية عالية، فهذا التأثير ال يملكه إال القادة التحوليين الذين يستندون 

 ويستمدون قوتهم وتأثيرهم من خالل الشخصية الجاذبة والمحفزة والملهمة فكرياً.
 

 Dimensions of transformational leadership أبعاد القيادة التحويلية:

عند البحث واالطالع في كتب ودراسات القيادة التحويلية نجد أن أغلبها أجمعت على ان للقيادة التحويلية أربعة أبعاد، والبعض 

 ذكرها بخمسة وستة أبعاد، لكن سنتطرق لما ذكر في أغلب الكتب وما أجمعت عليه.

هما أول من طور نظرية القيادة التحويلية فقد صمما استبانة متعددة  Bass and Avolio( أن 062 :0202أشار )السكارنه،      

 العناصر بنيت على نظرية القيادة التحويلية تضمنت األبعاد االربعة كالتالي:
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ويكون ذلك من خالل سلوك القائد المثالي الذي يكسب به ثقة التابعين واحترامهم وتقديرهم له،  )الكارزمي(: التأثير المثالي -0

جميع احتياجات التابعين قبل احتياجاته في صورة من االيثار،  والذي يتطلب مشاركة القائد في األزمات والمخاطر ملبياً 

( أن بعد الكاريزما يصف سلوك القائد الذي يمثل تصرفه 020: 0224خالق. وقد ذكر )بيترج، متمثالً في نموذج عالي من األ

ايير كبيرة جدا وذلك لما يتمتع به من مع بواقع ممارسةنموذجاً مؤثراً التباعه، فاالتباع يعجبون به ويحاكون جميع تصرفاته 

شعور الو الرؤيةبدة يزودون اتباعهم عالية في االخالق والقيم، فاالتباع يكنون للقادة فائق االحترام وقدراً كبيراً من الثقة فالقا

بالرسالة، فجوهر التأثير والكاريزما هو أن هؤالء القادة يجعلون اتباعهم ينصاعون ويستجيبون إليهم وينجذبون نحو الرؤي 

( أن القائد قدوة حسنة وشخصية جاذبة في صدقة وامانته في 00: 0662التي يطرحونها برغبة عالية. كما أشار) الغامدي،

ه وعمله، يقدم مصلحة المؤسسة ومصالح األخرين من حوله على مصالحه الشخصية، ال يتوانى في تلبية حاجات اتباعه، قول

مام فراد مؤسسته، كثير االهتألمد جسور المحبة والتقدير واالحترام بينه وبين  ويحاول جاهداً يقدم يد العون والمساعدة لهم، 

بالتقدير  هم الجديرلثقة االخرين به كذلك، لذا هو في نظر افراد مؤسسته ذلك المبشخصيته وهندامه، ثقته بنفسه كبيرة، و

والسمع والطاعة، يعدل بينهم ، يتحاور معهم وينصت لهم، يتحلى بالعزم والصبر واإلصرار والمثابرة واالنضباط يتحلى 

مناسبتهم، ال يستغل السلطة والمركز إال في باألخالق وجميل اآلداب، يتحمل المسؤولية ويعي باألهمية، يشاطر أفراده في 

 مصلحة الجميع والنفع والفائدة.

ويتضمن هذا البعد تأثير القائد في التابعين للنجاح والتحدي من خالل تحقيق األهداف المرجوة للمنظمة في  االلهامي: افزالح -0

جعلتهم أكثر فاعلية وانتاجية. أما )الغامدي، روح من المنافسة والحماس، وذلك من خالل رؤية واضحة رسمها القائد لتابعيه 

( فقد وجد أن القائد التحولي يستطيع أن يبث روح الحماس ويشحذ الهمم ويرفع المعنويات ويقدم المكافآت لتشجيع 00: 0662

األخالقي و لم الوظيفي، وإثبات وجودهم على المستوى االنسانياتباعه وتحفيزهم، كما يقدم لهم المساعدة في التقدم في السُ 

 والمهني، كل هذا من أجل دفعهم نحو جودة العمل واإلبداع فيه لتحقيق رؤية القائد وفق أهدافهم المشتركة. 

حفز الطموحات في غاية األهمية لألفراد وذلك من خالل إتاحة الفرص لهم في المشاركة في وضع األهداف والخطط      

ما يقومون به مع إظهار الحماس والتفاؤل بتحقيق النجاحات والتركيز في حاالت واالستراتيجيات، والتقدير واالدراك التام ل

مستقبلية جاذبة سوف تحقق لهم طموحات منافسة تشجعهم على العمل بجد، كما يغلب عليهم روح الجماعة والفريق الواحد 

 (.22: 0202المتجانس والمتناغم )حافظ وعباس، 

وهنا يكون القائد مصدراً لكل فكرة جديدة ومنبعاً لكل فكر ابداعي، مشجعاً وداعماً لإلبداع واالبتكار،  :تشجيع االبتكاريال -0

( أن 00: 0662يستطيع أتباعه حل المشكالت بطرق مبتكرة ومتجدده، تسهم في تحقيق الميزة التنافسية. فقد ذكر )الغامدي، 

أعمالهم وتهيئة الجو المناسب لإلبداع واستخدام الطرق العلمية في القائد يستخدم هنا األسلوب المبتكر في حل إشكاالت 

التعامل معها، مع إتاحة المشاركة الفاعلة في اتخاذ القرار، واالستماع واالنصات إلى اقتراحاتهم دون انتقاص أو تسفيه، مع 

 ويرهم وتحسين أدائهم.حرصه الشديد لزيادة ثقافتهم وتوسيع مداركهم بالمعارف واالتصال بالعالم الخارجي لتط

وذلك من خالل ما يقوم به القائد من دور في تحريك جهود األفراد في المنظمة نحو االبداع واالبتكار بزيادة الوعي بحجم      

التحديات، مع تشجيعهم الي تبنى طرق جديدة لحل المشكالت وذلك من خالل إشراكهم، كما يحثهم على تقديم أفكار جديدة 

ووضع  بل يجب إعادة التفكير عنه،نه ال يوجد شي ثابت ال يمكن تغييره او االستغناء أ، كما يشعرهم بحديثة وتجريب مناهج

 (.022: 0202االفتراضات واقتراح المبادرات )حافظ وعباس،
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واألخذ  مويتضح هذا البعد في عالقة القائد باتباعه والتواصل واالحساس بهم، وذلك من خالل االستماع له الفردي:هتمام اال -6

 في االعتبار بحاجاتهم ورغباتهم، مع التقدير والثناء بإنجازاتهم المحققة.

أن بعد االهتمامات اإلنسانية باألفراد يكون في دور القائد كمدرب وصديق وناصح وموجه ومهتم بالنواحي الشخصية لكل      

يهم كأشخاص لإذ باالعتبار بالفروق الفردية بينهم والنظر فرد داخل المنظمة، كما أن القائد يصنع فرصاً جديدة لتعليمهم مع األخ

عن نظرة مرؤوس فقط، كما يقوم القائد بمتابعة المهام الممنوحة إليهم وتقديم المزيد من الدعم والتوجيه  مقربين بصفة انسانية بعيداً 

كما ال يشعرهم بأنهم تحت الرقابة، كذلك يكون القائد مستمعاً جيداً لهم ويمنحهم كامل الثقة واالطمئنان، كما يقوم القائد بتفويض 

 (.022: 0202افية من التدريب والتطوير) حافظ وعباس،المهام كوسيلة لتنمية احتياجاتهم اإلض

وتستنج الباحثة مما سبق أن هذه اإلبعاد كافية ووافية لقيادة التحول نحو التغيير والتطوير والتحفيز واإللهام فكل بعد يصف      

بية يستطيع فالتأثير والجاذ وثيقاً  سلوك تنظيمي قيادي نموذجي يندرج فيه مجموعة من المتغيرات الهامة والتي ترتبط به ارتباطاً 

بها القائد أن يملك أفراد المؤسسة نحوه والحافز اإللهامي يجعل من الفريق أكثر إنتاجية ودافعية وحماس والعمل بحب وانتماء 

ط أنظار حوالذي يجعل من المؤسسة مكسباً لثقة وم والنجومية لهذه المؤسسة، أما بعد التشجيع االبتكاري فهو االختالف والتميز

الجميع ومكاناً للميزة التنافسية، وأخيراً بعد االعتبار الفردي والذي يتجسد في اإلحساس باآلخر وتماسك الفريق وتالحمه والنهوض 

 به الى أرقى المستويات.
 

 The importance of transformational leadership أهمية القيادة التحويلية:

هرة ت أكثر نظريات القيادة شبحأن القيادة التحويلية حظيت باهتمام كبير من الباحثين حيث أص( 24-22: 0202أشار )فليون،     

 وتبرز أهميتها من خالل النقاط التالية:

  التفويض والتمكين بين أفراد المؤسسة، كما تعمل على تطويرهم وتعزيز الثقة بأنفسهم،  إلىال تعتمد على القوة، بل تسعى

 على نفسها ذاتياً. عتمدهبوجود فرق عمل مُ 

  أن القائد التحولي يستطيع أن يطور ويحسن نفسه عن طريق التدريب، وبالتالي يحدث التأثير في أفراد مؤسسته في مختلف

 مجاالتها ومستوياتها.

 صالقيادة التحويلية ترتكز في مضمونها على المسؤوليات األخالقية والتي تعمل بدورها على تحفيز الموظفين للعمل بإخال 

 بعيداً عن المصلحة الشخصية، وبذلك تعزز السلوك التعاوني داخل المؤسسة.

  كان نوعها ومجالها، فهي صالحة لكل عمل ولمواجهة أي  اً بل لجميع المؤسسات أي معينة،ال يقتصر تطبيقها على مؤسسة

 حدث، وهذا ما يجعلها سهلة التطبيق للمؤسسات التي ترغب بالتغيير.

القيادة التحويلية أصبح لها مكانة بارزة في أدبيات القيادة المعاصرة وذلك ألنها تتناسب مع بيئة العمل وخصوًصا التي تتسم      

بالتغيير والتطوير والمنافسة المتزايدة، وذلك من أجل التكيف مع المتغيرات والمستجدات، مع تحقيق مصالح المنظمة، فالقيادة 

والتطوير ال يمكن فصلهما، فهي تجعل القائد لديه رؤية مستقبلية واضحة، واقعية وصادقة وملهمة لتحفيز أفراد التحويلية والتغيير 

المنظمة للعمل مع شعورهم بأنهم جزء من المستقبل، مع وجود اتصال قوي بين العاملين يحقق أهدافهم المشتركة لمواجهة 

ئيسية، لي أفراد واعين بالتغيير والقضايا الرإالقائد في تحويل أفراد المؤسسة  لى واقع، كما أنها تساعدإالتحديات وتحويل الرؤية 

ي والذي خاصة باإلنجاز العلم لى أهداف استراتيجيةإمع تكثيف ثقافاتهم وزيادة ثقتهم بأنفسهم، ومن هنا تتغير أهدافهم المحدودة 

 (.002: 0202ون، يحقق تنمية للذات وتطور المهارات والرقي باألفراد والمؤسسات )فلي
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فنجد موضوع القيادة التحويلية من أهم مواضيع القيادة التربوية وذلك لما له من أثر فعال في أداء األفراد في المنظمات         

 يوتحقيق األهداف بكفاءة عالية مع التركيز على األفراد والقيم واألخالقيات واألهداف والمعايير، كما تبرز أهميتها في االرتقاء ف

المية لحة في ضوء التحديات العسلم االحتياجات البشرية والمتطلبات الذاتية واالجتماعية، مما يجعل هذا الفن القيادي ضرورة مُ 

 (.22: 0202)حافظ وعباس، 

نا التعليمية اتصلح لمؤسسجعلتها األنسب واأل العتباراتوتستنتج الباحثة أهمية القيادة التحويلية من أهمية القيادة نفسها وذلك      

فراد واالرتقاء بالمؤسسات لتصبح مختلفة، كما ساهمت القيادة د جمعت بين القيادة التقليدية والمعاصرة وطورتها لصالح األقف

 التحويلية في إعادة القيادة الفعالة المؤثرة لمجتمعاتنا التعليمية. 
 

 Characteristics of a transformational leaderخصائص القائد التحولي: 

مجموعة من الخصائص التي تميزه عن غيره والتي تساعده في تطوير مؤسسته واالرتقاء بها وبأفرادها القائد التحويلي يمتلك      

 كما يلي:( 70: 0200)الفار، وجزتهاأ

  ليها.إن يوصلها للجميع، يقتنعون بها ويشعرون بضرورة الوصول ألديه قدره على وضع رؤية ورسالة لمؤسسته يستطيع 

 ن لديه وعي خالي من ن وجوده يلزم نقل المرؤوسين والمؤسسة نقلة حضارية مختلفة وذلك ألألديه ثقة داخلية وقناعة ب

 الصراع الداخلي.

  ًمع من حوله ويشارك الجميع ويساعدهم ويقدم الحلول لهم. لديه حضور مختلف، ونشاط وهمة تجعله متفاعال 

 انت غير واضحة.ك أنيتصرف في المواقف بحكمة حتى و 

  نجازات تفوق التوقعات.إيستطيع الوصول بالمرؤوسين إلى تحقيق 

 .عنصر قوة في المؤسسة يقاوم األزمات ويحقق االستقرار، ويصنع التغيير 

 .يمكن المرؤوسين في المؤسسة وفق مصالحها 

 .نموذج للقدوة الحسنة وذلك ألنه يتصف بجموعه من القيم 

  الفريق. حوبرالترحيب واالستماع لجميع وجهات النظر وتعزيز العمل الجماعي 

  .بناء الرؤى في المؤسسة بطريقة تشاركية 

  ًأمام مرؤوسيه. حياً  شخصية مبادرة في التغيير والتنفيذ يقدم نموذجا 

 .يوظف جميع قدرات األفراد داخل المؤسسة للوصول بها إلى أعلى وأفضل النتائج 

 أثير فيتملك القدرة على الت الذي يقوم به القائد التحولي في جعل القيادة التحويلية نموذجاً المختلف  الباحثة الدوروتصف      

ارتقاء  لىإيسعى اً عصري جانب امتالكه شخصية تؤهله ليكون قائداً  إلىفراد ويعملون بروح المبادرة لرؤى مستقبلية ناجحة األ

 عن مصالحه الشخصية. مؤسسته بعيداً 
 

 Jobs of a transformational leader وظائف القائد التحولي:

 أن( 06: 0662للقائد التحولي وظائف تستمد من خصائصه وصفاته وما يمتلكه من رؤى وتطلعات فكما أشار )الغامدي،     

ن لديه قناعة وظيفة القائد التحولي تتمثل في كونه مهندساً لخطط المستقبل وذلك لما يمتلك من رؤية واضحة وتصور مستقبلي أل
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لى فرق إبالتغيير والتطوير داخل مؤسسته فهو ملم بالخطط واالستراتيجيات واألهداف فهو يعمل على تحويل مجموعات العمل 

 فق آليات وإجراءات وعمليات عالية الجودة وهنا سنوجز وظائف القائد التحولي كالتالي:تعاونية تنافسية إبداعية تعمل و

 .لديه قدرة على إقناع أفراد المنظمة بالتغيير 

 .يشرك أفراد المنظمة في تحديد الرؤية المستقبلية للمنظمة وتبنيها 

 نجاز المهام وحل المشكالت بطرق إبداعية وعلميةإيعمل على تحقيق األهداف و. 

 لية للتغير تتوافق مع منظمته بحيث تحقق جودة في األداء والكفاءة االنتاجية.آالحرص على اختيار نموذجاً و 

  تنافسية.الميزة البحيث تحقق  ثقافتهاإعادة الهيكل التنظيمي للمنظمة من أجل تطويرها والعمل على تحسين 

 ة مهمة في نجاح هذه الخطو أنطوة في منظمته ولديه يقين تام بيتولى قيادة التغيير ويشرف عليها بنفسه ألنه يعتبرها أهم خ

 عملية االنتقال نحو التغيير والتطوير، وذلك بقدرته في تجاوز العقبات والوقوف أمام جميع المقاومات.

 فيما بينها. وروح المغامرات ينمي العمل الجماعي ويحمس الفرق نحو المنافسات 

  المستقبلية، مع قدرته على التعامل معها واتخاذ القرار.يمتلك رؤية للتغيير والتوقعات 

 .يسعى لتطوير نفسه ومرؤوسيه وزيادة ثقافتهم وإعداد خطط التدريب المهنية للنهوض بهم 

 .يوضح ألفراد منظمته إلى أين هم منطلقون وكيف ينطلقون 

د التحويلي يملك شخصية تؤمن بالتغيير ( أن القائ002-000: 0202البارودي، ؛ 20 -72: 0202ذكر )هيجان واخرون،      

غيير احدى نجاز والنجاح فالتفراد ويتحقق اإلعلى جميع األ ثراً أسيحدث ويكون له  المستمر فاذا كان القائد يؤمن بالتغيير فحتماً 

 تي:ن نلخص خطوات قيادة التغيير كاآلأ الوظائف المالزمة للقائد التحويلي فمن هنا يمكنناً 

لى ع هو حاجته الدائمة للتغيير وعمل األفضل في مؤسسته فهو قادرً  ما يتميز به القائد التحويلي غالباً  للتغيير:إدراك الحاجة 

لي قبل أي القائد التحوي إنالتغيير وذلك لما يملكه من أسلوب في االقناع وشخصية متفردة ومحبوبة بين أفراد مؤسسته فنقول 

ل بوجود نقاط متفق عليها لتتم عملية التغيير بك أراء مغايرة ثم يبدآمن لديه  مراعياً  يشخص واقع المؤسسة أوالً أن تغيير البد 

 سالسة محققة األهداف المرجوة منه.

 ن يبني لنفسه شخصية مختلفة عن غيره من القادة فتعتبر الرؤية لديهأيعمل على  القائد التحويلي دائماً  صياغة الرؤية والرسالة:

ة مع ما ما يتعلق برسالته فهي فلسفته الخاصأ ،لإلستراتيجيات التي وضعها للمؤسسة ه لتكون وفقاً تشاركيه مع أفراد مؤسست

نشطة وخدمات تجعل الجميع يؤمن بقدرات أالمجتمع والبيئة المحيطة به ليعكس صورة إيجابية عن المؤسسة وما تقوم يه من 

 اإليجابية.ستقلة تعكس شخصية القائد القائد وتجعل له هوية مُ 

 لعملية التغيير المراد تطبيقها وخاصة ونحن في زمن نافساً م لمؤسسته نموذجاً  هنا يجعل القائد التحولي تحديد نموذج التغيير:

 .لعمل وخطط مؤسسته المعدة مسبقاً  ومالئماً  غير مسبوقاً  ختياره مختلفاً احث عن الجديد والمتجدد فيكون يبتسارع مُ 

مبتكرة، وستراتيجيات جديدة إن يضع أضع الخطط واالهداف يتوجب على القائد التحويلي بعد و وضع االستراتيجية الجديدة:

 وتكون االستراتيجيات متوافقة مع الرؤية والرسالة لمؤسسته.واالبتكار القائد ينتهج التجديد والتغيير  ألن

ن أمن هو مقاوم له فالبد من القائد التحويلي و ،ن يكون هناك من يريد التغييرأعند حدوث أي تغيير البد  إدارة المدة االنتقالية:

ن أ وتطبيق أكثر من استراتيجية لمن يقاوم التغيير كما ينبغي في دعم من يرغب بالتغيير واالقناع يستخدم خبراته وقدراته أوالً 

 وترسيخ ثقافات جديدة، يتأكد من الجميع في المرحلة التالية االنتقالية من ترك أفكار الماضي
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 فراد مؤسسته الخبرة الكافية والتدريب المطلوب للتسيار مع حدوث التغيير والعمل بال مخاوف ومحفزاً أويعمل على اكساب  

 رض الواقع. أنتاجية على إالجميع نحو عطاء و

لسلوك ااالنتماء للمؤسسة جزء ال يتجزأ من ثقافة أي مؤسسة ويدخل في ذلك طريقة التفكير و إعادة تشكيل ثقافة المنظمة:

والقناعة وما يتعلق بتعامل األفراد بينهم فمن هنا يكمن دور القائد التحويلي في أحداث ثقافة مستقلة لمؤسسته، داعماً للثقافات 

ار ثقافة ترتقي القائد يعمل على إقر، ففي خلخلة العالقات بين أفراد مؤسسته الجيدة والعمل على تغيير الثقافات التي تكون سبباً 

 سسة وتجعل هناك ترابطاً وانسجاماً بين جميع أفراد المؤسسة.بفكر المؤ

تراتيجيات التغيير وما يمكنه فعله في تحقيق جميع االسالقدر على حداث الفرق وإن وظيفة القائد التحويلي تكمن في أوتصف الباحثة 

جعله تينفرد به القائد التحويلي التي لإلبداع، فالوظائف  ويطمح الوصول إليها بفرق عمل مؤهله لديه الجاهزية التي خطط لها

 للمؤسسات. بحث عن األفضل وكل ما هو جديد في عالم القيادةالذي يظل العالم المتسارع  مميزاً في
 

 Skills of a transformational leaderمهارات القائد التحويلي: 

ل ما يملكه من مهارات شخصية وتفاعلية تساعده على صياغة القيم وقيادة القائد التحويلي يكمن دوره في القيادة من خال       

 : كالتالي (74: 0202)هيجان وآخرون،  والتي عددهاالتغيير والتي تحقق له درجة عالية من التأثير في العاملين 

  ًعلى وضع رسالة ورؤية للمنظمة مع االلتزام بها. قادرا 

  ًهم كل ما يحتاجونه من الموارد الضرورية.ل لجميع أفراد مؤسسته محققاً  محفزا 

 .يعمل على تدريب وتطوير جميع العاملين ليمنحهم الثقة واكسابهم الخبرة 

  فراد مؤسستهأيتقن فن االتصال والتواصل مع.  

  ًمن المهارات ومنها الثقة بالنفس وحل المشكالت واالبداع واالبتكار  يتمكن من إدارة فريق العمل ويتحقق ذلك بامتالكه عددا

 وتطوير وتقدير الذات والذكاء العقلي.

 وتلخص الباحثة مهارات القائد التحويلي في أن يجعل لنفسه شخصية مختلفة مؤهلة وقادرة على ممارسة القيادة بشكل فعال     

واإللمام الكامل بجميع المهارات القيادية المهمة كالذكاء الثقافي  فاءتهعلى تطوير ذاته وقدراته وكفهو يحرص  ،ومختلف

والعقلي والتحفيزي والتكنلوجي والذاتي والقدرة على حل المشكالت والتواصل وإدارة الصراع ودعم  والعاطفي واالجتماعي

ض مساعدين والمهارة في التفويض والتفاوالشفافية والوضوح والعمل على التدريب والتمكين والتأهيل وإعداد القادة واختيار ال

 فالمهارة طابع القائد التحولي. ويحدث التغيير عقبات ويواجه التحدياتللليتصدى 
 

  Principles of transformational leadership مبادئ القيادة التحويلية:

بل على الجميع الوعي بها وتوظيفها وخصوصا القادة، فالقيادة التحويلية لها  المفكرين،أن القدرات العقلية ال تقتصر على      

قوية  لى نتائج رائعة وأداء مبدع مع بناء عالقاتإسبعة مبادئ تثير العقلية للشغف واإلبداع والنمو، فهذه المبادئ سيؤدي تنفيذها 

؛ 02-007: 0202حددها كال من )بالين،  دةتساعد في تحويل أفراد المنظمة إلى أعمال سريعة ومخرجات فائقة الجو

 كالتالي:( 22-27: 0202فليون،

 :فالقائد هنا يجعل له أفكاراً يصنع منها طموحاً ليحقق أحالمه التي يعمل عليها فهو يستطيع أن يجعل لنفسه قيمة  مبدا الغاية

 لهم للعطاء. بين أفراد مؤسسته فعندما يشاهدوه محباً لعمله متجهاً نحو هدفه يكون حافزاً 
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 :عندما يضع القائد وعوداً ألفراد مؤسسته عند انتاجهم وتحقيق جزء من األعمال الموكلة إليهم يكون مشجعاً  مبدأ الوعود

 يةلكسب ثقة األفراد وزيادة الحماس والدافع ومحفزاً لهم لمواصلة اإلنتاجية فاذا قطع القائد على نفسه وعوداً البد أن يفي بها

 لديهم.

 إذا فكر القائد بالمخرجات والمدخالت وما يحتاجه لمؤسسته فالمشاريع اختبار حقيقي للقيادة في التطوير،  لمشاريع:مبدأ ا

حيث يحتاج القائد إلى تفكير قوي واتخاذ إجراءات حيال اختيار من هو األنسب في إدارة المشاريع داخل وخارج المؤسسة 

ضاء من التفكير العميق وإعادة حساباته لمعرفة ما الذي تحتاجه مؤسسته من شروع البد أن يخلق لنفسه مساحة بيفقبل أي مُ 

من خالل سؤال العمالء وأخذ المالحظات واالقتراحات بعين االعتبار ليتم التطوير المراد فبذلك  والميزة التنافسية التغيير

 يكون قائداً مختلفاً وملهماً. 

 :د المتمكن من أفراد مؤسسته فعندما يشعر أفراد المؤسسة باألمان والراحة لن يجد قناع مهارة يمتاز بها القائاإل مبدأ اإلقناع

جلى هم وتلبية احتياجاتهم فهنا يتبألن لديهم والء للمؤسسة وهذا يتحقق بحب القائد لهم وحسن عالقته هم قناعإصعوبة في 

مؤسسة فراد الأخذ باآلراء واالهتمام بجميع ار واألدور القائد التحولي بصنع أجواء عمل مثالية عنوانها االحترام والثقة والحو

وتجد التضحية والسباق في أي عمل يكلفون  قناع سهالً ن وجدت فبذلك يكون اإلأوحل جميع المشاكل  وجعل الحقيقة عنواناً 

 به داخل وخارج المؤسسة.

 :فهو محور انطالقة نحو الهدف فبالثاء الصادق وفي حينه يستطيع القائد أن  الثناء ميزة يمتاز به القادة عموماً  مبدأ الثناء

كون بداع فال يلى نقاط قوة تجعلهم ينجزون ويجدون مساحات للتميز واإلإفراد مؤسسته أيجعل التعثرات والمخاوف لدى 

ليه من نجاحات فالخوف من األخطاء إح ليتحقق لما يطم ،ومثنياً  ومحفزاً  على األخطاء بل يكون موجهاً  ومحاسباً  القائد قاسياً 

فان عمل القائد على تحسين موظفيه وإعادة المحاولة والتعلم من االخطاء يصل بالمؤسسة ة، يرجع بالمؤسسة الى نقطة البداي

 الى نجاحات مستمرة.

 :و مشكلة تمر بها المؤسسة فالقائد التحويلي أالمثابرة أكثر ما يتحلى به القائد عند مواجهة أي منحنى خطر  مبدأ المثابرة

عمله  ن ينجزأيتميز بالذكاء والموهبة ومن ذلك مقاومته وصبره ومثابرته عند أي أزمة تواجه مؤسسته فالمطلوب منه كقائد 

 بديلة لتخطي هداف وخططاً أويتحقق بوجود  ،نهيارلمواجهة وتخطي الشدائد والخوف على المؤسسة من اال ويكون مثاالً 

 ن وجدو أفراد المؤسسة فيه المثابرة سيكون لهم دافعاً إف طارئلحدوث أي ُمتأهباً استباقياً  بتفكير  ، حيث يتصرف زماتاأل

 .والمواقفخطط مهما كانت الظروف الهداف واألوتتحقق  للمواجهة مع قائدهم ليكون العمل تكاملياً 

 :ق يحتذى به بين أفراد مؤسسته ويتحق نموذجاً  فهوالقائد التحولي  من ضرورياً  مراً أن وضع األهداف وتنوعها أ مبدأ التحضير

غيره  فالقائد التحولي يختلف عنت، وتعلم الجديد في مجال القيادة وأن يطبق كل القرارابالخطط وتنفيذها  التزامهفي ذلك 

 للعطاء بعد يوم فيكون تأثيرها على من حوله مصدر الهام ورمزاً  حالم تكبر معه يوماً فالطموح لديه متزايد واآلمال واأل

 نافس. لى مستقبل زاهر ومإيسعى لتغيير مؤسسته والنهوض بها  مختلفاً  تحولياً  ليجذب أفراد المؤسسة وتصنع منه قائداً 

يرتكزون  ةراف للمستقبل برؤيتحديد األهداف واالستشفالغايات على القادة  ضرورة القيادة التحويلية ن مبادئأالباحثة وترى 

والقدرة على استحداث المشاريع والبرامج والتمكن من ، التي قطعها على نفسه االيفاء بالوعودالتزام وعليها جميعاً، مع 

ول إضافة المسؤول األالثناء والشكر للفريق وامتالكهم بخلقه ونموذجيته، فالقائد هو وجتهاد والمثابرة، االجد وبروح الإدارتها 

 .للقادة ن التهرب والتخاذل مدمراً إنظار الجميع فأمحط أنه لى إ
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 Transformational Leadership Strategies استراتيجيات القيادة التحويلية:   

الل ما يخطط ويرسم له القائد التحولي والتيتالتحويلية  القيادةاستراتيجيات        ياديةالقته شخصيو هسمات يستمدها من تضح من خ 

أنها ترتكز على اإلنتاجية لدى القائد ( 26-20: 0202؛ هيجان وآخرون،02-02: 0662كا )الغامدي، وكما ذكرها بعض الباحثين 

رض الواقع وقد وردت أزل  وهي تسبق علم اإلدارة من ناحية تفعليها على ومنهم من جعلها في المواقف فالقيادة موجودة من األ

ن وقائع حدثت للنبي صلى هللا عليه وسلم مع أصحابه تدعم القيادة ملقران الكريم والسنة النبوية مما يدل على ذلك القيادة في ا

فضل لى األإخرين وتوجيههم قوة التأثير في اآلهي  و وضع خططاً أوامرا أن تكون إعطاء أية فالقيادة قبل يلومنها القيادة التحو

 جابياً ثرا إيأليها يكون له إن القائد الذي يحسن التواصل مع أفراد المؤسسة التي ينتمي األهم ألقناعهم واحتوائهم وهذا هو إومدى 

ثيراً عجيباً وقدوة حسنة يمتلك تأبطبيعتهم يتبعون القائد الذي  لبشرفبذلك يتحقق كل ما يخطط له لالرتقاء بمؤسسته نحو األفضل فا

توفر لهم الجهد والوقت واإلنجاز وتزيد من االعتزاز والفخر بما يصنعون ومن بطريقة صحيحة  ليحققوا االبداعوفكراً مميزاً، 

 ي كاآلتي:هوحسن تصرف قتدار إغايرة ليقود مؤسسته بفاعلية واإلستراتيجيات التي يحتاجها القائد التحويلي نحو قيادة مُ هذه 

قيادة  -يل المدرسيتجويد التحص -التفكير اإليجابي -وقتاستثمار ال -ستفادة من األخطاء والفشلاإل -تفعيل القيم -)التودد والتعاطف

ين المستمر وتجويد التحس -تنمية الموارد البشرية -تقبل النقد والتوجيه -االحتواء وتقبل التنوع والتباين -الثواب والعقاب المدرسي

لتعاوني وفرق التعلم ا -األسرة والمدرسةالشراكة المدرسية مع  -تفعيل االنضباط -اإليجابية والتفاؤل -التمكين والتفويض -العمل

 -درسيتطبيق القياس والتقويم الم -قيادات االجتماعات والفعاليات المدرسية -التجول -هندرة العمليات المدرسية -العمل المدرسية

النشاط  تفعيل -التغذية الراجعة -التخطيط والرؤية المدرسية -قيادة ضغوط العمل -بناء الثقة المتبادلة وكسب محبة اآلخرين

 -ئةالتعامل مع األزمات والظروف الطار -السالمة المدرسية -تفعيل التكنولوجيا والتقنية التعليمية -المدرسي واكتشاف المواهب

ألداء تقويم ا -تحليل العمل المدرسي -تطبيق المعايير والمؤشرات األدائية -المدرسة التعاونية -التوجيه واإلرشاد المدرسي

م تفعيل اإلعال -توطين اإلشراف التربوي والمدرسي -قيادة االتصاالت اإلدارية والسكرتارية -لحوار واإلقناعا -وتوظيفه

 تعدد المساراتقيادة نظام  -قيادة المهام المدرسية -األمن الفكري والمواطنة -التعامل مع ذوي االحتياجات الخاصة -المدرسي

و بعضها سيتمكن من كسب األفراد داخل مؤسسته ويكون محل اهتمامهم أذا عمل القائد بهذه االستراتيجيات إبالمرحلة الثانوية(.ف

 .ية المؤسسةورسمها وبناء بها رؤ جميع األهداف التي خطط لها ويرتقي بمؤسسته محققاً  وتقديرهم واعجابهم ويكون مؤثراً 

عل من القيادة قيادة المستقبل وقيادة التميز واالبتكاري اإلداري هي القيادة استراتيجيات القيادة التحويلية هذه كفيلة بان تج     

ومستثمر الطاقات، هذه  وصانع الرؤيةاالبداع  ومهندس التخطيط المنقذ والملهمالخارقة في إحداث الفرق فالقائد هنا هو 

 زاً محل ثقة ومصدر جذب وتأثير وإلهام.وتجعله ُمتفرداً ُمتمي الحضور الجيد للقائد التحويلياإلستراتيجيات تُسهم في 

 Transformational leadership is distinct and individualالقيادة التحويلية قيادة متميزة ومتفردة: 

leadership 

 تميز القيادة التحويلية عن غيرها من القيادات األخرى. 

اد داخل المؤسسة لجميع األفر ةمشارك السحرية لما يتمتع به القائد فيها منلهام وتسمى بالقيادة إعتبر مصدر القيادة التحويلية تُ       

ية سهم في نجاح القائد التحولي وإيجاد استراتيجالقيادة التحويلية لها عدد من المبادئ التي تُ فوهذا يزيد من دافعيتهم نحو العمل 

األمور  التقدير والمكافأة مناألساسية، فييم العمليات وتطوير وتدريب األفراد وتق ،داريإوالعمل على تأسيس نظام  ،وتطبيقها

 التغيير داخل وخارج المؤسسة، الحماس و على بث روحالتحولي  كما يعمل القائد ،التي تكون عامالً في التحسين المستمر
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نه يسعى لتلبية ما يميزه أ، فو مشاريعأي مهام أقناع والتأثير وفق منهجية يضعها لنفسه قبل البدء بفي اإل خاصاً  اً أسلوب فهو يمتلك

طاقتهم  يعملون بأقصىهم ولهُ مكانتهُ، فاألفراد بين احتياجات أفراد مؤسسته قبل حاجاته الشخصية فهذه القيمة تجعله محبوباً 

 (.007- 20:  0202بالمؤسسة )فليون،  لالرتقاء

  ًالقائد التحويلي كيف يكون مختلفا: 

اكسباهم ثقتهم بأنفسهم وألنه زاد من  وخاصة ،فراداألفي مدى عطاء  التحولي وأفراد مؤسسته لها أثراً العالقة القوية بين القائد      

ي ن الحافز اإللهامي له دور كبير فألى إإضافة  ،عمال يكلفون بهاأكما يمكنهم المبادرة في أي واإلبداع، الخبرات الكتشاف الذات 

ز والتشجيع التنوع في أساليب التحفي التحولي كما يمكن للقائد ،لقصور أو اإلخفاقوخاصة التغاضي عند ا ،استمراريتهم في العطاء

حدث التغيير ت بروح الفريق الواحد، فالقيادة التحويليةاألفراد داخل المؤسسة فهم يعملون على جميع  إيجابياً  أثراً والتي لها  شادةواإل

كما تختلف ، دبالمواعي وااللتزامالترابط والعمل الجماعي والعاطفة  التحوليينالقادة فيغلب على ، باألداءوتصنع االبداع وتتفوق 

ها هو أسلوب حل نسانية وما يميزيثار والتضحية ألنها أسست ثقافتها المؤسسية على اإلنها مليئة بالقيم واإلأعن القيادة التقليدية ب

لى إسة قى المؤستكان فبذلك تر  إهمال أي فرد من المؤسسة أياً  مع اعتبار األفراد وعدم ،المشكالت والعمل عليها بطرق ابتكارية

األفضل وإلى تركيز األفراد في عملهم ألنهم وجدوا من يهتم بهم ويحل مشاكلهم وهذا يؤدي قدماً إلى تحسين أداء المؤسسة ويسهم 

 (.002-002: 0202نتاج واالبتكار واالبداع داخل المؤسسة وخارجها )فليون،في عمليات اإل

 Transformational leadership in educational and القيادة التحويلية في المؤسسات التعليمية والتربوية:

educational institutions 

القيادة التحويلية ذات أهمية في مؤسستنا التعليمية فالقادة التحويليين يملكون شخصية ذات تأثير ملموس ويعملون على بناء      

مناسبة  لى أجواءإوتتحول المدرسة  ،األثر في عطاء المعلمين ومدى جاهزيتهم لإلبداع مفراد المؤسسة وبذلك يكون لهأالثقة بين 

لى تحسين نها تعمل عألى إإضافة  والتدريب والتأهيل، مامهتتحفيز المعلمين ومنحهم اال تعمل علىلقيادة التحويلية ، فاللتعليم

 ويتحقق عطاءاالنتاجية وال سوياً بخطط طموحة تزيديعملون  واحداً  فيكونوا فريقاً وبي المدرسة، القيادة التربوية ومنسالعالقة بين 

ثبتت أ، ون هناك عالقة كبيرة بين قادة المدارس والقيادة التحويليةأقد ذكرت العديد من الدراسات ، فعلى جميع الطالب ثراأل

 (.7: 0602القبلي والعمري،؛ 76-70: 0200القيادة التحويلية )الفار،قرب للمدارس هي نسب نوع من القيادة واألأن أالدراسات 

 ضرورة القيادة التحويلية لمدارسنا:

نماط القيادة تهتم باألداء والمخرجات مع تقديم الحوافز لزيادة الكفاءة االنتاجية وأغلب القيادات تركز على التعامالت أجميع      

از، لكن نجد القيادة نجإنماط في التحفيز وتقديم المكافآت عند كل تحويلية تشترك مع بقية األبين القائد ومرؤوسيه، ونجد القيادة ال

لى إنها تلبى حاجات العاملين كما تعمل على منح العاملين الثقة ليتم من خاللها الوصول أنواع القيادة بأالتحويلية تتفوق على جميع 

نا العالقة من هنا يتبين لو ،نتاجيةليتمكنوا من اإلومحفزة،  جاذبة عمل وصنع بيئة الظروفتحقيق الذات، فهي تعمل على تهيئة 

 تحفيزتوافق بين جوانب عدة تشمل التأثير واللى إفهي القيادة الوحيدة التي تعمل  وتقدم مدارسناالطردية بين القيادة التحويلية 

نفسهم من خالل أقة والتمكين والرقابة الذاتية والعمل على اكتشاف بناء المعلمين ومنحهم الث، وذلك لوالتشجيع وتلبية االحتياجات

  ،عن غيرها من القيادات األخرى ن القيادة التحويلية متميزة متفردةأبقر يجعلنا نُ ، فهذا ما التوجيه والتدريب والتطوير
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)  لون بها ويطبقونها في الميدان التربوين ندعم القادة الذين يعمأطبق القيادة التحويلية  في مدارسنا ون نُ أهنا يتوجب علينا و

 (.02-02: 0662الغامدي،
 

 Educational transformational leadership according: 2000القيادة التحويلية التربوية وفق رؤية المملكة 

to the Kingdom's vision 2030   

القيادة في أجهزتنا الحكومية وخاصة التعليمية منها لها إسهامات عديدة في خدمة المجتمع وتطبيق األهداف التي تعمل من      

أجلها وخاصة القيادات الفعالة التي تركز على أدائها وتحسين عملها من خالل خدمة المجتمع وتقديم األفضل له، فالقيادة التربوية 

في المؤسسات التعليمة وباألخص المدارس الثانوية  0202دة التحويلية وفق رؤية المملكة العربية السعودية التي تنهج مدخل القيا

 (.00-02: 0202ستحقق نجاحات وتطورات ملحوظة تساير المتغيرات الحديثة وتحدث المنافسة العالمية )الزومان، 

م رؤية تغيرات القيادة الهامة التي تدعمقيادة التحويلية بمجموعة من وبناء على ما تناولته بعض الدراسات السابقة في عالقة ال     

، صنفت مجموعة من الخطوات الجوهرية والتي تعتبر في غاية األهمية، تحقق التطور العالمي والنهوض باألجيال 0202المملكة 

التي تجعل للمؤسسات التعليمية قيمة على ، و0202لتقديم عمالً نوعياً مختلفاً يسهم في تطوير مجتمعنا وتحقيق الرؤية الطموحة 

أرض الواقع ومن ذلك اهتمامها بالتعليم حتى في ظل االزمات ومن ذلك التعليم عن بعد. وتفصيالً لما سبق يمكننا أن نلخص ما 

 في خطوات جوهرية كالتالي: ،0202ؤية المملكة ريدعم القيادة التحويلية وفق 

 :وإيجابياً يمتلك النجومية في القيادة فهذا ما تحتاجه مدارسنا خاصة ونحن في زمن يبحث  كون القائد التربوي أصيالً  االصالة

بهذه الجزية فعلى القائد أن يكون  0202عن االصالة وهي مرتبطة ارتباطاً كلياً بالقيادة التحويلية وقد عنت رؤية المملكة 

قادة المدارس ل يكون له األثر في أفراد المؤسسة فهذا مطلب  على طبيعته دون زيف متمسكاً بهويته وفخوراً بثقافته؛ فحتماً س

 (.60: 0202ومن هم في المؤسسات التعليمية )مولفيت وكوستي، 

 ادة والقي ةمن األمور الهامة جداً في القيادة وخصوصاً ما نعيش من تطور مستمر فاالستراتيجيات متعدد ستراتيجية:اإل

ستراتيجية ين اإلب الدمجإلى جانب ، نافسةمُ  التي تضع بعناية وفق خططالتحويلية تستطيع أن تختار االستراتيجية المناسبة 

: 0202)أوين،  0202سهم في دعم رؤية المملكة خرجات تُ نتاجية مع وجود مُ إالعصرية والتقليدية ليكونوا أكثر كفاءة و

027.) 

 :تقوم على مجموعة من العمليات المتسلسلة تحقق التغيير الناجح وما ينبغي أن يكون عليه المستقبل وذلك  والتي قيادة التغيير

تحدث التغيرات لتحقيق األهداف، وتقويم الموظفين ويكون في نقل  وخططمن خالل: تحديد االتجاه في وضع رؤية مستقبلية 

يير سهم في أحداث أي تغواجهة التحديات وترسيخ ثقافات جديدة تُ ام ومُ هذا االتجاه من األقوال إلى األفعال مع التحفيز واإلله

 (.02: 0202فعاالً )كوتر، اً فاجئ ليكون تغييرمُ 

 :يمكننا القول بأن القائد الفعال هو أحد أسباب نجاح المؤسسة فهو محور االبداع والتميز وذلك لما يمتلك من مهارات  الفعالية

تمكنه من مساعدة فريق العمل وتأثيره فيهم وحل جميع مشاكلهم أن وجدت وتلبية احتياجاتهم، فقد أولت القيادات التعليمية 

عداد إمنحتهم االهتمام والتدريب ليسهموا في رؤية المملكة ومن ذلك برنامج تأهيل و لدينا القائد التربوي أهمية كبيرة فقد

 (.04-06: 0200القيادات )أبو الطاحون، 

 العمل على إعطاء المساحات لإلفراد ودعمهم هو مطلب في عصرنا هذا وباألخص في مؤسساتنا التعليمية،  ن القيادة:يتمك

تحقق بادراً داعماً للتغيير ويشارك بإيجابية وفاعلية ويكون لديه انتماًء عالياً ويفسه ويكون مُ فنجد من يُمنح التمكين تزيد ثقته بن
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شراكهم في القرارات يعملون على إب على قادة المدارس أن يمكنوا المعلمين والمعلمات وجله الرضا الوظيفي فمن هنا ي

تأهيل قادة فعالة وماهرة لصناعة المستقبل )الجرباء وآخرون، سهم في واالستراتيجيات ليكونوا أكثر فاعليه، فالتمكين يُ 

0660 :062-022.) 

 :روح التنافس والسباق إلى األفضل رغم الظروف المحيطة والعقبات أمراً ضرورياً خاصة إذا كان القائد  الميزة التنافسية

لمؤسسة متخطياً كل العقبات واألزمات فهذا وتقديم األفضل والعمل مع جميع أفراد ا والطموح تحولياً ويؤمن بروح المنافسة

أن يصنع جيالً قادراً على  0202ما أكدت عليه اإلدارات العليا في المؤسسات التعليمية وما شجعت عليه رؤية المملكة 

 (.047-044: 0202بها )سينك، حتفظاً المنافسة ليقارع الدول األخرى ليصل إلى القمة مُ 

 :ذا طبق معايير الجودة ومنها زيادة اإلنتاجية واستخدام إجودة في العمل وخاصة من القائد ف القيادة تحتاج الى جودة العمل

ومن أسباب الجودة المهمة في العمل ، مع محيط المؤسسةوالتواصل الداعم الموارد واالستثمار الحقيقي لها والعالقات الجيدة 

جل تحقيق األهداف واالنتهاء من أء األزمات والمناضلة من ثناأالتغلب على العقبات وإدارة الوقت والمحافظة على الهدوء 

اآلراء خذ بلى األإمن األمور التي تعطي جودة في العمل إضافة فهي بأول وأن يجعل القائد  لنفسه تغذية راجعة  عمال أوالً األ

من القيادات األخرى  القائد التحولي يتصف بالجودة أكثر من غيرهف شراك االفراد في اتخاذ القراراتإواالقتراحات و

 (.060-004: 0202)تايلور،

 :مراً أن االهتمام بالمؤسسة بكافة عناصرها لتواكب متطلبات العصر والعناية بالعمالء من جهة القيادة أ ثقافة نابضة بالحياة

يادية ختيار الكفاءات القالية مختلفة تعنى بكل الجوانب المحيطة بالمؤسسة ومن آضرورياً وخاصة إذا كرست الجهود لوضع 

لهام وستكون المؤسسات وخاصة التعليمية منها نابضة بالحياة وبالفكر إوالمساعدة لها لتكون مؤهلة ستصبح القيادة مصدر 

 (.20-22: 0202)مولينارو، ترفض الجمود والروتين الممل وقوة اإلرادة والتطوير والتجديد والتغيير

 :يملك و حدى التحديات التي تواجه القادة ولكن القائد الذي يملك حنكة قيادية تجعله مبادراً إ المبادرة من القائد هي المبادرة

نموذجاً و المقدمة سباقاً ورئداً ن يكون في أكل الصعوبات والعقبات التي تواجهه فالبد  تحدياً لى األفضل مُ إالريادة للوصول 

في البحث عن التميز والمبادرة التي تخدم  يساهمون فعلياً  لفال يكون من القادة الذين يصدرون األوامر فقط بواضحاً، 

لى للنجاح والعمل ع اً المؤسسة التعليمية وأيضا يبحثون عن المشاكل داخل المؤسسة والمبادرة بحلها مع البحث عن فرص

بادر) نا مُ أيمية مؤسساتنا التعل القائد فيول المبادرين في أي عمل يخدم المؤسسة فليكن شعار أتحقيقها فيكون القائد 

 (.007-002: 0204القحطاني،

 :هي جلب هنا مصطلح القوة الناعمة واستخداممراً مطلوباً فن وأ عملية الجذب واألسلوب الراقي في القيادة القوة الناعمة 

نها رغبت في أب، 0202ي مجال من المجاالت وما ذكرناه يتجلى في رؤية المملكة أقناعهم لاللتحاق بأفراد والتأثير فيهم واأل

ولت هذا الجانب العناية الكاملة واالهتمام من قادة أاالبتكار والتطوير والمنافسة وخاصة داخل المؤسسات التعليمية وقد 

 (.22: 0207ومعلمين وطالب )جالو، 

 :ة وحنكة فإذا براعأي مؤسسة تعليمية البد أن يكون لإلبداع جزء من استراتيجياتها فبذلك يكون أفرادها وقائدها أكثر  االبداع

ساتنا غاير تملك ثقافة إبداعية مختلفة ولدينا في مؤسبادرة ذات طابع مُ تكون اإلبداع لدى جميع المنتسبين للمؤسسة فستكون مُ 

التعليمية عدد من البرامج تدعم المبدعين وأصحاب األفكار اإلبداعية وهذا ما دعمته وزارة التعليم في المملكة العربية 
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خططت له رؤية المملكة لتحفيز وتشجيع المبدعين للمساهمة قدما في تحقيق هذه الرؤية المباركة )بابكر،  السعودية وما

0204 :22-20.) 

 :هو توحيد العناصر الداخلية للمؤسسة التعليمية لتكون نظاماً موحداً وال يتحقق التكامل إال في وجود مناخ تربوي  التكامل

 حترام التنوع الوظيفي مع تدعيم أخالقيات العمل اإليجابيةاوالتعاون والتخطيط والعمل الجماعي و والتناغم يتسم بالتنسيق

 (.004: 0202ذا كان العمل تكاملياً ستتحقق اإلنتاجية من خالل السلوك التنظيمي )أبو النصر، فإ

 :تطبيق األفكار الجديدة المبتكرة  ودعمها يضيف قيمة للمؤسسات التعليمية ويكون االبتكار بإحداث مفاهيم وسياسات  االبتكار

من شأنها أن ترفع من إستراتيجيات وخطط المدارس ويكون ذلك من خالل االبتكار اإلداري وهو ما يخص القيادة باإلضافة 

فراد داخل المؤسسات التعليمية أو خارجها وقد عملت رؤية واصل مع جميع األإلي االبتكار التقني فهو داعما للمعرفة والت

على دعم االبتكار التقني داخل المؤسسات التعليمية وتشجيع برامج التقنية ومنها األمن السيبراني والتخزين السحابي  0202

 (.006-000 :0202والتحول الرقمي والتقارير التفاعلية واالجتماعات االفتراضية )البارودي، 

 

 ثانياً: الدراسات السابقة.

 لى األقدم كما يلي:إتناولت الباحثة الدراسات السابقة العربية واألجنبية من األحدث 

والتي هدفت إلى معرفة تأثير القيادة التحويلية في مؤسسات التعليم ( Hung, Hoang, Thu,2020دراسة هنج وهاونج وثاو )

حيث استخدمت الدراسة المنهج الوصفي المسحي، وتمثلت  ،األكاديمي في الجامعات الفيتناميةالعالي ودورها في تعزيز البحث 

وطالبة، كما توصلت الدراسة لمجموعة من النتائج أهمها: أن القيادة التحويلية  ( طالباً 000األداة في استبانة تم توزيعها على )

مؤسسات  أهمية في تشجيع البحث العلمي في األبعاد القيادة التحويليةأن و ،تكون فعالة عندما يُسمح لها باالستقاللية في المنظمات

 التعليم العالي وغيرها.

والتي هدفت إلى معرفة تأثير أسلوب القيادة التحويلية ( Neftyan, Hariri, Dedy,2020دراسة نيفتيان والحريري وديدي )و

هج حيث استخدمت الدراسة المن ،محافظة الميونج، بإندونيسيا لدى مدراء المدارس المتوسطة على الرضا الوظيفي للمعملين في

ما توصلت الدراسة الى مجموعة من النتائج ( معلماً ومعلمة، ك60وتمثلت األداة في استبانة تم توزيعها على )الوصفي المسحي، 

 أهمها: أن أسلوب القيادة التحويلية يؤثر إيجاباً على الرضا الوظيفي للمعلمين.

والتي هدفت إلى الكشف عن واقع ممارسة مديري المدارس الحكومية في محافظة  (2020الغويري والعمري ) دراسةكذلك 

في، استخدمت الدراسة المنهج الوص ، حيثالزرقاء )األردن( للقيادة التحويلية وعالقتها بمستوى الثقة التنظيمية لدى المعلمين

كما توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها: أن الدرجة علماً ومعلمة، ( م602وتمثلت األداة في استبانة تم توزيعها على )

الكلية لممارسة القيادة التحويلية جاءت مرتفعة، وال توجد فروق ذات داللة إحصائية في واقع ممارسة القيادة التحويلية وتعزى 

حصائية بين واقع ممارسة القيادة التحويلية لدى مديري إلى متغيرات الخبرة، والمؤهل العلمي، كما تبين وجود عالقة قوية ودالة إ

كرية وأن بعد التأثير المثالي يكون بالمرتبة األولى يليه بعد االستثارة الف ،المدارس الحكومية ومستوى الثقة التنظيمية لدى المعلمين

 الحافز اإللهامي.بعد خيراً أثم بعد االعتبار الفردي و

والتي هدفت إلى التعرف على درجة ممارسة القيادة التحويلية لدى مديري المدارس في  (2020ونجد دراسة عمايرة وعاشور )

  ،المرحلة األساسية والثانوية وعالقتها بفاعلية اتخاذ القرار في مدينة قبصة إربد )األردن(
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وتوصلت  ،ومعلمة اً معلم( 664وتمثلت األداة في استبانة تم توزيعها على ) استخدمت الدراسة المنهج الوصفي المسحي، حيث

الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها: وجود عالقة موجبة ودالة إحصائية بين ممارسة مديري مدارس تربية قبصة إربد للقيادة 

لمرتبة اأن الدرجة الكلية لممارسة القيادة التحويلية جاءت متوسطة وأن بعد الحافز اإللهامي يكون ب ،التحويلية وفعالية اتخاذ القرار

 األولى يليه بعد الجاذبية والتأثير ثم بعد االعتبار الفردي وأخيراً بعد االستثارة الفكرية. 

والتي هدفت إلى التعرف على درجة ممارسة مديري المدارس الحكومية الثانوية  (2020باإلضافة لدراسة الليمون والسرحان )

( 622وتمثلت األداة في استبانة تم توزيعها على )استخدمت الدراسة المنهج الوصفي المسحي،  حيث ،في األردن للقيادة التحويلية

وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها: أن بعد االعتبار الفردي يقوم على شخصية القائد نفسه فال يمكن  ومعلمة، اً معلم

أن الدرجة  ،ة هم الذين يطبقون القيادة التحويلية ويرغبون في التغييراالعتماد على المؤهل العلمي، كما أن المديرين األقل خبر

الكلية لممارسة القيادة التحويلية جاءت مرتفعة، وأن بعد التأثير المثالي يكون بالمرتبة األولى يليه بعد االعتبار الفردي ثم بعد 

 الحافز اإللهامي وأخيراً بعد االستثارة الفكرية.

والتي هدفت إلى التعرف على مستوى تطبيق أبعاد القيادة التحويلية لدى قائدات المدارس في ( 2020أيضاً دراسة المقحم )

لى وتمثلت األداة في استبانة تم توزيعها عاستخدمت الدراسة المنهج الوصفي،  حيث ،محافظة الخرج بالمملكة العربية السعودية

همها: أن الدرجة الكلية لممارسة القيادة التحويلية جاءت مرتفعة، وأن وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أ( قائدة، 076)

 .بعد الجاذبية والتأثير يكون بالمرتبة األولى يليه بعد االعتبار الفردي ثم بعد االستثارة الفكرية وأخيراً بعد الحافز اإللهامي

ئدات المدارس وعالقتها باالنتماء المهني للمعلمات والتي هدفت إلى التعرف على القيادة التحويلية لقا (2002ودراسة العوفي )

استخدمت الدراسة المنهج الوصفي المسحي االرتباطي،  حيثمن وجهة نظر معلمات المدارس الحكومية في مركز شمال جدة، 

الدرجة الكلية  كما توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها: أن( معلمة، 067وتمثلت األداة في استبانة تم توزيعها على )

وأن بعد االعتبار الفردي يكون بالمرتبة األولى يليه بعد التأثير المثالي ثم بعد الحافز  لممارسة القيادة التحويلية جاءت مرتفعة،

 اإللهامي، وأخيراً بعد االستثارة الفكرية وأنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير المؤهل وسنوات الخبرة.

والتي هدفت إلى الوقوف على دور القيادة التحويلية في تطوير أداء مديرات المدارس  (2002دراسة البقعاوي ) باإلضافة

استخدمت الدراسة المنهج الوصفي، وتوصلت الدراسة إلى  حيث ،0202في ضوء الرؤية االستراتيجية  المتوسطة بالمملكة

ور كبير ومؤثر في تطوير األداء الوظيفي لدى قائدات المدارس حيث تساعد مجموعة من النتائج أهمها: أن القيادة التحويلية لها د

 .على تطوير أدائهن وتحسين مهارتهن، وتشجيعهن على العمل الجماعي التعاوني، وتقليل عزلتهن المهنية

النماص للقيادة والتي هدفت الي الكشف عن درجة ممارسة قادة المدارس االبتدائية بمحافظة  (2002ودراسة القبيسي وعطية )

ا وتمثلت األداة في استبانة تم توزيعهاستخدمت الدراسة المنهج الوصفي االرتباطي،  حيثالتحويلية من وجهة نظر المعلمين، 

كما توصلت الدراسة عن مجموعة من النتائج أهمها: أن الدرجة الكلية لممارسة القيادة التحويلية جاءت  ( معلماً،222على )

الجاذبية والتأثير يكون بالمرتبة األولى يليه بعد التحفيز اإللهامي ثم بعد االستثارة الفكرية وأخيراً بعد االعتبار مرتفعة، وأن بعد 

لصالح البكالوريوس فأقل كما توجد فروق لمتغير الفردي وأنه توجد فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير المؤهل العلمي 

 .سنوات. 02كثر من سنوات الخدمة ولصالح أصحاب الخبرة األ

والتي هدفت إلى تحديد متطلبات تطوير أداء مديرات المدارس بمنطقة عسير في ضوء القيادة ( 2002وأخيراً دراسة الفيفي )

 ،قائدة( 022وتمثلت األداة في استبانة تم توزيعها على )استخدمت الدراسة المنهج الوصفي،  حيث ،0202التحويلية وفق رؤية 

http://www.ajrsp.com/


 م 2022-5-5| تأريخ اإلصدار:  لسابع والثالثونالمجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار ا

 
    

 

 

   www.ajrsp.com                                                                                                                    179 

 ISSN: 2706-6495 

 

إلى مجموعة من النتائج أهمها: أن الممارسات البيروقراطية في القيادة هي التحدي أمام التحول الوطني ورؤية  وتوصلت الدراسة

0202.  

 التعقيب على الدراسات السابقة:

من خالل ما تم عرضه في الدراسات السابقة العربية منها واألجنبية اتضح أن هناك أتفاق واختالف في الهدف والمنهج ومجال 

 التطبيق ومجتمع الدراسة وأدواتها وما أظهرت من نتائج، كما سنحدد ما تميز به البحث الحالي عن غيره كالتالي:

كشفت عن أثر درجة ممارسة القيادة التحويلية بمتغيرات مهمة في مع البحث الحالي وهي التي  بعض الدراساتاختلفت  الهدف:

باإلضافة إلى ( Neftyan& Hariri& Dedy,2020)نيفتيان والحريري وديدي القيادة ومنها: متغير الرضا الوظيفي كدراسة 

. وكذلك متغير الثقة التنظيمية كدراسة Hung& Hoang& Thu,2020)متغير تعزيز البحث العلمي كدراسة هنج وهاونج وثاو )

اتخاذ القرار كدراسة عمايرة (. ومتغير 0202(. وأيضاً متغير االنتماء المهني كدراسة العوفي )0202الغويمري والعمري )

ن دراسة الليمون والسرحافهي التعرف على درجة ممارسة القيادة التحويلية في المدارس اما التي اتفقت في (. 0202وعاشور )

ما الدراسات التي ناقشت القيادة التحويلية في ضوء رؤية المملكة العربية أ(. 0202( ودراسة القبيسي وعطية )0202والمقحم )

في وتختلف في متغيرات  مع البحث الحالي تتفق( والتي 0202( ودراسة البقعاوي )0202الفيفي ) ، كدراسة0202السعودية 

 .الهدف

فمنها من طبق في الجامعات والمدارس  : نجد الدراسات السابقة تنوعت في مجال التطبيق حسب الهدف المحددمجال التطبيق

بمختلف مراحلها االبتدائية والمتوسطة والثانوية، أما البحث الحالي فقد اتفق مع بعض الدراسات في مجال التطبيق في المدارس 

 التعليمية للمرحلة الثانوية.

 الحالي.والذي يتفق مع البحث  استخدم المنهج الوصفيجميعها : الدراسات السابقة المنهج

: نجد في الدراسات السابقة أن مجتمع الدراسة يختلف حسب الهدف من الدراسة والمنهج فمجتمع الدراسة مجتمع الدراسة وعينتها

اتفقت مع هذا البحث في أخذ العينات العشوائية  ومنها من الجغرافي،يحدد بغرض الباحث ومجال التخصص والموقع 

( والقبيسي وعطية 0202( والعوفي )0202والسرحان والغويري والعمري وعمايرة وعاشور ))للمعلمين/ات( كدراسة الليمون 

( التي كانت تعتمد على مجتمع 0202( الفيفي )0202( البقعاوي )0202، في حين نجد االختالف مع دراسة المقحم )(0202)

 التطبيق. مجال حدود في )للقائدات( الدراسة

استخدمت االستبانة كأداة لجمع المعلومات والبيانات المتعلقة بالدراسة، كما أن البحث الحالي يتفق : جميع الدراسات السابقة األداة

بعاد القيادة بنيت على أو لى أخر، فنجد األغلب صمم االستبانةإمعها في االستبانة كأداة، أيضاً أختلف تصميم االستبانة من باحث 

 .االعتبار الفردي(-اإللهامي_ االستثارة الفكريةالتحويلية األربعة )التأثير المثالي _الحافز 

: بعض الدراسات كشفت أن الدرجة الكلية لممارسة القيادة التحويلية لدى القيادات التربوية جاءت مرتفعة كدراسة الليمون النتائج

رجة تطبيق القيادة ( كانت د0202(. في حين نجد دراسة عمايرة وعاشور )0202( والقبيسي وعطية )0202والسرحان والمقحم )

( 0202التحويلية متوسطة، كما نجد دراسات توصلت إلى ضرورة تطبيق القيادة التحويلية كمتطلب للتطوير كدراسة الفيفي )

 ( وهذا يسهم في أحداث التغيير والتطوير.0202والبقعاوي )

ية، تعليم بمحافظة الطائف وباألخص المرحلة الثانو: أنه األول من نوعه يناقش القيادة التحويلية في مدارس الما يميز البحث الحالي

 ، 0202صممت األداة ألبعاد القيادة التحويلية لممارسات القيادة التربوية وفق رؤية المملكة العربية السعودية  أيضاً 
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بادرات النوعية التي في القيادة التربوية والبرامج والم 0202والتي تناولت جوانب هامة طرحتها رؤية المملكة العربية السعودية 

 تخدم المجتمع وتحقق ازدهاره وحيويته.

دب النظري ومنهجية البحث خطوات البحث واألفي : تم االستفادة من الدراسات السابقة أوجه االستفادة من الدراسات السابقة

 بط بها في نتائج البحث.الرو واألساليب اإلحصائية

 : منهجية البحث وإجراءاتهالثالث فصلال

يعرض هذا الفصل منهجية البحث وإجراءاته الميدانية استناداً ألهدافه وأسئلته مع التعرف على مجتمع البحث وعينته ووصفها 

وعرض األداة والتأكد من صدقها وثباتها مع ذكر األساليب المنفذة واإلجراءات المتبعة وكيفية طريقة تحليل البيانات وتوضيح 

 البحث.وتصحيح األداة وماهي تحديات تطبيق  األساليب اإلحصائية المستخدمة

 منهج البحث:

وذلك ألنه يعد المنهج األنسب لهذا البحث، في جمع البيانات والمعلومات وتحليلها  التحليلي استخدمت الباحثة المنهج الوصفي 

 للنتائج.سهل الوصول بدقة يُ ة بصور

 مجتمع البحث:

المرحلة الثانوية في اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف في جميع مكاتب التعليم علمات كون مجتمع البحث من جميع مُ يت 

ط حافظة الطائف ممثلةً في إدارة التخطيالداخلية والخارجية حيث تم حصر االحصائيات األولية من قبل اإلدارة العامة للتعليم بمُ 

 .ه الفصل الدراسي الثاني0660ه/0660والتطوير للعام الدارسي 

 عينة البحث:

( استبانة تم 624تمع البحث وزعت االستبانة عليها بصيغة إلكترونية وتم استرداد )تم اختيار عينة عشوائية بسيطة من مجُ  

من المجتمع األصلي تم تحديد حجمها من المجتمع وفق  %02,62اعتمادها عينة ممثلة من المجتمع، حيث كانت نسبتها ما يعادل 

 علمة.( مُ 624ضعت للتحليل هي )وبذلك تكون العينة التي خ   Krejcie & Morganمعادلة العالمان 

 ( توزيع أفراد العينة وفقاً لمتغيرات البحث0جدول )

 

 ونسبة أفراد العينة حسب متغيرات البحث.( يبين توزيع أعداد 0الجدول )

 

 

 المتغير الثالث المتغير الثاني المتغير االول

 العدد المؤهل العلمي

 ن

 النسبة

022% 

 العدد سنوات الخدمة

 ن

 النسبة

022% 

 العدد البرامج التدريبة

 ن

 النسبة

022% 

 %02,4 60 برامج 02أقل من  %04,0 067 سنوات 02أقل من  %22,6 040 بكالوريوس فما دون

 %22,6 040 برامج فأكثر 02من  %40,2 022 سنوات فأكثر 02من  %02,4 60 دراسات عليا

 %022 624 المجموع %022 624 المجموع %022 624 المجموع
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 وصف عينة البحث: 

انت نسبة المعلمات التي اختيرت بطريقة عشوائية بسيطة كعلمات المرحلة الثانوية علمة من مُ ( مُ 624تكونت عينة البحث من )

  علمة.( مُ 60ليا فعددهن )أما المعلمات الالتي لديهن دراسات عُ  ،علمة( مُ 040ؤهل علمي بكالوريوس فما دون )لديهن مُ 

 ( الوصف الدقيق الستجابات أفراد العينة لكل من المتغيرات الديموغرافية2جدول )

 

 .العينة حسب متغيرات البحث( يبين التوزيع الدقيق المفصل ألعداد ونسبة أفراد 0دول )جال

أخذت في  ،نظراً لمنهجية البحث وأهدافه وأسئلته اعتمدت الباحثة االستبانة كأداة أساسية لجمع المعلومات والبياناتأداة البحث: 

كونت االستبانة تعدد البرامج التدريبة( كمتغيرات ثابته، كما  –سنوات الخدمة  –روق التالية )المؤهل العلمي تقسيماتها األساسية الفُ 

( ودراسة 0202من أربعة محاور كدراسة المقحم وعمايرة وعاشور والقبيسي وعطية والغويري والعمري والليمون والسرحان)

االستبانة وفق أبعاد  تنيحيث بُ  Bass& Avolioمقياس  ت(  فجميعها استخدم0202( ودراسة القبيسي وعطية )0202العوفي )

لفردي(، ويندرج االهتمام ا -التشجيع االبتكاري -الحافز اإللهامي -والتي كانت كالتالي: )التأثير الكارزمي االربعة القيادة التحويلية

( 06والتي يبلغ إجمالي عددها ) 0202تطبيق كل بعد للقيادة التحويلية وفق رؤية المملكة  واقع( عبارات تكشف 4تحت كل بعد )

 .(0ملحق) -عبارة 

 

 المتغير الثالث المتغير الثاني المتغير االول

 العدد المؤهل العلمي

 ن

 النسبة

000% 

 العدد سنوات الخدمة

 ن

 النسبة

000% 

 العدد البرامج التدريبة

 ن

 النسبة

000% 

 

بكالوريوس فما 

 دون

040 

 

 سنوات 02أقل من  22,6%

 

 %6,6 02 برامج 02أقل من  00,2% 002

برامج  02من 

 فأكثر

000 07,4% 

سنوات  02من 

 فأكثر

 %6,7 02 برامج 02أقل من  27,6% 000

برامج  02من 

 فأكثر

006 20,7% 

 

 دراسات عليا

 سنوات 02أقل من  02,4% 60

 

 %2,7 0 برامج 02أقل من  6,0% 07

برامج  02من 

 فأكثر

06 0,6% 

 

سنوات  02من 

 فأكثر

 %2,7 0 برامج 02أقل من  4,6% 04

برامج  02من 

 فأكثر

00 4,6% 

 %000 304 المجموع %000 304 المجموع %000 304 المجموع
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  النهائية:االستبانة في صورتها 

 ( يوضح تقسيماتها.0الجدول )و ينأصممت االستبانة على جز

 ( أجزاء االستبانة وأبعادها وعباراتها0جدول ) 

 

 دق األداة: ص  

 دق األداة بطريقتين هما:من ص   قُ تم التحقُ 

  دق الظاهري لألداة:لص  ا

من  اً حكمم عشرونلكترونية على مجموعة من المحكمين  والبالغ عددهم إعرضت الباحثة االستبانة في صورتها األولية بصيغة 

المتخصصين  والمهتمين في مجال القيادة التربوية واإلدارة التربوية والموظفين بوزارة التعليم للتأكد من أن العبارات تقيس ما 

ناسبة المتغيرات الثابتة والتأكد من مدى السالمة اللغوية للعبارات واالنتماء للمحاور الذي تندرج فيه، وذلك لألخذ يراد قياسهه ومُ 

م في ضههوء ما ت تهاقترحاتهم، وبعدها قامت الباحثة بدراسههة ما عرض وعليه تم إعادة صههياغالحظاتهم ومُ وتوجيهاتهم ومُ بآرائهم 

 (.0ملحق ) -اقتراحه من تعديل وإضافة وحذف حتى خرجت بصورتها النهائية

  دق االتساق الداخلي لألداة:ص  

عامل ارتباط علمة، تم تحليلها باستخدام مُ مُ  02كونة من مُ  استطالعيةدق االتساق الداخلي لالستبانة، تم أخذ عينة للتحقق من ص  

(Pearsonبيرسون لقياس العالقة بين كل عبارة والبعد الذي تنتمي إلية ) ،يث كانت ح مع قياس عالقة العبارة بالدرجة الكلية

  النتائج كالتالي:

 ( للعبارة بالدرجة الكلية للبعد واالستبانة كاملة.Pearsonعامل ارتباط )( مُ 3جدول )

 الجزء األول: البيانات األساسية.

 عدد البرامج التدريبية. -0 سنوات الخدمة. -2 المؤهل العلمي. -0

o .بكالوريوس فما دون 

o .دراسات عليا 

o  سنوات. 02أقل من 

o  سنوات فأكثر. 02من 

o  برامج. 02أقل من 

o  برامج فأكثر. 02من 

 الجزء الثاني: أبعاد القيادة التحويلية.

 االهتمام الفردي -3 التشجيع االبتكاري. -0 الحافز اإللهامي. -2 التأثير الكارزمي. -0

 ( عبارات4) ( عبارات4) ( عبارات4) ( عبارات4)

 إليةمعامالت ارتباط العبارات بالدرجة الكلية للبعد الذي تنتمي 

 االهتمام الفردي التشجيع االبتكاري الحافز اإللهامي التأثير الكارزمي

 معامل ارتباط العبارة بــــــ معامل ارتباط العبارة بــــــ معامل ارتباط العبارة بـــــ معامل ارتباط العبارة بــــــ

الدرجة  البعد العبارة

 الكلية

الدرجة  البعد العبارة

 الكلية

الدرجة  البعد العبارة

 الكلية

الدرجة  البعد العبارة

 الكلية
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ية لعد الذي تنتمي إلية، كذلك بالدرجة الكُ لية للبُ ل عبارة بالدرجة الكُ بيرسون لكُ  (Pearsonعامل ارتباط )( يبين مُ 6الجدول )

ستوى داللة ( وجميعها دالة إحصائية عند مُ 2,200 -2,772وجبة، وتتراوح قيمها ما بين )كانت جميعها مُ املة حيث لالستبانة ك  

 ي:انت النتائج كالتالاملة، حيث ك  لية لالستبانة ك  عد والدرجة الكُ ل بُ عامل ارتباط بيرسون بين كُ ساب مُ ايضاً تم ح   ،(2,20)

 لية لالستبانةبالدرجة الكُ بعاد لأل( Pearsonعامل ارتباط )( مُ 5جدول )

 

 

 

 

 

 

 

 

وجبة، وتتراوح عد بالدرجة الكلية لالستبانة، حيث كانت جميعها مُ (بيرسون لكل بُ Pearsonعامل ارتباط )( يبين مُ 2الجدول )

فهذه النتيجة توضح أن جميع عبارات االستبانة  ،(2,20ستوى داللة )( وجميعها دالة إحصائية عند مُ 2,247 -2,260قيمها ما بين )

ستبانة بعاد واالالعبارات ذات عالقة ارتباطية بين األ فجميع ،عت من أجله ويمكن تطبيقهاادقة وتقيس الهدف الذي وضُ انت ص  ك  

 ككل وجميعها دالة إحصائية.

ة، حيث كانت الكليواالستبانة أسلوب معامل الفا كرو نباخ ألبعاد االستبانة  باستخدامتم التأكد من ثبات االستبانة ثبات األداة: 

 النتائج كالتالي:

 ( ألبعاد االستبانة واالستبانة الكليةCronbach's Alphaعامل ثبات ألفا كرو نباخ )( قيم مُ 4جدول )

 

 

 

 

 

0 2,266 2,772 7 2,242 2,207 00 2,226 2,244 02 2,200 2,220 

0 2,222 2,202 2 2,222 2,707 06 2,200 2,220 02 2,200 2,220 

0 2,270 2,202 2 2,200 2,772 02 2,220 2,242 00 2,206 2,240 

6 2,240 2,202 02 2,222 2,272 04 2,227 2,262 00 2,242 2,202 

2 2,200 2,242 00 2,277 2,202 07 2,222 2,220 00 2,202 2,226 

4 2,200 2,270 00 2,222 2,220 02 2,270 2,220 00 2,202 2,22 

 معامل االرتباط البعد عدد العبارات رقم البعد

 2,260 التأثير الكارزمي 4 0

 2,264 الحافز اإللهامي 4 0

 2,247 التشجيع االبتكاري 4 0

 2,224 االهتمام الفردي 4 6

 0 القيادة التحويلية كاملة

 كرونباخمعامل ألفا  البعد عدد العبارات رقم البعد

 2,207 التأثير الكارزمي 4 0

 2,200 الحافز اإللهامي 4 2

 2,222 التشجيع االبتكاري 4 0
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عد في االسههتبانة واالسههتبانة الكلية حيث كانت جميعها ( لكل بُ Cronbach's Alphaعامل الفا كرو نباخ )يم مُ ( يبين ق  4) الجدول

تشههههير فمن الجدول السههههابق  ،(2,20( وجميعها دالة إحصههههائية عند مسههههتوى )2,222 -2,207يمها ما بين )وجبة، وتتراوح ق  مُ 

 .قدر عالي من الثبات االستبانة لديهاف النتائج الى وجود ثبات

 لخص كالتالي:تلهذا البحث مجموعة من اإلجراءات والخطوات التي مر بها وت إجراءات البحث:

 (.0ملحق ) -ن الموضوع لم يتم بحثه، اإلفادةأختيار موضوع البحث والتأكد من ا 

 .إعداد خطة البحث واالنتهاء من األدبيات النظرية والدراسات السابقة والتعقيب عليها 

  (.6-0-0ملحق ) -تصميم األداة ثم التأكد من صدقها وثباتها 

 (4-2ملحق ) -الحصول على خطاب كلية التربية لتطبيق البحث في حدوده المكانية. 

 (.7ملحق ) -إدارة التخطيط والتطوير من لمعرفة مجتمع البحث وعينته تم أخذ احصائيات 

 (.2ملحق ) -جميعها لمكاتب التعليم  ةتطبيق البحث ميدانياً بخطاب تسهيل مهمة باحث 

  متابعة ردود العينة ومدى االسههههتجابات، فعند الحصهههههول على نسهههههبة كافية تم اسهههههتخالص النتائج وترميزها من اللفظي الي

واسههههههتخالص النتائج لإلجابة عن أسههههههئلة البحث وتحقيق أهدافه مع مناقشههههههة النتائج  spss)العددي ثم تحليلها في برنامج ) 

 .والمقترحاتالتوصيات  التوصل إلى مجموعة من ثم وتفسيرها

   األساليب اإلحصائية:

( لتحليل المعلومات والبيانات ومنه تم اسهههتخالص مجموعة من spssتم اسهههتخدام برنامج الحزم اإلحصهههائية للعلوم االجتماعية )

 النتائج باستخدام األساليب التالية: 

  ُم( عامل ارتباط بيرسههههونPearson Correlation للتأكد من صههههدق االتسههههاق الداخلي ألداة البحث لعينة اسههههتطالعية تم )

 تطبيق االستبانة عليها.

  ُم( عامل ألفا كرو نباخCronbach's Alpha.للتأكد من ثبات أداة البحث لعينة استطالعية تم تطبيق االستبانة عليها ) 

 ( جداول التكرارFrequencies( والنسبة المئوية )Percentلوصف است )جابات العينة. 

 ( جهداول المتوسههههههط الحسههههههابيMean( واالنحراف المعياري )Std.deviation لمعرفة اسههههههتجابات أفراد العينة لجميع )

 عبارات االستبانة.

 ( معهامهل اختبهار "ت " للعينهات المسههههههتقلهة، تحليهل التبهاين الثنائيIndependent-Samples T-Test واختبار التجانس )

(Levenesالسههههههتجهابهات أف )لمعرفهة الفروق ذات الهداللههة اإلحصههههههائيهة بين المتغيرات و متغيراتلراد العينههة وذلهك طبقهاً ل

 الديموغرافية ولصالح من منها.

 تم اسههتخدام مقياس ليكرات في التدرج لداللة اسههتجابات أفراد العينة على الوزن النسههبي لتفسههير التقديراتتصحححيأ أداة البحث: 

 6= 0-2أقل درجة =  –مدى االستجابة = أعلى درجة  على درجة االستجابات: لتفسير التقديراتحيث استخدم المعيار التالي 

 2,2=  6/2/ عدد فئات االستجابة =  مدى االستجابةطول الفئة = 

 2,202 االهتمام الفردي 4 3

 2,222 االستبانة الكلية 00 -
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 الستجابات المعلمات على كل عبارة من العبارات. ( الوزن النسبي لتفسير التقديرات وفقاً لمقياس ليكرات الخماسي7جدول )

 

  :كل أكبر لإلنجاز بش اً عند تطبيق البحث وجدت مجموعة من التحديات والتي قد تكون دافعتحديات تطبيق البحث الميدانية

 . إنجاز البحث في وقت قصير جداً  والتي كان أبرزها

 

 .النتائج وتفسيرها ناقشة: مُ الرابع فصلال

تعلقة بالكشف عن واقع ُممارسة القيادة التحويلية بمدارس مُ من نتائج ه وهنا تعرض الباحثة ما توصلت إلي عرض نتائج البحث:

ناقشة هذه النتائج في ضوء كما سيتم ايضاً مُ  ،م من وجهة نظر المعلمات0202التعليم الثانوي بنات في محافظة الطائف وفق رؤية 

 أدبيات البحث وطبيعة عينته مع ربطها بالدراسة السابقة من حيث االتفاق واالختالف.

 ما واقع ُممارسة القيادة التحويلية بمدارس التعليم الثانوي بنات في محافظة الطائف وفق رؤية  :إجابة السؤال الرئيسي نتائج

لإلجابة على هذا السؤال تم تحليل البيانات باستخدام التكرارات والنسب المئوية  م من وجهة نظر المعلمات؟0202

 المعلمات.والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لجميع استجابات 

 بعاد القيادة التحويليةأعلى كل بعد من  ( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات المعلمات2جدول )
 

 

م من وجهة 0202حافظة الطائف وفق رؤية( يبين واقع ممارسة القيادة التحويلية في مدارس التعليم الثانوي بنات في مُ 2الجدول )

ها لوالتي تم تحلي ،دعحسب المتوسطات الحسابية لكل بُ اً نازليرتبة ترتيباً تنظر المعلمات، وذلك لجميع أبعاد القيادة التحويلية كاملة مُ 

 (،6,602عالية جداً وبمتوسط حسابي ) بواقع ممارسةعد التأثير الكارزمي على الترتيب األول كالتالي: حيث حصل بُ 

 واقع الممارسة االستجابة المتوسط الحسابي

 منخفضة جداً  غير موافق بشدة 0,20أقل من  – 0,22من 

 منخفضة غير موافق 0,40أقل من  – 0,20من 

 متوسطة محايد 0,60أقل من  – 0,40من 

 عالية موافق 6,00أقل من – 0,60من 

 عالية جداً  موافق بشدة 2,22 – 6,00من

واقع  االنحراف المعياري المتوسط الحسابي سمى البعدمُ  البعدرقم 

 الممارسة

 ياً تنازل الترتيب

 0 عالية جداً  2,762 6,602 التأثير الكارزمي 0

 6 عالية جداً  2,722 6,047 الحافز اإللهامي 2

 0 عالية جداً  2,222 6,024 التشجيع االبتكاري 0

 0 جداً عالية  2,222 6,002 االهتمام الفردي 3

 - عالية جداً  03732 33000 القيادة التحويلية الكلية
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(، 6,002سابي )عالية جداً وبمتوسط ح بواقع ممارسةعد االهتمام الفردي (، يليه في الترتيب الثاني بُ 2,762وانحراف معياري ) 

(، وانحراف 6,024عالية جداً وبمتوسط حسابي ) بواقع ممارسةعد التشجيع االبتكاري (، ويليه بُ 2,222وانحراف معياري )

(، وانحراف 6,047عالية جداً وبمتوسط حسابي ) بواقع ممارسةعد الحافز اإللهامي (، وفي المرتبة األخيرة بُ 2,222معياري)

(، 6,000بعاد ككل فقد كان واقع الممارسة عالية جداً وبمتوسط حسابي )لية( لجميع األقيادة التحويلية الكُ (، أما )ال2,722معياري )

عزى ذلك إلى أن القائدات التربويات يحظين باحترام وتقدير من قبل المعلمات وما لهن من وقد يُ  ،(2,762وانحراف معياري )

د التأثير عالمعلمة تميل إلى هذه القائدة والتي ترى فيها صفات القائد التحويلي فبُ دور إيجابي تجاههن وهذا ما يجعل العاطفة لدى 

تيب يعزز خيراً بعد الحافز اإللهامي فهذا الترأعد التشجيع االبتكاري وعد االعتبار الفردي ثم بُ المثالي كان بالمرتبة األولى يليه بُ 

تتصدر أي جوانب أخرى فعند النظر لهذه القائدة بنظرة االعجاب سيتم  ما للقائدة من مكانه لدى المعلمات فالجوانب اإلنسانية

ليل أن شكلة بالنسبة لهن بداحتساب جميع النقاط المرتفعة لصالحها وعدم التدقيق في جوانب القصور األخرى فهي ال تشكل مُ 

واألكثر  ك القائد التحويلي بالشكل الصحيحالحافز اإللهامي جاء في المرتبة األخيرة في ترتيب األبعاد ككل، كما وأنهن يجهلن سلو

 دقة.

( ودراسة 0202) العوفيودراسة ( 0202الليمون والسرحان والغويري والعمري والمقحم ) نتائج دراسةمع  اتفقت النتيجة الحالية

وثاو  ( ودراسة هنج وهاونجNeftyan& Hariri& Dedy,2020)( ودراسة نيفتيان والحريري وديدي 0202القبيسي وعطية )

((Hung& Hoang& Thu,2020 .في أن الدرجة الكلية للممارسة القيادة التحويلية جاءت عالية. 

ديري الدرجة الكلية لممارسة القيادة التحويلية لدى مُ في أن ( 0202دراسة عاشور وعمايرة )نتائج  مع وتختلف نتيجة البحث

 المدارس األساسية والثانوية في مدينة أربد كانت متوسطة.

م 0202ما واقع ُممارسة القيادة التحويلية بمدارس التعليم الثانوي بنات في محافظة الطائف وفق رؤية : األول إجابة السؤالنتائج 

 من وجهة نظر المعلمات ألبعاد القيادة التحويلية )التأثير الكارزمي_ الحافز االلهامي_ التشجيع االبتكاري_ االهتمام الفردي(؟

لإلجابة على هذا السؤال تم تحليل البيانات والمعلومات بشكل مفصل وأكثر دقة وذلك بحساب التكرارات والنسب المئوية 

 .عدلكل بُ والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 

 (:2تم التوصل إلى اإلجابة في الجدول ) عد التأثير الكارزمي:أوالً / بُ 

 .لعبارات البعد األول التأثير الكارزمي ( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات المعلمات2جدول )

 األول: عبارات البعد الرقم

 التأثير الكارزمي/ القائدة التربوية:

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

واقع 

 الممارسة

 الترتيب

 اً نازليت

 4 عالية جداً  2,222 6,007 تتمتع بشخصية كاريزمية جاذبة 0

تمتلك رؤية واضحة األهداف تتجه نحو رؤية المملكة  2

0202 

 6 عالية جداً  2,202 6,662

 0 عالية جداً  2,240 6,622 أساليب التقنية الحديثتستخدم  0

 0 عالية جداً  2,702 6,264 تعزز برامج الشخصية الوطنية لمنسوبات المدرسة 3

 2 عالية جداً  2,202 6,024 تعتبر نموذجا يحتذى به 5
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د األول التأثير ع( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات المعلمات والترتيب تنازليا  لعبارات البُ 2يبين الجدول )

(، حيث كانت 2,222-2,272( واالنحرافات المعيارية ما بين)6,007-6,622الكارزمي والتي كانت متوسطاتها الحسابية ما بين)

( والتي تنص على: القائدة التربوية تنمي االتجاهات اإليجابية لدى المعلمات، حصلت على أعلى متوسط حسابي 0العبارة )

( والتي 4خر العبارات، العبارة )آفي حين نجد ، ( وبواقع ممارسة عالية جداً 2,762اف معياري قيمته)( وانحر6,622وقيمته)

( وانحراف معياري 6,007ى متوسط حسابي قيمته)لتنص على: القائدة التربوية تتمتع بشخصية كاريزمية جاذبة حيث حصلت ع

ثة أن قائدات المرحلة الثانوية في محافظة الطائف لديهن تأثير ، مما سبق يتضح للباحوبواقع ممارسة عالية جداً  (2,222قيمته)

(، وترتيبه األول في أبعاد 2,762( وانحراف معياري قيمته)6,602كارزمي بواقع ممارسة عالية جداً وبمتوسط حسابي قيمته )

قدرة عالية  عالي جداً ولديهن كارزميوقد يعزى أن قائدات المرحلة الثانوية في محافظة الطائف يتمتعن بتأثير  ،القيادة التحويلية

في كسب المعلمات وجذبهن ألنهن يسعين الى التعلم والتطوير وتنمية االتجاهات اإليجابية في المعلمات إلى جانب أنهن يدعمن 

 وهذا ما يجعلهن محط إعجاب المعلمات. برامج الهوية الوطنية واالنتماء

( ودراسة 0202( ودراسة العوفي )0202مون والسرحان والغويري والعمري والمقحم )اتفقت النتيجة الحالية مع نتائج دراسة اللي

( ودراسة هنج وهاونج وثاو Neftyan& Hariri& Dedy,2020)( ودراسة نيفتيان والحريري وديدي 0202القبيسي وعطية )

((Hung& Hoang& Thu,2020ة متوسط حسابي ألبعاد القياد . في أن بُعد التأثير الكارزمي يحتل المرتبة األولى في أعلى

 التحويلية وبدرجة تطبيق عالية.

 متوسطة. بدرجة ت( حيث جاء0202دراسة عمايرة وعاشور )وتختلف نتيجة البحث مع نتائج 

  ُ(:02تم التوصل إلى اإلجابة في الجدول ) عد الحافز اإللهامي:ثانياً / ب 

 لعبارات البعد الثاني الحافز اإللهامي الستجابات المعلمات( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 02جدول )

 

 0 عالية جداً  2,272 6,622 تنمي االتجاهات اإليجابية لدى المعلمات 4

المرتبة  عالية جداً  03732 33302 التأثير الكارزميالمتوسط العام لعبد 

 االولى

 عبارات البعد الثاني: الرقم

 الحافز اإللهامي/ القائدة التربوية تقوم بـ:

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 واقع

 الممارسة

 الترتيب 

 تنازلياً 

إشراك الُمعلمات في بناء الخطط التشغيلية بما يتوافق مع  0

 .0202المملكة رؤية 

 6 عالية جداً  2,240 6,002

تحقيق الميزة التنافسية بين الُمعلمات من خالل تقييم اإلداء  2

 الوظيفي.

 2 عالية 2,222 6,077

تُفويض الُمعلمات بقدر كافي من الصالحيات لتأهيلهن على  0

 القيادة.

 4 عالية 0,220 6,224
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( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات المعلمات لواقع الممارسة والترتيب تنازليا  لعبارات 02يبين الجدول )

-2,727( واالنحرافات المعيارية ما بين)6,224-6,600وسطاتها الحسابية ما بين)تعد الثاني الحافز اإللهامي والتي كانت مالبُ 

( والتي تنص على: القائدة التربوية تقوم بتطوير عملية األداء المدرسي ليتماشى مع رؤية المملكة 0(، حيث كانت العبارة )0,220

( وبواقع ممارسة عالية جداً يليها 2,727)( وانحراف معياري قيمته6,600، حصلت على أعلى متوسط حسابي وقيمته)0202

حث الُمعلمات على التخطيط االستراتيجي المهني، حصلت على ثاني أعلى ب( والتي تنص على: القائدة التربوية تقوم 0العبارة )

العبارة خر العبارات آ، في حين نجد وبواقع ممارسة عالية جداً  (2,727( وانحراف معياري قيمته)6,026متوسط حسابي قيمته)

يث حصلت على ح القيادة، الى( والتي تنص على: القائدة التربوية تقوم بتُفويض الُمعلمات بقدر كافي من الصالحيات لتأهيلهن 4)

مما يسبق يتضح للباحثة أن قائدات وبواقع ممارسة عالية،  (2,222( وانحراف معياري قيمته)6,007متوسط حسابي قيمته)

( وانحراف 6,047ة الطائف لديهن حافز إلهامي بواقع ممارسة عالية جداً وبمتوسط حسابي قيمته )المرحلة الثانوية في محافظ

هامي القائدات التربويات لديهن تحفيز إل ، ويعزى ذلك إلى أن(، وترتيبه الرابع في أبعاد القيادة التحويلية2,722معياري قيمته)

ة ماديكما يقدمن الحوافز ال 0202المدرسي ليتماشى مع رؤية المملكة تطوير عملية األداء عالي جداً، حيث أنهن حريصات على 

 .ة وقد لمسته الباحثة من خالل عملها في المجال االشرافي في حرص القائدة على تكريمهن من الجهات العليامعنويالو

( ودراسة 0202( ودراسة العوفي )0202اتفقت النتيجة الحالية مع نتائج دراسة الليمون والسرحان والغويري والعمري والمقحم )

( ودراسة هنج وهاونج وثاو Neftyan& Hariri& Dedy,2020)( ودراسة نيفتيان والحريري وديدي 0202القبيسي وعطية )

((Hung& Hoang& Thu,2020ممارسة عالية. . حيث جاءت بواقع 

 ( حيث جاءت بدرجة متوسطة.0202وتختلف نتيجة البحث مع نتائج دراسة عمايرة وعاشور )

  ُ(: 00تم التوصل إلى اإلجابة في الجدول ) عد التشجيع االبتكاري:ثالثاً / ب 

 .التشجيع االبتكاريلعبارات البعد الثالث  ( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات المعلمات00جدول )

رؤية المملكة تطوير عملية األداء المدرسي ليتماشى مع  3

0202. 

 0 عالية جداً  2,727 6,600

 0 عالية جداً  2,227 6,026 حث الُمعلمات على التخطيط االستراتيجي المهني. 5

إثارة الوعي لدى الُمعلمات بالقضايا المعاصرة في ضوء  4

 .0202رؤية 

 0 عالية جداً  2,220 6,007

المرتبة  عالية جداً  03720 33247 المتوسط العام لبعد الحافز اإللهامي

 الرابعة

 

 الرقم

 عبارات البعد الثالث:

 التشجيع االبتكاري/ القائدة التربوية تعمل على:

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

واقع 

 الممارسة

 الترتيب

 اً تنازلي

 6 عالية جداً  2,260 6,040 تهيئة الجو الُمناسب لإلبداع بين منسوبات المدرسة. 0

 2 عالية جداً  2,262 6,020 .0202على التفكير اإلبداعي بما يحقق رؤية ُمساعدة الُمعلمات  2
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عبارات ل ممارسة والترتيب تنازلياً ال( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات المعلمات وواقع 00يبين الجدول )

-2,202( واالنحرافات المعيارية ما بين)6,004-6,047ا الحسابية ما بين)هوسطاتتعد الثالث التشجيع االبتكاري والتي كانت مالبُ 

 ( والتي تنص على: القائدة التربوية تعمل على دعم الُمبادرات النوعية التي تُسهم في إخراج جيالً 0(، حيث كانت العبارة )2,226

( وبواقع ممارسة عالية جداً، 2,202( وانحراف معياري قيمته)6,047وقيمته) اً حسابي اً طموح، حيث حصلت على أعلى متوسط

،  0202( والتي تنص على: القائدة التربوية تقوم تطبيق برامج ُمبتكرة تخدم رؤية المملكة 4ارة )في حين نجد أخر العبارات العب

يتضح للباحثة وبواقع ممارسة عالية جداً،  (2,202( وانحراف معياري قيمته)6,004قيمته) اً حسابي اً حيث حصلت على متوسط

( 6,024عالية جداً وبمتوسط حسابي قيمته ) بواقع ممارسةبتكاري أن قائدات المرحلة الثانوية في محافظة الطائف لديهن تشجيع ا

لي فالقائدات التربويات لديهن تشجيع ابتكاري عا ،(، وترتيبه الثالث في أبعاد القيادة التحويلية2,222) وانحراف معياري قيمته

ة تُشجيع الُمعلمات في االلتحاق بالُمنافسات المحليو اً طموح على دعم الُمبادرات النوعية التي تُسهم في إخراج جيالً  نعملي نفه جداً،

 ولكنها تجهل بعض الخطط التي تحقق ذلك. المملكة،والدولية التي تطرحها رؤية 

( ودراسة 0202( ودراسة العوفي )0202اتفقت النتيجة الحالية مع نتائج دراسة الليمون والسرحان والغويري والعمري والمقحم )

(. حيث جاءت بواقع Neftyan& Hariri& Dedy,2020)( ودراسة نيفتيان والحريري وديدي 0202القبيسي وعطية )

 ممارسة عالية.

 ( حيث جاءت بدرجة متوسطة.0202ة عمايرة وعاشور )وتختلف نتيجة البحث مع نتائج دراس

 (: 00: تم التوصل إلى اإلجابة في الجدول )رابعاً / االهتمام الفردي

 .لعبارات البعد الرابع االهتمام الفردي ( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات المعلمات02جدول )

 

توجيه الُمعلمات لترجمة األفكار اإلبداعية إلى أنشطة تفاعلية  0

 قابلة للتطبيق.

 0 عالية جداً  2,262 6,022

 4 عالية جداً  2,226 6,004 .0202تطبيق برامج ُمبتكرة تخدم رؤية المملكة  3

 0 عالية جداً  2,202 6,047 الُمبادرات النوعية التي تُسهم في إخراج جيل طموح.دعم  5

تُشجيع الُمعلمات في االلتحاق بالُمنافسات المحلية والدولية التي  4

 .0202تطرحها رؤية المملكة 

 0 عالية جداً  2,202 6,002

عالية  03205 33224 المتوسط العام لبعد التشجيع االبتكاري

 جداً 

المرتبة 

 الثالثة

 عبارات البعد الرابع: الرقم

 الفردي/ القائدة التربوية:االهتمام 

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

واقع 

 الممارسة

 الترتيب

 اً نازليت

 0 عالية جداً  2,222 6,062 تُعزز ثقة الُمعلمة بنفسها. 0

تُكسب الُمعلمة مهارات جديدة تمكنها من أهداف رؤية المملكة  2

0202. 

 6 عالية جداً  2,207 6,000
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عبارات تنازليا  ل( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات المعلمات وواقع الممارسة والترتيب 00يبين الجدول )

-2,222( واالنحرافات المعيارية ما بين)6,064-6,662الحسابية ما بين)متوسطاتها والتي كانت  البعد الرابع االهتمام الفردي

( والتي تنص على: القائدة التربوية تُشجع الُمعلمة على تبادل الخبرات والزيارات الميدانية مع 0(، حيث كانت العبارة )2,207

( وبواقع ممارسة عالية جداً، 2,222( وانحراف معياري قيمته)6,662حسابي وقيمته) ، حيث حصلت على أعلى متوسطزميالتها

( والتي تنص على: القائدة التربوية تُثري المعلمة بثقافات ومعارف جديدة تتوافق مع رؤية 4خر العبارات العبارة )آفي حين نجد 

وبواقع  (2,222( وانحراف معياري قيمته)6,064حصلت على متوسط حسابي قيمته)خر، حيث لالنفتاح مع اآل 0202المملكة 

 ارسةبواقع مم، مما سبق يتضح للباحثة أن قائدات المرحلة الثانوية في محافظة الطائف لديهن اهتمام فردي ممارسة عالية جداً 

وترتيبه الثاني في أبعاد ع ممارسة عالية جداً، وبواق (2,222( وانحراف معياري قيمته)6,002عالية جداً وبمتوسط حسابي قيمته )

تربطها عالقة  يةفالقائدة التربوالقائدات التربويات لديهن اهتمام فردي عالي جداً،  فهذه النتيجة تشير للباحثة أن ،القيادة التحويلية

 مجال اإلشراف التربوي.من خالل زيارتها الميدانية في  ةوقد لمسته الباحث واالحترامقوية بالمعلمات يسودها الود 

( ودراسة 0202( ودراسة العوفي )0202اتفقت النتيجة الحالية مع نتائج دراسة الليمون والسرحان والغويري والعمري والمقحم )

 . حيث جاءت بواقع ممارسة عالية.Hung& Hoang& Thu,2020)( ودراسة هنج وهاونج وثاو )0202القبيسي وعطية )

( في أن درجة ممارسة القيادة التحويلية لدى مديري المدارس 0202نتائج دراسة عاشور وعمايرة )وتختلف نتيجة البحث مع 

 األساسية والثانوية في مدينة أربد لبعد االهتمام الفردي كانت متوسطة.

في متوسطات استجابات ( α ≤ 0.05هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) إجابة السؤال الثاني:نتائج 

م من وجهة 0202المعلمات حول واقع ُممارسة القيادة التحويلية بمدارس التعليم الثانوي بنات في محافظة الطائف وفق رؤية 

 نظر المعلمات ألبعاد القيادة التحويلية وفقا للُمتغيرات )المؤهل العلمي _ سنوات الخدمة _ عدد البرامج التدريبية(؟

-Independentلباحثة بحساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة اختبار)ت( مستخدمة أسلوب )إلجابة قامت ال

Samples T-Test( واختبار التجانس )Levenes.الستجابات المعلمات وذلك طبقاً لمتغيرات البحث ) 

بين متوسطات استجابات المعلمات تبعاً لمتغير  ( للداللة الفروقT( نتائج اختبار " تي " )00جدول )ال أوالً: متغير المؤهل.

  المؤهل العلمي.

 

 0 عالية جداً  2,202 6,026 .0202المهنية للُمعلمة في ضوء رؤية المملكة تهتم بالتنمية  0

تُشجع الُمعلمة على تبادل الخبرات والزيارات الميدانية مع  3

 زميالتها.

 0 عالية جداً  2,207 6,662

 2 عالية جداً  2,220 6,072 تُوظف الذكاء العاطفي للُمعلمة. 5

جديدة تتوافق مع رؤية المملكة تُثري الُمعلمة بثقافات ومعارف  4

 لالنفتاح مع األخر. 0202

 4 عالية جداً  2,222 6,064

عالية  03202 33002 البعد الرابع/ االهتمام الفردي

 جداً 

المرتبة 

 الثانية
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 تبعاً لمتغير المؤهل العلمي. ( للداللة الفروق بين متوسطات استجابات المعلماتT( نتائج اختبار " تي " )00دول )ج

 

بعاد والدرجة الكلية للقيادة التحويلية لالستبانة تتراوح قيمتها ( يوضح أن قيمة مستوى الداللة اختبار)ت( لجميع األ00الجدول )

(. وهذا يعني وجود فروق ذات داللة إحصائية بين α ≤ 0.05( وجميعها دالة إحصائية، حيث كانت )2,260-2,207ما بين )

مي لالتي يحملن مؤهل علمتوسطات درجات تقديرات استجابات المعلمات تبعاً لمتغير المؤهل العلمي تعزى لصالح المعلمات ا

 بكالوريوس فما دون ألن المتوسط الحسابي كان أعلى.

لمام بالقيادة من عدمها فالمعلمات الالتي لديهن مؤهل بكالوريوس فما دون في اإل ن المؤهل ال يشكل فارقاً أوهنا تصف الباحثة  

 ن من يحملن البكالوريوس فماأوهذا يجعلنا نفسر  العليا مؤهل الدراسات كانت استجابتهن أكثر من غيرهن من الحاصالت على

 لصالحهن. جعل هناك فروقاً  اً وظيفياً دون لديهن خبرة أكثر واستقرار

( في أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية لمتغير المؤهل العلمي 0202القبيسي وعطية )اتفقت النتيجة الحالية مع نتائج دراسة 

 بكالوريوس فما دون. ولصالح المعلمين الذين لديهم مؤهل

( في أنه ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية 0202الليمون والسرحان والغويري والعمري )وتختلف نتيجة البحث مع نتائج دراسة  

 لمتغير المؤهل العلمي.

تبعاً لمتغير سنوات  ( للداللة الفروق بين متوسطات استجاباتT( نتائج اختبار " تي " )06جدول )ال ثانياً: متغير سنوات الخدمة.

 الخدمة.

 

 

 

رقم 

 البعد

مسمى 

 البعد

 العدد المؤهل العلمي

 ن

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

T F  درجة

 الحرية

مستوى 

 الداللة

التأثير  0

 الكارزمي

 2,207 66,060 22,202 0,622 2,402 6,620 040 بكالوريوس فما دون

 0,000 0,222 60 دراسات عليا

الحافز  2

 اإللهامي

 2,260 66,202 02,027 0,227 2,422 6,000 040 بكالوريوس فما دون

 0,022 0,222 60 عليادراسات 

التشجيع  0

 االبتكاري

 2,202 62,260 07,022 0,002 2,7060 6,000 040 بكالوريوس فما دون

 0,020 0,220 60 دراسات عليا

االهتمام  3

 الفردي

 2,207 66,276 07,706 0,022 2,722 6,022 040 بكالوريوس فما دون

 0,002 0,202 60 دراسات عليا

 03027 333342 373205 23220 03430 33020 040 بكالوريوس فما دون القيادة التحويلية

 03224 03223 30 دراسات عليا

 إحصائية دالة

 إحصائية دالة

 إحصائية دالة

 إحصائية دالة

 إحصائية دالة
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 تبعاً لمتغير سنوات الخدمة. ( للداللة الفروق بيت تقديرات استجابات المعلماتT( نتائج اختبار " تي " )03دول )ج

 

بعاد والدرجة الكلية للقيادة التحويلية لالسههتبانة تتراوح قيمتها )ت( لجميع األاختبار( يوضههح أن قيمة مسههتوى الداللة 06الجدول )

(. وهذا يعني عدم وجود فروق ذات داللة α ≥ 0.05( وجميعها ليسههههههت دالة إحصههههههائية، حيث كانت )2,060-2,002ما بين )

 إحصائية بين متوسطات درجات تقديرات استجابات المعلمات تبعاً لمتغير سنوات الخدمة.

ال ن المعلمات لم يتم تثقيفهن في مجألى إويعزى ذلك  ،تغير سههههنوات الخدمة ال يؤثر في مدى االسهههههتجاباتن مُ أة وتفسههههر الباحث

التربوية وخاصهههههة في المرحلة  والقيادة دارةبحاث التي تتناول اإلما أن الدراسهههههات واأل، كالتعليمية هنخالل خدمت القيادة عموماً 

 .مما يجعل المعلمات أكثر بعداً عن هذا المجال التربوي الثانوية قليلة جداً 

رقم 

 البعد

سنوات  مسمى البعد

 الخدمة

المتوسط  العدد

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

T F  درجة

 الحرية

مستوى 

 الداللة

التأثير  0

 الكارزمي

 02أقل من 

 سنوات

067 6,624 2,477 0,072 0,222 626 2,060 

 

سنوات  02

 فأكثر

022 6,624 2,724 

الحافز  2

 اإللهامي

 02أقل من 

 سنوات

067 6,062 2,724 0,200 0,026 626 2,002 

سنوات  02

 فأكثر

022 6,000 2,202 

التشجيع  0

 االبتكاري

 02أقل من 

 سنوات

067 6,027 2,720 0,006 0,022 626 2,024 

سنوات  02

 فأكثر

022 6,067 2200، 

االهتمام  3

 الفردي

 02أقل من 

 سنوات

067 6,622 2,700 0,022 6,002 626 2,020 

سنوات  02

 فأكثر

022 6,022 2,267 

 00أقل من  التحويليةالقيادة 

 سنوات

037 33302 03420 03027 23002 303 03040 

سنوات  00

 فأكثر

252 33223 03720 

 ليست دالة

 ليست دالة

 ليست دالة

 ليست دالة

 ليست دالة
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( في أنه توجد ال توجد فروق ذات داللة إحصههههههائية لمتغير 0202الغويري والعمري )اتفقهت النتيجهة الحهاليهة مع نتائج دراسههههههة 

 .سنوات الخدمة

داللة إحصههههائية لمتغير سههههنوات ( في أنه توجد فروق ذات 0202الليمون والسههههرحان )وتختلف نتيجة البحث مع نتائج دراسههههة 

( في أنه توجد فروق ذات 0202ودراسههة القبيسههي وعطية ) .سههنوات2الخدمة حيث كانت لصههالح المعلمين الذين خبرتهم أقل من 

 سنوات.02داللة إحصائية لمتغير سنوات الخدمة حيث كانت لصالح المعلمين الذين خبرتهم أكثر من 
 

( للداللة الفروق بين متوسطات استجابات تبعاً لمتغير T( نتائج اختبار " تي " )02الجدول ) التدريبية.ثالثاً: متغير عدد البرامج 

 عدد البرامج التدريبية.

 تبعاً لمتغير عدد البرامج التدريبية. ( للداللة الفروق بيت تقديرات استجابات المعلماتT( نتائج اختبار " تي " )05دول )ج

بعاد والدرجة الكلية للقيادة التحويلية لالستبانة تتراوح قيمتها األ( يوضح أن قيمة مستوى الداللة اختبار)ت( لجميع 02الجدول )

(. وهذا يعني عدم وجود فروق ذات داللة α ≥ 0.05( وجميعها ليست دالة إحصائية، حيث كانت )2,662-2,624ما بين )

 إحصائية بين متوسطات درجات تقديرات استجابات المعلمات تبعاً لمتغير عدد البرامج التدريبية. 

رقم 

 البعد

مسمى 

 البعد

البرامج 

 التدريبية

المتوسط  العدد

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

T F  درجة

 الحرية

مستوى 

 الداللة

التأثير  0

 الكارزمي

 02أقل من 

 برامج

60 6,026 2,206 2,200- 2,202 626 2,624 

 2,762 6,662 040 برامج فأكثر 02

الحافز  0

 اإللهامي

 02أقل من 

 برامج

60 6,020 2,267 2,722- 2,227 626 2,662 

 2,770 6,077 040 برامج فأكثر 02

التشجيع  0

 االبتكاري

 02أقل من 

 برامج

60 6,027 2,200 2,742- 2,702 626 2,660 

 2,222 6,027 040 برامج فأكثر 02

االهتمام  6

 الفردي

 02أقل من 

 برامج

60 6,022 2,222 2,422- 2,222 626 2,2620 

 2,722 6,062 040 برامج فأكثر 02

 00أقل من  القيادة التحويلية

 برامج

30 33237 03220 03722- 03000 303 03325 

 03730 33030 040 برامج فأكثر 00

 ليست دالة

 ليست دالة

 ليست دالة

 ليست دالة

 ليست دالة
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التي  التدريبية البرامجن أب ذلك البرامج التدريبة، فقد يعزي مختلف من تفسر الباحثة أنه ال فرق بين المعلمات الالتي لديهن عددو

حصلن عليها ال تستهدف القيادة فعلى حد علم الباحثة أن المعلمات ال يستهدفن كفئة مستفيدة من البرامج الوزارية وغير الوزارية 

 نماط القيادة وخصوصا التحويلية منها بصفة خاصة.أالتي تعنى بالقيادة التربوية واإلدارة المدرسية بصفة عامة و
 

 .مقترحاتالنتائج والتوصيات وال استخالص :الخامسفصل ال

 نتائج البحث:  استخالص

وبمتوسط اً عالية جد بواقع ممارسةلقيادة التحويلية القائدات التربويات في المرحلة الثانوية لأن البحث كشهف عن واقع ُممارسة  -

)أوالً/  على الترتيب التالي:عالية جداً وكانت  بواقع ممارسهههههة هاجاءت جميعو (2,762(، وانحراف معياري )6,000حسههههابي )

 رابعاً /بعد الحافز اإللهامي(. -ثالثاً/بعد التشجيع االبتكاري -ثانياً/ بعد االهتمام الفردي -بعد التأثير الكارزمي

( وانحراف معياري 6,602عالية جداً وبمتوسط حسابي قيمته ) بواقع ممارسةأن قائدات المرحلة الثانوية لديهن تأثير كارزمي  -

 األبعاد. وترتيبه األول في (2,762مته )قي

( وانحراف معياري 6,047عالية جداً وبمتوسط حسابي قيمته ) بواقع ممارسةأن قائدات المرحلة الثانوية لديهن حافز اإللهامي  -

 األبعاد.وترتيبه الرابع في  (2,722قيمته )

( وانحراف 6,024عالية جداً وبمتوسهههههط حسهههههابي قيمته ) بواقع ممارسهههههةأن قائدات المرحلة الثانوية لديهن تشهههههجيع ابتكاري  -

 األبعاد.( وترتيبه الثالث في 2,222معياري قيمته )

( وانحراف معياري 6,002عالية جداً وبمتوسههط حسههابي قيمته ) بواقع ممارسههةأن قائدات المرحلة الثانوية لديهن اهتمام فردي  -

 األبعاد. وترتيبه الثاني في (2,222قيمته )

( في متوسهههطات اسهههتجابات المعلمات حول واقع ُممارسهههة α ≤ 0.05د فروق ذات داللة إحصهههائية عند مسهههتوى الداللة )توج -

 القيادة التحويلية وفقا لمتغير المؤهل العلمي وتعزى لصالح المعلمات الالتي لديهن مؤهل بكالوريوس فما دون.

( في متوسههطات اسههتجابات المعلمات حول واقع ُممارسههة α ≤ 0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصههائية عند مسههتوى الداللة ) -

 وعدد البرامج التدريبية. القيادة التحويلية وفقاً لمتغير سنوات الخدمة

أن الكشههههههف عن واقع ممهارسههههههة القيادة التحويلية ليس دليالً كافياً ونسههههههتطيع أن نحكم من خالل مخرجات المنظومة التعليمة  -

من التالميذ يؤهلون لمرحلة ما بعد الثانوية يتسههههههمون باإلصههههههالة فنحن مازلنا بحاجة  الثانوية في أعداد جيالً وباألحرى المرحلة 

أن واقع ممارسههههههة القيادة التحويلية لدى قائدات المرحلة الثانوية في محافظة الطائف  -  .لجودة العمهل والكفاءة اإلنتاجية العالية

مر الذي يقلل لدينا من جدوى العديد من على إجابات المعلمات في االسههههههتبانة األ بسههههههبب سههههههيطرة العاطفة جداً، ةعهاليهجهاءت 

ى جانب ستفيد منها الميدان التربوي إلجاب على االسهتبانة لحققنا نتائج قوية يُ أبقت معايير الصهدق من جميع من الدراسهات فلو طُ 

ت عالية الجودة تحقق المنافسههة بين أعضهاء ومنسههوبا خرجاتحقق مُ قلة فهم المعلمات بالقيادة التحويلية بالشهكل الصهريح والذي يُ 

 علمات وطالبات.المدرسة من مُ 

 توصيات البحث:

 تم إجمالها كاآلتي: لمجموعة من التوصيات تم التوصلفي ضوء النتائج  
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لياتها االستراتيجية الطموحة في عمبالخطط ى توعية الميدان بالقيادة التحويلية وأبعادها وأهميتها وضرورة تطبيقها ألنها تعن -

األساسية التي تحدث التغيير والتطوير وتعمل على التأهيل والتدريب والتمكين، وأحداث ثقافة نابضة بالحياة ألنها تشجع االبداع 

 .0202فهي القيادة األنسب لتحقيق رؤية المملكة  واالبتكار وذلك من أجل تحقق الميزة التنافسية

ير علمات وذلك ألنها المدخل الحديث في قيادة التغيقائدات أو مُ من إعطاء برامج تدريبية تدعم القيادة التحويلية تستهدف الجميع  -

 .وإدارة المعرفة والتوجه االستراتيجي والتطوير

 هذا النمط القيادي على كافة فئات المجتمع. تطبيقتوعية الميدان التربوي بمدى فاعلية القيادة التحويلية و -

 .0202ق رؤية يحقلت باشربالقيادة التحويلية بشكل مُ  التعليمية للعمل توجيه القيادات في المؤسسات -

والتنافسية  ستمراريةاالالتي يمارسن القيادة التحويلية من اإلدارات العليا بالمؤسسات التعليمية بهدف لتحفيز القائدات التربويات ا -

 فيما بينهن.

اإلدارة  عتنسيق موذلك بال األُخرياتللقائدات  اتالقيادة التحويلية في نقل الخبر نارسيم لالتيا التربويات من القائدات االستفادة -

ن خالل مناقشات وطرح األفكار اإلبداعية العليا بوضع خطط تعنى بالزيارات الميدانية وتبادل الخبرات وفتح مجال الورش للمُ 

 القائدة التحويلية.

ؤهل دراسات عليا على القيادة وإلحاقهن ببرامج التدريب التي تناقش القيادة وتحديداً تدريب المعلمات وباألخص لمن لديهن مُ  -

 القيادة التحويلية.

  :كاآلتيتم إجمالها  المقترحاتشير توصيات البحث بمجموعة من تُ مقترحات البحث: 

لتربوية ا تغيرات تحدث الميزة التنافسههية داخل المؤسههسههات وباألخص التعليميةدراسههات تعزز عالقة القيادة التحويلية بمُ  إجراء -

 .(قوة المنافسة-جودة العمل-اقتصاد المعرفة-)الجودة الشاملة كمتغير

 التحويلية.القيادة لنهج  بين اإلدارات والجامعات لتأهيل القيادات مشروع تعاونينشاء إ -

 .الحكومية جميع المؤسساتفي تتبنى القيادة التحويلية التي  والمسابقات دعم المبادرات -

للقيادة التحويلية تشرف عليه وزارة التعليم إلعطاء برامج ودورات لجميع منسوبي المؤسسات  اً العمل على استحداث مركز -

 ر.لعصهي قيادة اف، كونها متفردة ومتميزةلالتعليمية للتوعية والتثقيف بماهية القيادة التحويلية وضرورة تطبيقها 
 

 ئمة المراجعاق

 المراجع العربية:

                                     .الرياض. مكتبة جرير: مهارة أساسية تحتاج غليها لتكون قائداً  22القيادة كتيب مهارات (. 0202) .أوين، جو

 ر.. المنظمة العربية للتنمية اإلدارية: القاهرة، مصالقيادة التحويلية واإلبداع اإلداري(. 0204). بابكر، كمال الدين

 .، المجموعة العربية للتدريب والنشر: القاهرة6، طتميز وأسرار اإلبداع القياديالقائد الم(. 0202) .البارودي، منال أحمد

اإلدارة العههامههة:  . معهههدوالتطبيقالقيههادة اإلداريههة النظريههة (. 0224بترج، نورث هههاوس. ترجمههة صههههههالح بن معههاذ المعيوف )

 .الرياض
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(. دور القيادة التحويلية في تطوير األداء الوظيفي لدى مديرات المدارس المتوسههطة بالمملكة العربية 0202) .البقعاوي، موضههى

، ع رابطة التربويين العربدراسهههات عربية في التربية وعلم النفس: . 0202السهههعودية في ضهههوء الرؤية االسهههتراتيجية 

(024:)000-002. 

 .مبادئ للقيادة التحويلية أخلق عقلية الشههغف واإلبداع والنمو 7مان، فاطمة شههمص (. ترجمة. أرجوان سههلي0202) .بالين، هوين

 .دار الخيال: بيروت، لبنان

 .. مكتبة جرير: الرياضقوة اإلرادة اكتشفها واستخدمها واحصل على ما تريد(. 0202) .تايلور، روس

 .للطباعة والنشر والتوزيع: دبي. قناديل إدارة التغيير في عصر القوة الناعمة(. 0207) .جالو، هيالري

دليل قادة (. 0660) .الجرباء، فاطمة؛ والقرني، محمد؛ والضهههمادي، بدر؛ والعوفي، شهههرين؛ والمطلق، ماجد؛ ومعمار، صهههالح

 .. جدة: شركة جدة للنشر والتوزيعنموذج قيادة في القيادة0202

(. أثر إدارة المعرفة في التوجه االسههتراتيجي ودور القيادة التحويلية كمتغير معدل: دراسههة ميدانية على 0200) .الجعافرة، عامر

(، ع 07عمادة البحث العلمي، مج ) -: الجامعة األردنية المجلة األردنية في إدارة األعمال. شههركات االتصههاالت األردنية

(0:)77-020( .72) 

. دار غيداء للنشههههر األنماط القيادية الطريق لبناء الميزة التنافسههههية المسههههتدامة(. 0202) .سههههينحافظ، عبد الناصههههر؛ وعباس، ح

 .والتوزيع: عمان

ث . مركز البحوالقيادة التحويلية ومعوقات تطبيقها في األجهزة بالمملكة العربية السههههعودية(. 0202) .الزومان، موضههههي محمد

 .والدراسات: الرياض

بناء أنموذج مقترح للتطوير التنظيمي على وفق نظرية القيادة التحويلية عند مديري المدارس االبتدائية (. 0202) .الزيدي، جالل

-040(: 40: كلية اإلمارات للعلوم التربوية، ع )مجلة الفنون واألدب وعلوم اإلنسههههههانيات واالجتماع. من وجهة نظرهم

022. 

 .. دار المسيرة للنشر والتوزيع: عمان، األردن0. طلةالقيادة اإلدارية الفعا(. 0202) .السكارنه، بالل خلف

 .. مكتبة جرير: الرياضابدأ بـ لماذا؟ وكيف يلهم القادة الرائعون الجميع للمبادرة(. 0202) .سينك، سايمون

 .. أمواج للنشر والتوزيع: عمان، األردنالقيادة التربوية الفاعلة(. 0200) .أبو الطاحون، أمل

 .. أمواج للنشر والتوزيع: عمان، األردناإلدارة المدرسية الناجحة(. 0202) .عطية، محيي

(. درجة ممارسههههههة القيادة التحويلية لدى مديري المدارس في مديرية قصههههههبة إربد 0202) .عمايرة، رضهههههها؛ وعاشههههههور، محمد

: الجامعة ت التربوية والنفسهههيةمجلة الجامعة اإلسهههالمية للدراسههها. وعالقتها بفاعلية اتخاذ القرار من وجهة نظر المعلمين

 .622-024(، مسترجع من: 0(، ع )02شئون البحث العلمي والدراسات العليا، مج ) -اإلسالمية بغزة 
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(. القيهههادة التحويليهههة لقهههائهههدات المهههدارس وعالقتهههها بهههاالنتمهههاء المهني للمعلمهههات من وجههههة نظر 0202) .العوفي، أشههههههواق

(: 02(، ج )02كلية البنات لآلداب والعلوم والتربية، ع ) -: جامعة عين شمس تربيةمجلة البحث العلمي في ال المعلمات. 

072-006. 

(. درجة ممارسة قائدات المدارس ألبعاد القيادة التحويلية في المدارس التي حققت نتائج 0202) .الغامدي، تهاني؛ والبادي، نوف

لمؤسهسة العربية للبحث العلمي لية للعلوم التربوية والنفسهية: االمجلة الدو. مرتفعة في االختبارات المركزية بمحافظة جدة

 (000. )022-000(:20، ع )والتنمية البشرية

 .. كنوز المعرفة: جدةإستراتيجيات القيادة التحويلية(. 0662) .الغامدي، سعيد

لزرقاء للقيادة التحويلية (. واقع ممارسههههههة مديري المدارس الحكومية في محافظة ا0202) .الغويرى، صههههههفاء؛ والعمري، أيمن

، ع رابطة التربويين العربدراسههههههات عربية في التربية وعلم النفس: . وعالقتها بمسههههههتوى الثقة التنظيمية لدى المعلمين

(004 :)020-026. 

ع: والتوزي. دار الشههههههروق للنشههههههر كفايات القيادة التحويلية لمديري المدارس_ برنامج تدريبي مقترح(. 0200) .الفار، شهههههههناز

 .عمان، األردن

 .. عمان، األردن: مركز الكتاب األكاديميالقيادة التحويلية ودورها في تطوير مهارات الموظفين(. 0202فليون، مراد. )

(. متطلبههات تطوير أداء مههديرات المههدارس بمنطقههة عسههههههير في ضههههههوء القيههادة التحويليههة وفق رؤيههة 0202) .الفيفى، نورة

 .006-22(: 000(، ع )02، مج )المركز العربى للتعليم والتنميةالعربية: مستقبل التربية . 0202

 .7. دار أمان للنشر: تبوك، ص ص:القيادة التحويلية في الميدان التربوي(. 0602القبلي، عناية؛ العمراني، ساهرة. )

: جامعة مجلة التربية. التحويلية (. درجة ممارسههة قادة المدارس بمحافظة النماص للقيادة0202) .القبيسههي، علي؛ وعطية، محمد

 .640-606(: 0,0(، ج )022كلية التربية، ع ) -األزهر 

 .مكتبة المتنبي: الدمام 0. طالقيادة اإلدارية التحول نحو نموذج القيادي العالمي(. 0204) .القحطاني، سالم

 .. مكتبة جرير: الرياضقيادة التغيير(. 0202) .كوتر، جون

 .. دار الخليج: عمان، األردنمهارات القيادة التربوية الحديثة(. 0200) .والصرايره، ماجدةلهلوب، ناريمان؛ 

(. درجة ممارسههة مديري المدارس الحكومية الثانوية في األردن للقيادة التحويلية من 0202) .الليمون، شههاهر؛ والسههرحان، خالد

 .02-0(: 0(، ع )2، مج )دنية للعلوم التربويةالجمعية األرالمجلة التربوية األردنية: . وجهة نظر المعلمين

 .. دار الجنان للنشر والتوزيع: عمان، األردنالسلوك التنظيمي(. 0204) .المغربي، محمد

(. مسههههههتوى تطبيق أبعهاد القيهادة التحويليهة لهدى قهائدات المدارس في محافظة الخرج بالمملكة العربية 0202) .المقحم، بشههههههرى

 .626-020(: 00: جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، ع )التربويةمجلة العلوم . السعودية

 ض.ر: الريا. مكتبة جريالقائد اإليجابي كيف تغذي الطاقة والسعادة الفرق متفوقة األداء(. 0202) .مولفيت،جان؛ كوستي، ميلينا
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 .المجموعة العربية للتدريب والنشر: القاهرة. ميثاق القائد صفات القائد البارع(. 0202) .مولينارو، فينس. ترجمة أميرة محمد

 .. المجموعة العربية للتدريب والنشر: القاهرة، مصر0. طقادة المستقبل القيادة المتميزة الجديدة(. 0202) .أبو النصر، مدحت

(. 0202) .هيجان، عبد الرحمن؛ والجهني، نعيم؛ ومرسهههي، مرفت؛ والقحطاني، شهههايع؛ والشهههمالن؛ خالد؛ والرشهههيدي، عايض

  .: الرياضنماذج معاصرة في القيادة. مكتبة القانون واالقتصاد

 .https://www.vision2030.gov.sa/  : 4-00 ،04موقع، مسترجع ال. 0202وثيقة رؤية المملكة العربية السعودية 
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 شرح حديث االفتتاح

Explanation of the Opening Hadith 

 هـ رحمه هللا348المتوفى ، يني، المعروف بابن خطيب الناصريةعلي بن محمد بن سعد الطائي الجبر تأليف:

 نورة بنت علي العقالء الباحثة/ تحقيق

، جدة، المملكة العربية جامعة الملك عبد العزيزمعيد بقسم الشريعة والدراسات اإلسالمية، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، 

 السعودية

Email: noura.ali95@gmail.com  

 ملخص البحث: 

 دراسة الى بحث الى يهدف هـ(.348ابن خطيب الناصرية الجبريني، المتوفى )، للمؤلف شرح حديث االفتتاحتحقيق مخطوط 

- ؤلفالم مكانة في العلمية وقيمته المخطوط أهمية وتكمن .االستفتاح دعاء في األصح الصيغة وبيان االستفتاح، دعاء حكم

للصالة،  المشروعة األذكار من وهو االستفتاح، حديث وهو بالشرح المؤلف خصه الذي الحديث أهمية العلمية،-هللا رحمه

 كتب إخراج في اإلسهام والرواية، الدراية بين جامًعا مخطوطه جعل مما وفوائده، الحديث مسائل بيان في المؤلف إسهاب

أما ، وخاتمة، وفهرس للمراجع والمصادر مقدمة، ومبحثين، ىاشتمل البحث علوقد  .مخطوطة تزال ال التي العلماء ورسائل

أما و، البحث، ومنهج التحقيقلبحث، وخطة المقدمة فاشتملت على: مشكلة البحث، وأهمية المخطوط وقيمته العلمية، وأهداف ا

ث الثاني فاحتوى على وأما المبح، لمؤلف. الثاني: التعريف بالمخطوطالمبحث األول فاشتمل على مطلبين: األول: ترجمة ا

عملي في التحقيق قمت نسخ النص من النسخة الوحيدة له، عزوت األقوال المنقولة إلى قائليها، خرجت ، النص المحقق

 لك.األحاديث، وغير ذ

 عنه هللا أصح صيغ حديث االفتتاح، حديث علي بن أبي طالب رضيكالتالي:  النتائج والتوصيات وجاء في خاتمة البحث أهم

 هذا وصلى هللا وسلم على نبينا محمد. الراجح في حكم دعاء االستفتاح أنه سنة.، "وجهت وجهي... الحديث"

 االستفتاح دعاء األذكار، الناصرية، خطيب ابنحديث االفتتاح،  الكلمات المفتاحية:
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Explanation of the Opening Hadith 

 

Abstract: 

Manuscript verification It includes the explanation of the opening hadeeth ,prophet's saying: by 

Ibn- Khateeb A- Nasseriyah Al- Jabreeny, died in 843. It aims to research to study the ruling on 

the opening prayer, and to clarify the correct formula in the opening prayer. The importance of the 

manuscript and its scientific value lies in the author’s scientific standing – may God have mercy 

on him. The importance of the hadith that the author singled out for the explanation, which is the 

opening hadith, and it is one of the legitimate remembrances of prayer. And the letters of scholars 

that are still in manuscript. The research includes an introduction, two main parts, a conclusion, 

and index of references and sources, The introduction included: the research problem, the 

importance of the manuscript and its scientific value, the research objectives, the research plan, 

and the investigation method, The first part includestwo ideas. The first one is the explanation of 

the author. The second one is the definition of the mauscript. It also has the verified text, My work 

I have copied the exact unique text. I have also attributed the quotations to the people who have 

said them. I have done the attribution. 

The conclusion, It includes results and recommendations. The most important results are: the most 

correct form of the opening hadeeth is hadeeth of Ali Ben Abee Taleb; " I turn my face .... al 

hadeeth.", The most common judgement of the opening prayer is that it is suna. Peace be upon 

prophet Mohammad.  

Keywords: The opening hadith, Ibn Khatib of Nasiriyah, the supplications, the opening 

supplication 
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 المقدمة:

من يهد هللا فال مضل له، ومن يضلل إن الحمد هلل نحمده ونستغفره، ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، 

فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له، وأشهد أن محمًدا عبده ورسوله، صلى هللا عليه وعلى آله وصحبه وسلم 

 تسليًما كثيًرا.

 وبعد.

العلوم وأوالها بالتعلم  ، فهي أحقفإن السنة المشرفة من أجل العلوم وأشرفها وأعالها؛ لتعلقها بحديث رسول هللا 

والتعليم والكتابة والتصنيف، ولقد قيض هللا جل جاللة أئمة أخلصوا هلل وبذلوا أنفسهم في سبيل ذلك، ومن هؤالء األئمة اإلمام ابن 

 تتحدث عنو، منها الرسالة التي بين أيدينا خطيب الناصرية الجبريني رحمه هللا، فله عدة مؤلفات في شرح أحاديث النبي 

 )شرح حديث االفتتاح(.

 مشكلة البحث:

 تحقيق وإخراج المؤلفات التي ال تزال مخطوطة.

حديث االستفتاح من األحاديث المهمة في بابها، واختلف العلماء في حكم االستفتاح وتعددت صيغه، فما الراجح في 

 حكمه؟ وما أصح صيغه؟

 أهمية المخطوط وقيمته العلمية:

 .العلمية-هللارحمه -مكانة المؤلف  -1

 أهمية الحديث الذي خصه المؤلف بالشرح وهو حديث االستفتاح، وهو من األذكار المشروعة للصالة. -2

 إسهاب المؤلف في بيان مسائل الحديث وفوائده، مما جعل مخطوطه جامًعا بين الدراية والرواية.   -8

 اإلسهام في إخراج كتب ورسائل العلماء التي ال تزال مخطوطة.  -4

 أهداف البحث: 

 دراسة حكم دعاء االستفتاح.  -1

 بيان الصيغة األصح في دعاء االستفتاح.  -2

 خطة البحث:

 قسمت البحث إلى مقدمة، ومبحثين، وخاتمة:

 المقدمة.

 المبحث األول: ترجمة المؤلف، والتعريف بمخطوطه.

 المطلب األول: ترجمة المؤلف.
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 المطلب الثاني: التعريف بالمخطوط.

 الثاني: النص المحقق.المبحث 

 الخاتمة: وفيها النتائج والتوصيات.

 منهج التحقيق:

 اتبعت في تحقيقي للنص ما يلي:

 قمت بنسخ المخطوط دون التصرف بعبارات المؤلف وكلماته. -1

 نسقت فقرات المخطوط حسب ما يقتضيه الحال، ووضعت عالمات الترقيم المناسبة للنص. -2

كرها المؤلف، وإن لم يذكر مؤلفًا فإني أخرج من الصحيحين وأكتفي بهما، وإن لم خرجت الحديث من المصنفات التي ذ -8

 يخرجا الحديث، أخرجته من بقية الكتب الستة.

، فإن كان المنقول نًصا وعته بين قوسي تنصيص، اجتهدت في عزو األقوال التي أوردها المؤلف إلى مصادرها في الحاشية -4

 بين قوسي تنصيص.وإن تصرف فيه المؤلف فإني ال أضعه 

 ورقم الصفحة. -إن وجد-عند العزو إلى المراجع فإني أذكر الجزء  -5

 لم أترجم لألعالم المذكورين في المخطوط. -6

 أثبت اللحق الذي كتبه المؤلف في المتن بين قوسين معكوفين. -7

/أ(، فالرقم يشير إلى الورقة، 1)وضعت إشارة في الحاشية للتنبيه على بداية الكالم في كل صفحة من المخطوطة، وذلك نحو  -3

 والحرف يشير إلى الصفحة.

 مقابلة ما استشكلت قراءته بالمصادر التي استفاد منها المؤلف.  -9

 ، ودار-إن وجدت-، واسم كتابه، ورقم الطبعة -إن وجدت-ألحقت فهرًسا للمراجع، وقيدت فيه: اسم المؤلف، وسنة النشر  -11

 النشر، ومكان النشر.

 ترجمة المؤلف، والتعريف بمخطوطه.المبحث األول: 

 المطلب األول: ترجمة المؤلف.

 اسمه ونسبه، ومولده:

عالء الدين علي بن محمد بن سعد بن محمد بن علي بن عثمان بن إسماعيل بن إبراهيم الطائي الجبريني المعروف 

الدين محمد فقيه ولي خطابة هجري، ببيت جبرين شرقي حلب، والده شمس  774بابن خطيب الناصرية، ولد بحلب سنة 

 (1) .الناصرية واشتهر بها، ثم نسب ابنه علي بهذا اللقب

                                                           
، 2119، السخاوي)(، 296ص 7، ج1997، المقريزي)(، 93ص 2، ج1997، العجمي)(، 811ص 3، ج1969، العسقالني)للمؤلف ترجمة في:  (1)

 (.288ص 1، ج1941)الرومي، (، 431ص 1ج ، د ت،الشوكاني)(، 58، ص1991)العامري، (، 41 ص 4ج
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وهو من قبيلة طي أشهر القبائل القحطانية المنسوب إليها الشهير حاتم الطائي، وهي قبيلة منتشرة في شمال جزيرة العرب وبالد 

 (2) الشام.

جبرين فستق، حيث ينسب إليها أصل والدة أجداده األوائل وأما نسبه إلى "جبرين"، فهي إحدى قرى حلب المعروفة ب

 (3) .ونشأتهم

 :نشأته وطلبه للعلم، وشيوخه وتالميذه

تي الحديث وألفي ،وكتباً من الفقه ،وحفظ القرآن ،نشأ في بيت علم وفضل، فأخذ عن والده منذ صغره مبادئ العلوم األولى

والنحو، ثم تتلمذ في القراءات على محمد بن أبي البركات الغزي، ودرس المنهاج في الفقه الشافعي على أبي عبد هللا بن النجار 

الحلبي، ثم أخذ عن السراج البلقيني، ومحمد بن مبارك الحلبي، وأجاز له والده عن الزين العراقي، ارتحل ابن الناصرية إلى 

 .هجري، فقرأ على الجمال بن الشرائحي وسمع من عائشة ابنة عبد الهادي وحضر دروس جماعة فيها 313دمشق سنة 

 .ثم ارتحل إلى القاهرة وأخذ من القطب عبد الكريم وابن حجر العسقالني وغيرهم من شيوخ مصر

 .وارتحل إلى طرابلس الشام وأخذ عن الشرف مسعود بن شعبان الطائي وغيره

 .بحلب، فكان رئيسها وإماماً في الفقه واألصول والعربية والحديث والتفسيرثم أفتى ودّرس 

وهكذا قضى حياته في التعلم والتعليم والخطابة بالجامع الكبير ببلده، مع اإلمامة واإلفتاء والقضاء، وصار لعلمه 

 وفضله رئيس حلب على اإلطالق، ولم يزل كذلك حتى أدركته الوفاة ببلدة حلب.
 

 ذه:أما تالمي

 مما ال شك فيه أن التساع علم المؤلف وكثرة شيوخه وثناء العلماء عليه؛ قصده عدد من التالميذ، منهم: 

 (4)ه. 345المقريزي، أبو العباس أحمد بن علي الحسيني البعلبكي، له عدة مؤلفات، منها: السلوك لمعرفة دول الملوك، وفاته  -1

محمد بن عبد هللا الحموي، الشهير بابن ناصر الدين الدمشقي، له عدة مؤلفات، أشهرها كتابه الذي قصد فيه الرد على العالء  -2

البخاري في تكفيره لشيخ اإلسالم ابن تيمية: الرد الوافر على من زعم أن من أطلق على ابن تيمة شيخ اإلسالم فهو كافر. 

 (5)ه. 342وفاته 

موفق الدين أحمد بن إبراهيم الحلبي، الشهير بابن سبط العجمي، له ذيل على الدر المنتخب وأسماه: كنوز الذهب في تاريخ  -3

 (6)ه. 334حلب. وفاته 

                                                           
 (.252، ص2112، العزاوي)ينظر:  (2)

 (.256ص 1، ج1979 ،الحموي)ينظر:  (3)

 (.72ص 1ج ، د ت،الشوكاني)ينظر:  (4)

 (. 191ص 2جالمصدر السابق )ينظر:  (5)

 (.193ص 1، ج2118)السخاوي، ينظر:  (6)
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 مكانته، وآثاره العلمية.

 :تتجلى مكانته العلمية في ثناء العلماء عليه، ومما قالوه

 . (7)ا، والعمدة بها" وصفه شيخه ابن حجر العسقالني: "عالم حلب وحاكمه

وقال تلميذه المقريزي: "كان بارعا في الفقه واألصول والعربية، مشاركاً في الحديث والتاريخ وغير ذلك مع الرئاسة، 

وشهرة الذكر، وكثرة المال، قدم القاهرة غير مرة، وبلونا منه علًما جًما واستحضاًرا كثيًرا، مع اإلتقان وحسن المحاضرة، ولم 

 . (8)بحلب مثله"  يخلف بعد

قال السخاوي: "كان إماماً عالمة محققاً متقناً بارعاً في الفقه، كثير االستحضار له، إماماً في الحديث، مشارًكا في 

األصول مشاركة جيدة، وكذا في العربية وغيرها، مستحضراً للتاريخ السيما السيرة النبوية، يكاد يحفظ كتاب سيد الناس فيها، كل 

 (9).تقان والثقة، وحسن المحاضرة، وجودة المذاكرة والرئاسة والحشمة والوجاهة"ذلك مع اإل

وقال الشوكاني: "كان إماًما في الفقه والحديث، عالًما باألصول والعربية، حافظًا للتاريخ، اشتهر ذكره في األقطار، 

 (10)وكان تاريخه نظيف اللسان والقلم". 

 آثاره العلمية:

من المؤلفات، منها ما هو في مجلدات كبيرة، وما هو في صفحات معدودة، وأكثرها فُقد، فمن ترك رحمه هللا العديد 

 مؤلفاته:

 .(11)الدر المنتخب في تكملة تاريخ حلب، وهو مطبوع -1

 (12)كتاب في الفقه: شرح األنوار.  -2

 (13)رسالة شرح حديث أم زرع، في علم الحديث، وهي في حكم المفقود.  -3

 ح، في علم الحديث، وهي الرسالة التي بين يدينا.رسالة: شرح حديث االفتتا -4

 ، في علم الحديث.(14)رسالة: شرح حديث ال يحل قتل امرئ مسلم  -5

                                                           
 (.811ص 3، ج1969العسقالني، ينظر: ) (7)

 (.296ص 7، ج1997)المقريزي،  (8)

 (.41 ص 4، ج2119، السخاوي) (9)

 .(431ص 1ج ، د ت،الشوكاني) (10)

م، الناشر: مؤسسة عبد العزيز سعود البابطين 2113وهذا الكتاب محقق ومطبوع بتحقيق: أحمد فوزي الهيب. مكون من ستة أجزاء، سنة النشر:  (11)

 الثقافية.

 (، وهو في حكم المفقود، ويختلف عن كتاب شرح األنوار في المنطق لألردبيلي.41، ص1991)العامري،  (12)

 (.41)المصدر السابق (13)

 (.2193-8والرسالة مخطوط محفوظ بمركز الملك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية بالرياض تحت رقم ) (.883، ص1941)الرومي،  (14)
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 ، في علم التفسير.(15)رسالة: طيبة الرائحة في تفسير الفاتحة  -6 

 ، في علم الحديث، وهي في حكم المفقود.(16)رسالة: ضوء البصيرة في شرح حديث بريرة  -7

 :وفاته

هجري، واختلفوا في شهر وفاته، حيث ذكر ابن حجر أنه توفي في الحادي عشر من شوال  348توفي في حلب عام 

، قال تلميذه المالزم له الحافظ سبط ابن العجمي الذي حضر وفاته وغسله ودفنه: "مرض في الطريق أثناء عودته من القاهرة (17)

ذي  14في المرض فالزم الفراش، وتزايد األلم إلى أن مات بعد العشاء إلى حلب وهو متوعك في أواخر شهر رمضان، ثم ثقل 

 .رحمه هللا (18)القعدة" 

 المطلب الثاني: التعريف بالمخطوط:

 تحقيق اسم ونسبة المخطوط لصاحبه.

لم أجد في النسخة التي بين يدي عنوان المخطوط، وأما من ترجم له فلم يذكره، سوى إسماعيل باشا في كتابه إيضاح 

  باسم )شرح حديث االفتتاح(. (19)المكنون 

في نهاية المخطوط كتب مؤلفه: "كتبه مؤلفه العبد الفقير إلى هللا تعالى علي محمد سعد محمد ابن خطيب الناصرية 

 وصلى هللا وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليًما كثيًرا." الجبريني.

 قيمة المخطوط العلمية، ومصادره.

اختصت هذه الرسالة بشرح حديث واحد، وهو حديث دعاء االستفتاح، والشروح المتخصصة أكثر فائدة من الشروح 

 الشروح.المضمنة في الكتب، فقد أفاد المؤلف مسائل لم أقف عليها في كتب 

وأما عن مصادره في كتابه، ففي التراجم نقل عن أبي حاتم الرازي، وعن الخطيب البغدادي، ومن خليفة بن خياط، ومن 

 المجموع للنووي.

 وفي شرحه للحديث أكثر النقل عن األزهري.

، -هباصرية شافعي المذوال غرابة في ذلك فابن خطيب الن-وأما في األحكام الفقهية فقد أكثر عن النووي وتبنى آراءه   

 وقد نص على نقله من كتاب المنهاج للنووي.

                                                           
 (. 2193-2(. والرسالة مخطوط محفوظ بمركز الملك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية بالرياض تحت رقم )48/ 4الضوء الالمع ) (15)

 .(883، ص1941)الرومي،  (16)

 (.181ص 3، ج1969، العسقالني) (17)

 (.93ص 2، ج1997)العجمي،  (18)

 (.218ص 1البغدادي، د ت، ج) (19)
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 وصف المخطوط، ونسخه.

تعتبر نسخة "شرح حديث االفتتاح" المحفوظة في مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية بمدينة الرياض 

وهي ضمن مجموع  ،ليها في التحقيقوهي التي اعتمدت ع ،-مصورة من المكتبة الظاهرية بدمشق- النسخة الوحيدة للمخطوط

ضم عدة رسائل أتت الرسالة الثانية في الترتيب بعد تفسير سورة الفاتحة بعنوان الطيبة الرائحة في تفسير سورة الفاتحة، بخط 

 / أ(.131/ب( وتنتهي )178المؤلف، تبدأ الرسالة من اللوح )

ه في الصفحة اليسرى من الورقة األولى وأنهاه في الصفحة أوراق تقريبًا، فالمؤلف رحمه هللا ابتدأ مخطوط 9وقعت في 

 كلمة، وكان نوع الخط النسخ. 16سطًرا، وفي كل سطٍر قرابة  25إلى  15اليمنى من الورقة التاسعة، تحوي كل صفحة ما بين 

رضي  مام الشافعيلم تكن هناك صفحة للعنوان، وابتدأ الرسالة مباشرة بعد البسملة: "بسم هللا الرحمن الرحيم. قال اإل

 هللا عنه في المسند..."

 منهج المؤلف:

 يكتب في نهاية كل لوح الكلمة األولى من اللوح الذي يليه. -1

 بحبر باألحمر عند بداية وجه، أو مسألة، أو تعريف براٍو. -2

 يظهر على النسخة عالمات مقابلة وتصحيح، ولحق وشطب.  -3

 يشير إلى موضع اللحق بسهم صغير. -4

 ن الحديث عن مسألة ما، يضع )هـ(.عند انتهائه م -5

 قّسم الرسالة إلى أوجه: -6

 الوجه األول: في تخريج الحديث وبيان اختالف ألفاظه.

 الوجه الثاني: في ترجمة رواة إسناده.

 الوجه الثالث: في معانيه وبيان ألفاظه.

 الوجه الرابع: في األحكام المتعلقة به.

 نماذج من المخطوط:

 المخطوط:الورقة األولى من 
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 الورقة الرابعة من المخطوط:
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 الورقة األخيرة من المخطوط:

 

 

 المبحث الثاني: النص المحقق.

 بسم هللا الرحمن الرحيم (20)

: أخبرنا مسلم بن خالد، وعبد المجيد، وغيرهما، عن ابن جريج، عن (21)قال اإلمام الشافعي  رضي هللا عنه في المسند 

هللا بن الفضل، عن األعرج، عن عبيد هللا بن رافع، عن علي بن أبي طالب رضي هللا عنه، أن رسول موسى بن عقبة، عن عبد 

وجهت وجهي للذي فطر هللا صلى هللا عليه وسلم قال بعضهم: "كان إذا ابتدأ"، وقال غيرهم: "كان إذا افتتح الصالة" قال: "

سكي ومحياي ومماتي هلل رب العالمين، ال شريك له وبذلك السماوات واألرض حنيفًا وما أنا من المشركين، إن صالتي ون

وأنا من المسلمين. اللهم أنت الملك ال إله إال أنت، "، وشككت أن يكون قال أحدهم: "وأنا أول المسلمين" قال أكثرهم: "أمرت

واهدني  ر الذنوب إال أنت،سبحانك وبحمدك، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي، واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميًعا، ال يغف

ألحسن األخالق، ال يهدي ألحسنها إال أنت، واصرف عني سيئها، ال يصرف عني سيئها إال أنت، لبيك وسعديك، والخير بيديك، 

 ".والشر ليس إليك، والمهدي من هديت، أنا بك وإليك، ال منجا منك إال إليك، تباركت وتعاليت، استغفرك وأتوب إليك

 وجوه: الكالم عليه من

                                                           
 / ب(.1) (20)

 (.85، ص1931)الشافعي،  (21)
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 :األول

 ".وأنا من المسلمين، وقال فيه مسلم: "(22)هذا الحديث رواه مسلم، وأبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه بنحوه 

، (25)"وأنا أول المسلمين، وفي بعضها: "(24) "وأنا من المسلمينمن طرق كثيرة في بعضها " (23)وقد رواه البيهقي 

 .(26)"أكثرهم وأنا أول المسلمينرواه قال الشافعي في األم: "

 في أسماء رواته.الوجه الثاني: 

وقال الخطيب: هو مسلم بن  (27): مسلم بن خالد بن قرقرة، وقال ابن أبي حاتم: "بن جرجه".األولإماما الشافعي فيه، 

ين، سمع هو من تابعي التابعخالد بن سعيد بن جرجة الزنجي المكي المقدسي المخزومي، مولى سفيان بن عبد هللا بن عبد األسد، و

، قال ابن أبي (28) ابن أبي مليكة والزهري وعمرو بن دينار وابن جريج وغيرهم، روى عنه الشافعي والحميدي وآخرون كثيرون

ب حمرة، وقيل: كان أسود ، واختلفوا في توثيقه وتركه، فوثقه ابن (29) حاتم: مسلم الزنجي إمام في الفقه والعلم، وكان أبيض مشرَّ

معين وغيره، وضعفه البخاري، توفي بمكة وهو يومئذ عالمها ومفتيها سنة ثمانين ومائة، وهو أحد أجدادنا في سلسلة التفقه 

  (30)والنسخ، ]روى له د ق[. 

اد األزدي، موالهم المكي أبو عب :: هوالثاني د الحميد، روى عن ليث وابن جريج وآخرون، عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي َروَّ

وقال ابن معين:  (31) وعنه الحميدي والشافعي وآخرون، روى له مسلم واألربعة، عن أحمد بن حنبل أنه: "ثقة يغلو في اإلرجاء."

  ، قيل: توفي سنة ست ومائتين.(33)وقال أبو حاتم: "ليس بالقوي"  (32)"ثقة." 

                                                           
[، وأبو داود في سننه، كتاب: الصالة. باب: باب ما يستفتح به 771/ ح584/ 1أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب: صالة المسافرين وقصرها ] (22)

[، والنسائي في سننه، كتاب: االفتتاح. باب: 8421/ ح861/ 5[، والترمذي في جامعه، أبواب: الدعوات. باب منه. ]761/ ح72/ 2الصالة من الدعاء ]

/ 2[، وابن ماجه في سننه، أبواب: إقامة الصالة والسنة فيها. باب: افتتاح الصالة. ]397/ ح129/ 2آخر من الذكر والدعاء بين التكبير والقراءة. ] نوع

 [، من حديث علي بن أبي طالب رضي هللا عنه.315/ ح6

 / أ(.2) (23)

 [. من حديث علي بن أبي طالب رضي هللا عنه.2844/ ح49/ 2أخرجه البيهقي في سننه الكبرى ] (24)

 [. من حديث علي بن أبي طالب رضي هللا عنه.2848/ ح43/ 2أخرجه البيهقي في سننه الكبرى ] (25)

 (.123ص  1، ج1991)الشافعي،  (26)

 (.138ص 3، ج1958ينظر: )الرازي،  (27)

 (.1921ص 8، ج1997ب المتفق والمفترق للخطيب. )البغدادي، له ترجمة في كتا 28))

 (.98ص 2)النووي، د ت، ج (29)

 (.513ص 27، ج1931لالستزادة ينظر: )المزي،  (30)

 (.278ص 13لالستزادة ينظر: )المرجع السابق ج (31)

 (.61ص 8، ج1979ينظر: )البغدادي،  (32)

 (.64ص 6، ج1958ينظر: )الرازي،  (33)
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مسلم وعبد المجيد وغيرهما، والحديث صحيح قد رواه مسلم كما قلناه فال يضره كالم وهذا الحديث قد رواه الشافعي عن 

 من تكلم في مسلم وعبد المجيد.

عبد العزيز بن جريج القرشي المكي، الفقيه، (34)اإلمام العلم أبو الوليد وأبو خالد، عبد الملك بن  :وأما ابن جريج، فهو

ومجاهد وعطاء وخلق، وعنه محمد بن سعيد األنصاري واألوزاعي والثوري مولى خالد بن سعيد، وأصله رومي، عن أبيه 

وآخرون، ثقة روى له الجماعة، مات سنة خمسين ومائة، وقيل غير ذلك. أثنى عليه األئمة ووثقوه ومناقبه أكثر من أن يحصر، 

 (35)اء عن أبي عياش. وهو أحد الشيوخ في سلسلة التفقه، فإن الشافعي أخذ عن مسلم بن خالد الزنجي عنه عن عط

ا شيخ ابن جريج في هذا الحديث فهو موسى بن عقبة بن أبي عياش األسدي المدني، مولى الزبير بن العوام، وهو  :وأمَّ

تابعي أدرك ابن عمر، وأنس بن مالك، وسهل بن سعد، وسمع أم خالد الصحابية وغيرها من التابعين، روى عنه: يحيى األنصاري، 

توفي كما قال خليفة: سنة  (36)والسفيانان، واتفقوا على توثيقه وكان إمام المغازي، روى له األئمة الستة، وابن جريج، ومالك 

 (37)إحدى وأربعين. 

ا شيخه في هذا الحديث فهو عبد هللا بن الفضل بن العباس بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب بن هاشم المدني  :وأمَّ

 (38)رهما، وعنه: موسى بن عقبة وغيره، وثقه ابن معين وأبو حاتم، روى له الجماعة. الهاشمي، روى عن: أنس واألعرج وغي

ا شيخه فهو عبد الرحمن بن هرمز األعرج اإلمام العلم التابعي المشهور، توفي باإلسكندرية سنة سبع عشرة ومائة،  وأمَّ

 (39)روى له الجماعة. 

ا شيخه في هذا الحديث فهو فع مولى النبي صلى هللا عليه وسلم، كاتب علي رضي هللا عنه، روى عبيد هللا بن أبي را :وأمَّ

 (40)عنه وعن غيره، ثقة روى له الجماعة.

ا شيخه في هذا الحديث فهو اإلمام علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشي الهاشمي ابن  :وأمَّ

أمير المؤمنين[، ومناقبه ال تنحصر، توفي سنة أربعين مقتواًل، قتله ابن عم النبي صلى هللا عليه وسلم وأحد الخلفاء الراشدين ]

  (41)ملجم في التاسع عشر من شهر رمضان. 

 : في معانيه وبيان ألفاظه:الوجه الثالث(42)

                                                           
 / ب(.2) (34)

 (.883ص 13، ج1931ينظر: )المزي،  (35)

 (.115ص 29ينظر: )المرجع السابق، ج (36)

 (.464، ص1998ينظر: )البصري،  (37)

 (.482ص 15، ج1931لالستزادة ينظر: )المزي،  (38)

 (.467ص 17لالستزادة ينظر: )المرجع السابق، ج (39)

 (.84ص 19، ج1931ينظر: )المزي،  (40)

 (.275ص 7ج، 1995ينظر: )العسقالني،  (41)

 / أ(.8) (42)
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 " يتناول الفرض والنفل.إذا افتتح الصالةقوله: "

ويجوز في  (44)، وقيل: "قصدت بعبادتي وتوحيدي إليه" (43)" قال األزهري وغيره: "معناه أقبلت بوجهي" وجهت وجهيقوله: "

  (45)وجهي: إسكان الياء وفتحها، وأكثر القراء على اإلسكان. 

": أي ابتدأ خلقها على غير مثال سابق، والفطر: االبتداء واالختراع. قال ابن عباس: "كنت ال أدري ما فاطر السماواتوقوله: "

أي ابتدأتها، وجمع السماوات ووحد  (46)ختصمان في بير، فقال أحدهما: أنا فطرتها." فاطر السماوات حتى أتاني أعرابيان ي

األرض وإن كانت سبًعا كالسماوات؛ ألنه أراد جنس األرضين، وجمع السماوات وقدمها لشرفها وهذا يؤيد المذهب المصحح 

يف، وهو ضع ،ألنه مستقر األنبياء ومدفنهم المختار الذي عليه الجمهور أن السماوات أفضل من األرضين، وقيل: األرض أشرف؛

 ]وخص السماوات واألرض بالذكر؛ ألنهما أعظم المخلوقات فيما يرى العباد، وفيهما العبر والمنافع للعباد[.

رجل  :، ومنه قل(48)، وقال الزجاج واألكثرون: "الحنيف المائل" (47)" قال األزهري وآخرون: "أي مستقيًما" حنيفًاوقوله: "

حنيف. قالوا: والمراد هنا: المائل إلى الحق، وقيل له ذلك لكثرة مخالفته. وقال أبو عبيد: "الحنيف عند العرب من كان على دين 

 (49) حنيفيتي." وانتصب حنيفًا على الحال أي وجهت وجهي في حال ،إبراهيم صلى هللا عليه وسلم

وثن وصنم ويهودي (50)ح لمعناه، والمشرك يطلق على كل كافر من عابد بيان للحنيف وإيضا: "وما أنا من المشركينوقوله: "

  ونصراني ومجوسي وزنديق وغيرهم.

 " وأما أصل الصالة في اللغة فهو الدعاء. إن صالتي ونسكيوقوله: "

 قال الشاعر:

 يـــا رب جنب أبي األوصاب والوجعا  تـقول بـنـتي إذا قربـت راحـلــتــي

 (51)نـومـا فــإن لـجـنـب الـمرء مضطجعا   فاعـتـمضيعليك مثل الذي صليت 

 أي: عليك مثل الذي دعوت.

                                                           
 (.36)األزهري، د ت، ص (43)

 (.23ص  7، ج1964ينظر: )القرطبي،  (44)

 (.172ص  2ينظر: )الجزري، د ت، ج (45)

 (.44ص  1، ج1964ينظر: )القرطبي،  (46)

 (.36)األزهري، د ت، ص (47)

 (.222ص  8، ج1933ينظر: )الزجاج،  (48)

 (.815ص  8)النووي، د ت، ج (49)

 / ب(.8) (50)

 (.111)األعشى، د ت، ص  (51)
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 ،وأما المراد بالصالة هنا: فقال األزهري: "الصالة اسم جامع للتكبير والقراءة والركوع والسجود والدعاء والتشهد

وغيرها." وقال: "والنسك العبادة، والناسك الذي يخلص عبادته هلل تعالى، وأصله من النسيكة، وهي النقرة الخالصة المَذابة 

 وقيل: النسك ما أمر به الشرع. (52) الُمَصفَّاة من كل خلط، والنسيكة أيًضا القربان الذي يتقرب به إلى هللا تعالى."

 (53) .وإسكان مماتي ،ويجوز فيهما فتح الياء وإسكانها، واألكثرون على فتح محياي ،وموتي": أي حيوتي ومحياي ومماتيقوله "

، كالسرج للفرس، (54)" قال الواحدي وغيره: "هذه الم اإلضافة، ولها معنيان: الملك، كقولك: المال لزيد، واالستحقاق" هللوقوله: "

 وكالهما مراد هنا.

ا لفظ الجاللة المعظمة فاخلفوا ف يه هل هو أعجمي أو عربي، واألكثر على أنه عربي، ثم اختلفوا فيه هل هو جامد أم مشتق، وأمَّ

وقيل: اسم هللا األعظم الذي يرجع إليه كل . ال اشتاق له كأسماء األعالم ،فاألكثرون على أنه جامد، ]وهو اسم علم خاص هلل تعالى

 ن كان كذلك فهو هللا.[.وحقيقته المنفرد في ذاته وصفاته وأفعاله عن نظير، وم ،اسم

 وقيل: إنه مشتق، واختلفوا في استعماله: 

رفه وبمعناه وبتص ،إاَلهَةً بكسر الهمزة وفتح الالم، كعبد يعبد عبادة بلفظه ،أَلَه بفتح الهمزة والالم (55)فقيل هو مشتق من قولهم: 

 أي عبادتك، ومعناه المستحق للعبادة دون غيره.  (56)َويََذَرَك َوإالهَتَكَ وقرأ ابن عباس: 

 فكأن الخلق يسكنون ويطمئنون بذكره. ،بكسر الالم، أي: سكنت إليه ،وقيل: من ألهت إلى الشيء

 كما يوله كل طفل إلى أمه. ،ويلجأون إليه في الحوائج ،وقيل: من الَوله ألن الخلق يالهون إليه، أي: يهرعون إليه في الشدائد

 ، وذلك لنظرهم في عظمته وجالله.(57) َوله كَعلِه وَدلة في الوزن والمعنى والتصرف، وهي التحير والدهش وقيل: من

ليست للتعريف تعالى هللا وتعالى عالؤة وشأنه؛ بل للمبالغة في  :والالم في اسم هللا تعالى على رأي من يقول باشتقاقه

 اللفظ إال على لَُغيٍَّة ردية مرغوب عنها، وأنشدوا: المدح والتعظيم، وال يجوز حذف األلف من اسم هللا من

 يَـْحرُد َحْرَد الـَجنِّة الـُمِغلّةْ   أقبل َسْيٌل جاء من أْمِر هللاْ 

وغيره: المالك والسيد والمدبر والمربي، فإن وصف هللا  (58)حكاها الماوردي  ،": في معنى رب أربعة أقوالالعالمين ربوقوله "

ألنه مالك أو سيد فهو من صفات الذات، وإن قيل: ألنه مدبر خلقه، أو مربيهم فهو من صفات فعله، قال: ومتى  ؛تعالى بأنه رب

 ورب الدار. ،أدخلت عليه األلف والالم فهو مختص باهلل تعالى دون خلقه، وإن حذفت كان مشترًكا فيقولون: رب المكان

                                                           
 (.36)األزهري، د ت، ص (52)

 (.816ص 8)النووي، د ت، ج (53)

 (.438ص  1، ج2111ينظر: )الواحدي،  (54)

 / أ(.4) (55)

 .127سورة األعراف، آية  (56)

 (.2241ص  6، ج1937ينظر: )الجوهري،  (57)

 (.54ص  1ينظر: )الماوردي، د ت، ج (58)
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 ،ظه، واختلف العلماء في حقيقته، فقال المتكلمون من أصحابنا وغيرهموأما العالمون: جمع عالم، والعالم ال واحد له من لف

 .والمفتشين: العالم كل المخلوقات (59)وجماعات من أهل اللغة 

 وقال جماعة: هم المالئكة واإلنس والجن. 

 .(60) وقيل: هو أربعة أنواع: المالئكة واإلنس والجن والشياطين. قاله أبو عبيدة والفراء

 .(61)وقيل: بنو آدم خاصة. قاله الحسين بن الفضل وأبو معاذ النحوي 

 .وقال آخرون: هو الدنيا وما فيها

: واختلف في اشتقاق العالم، فقيل: مشتق من العالمة؛ ألن كل مخلوق داللة وعالمة على وجود صانعة، (62)قال الواحدي 

هللا  وقتادة، ودليله قول هدوهذا قول الحسن ومجا ،"العالم محدث" :ودليله استعمال الناس في قولهم ،فالعالم اسم لجميع المخلوقات

لَِمينَ تعالى:  وقِنِينَ   قَاَل فِۡرَعۡوُن َوَما َربُّ ٱۡلَعَٰ  إِن ُكنتُم مُّ
ِت َوٱأۡلَۡرِض َوَما بَۡينَُهَما ۖٓ َوَٰ َمَٰ  . (63)قَاَل َربُّ ٱلسَّ

قاله ابن عباس واختاره أبو الهيثم واألزهري لقوله تعالى:  ،والعالمون على هذا من يعقل خاصة ،وقيل: مشتق من العلم

 (64)"ليكون للعالمين نذيًرا" 

قال الفراء: "أصله يا هللا أمنا بخير، فكثرت في الكالم واختلطت  :": قال األزهري: فيه مذهبان للنحوييناللهم أنت الملكقوله "

 (65)وحة الميم. فقيل اللهم، وتركت مفت

وقال الخليل: "معناه يا هللا والميم المشددة عوض من يا النداء والميم مفتوحة لسكونها وسكون الميم قبلها وال يجمع بينهما، فال 

 (66)يقال: يا اللهم." 

 والصحيح عند النحويين قول الخليل: وأما قول الشاعر: 

 يـــــا الـلـهـم يــا الــلــهــمأقـــــول   إنــي إذا مــا حـــدث ألــمـــًا

 (67)فقيل: شاذ، وقيل: ال يعرف قائله. 

                                                           
 / ب(.4) (59)

 (.816ص 8ينظر: )النووي، د ت، ج (60)

 (.816ص 8ينظر: )المصدر السابق، ج (61)

 (. 439ص  1، ج2111ينظر: )الواحدي،  (62)

 .24-28سورة الشعراء: آية  (63)

 (. 439ص  1، ج2111ينظر: )الواحدي،  (64)

 (.218ص 1، ج1933ينظر: )الفراء،  (65)

 (.111، ص1995)الفراهيدي،  (66)

 (. 54ص  4، ج1964ينظر: )القرطبي،  (67)
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إلى أنه إذا قال: اللهم، لم يجز أن يوصف، فال يقال: اللهم العظيم اغفر لي. وذهب الفراء جوازه،  (68)وذهب سيبويه 

ضِ عليه قوله تعالى: (69)وحمل  َرأ َماَواِت َواألأ  ، وحمله سيبويه على نداء ثاٍن. (70)قُِل اللَّهُمَّ فَاِطَر السَّ

 " أي أنت القادر على كل شيء.أنت الملكوقوله: "

وهو  .تنزيهًا له من النقائص مطلقًا، ومن صفات المحدثات كلها :": التسبيح في اللغة التنزيه، ومعنى سبحان هللاسبحانكقوله "

قال النحويون وأهل اللغة: يقال سبحت هللا  .سبحت هللا سبحانا :تقديره ،اسم منصوب على أنه واقع موقع المصدر لفعل محذوف

وهو  .سبحانك :اوقولن ،سبحان هللا :فالتسبيح مصدر وسبحان واقع موقعه، وال تستعمل غالبًا إال مضافًا لقولنا .تسبيًحا وسبحانًا

ه هللا: ويجوز أن يكون مضاف إلى الفاعل، ألن مضاف إلى المفعول به: أي سبحت هللا ألنه الُمْسبَّح المنّزه، قال أبو البقاء رحم

وهذا الذي قاله وإن كان له وجه فالمشهور المعروف، وهو األول وإذا لم يضف ال ينصرف ألنه اسم معرفة ففيه  .المعنى تنزه هللا

 العلمية، وزيادة األلف والنون وهو اسم لهذا المعنى ويدل على ذلك قول األعشى: 

لـــقـــمــة الـــفـــاخـــر ســبـحــان مـــن عـ  

(71) 

 يقول: براءة منه.

 وقد جاء مصروف وغير مضاف في قول الشاعر:

ســبـحـانـه ثـم ســبـحـــانــًا أنــزهـــه )ن( 

(72) 

  

 وقال ورقة بن نوفل:

 (73)وقــبــلــنـا سـبــح الـجـــوديُّ والـجــمــُد   سبحان ذي العرش سبحانًا يدوم له

 تصرفه جعله نكره[.]ومن 

 ذكر تعظيم هلل تعالى ال تصح لغيره. :وسبحان

 وأما قول الشاعر: 

 ســـبــحــان مـــن عــلـــقـــمــة الـــفـــاجـــر  

                                                           
 (.197ص 2، ج1933ينظر: )الحارثي،  (68)

 / أ(.5) (69)

 .46سورة الزمر، آية:  (70)

 (. 148)األعشى، د ت، ص  (71)

 لم أقف على قائله. (72)

 لم أقف عليه. (73)
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ثم أنه نوى بها للتعجب،  ،هذا أصل هذه الكلمة ،وأجراه مجرى المثل، (74)فإنما ذكره الشاعر نادًرا ورده إلى األصل 

تَاٌن َعِظيمٌ ومن ذلك قول هللا عز وجل:  َذا بُهأ سبحانك هذا للتعجب من عظم األمر، "قال أبو القاسم الزمخشري: ،  (75)ُسبأَحانََك َهَٰ

م كثر حتى ثقلت: فإن قيل: ما معنى التعجب في كلمة التسبيح؟ قلنا: األصل في ذلك أن يسبح هللا عند رؤية العجيب من صنائعه، 

 (76) "استعمل في كل متعجب منه.

  (77) "أي ال أعبد غيرك."" قال األزهري: وأنا عبدكقوله "

 (78) "والمختار أن معناه أنا معترف بأنك مالكي ومدبري وحكمك فّي نافذ."قال النووي: 

قَااَل َربَّنَا هو اعتراف بالذنب قدمه على سؤال المغفرة، كما أخبر هللا عن آدم وحواء قاال: "": قال األزهري: ظلمت نفسيقوله "

نَا لَنَُكونَنَّ ِمَن الأَخاِسِرينَ  َحمأ فِرأ لَنَا َوتَرأ نَا أَنفَُسنَا َوإِن لَّمأ تَغأ   (79)"(80)ظَلَمأ

 ": أي: أرشدني لصوابها ووفقني للتخلق به. اهدني ألحسن األخالققوله "

ٍم : الهدى ضربان، هدى داللة وهو الذي يقدر عليه الرسل قال تعالى: (81)قال القرطبي في المقصد األسنى  َولُِكلِّ قَوأ

تَقِيمٍ وقال:   (82)َهادٍ  سأ وهدى توفيق وتأييد وعصمة وهذا انفرد به سبحانه وتعالى، قال هللا لنبيه ،  (83)َوإِنََّك لَتَهأِدي إِلَىَٰ ِصَراٍط مُّ

بَبأتفي حق عمه أبي طالب:  إِنََّك اَل تَهأِدي َمنأ أَحأ
)84( . 

لُِح بَالَُهمأ  :قال إمام الحرمين: وقد ترد الهداية والمراد بها اإلرشاد قال هللا تعالى ِديِهمأ َويُصأ   . (85)َسيَهأ

 .المعنيان هما المرادان في هذا الحديثوهذان 

                                                           
 / ب(.5) (74)

 .16سورة النور، آية:  (75)

 (.221ص 8، ج1933ينظر: )الزمخشري،  (76)

 (. 62ينظر: )األزهري، د ت، ص (77)

 (.817ص 8ينظر: )النووي، د ت، ج (78)

 .32سورة األعراف، آية:  79))

 (.68ينظر: )األزهري، د ت، ص (80)

 (.876ص 1، ج1995ينظر: )القرطبي،  (81)

 .7سورة الرعد، آية:  (82)

 .52سورة الشورى، آية  (83)

 .56سورة القصص، آية:  (84)

 .5سورة محمد، آية:  (85)
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نقول هذه هدى مستقيمة، ويقال هديته إلى كذا وهديته لكذا، فمن األول قوله تعالى:  ،والهدى مذكر، وفيه لغة بالتأنيث

 ُدوهُمأ فَاهأ
ُ يَهأِدي لِلأَحقِّ ، ومن الباقي قوله تعالى:  (87)إِلَىَٰ ِصَراِط الأَجِحيمِ  (86)  ۗ   قُِل َّللاَّ

 (88) :ومن الثالث قوله ،  ََراط ِدنَا الصِّ اهأ

تَقِيمَ   . (89)الأُمسأ

 ": تعني قبيحها.سيئهاقوله "

، يقال: لّب بالمكان لبًا، وألّب الباب أي: (90)" أنا مقيم على طاعتك إقامة بعد إقامة"معناه:  األزهري وآخرون": قال لبيكقوله "

 أقام به. وأصل لبيك لبني فحذفت النون لإلضافة. 

 (91) "أي مساعدةً ألمرك بعد مساعدة، ومتابعةً لدينك الذي ارتضيته بعد متابعة."": قال األزهري: وسعديكقوله "

 .ه مفرد، وذهب األكثرون إلى أنه مثنىواختلف النحاة في لبيك وسعديك هل هو مفرد أم مثنى؟ فذهب يونس إلى أن

 واختلف القائلون بالتثنية، هل هي حقيقية أو لفظية، فذهب الُسهَْيلي إلى أنها حقيقية، وذهب غيره إلى أنها لفظية.

 ": فيه أقوال للعلماء: والشر ليس إليكقوله "

كر بن وأبو ب ،ويحيى بن معين ،وإسحاق بن راهويه ،والنضر بن شميل ،الخليل بن أحمد :قاله .ال يتقرب به إليك :أحدها: معناه

 وغيرهم.  ،(92)واألزهري  ،خزيمة

 ،ازيرال يقال يا خالق القردة والخن ،ال يضاف إليك على انفراده :وقاله غيره أيًضا: معناه ،والثاني: حكاه الشيخ أبو حامد عن المزني

 وحينئذ يدخل الشر في العموم. ،ورب كل شيء ،وإن كان خالق كل شيء .ويا رب الشر ونحو هذا

 وإنما يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح. ،الشر ال يصعد إليك :والثالث: معناه

ا بالنسبة إليك :والرابع: معناه  وإنما هو شر بالنسبة إلى المخلوقين. ،فإنك خلقته لحكمة بالغة ،والشر ليس شّرً

 إذا كان عداده فيهم أو وضعوه إليهم. ،ني فالنأنه كقولك فالن إلى ب :(94)والخامس: حكاه الخطابي (93)

                                                           
 / أ(.6) (86)

 .28سورة الصافات، آية:  (87)

 .85سورة يونس، آية  (88)

 .6سورة الفاتحة، آية:  (89)

 (.68ينظر: )األزهري، د ت، ص (90)

 (.68ينظر: )المرجع السابق، ص (91)

 (.68ينظر: )األزهري، د ت، ص (92)

 / ب(.6) (93)

 (.197ص 1، ج1982ينظر: )الخطابي،  (94)
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: وال بد من تأويل الحديث؛ ألنه لم يقل أحد من المسلمين بظاهره؛ ألن أهل الحديث يقولون الخير (95)قال الشيخ أبو حامد 

يقولون العبد يخلقها ويخترعها، وليس هلل فيها صنع، وال يسمع  (96)والشر جميًعا هللا فاعلهما، وال إحداث للعبد فيها، والمعتزلة 

 القول بأن الخير من هللا، والشر من نفسك إال من همج العامة، ولم ينقله أحد من أهل العلم ال سني وال بدعي.

 (97) "إليك.اعتصم بك وألجأ "وتوفيقي بك، وقال األزهري: معناه:  ،": أي التجائي وإيماني إليكأنا بك وإليكقوله "

 ثبت الخير عندك. وقال ابن األنباري: تبارك العباد بتوحيدك. :": أي استحققت الثناء. وقيلتباركتقوله "

": أي معنى استغفرك: أتوب إليك. ألن االستغفار هو التوبة، والتوبة هي االستغفار، ويحمل أن يكون استغفرك وأتوب إليكقوله "

 .المستقبل وأتوب إليك في ،استغفرك في الماضي

والغفر: الستر، ومنه سمي المغفر؛ ألنه يستر الرأس ويقيه، وفيه حجة أنه يجوز بل يستحب أن يقول: استغفر هللا وأتوب 

إليه، وحكى عن بعض السلف كراهته لئال يكون كاذبًا، قال: بل يقول اللهم اغفر لي وتب علي، قال النووي رحمه هللا تعالى شرح 

قاله من قوله اللهم اغفر لي وتب علي حسن ال شك فيه، وأما كراهة قوله استغفر هللا وأتوب إليه فال يوافق وهذا الذي "مسلم: 

 ،مع أنه مغفور له انتهى. وهو كما قال النووي، ودليله هذا الحديث في غيره واألحاديث الصحيحة وأن استغفاره  (98) "عليها.

 ى هللا تعالى وهللا أعلم. واالفتقار إل ،فهو من باب العبودية واإلذعان

 في األحكام المتعلقة به، وهي مسائل: (99): الوجه الرابع

 : في حكم االستفتاح:األول

االستفتاح مستحب في الصالة، هذا مذهبنا، ال خالف فيه عندنا، وبهذا قال جمهور العلماء من الصحابة والتابعين فمن 

، فقال: ال يأتي بدعاء االستفتاح وال بشيء بين القراءة والتكبير أصاًل، (100)بعدهم، وال يعرف من خالف فيه إال مالك رحمه هللا 

ب العالمين إلى آخر الفاتحة، واحتج له بحديث المسيء في صالته، وليس فيه استفتاح وقد يحتج له بل يقول: هللا أكبر الحمد هلل ر

بحديث أبي هريرة رضي هللا عنه قال: "كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأبو بكر وعمر رضي هللا عنهم يفتتحون الصالة 

ة، منها حديث علي المذكور وغيره، واألحاديث التي نذكرها إن شاء ودليلنا عليه األحاديث الصحيح (101)بالحمد هلل رب العالمين" 

 .هللا بعد في المسألة التالية

                                                           
 لم أقف على قوله. (95)

فرقة كالمية، ظهرت في بداية القرن الثاني الهجري، على يد عمرو بن عبيد وواصل بن عطاء، لديهم خمسة أصول: العدل، والتوحيد، وإنفاذ  (96)

 الوعيد، والمنزلة بين المنزلتين، واألمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولبسوا فيها الحق بالباطل.

 (. 813ص 8)النووي، د ت، ج (97)

 (.212ص 4، ج1929ي، )النوو (98)

 / أ(.7) (99)

 (.841ص 1، ج1963ينظر: )المقدسي،  (100)

 [ من حديث أبي هريرة رضي هللا عنه.314/ ح12/ 2أخرجه ابن ماجه في سننه، أبواب إقامة الصالة والسنة فيها، باب افتتاح القراءة ] (101)
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 والجواب عن حديث المسيء في صالته: أن النبي صلى هللا عليه وسلم إنما علمه الفرائض فقط وهذا ليس منها.

مسلم، ومعناه أنهم كانوا يقرؤون الفاتحة  كما جاء في رواية ،أن المراد يفتتح القراءة :والجواب عن حديث أبي هريرة

قبل السورة، وليس المقصود أنه ال يأتي بدعاء االفتتاح، وليس الحديث يصرح بنفي دعاء االفتتاح، ولو صرح بنفسه كانت 

 األحاديث الصحيحة المتظاهرة بافتتاحه مقدمة ألنها زيادة ثقات، وألنها إثبات وهو مقدم على النفي وهللا أعلم.

 سألة الثانية:الم

 في الصلوات التي يستفتح فيها، ووقت االفتتاح.

 ،ومتنفل ،ومفرض ،ومسافر (102) ،وصبي ،وامرأة ،ومنفرد ،ومأموم ،من إمام ،قال أصحابنا: يستحب للكل مصلٍ 

أن يأتي بدعاء االستفتاح عقب تكبيرة اإلحرام، فلو تركه عمًدا أو سهًوا حتى شرع في التعوذ لم يعد  ،وغيرهم ،ومضجع ،وقاعد

 إليه لفوات محله، وال يتداركه في باقي الركعات كما ذكرناه.

ونص عليه  ،في تعليقه: إذا تركه وشرع في التعوذ يعود إليه من التعوذ في المذهب األول (103)وقال الشيخ أبو حامد 

و دعا كما ل ،وال يسجد للسهو ،ولكن لو خالف فأتى به لم تبطل صالته، ألنه ذكر .الشافعي في األم وقال به جمهور األصحاب

 وسبح في غير موضعه.

وال يقطع ذكر هللا الصالة في أي حال  ،وكذا لو أتى به حيث ال آمره به فال شيء عليه": (104)قال الشافعي في األم 

 "ذكره.

ثم أتى باالستفتاح؛ ألن التأمين يسير، ولو أدرك  ،ولو أحرم مسبوق فأمن اإلمام عقب إحرامه أمن معه"قال البغوي: 

كره البغوي ذ "وال يأتي بدعاء االستفتاح لفوات محله. ،فقام اإلمام مع أول قعوده قام ،مسبوق اإلمام في التشهد األخير فكبر وقعد

 (105)وغيره. 

: وهذا القول ذكرناه (106)ال يقعد ويأتي بدعاء االستفتاح، قال النووي بمجمع المهذب  ،قالوا: ولو سلم اإلمام قبل قعوده

االستسقاء و، والكسوف في القيام األول ،والعيد ،والمطلقة ،المرتبة ،من استحباب دعاء االفتتاح لكل مصٍل، يدخل فيها النوافل

 وغيرها، ويستثنى منه موضعان:

ألنها مبنية على االختصار. والثاني:  ؛ن، أصحهما عند األصحاب ال يشرع فيها دعاء االستفتاحأحدهما: صالة الجنازة، فيها وجها

 يستحب كغيرها.

                                                           
 / ب(.7) (102)

 (.813ص 8ينظر: )النووي، د ت، ج (103)

 (.242ص 2، ج1991ينظر: )الشافعي،  (104)

 (.92ص 2، ج1997ينظر: )البغوي،  (105)

 (.819ص 8ينظر: )النووي، د ت، ج (106)
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ال يأتي بدعاء االستفتاح، حتى قال الشيخ أبو محمد في التبصرة: لو  ،الموضع الثاني المسبوق: إذا أدرك اإلمام في غير القيام

لم يأت بدعاء االفتتاح بل يقول: "سمع هللا لمن حمده ربنا لك الحمد"  (107) ،لإلحرامأدرك اإلمام رافًعا من االعتدال حين كبر 

 .نص عليه الشافعي، وقاله األصحاب .أتى به، موافقة لإلمام، وإن أدركه في القيام وعلم أنه يمكنه االستفتاح والتعوذ والفاتحة

ثم  ،ويقرأ إلى قوله "وأنا من المسلمين" فقط ،: "ويستحب أن يعجل في قراءته(108)قال الشيخ أبو محمد في التبصرة 

أو شك لم يأت بدعاء االستفتاح، فلو خالف وأتى به فركع اإلمام قبل فراغ  ،ينصت لقراءة إمامه، وإن علم أنه ال يمكنه الجمع

وإن تأخر عنه فيه خالف مشهور ألصحابنا. وإن علم أنه يمكنه أن يأتي  ؟فهل يركع معه ويترك بقية الفاتحة أم يُتمها ،الفاتحة

 بدعاء االفتتاح مع التعوذ والفاتحة وال يمكنه كله أتى بالممكن، نص عليه في األم وهللا أعلم."

 :المسألة في األحاديث التي جاءت في دعاء االفتتاح وهي كثيرة في الصحيح

أبي هريرة رضي هللا عنه قال: كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يسكت بين التكبير  منها حديث علي المذكور، ومنها حديث

ي كما أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياإسكاتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال: " ،والقراءة، فقلت: بأبي وأمي يا رسول هللا

لثوب األبيض من الدنس، اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى ا

وقال:  ،"نقني من خطايايإال أنه قال " ،ورواية مسلم مثلها ،، هذا لفظ إحدى روايات البخاري(109)". رواه البخاري ومسلم والبرد

 ".اللهم اغسلني من خطاياي"

وتبارك  ،سبحانك اللهم وبحمدكسلم إذا استفتح الصالة قال: "وعن عائشة رضي هللا عنها قالت: كان رسول هللا صلى هللا عليه و

 ، وضعفه أبو داود، والترمذي.(110)" رواه أبو داود، والترمذي، والدارقطني وال إله غيرك ،وتعالى جدك ،اسمك

سبحانك ول: "ثم يق ،وعن أبي سعيد الخدري رضي هللا عنه قال: كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذا قام إلى الصالة بالليل كبر

ن أعوذ باهلل السميع العليم مثم يقول: " ،"َّللا أكبر كبيرا" ثم يقول: "وال إله غيرك ،وتعالى جدك ،وتبارك اسمك ،اللهم وبحمدك

وهو ضعيف،  ،. وضعفه الترمذي وغيره(111)" رواه أبو داود، والترمذي، والنسائي ونفخه ونفثه همن همز ،الشيطان الرجيم

، وجاء في غير رواية أبي سعيد تفسير هذه األلفاظ، نفثة: الشر، (112)قال أحمد بن حنبل: "ال يصح هذا الحديث"  قال الترمذي:

 المؤتة أي الجنون. ه:ونفخة: الكبر، وهمز

                                                           
 / أ(.3) (107)

 (.819ص 8لم أقف عليه، وذكره النووي في المجموع، ينظر: )النووي، د ت ، ج (108)

/ 1[، ومسلم في صحيحه كتاب المساجد ومواضع الصالة ]744/ ح914/ 1أخرجه البخاري في صحيحه كتاب األذان، باب ما يقول بعد التكبير ] (109)

 [ من حديث أبي هريرة رضي هللا عنه.147/ ح419

[، والترمذي في جامعه أبواب الصالة، باب ما يقول 776/ ح38/ 2أخرجه أبو داود في سننه أبواب الصفوف، باب من رأى االستفتاح بسبحانك ] (110)

 [ من حديث عائشة رضي هللا عنها.1141/ ح61/ 2[، والدارقطني في سننه ]248/ ح11/ 2عند افتتاح الصالة ]

[، والترمذي في جامعه أبواب الصالة، باب ما يقول 775/ ح38/ 2أخرجه أبو داود في سننه أبواب الصفوف، باب من رأى االستفتاح بسبحانك ] (111)

[ من 399/ ح182/ 2تاح، باب نوع آخر من الذكر بين افتتاح الصالة وبين القراءة ][، والنسائي في سننه كتاب االفت242/ ح9/ 2عند افتتاح الصالة ]

 حديث أبي سعيد الخدري رضي هللا عنه.

 (.9ص  2، ج1996ينظر: )الترمذي،  (112)
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وغيره: "أصح ما فيها األثر  (113)وأحاديثه كلها ضعيفة، قال البيهقي ، " جماعة من الصحابةسبحانك وبحمدكوروى االستفتاح "

أنه افتتح الصالة قال: "سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك وال  ،الموقوف على عمر بن الخطاب رضي هللا عنه

كان  (115)أن عمر  :بل رواه عن عبدة ؛لكن لم يصرح أنه قاله في االستفتاح ،(114)إله غيرك" وهذا األثر رواه مسلم في صحيحه 

 ؤال الكلمات يقول: "سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك وال إله غيرك".يجهر به

وتبارك  ،سبحانك اللهم وبحمدكوروى البيهقي بإسناده عن جابر: أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان إذا استفتح الصالة قال: "

واألرض حنيفًا وما أنا من المشركين، إن صالتي للذي فطر السماوات  ،وال إله غيرك، وجهت وجهي ،وتعالى جدك ،اسمك

قال أبو علي الغساني: "هذه الرواية وقعت في مسلم مرسلة؛ ألن عبدة بن أبي  (116)" ونسكي ومحياي ومماتي هلل رب العالمين

 اح الصالة.تلبابة لم يسمع عمرو، ورواه البيهقي بإسناده الصحيح عن عمر متصاًل، وفي روايته التصريح أن عمر قاله في افت

فقال: "الحمد هلل حمًدا كثيًرا طيبًا مبارًكا فيه" فلما قضى ، وعن أنس رضي هللا عنه: أن رجاًل جاء فدخل الصف وقد حفََزه النفس

" .قل بأًسافإنه لم ي ؟أيكم المتكلم بها" فأَرمَّ القوم، فقال: "؟أيكم المتكلم بالكلماتقال: " ،رسول هللا صلى هللا عليه وسلم صالته

، قوله (117)" رواه مسلم .لقد رأيت اثني عشر ملًكا يبتدرونها أيهم يرفعهافقال: " ،فقال رجل: "جئت وقد َحفََزني النفس فقلتها"

 سكت. :أي ،أَرّم: بالراء وتشديد الميم

، بيًرا"هللا أكبر كوعن ابن عمر رضي هللا عنه قال: بينما نحن نصلي مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذ قال رجل من القوم: 

رجل من  " قالمن القائل كلمة كذا وكذا؟أو سبحان هللا بكرةً وأصياًل" فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: " ،والحمد هلل كثيًرا

" قال ابن عمر: "فما تركتهن منذ سمعت رسول هللا صلى .عجبت لها فتحت لها أبواب السماءالقوم: "أنا يا رسول هللا"، قال: "

 (119) متصاًل بحديث أنس الذي قبله."(118) عليه وسلم يقول ذلك" رواه مسلم هللا

فهذه األحاديث الواردة في االستفتاح بأيتها استفتح حصل االستفتاح، ولكن أفضلها عند الشافعي واألصحاب حديث علي 

سحاق المروزي والقاضي أبو حامد: رضي هللا عنه، ويليه حديث أبي هريرة رضي هللا عنه، وقال جماعة من أصحابنا منهم أبو إ

" إلى آخرها، لحديث جابر الذي رواه البيهقي والصحيح الذي نص عليه وجهت وجهي" َو "سبحانك اللهم وبحمدكيجمع بين "

، "وأنا من المسلمين" :إلى قوله ،"وجهت وجهي": الشافعي والجمهور حديث علي، قال أصحابنا: فإن كان إماًما لم يزد على قوله

حب معه ويست ،أو إماًما لقوم محصورين ال يتوقعون من يلحق بهم ورضوا بالتطويل استوفى حديث علي بكماله ،كان منفرًدا وإن

 .حديث أبي هريرة

                                                           
 (.52ص 2، ج2118ينظر: )البيهقي،  (113)

 [.52/ ح299/ 1أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الصالة ] (114)

 / ب(.3) (115)

 [ من حديث جابر بن عبد هللا رضي هللا عنه مرفوعا.2851/ ح52/ 2أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ] (116)

 [ من حديث أنس رضي هللا عنه.611/ ح99/ 2أخرجه مسلم في صحيحه، باب ما يقال بين تكبيرة اإلحرام والقراءة ] (117)

 [ من حديث ابن عمر رضي هللا عنهما.611/ ح99/ 2قراءة ]أخرجه مسلم في صحيحه، باب ما يقال بين تكبيرة اإلحرام وال (118)

 (.821ص 8ينظر: )النووي، د ت، ج (119)
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"؛ وأنا أول المسلمينمعنى: وال نقول "، (120)" وأنا من المسلمين" :ويقول ،قال البغوي من أصحابنا في كتابه المهذب

وسلم كان أول المسلمين، فيصح أن يقول ذلك، وال يصح ذلك من غيره، وهذا الذي قلناه في األفضل في ألن النبي صلى هللا عليه 

 ." إلى آخره، وبه قال علي بن أبي طالبوجهت وجهي" :هو مذهبنا كما تقدم، وهو ،االستفتاح حديث علي

 يستفتح"وداود:  ،وإسحاق ،وأحمد ،وأصحابه ،وأبو حنيفة ،والثوري ،واألوزاعي ،وابن مسعود ،وقال عمر بن الخطاب

 ".بوجهت وجهي" :إلى آخره، وال يأتي "بسبحانك اللهم

وقال أبو يوسف: يجمع بينهما ويبدأ بأيهما شاء، وهو قول أبي إسحاق المروزّي، والقاضي أبي حامد من أصحابنا. قال 

 (121)" أميل. وجهت وجهيابن المنذر: أّي ذلك قال أجزأه، وأنا إلى حديث "

" وجهت وجهي" وثبت ،"سبحانك اللهم شيءدليلنا أنّا قدمنا أنه لم يثبت عن النبي صلى هللا عليه وسلم في االستفتاح بـ"

 . فتعين اعتماده، والعمل به. وهللا أعلم

 و كتبه مؤلفه العبد الفقير إلى هللا تعالى: علي محمد سعد محمد، ابن خطيب الناصرية الجبريني. ا.ه.

 نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليًما كثيًرا.صلى هللا على 

 

 الخاتمة: 

 التالية:  النتائجالحمد هلل الذي بنعمته تتم الصالحات، بعد رحلة ماتعة مفيدة في تحقيق المخطوط، خلصت إلى 

 مكانة المؤلف رحمه هللا، واهتمامه في طلب العلم، دل على ذلك كثرة شيوخه ورحالته. -1

 هللا مسائل الحديث دراية ورواية، فقد تكلم في رواة الحديث، وفي ألفاظ الحديث، وأحكامه.استوعب المؤلف رحمه  -2

 الراجح في حكم دعاء االستفتاح أنه سنة. -8

 دعاء االستفتاح سنة في الفرض وفي النفل، وتستحب قراءته لإلمام والمأموم. -4

 الصحيح أن دعاء االستفتاح ال يقرأ في صالة الجنازة. -5

الشافعي ما رواه علي بن أبي طالب رضي هللا عنه "وجهت وجهي للذي فطر السماوات... إلخ"، وقد أصح الصيغ عند  -6

 أخرجه الشيخان، ورجحه المؤلف.

 ال يقال: )وأنا أول المسلمين( بل: )وأنا من المسلمين(. -7

 : التوصيات

 العناية بتراث ابن خطيب الناصرية، وإخراج ما لم يطبع.

 هللا وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليًما كثيًرا.هذا وهللا أعلم، وصلى 

                                                           
 / أ(.9) (120)

 (.842ص 1، ج1963ينظر: )المقدسي،  (121)
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 مدى وعي معلمات التعليم العام بعمل معلم صعوبات التعلم في مدينة الرياض

The extent of awareness of general education teachers about the work of a learning 

disability teacher in the city of Riyadh  

 2الكثيري سعد بنت غادة/ الباحثة ،*1العياضي عبد هللا بنت ميساء/ الباحثةإعداد: 

 ,12 السعودية العربية المملكة سعود، الملك التربية، جامعة كلية تعلم، صعوبات خاصة، تربية ماجستير

*Email: m.al-ayadhi@hotmail.com  

 الملخص:

ق ومن اجل تحقي ،بعمل معلم صعوبات التعلم في مدينة الرياضهدفت هذه الدراسة إلى معرفة مدى وعي معلمات التعليم العام 

 ،وهي : دراسة الحالة فقرة،  وزعت على ثالث ابعاد 62 استبانة  بلغ عدد فقراتها عدادبإهدف الدراسة قامت الباحثتان 

ثتان واستخدمت الباح ،تنمية المهارات االجتماعية  وحصلت االستبانة على درجة عالية من الصدق والثبات ،الممارسات الصفية

معلمة من معلمات التعليم العام  401عينة الدراسة معلمات التعليم العام حيث كانت  وتكون مجتمع الدراسة من المنهج الوصفي،

ان درجة وعي معلمات  :الى مجموعة من النتائج من ابرزهاوقد توصلت الدراسة ،  تم اختيارهم بطريقة عشوائية عرضية

كذلك درجة وعي معلمات  ،70.367 مرتفعة بنسبة الحالة جاءتحول طريقة التعلم المتبعة وفقا ألسلوب دراسة التعليم العام 

دور في حين جاءت درجة وعي معلمي التعليم العام حول ، 74.423التعليم العام بالممارسات الصفية جاءت مرتفعة بنسبة   

وبينت النتائج 3 203.06التعلم متوسطة بنسبة الطالب ذوي صعوبات  ىاالجتماعية لدصعوبات التعلم في تنمية المهارات  معلم

  الخبرة3( في درجة وعي معلمات التعليم العام تعزى لمتغير 0 (05,كذلك وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى

لمعلمات اإليجابية عند المعلمين واالعمل على تعزيز رفع مستوى االتجاهات  بالتالي:وفي ضوء نتائج الدراسة اوصت الباحثتان 

ويد المعلمين ضرورة تز ،من خالل إقامة ورش العمل والدورات التدريبية والملتقيات الثقافية التي تهتم بتعريف صعوبات التعلم

وبشكل دوري بنشرات مفصلة عن مشكلة صعوبات التعلم وبشكل دوري، من أجل بناء ثقافة حول هذه المشكلة والتعامل معها 

مدرسية، وحفالت ومناسبات  وإذاعةمن: مجالت مدرسية،  المدارس،استغالل القنوات اإلعالمية في ، بجدية وعن قناعة تامة

 خاص3للتوعية بصعوبات التعلم بشكل عام وبعمل المعلم ودورة بشكل 

 ية تنمية المهارات االجتماع ،دراسة الحالة ،الممارسات الصفيةمعلم الفصل العادي، معلم صعوبات التعلم،  الكلمات المفتاحية:
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The extent of awareness of general education teachers about the work of a learning 

disability teacher in the city of Riyadh  

Abstract 

This study aimed to know the extent of public education teachers’ awareness of the work of a 

learning disability teacher in the city of Riyadh. A high degree of honesty and reliability, and the 

two researchers used the descriptive approach, the study population consisted of general 

education teachers, where the study sample was 104 female general education teachers who were 

chosen in a random, accidental way, and the study reached a set of results, the most prominent of 

which are: 

The degree of awareness of general education teachers about the method of learning used 

according to the method of the case study was high, with a percentage of 70.367  3  

The degree of awareness of general education teachers about classroom practices was also high, 

with a rate of 74.423  3 While the degree of awareness of general education teachers about the role 

of the learning difficulties teacher in developing social skills among students with medium 

learning difficulties was 67.3083The results also showed that there were statistically significant 

differences at the (0.05) level in the degree of awareness of female general education teachers 

due to the variable of experience3In light of the study results, the researchers recommended the 

following:Working to promote raising the level of positive attitudes among male and female 

teachers by holding workshops, training courses and cultural forums that are concerned with 

defining learning difficulties3The necessity of periodically providing teachers with detailed 

brochures on the problem of learning difficulties on a regular basis, in order to build a culture 

around this problem and deal with it seriously and with complete conviction 

Exploiting media channels in schools, such as: school magazines, school radio, parties and 

events to raise awareness of learning difficulties in general and the teacher’s work and course in 

particular3 

Keywords: Ordinary class teacher, learning difficulties teacher, classroom practices, case study, 

social skills development 
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     :لمقدمةا

في جميع المجاالت ومنها التعليم والتعلم، فأي بلد إنما ينهض من  ، لالرتقاء60.0تسعى رؤية المملكة العربية السعودية       

 خالل مكامن القوة لديه، ويشكل التعليم إحدى ركائز التقدم والتطور في المملكة3

اعات الدولة، وبناء األهداف العامة للتعليم، بمشاركة وزارة التعليم ضمن قط 6060فقد تم انطالق برنامج التحول الوطني  

والتي من أهمها تحسين جودة التعليم للجميع، وتكافؤ الفرص التعليمية، وشمول التعليم لذوي االحتياجات الخاصة، وتوفير الدعم 

 ) .6042المناسب لكل فئاته )وزارة التعليم، 

ن حيث التطور التقني والمعرفي، واستثماره في جميع فئات لذلك حرصت المملكة على أن تكون في مصاف الدول المتقدمة م

المجتمع، وفي ظل االهتمام العالمي لالتجاهات الحديثة في تعليم االفراد ذوي االحتياجات الخاصة؛ فقد كانت المملكة العربية 

 (6046لسديري، وا بهم( باعثمانالسعودية من الدول الرائدة في تقديم الخدمات التعليمية، والتربوية، الخاصة 

نحو  أهمية بالغة في توجيه السلوك، والتنبؤ بطريقة التصرف وتشكلحظيت االتجاهات باهتمام كبير، لتمثيلها طرفين متناقضين 

وتعد عملية التعليم عملية منظمة يمارسها المعلم، بهدف نقل ما في ذهنه من  األحداث الداخلية والخارجية بالنسبة للفرد،

لى الطلبة، الذين هم بحاجه إلى تلك المعارف والمعلومات، التي تكونت لديهم بفعل الخبرة والتأهيل معلومات ومعارف إ

 )6001األكاديمي )بني جابر،

فالمعلم هو حجر الزاوية في البناء التعليمي، فلم يعد محصورا لنقل المعرفة فقط فلقد ظهرت الحاجة ألدوار جديده للمعلم مثل 

  (41.03)وزارة التعليم3 ، مجتمعه3وجه لثقافة دوره كموجه لتلميذه، وم

ومن المشاريع الرائدة في مجال إعداد المعلمين ووضع المعايير المهنية إلعدادهم وأدوات تقييمها مشروع الملك عبداهللا لتطوير 

التعليم والذي يقوم عليه المركز الوطني للقياس والتقـويم )قياس(3 ويعتبر المشروع من المشاريع التي ينفذها المركز من خالل 

عليم وقياس لالرتقاء بكفاءة المعلمين بما يحقق األهداف المرجوة للوزارة3 ولهذه المعـايير وظـائف عديدة الشراكة بين وزارة الت

تتناول اإلعداد األكاديمي والمهني للمعلمين وتطوير أدائهم، وضع معايير مهنية لجميع التخصصات التي تدرس بالتعليم العـام 

 (6042التعليم ، )وزارةس ومن ضمنها المعايير المهنية لمعلمي التربيـة الخاصة بحيث تقدم تصورا كامال وشامالً لمهنة التدري

مع أن فكرة التواصل مع معلمي التعليم العام تبدو سهلة التطبيق إلى حد ما، إال أنها ليست كذلك، فقد ذكر كوهن وسافران     

4264 Safran)&  (Cohen ني مع المعلمين العاديين خالل الساانة األولى بأن تقدير معلمي غرفة المصااادر للعمل بشااكل تعاو

  .من عملهم كان أكثر المشكالت التي تعترضهم أهمية

 مشكلة الدراسة:

التي  االتجاهات حيث انيلعب معلم التعليم العام دورا أساسيا وبارزا في تقديم الدعم والمساندة لمعلم صعوبات التعلم         

 البرنامج3يحملها معلمو التعليم العام حول عمل معلم صعوبات التعلم لها أهمية كبرى ربما قد تساهم في نجاح او فشل 

الدمج في برامج التربية الخاصة فهم يجمعون معلومات حول  لجهود فريقيستطيع معلمو التعليم العام تقديم دعم كبير      

تقوم فلسفة برامج صعوبات التعلم على  ( حيث6001ى التالميذ ذوي االحتياجات الخاصة )الخطيب مواطن القوة والضعف لد
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التعاون والمشاركة الفعالة بين معلمي التعليم العام ومعلم صعوبات التعلم وأن من شروط نجاح البرنامج وجود اتجاهات إيجابية 

 (60463عوض لدى المعلمين نحو البرنامج والرغبة في اظهار التعاون )م

معلمي صعوبات التعلم يواجهون مشكالت في عملية التعاون مع معلمي التعليم العام  ( بان6002وقد اشارت دراسة الشعيل ) 

على ضعف مساهمة معلمي التعليم العام في اعداد برنامج تربوي  (6042عبد الرحمن ) الزعبي، بنيكما أوضحت دراسة 

 فردي3

معلم  ومتكامل معتعاون معلمي الفصل العادي بشكل كاف  هناك عدم الميدانية انرتهما الحظت الباحثتان من خالل خب

ان عمل معلم صعوبات التعلم سهال نوعا ما   حيث   انه  عمله وتصورهصعوبات التعلم مما قد ينم من جهلهم حول طبيعة 

من    دراسة كلمع طبيعة عمله كما أظهرت  ال تتناسب أخرى قدمهام  اعطائهالى  الطالب باإلضافةيتعامل مع عدد قليل من 

 معلمة التعليم العام ومعلمة غرفة المصادر التعاون بينوجود فجوة في عملية  (6041الوشاحي ) عجوة، البحراني،

 التالية:تتلخص مشكلة الدراسة في محاولة اإلجابة على التساؤالت  -

 التعلم؟بالممارسات الصفية المتبعة مع الطالب ذوي صعوبات وعي معلمات التعليم العام  مدى األول: ماالسؤال 

 لتعلم؟الدراسة الحالة مع الطالب ذوي صعوبات  المتبعة وفقامدى وعي معلمات التعليم العام بطريقة التعلم  ما السؤال الثاني:

ذوي  الطالب االجتماعية لدىارات وعي معلمات التعليم العام بدور معلم صعوبات التعلم في تنمية المه مدى الثالث: ماالسؤال 

 التعلم؟صعوبات 

 الخبرة؟وعي معلمات التعليم العام بدور معلم صعوبات التعلم تبعا لمتغير  مدى الرابع: ماالسؤال 

 الدراسة:اهداف  

الذي يقوم ببذله  والجهدالتعلم هدفت الدراسة الحالية الى الكشف عن مدى وعي معلمات التعليم العام بعمل معلم صعوبات 

 الخبرة3والتعرف على مدى االختالف في درجة الوعي تبعا لمتغير  التعلم،الطالب ذوي صعوبات  لتحسن أداء

 الدراسة:أهمية 

بما ان معلم صعوبات التعلم هو حجر األساس في العملية التعليمية لذا اقتضت الضرورة بمعرفة كل ما يعيق عمله مما يؤثر  

ر على سلبيا غير مباش تأثيراحيث توثر عدم معرفته  التعلم،ي تقديم الخدمات لألطفال ذوي صعوبات بشكل غير مباشر ف

اغلب ف الباحثتان،حدود علم  الموضوع علىالطالب ذوي صعوبات التعلم هناك عدد قليل من الدراسات السابقة التي تناولت 

 الدراسات تركز على وعيهم حول صعوبات التعلم وليس على عمل معلم التربية الخاصة 

 تنبثق أهمية الدراسة الحالية في النقاط التالية:  

  قد تساهم في حل مشكله واقعية وهي عدم تعاون معلم التعليم العام مع معلم صعوبات التعلم 

 مهام أخرى ال تتناسب مع طبيعة عمله3 اعطائهباإلضافة الى 

  عليه  الملقاة الخاصة والمسئولياتتلفت انتباه القائمين في الوزارة بأهمية التوعية بعمل معلم التربية 

http://www.ajrsp.com/


 م 2022-5-5| تأريخ اإلصدار:  لسابع والثالثون| اإلصدار االمجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي 

     

 

   www.ajrsp.com                                                                                                                    229 

 ISSN: 2706-6495 

 
  قد تساهم الدراسة الحالية في تعديل اللوائح بما يكفل الحفاظ على حقوق معلم التربية الخاصة 

 دى عن م الميدان التربويصعوبات التعلم والمسؤولين في  لمعلمي طلبة توفير شكل من أشكال التغذية الراجعة

 التعليم العام  معلمويمتلكها  المعرفة التي

 الدراسة:حدود 

 م60603هـ 4116حدود زمانية: أجريت هذه الدراسة خالل الفصل الدراسي األول من العام الجامعي 

عوبات لديها برنامج ص الرياض التيالتعليم العام في مدينة  االبتدائية مدارستطبيق هذه الدراسة في المرحلة  مكانية: تمحدود 

 التعلم3

 الرياض3مدينة  العام فيالدراسة على عينة من المعلمات في مدراس التعليم  اشتملت بشرية:حدود  

 الدراسة:مصطلحات 

 العادي:معلم الفصل 

 علم3التهو معلم التعليم العام المسؤول عن تدريس المقررات داخل الفصول الدراسية والتي يوجد بها الطالب ذوي صعوبات 

 التعلم:معلم صعوبات 

"معلم متخصص، يحمل درجة علمية في التربية الخاصة، أو تم تدريبة في مجال التربية الخاصة، ويتمتع بقدرات عالية، 

عامل مع التالميذ ذوي صعوبات التعلم، والتواصل معهم، ومعالجة نقاط الضعف الموجودة ومهارات تمكنه من الت

 (6، ص6042،لديهم")كميت

  اإلجرائي:التعريف 

 طريق استخدام استراتيجيات وذلك عنغرفة المصادر  التعلم فيهو المعلم الذي يقوم بتقديم خدماته للطالب ذوي صعوبات 

 وامكاناته3تسمح به قدراته  به الى اقصى حد متنوعة للوصول

 السابقة:الدراسات 

السعودية ية في المملكة العرب -معلم التعليم العام ومعلم صعوبات التعلم  تحديدا بينلم يتم العثور على دراسات تتناول العالقة  

 من أن المكتبة العربية واألجنبية تغص بآالف البحوث المتعلقة بصعوبات التعلم بالرغم

هدفت إلى معرفة اتجاهات معلمي التعليم العام نحو برامج صعوبات التعلم ومستوى دافعية اإلنجاز  (2015البلوي، )دراسة  -1

( معلما من معلمي صعوبات التعلم، واستخدم ..4لدى معلمي التربية الخاصة في محافظة ينبع، وقد تكونت عينة الدراسة من)

 واختبار هيرمانز لدافعية ، انالعام نحو برامج صعوبات التعلم من إعداد الباحث مقياس االتجاهات معلمي التعليم :مقياسين هما

اإلنجاز، وأسفرت نتائج الدراسة عن: أن اتجاهات معلمي صعوبات التعلم نحو برامج صعوبات التعلم جاءت بدرجة عالية 

 3واإلنجازويتمتعون بمستوى عاٍل من الدافعية  مرتفعة(بدرجة )
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صعوبات التعلم  نحو معلميسعت إلى معرفة اتجاهات معلمي التالميذ العاديين  (2012الودعاني )دراسة العجمي و -2

معلما لقياس االتجاهات للمعلمين من إعداد الباحثان،  401بمدارس محافظة السليل، وتم تطبيق استبانة عينة الدراسة من 

نحو محتوى معلمي صعوبات التعلم جاءت بمستوى  وأسفرت نتائج الدراسة عن: أن اتجاهات معلمي تالميذ الصف العادي

 عالي3

 بعنوان: "معلم التربية الخاصة وضغوطات العمل"3 مBush (2010)بوش دراسة -3

هدفت الدراسة إلى التعرف على التحديات والضغوط التي تواجه معلمي التربية الخاصة في والية واشنطن، واعتمد الباحث      

معلماً ومعلمة تم  42عينة الدراسة من  وتكونتالمنهج اإلجرائي الميداني " البحث النوعي"، واستخدم المقابلة کأداة للدراسة، 

 لت الدراسة إلى العديد من النتائج، من أهمها:وتوص مدرسة، .4اختيارهم من 

 التعليم العام لمهامهم ومعلميأن من اهم التحديات األساسية التي تواجه معلمي التربية الخاصة عدم تعاون الطاقم اإلداري    -أ

 المهنة3 هذهك قرروا ترأن معدل التحاق معلمي التربية الخاصة بالعمل في مهنة التعليم هي مدة ست سنوات ونصف قبل أن ي -ب

 

بعنوان: "مسببات االحتراق الوظيفي:  مSchlichte, Yseel  &Merbler (2010) دراسة سشلشت وويسيل وميربلر -4

 دراسة حالة عن االنعزال واالغتراب االجتماعي للمعلم"3

هدفت إلى دراسة حالة لمعلمي تربية خاصة للتعرف على خبراتهم في المجال وأسباب ترکهم للعمل بعد السنة األولى،      

معلمين  1للدراسة، وشملت عينة الدراسة  كأداةاستخدمت الدراسة المنهج الوصفي بأسلوب دراسة الحالة، وتم استخدام المقابلة 

 أهمها ما يلي: نتائج، کوا العمل بعد السنة األولى، وقد توصلت الدراسة إلى عدةمن معلمي التربية الخاصة الذين تر

أفراد العينة لعملهم نقص الدعم اإلداري والطاقم التعليمي )معلمي التعليم العام( يعد من أحد  كمن أهم األسباب الرئيسة لتر -أ

 التربية الخاصة3العوامل الرئيسة في عدم القدرة على االحتفاظ بالمعلمين في مجال 

م( بعنوان: "أدوار 6041)  Vlachou, Didaskalou & Kontofryou دراسة فالتشو وديداسکالو وکونتوفريو -5

 وواجبات وتحديات المعلمين الخاصين والداعمين في التعليم الثانوي: اآلثار المترتبة على تعزيز الممارسات الشاملة"3

جبات وتحديات وأدوار المعلمين الخاصين والداعمين بناء على التوجيهات الحديثة الشاملة هدفت هذه الدراسة إلى استقصاء وا     

في مجال السياسات بتوسيع أدوار المعلمين الخاصين والداعمين، اتبعت الدراسة المنهج اإلجرائي الميداني )البحث النوعي(، 

مدرسة شمال اليونان،  62اً من معلمي التربية الخاصة في معلم 2.واستخدمت الدراسة المقابلة کأداة للدراسة، وشملت العينة 

 وتوصلت الدراسة إلى العديد من النتائج من أهمها ما يلي:

الغالبية العظمى من المعلمين التعليم العام يرون أن غموض أدوراهم من التحديات األساسية التي تواجههم في ممارساتهم  -أ

 اليومية3

واجه المعلمين التربية الخاصة والداعمين مع المعلمين العاديين قلة التعاون من قبل المعلمين العاديين من أهم التحديات التي ت -ب

 معهم3

نحو برنامج صعوبات   )اتجاهات مديري المدارس الحكومية والخاصة بمحافظة عمان دراسة صوالحة، عونية عطا بعنوان -6

على مستوى اتجاهات مدراء المدارس نحو برنامج صعوبات التعلم في  الى التعرفهدفت الدراسة  التعلم في غرف المصادر(

 غرف المصادر في المدارس األردنية الحكومية والخاصة، 
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وفيما إذا كان ذلك المستوى يختلف تبعا لبعض المتغيرات: )الجنس، نوع المدرسة(3 وقد اتبعت الدراسة الحالية المنهج الوصفي 

( مديرا ومديرة، تم اختيارهم بالطريقة القصدية، استخدم مقياس االتجاهات الذي طورته 16من )اإلحصائي3 تكونت عينة الدراسة 

( أبعاد هي: أهمية غرف المصادر، معلم التربية الخاصة في غرف المصادر، 1( فقرة موزعة على )10من )الباحثة، ويتكون 

 .ة الخاصة في غرف المصادرخدمات البرنامج المقدمة في غرف المصادر، التعاون مع معلمي التربي

أشارت النتائج أن مستوى اتجاهات مدراء المدارس نحو برنامج صعوبات التعلم في غرف المصادر على األداة الكلية كان ضمن 

المستوى المرتفع، وجاء االتجاه نحو بعدي، "أهمية غرفة المصادر" ومعلم التربية الخاصة في غرفة المصادر" في الترتيبين 

لثاني على التوالي، وبمستوى مرتفع، وحّل بعدي " الخدمات المقدمة في غرفة المصادر، التعاون مع معلم التربية األول وا

الخاصة في غرفة المصادر" في الترتيبين الثالث والرابع على التوالي، وبمستوى متوسط، وأشارت النتائج وجود فروق دالة 

لصالح اإلناث، ووجود فروق دالة إحصائيا لمستوى االتجاهات تبعا لمتغير نوع إحصائيا لمستوى االتجاهات تبعا لمتغير الجنس 

 .المدرسة )خاصة، حكومية( لصالح المدارس الخاصة

في الخدمات التربوية المقدمة  األساسيةمشاركة معلمي المرحلة االبتدائية  )درجةبعنوان  (2016منى محمد ) عقيالت،دراسة  -2

هدفت الدراسة إلى تحديد درجة مشاركة  المصادر(من وجهة نظر مديري مدارسهم ومعلمي غرفة للطلبة ذوي صعوبات التعلم 

معلمي المرحلة األساسية في تقديم الخدمات التربوية للطلبة ذوي صعوبات التعلم من وجهة نظر مديري مدارسهم ومعلمي غرف 

( 446لتحقيق أغراض الدراسة، وتكونت عينة الدراسة من ) المصادر في األردن، و تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي لمناسبته

( مديرا ومديرة من مختلف مدارس عمان ولتحقيق أهداف الدراسة تم تطوير 2.معلما ومعلمة من معلمي غرف مصادر التعلم و)

اإلجابة عن ل للنتائج ومقياسا رباعيا لجمع البيانات الالزمة، وتم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للوصو

أسئلة الدراسة، توصلت نتائج الدراسة إلى أن درجة مشاركة معلمي المرحلة األساسية في تقديم الخدمات التربوية للطلبة ذوي 

صعوبات التعلم من وجهة نظر مديري مدارسهم ومعلمي غرف المصادر جاءت متوسطة حيث بلغ المتوسط الحسابي الكلي 

(، وبلغ المتوسط الحسابي الكلي الستجابات معلمي المصادر 0312( بانحراف معياري )6364دارس )الستجابات مديري الم

(، وحصل مجال تكييف البيئة الصفية وإعداد الوسائل التعليمية الخاصة على أعلى رتبة من 0321( بانحراف معياري )6326)

بينما حصل مجال تعديل السلوك على أعلى رتبة (، 0300( وانحراف معياري )6321وجهة نظر المديرين بمتوسط حسابي )

(، وحصل مجال التشخيص على 0306( وانحراف معياري )6366للمشاركة من وجهة نظر معلمي المصادر بمتوسط حسابي )

 أقل رتبة للمشاركة من وجهة نظر كال من مديري المدارس ومعلمي غرف المصادر

معلمي العام لخبرات التدريس للطالب ذوي صعوبات  أداركعرف على هدفت الى الت( 2014عمر علوان ) عقيل،دراسة  -8

( تم اختيارهم بطريقة عشوائية وتم استخدام مقياس وذلك بعد ترجمته 446من )بمنطقة عسير وتكونت العينة  مدرين ابهاالتعلم في 

 الرتباط وتحليلاومعامل  الحسابي،وسط والمت التكراري،وتقنينه على البيئة السعودية وتم استخالص النتائج باستخدام التوزيع 

واستخلصت النتائج ان خبرات معلمي التعليم العام نحو تدريس الطلبة ذوي صعوبات التعلم جاءت متوسطة  األحادي3التباين 

وتشمل خبرات إيجابية وأخرى سلبية كما خلصت الدراسة ان لمدة الخبرة التدريسية والحصول على دورات تدريبية وورش 

في مجال صعوبات التعلم تأثيرا إيجابيا في خبرات معلمي التعليم العام نجو تدريس الطلبة ذوي صعوبات التعلم حيث  العمل

 بينهم3يحسن ذلك من قدرتهم على توفير الخدمات المناسبة ويمكنهم من مراعاة الفروق الفردية 
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حيث هدفت الى التعرف على مستوى الممارسة لعملية االستشارة والعمل الجماعي بين معلمي صعوبات زيد  ،دراسة البتال -9

التعلم ومعلمي التعليم العام في المدارس االبتدائية الملحق بها برامج صعوبات التعلم بمدينة الرياض ولتحقيق اهداف الدراسة 

معلم تعليم عام ويتكون االستبيان من جزئين حيث  121بات تعلم و(معلم صعو4.2( معلم منهم .20طبق الباحث استبيان على )

عبارة مقسمة على محورين  61تضمن الجزء األول ست فقرات تتعلق بالمعلومات العامة للمعلمين بينما احتوى الجزء الثاني على 

ة لعملية االستشارة بين معلمي هما محور االستشارة ومجور العلم الجماعي وقد توصلت نتائج الدراسة الى ان مستوى الممارس

النتائج وجود  كذلك بينت ،التعليم العام ومعلمي صعوبات التعلم كان متوسط بينما اتسع مستوى الممارسة كأسلوب للعمل الجماعي

ت ااختالف ذو دالله إحصائية بين في ممارسة االستشارة بين معلمي التعليم العام ومعلمي صعوبات التعلم حيث يرى معلمي صعوب

يراه معلمي التعليم العام اما بالنسبة للعمل الجامعي فقد بينت النتائج عدم  التعلم ان عملية  االستشارة تمارس بمستوى اكبر مما

 وجود اختالف ذي دالله حول مستواه بين المعلمين   3

صااااااعوبات التعلم في  دراسااااااة هادفات التعرف على اتجاهات المعلمين نحو مشااااااكلة (2012جرى، القطاامي، والقباالي )أ -10

المدارس التي فيها غرف مصاااادر في مديرية التعليم في الرصااايفة، وأثر متغيرات الجنس والمرحلة التعليمية وسااانوات الخبرة، 

كانت اتجاهاتهم سلبية، كما أن  %0.من المعلمين كانت اتجاهاتهم إيجابية وأن ما نسبته  %00أشاارت النتائج أن هناك ما نسبته 

 دالة إحصائيا للمتغيرات الثالثة )الجنس والمرحلة التعليمية وسنوات الخبرة(هناك فروقا 

 السابقة:التعقيب على الدراسات 

اتجاهات معلمي التعليم العام نحو برنامج صاااعوبات جاءت مرتفعة وهذا يدل على وعيهم  بينها اناتفقت الدراساااات الساااابقة فيما 

وأثبتت معظم الدراسااات تعدد وتنوع المشااكالت  التعلم،وايمانهم بأهمية تلك البرامج والدور الفعال الذي يقوم به معلم صااعوبات 

 التعلم3التـي يعاني منها معلم صعوبات 

فت في وإن اختل كأداة، واسااتخدام االسااتبانةفي اسااتخدام المنهج الوصاافي  الدارسااات السااابقةمع معظم  الدارسااة الحاليةكما اتفقت 

كما ان موقع هذه الدراساااة يتفق مع الدراساااات الساااابقة فمعظم الدراساااات الساااابقة تمت في األسااااليب اإلحصاااائية المساااتخدمة، 

عن الدراسااات السااابقة من حيث تركيزها فقط على العالقة بين  وتختلف الدراسااة الحالية مصااادر،المدراس التي توجد بها غرفة 

 التعلم3معلم التعليم العام ومعلم صعوبات 

 ثانيًا: اإلطار الميداني للبحث:

 عينة البحث -1

وحتى  4/4/6064في الفترة من  google Draiveتم تطبيق االستبانة بصورتها النهائية إلكترونيًا عن طريق 

( معلمة من معلمات التعليم 401المردود منها )حيث كان  عشوائية عرضية على معلمات التعليم العام،بطريقة م 4/4/6064.

 موزعين تبًعا لمتغير الخبرة الوظيفية كما بالجدول اآلتي: العام3
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 توصيف عينة البحث حسب الخبرة الوظيفية (1جدول )

 النسبة المئوية العدد الوظيفية الخبرة

 32.7 34 سنوات 5 من أقل

 36.5 38 سنوات 10 من أقل إلى سنوات 5 من

 30.8 32 فأكثر سنوات 10 من

 100 104 مجموع أفراد العينة

أكبر من أفراد العينة  سنوات 10 من أقل إلى سنوات 5 من( أن نسبة أفراد العينة من ذوات الخبرة 4الجدول )يتضح من 

(، 32.7(، )36.5الترتيب )، حيث بلغت النسب على فأكثر سنوات 10 من، وسنوات 5 من األقل من المعلمات ذوات الخبرة

(30.83) 

 تقنين االستبانة -2

اساااتخدمت الباحثتان صااادق االتسااااق الداخلي من خالل إيجاد معامل االرتباط بين كل عبارة من عبارات االساااتبانة الصااادق:  -

 وبعضاااها البعض، ومعامل االرتباط بين أبعاد االساااتبانةوالدرجة الكلية لالساااتبانة، كذلك من خالل إيجاد معامل االرتباط بين 

( 10لغت )بالكلية لالساااتبانة، وذلك بعد تطبيق االساااتبانة على عينة اساااتطالعية من المعلمات  بعد والدرجةالدرجة الكلية لكل 

 موضح بالجدولين التاليين: معلمة، كما

 (50)ن= وبعضها أبعاد االستبانةمعامل االرتباط بين  (2جدول )

 الثالث الثاني األول األبعاد  م
مجموع 

 االستبانة

 **990. **971. **978. 1 البعد األول: الممارسات الصفية 4

 **996. **984. 1  : دراسة الحالةالبعد الثاني 6

 **991. 1   : تنمية المهارات االجتماعية  البعد الثالث .

 (01.,0) ( =0,04معنوية ))ر( الجدولية عند مستوى  قيمة **

(، 03261إلى )( 03204بين )( وجود ارتباط دال إحصائياً بين األبعاد وبعضها البعض، تتراوح ما 6يتضح من الجدول )

 (03043معنوية ))ر( المحسوبة أكبر من قيمتها الجدولية عند مستوى  حيث إن قيمة

الدرجة الكلية لالستبانة، تتراوح ما  بعد معية لكل ( وجود ارتباط دال إحصائياً بين الدرجة الكل6كما يتضاح من الجدول )

 على(، مما يدل 0304معنوية ))ر( المحسااااوبة أكبر من قيمتها الجدولية عند مسااااتوى  (، حيث إن قيمة03222إلى )( 0322بين )

 صدق االستبانة3
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 (50)ن= معامل االرتباط بين العبارات والدرجة الكلية لالستبانة (3جدول )

االرتباطقيمة  م  قيمة االرتباط م قيمة االرتباط م 

1 .923** 10 .725** 19 .773** 

2 .889** 11 .942** 20 .702** 

3 .758** 12 .904** 21 .907** 

4 .902** 13 .893** 22 .932** 

5 .695** 14 .942** 23 .789** 

6 .939** 15 .864** 24 .635** 

7 .932** 16 .890** 25 .894** 

8 .857** 17 .938** 26 .870** 

9 .679** 18 .859**   

 (01.,0) ( =0,01معنوية ))ر( الجدولية عند مستوى  قيمة *

( وجود ارتباط دال إحصااائياً بين العبارات والدرجة الكلية لالسااتبانة، حيث تتراوح قيم االرتباط .يتضااح من الجدول ) 

(، مما يدل 0304معنوية )(، كما جاءت قيم)ر( المحسااااوبة أكبر من قيمتها الجدولية عند مسااااتوى 03216إلى )( 032.1بين )ما 

 صدق االستبانة3 على

 :استخدمت الباحثتان إليجاد قيمة الثبات معامل ألفا كرونباخ ألبعاد االستبانة، كما موضح بالجدول التالي الثبات: -

 (50)ن= قيم الثبات لالستبانة وأبعادها (4جدول )

 عدد العبارات األبعاد  م
قيمة ألفا 

 كرونباخ

 الدرجة

 مرتفعة 949. 8 البعد األول: الممارسات الصفية 4

 مرتفعة 962. 11 : دراسة الحالةالبعد الثاني 6

 مرتفعة 906. 7 : تنمية المهارات االجتماعية  البعد الثالث .

 مرتفعة 982. 26 إجمالي االستبانة

( وفي أبعاد االستبانة 03266ككل )( ارتفاع قيمة ثبات االستبانة وأبعادها، حيث بلغت في االستبانة 1) يتضاح من الجدول

 ثبات االستبانة3 على(، مما يدل 03226إلى )( 03202بين )تتراوح ما 
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 المعالجات والمعامالت اإلحصائية: -3

لحزم ولمعالجة بياناتها إحصائيًا من خالل برنامج ابعد تطبيق االستبانة وتجميعها، تم تفريغها في جداول لحصر التكرارات 

الثالث والعشرين3 وقد استخدمت الباحثتان ر اإلصدا Statistical Package for Social Sciences( SPSSاإلحصائية )

دها، وهي: امجموعة من األساليب اإلحصائية التي تستهدف القيام بعملية التحليل الوصفي واالستداللي لعبارات االستبانة وأبع

معامل ارتباط بيرسون، ومعامل الفا كرونباخ، والنسب المئوية في حساب التكرارات، والمتوسطات الحسابية واالنحرافات 

 3للمقارنات الثنائية البعدية LSD(، واختبار One Way ANOVA) االتجاهالمعيارية، وتحليل التباين أحادي 

درجة الموافقة للعبارة، وأن المتوسطات الحسابية ونسبها المئوية هي الحد وحددت الباحثتان درجة القطع والتي تحدد  

 الفاصل بين مستوى االستجابات في أداة البحث3

 درجة القطع لمستويات استجابة عينة البحث (5جدول )

 المستوى النسبة المئوية المتوسط الحسابي م

 غير موافق بشدة 2%.: 60 436: 4 4

 غير موافق 16%: 234. 632: 4364 6

 محايد  26%: 1634 31.:  6324 .

 موافق  61%: 2634 136:  314. 1

 موافق بشدة 400%: 6134 1:  1364 1

 

 عرض وتفسير ومناقشة النتائج: -4

تحقيقاً لهدف الدراساة ورداً على ما طرح من تسااؤالت وفي حدود عينة الدراسة والمنهج المستخدم، تعرض الباحثتان ما 

 من نتائج مصنفة على النحو التالي:توصلتا إليه 

أوالً: عرض ومناقشة نتائج أفراد العينة حول أبعاد االستبانة الخاصة بدرجة وعي معلمات التعليم العام بعمل معلمة صعوبات 

 التعلم في المرحلة الثانوية في مدينة الرياض:

 الخاص بالممارسات الصفية: البعد األولعرض ومناقشة نتائج  -أ

 (104وضح المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية ومستوى الموافقة على الممارسات الصفية )ن=ي (6جدول )

 العبارات م
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 النسبة المئوية

مستوى 

 الموافقة

 موافق  82.692 0.996 4.135 سهولة عمل معلمة صعوبات التعلم مقارنة بالمعلمة العادية  .1

http://www.ajrsp.com/


 م 2022-5-5| تأريخ اإلصدار:  لسابع والثالثون| اإلصدار االمجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي 

     

 

   www.ajrsp.com                                                                                                                    236 

 ISSN: 2706-6495 

 

2.  
ال يزيد الوقت الذي تقضيه المعلمة في تدريس الحاالت عن 

 األسبوع؟حصة في  46
3.808 0.936 

76.154 
 موافق 

3.  
يتم تحديد نصاب معلمة صعوبات التعلم بحيث ال يزيد عن 

 الواحد؟حالة التي تدرسها في الفصل الدراسي  41
3.952 0.427 

79.038 
 موافق 

4.  
التعلم بإجراء اختبارات تشخيصية بداية تقوم معلمة صعوبات 

 كل عام
3.904 0.690 

78.076 
 موافق 

5.  
تعتمد معلمة صعوبات التعلم على التدريس الفردي داخل 

 البرنامج وذلك بسبب الفروق الفردية بين الطالبات
3.048 0.470 

60.962 
 محايد

6.  
تعتمد معلمة صعوبات التعلم على جدول محدد ومعتمد لكل 

 طالبة
3.789 0.867 

75.770 
 موافق 

2.  

تعد معلمة صعوبات التعلم الوسائل التعليمية الخاصة التي 

تساهم على اكساب الطالبات ذوي صعوبات التعلم المهارات 

 األكاديمية

3.375 0.791 

67.5 

 محايد

8.  
تستخدم معلمة صعوبات التعلم األساليب الحديثة في تعديل 

 التعلم؟سلوك الطالبات ذوي صعوبات 
3.760 0.615 

75.192 
 موافق 

9.  
تلعب معلمة صعوبات التعلم دوَرا فعااَل في تحسين مستوى 

 أداء طالبات صعوبات التعلم3 
4.212 0.410 

84.230 

موافق 

 بشدة

10.  
تفعل معلمة صعوبات التعلم مشاركة الطالب التي لديها 

 صعوبات تعلم في األنشطة الصفية
3.019 0.892 

60.384 
 محايد

11.  
معلمة صعوبات التعلم على الطالبات أثناء أداء تشرف 

 االختبارات
3.865 0.986 

77.308 
 موافق 

12.  
تتابع معلمة صعوبات التعلم تحصيل الطالبة في الصفوف 

 العادية لمعرفة مدى التقدم الذي أحرزته 
4.510 0.668 

90.192 

موافق 

 بشدة

 موافق  74.423 0.644 3.721 الممارسات الصفية األول:إجمالي الموافقة على البعد 

(، %.01316مئوية )موافق( بنسبة الصفية ) بعد الممارسات( أن مستوى الموافقة إلجمالي عبارات 2يتضح من الجدول ) 

(، 2,031,2,44,46(، )%203226( على مساااتوى موافقة )محايدة( بنسااابتين مئويتين )40(، )0(، )1حيث حصااالت العبارات )

(3 بينما %663226إلى )( %013426بين )بنسااب مئوية تتراوح ما  بشاادة(( مسااتوى )موافق 46(، )2بينما حصاالت العبارات )

 (3%203.06( إلى )%103442بين )حصلت باقي العبارات مستوى )موافق( بنسب مئوية تتراوح ما 

لطالب اك على ارتفاع مساااتوى ذل وأثرالتعلم الذي يقوم به معلم صااعوبات  الدور المهمهذه النتيجة بانها ناجمة عن  يمكن تفسااير

ة أي تغير ومالحظفمعلم التعليم العام يقومون بالتدريس والتواصاال مع الطلبة االحتكاك بهم  لذلك،معلم الفصاال العادي  ومالحظة

 3وتحسن في أدائهم
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 ( التي اشااااااارت الى ان اتجاهات معلمي تالميذ الصااااااف العادي نحو6040)دراسااااااة العجمي والودعاني وذلك يتفق مع 

اسفرت على أن اتجاهات معلمي التعليم العام  ( التي6041كذلك دراساة البلوي، ) عالي3معلمي صاعوبات التعلم جاءت بمساتوى 

 نحو برامج صعوبات التعلم جاءت بدرجة عالية

 الحالة:عرض ومناقشة نتائج بعد دراسة  -ب

 (104المئوية ومستوى الموافقة على الدراسة الحالة)ن=يوضح المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب  (2جدول )

 العبارات م
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 النسبة المئوية

مستوى 

 الموافقة 

13.  

تقوم معلمة صعوبات التعلم بإعداد ملف اإلنجاز لكل طالبة على 

 حده
2.942 0.588 

58.846 
 محايد

14.  

تربوية فردية لكل طالبة تقوم معلمة صعوبات التعلم بإعداد خطة 

 بشمل مستقل
2.615 0.885 

52.308 
 محايد

15.  

تقترن الخطة التربوية الفردية بفترة زمنية محددة لبداية ونهاية 

 الخدمات المطلوبة
3.471 0.682 

69.424 

 موافق 

16.  

تقدم معلمة صعوبات التعلم الخدمات االكاديمية التي من خاللها 

 ات زمالئهم العاديينرالتعلم مجاتستطيع الطالبات ذوي صعوبات 
4.048 0.644 

80.962 

 موافق 

12.  

تزود معلمة صعوبات التعلم الطالبات بواجبات منزلية تساعدهم 

 على ممارسة وتعميم المهارات التي قاموا باكتسابها 
3.885 1.073 

77.692 
 موافق 

18.  

تقوم معلمة صعوبات التعلم بكتابة تقارير شهرية متعلقة 

المتبعة ومدى تأثير تلك اإلجراءات في تحسين مستوى باإلجراءات 

 أداء الطالبة

2.837 0.698 

56.730 

 محايد

19.  

تجزئ معلمة صعوبات التعلم المهمة التعليمية إلى مجموعة من 

 األهداف التفصيلية الدقيقة حتى تكتسبها الطالبة
3.298 0.637 

65.962 
 محايد

 موافق 70.367 0.651 3.518 البعد الثانيإجمالي 

(، حيث حصلت %003.20مئوية ))موافق( بنسبة  البعد األكاديميعبارات  الموافقة إلجمالي( أن مستوى 0يتضح من الجدول )

(، وحصاااااالت %603226(، )%223161مسااااااتوى )موافق( بنسااااااب مئوية تراوحت بين ) (، على42(، )40( )41العبارات )

 (3%213226(، )%163.06)محايد( بنسب مئوية تراوحت بين )( على مستوى 42(، )46(، )41(، ).4العبارات )
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 زءفهو جالبرنامج التربوي الفردي  في إعادادان معلم التعليم العاام يشااااااارك  البااحثتاان الىوقاد يعزى السااااااباب من وجهاة نظر 

بعض  لكرئيساااااايي ويسااااااتند عليه في جمع المعلومات للتعرف على مشااااااكلة الطالب بشااااااكل كامل ودقيق فمن الطبيعي ان يمت

 واعداد الخطة التربوية الفردية  الحالةالمعلومات حول أسلوب دراسة 

 عرض ومناقشة نتائج تنمية المهارات االجتماعية: -ج

يوضح المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية ومستوى الموافقة على تنمية المهارات  (8جدول )

 (104االجتماعية)ن=

 العبارات م
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

النسبة 

 المئوية

مستوى 

 الموافقة 

20.  

تساعد معلمة صعوبات التعلم الطالبات على اكتساب المهارات 

 االجتماعية التي تمكنهم من النجاح في الحياة بشكل عام 
3.337 0.758 

66.730 
 محايد 

21.  

تحرص معلمة صعوبات التعلم على توفير بيئة اجتماعية 

ونفسية تستطيع فيها الطالبة ذوي صعوبات التعلم استغالل 

 قدراتهن بأقصى درجة ممكنة

3.106 1.238 

62.116 

 محايد 

22.  

تقدم معلمة صعوبات التعلم اإلرشادات ألولياء األمور حول 

الطرق التي تساعد األسرة على التعامل اإليجابي مع الطالبة 

 المنزل؟في 

3.135 0.484 

62.692 

 محايد 

23.  

تفعل معلمة صعوبات التعلم مشاركة الطالب التي لديها 

 الالصفية؟صعوبات تعلم في األنشطة 
3.865 0.396 

77.308 
 موافق

24.  

تقوم معلمة صعوبات التعلم في تعديل االتجاهات الخاطئة عن 

 التعلم؟برنامج صعوبات 
2.856 0.769 

57.116 
 محايد 

25.  

معلمة الصف تتبادل معلمة صعوبات التعلم المشورة مع 

العادي فيما يخص تقديم الخدمات التربوية الخاصة للطالبات 

 ذوي صعوبات التعلم حسب طبيعية احتياجاتهن

3.164 0.936 

63.270 

 محايد 

 محايد  67.308 0.614 3.365 البعد الثالثإجمالي 

(، حيث حصلت %203.06مئوية ))محايد( بنسبة  البعد االجتماعي( أن مستوى الموافقة إلجمالي عبارات 6يتضح من الجدول )

( على %003.06(، )643261(، على مساااتوى موافقة )محايدة( بنساااابتين مئويتين )61(، )60(، )64(، )61) (،66العبارات )

 (3 %203.06( إلى )%103442بين ))موافق( بنسب مئوية تتراوح ما  ( مستوى.6حصلت عبارة ) الترتيب، بينما
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(، من أن معلمي التربية الخاصاااة يواجهون بعض .604هذه الدراساااة مع ما توصااال إليه الحلو وفحجان ) كما تتفق نتائج

 المشاااكالت التي قد تحد من فاعلية العمل كقلة معرفة معلمي التعليم العام ومديري المدارس بطبيعة عمل معلمي التربية الخاصاااة

يات األساااااسااااية التي تواجه معلمي التربية الخاصااااة عدم تعاون اكدت على أن من اهم التحد التي( 6040بوش ) وكذلك دراسااااة

 التعليم العام لمهامهم ومعلميالطاقم اإلداري 

يعتبر قصااااااور معرفاة معلمي التعليم العاام باأهمياة تركيز معلم صااااااعوباات التعلم على المهاارات االجتمااعية عند ذوي           

 راسة سشلشت دهم وبين نشاطاتهم اليومية المختلفة، وهو ما تؤكده دراستي صعوبات التعلم مشكلة حقيقية وعائق كبير يحول بين

 يرون أن غموض أدوراهم من التحديات حيثوكان فحواها تسرب العديد من المعلمين صعوبات التعلم منذ السنة األولى  فالتشوو

 العاديين معهم3قلة التعاون من قبل المعلمين و األساسية التي تواجههم في ممارساتهم اليومية

وبذلك تكون قد أجابت الدراسة على السؤال األول من أسئلة الدراسة والذي ينص على ما درجة وعي معلمات التعليم العام 

 بعمل معلمة صعوبات التعلم في المرحلة الثانوية في مدينة الرياض، من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة؟"

 

استجابات أفراد العينة نحو درجة الموافقة على أبعاد االستبانة ومجموعها بحسب متغير ثانيًا: النتائج الخاصة بالفروق بين 

 الخبرة الوظيفية:

 ومجموعها والتي تُعزى الختالف متغير الخبرة الوظيفية: أبعاد االستبانةالفروق حول  -أ

حو نين استجابات أفراد العينة المستفاه يوضح نتائج اختبار تحليل التباين أحادي االتجاه إلظهار داللة الفروق ب (9جدول )

 حسب متغير الخبرة الوظيفية أبعاد االستبانةالموافقة على 

 قيمة ف محايد المربعات درجة الحرية مجموع المربعات مصدر التباين  البعد
مستوى 

 الداللة

 األول

الممارسات 

 الصفية

 982.559 2 1965.118 بين المجموعات

129.327 

 

.000 

 دالة

داخل 

 المجموعات
767.344 101 7.597 

  103 2732.462 المجموع

 الثاني

 دراسة الحالة

 1936.691 2 3873.382 بين المجموعات

139.283 

 

.000 

 دالة

داخل 

 المجموعات
1404.378 101 13.905 

  103 5277.760 المجموع

 000. 146.951 708.388 2 1416.776 بين المجموعات الثالث
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 قيمة ف محايد المربعات درجة الحرية مجموع المربعات مصدر التباين  البعد
مستوى 

 الداللة

تنمية 

المهارات 

 االجتماعية

داخل 

 المجموعات
486.878 101 4.821 

 دالة 

  103 1903.654 المجموع

مجموع 

 االستبانة

 10386.602 2 20773.205 بين المجموعات

144.942 

.000 

 دالة

 

داخل 

 المجموعات
7237.709 101 71.660 

  103 28010.913 المجموع

( أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات أفراد العينة تبًعا لمتغير الخبرة الوظيفية )أقل 2يتضاح من الجدول )

حيث جاءت ، ومجموعها بالنساابة ألبعاد االسااتبانة ،ساانوات فأكثر( 10 –ساانوات  10ساانوات إلى أقل من 5 من -ساانوات 5من 

 (0.053وجميعها قيم دالة إحصائيًا عند مستوى داللة )(، 144.942(، )146.951(، )139.283(، )129.327(، )قيمة )ف

 ولمعرفة اتجاه الفروق تم استخدام اختبارLSD الثنائية البعدية كما بالجدول التالي: للمقارنات 

  10سنوات إلى أقل من 5من -سنوات 5اتجاه الفروق على إجمالي االستبانة وأبعادها تبعا لمتغير الخبرة الوظيفية )أقل من 

 للمقارنات الثنائية البعدية: "LSD"اختبار  سنوات فأكثر(، باستخدام 10 –سنوات 

ة الخبرتبًعا لمتغير من المعلمات للمقارنات الثنائية البعدية لعينة الدراسة  "LSD"يوضح نتائج اختبار   (10جدول )

 (.104)ن=الوظيفية 

 المجموعة )ب( المجموعة )أ( البعد
الفرق بين 

 ب( -المتوسطات )أ

الخطأ 

 المعياري
 الداللة اإلحصائية

 سنوات فأكثر 40 األول

 000. 67888. *10.85294 سنوات 1أقل من 

سنوات إلى أقل  1 من

 سنوات 40 من
4.60526* .66133 .000 

 سنوات فأكثر 40 الثاني

 000. 91841. *15.31985 سنوات 1أقل من 

سنوات إلى أقل  1 من

 سنوات 40 من
7.46382* .89467 .000 
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 المجموعة )ب( المجموعة )أ( البعد
الفرق بين 

 ب( -المتوسطات )أ

الخطأ 

 المعياري
 الداللة اإلحصائية

 سنوات فأكثر 40 الثالث

 000. 54076. *9.24081 سنوات 1أقل من 

سنوات إلى أقل  1 من

 سنوات 40 من
4.14638* .52678 .000 

إجمالي 

 االستبانة
 سنوات فأكثر 40

 000. 2.08496 *35.41360 سنوات 1أقل من 

سنوات إلى أقل  1 من

 سنوات 40 من
16.21546* 2.03106 .000 

 05.تعني أن الفرق بين المتوسطات دالة عند مستوى معنوية  *

 ( ما يلي:40يتضح من الجدول )

  سنوات  5من -سنوات 5الخبرة الوظيفية )أقل من توجد فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات أفراد العينة تبًعا لمتغير

 10إلجمالي االستبانة، لصالح المعلمات ذوات الخبرة األعلى من  بالنسبة ،(سنوات فأكثر 10 –سنوات  10إلى أقل من

وذوات  ،سنوات 5ذوات الخبر أقل من و ،فأكثرسنوات  10سنوات، حيث جاءت قيمة الفرق بين متوسطات ذوات الخبرة 

إحصائيًا ، وهما قيمتان دالتان ( على الترتيب16.21546*(، )35.4136*) سنوات 10سنوات إلى أقل من 5من الخبرة

 (0.053عند مستوى داللة )

  سنوات  5من -سنوات 5الخبرة الوظيفية )أقل من توجد فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات أفراد العينة تبًعا لمتغير

سنوات،  10، بالنسبة للبعد األول، لصالح المعلمات ذوات الخبرة األعلى من سنوات فأكثر( 10 –سنوات  10إلى أقل من

 وذوات الخبرة ،سنوات 5ذوات الخبر أقل من و ،فأكثرسنوات  10ت قيمة الفرق بين متوسطات ذوات الخبرة حيث جاء

، وهما قيمتان دالتان إحصائيًا عند ( على الترتيب4.60526*(، )10.85294*) سنوات 10سنوات إلى أقل من 5من

 (0.053مستوى داللة )

  سنوات  5من -سنوات 5الخبرة الوظيفية )أقل من توجد فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات أفراد العينة تبًعا لمتغير

سنوات،  10، بالنسبة للبعد الثاني، لصالح المعلمات ذوات الخبرة األعلى من سنوات فأكثر( 10 –سنوات  10إلى أقل من

 وذوات الخبرة ،سنوات 5ذوات الخبر أقل من و ،فأكثرسنوات  10خبرة حيث جاءت قيمة الفرق بين متوسطات ذوات ال

، وهما قيمتان دالتان إحصائيًا عند ( على الترتيب7.463882*(، )15.31985*) سنوات 10سنوات إلى أقل من 5من

 (0.053مستوى داللة )

  سنوات  5من -سنوات 5الخبرة الوظيفية )أقل من توجد فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات أفراد العينة تبًعا لمتغير

سنوات،  10، بالنسبة للبعد الثالث، لصالح المعلمات ذوات الخبرة األعلى من سنوات فأكثر( 10 –سنوات  10إلى أقل من
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 وذوات الخبرة ،سنوات 5ذوات الخبر أقل من و ،فأكثرسنوات  10حيث جاءت قيمة الفرق بين متوسطات ذوات الخبرة 

، وهما قيمتان دالتان إحصائيًا عند مستوى ( على الترتيب4.14638*(، )9.24081*) سنوات 10سنوات إلى أقل من 5من

 (0.053داللة )

يعزى ذلك  الى ان المعلم ذوي الخبرة الطويلة قد تعامل مع مجموعة من الطالب والحظ تطورهم االكاديمي وتحسنهم في العديد 

أيضااا باحتكاكه مع معلم صااعوبات التعلم قد كون فكرة  ،بات التعلم على تحساان األداء لديهم من المهارات واثر عمل معلم صااعو

طامي، له  الق ما توصاااالوذلك يتفق مع  ،واسااااعة عن الية العمل بينما المعلم المبتدئ  لم تتيح له الفرصااااة  للحصااااول على ذلك

بأن هناك فروقا دالة إحصاااائيا  بين اتجاهات المعلمين نحو برنامج صاااعوبات التعلم تعزى لمتغير الخبرة  ،( بأن6046والقبالي )

( والتي اكدت على ان الخبرة التدريساية تؤثر على مستوى خبرات المعلمين والمعلمات  في فصول  6041كذلك دراساة عقيل ) 

 ذوي صعوبات التعلم  الطالب نحو تدريسالتعليم العام 

ذلك تكون قد أجابت الدراسة على السؤال الرابع من أسئلة الدراسة والذي ينص على ما مدى تأثير متغير الخبرة في وب

 اض؟الريرؤية عينة الدراسة لدرجة وعي معلمات التعليم العام بعمل معلمة صعوبات التعلم في المرحلة الثانوية في مدينة 

 الدراسة:توصيات 

مستوى االتجاهات اإليجابية عند المعلمين والمعلمات من خالل إقامة ورش العمل والدورات : العمل على تعزيز رفع 4

 .التدريبية والملتقيات الثقافية التي تهتم بتعريف صعوبات التعلم

: ضرورة تزويد المعلمين وبشكل دوري بنشرات مفصلة عن مشكلة صعوبات التعلم وبشكل دوري، من أجل بناء ثقافة حول 6

 شكلة والتعامل معها بجدية وعن قناعة تامة هذه الم

 مدرسية، وحفالت ومناسبات3 وإذاعةمن: مجالت مدرسية،  المدارس،: استغالل القنوات اإلعالمية في .

 :العربية المراجع

االبتدائية (3 المشكالت التي تواجه برامج صعوبات التعلم بالمرحلة 6042ابو نيان، إبراهيم بن سعد؛ الجلعود، هيا عثمان3 ) -

 6243-602، (44، ).مجلة التربية الخاصة والتأهيل: مؤسسة التربية الخاصة والتأهيل، مج .بمدارس البنات في مدينة الرياض

تصور مقترح إعداد معلم التعليم العام في التعليم الشامل وفق  (.6046( عبد هللا3باعثمان، شروق طالل، والسديري، نوف  -

 الخاصة ، والتأهيل6)24(،135-165.التربية  3 مجلة60.0 السعوديةرؤية المملكة العربية 

الممارسة لعملية االستشارة واعمل الجماعي بين معلمي التالميذ ذوي صعوبات التعلم ونظرائهم معلمي  زيد3 مستوى البتال، -

 سعود3جامعة الملك  الخاصة،قسم التربية  التربية، 3 كليةالرياضالفصول العادية في المرحلة االبتدائية في مدينة 

اتجاهات معلمي صعوبات التعلم نحو برنامج صعوبات التعلم ومستوى دافعية اإلنجاز لديهم  (6041البلوي، فهد إسماعيل3 ) -

 .3 جامعة مؤتة، األردنمنشورة )ماجستير غير  السعودية( رسالةفي محافظة ينبع بالمملكة العربية 

 60013الجتماعي3 عمان، دار الثقافة للنشر والتوزيع،النفس ا جودت، علمبني جابر،  -
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(3 اتجاهات مديري المدارس في الحكومية والخاصة بمحافظة عمان نحو برنامج صعوبات 6041) عطا3عونية  صوالحة، - 

 4023-411( .)366مجلة الجامعة اإلسالمية للدراسات التربوية والنفسيةالتعلم في غرفة المصادر3 

لية ك عسير3معلمي التعليم العام لخبرات التدريس للطالب ذوي صعوبات التعلم بمنطقة  إدراك (60413علوان3 )عمر  عقيل، -

 خالد3جامعة الملك  الخاصة،قسم التربية  التربية،

ذوي ة في الخدمات التربوية المقدمة للطلبة سيمعلمي المرحلة االبتدائية االسا مشاركة (3 درجة6042منى محمد ) عقيالن، -

 3والنفسيةالعلوم التربوية  ماجستير3 كلية3 رسالة صعوبات التعلم من وجهة نظر مديري مدارسهم ومعلمي غرفة المصادر

 األردن3جامعة عمان 
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  القيمة التنبؤية لتأجيل اإلشباع األكاديمي بتوجهات الهدف )أداء/ إتقان( لدى عينة من طالبات جامعة جدة

The predictive value of academic delay of Gratification with goal orientations 

(performance / mastery) among a sample of Jeddah University students 
 

 نسرين إسماعيل السيد إبراهيم إعداد الدكتورة/

 أستاذ مساعد، علم نفس تعليمي، قسم علم النفس، كلية العلوم االجتماعية، جامعة جدة، المملكة العربية السعودية

Email: Nibrahim@uj.edu.sa  

 0200020050الهاتف: 

 :ملخص البحث

من  لدى عينة توجهات الهدف )أداء/ إتقان(من خالل شباع األكاديمي القيمة التنبؤية لتأجيل اإلهدف هذا البحث إلى الكشف عن 

ن مأدوات البحث تكونت  ،( طالب وطالبة من طلبة كلية العلوم االجتماعية000تكونت عينة البحث من ) طلبة جامعة جدة،

 تكون المقياس في صورته وبعد التحقق من صدقه وثباته توجهات الهدف من إعداد الباحثة،مقياس  مقياس األولال مقياسين،

مقياس والمقياس الثاني هو  ،( إتقان /توجهات الهدف - أداء/توجهات الهدف )  ( عبارة تم توزيعها على بعدين02النهائية من )

( 00ون المقياس من )وتك   الباحثة، ترجمة وتقنين (Bembenutty & Karabenik,  1996)من إعداد  تأجيل االشباع األكاديمي

 .افتراضية مواقف

كان لديها ميل وتوجه نحو  إتقان(، ولكن – )أداءنمطي توجهات الهدف  قد تبنت عينة البحثأن  :الحاليأظهرت نتائج البحث 

 دلت البحث، كذلكلدى عينة  متوسطا   مستوى تأجيل اإلشباع األكاديمي )إتقان(، وجاءأعلى من توجهات الهدف  )أداء(الهدف 

قان( لدى أفراد عينة البحث مرتفعي ومنخفضي تأجيل إتالنتائج على وجود فروق ذات داللة إحصائية في توجهات الهدف )أداء / 

 .كاديميشباع األاإل لصالح مرتفعي تأجيل وذلك شباع األكاديمياإل

شباع مع تأجيل اإل إتقان( – )أداءتوجهات الهدف  بين بُعدي دالة إحصائيا  إلى وجود عالقة ارتباطية موجبة كما توصلت النتائج 

بين الدرجة الكلية لتوجهات الهدف مع تأجيل اإلشباع األكاديمي عند ارتباطية موجبة دالة إحصائيا   ةعالق األكاديمي، وأيضا  

 التنبؤ بتأجيل االشباع األكاديمي من الدرجة الكلية لتوجهات الهدف.  البحث إلمكانيةكما توصل  (،0.00مستوى )

 ( إتقان /أداء ) توجهات الهدف ،تأجيل اإلشباع األكاديمي ،تأجيل اإلشباع الكلمات المفتاحية:
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The predictive value of academic delay of Gratification with goal orientations 

(performance / mastery) among a sample of Jeddah University students 

Dr. Nessrin Ismail Alsaid Ibrahim 

Assistant Professor, Educational Psychology, Department of Psychology, College of Social 

Sciences, University of Jeddah, Kingdom Saudi Arabia 

Abstract: 

    The aim of this research is to reveal the predictive value of academic delay of gratification 

through goal orientations (performance / mastery) for a sample of Jeddah University students. 

The research sample consisted of (110) students from the College of Social Sciences. The 

research tools consisted of two scales, the first scale is the scale of goal orientations prepared by 

the researcher, and after verifying its validity and stability, the scale in its final form consists of 

(26) items distributed in two dimensions (goal orientations / performance - goal orientations / 

mastery). The second scale is the measure of academic delay of gratification prepared by 

(Bembenutty & Karabenik, 1996) which was translated and standardized by the researcher, and 

the scale consisted of (10) hypothetical situations. 

    The results of the current research showed: that the research sample adopted the two types of 

goal orientations (performance - mastery), but it had a tendency and orientation toward the goal 

(performance) higher than the goal orientations (mastery), and the level of academic delay of 

gratification was medium for the research sample. The results also indicated that there are 

statistically significant differences in the goal orientations (performance / mastery) among the 

individuals of the research sample of high and low academic delay of gratification, which is in 

favor of those with high deferring academic gratification. 

  The results also found a positive, statistically significant correlation between the two 

dimensions of goal orientations (performance - mastery) with the academic delay of gratification, 

and a positive statistically significant correlation between the total degree of goal orientations 

with the academic delay of gratification at the level (0.01). The study also found the possibility 

of predicting the academic delay of gratification from the total degree of goal orientations. 

Keywords: Delay of Gratification, Academic Delay of Gratification, Goal Orientations 

(performance / mastery) 
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 :البحثمشكلة مقدمة و

 إلى صلوي يجتهد فالبعض األهداف، تلك إنجاز طريقة في بينهم فيما الطلبة ويختلف تحقيقها، إلى يسعى التي أهدافه طالب لكل 

 ،جهد أقلأيسر واستخدام عن طريق  األهداف تلك إلى الوصول من يتمكن حتى ويؤجل يتباطأ اآلخر بسرعة، والبعض أهدافه

 خاص. بشكل الجامعية وبالدراسة عامة، بالدراسة المرتبطة المختلفة األكاديمية المهام مستوى على ذلك ويظهر

زيادة التحصيل الدراسي و ىمن دور في تحسين مستو اضرورية لما له لإلشباع مهمةكاديمي ممارسة التأجيل األ ىعد القدرة علتو

 توجيه المتعلم نحو تحديد أهدافه وتحقيقها وتنشيط قدرته في التعلم الذاتي. ىلإ واالجتماعية، باإلضافةألكاديمية الكفاءة ا

 (Bembenutty & Karabenick, Academic delay of gratification, 1998, p. 329) بمبينوتي وكاربينيك ويرى

ي األقل الفور األكاديميإلشباع اتأجيل  يعمل على لديه، أيتأجيل الفرص المتاحة  عندما يحاول الفرد االشباع يحدثتأجيل  أن

 .ظاهريا   ذات قيمة أعلىولكنها قيمة من أجل أهداف بعيدة المدى 

نجازاتهم إن موقو  ومتابعة تلك األهداف، ويراقبون أداءهم ويُ فاألفراد يضعون األهداف المناسبة ألنفسهم ويختارون الخطط لتحقيق 

(، 0002:02عاقبون أنفسهم بالنقد عن الفشل الذي يسعون دائما إلى تجنبه )التميمي، يُ  مكاسب، كمابما حققوه من كافئون أنفسهم ويُ 

ين األكاديمية، كما يقوم االشباع بدور الوسيط بله دور مهم في متابعة األهداف كاديمي تأجيل اإلشباع األأن  ىإل بمبينوتي ويشير

 ( P 3 ) Bembenutty ,2004, .دافعية للطالب وأدائهم األكاديميمعتقدات ال

صفحة ، 0002)الزغول،  ويعر ف التلميذ واختياراته لألداء، سلوك تحكم التي الدافعةالعوامل ضمن  الهدف نحو التوجه ويندرج 

 المهام عن فضال لتحقيقها، الجهد من المزيد إليها، وتتطلب لوصولل الفرد مستقبلية يسعى نظرة بأنه الهدف نحو التوجه (002

 نجازها.إ إلى التي يسعى
  

 انهماكوراء  الكامنة األسباب تعكس التي العوامل أحد Goal Orientationالهدفية  التوجهات أن الباحثين من العديد يرى

الهناء  مستوى على وكذلك للطالب، الدراسي التحصيل مستويات في مؤثِّر كعامل أهميتها تبرز التي التعلُّم، عملية في الطالب

 (524، صفحة 0000)القضيب،  .به يتمتعون الذي النفسي

ف تمثيالت عقلية لألشياء التي نرغب في إنجازها والتي تعمل كموجهات توفر الطاقة للسلوك وتحدد  :بأنها الهدفية التوجهات وتُعرَّ

هم أن تؤثر في طريقة اختيار الطلبة لمساقات ما، ويمكنبشكل عام تعكس الرغبة في اإلنجاز وإظهار الكفاءة في نشاط  اتجاهه، وهي

 (002، صفحة 0002)الزغول،  مواقف التحصيل المحددة والعامة. التوجه الدافعي للطلبة في فيها، وتمث لوتحدد خبراتهم 

 على اإلتقان أهداف تركزوتقان، اإل وأهداف األداء أهداف :األهدافبين نوعين من  الهدفية التوجهاتولقد مي ز الباحثين في مجال 

 مواجهة في الدراسة واالستمرار أثناء الجهد وبذل المهمة، في أثناء المشاركة والتحمل العالية والدافعية العمل تحديات تفضيل

 العقبات.

 الفرد ويستدل إظهار قدراته، في والرغبة عليه،التركيز على كيفية حكم اآلخرين  إلى الطالب المتبني الهدف األدائي فيهدفبينما  

)التخاينة،  .صعوبتها أو المهمة سهولة عن النظر بغض النجاح بمستوى تحقيق أو اآلخرين األفراد أداء ضوء في راتهقد على

 (00، صفحة 0002
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أن العمليات الدافعية تؤثر على بحث التالميذ عن التحديات أو تجنبها ومثابرتهم في مواجهة  Dweck (0292)دويك وترى      

 (Dweck, 1986, p. 1041) الصعوبات أو االنسحاب منها واستخدامهم لمهاراتهم أو تنميتها.

أن إلى   (Bembenutty & Karabenick, Academic delay of gratification, 1998, p. 332) ويشير كل من     

الدافعية  رتباط التحصيل بالمحدداتاعلى خالف وذلك ،تفضيل الطلبة لتأجيل االشباع األكاديمي يختلف باختالف توجهات الهدف

لذلك فإن توجهات الهدف للطلبة ألكاديمية،والذي يركز على المعتقدات حول القدرة وقيمة المكافأة أو المهام ا ،لتأجيل االشباع

والتي حددها التراث النفسي بثالثة توجهات للهدف هي: توجه هدف المهمة )االتقان(، وتوجه ،تتعلق بأسباب إقبالهم على التعلم

 نب(.هدف األداء )إقدام( وتوجه هدف األداء )تج

بين تأجيل اإلشباع األكاديمي والتوجه نحو الهدف،حيث كشفت إيجابية وجود عالقة  والدراسات ولقد أكد ت بعض البحوث    

 ،هدف المهمة توجه نم وكل األكاديمي اإلشباع تأجيل بينعن وجود عالقة ارتباطية ايجابية بين  (0000)حسانين،  دراسة

كما تجنب، -اآلداء هدف توجه :من وكل األكاديمي اإلشباع تأجيل بين سالبة رتباطيةا عالقة جدإقدام،كما وُ – اآلداء هدف توجه

إلى وجود عالقة ارتباطية موجبة بين تأجيل اإلشباع والتوجه نحو الهدف بمجاالته الثالثة  (0002)بدر و طه، توصلت دراسة 

  (Bembenutty H. , 2009) بمنبوتي ت دراسةتوصلمن المتميزين وغير المتميزين تحصيليا ،كما  يةلالك عينة البحثلدى 

ن وجدت ،في حيجيل االشباع األكاديمي والمحددات الدافعية لتأجيل االشباع األكاديميبين تأارتباطية موجبه  ةوجود عالق إلى

نجد أن بعض هذه  ،تجنب ( –عدم وجود عالقة بين تأجيل اإلشباع األكاديمي وأهداف األداء ) إقدام  (0000)القضيب، دراسة 

 الدراسات وجدت عالقة إيجابية بين تأجيل اإلشباع األكاديمي والتوجه نحو الهدف في حين وجدت دراسات أخرى العكس.

وخاصة في  ما فترة في األكاديمية لمهامهم التأجيل سلوك لديهم يظهر بةطلال من العظمى الغالبية أن لدراساتا أوضحت ولقد     

تأجيل اإلشباع  ،ويعد ألكاديميا تحصيلهم على تأثيرها لها يكون سلبية عواقب التأجيلهذا  على ويترتب،الجامعية المرحلة

 بصورة تكراره فإن لدى الطلبة الشائعة الظواهر من يعد من أنه الرغم األكاديمي،وعلى بالمجال الخاصة السمات األكاديمي أحد

 وعواقب سلبية توابع له أن للفرد،كما واإلنفعالى العقلي والمعرفي األداء على سلبية آثار من له يكون قد مشكلة لما يمثل مستمرة

 .وواجباتهم الدراسية إلى وقت آخر األكاديمية مهامهم تأجيل يعتادون الذين الطالب على خطيرة

ن الفروق ع البحث، والكشفلدى عينة  ف على مستوى تأجيل اإلشباع األكاديمي وتوجهات الهدفلذلك يهدف البحث الحالي للتعر  

عة العالقة عن طبي األكاديمي، والكشففي توجهات الهدف )أداء/ إتقان( لدى أفراد عينة البحث مرتفعي ومنخفضي تأجيل االشباع 

 إمكانية التنبؤ بتوجهات الهدف من تأجيل االشباع األكاديمي نعكشف االرتباطية بين توجهات الهدف وتأجيل اإلشباع األكاديمي وال

 .عينةاللدى أفراد 

 :البحثأسئلة 

 التالية:يحاول البحث الحالي اإلجابة عن التساؤالت  

 البحث؟لدى أفراد عينة  األكاديمي وتأجيل االشباع توجهات الهدف مستوى ما .0

يل جراد عينة البحث مرتفعي ومنخفضي تأهل توجد فروق ذات داللة اجصائية في توجهات الهدف )أداء / اتقان( لدى أف .0

 االشباع األكاديمي؟

 البحث؟لدى أفراد عينة  ما طبيعة العالقة االرتباطية بين توجهات الهدف والتأجيل األكاديمي لالشباع .3

 البحث؟لدى أفراد عينة من توجهات الهدف )أداء / اتقان(  شباع األكاديميتأجيل اإلبن التنبؤ هل يمك .5
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 :البحثأهداف 

 إلى:الحالي  بحثهدف الي

 .بحثتوجهات الهدف لدى أفراد عينة ال مستوىالتعرف على  .0

ف على مستوى .0  .البحثتأجيل االشباع األكاديمي لدى أفراد عينة  التعر 

جيل االشباع أتقان( لدى أفراد عينة البحث مرتفعي ومنخفضي تإالفروق في توجهات الهدف )أداء / الكشف عن  .3

 .األكاديمي

 .لبحثالدى أفراد عينة اء/اتقان( توجهات الهدف )أدتأجيل اإلشباع األكاديمي وطبيعة العالقة االرتباطية بين الكشف عن  .5

ف على  .2  .البحثأفراد عينة بتأجيل اإلشباع األكاديمي من توجهات الهدف )أداء / اتقان( لدى إمكانية التنبؤ التعر 
 

  البحث:مصطلحات 

 Goal Orientations الهدف:.توجهات 1

نوع من أنواع النشاطات العقلية المرتبطة بالنجاح أو الفشل إضافة  إلى أنها أحد بأنها  (Gamze , 2017, p. 35) يعرفها

ة واالنخراط مختلفة للمشارك األدائية، ويمتلك األفراد أسبابا  المتغيرات التي توجه تنظيم األنماط السلوكية لألفراد في المواقف 

 فة. في المهمة المعطاة له مما يؤكد أنهم يتبنون توجهات هدفية مختل

 (،اتقان-مقياس توجهات الهدف )أداء لبة في األداء علىصل عليها الطاالدرجة التي تح الحالية: بأنهاوتعرف إجرائيا في الدراسة 

 ويشتمل على بعدين هما:

 : ويعني الرغبة في الحصول على أحكام إيجابية حول الكفاءة مقارنة باآلخرين. )إقدام( توجه األداء

 ويعني الرغبة في تطوير الكفاءة وزيادة المعرفة والفهم من خالل بذل الجهد.  )إقدام(: توجه اإلتقان

 Academic Delay of Gratification . تأجيل االشباع األكاديمي:0

مكافآت أو بلوغ أهداف أكاديمية ويقصد به تأخير فرص اإلشباع الفورية المتاحة من أجل الحصول على   (0009)حسن،  يعرفه 

 بعيدة مؤقتا، ولكنها ذات قيمة عالية.

 .ويعبر عنه إجرائيا بأنه الدرجة التي يحصل عليها الطالب/الطالبة في مقياس تأجيل اإلشباع األكاديمي
 

 النظري:اإلطار 

 في تحقيق مجموعة من المزايا المكونة لنفسه، تسهماألهداف التي يضعها الفرد ن حيث أ الهدف هو ما يسعى الفرد إلى تحقيقه،

تيجيات وتعمل على تطوير استرا الجهد وتزيد المثابرة، ننشدها، وتحرككونها توجه انتباهنا إلى المهمة التي  اإلنجاز، فيلدافعية 

الة، أيتصبح االستراتيجيات القديمة غير  جديدة، عندما زي سلوك اإلنجاأن تحديد األهداف يلعب دورا  مهما  في تحفيز ال فع 

 (2، صفحة 0002)التخاينة،  وتحريكه والمحافظة على استمراريته.

الهدفية إلى سعي األفراد لتعزيز معارفهم ومهاراتهم وكفايتهم وهي بناء نفسي ينطوي على اتجاهات  مصطلح التوجهاتويشير 

 (255، صفحة 0005)غباري، ضمر، و نصار،  وسلوكيات تتعلق باإلنجاز، كما تعد مؤشرا  قويا  لسلوك األفراد وأدائهم.
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 األهداف بمثابة تعمل التعلُّم، حيث عملية إزاء الطالب جانب من المدركة المقاصد أو بأنها: األهداف الهدفية التوجهات وتُعرَّف

استخدامها، سيتم  التي التعليمية االستراتيجيات وطبيعة ،المبذول، والمثابرة الجهد حجم بشأن قرارات الطالب خالله من يتخذ إطار

 (524، صفحة 0000)القضيب،  .المعلومات بمعالجة الخاص العمق ومدى

الطالب  إتقان، ويهدفهدف أدائي وهدف  وهي:األهداف  توجهات ين منيرئيس نمطينأن هناك  (Dweck, 1986) وترى دويك

 حين ، فيبهامحاولة الفرد إلظهار قدراته وعدم فقدان الثقة  عليه، وكذلكالمتبني للهدف األدائي إلى التركيز على حكم اآلخرين 

ريق تحسين عن ط إلى تحسين أدائه وتطوير كفاءته ذاته، ويسعىم الطالب المتبني لهدف اإلتقان في التعل م من أجل التعل   يرغب

 .ت وال يستسلم بسرعةيبحث عن المواقف التي تشكل تحدي بالنسبة له ويثابر عند مواجهة الصعوبا قدرته، كمامستوى 

 مواقف مع التعامل وايجاد جديدة اترمها طريق اكتساب عن الفرد كفاءة تنمية على ف توجهات أهداف االتقان بأنها العملعر  تو

 محببة أحكام على للحصول السعي من خالل الذات قيمة وثبات كفاءة ف توجهات أهداف األداء بأنها استعراضر  كما تعجديدة، 

 (02، صفحة 0009)لقصاص،  السلبية األحكام وتجنب

م أعمالهم تقييويكون الذات المدركة  وفعالية النجاح،فالطلبة الذين يتوجهون نحو أهداف اإلتقان يعتقدون بامتالكهم لمعطيات 

ثيرة المهام الم الكيفي في التعلم والرغبة في أداءعالوة على ذلك يركزون على الجانب  ،وكفاءاتهم على أساس معايير الذات

 .األداء بعملية التعلم عندما يدركون أن البيئة التعليمية تشجع على االندماج في ويستمتعون للتحدي،
 

ية، الخارج وأساس تعلمهم هو المعايير تقييم القدرة، باآلخرين، والسيماف األداء فمعتقداتهم مشتقة من المقارنة اهدأ وأما ذو

أنهم يرغبون دائما في التقييم الموجب من قبل  في تحقيق النجاح بأقل جهد، وربما بغرض الشهرة بين زمالئهم أو ويرغبون

، صفحة 0004)الباز و محمود،  .العليا كاالستنتاج واالستدالل والتفكير اإلبداعي ت التفكيرااآلخرين، لذلك ال يهتمون بمهار

042) 

جموعة من موأقرانهم الذين يتوجهون نحو األداء في ضوء  اإلتقانالذين يتوجهون نحو  طلبةرف على الالتع   علمونيستطيع المو

 (042-043، الصفحات 0004)الباز و محمود،  التالي:الجدول رات متضمنة في المؤش

الذين يتوجهون نحو األداءالتالميذ  تقانالتالميذ الذين يتوجهون نحو اإل   

 اعتقاد مستمر بفعالية الجهد المبذول اعتقاد منخفض بفعالية الجهد المبذول

 النتائج والمهمةانتباه مشتت بين الهدف القلق عن 

 .اإلستراتيجية غير المرتبطة بانجاز المهمة

انتباه مركز على إتمام المهمة وانجازها بالقدرة 

 ة.ففي استخدام االستراتيجيات المختل والجهد، والتنوع

تأثير سلبي يتداخل مع الصالبة أو إنه يسمح 

 باالنسحاب

 واالستسالم.

يجابي ينمي التوجه نحو المهمة ويساعد على إتأثير 

 .التحدي

يعتقدون أن القدرة تتحسن من خالل العمل الجاد  تعديلهايعتقدون أن القدرة سمة ثابتة وغير ممكن 

 والمعلومات والمهارات اإلضافية.

 االجتماعي، المكافآت، الضغطدافع خارجي مثل 

 العقاب.

 .دافع داخلي مثل الحاجات والميول واالستطالع
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 يحققونهيقيمون أدائهم من خالل التقدم الذي  يقيمون أدائهم من خالل المقارنة باآلخرين.

يرضون عن أدائهم إذا حاولوا بجدية حتى إذا أدت  يرضون عن أدائهم فقط في حالة نجاحهم.

 إلى الفشل جهودهم

التعلم، يرون األخطاء جزء عادي ومفيد في عملية  يرون األخطاء كدليل على الفشل والعجز ومثيرة للقلق

 كمساعدة في تحسين األداء. ويستخدمونها

 يرون معلميهم كمرشدين يساعدونهم على التعلم كمحكمين أو معاقبينيرون معلميهم 

 محور انتباههم عملية التعلم. محور انتباههم المقارنة باآلخرين

 لمعنى(ايستخدمون إستراتيجية تعلم فعالة )التعلم ذو  يستخدمون استراتيجيات تعلم غير جيدة مثل التقليد

 الصعوباتيثابر في وجه  يستسلم بسرعة للصعوبات

 

ه الهدف من أكثر المصطلحات أهمية وتأثيرا  في مجال الدافعية نحو  تحتل األهداف مكانة هامة في  التعلم، حيثولقد اعتبر توج 

 تعلم ونمالدافعية والسلوك خاصة اإلنجاز التحصيلي، وتوصف بأنها توجهات نحو التحصيل فضال عن كونها تعكس معتقدات ال

 (20، صفحة 0002)مجنح،  .همالمرتبطة بتحقيق نجاح

لتحقيق أهداف بعيدة المدى  الصلة، وذلكويحتاج المتعل مون لتحقيق النجاح المزيد من االنهماك في األنشطة األكاديمية ذات 

 من المنشودة،وأهداف ذات قيمة بالنسبة لهم، ويتطلب ذلك تجاوز اإلشباعات أو المكافآت الفورية، وذلك للوصول إلى األهداف 

 خالل ما يُعرف بتأجيل اإلشباع األكاديمي.
 

   Delay of Gratification تأجيل اإلشباع

ولقد  خيرة،من قبل الباحثين في اآلونة األ ناولها بكثرةت والتي تم المفاهيم الحديثة نسبيا  تأجيل اإلشباع من أكثر  مصطلح تبريع

فه بأنه كفاءة الشخص في ضبط االستجابات الفردية للمؤثرات الخارجية  (Seligman & Duckworth, 2005, p. 939) عر 

الرغم من اهتمام الباحثين بتأجيل اإلشباع كمفهوم عام إال أنهم بعد ذلك اهتموا بالجانب  وعلىالشخصية، وذلك لتحقيق األهداف 

 األكاديمي لتأجيل اإلشباع.

 Delay of Gratification   Academicاإلشباع األكاديمي تأجيل 

ثل ) ية والتي تتطلب نظرة بعيدة المدى متم االهتمام بتأجيل اإلشباع األكاديمي وذلك لتـأثيره المباشر في إنجاز األهداف األكاديم

األداء المميز في االختبارات ( للتخرج من الحياة الجامعية بتقييم عال،ولتحقيق ذلك يستوجب تجاوز الشعور بالمتعة بمزاولة 

ستخدم يُ و (Pintrich, 2000, p. 543)والتواجد في المختبرات وغيرها (  -نشاطات أخرى أكاديمية مثل ) زيارة المكتبات 

قيق أن تتزايد فرص تح من خالل اإلشباع األكاديمي وذلك ألنه من الممكن،األكاديمي تأجيل اإلشباع األكاديمي بكثرة في المجال

ا أكثر،وخاصة األهداف األكاديمية    (Abd-El-Fattah & AL-Nabhani, 2012, p. 94 )   التي تتطلب وقت ا وجهد 

حقيق أهداف والعائدة من ت تأجيل المكافآت القريبة المنال علىالفرد  على أنه قدرةتأجيل اإلشباع األكاديمي مفهوم  فيعرتم ت ولقد

 , .Bembenutty H) أهداف أكاديمية بعيدة المدى نسبيا  لكنها أكثر قيمة. أجل تحقيقوذلك من  أكاديمية قصيرة المدى،

Academic Delay of Gratification and expectancy Value, 2008, p. 196)  
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 قدم على السلوك الذييُ الفرد من خالل هذا التأجيل  الفرد، وأنن تأجيل اإلشباع األكاديمي ينبع من داخل أ (0000)محمد، وترى 

يتجنب السلوك الذي يرى أنه مغري من الناحية  المعرفية، كمامهم من الناحية  االنفعالية، ولكنهيرى أنه غير جذاب من الناحية 

 يسعى إليه.االنفعالية إذا كان يعيق تحقيق الهدف الذي 

  ال  منك إشباعاتهم، ويشيررة على تأجيل دالحظ أن هناك عددا  من الخصائص والصفات المشتركة بين الطلبة الذين لديهم القوي  

(Karabenick, Bembenutty, & Lin, 2001, p. 17)  إلى أن الطلبة الذين لديهم الرغبة في تأجيل اإلشباع األكاديمي

 يستطيعون التركيز في المهام وقادرون على تجنب أي عوامل مشتتة قد تعيقهم عن إكمال مهامهم.

 لذاتيعل م اعلى الت المعرفية، كالقدرةأن تأجيل اإلشباع األكاديمي يتطلب العديد من المهمات  (0222)كما يرى كارابينك وبمبنوتي 

كالتخطيط والتنظيم للمهمات المطلوب إنجازها وتقييمها وفقا   وراء معرفية، ما األولويات، ومهارات القرار، وترتيبواتخاذ 

، 0004ربابعة، )ال إلى مهمات انفعالية كالقدرة على ضبط االنفعاالت وتنظيمها وتأجيل إشباعها. بها، باإلضافةللمكافآت المرتبطة 

 ويرى بمبنوتي إلى أن الطالب األكثر تنظيما  ذاتيا  واألكثر دافعية على األرجح أكثر قدرة على تأجيل اإلشباع (420صفحة 

  (0002)السنيدي و المزيرعي، 

 التالي:على النحو  إشباعاتهم ويمكن تلخيص خصائص وصفات الطلبة الذين لديهم القدرة على تأجيل

 يتميزون بدرجة عالية من التنبؤ. .0

 على تنظيم الذات. عالية، والقدرةكفاءة ذاتية  .0

 أي عوامل مشتته. إرادي، وتجنبقدرة عالية في التركيز بشكل  .3

 يستطيعون تنشيط خططهم واستراتيجياتهم اإلرادية بهدف تجاوز المواقف المغرية داخل الغرفة الصفية. .5

، )الذيابات يدرسون بجد إلثبات قدراتهم. التحدي، لذانوعا  من  فائدة، ويجدونيعتبرون المحتوى الدراسي أكثر  .2

 (2، صفحة 0002

نموذج الصراع ونموذج القيمة  :هناك إطارين نظريين يلعبان الدور في فهم السلوك في مواقف تأجيل اإلشباع هماو

المتوقعة،ويعتمد نموذج الصراع على مبحث التحليل النفسي،إذ يصور هذا النموذج السلوك المؤجل كُمخرج للصراع األولي 

في الشخصية والذي يحدث بين الدوافع أو الغرائز غير المسيطر عليها والخاصة باإلشباع الحالي ) مبدأ السعادة (،وبين 

عليها وتأجيلها ) مبدأ الواقع (،أما االتجاه اآلخر الخاص الحقيقية التي تضغط للتحكم بتلك الدوافع والسيطرة االعتبارات 

بالقيمة المتوقعة،فينظر للسلوك المؤجل بأنه كبح أو كف للسلوك يتأتى من خالل تقويم الفوائد لبدائل الفعل،أي يشار إليه 

  (222، صفحة 0009)الشمري و الدلوي،  بمصطلح القيم الموضوعية للمخرجات.

الة للكشف عن مستوى الدافعية األكاديمية من أجل  يمكن القول بأن ما سبقم تأجيل اإلشباع األكاديمي عملية تعليمية فع 

ة تأجيل اإلشباع استراتيحية إرادية يستخدمها الطلب المدى، ويُعدالحصول على مكافآت بعيدة المدى بدال  من المكافآت قصيرة 

 (2، صفحة 0002)الذيابات،  هذه األهداف على االنشغال بالبدائل والنشاطات الملهية. األكاديمية، وتساعدلنيل أهدافهم 
 

 :السابقة الدراسات

 الهدف والتحصيل وتوجهات الدافعية ومحدداته األكاديمي اإلشباع تأجيل بين العالقة في البحث (0000)حسانين،  تناولت دراسة

 ،المستقلة خالل المتغيرات من األكاديمي للتحصيل تنبؤية لمعادلة التوصل ،وكذلكبنها جامعة طالب من عينة لدى األكاديمي

-األكاديمي اإلشباع تأجيل مقياس الدراسة أدواتملت ش ،التربية كلية طالب من وطالبة طالبا 379 من النهائية الدراسة عينة تكونت
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هدف  توجه :من وكل األكاديمي اإلشباع تأجيل بين موجبة إرتباطية إلى وجود عالقة الدراسة نتائج توصلت.الهدف توجهات مقياس

 . األكاديمي والتحصيل " النجاح توقع – الفائدة – األهمية – الولع " الدافعية المحددات ،إقدام– اآلداء هدف توجه ،المهمة

 العواقب) الدافعية ومحددى تجنب -اآلداء هدف توجه :من وكل األكاديمي اإلشباع تأجيل بين سالبة رتباطيةا عالقة جدكما وُ 

 فى المستقلة المتغيرات مجموعة خالل من األكاديمي تنبؤية للتحصيل معادلة لىإ الدراسة توصلت كما ،) الوقت/الجهد – السلبية

 .الدراسة
 

إلى معرفة أساليب الهوية السائدة،ودرجة التأجيل األكاديمي  (0002)الزبيدي، كاظم، و البلوشي، هدفت دراسة كما 

ع من إمكانية التنبؤ بالتأجيل األكاديمي لإلشبالإلشباع،وطبيعة الفروق في أساليب الهوية وفقا  لمتغيري النوع والمرحلة،ومدى 

الثاني  –طلبة الصفين ) الحادي عشر من  ( طالب وطالبة  522ة من ) الكلي  عينة الالهوية والنوع والمرحلة،تكونت  خالل أساليب

اليب والتي تقيس أربعة أس قائمة أساليب الهوية لبيرزونسكي :من الدراسة أدواتتكونت  عشر ( وطلبة الجامعة في سلطنة عمان،

 للهوية ) المعلوماتي والمعياري والتجنبي والملتزم ( ومقياس التأجيل األكاديمي لإلشباع.

اديمي التأجيل األك متوسط، وجاءتوصلت النتائج إلى أن مستوى األسلوب الملتزم مرتفع في حين مستوى األساليب األخرى 

هي  ( متغيرات ديمغرافية2إمكانية التنبؤ بالتأجيل األكاديمي لإلشباع من خالل ) تم التوصل إلى مرتفع، كمالإلشباع بمستوى 

 .المعلوماتي(األسلوب  –متغير النوع ذكور –األسلوب التجنبي –األسلوب المعياري  –الملتزم  )األسلوب
 

 األكاديمي اإلشباع وتأجيل الهدفية والتوجهات التعلُّم في االنهماك بين العالقة معرفة إلى (0000)القضيب، دراسة  هدفتكما 

من عشوائيا   اختيرت( طالبة 322)   عينة الدراسة من ألفتتالرحمن، عبد بنت نورة األميرة بجامعة الصحية الكلية طالبات لدى

وصلت ت وتأجيل اإلشباع األكاديمي، الهدفية،والتوجهات  االنهماك في التعل م، :الكليات الصحية،تم استخدام ثالثة مقاييس هي

أن مستوى االنهماك في التعل م جاء أعلى من المتوسط،وكان متوسط االنهماك المعرفي هو األعلى لدى أفراد العينة،ثم الدراسة 

رت كما أظهكاديمي،االنهماك االنفعالي وأخيرا  االنهماك السلوكي،كما أظهر أفراد العينة مستوى مرتفعا  من تأجيل اإلشباع األ

إقدام،ووجدت عالقة إيجابية بين تأجيل  – النتائج وجود عالقة إيجابية بين االنهماك في التعل م وأهداف التمك ن،وأهداف األداء

التجنب،كما كشفت  –اإلشباع وأهداف التمك ن،وعدم وجود عالقة بين تأجيل اإلشباع األكاديمي وأهداف األداء بنوعيها اإلقدام 

 انية التنبؤ باالنهماك في التعلم من خالل أهداف التمكن وأهداف األداء.عن إمك
 

إلى تقصي نمط الهدف لدى طلبة   (Fouladchang,, Marzooghi, & Shemshiri, 2009) هدفت دراسة فاولدشانغ

 )            الجنس (،ولقد تكونت عينة الدراسة من  –البكالوريوس وذلك في جامعة شيراز بإيران،ومدى تأثره بمتغيرات ) المعدل 

ط مطالبا  وطالبة ( تم تطبيق استبانة تقصي نمط توجه األهداف.دلت النتائج إلى أن كل من المعدل والجنس يؤثران في ن ٢٠٣

األهداف،حيث تبي ن أن الذكور أكثر اختيارا  ألهداف األداء من اإلناث، كذلك تبي ن أن الطلبة من ذوي المعدالت المرتفعة يميلون 

 إلى تبني أهداف اإلتقان أكثر من ذوي المعدالت األخرى.

خالل  منبالتحصيل األكاديمي  التنبؤ إمكانية إلى (Cayubit, Cadacio, Chua, & Faeldon, 2016) دراسة هدفتأيضا  

طالب ا من  (0000)كونت عينة الدراسة من ولقد تإلى االنتماء(،  األكاديمي، والحاجةاإلشباع  )تأجيل التالية متغيرات الدراسة

 وعامة.مدارس ثانوية خاصة  الفلبينية، ومنطالب المدارس الثانوية 

http://www.ajrsp.com/


 م 2022-5-5| تأريخ اإلصدار:  لسابع والثالثونالمجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار ا

     

 

   www.ajrsp.com                                                                                                                    253 

 ISSN: 2706-6495 

 
التنبؤ بالتحصيل م ت األكاديمي، ولكنالتحصيل األكاديمي بشكل إيجابي من خالل تأجيل اإلشباع ب التنبؤعن إمكانية النتائج  كشفت

من خالل الحاجة إلى االنتماء، وهو مؤشر على قدرة طلبة المدارس الثانوية على تحديد أولويات األهداف  يسلب األكاديمي بشكل

 الخاصة بهم.

اتي األكاديمي ، التنظيم الذتأجيل اإلشباع  إلى دراسة العالقة بين المتغيرات التالية )  (Bembenutty H. , 2009) هدفت دراسة

 ( طالبا  جامعيا . 020للتعلم ، النوع ، القيمة المتوقعة (،تكونت عينة الدراسة من ) 

ارنة ببدائل عدم التأخير( له تأثير رئيسي على رغبة الطالب لبدائل التأخير )مق لجهد واألهميةأظهرت النتائج أن إدراك الطالب ل

وجد أن هناك تأثير للتفاعل بين النوع واستراتيجيات الحد من اإلجهاد على تأجيل اإلشباع  األكاديمي، كمافي تأجيل اإلشباع 

 األكاديمي.
 

ف على طبيعة عالقة تأجيل اإلشباع األكاديمي بكل من التفكير الناقد إلى  (0002)السنيدي و المزيرعي، دراسة  تهدفو التعر 

( طالب وطالبة من جامعة القصيم. وخرج 000)تكونت العينة من  ووجهة الضبط والتحصيل الدراسي لدى طالب جامعة القصيم.

 لقصيم، ُوجدتاي والتفكير الناقد لدى طالب جامعة البحث بالنتائج التالية: لم توجد عالقة ارتباطية دالة بين تأجيل اإلشباع األكاديم

فروق دالة بين ذوي وجهة الضبط الخارجية وذوي وجهة الضبط الداخلية في القدرة على تأجيل اإلشباع األكاديمي لدى طالب 

يل ي والتحصجامعة القصيم لصالح ذوي وجهة الضبط الداخلية.كما وجدت عالقة ارتباطية موجبة بين تأجيل اإلشباع األكاديم

الدراسي لدى طالب جامعة القصيم. ولم توجد فروق دالة في القدرة على تأجيل اإلشباع األكاديمي ترجع الختالف التخصص 

والمستوى الدراسي لدى طالب جامعة القصيم، بينما توجد فروق دالة في القدرة على تأجيل اإلشباع األكاديمي ترجع الختالف 

 لبات.الجنس، والفروق لصالح الطا
 

إلى الكشف عن أثر برنامج تدريبي على استراتيجيات التعلم المنظم ذاتيا  في تأجيل اإلشباع  (0002)غريب،  هدفت دراسة

الدراسة أدوات  ( طالبا ،29األكاديمي والتوجهات الهدفية لدى طلبة الصف الثامن األساسي بمدينة إربد،تكونت عينة الدراسة من )

برنامج تدريبي على استراتيجيات التعلم المنظم ذاتيا  ) من إعداد الباحث (،مقياس تأجيل اإلشباع األكاديمي لبيمبنوتي  :هي

وأشارت نتائج الدراسة إلى وجود فرق دال إحصائيا   (2013) (،مقياس التوجهات الهدفية ألبو غزال وآخرون( 1998 وكارابينيك

 إقدام(، –باع في المجال األكاديمي، وأبعاد مقياس التوجهات الهدفية )أهداف اإلتقان(، و)أهداف األداء على مقياس تأجيل اإلش

كما وجد أثر مرتفع جدا  للتدريب على استراتيجيات التعلم المنظم ذاتيا  في  إحجام( لصالح المجموعة التجريبية، –و)أهداف األداء 

 .رتفع للتدريب على استراتيجيات التعلم المنظم ذاتيا  في توجهات األهدافتأجيل اإلشباع األكاديمي، كما وجد أثر م
 

لى فحص القدرة على تأجيل اإلشباع األكاديمي وعالقتها بالتوجهات الهدفية والتحصيل إ (0005)العطيات، هدفت دراسة 

( 529الكلية والنوع االجتماعي للطالب. تكونت عينة الدراسة من ) األكاديمي، ومعرفة مدى اختالف هذه القدرة باختالف نوع

مقياس تأجيل اإلشباع األكاديمي المطور من قبل وارد  :أدوت الدراسة طالبا وطالبة من طلبة جامعة الحسين بن طالل في األردن.

نتائج الوقد أشارت (   ( Midgely,1996 التوجهات الهدفية المطور من ميدجلي وزمالؤه ومقياس (Ward, 1989) وزمالؤه

إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية في القدرة على تأجيل اإلشباع األكاديمي تعزى إلى متغيري نوع الكلية والنوع االجتماعي 

 لم، لتعوالتفاعل بينهما. كما أشارت النتائج إلى وجود عالقة ارتباطية بين القدرة على تأجيل اإلشباع األكاديمي وأهداف ا
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تجنب. -في حين لم تشر النتائج إلى عدم وجود عالقة ارتباطيه بين القدرة على تأجيل اإلشباع األكاديمي وأهداف أداء وأهداف أداء

 .باإلضافة إلى ذلك فقد أشارت النتائج إلى وجود عالقة ارتباطيه بين القدرة على تأجيل االشباع األكاديمي والتحصيل األكاديمي
 

تأجيل اإلشباع وعالقته بالتوجه نحو الهدف لدى الطلبة المتميزين وغير المتميزين،  دراسةإلى  (0002)بدر و طه،  استهدف بحث

ل مقياس تأجيقام الباحثان بإعداد أدوات البحث وهي: ( طالبا وطالبة اختيروا باألسلوب العشوائي. ٠٠٠إذ بلغ عدد أفراد العينة )

( فقرة وبثالثة عوامل،وتشير أهم نتائج البحث إلى إن ٣٠( فقرة،وبمقياس التوجه نحو الهدف مكون من )٣٠اإلشباع مكون من )

عينة البحث الكلية يتمتعون بالقدرة على تأجيل اإلشباع، وإن هناك فرق ذو داللة إحصائية في تأجيل اإلشباع ولصالح الطلبة غير 

بحث الكلية لديهم توجه نحو الهدف وإن ليس هناك فرق ذو داللة إحصائية بين الطلبة المتميزين وغير المتميزين، كذلك إن عينة ال

داللة إحصائية بين تأجيل اإلشباع والتوجه نحو الهدف  تالمتميزين، وتوصلت الدراسة إلى وجود عالقة ارتباطية موجبة وذا

 .بمجاالته الثالثة لدى عينة البحث الكلية

تائج بعض وقد أثبتت نيتبناها الطلبة، أن العديد منها هدف إلى استطالع طبيعة األهداف التي نجد لدراسات السابقةمن استعراض ا 

الدراسات صحة استخدام نظرية التوجهات الهدفية لفهم وتعزيز األنماط السلوكية  التكيفية في التعلم،وتبحث التوجهات الهدفية في 

أهداف األداء وتركز على  :المتعلقة باإلنجاز،وقد ميزوا بين نوعين من التوجهات الهدفيةفي األنشطة أسباب مشاركة األفراد 

كما وجدت بعض الدراسات انتشار تأجيل اإلشباع األكاديمي وتركز على تنمية المهارات والقدرات، إظهار القدرة وأهداف اإلتقان

الشباع تأجيل االتوجهات الهدفية و الدراسات نحو دراسة العالقة بينه القليل من تلك توج  كما ،لدى الطلبة وخاصة طلبة الجامعة

هذا ل مما يضفي أهميةوهل يمكن التنبؤ بتأجيل اإلشباع األكاديمي من خالل التوجهات الهدفية، ،ة الجامعةباألكاديمي لدى طل

 .البحث
 

 :البحثمنهج 

لوصول تبعا  لطبيعة البحث والنتائج المراد ا البحث، وذلكلإلجابة عن تساؤالت  المنهج الوصفي االرتباطيالحالي  لبحثا ستخدما 

 إليها.

 :بحثعينة ال

( 09.9بمتوسط عمري ) ،جدةبمدينة  -جامعة جدة كلية العلوم االجتماعية ببة ( طالب وطالبة من طل000من )بحث عينة التكونت 

 :العينة ،ويوضح الجدول التالي خصائص(0.42عام وانحراف معياري )

 خصائص العينة ( 1جدول )

 التخصص المتوسط العدد 

 خدمة اجتماعية تاريخ علم نفس

 00 09 03 09.2 20 طالبات

 02 02 04 09.2 59 طالب

 34 33 50 09.9 000 المجموع 
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 :بحثأدوات ال

 األكاديمي.مقياسين هما مقياس توجهات الهدف ومقياس تأجيل اإلشباع  بحثشملت أدوات ال 

طالع على األدب النظري اإلبعد وذلك مقياس توجهات الهدف  أعدت الباحثة الباحثة(إعداد  )من .مقياس توجهات الهدف0

االتي تناولت توجهات الهدفقواعد البيانات العربية واألجنبية ضمن والدراسات السابقة  اييس االطالع على بعض المقب ، وأيض 

 تقيس توجهات الهدفالعربية واألجنبية التي 

(Jaakkola, Ntoumanis & Liukkonen, 2016; Elliot & Church, 1997; Skaalvik, 1997; VandeWalle, 

( عبارة تقيس توجهات 05)شمل البعد األول  ،( عبارة تم توزيعها على بعدين09) من ون المقياس في صورته األولية؛ وتك  (1997

والمقياس من نوع ليكرت ذي تدريج خماسي،  ،إتقان-الهدف( عبارة تقيس توجهات 05) على كما شمل البعد الثاني ،أداء-الهدف 

، 0، غير موافق = ٢، غير متأكد = 5، أوافق = 2يجيب عنها المفحوص بإختيار أحد االختيارات كاآلتي: ليس أوافق بشدة= 

 تم حساب دالالت الصدق والثبات. ثم ،0غير موافق بشدة = 

 : لمقياسصدق ا

 بجامعة جدة وجامعة الملك عبد العزيز النفس علم في المحكمين المختصين ( من4على ) عرض المقياس : تمكمينصدق المح أ.

 لعينة، وتمامن حيث الصياغة العلمية والفئة العمرية ألفراد  تقيسه، ومناسبتها الذي إلى البعد العباراتبداء آرائهم حول انتماء إل

من  التعديالت بعض فقرتين، وإجراءحذف  المحكمين اقترح وقد، %92 عن يقل ال بحيث المحكمين بين االتفاق معامل اعتماد

 . فقرة( 02تكون المقياس في صورته النهائية من ) وعليه وتم التعديل في ضوئها حيث الصياغة،

تم  باستخدام معامل ارتباط بيرسونو ،طالب وطالبة (22: تم  تطبيق المقياس على عينة استطالعية قوامها )الداخلي االتساق ب.

يم معامالت تم حساب ق إليه، كماالدرجة الكلية للبعد الذي تنتمي وعبارة من عبارات المقياس  بين كلقيم معامالت االرتباط حساب 

كما تم حساب معامل االرتباط بين الدرجة الكلية لكل بعد  عبارة من عبارات المقياس بالدرجة الكلية للمقياس، بين كلاالرتباط 

 ( يوضح ذلك.0والجدول )والدرجة الكلية للمقياس، 

 االرتباط لكل عبارة بالدرجة الكلية للبعد الذي تنتمي إليه تمعامالقيم ( 2جدول )

 م البعد
الدرجة 

 الكلية للبعد

الدرجة الكلية 

 للمقياس
 م البعد

الدرجة الكلية 

 للبعد

الدرجة الكلية 

 للمقياس

اء
أد
ف 
هد
 ال
ت
ها
ج
تو

 

0 . 60** .74** 

ن
قا
 أت
ف
هد
 ال
ت
ها
ج
تو

 

05 . 59** .63** 

0 .67** . 67** 02 .68** .66** 

3 .56** .69** 02 .65** . 69** 

5 . 64** .75** 04 .57** . 76** 

2 . 66** .67** 09 .71** . 77** 

2 . 67** .61** 02 .56** .69** 

4 .65** .59** 00 .58** .72** 

9 .71** .48** 00 .78** .75** 

2 .65** .68** 00 .64** .69** 
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 م البعد
الدرجة 

 الكلية للبعد

الدرجة الكلية 

 للمقياس
 م البعد

الدرجة الكلية 

 للبعد

الدرجة الكلية 

 للمقياس

00 .62** .64** 03 .77** .78** 

00 .68** .67** 05 .57** .77** 

00 .72** .59** 02 .65** .71** 

03 .81** .75** 02 .71** .75** 

 **89. الدرجة الكلية للبعد **77. الدرجة الكلية للبعد

 

،كما امتدت قيم ( 0.90 – 0.22قيم معامالت االرتباط كل فقرة بالدرجة الكلية للبعد قد تراوحت ) ( أن 0من الجدول ) نالحظ

العبارات جميع قيم معامالت ارتباط ونالحظ أن  (، 0.49 – 0.59معامالت االرتباط كل فقرة بالدرجة الكلية للمقياس بين ) 

تمتع المقياس بدرجة مرتفعة من االتساق  وهذا يدل على(،0.00إليه دال إحصائيا  عند مستوى ) يبالدرجة الكلية للبعد الذي تنتم

 الداخلي.

  المقياس: ثبات

 :(3الجدول ) والقيم موضحة في Cronbach's(αألفا كرونباخ )ة تم حساب الثبات باستخدام طريق

 ( معامالت الثبات لمقياس توجهات الهدف 3دول )ج

 الفا كرونباخ األبعاد

 86. أداء - توجهات الهدف

 88. قانإت -توجهات الهدف

 93. الدرجة الكلية للمقياس

 

 .،وتعد هذه القيم مالئمة الستخدام المقياسالثبات من مرتفعة بدرجة الفرعية المقياس وأبعاده ( تمتع3يالحظ من الجدول )

 

 & Bembenutty) من إعداد وهو مقياس تأجيل االشباع األكاديمي رجمةالباحثة بت قامت األكاديمي:مقياس تأجيل االشباع .2

Karabenik,  1996) ، من  كل موقفويتكون ( مواقف افتراضية،00ويتكون المقياس من )،صدق الترجمة من التحقق تمثم

أفراد جيب عنه وي،شباع المؤجلر عن اإليعب   للمستجيب،والثاني يقدم بديال أكاديميا   شباعا فوريا  إاألول غير أكاديمي ويقدم  :خيارين

أخذ األوزان وت،ب ( سأختار احتمال،ب سأختار  بالتأكيد ،أ، احتمال سأختار أ بالتأكيد سأختار ) جابةأربع بدائل لإلمن خالل  العينة

 (0.22 – 0ومتوسطة إذا تراوحت بين ) (0.22 – 0الدرجات منخفضة إذا تراوحت بين ) تعتبر( عند التصحيح. و0،0،3،5)

 (. 5-3ومرتفعة إذا كانت بين )
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 معامل اعتماد النفس، وتم علم مجال في المتخصصصصصصصصصصين المحكمين من (9عدد ) على عرض المقياس : تمكمينصدددددق المحأ.

ارتبطت  س والتيالمقيا فقرات على التعديالت بعض إجراء المحكمين اقترح ، وقد%92 عن يقل ال بحيث المحكمين بين االتفاق

   وتم التعديل وفقها. بالصياغة اللغوية

ق ق من مؤشرات االتساق تم  التح وطالبة، ثمطالب  (53)مكونة من  ستطالعيةا: تم  تطبيق المقياس على عينة الداخلي التساقاب.

 ( يوضح ذلك.5رقم ) للمقياس والجدولبالدرجة الكلية فقرة المقياس من خالل حساب معامل االرتباط لكل  الداخلي لفقرات

 ( معامل االرتباط بين كل عبارة بالدرجة الكلية لمقياس تأجيل االشباع األكاديمي4جدول )

 5 4 3 2 1 م

 **744. **451. **515. **584. **501. معامل االرتباط

 10 9 8 7 6 م

 **464. **381. **624. **505. **741. معامل االرتباط

 

أن  نجدو (0.455 – 0.390)أن قيم معامالت ارتباط كل فقرة بالدرجة الكلية للمقياس قد تراوحت بين  (5)نالحظ من جدول 

  الداخلي للمقياس. االتساق( مما يدل على 0.00رتباط دال إحصائيا  عند مستوى )المعامالت القيم هذه الجميع 

 :المقياس ثبات

ما يدل على ثبات  ( وهو0,930للمقياس والذي بلغ ) Cronbach's(αتم حساب معامل الثبات باستخدام معادلة ألفا كرونباخ ) 

 .ويعطي الثقة في استخدامه مقياسجيد لل

 :إجراءات البحث

وطالبة  طالب (22) من مكونة استطالعية عينة على األدوات بعد التحقق من الخصائص السيكومترية ألدوات الدراسة تم تطبيق .0

 .التطبيق زمن مفرداتها وحساب صياغة ومالءمة المقياس وضوح تعليمات من وذلك للتحقق

 جدة.طلبة كلية العلوم االجتماعية في جامعة تم تطبيق أدوات على عينة الدراسة وهي من  .0

 (.059)وبذلك أصبح العدد الكلي لإلجابات  ،إجابة( 04)تم استبعاد جميع االجابات غير المكتملة والبالغ عددها  .3

ائية ثم استخدام المعالجات اإلحص للمقياس، منلتحليل البيانات واستخراج الخصائص السيكومترية  SPSSتم استخدام برنامج  .5

 المناسبة لإلجابة عن تساؤالت البحث. 

 نتائج الدراسة: 

  :جابة على السؤال األولاإل

 الدراسة؟أفراد عينة لدى  األكاديميتوجهات الهدف وتأجيل االشباع  مستوى ما

-)توجهات الهدف  كل منواالنحرافات المعيارية لوالمرجحة  المتوسطات الحسابيةكل من حساب تم  سؤالولإلجابة على هذا ال

 عليها:النتائج التي تم الحصول  (2لجدول رقم )ا األكاديمي(، ويوضح، تأجيل اإلشباع إتقان- ، توجهات الهدفأداء
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 األكاديميوالمستوى التقييمي لتوجهات الهدف وتأجيل االشباع  ( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية5جدول )

 التقييم االنحراف المعياري المتوسط الحسابي المتغير

 مرتفع 1.83 3.92 أداءتوجهات الهدف 

 متوسط 1.69 2.88 توجهات الهدف إتقان

توسطم 1.25 2.44 األكاديميتأجيل اإلشباع   

 

تم حساب المتوسط المرجح وذلك من أجل تفسير قيم المتوسطات الخاصة بتوجهات الهدف وذلك وفق مقياس ليكرت الخماسي على 

 :النحو التالي

 ميزان تقديري وفق لمقياس ليكرت – (6)جدول 

 طول الفترة مستوى توجهات الهدف المتوسط المرجح

 0.90 منخفض جدا 0.90 – 0

 0.90 منخفض 0.20 – 0.90

 0.90 متوسط 3.50 – 0.20

 0.90 مرتفع 5.00 – 3.50

 0.42 مرتفع جدا 2 - 5.00

 

 -3( ومرتفعة إذا كانت بين )0.22 – 0ومتوسطة إذا تراوحت بين )( 0.22 – 0تعتبر الدرجات منخفضة إذا تراوحت بين )كما 

 . بالنسبة لتأجيل اإلشباع األكاديمي (5

ا،  )أداء(مستوى توجهات الهدف ل ه بالنسبة( أن2يتضح من الجدول )و اء ج )إتقان(مستوى توجهات الهدف في حين أن جاء مرتفع 

نحو الهدف ) أداء (  كان لديها ميل وتوجهتبنت نمطي توجهات الهدف،ولكن أي أن عينة البحث  ،لدى عينة الدراسة امتوسط  

حيث بينت (Valle, Nunez, Cabanach, & Pineiro, 2003)وتتفق النتائج مع دراسة أعلى من توجهات الهدف ) إتقان (،

 أهداف األداء أوال  ثم أهداف اإلتقان.النتائج أن معظم الطالب يتبنون أهداف متعددة حيث تأتي 

بني مفرج حيث أظهرت النتائج أن طلبة جامعة اليرموك يتبنون عدة أنماط من األهداف  (0000)بني مفرج،  دراسة في حين نجد

أن توجهات الطلبة الجامعة الهامشية كانت نحو  (0005و نصار،  )غباري، ضمر، دلت نتائجكما  لكن أكثرها هو أهداف اإلتقان،

ج،  أظهرت نتائجفي حين  ،إقدام(- )تعلم  لدى طلبة الجامعة بعدم وجود فروق في التوجهات الهدفية (0005)عالونه و بني مفر 

 .تعزى ألثر اختالف الكلية

القضيب، )كل من  دراسةفي حين وجدت  متوسطا . كانلدى عينة البحث األكاديمي شباع مستوى تأجيل اإلأن دلت النتائج إلى كما 

تأجيل اإلشباع األكاديمي كان مرتفع أن مستوى (0009)ميسون، خويلد، و قبائلي،  (0002)الزبيدي، كاظم، و البلوشي،  (0000

 لديهم. لدى عينة الدراسة
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 السؤال الثاني:

صائية في توجهات الهدف )أداء / اتقان( لدى أفراد عينة البحث مرتفعي ومنخفضي إحهل توجد فروق ذات داللة  :ينص على

 األكاديمي؟جيل االشباع أت

، (2.44وكان مساوي ا ) جات أفراد العينة في تأجيل االشباع األكاديميلدرؤال تم حساب المتوسط الحسابي لالجابة على هذا الس

اختبار  ستخدام، وبااألكاديميومنخفضي تأجيل االشباع  األكاديميشباع جيل اإلأوأخذ المتوسط الحسابي كمعيار لتحديد مرتفعي ت

( 4ل )ومنخفضي تأجيل االشباع االكاديمي والجدو درجات مرتفعيحسب الفرق بين متوسطي  مستقلتين عينتين )ت( لمتوسطين

 يوضح نتائج التحليل.

 نتائج تحليل اختبار )ت(  (7جدول )

المتوسط  العدد تأجيل االشباع المتغيرات

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجات 

 الحرية

مستوى  قيمة )ت(

 الداللة

توجهات 

 الهدف )أداء(

 000. 6.64 108 2.59 51.88 24 مرتفعي التأجيل

منخفضي 

 التأجيل

23 45.2 1.96 

توجهات 

 الهدف )اتقان(

 000. 4.37 108 1.39 37.85 24 مرتفعي التأجيل

منخفضي 

 التأجيل

23 33.81 2.06 

الدرجة الكلية 

لتوجهات 

 الهدف

 000. 7.1 108 3.00 90.21 24 مرتفعي التأجيل

منخفضي 

 التأجيل

23 82.57 2.27 

 (:4الجدول )يتضح من و

 األكاديمي( في توجهات الهدف )أداء( بين مرتفعي ومنخفضي تأجيل االشباع 0.00وجود فروق دالة إحصائيا عند )  -

 األكاديمي.لصالح مرتفعي تأجيل االشباع 

 األكاديمي( في توجهات الهدف )اتقان( بين مرتفعي ومنخفضي تأجيل االشباع 0.00وجود فروق دالة إحصائيا عند ) -

 .األكاديميح مرتفعي تأجيل االشباع لصال

( في الدرجة الكلية لتوجهات الهدف بين مرتفعي ومنخفضي تأجيل االشباع 0.00وجود فروق دالة إحصائيا عند ) -

 األكاديمي.لصالح مرتفعي تأجيل االشباع  األكاديمي
 

 ألكاديميا وتأجيل االشباع )األبعاد والدرجة الكلية( طبيعة العالقة االرتباطية بين توجهات الهدف ما :علىينص  السؤال الثالث:

 ؟لدى أفراد عينة البحث

يمي، األكادمع تأجيل اإلشباع  إتقان( – )أداءتوجهات الهدف بُعدي يجاد العالقة بين وذلك إلاستخدام معامل ارتباط بيرسون تم 

 ( النتائج9الجدول )يوضح و األكاديمي،جيل اإلشباع تأ معارتباط بيرسون بين الدرجة الكلية لتوجهات الهدف  تم حساب معامل كما

 :التي تم التوصل إليها
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 األكاديمي وتأجيل االشباع( قيم معامالت االرتباط بين توجهات الهدف 8جدول )

 تأجيل االشباع األكاديمي المتغيرات

 **77. توجهات الهدف )أداء(

 **67. توجهات الهدف )اتقان(

 **74. الهدف الدرجة الكلية لتوجهات

 (0.00**دال عند مستوى داللة )   

إتقان  –توجهات الهدف ) أداء  بين بُعدي ( 0.00عند مستوى )ة دالة إحصائيا  موجبوجود عالقات ارتباطية  (9)يتضح من جدول 

بين الدرجة الكلية ( 0.00عند مستوى )وجود عالقات ارتباطية موجبة دالة إحصائيا   تبي ن كما،يم( مع تأجيل اإلشباع األكادي

إلى وجود  دراستهما توصلتحيث   (0002)بدر و طه، ،وتتفق مع نتائج دراسة مع تأجيل اإلشباع األكاديمي لتوجهات الهدف

كذلك و عالقة ارتباطية موجبة وذات داللة إحصائية بين تأجيل اإلشباع األكاديمي والتوجه نحو الهدف وأبعاده لدى عينة البحث.

والتي توصلت إلى وجود عالقة ارتباطية بين القدرة على تأجيل اإلشباع األكاديمي وأهداف  (0005)العطيات، مع نتائج دراسة 

 التعلم.

 

  إتقان(؟- )أداءتوجهات الهدف خالل  بتأجيل اإلشباع األكاديمي من هل يمكن التنبؤ :السؤال الرابع

بتقدير العالقة يهتم  وهو أسلوب،  Stepwiseالمتعدد التدريجي وفقا  ألسلوب تحليل االنحدار  تم استخداملإلجابة على هذا التساؤل 

 –توجهات الهدف ) أداء ( )  وهي،  ( وعدة متغيرات مستقلة وهو المتنبأ به ) وهو تأجيل اإلشباع األكاديمي متغير تابع بين

الل من خ تأجيل االشباع األكاديميبلبيان إمكانية التنبؤ   وذلكالدرجة الكلية لتوجهات الهدف (  –توجهات الهدف ) إتقان ( 

 النتائج التي تم التوصل إليها.( 00 ( و ) 2الجدولين )ضح يو  ،واتقان( -توجهات الهدف )أداء 

 ANOVA( تحليل التباين 9جدول )

 النموذج

Model مجموع المربعات 

Sum of Squares 

 درجات الحرية

df 

 متوسط المربعات

Mean Square 

 ف

F 

 معامل التحديد

R2 

 معامل 

 االرتباط

مستوى 

 الداللة

sig. 

 Regression  000. 0.71 0.504 37.128 410.670 2 820.140 االنحدار 

   Residual  10.771 107 1142.46  البواقي 

Total الكلي     1962.60 109 421.441 

 

وقد  ( 0.00دالة عند مستوى الداللة )   Fوأن قيمة  ( 0.40معامل االرتباط تساوي )  أن قيمة  ANOVA( 2الجدول ) في نجد

)  و ؤ بدرجة تأجيل االشباع األكاديمي،سهم في التنبتوجهات الهدف تن أ( ويشير ذلك إلى 0.504 جاء معامل التحديد مساويا  )

R²   ( هي نسبة التباين في المتغير التابع الذي يمكن التنبؤ به من المتغير المستقل وتساوي )20% ). 

التي  ( المعلومات00الجدول )ويعطينا وللحصول على نسبة إسهام كل بعد من أبعاد توجهات الهدف تم استخدام اختبار )ت( 

 :نحتاجها لبناء معادلة التنبؤ وفيما يلي للنتائج
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ملخص نتائج االنحدار المتعدد( 10جدول )  

 معامل االنحدار المتغيرات المستقلة

 B 

الخطأ 

 المعياري

 بيتا

Beta 
 قيمة "ت"

مستوى 

 الداللة

 Constant 3.22 3.13  1.03 .31 الثابت

 26. 1.13 202. 16. 18. توجه الهدف )أداء(

 01. 2.53 455. 08. 19. الدرجة الكلية لتوجهات الهدف

 

 تنبأ بدرجةيلم  هلمتغير توجه الهدف أداء نجد أن )إتقان(، وبالنسبةنجد أنه قد استبعد التحليل متغير توجه الهدف ( 00)الجدول من 

   (0.00داللة )عند مستوى حيث جاءت قيمة )ت( غير دالة إحصائيا تأجيل االشباع األكاديمي 

وبالتالي يمكن التنبؤ بدرجة  ،(0.00ة إحصائي ا عند مستوى )لاد كانت لدرجة الكلية لتوجهات الهدفلمعامالت االنحدار  في حين

 كتابة المعادلة التنبؤية كما يلي: ناويمكن ،تأجيل االشباع األكاديمي من الدرجة الكلية لتوجهات الهدف

Y = 3.22 + 0.19 × لدرجة الكلية لتوجهات الهدفا  

 

ة لدى عين لتوجات الهدف كلما ازدادت درجة تأجيل اإلشباع األكاديميهذه المعادلة أنه كلما زادت الدرجة الكلية نستنتج من و

ه األساسي لتحقيق تطلعات الطلبة وإشباع تفسير ذلك  الدراسة، ويمكن وف س حاجاتهم، بالتاليبأن األهداف تعد الموج 

 الطلبة تأجيل اإلشباع ومن أكثر الطرق التي يعتمد عليها الطرق التي تمكنهم من تحقيق أهدافهم،شتى يتوجهون العتماد 

 من أجل تحقيق أهداف أكاديمية مهمة بعيدة المدى ولكنها ذات قيمة. األكاديمي

 

 والمقترحات: التوصيات

 جاز أهدافهم باإلضافة إلى استمتاعهم بتحديدهم لها.إنضرورة إدراك التالميذ لقدراتهم على  .0

لما له من أهمية في المجال  وعالقته ببعض المتغيرات القيام بالمزيد من الدراسات حول موضوع التوجهات الهدفية .0

 التعليمي.

 (. أداء التعلم ) باإلضافة إلى أهداف( إتقان  ) تعلـمالاألساتذة على تشجيع الطلبة على تبني أهـداف قيام  .3

همية أ بسبب بمتغيرات أخرى وعالقته تأجيل اإلشباع األكاديمي حول موضوع دراسات التي تبحثالعديد من الإجراء  .5

 .قلة الدراسات التي تناولت هذا المتغير في البيئة العربيةهذا الموضوع و

 إجراء دراسات تتناول متغيرات البحث الحالي على طلبة المرحلة الثانوية. .2

 

 :العربية المراجع

اإلسكندرية: دار الجامعة الجديدة  المعايير وتحقيق الجودة. :المنتج التعليمي(. 0004أحالم الباز، و الفرحاتي السيد محمود. )

 للنشر.
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(. تأجيل اإلشباع األكاديمي وعالقته بكل من التفكير الناقد ووجهة 0002أحمد عبد العزيز السنيدي، و عبد هللا فهد المزيرعي. )

 .304-029(، 3)0العلوم التربية، نظر الضبط والتحصيل الدراسي لدى طالب جامعة القصيم. 

(. التوجهات الهدفية لدى طلبة جامعة اليرموك وعالقتها بكل من الفاعلية الذاتية والتعلم 0000أحمد يوسف سالم بني مفرج. )

 .أطروحة دكتوراةالمنظم ذاتيا . 

(. أثر برنامج تدريبي قائم على استراتيجيات التعلم المنظم ذاتيا  فى تأجيل اإلشباع األكاديمي 0002أشرف محمد علي غريب. )

 .090-022، 5المجلة التربوية األردنية، والتوجهات الهدفية. 

ذات لدى طالب جامعة الزقازيق. (. تأجيل اإلشباع األكاديمي وعالقته بكل من توجه الهدف وفعالية ال0000أميرة بدر محمد. )

 .رسالة ماجستير غير منشورة

(. عالقة التوجهات الهدفية بسلوك البحث عن التغذية الراجعة لدى 0005ثائر أحمد غباري، جالل ضمر، و يحيى نصار. )

 .220 -232(، 3)9مجلة الدراسات التربوية والنفسية، عينة من طلبة الجامعة الهاشمية في األردن. 

-0 ،رسالة ماجستير(. العالقة بين تأجيل اإلشباع األكاديمي واالندفاعية لدى الطلبة المراهقين. 0002محمد الذيابات. ) جميلة

000. 

ة جامعة مجل(. القدرة التنيؤية ألساليب التفكير بالتأجيل األكاديمي لإلشباع لدى طلبة جامعة اليرموك. 0004حمزة الربابعة. )

 .449-420(، 2)30اإلنسانية (،  النجاح لألبحاث ) العلوم

(. فحص القدرة على تأجيل اإلشباع األكاديمى وعالقتها بالتوجهات الهدفية والتحصيل 0005خالد عبد الرحمن العطيات. )

 .002-052، 2مجلة الطفولة والتربية، األكاديمى لدى طلبة الجامعة. 

ة المجلمؤتة و عالقتها باستراتيجيات الدراسة التي يستخدمونها. (. أنماط األهداف عند طلبة جامعة 0002رافع عقيل الزغول. )

 .004-002(، 3)0األردنية في العلوم التربوية، 

مجلة الباحث في العلوم (. التلكؤ األكاديمي لدى الطلبة الجامعيين. 0009سميرة ميسون، أسماء خويلد، و رحيمة قبائلي. )

 .402-403، 33اإلنسانية واالجتماعية، 

ج. )شفيق  (. التوجهات الهدفية لدى طلبة جامعة اليرموك وعالقتها بالتعلم المنظم 0005فالح عالونه، و أحمد يوسف بني مفر 

 .239-209(، 3)9جامعة السلطان قابوس،  -مجلة الدراسات التربوية والنفسية ذاتيا . 

لة مجدى الطلبة المتميزين وغير المتميزين. (. تأجيل االشباع وعالقته بالتوجه نحو الهدف ل0002طارق بدر، و هيثم طه. )

 .200-594(، 00)3القادسية للعلوم اإلنسانية، 

(. أساليب الهوية والتأجيل األكاديمي لإلشباع لدى الطلبة العمانيين. 0002عبد القوي الزبيدي، علي كاظم، و باسمة البلوشي. )

 .322-352(، 3)00المجلة األردنية في العلوم التربوية، 
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(. تأجيل اإلشباع األكاديمي وعالقته بكل من إسترتيجيات التعلم والتحصيل الدراسي لدى 0009عزت عبد الحميد حسن. )

 .049-002، 29مجلة كلية التربية، طالب كلية التربية بجامعة الزقازيق. 

بالترفيه لدى طلبة جامعة واسط.  (. تأجيل اإلشباع األكاديمي وعالقته0009علي عبد الكاظم الشمري، و بروين محمد الدلوي. )

 .244-254، 30مجلة كلية التربية، 

(. دراسة العالقة بين تأجيل اإلشباع األكاديمي ومحدداته الدافعية،وتوجهات الهدف،والتحصيل األكاديمي 0000محمد حسانين. )

 .52-0(، 93)00مجلة كلية التربية، لدى عينة من طالب كلية التربية. 

هادة مذكرة مكملة لنيل ش(. العزو السببي التحصيلي وعالقته بتوجهات الهدف لدى تالميذ المرحلة الثانوية. 0002ملية مجنح. )

 .022-0، الماستر في تخصص علم النفس المدرسي

-0 ،رسالة ماجستير غير منشورة(. التوجهات الهدفية وعالقتها باالكتئاب لدى طلبة جامعة مؤتة. 0002ميرفت أمين التخاينة. )

20. 

عالقة مستوى الطموح وتوجهات أهداف اإلنجاز ) أهداف اإلتقان / أهداف األداء ( (. 0009نسرين أمينة رماح لقصاص. )

 الجزائر: جامعة الجاللي بونعامة خميس مليانة. باستراتيجيات التعلم المنظم ذاتيا  لدى الطلبة الجامعيين.

وء التوجهات الهدفية وتأجيل اإلشباع األكاديمي لدى طالبات الكليات (. االنهماك في التعلُّم في ض0000نورة القضيب. )

 .595-522(، 5)54مجلة دراسات العلوم التربوية، الصحية. 
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 البنية العاملية ومعايير النسخة الخامسة من اختبار العوامل الستة عشر للشخصية )دراسة سيكومترية(

The Factorial Structure and the standards of the fifth edition of 16PF (a psychometric study) 

 فريال محمود محمد الحاج محمود إعداد الدكتورة/

 ، قياس وتقويم، قسم علم النفس، كلية العلوم االجتماعية، جامعة جدة، المملكة العربية السعوديةعلم نفس أستاذ مشارك،

  Email: FMMAHMOD@uj.edu.sa  

 00211529566000جوال: 

 :ملخص الدراسة

 ةامل الستالعو الختبار ،الخصائص السيكومتريةو ،المعاييرحساب و ،البنية العاملية هدفت هذه الدراسة الى الكشف عن

لنسخة الخامسة من اتم تطبيق  :ولتحقيق هدف الدراسة .في البيئة السعودية عند تطبيقه ،(للشخصيةكاتل للشخصية )مقياس  عشر

 على عينة م( 9099- 9096خالل الفصل األول من العام الجامعي ) ،(9061 ،أبو أسعدالست عشرة للشخصية ) اختبار العوامل

للتحقق . ( سنة 94 – 62تتراوح أعمارهم بين )ممن  ،(من االناث 1480من الذكور و  251) ( من طلبة جامعة جدة9141)من   

، صدق الصدق التمييزيمن الخصائص السيكومترية الختبار العوامل الستة عشر للشخصية تم حساب كل من: الصدق الظاهري، 

معامل ثبات التجزئة النصفية. كذلك تم خالل الدراسة حساب معامل ثبات كرونباخ الفا، الصدق العاملي،  ،االتساق الداخلي

-كل على حدة  –المقابلة للدرجات الخام الستجابات أفراد العينة الذكور واالناث  (Sten Scoresالعشرية )الدرجات المعيارية 

المستجيب على المقياس.  للفردوتفسير النتائج الصفحة النفسية العوامل الستة عشر للشخصية والتي يتم بناء عليها رسم  اختبار على

أظهرت تمتع االختبار بدرجة مناسبة من الصدق والثبات،  كماأظهرت النتائج صالحية االختبار لالستخدام في البيئة السعودية، 

 مماثلة للتأكد من دراسات بإجراءتوصي الدراسة أخيراا و .عوامل الدرجة األولىمن  عامالا  عشر ستةالتحليل العاملي وجود  كدأو

 ومقارنة النتائج مع نتائج الدراسة الحالية. ،تطبيقه على أفراد من مراحل عمرية أخرى عندالخصائص السيكومترية لالختبار 

 الشخصية، اختبار العوامل الست عشرة للشخصية، البنية العاملية، المعايير، الخصائص السيكومترية. :الكلمات المفتاحية
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The Factorial Structure and the standards of the fifth edition of 16PF  

(a psychometric study) 

Dr.  Ferial Mahmoud Mohammed Al-Haj Mahmoud 

Associate Professor, Psychology, Measurement and Evaluation, Psychology Department, 

College of Social Sciences, University of Jeddah, Kingdom Saudi Arabia 

Abstract: 

The aim of the current study was to reveal the factorial structure, to estimate the standards, 

and the psychometric properties of the sixteen factors of personality test (PF16), when applied in 

Saudi environment. To achieve the goal of the study: The fifth version of PF16 (Abu Asaad, 2014) 

was applied in the first semester of the academic year (2021 - 2022 AD) to a sample of (2436) of 

University of Jeddah students (956 males and 1480 females), whose ages ranged between (19-23). 

To verify the psychometric properties of PF16 test the face validity, discriminatory validity, 

internal consistency validity, factorial validity, Cronbach's alpha coefficient, and half-split 

reliability coefficient were calculated. Also, during the study, the standard tens scores (Sten 

Scores) that correspond to the raw scores of male and female responses - each separately – were 

calculated. The Sten Scores are used in the psychological profile and in interpreting the results of 

the person on PF16 test. The results showed the appropriateness of use of  PF16 in the Saudi 

environment, and showed that the test had an good degree of validity and reliability. The factor 

analysis confirmed the presence of sixteen factors of the first order. Finally, the study 

recommended the conducting of similar studies to confirm the psychometric properties of the test 

when applied to individuals of other age groups, and to compare the results with the results of the 

current study. 

Keywords: personality, the sixteen factors of personality test, the factorial structure, the 

standards, the psychometric properties. 
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  :مقدمةال

وفي محاولة منه لمعرفة االنسان  لجأففي الماضي باألمر الجديد،  الكشف عن شخصية االخرين ليس السعي وراءن إ

سة األساليب العلمية في درا ولكن ،،و متابعة حركة النجوم والكواكب ،قراءة الكف :ساليب مثلألالسمات الشخصية لمن هم حوله 

الشخصية   صحيفة البيانات (Robert Woodworth)ودورث روبرت عندما وضع  6261فعلياَ في عام بدأت الشخصية 

(Woodworth's Personal Data Sheet)  كان الهدف منها فرز الجنود يمكن اعتبارها أول مقياس للشخصية، ووالتي

تاله ظهور عدد من  .(9066 ،)هريدي في الحرب العالمية األولى عمليات القصفالمعرضين لإلصابة باالنهيار العصبي خالل 

 عضبومع بداية الحرب العالمية الثانية ظهرت وظيفة، هدف منها انتقاء الموظفين المناسبين للالاختبارات الشخصية والتي كان 

مع كن ولاختيار االفراد الذين يمكن تكليفهم بمهام سرية أثناء الحرب، و استخدمت فيالتي و (MMPI)اختبارات الشخصية مثل 

 ،و كاتل ،و جيلفورد ،أيزنك ات:مثل نظريظهرت العديد من نظريات الشخصية وتزايد االهتمام بدراسة الشخصية، انتهاء الحرب 

من  لفاا مخت النظريات عدداا هذه افترضت كل من حيث التحليل العاملي للمظاهر السلوكية  من خاللالتي سعت لفهم الشخصية و

علم  :من بعض فروع علم النفس مثلوفي الفترة األخيرة أصبحت اختبارات الشخصية جزءا أساسيا ، المكونة للشخصية العوامل

 .(Gibby & Zickar;2008) وعلم النفس التنظيمي ،النفس المهني

تشير الى القناع الذي كانت و ،ومعناها القناع ،(persona)من الكلمة الالتينية   (Personality)الشخصية  كلمةاشتقت 

صية لشخل همعلماء النفس في تعريف وقد اختلفكان يضعه الممثلون االغريق على وجوههم عند أداء أحد األدوار على المسرح، 

دافع  هاوالتي اعتبر ،السمةلشخصية من ل هفي تعريف(Allport) ألبورت  انطلق فقد ، كل منهم اتخذه المنحى الذي انطالقا من 

اع من حقيقة الفرد الداخلية التي تحدد طريقته في االنتفبأنها فعّرف الشخصية داخلي لدى الفرد يدفعه للتصرف بطريقة معينة، 

مات فردية وس ،همالمقارنة بينفي ضوئها يتم  ،سمات مشتركة بين كثير من الناسإلى السمات ألبورت وقسم ، الخبرة الحياتية

 معظم تصرفات الفرد، و سماتالفرد، كما قسم السمات الى سمات رئيسية تظهر في هذا تختص بالفرد وفي ضوئها يوصف 

 ايزنك وعرف(، 9066هريدي، مركزية ثابته تميز الفرد عن غيره،  وسمات ثانوية ضعيفة تظهر فقط في مواقف معينة )

(Eysenck)  تنظيم ثابت نسبياا ألخالق الشخص ومزاجه وعقله وجسده، وأن هذا التنظيم هو ما يحدد تكيف الفرد بأنها الشخصية

)غباري و أبو  الشخصية اإلنسانية تتكون من الهو واألنا و األنا األعلى فقد أشار إلى أن (Freud)فرويد  أمامع محيطه، 

الشخصية  وعرففي دراسته للشخصية على الطريقة الكمية،  (Raymond Cattel)كاتل ريموند  ركزبالمقابل . (9065،شعيرة

 ه والشخصيةمن المنب تضم كالا ، كما وصف االستجابة بأنها معادلة بهذا السلوكيمكن التنبؤ  وأنهفي موقف معين الفرد بأنها سلوك 

(Cattell, 1994). 

 ).وهربرت إيبر  (Maurice Tatsuoka )بعد عقود من البحث التجريبي قام بها كاتيل مع زمالئه: موريس تاتسوكا 

Herbert Eber)   بناء اختبار العوامل الستة عشر للشخصية ( 6212في عام )فقد تم(The Sixteen Personality Factor 

Questionnaire (16PF))،  هرت في النصف الثاني من القرن الماضي، وهو على شكل تقرير هم المقاييس التي ظأوهو من

ا من قبل علماء النفس وغيرهم من المتخصصين  الذاتي ويستخدم هذا االختبار مع األشخاص االسوياء، كما يمكن استخدامه أيضا

العالج وللمساعدة في التخطيط للتشخيص و ،كأداة إكلينيكية للمساعدة في تشخيص االضطرابات النفسية ،في الصحة العقلية

(Cattell, Eber, & Tatsuoka,1970).  

http://www.ajrsp.com/


 م 2022-5-5| تأريخ اإلصدار:  لسابع والثالثونالمجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار ا

     

 

   www.ajrsp.com                                                                                                                    268 

 ISSN: 2706-6495 

 
فروق الوالتي هدفت للكشف عن  (Singh, 2014)دراسة سينغ ومنها:  (16PF)استخدمت العديد من الدراسات اختبار 

مل الستة عشر العوا باراختحيث طبقت الباحثة  ،عوامل الشخصية الست عشرة بين مرتفعي التحصيل ومنخفضي التحصيل في

من منخفضي التحصيل، وأظهرت  األخروالنصف  ،نصفهم من مرتفعي التحصيل ،( من المراهقين900للشخصية على عينة من )

( والتي 9066دراسة بن حجاب )و منخفضي التحصيل. أقرانهم من النتائج تمتع مرتفعي التحصيل بسمات شخصية تميزهم عن

شر طبق الباحث اختبار العوامل الستة ع ، حيثعوامل الشخصية الستة عشر وإدمان األمفيتامينات هدفت للكشف عن العالقة بين

( من األسوياء في مدينة الدمام، بالمملكة العربية السعودية، وأظهرت النتائج 11( من المدمنين و )15للشخصية على عينة من )

 ،(Q2)صية، كما أظهرت النتائج أن عامال الشخصية كفاية الذات وجود فروق بين المدمنين واالسوياء على عدد من عوامل الشخ

قام الباحثون  . (Watts & et al, 2011)تعاطي األمفيتامينات. في دراسة واتس وأخرون بإمكانية كانا األكثر تنبؤا  (Mوالتخيل )

وبعد  ،اعداد المعلمين معاهدفي  الدارسينعلى مجموعة من ،بدراسة طولية طبقوا خاللها اختبار العوامل الستة عشر للشخصية

 ،باستخدام االنحدارهم وبناء على تقارير مديري المدارس عن، قام الباحثون ووالتحاقهم بالعمل كمعلمين هؤالء الطالب، تخرج

بلي قالمست باألداء ؤوأظهرت النتائج إمكانية التنب ،بفعالية هؤالء المعلمينالتنبؤ يمكن من خاللها التي عوامل الشخصية بالكشف عن 

 (N) الحنكةو  (Q4)والتوتر  (Q3) التنظيم الذاتيللدارسين في معاهد اعداد المعلمين من خالل عوامل الشخصية: 

( فقد قام الباحث بتصميم مقياس للعوامل الخمسة الكبرى للشخصية، واستخراج هذه 9001أما في دراسة الرويتع ).(G)متثالواال

( من 056واالنبساط والوداعة والتفاني، واالنفتاح على الخبرة. من خالل التحليل العاملي إلجابات )العوامل وهي العصابية 

 طالبات جامعة الملك سعود على المقياس، الذي أثبتت الدراسة تمتعه بدرجة جيدة من الصدق والثبات.

 مشكلة الدراسة: 

الختبار فهو االعوامل الستة عشر للشخصية في عدة دول،  طبق اختبار، منذ ظهوره في الجزء الثاني من القرن العشرين

الثاني بعد اختبار مينسوتا من حيث عدد الدراسات التي تمت عليه ولعل ذلك يرجع للجهد الكبير الذي بذله كاتل وفريقه )األنصاري، 

، ريةالعاملية وخصائصه السيكومت (. ورغم أهمية هذا المقياس لكن استخدامه في البيئة السعودية، يتطلب التأكد من بنيته6221

متابعتها للدراسات الل خالباحثة  ولم تعثرومضللة، ، واال ستكون نتائج تطبيقه غير دقيقة هذه البيئةفي  واشتقاق المعايير الخاصة به

ألخير ذات اإلصدار اوبال ،االختبارهذا أو اشتقاق المعايير الخاصة ب ،أي دراسة في مجال التأكد من البنية العامليةعلى السابقة 

 .(اإلصدار الخامس)منه 

 أسئلة الدراسة:

 السؤال األول: ما طبيعة البناء العاملي الختبار العوامل الستة عشر للشخصية عند تطبيقه على عينة من طلبة جامعة جدة؟

 السؤال الثاني: ما الخصائص السيكومترية الختبار العوامل الستة عشر للشخصية عند تطبيقه على عينة من طلبة جامعة جدة؟ 

 السؤال الثالث: ما المعايير الخاصة باختبار العوامل الستة عشر للشخصية عند تطبيقه على عينة من طلبة جامعة جدة؟

 اختبار الشخصية الستة عشر تعزى لمتغير الجنس لدى طلبة جامعة جدة؟السؤال الرابع: هل توجد فروق في عوامل 
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 أهمية الدراسة:

 تنبثق أهمية الدراسة الحالية مما يلي:

يحظى موضوع قياس الشخصية باهتمام كبير من المختصين بعلم النفس وخاصة فيما يتعلق بطلبة الجامعات بسبب  -6

 أهمية هذه المرحلة العمرية.

مختلفة لقياس الشخصية، وتوفر هذه الدراسة أداة قياس عالمية و مقننة تبعا للبيئة السعودية، مما يسهم في  توجد أدوات -9

 إثراء مكتبة االختبارات النفسية بأداة قياس ذات معايير واضحة، يمكن تطبيقها في البيئة السعودية.

ة جدة مما سيكون ذو فائدة لصانع القرار في تقدم هذه الدراسة معلومات هامة حول سمات الشخصية لدى طلبة جامع -4

 الجامعة إلعداد البرامج االرشادية المناسبة.

 أهداف الدراسة:

 تهدف هذه الدراسة إلى:

 عشر للشخصية عند تطبيقه على عينة من طلبة جامعة جدة. ةفحص البنية العاملية الختبار العوامل الست -6

 للشخصية عند تطبيقه على عينة من طلبة جامعة جدةالستة عشر الخصائص السيكومترية الختبار العوامل  التحقق من -9

 المعايير الخاصة باختبار العوامل الستة عشر للشخصية عند تطبيقه على عينة من طلبة جامعة جدة اشتقاق -4

 .لدى طلبة جامعة جدة فروق في عوامل الشخصية الستة عشر تعزى لمتغير الجنسالكشف عن وجود  -1

 محددات الدراسة:

اقتصرت عينة الدراسة على طلبة جامعة جدة في المقر الرئيسي للطالب )مقر عسفان( و المقر الرئيسي للطالبات )مقر  -

 م(. 9099 - 9096الفيصلية( والمسجلين في الفصل األول من العام الجامعي )

 مصطلحات الدراسة:

تنبؤ وهو: " الشخصية هي ما يمكننا ال لهاتعريف كاتل للشخصية كتعريف اجرائي في هذه الدراسة : تستخدم الباحثة الشخصية

به مما سيفعله الشخص في موقف معين وهي تختص بكل سلوك يصدر عن الفرد سواء أكان هذا السلوك خفي أم ظاهر" 

(Cattell, Eber, & Tatsuoka, 1970)  

الى تلخيص فقرات االختبار في اقل عدد من المجاالت )العوامل( التي تفسر الظاهرة  طريقة إحصائية تهدف البنية العاملية:

النفسية، ويقصد به في الدراسة الحالية استخدام التحليل العاملي االستكشافي للوصول للعوامل المكونة الختبار العوامل الستة 

 عشر للشخصية.
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أداء األفراد تبعاا ألدائهم الفعلي، حيث يتم تحويل الدرجات الخام الى مجموعة من المؤشرات تستخدم في الحكم على  المعايير:

 Standard Ten)حكم من خاللها على الفرد، والدرجة المعيارية في هذه الدراسة هي الدرجة العشرية يمعيارية درجات 

Score (Sten Score))  حيث يتم تحويل (9وانحرافها المعياري  ،5,5 الحسابي متوسطها)وهي درجة معيارية معدلة ،

اعتمادا على األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات افراد  (Z score)درجات افراد العينة الى الدرجة المعيارية 

الى الدرجة العشرية وذلك باستخدام المعادلة: )الدرجة  (Z)العينة على كل عامل من العوامل ومن ثم تحويل الدرجة المعيارية 

 – 6(، وذلك للوصول لتوزيع لدرجات افراد العينة على مقياس من ) 9  +5.5×  (Z)العشرية = الدرجة المعيارية  المعيارية

 االختبار. عنمما يسهل من تفسير سمات الشخصية للمستجيب ( 60

 إجراءات الدراسة:

 منهج الدراسة:

استخدمت هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، والذي يقوم على الوصف والتفسير للظاهرة، وفي هذا المنهج يتم جمع البيانات 

 وتبويبها وتحليلها وصوال للنتائج 

 مجتمع الدراسة وعينتها:

 م(،9099 -9096، المسجلين في الفصل األول من العام الجامعي )تكون مجتمع الدراسة من جميع طلبة جامعة جدة

فقد استخدم المجتمع المتاح والذي يتكون من طالب الجامعة في المقر الرئيسي  ،وبسبب صعوبة الوصول لجميع فروع الجامعة

 في مقر الفيصلية.الجامعة وطالبات )مقر عسفان(، 

وطالبة من  اا ( طالب40)عينة استطالعية من قامت الباحثة بتطبيقه على  ،قبل البدء بتطبيق المقياس على عينة الدراسة

جابة وكذلك لتقدير الزمن الالزم لإل ،قد تعيق التطبيق النهائي للمقياس مشاكلوذلك للتأكد من عدم وجود أي  ،خارج عينة الدراسة

 ( دقيقة، كما تم التأكد من وضوح تعليمات االختبار عند تطبيقه.15والذي استغرق في المتوسط ) ،عن المقياس

قاموا باإلجابة عن   ،من االناث( 1491من الذكور و  214( من طلبة جامعة جدة، )9151سة من )تكونت عينة الدرا

بحيث  الختباراالعوامل الستة عشر للشخصية اإلصدار الخامس، وقد تم تصميم النسخة االلكترونية من  اختبارنسخة الكترونية من 

ال يستطيع المستجيب االنتقال الى الصفحة التالية اال بعد اإلجابة عن جميع الفقرات في الصفحة الحالية، وبالتالي لم يتم استبعاد 

 1( مشارك )60ولكن وبمراجعة االستجابات تم حذف استجابات ) ،فراد العينة بسبب ترك فقرات دون إجابةأأي من استجابات 

( مما ىاألول االجابة اختيار دوماا  الناث( وذلك بسبب استخدام هؤالء االفراد لنمط استجابة محدد )مثالا من ا 66من الذكور و 

من  251( من طلبة جامعة جدة )9141النهائية من )الدراسة يوحي بعدم الجدية في اإلجابة عن الفقرات. وبالتالي تكونت عينة 

 االناث(.  من 6100والذكور 

 أداة الدراسة:

في هذا االختبار ظهر االصدار األول من وقد ، (16PF)عشر للشخصية  ةلعوامل الستا اختبارهذه الدراسة  في استخدم

 على التوالي،  6219و  6251(، أما االصداران الثاني والثالث فظهرا في عامي 6212عام )
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وأخيرا  ،(A, B, C, D, CAQ)ظهر اإلصدار الرابع حيث ظهرت منه خمسة نماذج  6212و  6211وما بين عامي 

وتم  ،إلصدار الرابعا( تمت مراجعة اإلصدار الرابع من المقياس حيث تم اختيار افضل الفقرات من نماذج 6224وفي عام )

رات جديدة كما تم إضافة فق ،استبعاد الفقرات التي تتضمن تحيز نحو الجنس أو العرق أو تلك التي تتضمن مرغوبية اجتماعية

 ،(610، 9، 6وهي الفقرات )ال تدخل ضمن درجات االختبار  ،( فقرة منها ثالث فقرات601) الخامس من وهكذا تكون اإلصدار 

( فقرة من 616و ) ، ( فقرة جديدة11منها )ف البقية ( 605)الفقرات أما وانما الهدف منها هو ادخال المفحوص الى جو االختبار، 

بينما تم اجراء تعديل  ،( فقرة تم تعديلها بشكل بسيط50( فقرة لم يطرا عليها أي تعديل، و )16منها ) الرابعاإلصدار فقرات 

 .(Cattell, & Cattell, 1995) ( فقرة  المتبقية50جوهري على )

ا، هببساطة صياغتها، وبأنها أسئلة غير مباشرة للسمة التي يتم قياس (16PF) اختبارتتميز فقرات اإلصدار الخامس من 

ماعدا العامل  9أو  6كل فقرة إما صفر أو  والدرجة علىبدائل لإلجابة،  ةعن كل فقرة باختيار بديل واحد من ثالث وتتم اإلجابة

)عامالا(.  فرعياا  ( مقياساا 61) ويضم االختباروهو عامل الذكاء حيث الدرجة على الفقرة اما صفر أو واحد،  (B)الثاني ويرمز له 

( فقرة، وال يوجد 61 – 60وكل من هذه العوامل هو عامل مستقل عن العوامل األخرى كما يتراوح عدد فقرات كل عامل بين )

وقد أشار كاتل إلى أن هذا العدد من العوامل يمثل فقط ثلثي التباين وهو ليس كل ما يمكن استخراجه  فقرات مشتركة بين العوامل.

 (.9066خالق، عبد المن الشخصية )

في قطبين، مثالا: هادئ/ سهل االثارة، وقد اعطي كل قطب التسمية  عشر الستةويصنف كل عامل من العوامل   

 .عشر ةكل عامل من العوامل األساسية الست( وصفاَ لسمات الشخصية التي يقيسها 6ويوضح الجدول ) السيكولوجية المناسبة له،

 (16PF)سمات الشخصية التي يقيسها اختبار العوامل الست عشرة للشخصية  (1جدول )

 صفات مميزة لصاحب القطبية المنخفضة العامل صفات مميزة لصاحب القطبية المرتفعة

اجتماعي، مهتم : (Outgoing)غير متحفظ 

محب للمشاركة، محب  عطوف، ،باألخرين

، ينجح في الوظائف التي تتضمن التفاعل للناس

يميل لمشاركة اآلخرين عواطفهم  ،الشخصي

 .ومشاعرهم

 )الـتألف( الدفء

(Warmth) 

 (A)العامل 

منعزل، يتعامل  :(Reserved)متحفظ 

متمسك  ،انتقاديبشكل رسمي، 

 بالشكليات.

بارع، يتعلم بسرعة، يمتلك  :(Bright)ذكي 

 .، مثابرتفكير مجرد

الذكاء 

(Intelligence) 

 (B)العامل 

منخفض الذكاء، يمتلك  :(Dull)غبي 

 .لديه قدرات عقلية منخفضة ،تفكير حسي

ذو ثبات عاطفي، متزن، قابل  (Calm)هادئ 

 ، قوة األنا، للتكيف، ناضج

 الثبات االنفعالي

(Emotional 

Stability) 

 (C)العامل 

 (Easily upset) االستثارةسهل 

 عدم االتزان االنفعالي، عصبي، متقلب، 
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مهيمن،  :(Dominant)محب للسيطرة 

، يميل متسلط، يميل للحزم ،عدواني، عنيد

 ،للتنافس، قوي، مؤثر في عالقته مع األخرين

 واثق من نفسه.

 السيطرة

(Dominance) 

 (E)العامل 

 :(Not assertive)يميل للخضوع 

 ،يتجنب الصراع، مطيع، يسهل انقياده

 .يفتقر للثقة بنفسه

 Happy- Go)يعتمد على الحظ انبساطي، 

lucky):  ،حيوي، مبتهج، مرح، متحمس

 .يستمتع بأداء األعمال التي تتصف بالتغيير

 الحماس )االندفاعية( 

(Impulsivity) 

 (F)العامل 

 .جاد، صامت، رزين :(Sober)انطوائي 

مثابر، مثالي،  :(Consciences)واعي 

 ضمير، قوة، يلتزم بالقواعد، صاحب خلوق

 .األنا األعلى لديه مرتفعة

 االمتثال

(Rule 

Consciousness) 

 (G)العامل 

نفعي، مهمل،  :(Expedient)ال أبالي 

غير مثابر، ال يلتزم بالقواعد، وقوة األنا 

 .ُخلق، ضعيف الاألعلى لديه ضعيفة

جريء اجتماعياا،  :(Venturesome)مغامر 

، يتحمل شجاع، محب للمشاركة، محب للناس

 .الضغوط

 الجرأة االجتماعية 

(Social Boldness) 

 (H)العامل 

: غير مغامر، متردد، (Shy)خجول 

 .ال يحب التواصل مع االخرين، جبان

لطيف،  :(Tender-minded)ذو عقلية مرنة 

حساس، يفضل استخدام اإلقناع بدالا من القوة 

 .يريدها التيالحصول على األشياء  في

الحساسية 

(Sensitivity)  

 (I)العامل 

 :(Tough-minded) متشددةذو عقلية 

 .عنيف، غير عاطفي، خشن

 : مرتاب، متشكك، ال(Suspicious)شكاك 

 .، التصلب، الغيرةيثق باألخرين

االرتياب 

(suspicious) 

 (L)العامل 

 .سهل، يثق باألخرين (Trusting) واثق

صاحب تخيالت،  :(Imaginative)خيالي 

 يألشارد الذهن، وال يستمتع بسماع التفاصيل 

 حادثة أو واقعة

 التخيل

(Imagination) 

 (M)العامل 

واقعي، ذو معرفة،  :(Practical)عملي 

 حازم.

: ماكر، مطلع، واعي، (Shrewd)داهية 

التعامل مع الناس اآلخرين،  فيدبلوماسي 

 ويفضل االحتفاظ بمشكالته لنفسه.

 الدهاء )الحنكة(

(Shrewdness) 

 (N)العامل 

صريح، يميل  :(Forthrightساذج )

 للبساطة.

: مضطرب، (Apprehensive) مشغول البال

لديه الشعور بالذنب، يلوم ذاته، متقلب المزاج، 

 ، قلق، انهزاميمتقبل للنقدغير 

 عدم األمان

(Insecure) 

 (O)العامل 

 – Self واثق من نفسه مطمئن، 

assured):  راض عن نفسه. 
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: ذو تفكير حر، (Experimenting) مجدد 

، متحرر، تحليلي، غير حرفي، مجرب، مرن

 .متحرر، يثق بالمنطق أكثر مما يثق بالمشاعر

 القابلية للتجديد 

(Openness to 

Change) 

 (Q1)العامل 

: مقاوم (Conservative) تقليدي 

للتجديد، ذو مزاج محافظ، يحترم األفكار 

 .التقليدية

ذاتياا: واسع الحيلة، ويفضل قراراته  مكتف  

 همشاكلالشخصية، مستقل، يفضل العمل وحل 

 بمفرده.

 كفاية الذات

(Self- 

Sufficiency)  

 (Q2) العامل 

يتكل على  ،تابعمعتمد على اآلخرين:  

االخرين، يفتقر إلى التصرف الذاتي، 

 اتكالي.

 ،: منضبط اجتماعياا (Controlled)منضبط 

قوية، ارادته  ،قوي اإلرادة، متقيد بالقوانين

صورة جيدة عن ذاته، ويفضل ترتيب  يحمل

ال يترك األشياء  ،حديثه قبل مخاطبة اآلخرين

 .للصدفة

 التنظيم الذاتي

(Self –discipline) 

 (Q3)العامل 

 :(Undisciplined)غير منضبط 

متساهل، منفلت، منحل، يهمل القواعد 

االجتماعية، يحمل صورة ضعيفة عن 

 .ذاته

غير صبور، محبط، مهتاج،  :(Tense)متوتر 

ولديه صعوبات فى  ،يتوتر من ابسط االمور

 من الناس بسرعة. النوم، ويغضب

 التوتر

(Tension) 

 (Q4)العامل 

صبور،  ،هادئ :(Relaxedمسترخي )

 .رابط الجأش

 - 0.12 ) الستة عشر عند إعادة التطبيق بعد أسبوعين بين)األولية( وقد تراوحت قيمة معامل ثبات االستقرار للعوامل األساسية 

، وتراوحت قيمة معامل ( 0.12 -  0.51) أما عند إعادة التطبيق بعد شهرين فقد تراوحت قيم معامل ثبات االستقرار بين ،( 0.01

 .(Conn & Rieke, 1994)   (0.01 - 0.11 ) االتساق الداخلي الفا للعوامل الستة عشر بين

يتم التأكد من وجود إجابة واحدة فقط على كل فقرة، ويتم إعطاء االستجابات ( 16PF) اختبارعند تصحيح الدرجات على 

( الذي تأخذ B( لجميع الفقرات باستثناء العامل الثاني )العامل 9 – 0درجات تتراوح بين ) (تبعا لمفتاح التصحيح)عن الفقرات 

 Raw)االستجابات عليه الدرجات صفر وواحد فقط، ومن ثم يتم جمع درجات الفقرات لكل عامل وتحويل هذه الدرجة الخام 

Score)  الى درجة معيارية عشارية(Sten Score) رسم الصفحة النفسية الختبار العوامل الست عشرة  والتي يتم استخدامها في

( في  1 -5( في فئة القطب المنخفض و)1 -6ضمن التصنيف التالي: ) العشريةللشخصية، حيث يتم اعتبار الدرجات المعيارية 

 .( ضمن القطب المرتفع للعامل60 -1والدرجات ) ،الفئة الوسطى

 المعالجة اإلحصائية:

ومعامل كرونباخ الفا،  ،: التحليل العامليكل من تم حساب (SPSS)برنامج التحليل االحصائي ادخال البيانات الى  بعد

 .االنحرافات المعيارية، واختبار تواالوساط الحسابية و
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 نتائج الدراسة:

خصية عشر للش ةما طبيعة البناء العاملي الختبار العوامل الستالنتائج والمناقشة المتعلقة بالسؤال األول والذي ينص على: 

 عند تطبيقه على عينة من طلبة جامعة جدة؟

 ( طالباا من طلبة جامعة جدة على برنامج9151تم تفريغ استجابات عينة الدراسة وعددهم ) (16PF)لمقياس البنية العاملية لفحص 

ة للتحليل العاملي، ، واستخدام التحليل العاملي، وذلك بعد التأكد من تحقق الشروط التالي(SPSS) التحليل االحصائي

(Hambleton & Swaminathan.1985)  :وهي 

 (Correlation Coefficient Sample Determinant)المقياس أوال: أن يختلف محدد مصفوفة معامالت ارتباط فقرات -

قق هذا ، وهي قيمة تختلف عن الصفر، مما يؤكد تح0.91أن قيمة محدد المصفوفة=  (SPSS)عن الصفر، وقد أظهر برنامج 

 الشرط. 

 Kaiser-Meyer-Olkin)اولكن -ماير -: حيث أستخدم معامل كايزر(Sampling Adequacy)ثانيا: فحص مالئمة المعاينة  -

(KMO)) في فحص مالئمة المعاينة، ووفق كايزر(Kaiser.1974) ( على األقل، 0.5فان قيمة هذا المعامل يجب أن تكون )

(، وجيدة إن كانت 0.1 – 0.5بين ) (KMO)ويحكم على مالئمة المعاينة وفق الدالالت التالية فالمالئمة مقبولة إن وقعت قيمة 

( كبيرة جدا. وأظهرت نتائج 0.2) التي تزيد عنالقيمة تعد ( فهي قيمة كبيرة، و0.2 - 0.0) بين(، أما القيمة 0.0 -0.1في المدى )

( وهي قيمة كبيرة وفق ما حدده كايزر، مما يؤكد تحقق هذا 0.091في هذه الدراسة ) (KMO)أن قيمة معامل  (SPSS)برنامج 

 الشرط.

 Bartlett's)الختبار بارتليت  (χ2)ويتم عبر فحص مستوى داللة مربع كاي  –ثالثا: فحص تجانس العينة بالنسبة لحجم العينة  -

Test of Sphericity) وأظهر برنامج ،(SPSS)  مستوى داللة كانت دالة احصائياُ عند أن قيمة مربع كاي الختبار بارتليت

(α =0.000.مما يؤكد تحقق هذا الشرط ) 

 Principal)بعد التأكد من تحقق شروط التحليل العاملي الثالثة السابقة، استخدم التحليل العاملي بطريقة المكونات األساسية 

Component Method)،  وبتدوير العوامل على محاور متعامدة بطريقة(Varimax)( قيم الجذر الكامن 9، ويظهر الجدول )

(EignValue) ونسبة التباين المفسر ،(Explained Variance) والتباين المفسر التراكمي ،(Cumulative Explained 

Variance) من العوامل. لكل عامل 

 قيم الجذر الكامن ونسبة التباين المفسر للعوامل المستخلصة من التحليل العاملي (2)جدول رقم 

رقم 

 العامل

الجذر 

 الكامن

نسبة التباين 

 المفسر

نسبة التباين 

 التراكمي المفسر

عدد الفقرات المتشبعة 

 على العامل

اسم العامل بناء على الفقرات 

 المتشبعة عليه

 السيطرة (E)العامل الرابع  69 4.12 4.12 7.05 6

الثبات  (C)العامل الثالث  61 7.74 3.61 6.18 9

 االنفعالي

 (N)العامل الحادي عشر  60 11.26 3.52 6.02 4

 الحنكة
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عدم  (O)العامل الثاني عشر   64 14.73 3.48 5.95 1

 األمان

 الـتألف (A)العامل األول  60 18.15 3.42 5.85 5

 التخيل (M)العامل العاشر  64 21.47 3.32 5.67 1

الجرأة  (H)العامل السابع  64 24.76 3.29 5.63 1

 االجتماعية 

 (Q4)العامل السادس عشر  64 28.03 3.27 5.58 0

 التوتر

 (Q3عشر )العامل الخامس  60 31.17 3.14 5.37 2

 التنظيم الذاتي

 الحماس (F)العامل الخامس  64 34.15 2.98 5.10 60

 الحساسية (I)العامل الثامن  60 36.98 2.83 4.84 66

 (Q2)عشر العامل الرابع  60 39.60 2.62 4.48 69

 كفاية الذات

 االمتثال (G)العامل السادس  60 42.16 2.56 4.38 64

 االرتياب (L)العامل التاسع   60 44.55 2.38 4.08 61

65 3.99 

2.33 46.88 

 (Q1)العامل الثالث عشر  60

 القابلية للتجديد 

 الذكاء (B)العامل الثاني  64 10.02 9.06 4.65 61

 

(، وهذه العوامل هي العوامل 6عامالا كانت قيمة الجذر الكامن لكل منها أكبر من ) ستة عشر( أن هناك 9يتضح من جدول )

الشكل  كما يُظهر( من تباين الدرجات على المقياس. %48.89، وهي تفسر معاا ما نسبته )(Kaiser.1974)التي يتم االحتفاظ بها 

 ( عامال مسيطرا في المقياس. 16مما يؤكد وجود ) Screeplot)( التمثيل البياني، لقيم الجذور الكامنة المكونة لالختبار )6)

عة على العامل إن تعتبر الفقرة متشب (Stevens,2002)فيما يتعلق بتشبع الفقرات على العوامل فتبعا لما أورده ستيفنز 

( أو أكثر، أما الفقرة ذات التشبعات المنخفضة على جميع العوامل فتعتبر فقرة غير ثابتة ويجب 0.1كانت قيمة معامل تشبعها )

عشر والتي كان يزيد جذرها  الستة( عدد فقرات المقياس التي تشبعت على كل عامل من العوامل 6حذفها. ويظهر الجدول )

(، وذلك 16PFتم إعطاء كل عامل من العوامل الناتجة عن التحليل العاملي االسم المناسب له في اختبار ) ( وقد6الكامن عن )

 (.16PFتبعا ألرقام الفقرات التي تشبعت على ذلك العامل، والتي لوحظ انها تطابقت تماما مع ماورد في اختبار )
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 المختلفة الناتجة من التحليل العاملي( تمثيل بياني لقيم الجذور الكامنة للعوامل 1الشكل )

 

 

 

 

 

 

 

 

والذي ينص على: ما الخصائص السيكومترية الختبار العوامل الست عشرة  الثانيالنتائج والمناقشة المتعلقة بالسؤال 

 للشخصية عند تطبيقه على عينة من طلبة جامعة جدة؟

 للتحقق من الخصائص السيكومترية الختبار العوامل الستة عشر للشخصية تم حساب كل من: 

ة قامت الباحث ،الختبار العوامل الستة عشر للشخصيةللتحقق من الصدق الظاهري  :)صدق المحكمين( الصدق الظاهري: أوال

ته، قياس والتقويم للحكم على مدى صالحية فقرامجموعة من المحكمين من المختصين بعلم النفس والبعرض فقرات المقياس على 

 الفقرة، وانتهت( كمعيار للحكم على صالحية % 00لهدف ومجتمع الدراسة، واعتمدت الباحثة معامل االتفاق ) ومالءمتهاومدى 

 المراجعة بتعديل في صياغة بعض الفقرات. 

عشر،  لستةا: الصدق التمييزي: وذلك بترتيب درجات أفراد العينة تنازلياا تبعاا لدرجتهم الكلية على كل عامل من العوامل ثانيا  

وأدنى  %91الدرجات إلى طرفين علوي وسفلي، وحساب المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري للطرفين )أعلى  وتقسيم

بين الطرفين، وقد كانت قيمة  (Independent Samples t-Test)لمستقلة (، ومن ثم حساب قيمة اختبار ت للعينات ا91%

 . لالختبار( مما يؤكد تحقق الصدق التمييزي 0.05اختبار ت دالة احصائيا عند مستوى الداللة )

ساب ح: قامت الباحثة بحساب صدق االتساق الداخلي لفقرات المقياس وذلك باالختبار: صدق االتساق الداخلي لفقرات ثالثا  

 0.10معامل االرتباط بين الدرجة على الفقرة والدرجة على العامل الذي تنتمي له الفقرة، وتراوحت قيم معامالت االرتباط بين )

مما يؤكد تحقق صدق االتساق الداخلي  ،(α  =0.05قيم دالة احصائيا عند مستوى داللة ) هذه الكانت جميع  (، وقد0.11 –

 .االختبارلفقرات 

 .في هذه الدراسة الصدق العاملي: وقد تم توضيح التحقق من الصدق العاملي لالختبار عند اإلجابة عن السؤال األول: رابعا  

 م بينوقد تراوحت القي عشر الستةقامت الباحثة بحساب معامل ثبات كرونباخ الفا للعوامل  :معامل ثبات كرونباخ الفا: خامسا  

تراوحت قيمة معامل االتساق الداخلي الفا للعوامل تتوافق مع ما أورده كاتل حيث  وهيقيم مقبولة. ال ( وتعد هذه 0.09 - 0.10)

 (. Cattell, 1994) 0.15قيمته  بوسيط 0.01و 0.11بين 
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 ،تب فرديةرحيث تم تقسيم الفقرات في كل عامل من العوامل الى فقرات ذات  حساب الثبات بطريقة التجزئة النصفية:: سادسا  

 ،معادلة سبيرمان براون لتصحيح قيمة معامل االرتباط واستخدمت .وحساب معامل االرتباط بينهما ،وفقرات ذات رتب زوجية

وهي قيم دالة احصائيا عند مستوى (  0.04 - 0.16) بين عشر الستةوتراوحت قيم معامل الثبات بطريقة التجزئة النصفية للعوامل 

 من الثبات. جيدةمما يشير لتمتع االختبار بدرجة ( α  =0.05داللة ) 

ية جيدة تمتع هذا االختبار بخصائص سيكومترتؤكد نتائج فحص معامالت الصدق والثبات الختبار العوامل الستة عشر للشخصية 

تمتع أظهرت  ( التي9001الرويتع )عند تطبيقه في البيئة السعودية وعلى عينة من طلبة جامعة جدة، وهذا يتوافق مع دراسة 

 المقياس بدرجة جيدة من الصدق والثبات.

ما المعايير الخاصة باختبار العوامل الستة عشر للشخصية عند : والذي ينص على الثالثالنتائج والمناقشة المتعلقة بالسؤال 

  تطبيقه على عينة من طلبة جامعة جدة؟

للدرجات الخام إلجابات افراد العينة على عوامل اختبار العوامل ( المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري 4يوضح الجدول )

 .التي يتم دراستها الستة عشر للشخصية

المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري للدرجات الخام إلجابات افراد العينة على عوامل اختبار العوامل الستة  (3الجدول )

 عشر للشخصية التي يتم دراستها

رقم 

 العامل

رمز 

 العامل

 قيمة ت (6100عينة االناث )ن=  (251عينة الذكور )ن =  (9141العينة ككل )ن= 

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

6 A 9.98 4.77 9.93 1.04 10.02 4.73 -0.45 

9 B 1.00 9.41 1.65 9.44 1.04 9.16 0.59 

4 C 14.06 6.76 14.1 7.23 14.03 6.44 0.24 

1 E 11.47 4.89 11.9 5.22 66.62 1.11 3.42* 

5 F 13.06 6.19 12.91 6.34 13.16 6.09 -0.97 

1 G 9.76 4.62 9.69 4.42 9.8 1.15 -0.58 

1 H 13.15 6.19 13.48 6.28 12.93 6.13 2.13* 

0 I 9.94 4.48 9.99 1.04 9.91 4.23 0.42 

2 
L 10.09 4.53 9.85 4.15 60.91 1.11 

-

2.14* 

60 M 13.13 5.53 13.17 1.41 13.1 4.94 0.29 

66 N 10.05 4.89 10 1.0 10.09 1.25 -0.45 
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69 

O 12.83 5.57 69.6 5.62 13.3 5.0 
-

5.32* 

64 Q1 10.44 4.67 66.60 1.42 9.96 1.05 6.43* 

61 Q2 9.61 4.47 10.03 4.55 2.41 1.19 3.70* 

65 Q3 10.26 4.74 10.18 1.02 60.46 1.11 -0.65 

16 Q4 12.91 6.15 12.62 1.60 13.1 1.64 -1.88 

 ( α = 0.05* دال عند مستوى الداللة ) 

( في 4) لفي الجدوالواردة القيم  السعودية، استخدمتلحساب معايير اختبار العوامل الستة عشر للشخصية في البيئة 

وذلك بتحويل درجات افراد العينة من الذكور واالناث الى الدرجة المعيارية  ،(Sten Score)العشرية المعيارية حساب الدرجة 

(Z score)، ومن ثم تحويل الدرجة المعيارية  ،اعتمادا على األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لكل عامل من العوامل

(Z)  باستخدام المعادلة: ، وذلك9وانحرافها المعياري  5,5الحسابي جة معيارية معدلة متوسطها وهي درالى الدرجة العشرية 

  9  +5.5×  (Z)العشرية = الدرجة المعيارية  المعيارية الدرجة

المعيارية  ( الدرجات5والجدول )( 1ويوضح الجدول )( 60 – 6وذلك للوصول لتوزيع لدرجات افراد العينة على مقياس من )

اختبار العوامل الستة عشر  واالناث علىالمقابلة للدرجات الخام الستجابات أفراد العينة الذكور  (Sten Scoresالعشرية )

حيث  ،على المقياس المستجيب للفرد للشخصية عشر ةالصفحة النفسية الختبار العوامل الستللشخصية والتي يتم بناء عليها رسم 

( في الفئة الوسطى و  1 -5( في فئة القطب المنخفض و)1 -6المعيارية العشرية ضمن التصنيف التالي: ) تفسير الدرجاتيتم 

 ( ضمن القطب المرتفع للعامل.60 -1الدرجات )

 16PFللدرجات الخام الستجابات أفراد العينة )الذكور( على اختبار  العشرية المقابلةالمعيارية الدرجات  (4الجدول )

رمز 

 العامل

 (Sten Score)الدرجة المعيارية العشرية 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

A 0 6-9 4-5 1-1 0-2 60-69 64-61 65-61 60-62 90 

B 0-9 4 1 5-1 1 0 2-60 66 69 64 

C 0 6-4 1-1 1-60 66-61 65-61 60-96 99-91 95-91 91-90 

E 0-6 9-1 5-1 1-2 60-66 69-61 65-61 60-62 90-99 94-91 

F 0 6-4 1-1 1-2 60-69 64-61 61-62 90-99 94-91 95-91 

G 0-6 9-4 1-5 1-1 0-2 60-66 69-61 65-61 61-60 62-90 

H 0 6-4 1-1 0-60 66-64 61-61 61-62 90-99 94-91 95-91 

I 0 6-9 4-5 1-1 0-2 60-69 64-61 65-61 60-62 90 
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L 0-6 9-4 1-5 1-1 0-2 60-66 69-64 61-61 61-60 62-90 

M 0 6-4 1-1 1-2 60-64 61-61 61-62 90-99 94-91 95-91 

N 0 6-9 4-5 1-1 0-2 60-69 64-61 65-61 60-62 90 

O 0-6 9-1 5-1 1-2 60-69 64-61 65-61 60-62 90-99 94-91 

Q1 0-9 4-1 5-1 1-0 2-66 69-64 61-65 61-61 60-62 90 

Q2 0 6-4 1-5 1-1 0-2 60-69 64-61 65-61 61-60 62-90 

Q3 0 6-9 4-5 1-1 0-60 66-69 64-65 61-61 60-62 90 

Q4 0 6-4 1-1 1-2 60-69 64-65 61-60 62-96 99-91 95-91 

 

 16PFللدرجات الخام الستجابات أفراد العينة )االناث( على اختبار  العشرية المقابلةالدرجات المعيارية  (5الجدول )

رمز 

 العامل

 (Sten Score)الدرجة المعيارية العشرية 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

A 0 6-9 4-5 1-1 0-2 60-69 64-61 65-61 60-62 90 

B 0-9 4 1 5-1 1 0 2-60 66 69 64 

C 0-6 9-1 5-1 0-60 66-64 61-61 61-90 96-94 91-91 91-90 

E 0-6 9-1 5-1 1-0 2-66 69-64 61-65 61-60 62-96 99-91 

F 0 6-4 1-1 1-60 66-64 61-61 61-62 90-99 94-95 91 

G 0 6-9 4-5 1-1 0-2 60-69 64-61 65-61 61-60 62-90 

H 0 6-4 1-1 1-2 60-69 64-65 61-62 90-99 94-95 91 

I 0-6 9-4 1-5 1-1 0-2 60-69 64-61 65-61 61-60 62-90 

L 0 6-4 1-5 1-1 0-60 66-69 64-61 65-61 60-62 90 

M 0-4 1-5 1-0 2-60 66-64 61-65 61-60 62-90 96-94 91-91 

N 0 6-9 4-5 1-1 0-60 66-69 64-65 61-61 60-62 90 

O 0-6 9-1 5-1 0-60 66-64 61-61 61-62 90-96 99-91 95-91 

Q1 0 6-9 4-5 1-1 0-2 60-69 64-61 65-61 60-62 90 

Q2 0 6-9 4-1 5-1 0-2 60-66 69-64 61-65 61-60 62-90 

Q3 0-6 9-4 1-5 1-1 0-60 66-69 64-61 65-61 60-62 90 

Q4 0 6-4 1-1 1-60 66-64 61-61 61-62 90-99 94-95 91 
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هل توجد فروق في عوامل الشخصية الستة عشر تعزى لمتغير النتائج والمناقشة المتعلقة بالسؤال الرابع والذي ينص على: 

 الجنس لدى طلبة جامعة جدة؟

لفحص الفروق بين متوسطي الذكور  (Independent Samples t-test)( نتائج اختبار ت للعينات المستقلة 4يظهر الجدول )

  عشر، حيث كانت الفروق بين الجنسين دالة على العوامل التالية: الستةواالناث على عوامل الشخصية 

حو ن بينما كانت االناث أكثر ميالا  ،وأكثر حزماا  أكثر ميال لحب لسيطرة فقد كانوالصالح الذكور  : وذلكالسيطرة – (E)العامل 

 .وتجنب الصراع لخضوعا

ما بين ،ءةا اجرأكثر النتائج أن الذكور أكثر ميالا ليكونوا  حيث أظهرتالجرأة االجتماعية: وذلك لصالح الذكور  – (H)العامل 

 لخجل.نحو التردد وا كانت االناث أكثر ميالا 

لصالح اإلناث فقد أظهرت النتائج أن اإلناث أكثر ارتيابا وشكاا من الذكور الذين كانوا أكثر ثقة : وذلك االرتياب – (L)العامل 

 باألخرين.

الذكور الذين كانوا أكثر  للذات منقلقاا ولوماا عدم األمان: وذلك لصالح اإلناث فقد أظهرت النتائج أن اإلناث أكثر  – (O)العامل 

 .اطمئناناا 

قاومة بينما كانت االناث أكثر م ،للتجديد: وذلك لصالح الذكور فقد أظهرت النتائج أن الذكور أكثر تحرراا  القابلية – (Q1)العامل 

 للتجديد.

 استقالال وتفضيال لحل مشاكلهم بأنفسهمكفاية الذات: وذلك لصالح الذكور فقد أظهرت النتائج أن الذكور أكثر  – (Q2)العامل 

 على االخرين من الذكور. من االناث اللواتي هن أكثر اعتمادا

 :ملخص نتائج البحث

 يمكن تلخيص نتائج البحث فيما يلي:

 مع هذه العواملأكد التحليل العاملي وجود ستة عشر عامالا من عوامل الدرجة األولى وتوافق توزيع فقرات االختبار على  -

 توزيع فقرات النسخة االصلية مما يؤكد صالحية االختبار لالستخدام في البيئة السعودية.

 بخصائص سيكومترية جيدة عند تطبيقه في البيئة السعودية وعلى عينة من طلبة جامعة جدة. (PF16)تمتع اختبار  -

 لتجديد، كفاية الذات( لصالح الذكور.وجود فروق في عوامل الشخصية )السيطرة، الجرأة االجتماعية، القابلية ل -

 وامل الشخصية )االرتياب، عدم األمان( لصالح االناث.وجود فروق في ع -

 لم تظهر فروق في العوامل العشرة الباقية تبعاا للجنس. -
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 :التوصيات والمقترحات

 :توصي الدراسةفي ضوء النتائج السابقة 

 .السيكومترية لالختبار عند تطبيقه على أفراد من مراحل عمرية أخرىبإجراء دراسات مماثلة للتأكد من الخصائص  -

 للمقارنة بين سمات الشخصية لطالب الكليات اإلنسانية والكليات العلمية. مماثلةاجراء دراسات  -

تصميم برامج ارشادية للطالب والطالبات بحيث تركز هذه البرامج على عوامل الشخصية التي ظهرت بها فروق بين  -

 الجنسين.

 :العربية المراجع

مان، مركز ديبونو لتعليم التفكير، ع (.الطبعة الثالثة) دليل المقاييس واالختبارات النفسية والتربوية(. 9061أبو أسعد، أحمد )

 األردن.

 ، الكويت: دار الكتب.الشخصية من المنظور النفسي .(6221األنصاري، بدر )

، رسالة ماجستير غير منشورة، الشخصية الستة عشر وعالقتها بإدمان األمفيتاميناتعوامل (. 9066بن حجاب، منصور )

 كلية الدراسات العليا، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، الرياض، المملكة العربية السعودية.

 21 ،لمجلة التربويةا(. مقياس للعوامل الخمسة الكبرى في الشخصية: عينة سعودية من اإلناث، 9001عبد هللا ) ،الرويتع

(04،) 22 – 691. 

 اإلسكندرية: دار المعرفة العلمية. (.الطبعة الخامسة) األبعاد األساسية للشخصية(. 9066عبد الخالق، أحمد )

 ، دار االعصار العلمي للنشر والتوزيع، عمان، األردن.سيكولوجيا الشخصية(. 9065غباري، ثائر، وأبو شعيرة، خالد )

 ايتراك للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، مصر. ،نظريات الشخصية(. 2011هريدي، عادل )
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 دور عملية التدريب في رفع كفاءة موظفي الجهات الحكومية في السودان

The Role of the Training Process in Raising the Efficiency of Government Employees in Sudan 
 

 تيمان إدريسالفاضل إعداد الدكتور/ 

 أستاذ إدارة األعمال المشارك، قسم إدارة األعمال، جامعة الجزيرة، جمهورية السودان

elfadiltiman@yahoo.comEmail:   

 

 :المستخلص

السودان، حيث هدفت إلى تحليل أثر كل من تناولت هذه الدراسة دور عملية التدريب في رفع كفاءة موظفي الجهات الحكومية في 

االحتياجات التدريبية وجودة الحقيبة التدريبية ودور المدربين والبيئة التدريبية في تعزيز كفاءة الموظفين في الجهات الحكومية. 

(، وتم 020قدر )( موظف وموظفة وكانت االستجابة ب051وقد تم اتباع المنهج الوصفي التحليلي، حيث بلغ حجم عينة الدراسة )

( وقد SPSSجمع البيانات عن طريق أداة االستبيان ومن ثم معالجتها إحصائياً بواسطة الحزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية )

استخدمت النسب المئوية والتكرارات واختبارات الفروض لتحليل البيانات. توصلت الدراسة لمجموعة من النتائج والتي تتمثل 

ين تطبيق عملية التدريب من حيث )االحتياجات التدريبية( وتعزيز كفاءة الموظف، كذلك وجود عالقة بين في وجود عالقة ب

تطبيق عملية التدريب من حيث )الحقيبة التدريبية( وتعزيز كفاءة الموظف، فضال عن وجود عالقة بين تطبيق عملية التدريب 

وجود عالقة بين تطبيق عملية التدريب من حيث )البيئة التدريبية(  من حيث )كفاءة المدربين( وتعزيز كفاءة الموظف، وأخيرا

وتعزيز كفاءة الموظف. وخرجت الدراسة بالعديد من التوصيات ومنها، ضرورة تحليل االحتياجات التدريبية الحقيقية 

بية دة الحقائب التدريوالموضوعية للموظفين لضمان مساهمة كل ذلك في تعزيز كفاءة أدائهم، وضرورة مراجعة وتحليل أثر جو

ودورها في تعزيز كفاءة الموظفين، فضال عن العمل على التطوير المستمر للمدربين لضمان دورهم الفعال في تعزيز كفاءة 

 الموظفين، وأخيرا ضرورة تهيئة وترقية البيئة التدريبية وتحسينها لتعزيز االستفادة من البرامج التدريبية المقدمة للموظفين.

 عملية التدريب، الكفاءة، الموظفين، الجهات الحكومية، السودان. المفتاحية:الكلمات 
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The Role of the Training Process in Raising the Efficiency of Government Employees in Sudan 

Dr. Elfadil Timan Idriss 

Department of Business Administration 

University of Gezira, Sudan 

 

Abstract: 

This study dealt with the role of the training process in increasing the efficiency of government 

employees in Sudan. The study aimed to identify the impact of the training needs, the quality of 

the training package, the role of trainers, and the training environment in enhancing the efficiency 

of government employees. The research followed the descriptive analytical approach. Available 

sample of (150) respondents was selected, and (121) employees were responded. The data were 

collected through the questionnaire tool and then processed statistically by the Statistical Package 

for Social Sciences (SPSS). Percentages, frequencies and hypothesis tests were used for data 

analysis. The study reached a set of results, which were represented in the existence of a 

relationship between applying the training process in terms of (training needs) and the 

enhancement of employee's efficiency. As well as the existence of a relationship between applying 

the training process in terms of (training package) and the enhancement of employee's efficiency. 

Furthermore, the existence of a relationship between applying the training process in terms of (the 

competence of the trainers) and the enhancement of the employee's efficiency. Finally, there is a 

relationship between applying the training process in terms of (the training environment) and the 

enhancement of the employee's efficiency. The study came out with many recommendations, 

including the need to analyze the real and the objective training needs of employees to ensure its 

contribution to the enhancing of their efficiency.  Also, the necessity to review and analyze the 

impact of the quality of training packages and their role in enhancing employee efficiency. As well 

as working on the continuous development of trainers to ensure their effective role in improving 

employee efficiency. Finally, the need to create and develop the training environment to augment 

the benefit of the training programs delivered to employees. 

Keywords: Training process, Efficiency, Employees, Government Entities, Sudan. 
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 مقدمة: .1

تتجسد أهمية العنصر البشري في المنظمات في أنه من أهم عناصر اإلنتاج التي تسهم في تنفيذ أنشطة المنظمة وتحقيق أهدافها، 

جاح لها من دور كبير في ن وتعتبر الموارد البشرية ثروة حقيقية وفعلية لجميع المنظمات، لذلك زاد مؤخراً االعتراف بها ولما

عمل المنظمة سواًء كانت صناعية أو خدمية. ويظهر هذا االهتمام من خالل االستثمار في رأس المال البشري عن طريق التدريب 

والتطوير وذلك للحصول على موارد بشرية كفؤة وفعالة وقادرة على إحداث التغيير المطلوب، وإنجاز جميع األعمال والمهام 

كل إليها لرفع مستوى أداء المنظمة بشكل يتناسب مع التغييرات والتطورات الحاصلة داخل المنظمة وخارجها. )برياح التي تو

 (.2102وموساوي، 

إن التدريب عملية مخططة تقوم باستخدام أساليب وأدوات لهدف خلق وتحسين وصقل المهارات والقدرات لدى الفرد، وتوسيع 

 (. 2100خالل التعلم، لرفع مستوى كفاءته وبالتالي كفاءة المنظمة التي يعمل فيها. )إسماعيل،  نقاط معرفته لألداء الكفء من

إن إدارة العملية التدريبية بشكل صحيح ومناسب لها دور كبير في تحقيق الهدف الحقيقي واالستراتيجي للتدريب، وذلك من خالل 

والسلوكيات المتنوعة، التي يجب أن يتمتع بها األفراد في أداء األعمال إكساب الموارد البشرية المهارات والقدرات والمعارف 

والمهام المختلفة، والتي تنعكس بدورها على أداء عمل المنظمة بشكل عام من أجل تحقيق الميزة التنافسية في مجال عمل المنظمة 

 (.2105ذاتها. )الشرعة وسنجق، 

م عندما تنبه المسئولون آنذاك الى أهمية التدريب فوضعت برامج 0550م لقد عرف السودان سياسات وخطط التدريب في العا

م تم إنشاء 0521م ثم توقفت تلك البرامج. وفى العام 0552قومية للتدريب تولت مصلحة العمل اإلشراف على تنفيذها حتى العام 

كاديمية السودان للعلوم اإلدارية ومركز تطوير معهد اإلدارة العامة للتدريب اإلداري في الخدمة العامة ثم تحول هذا المعهد إلى أ

اإلدارة للتدريب اإلداري في القطاع الخاص ومؤسسات الدولة ذات الطابع الربحي. لقد أدى الخلل بالوعي التدريبي إلى اختالل 

لصغرى وصغار م يتولى تدريب القطاعات ا0595في تدريب القوى العاملة بالبالد، حيث ظل معهد اإلدارة العامة حتى العام 

اإلداريين وظلت القيادات العليا دون تدريب مبرمج. وبإنشاء أكاديمية السودان للعلوم اإلدارية طرأ العكس فأهتمت األكاديمية 

م صدور الئحة التدريب 0592بتدريب القيادات العليا والوسيطة وظلت القيادات الدنيا ومداخل الخدمة دون تدريب. وشهد العام 

م وذلك بغرض معالجة الخلل في مستويات التدريب المختلفة. كما صدر قانون التدريب القومي 0592لمعدلة عام م ا0592للعام 

م واللوائح القابضة له والتي مكنت المجلس من اإلشراف على التدريب في البالد على المستوى االتحادي والوالئي 2112في العام 

ورغم كل هذه الجهود التي أفضت إلى إنشاء وزارة خاصة للتنمية البشرية وتنظيم عمل مراكز التدريب القومية والخاصة. 

وإلحاقها بوزارة العمل فيما بعد إال أن العديد من العوائق ظلت تحول دون التنفيذ الفعال لخطط وبرامج التدريب على الوجه 

 (.2102األكمل. )سعيد، 

من ضرورة معرفة تأثير ربط المسار التدريبي بالمسار الوظيفي في الجهات الحكومية في السودان وعملية  مشكلة الدراسةتأتي 

التدريب والخدمات التدريبية المقدمة من قبل معاهد ومراكز التدريب. ومن هنا تأتي الحاجة لمعرفة أثر تطبيق هذه البرامج 

 اجات التدريبية والحقيبة التدريبية وكفاءة المدربين والبيئة التدريبية، والدورات التدريبية بمتغيراته المتعددة وهي االحتي
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وذلك في رفع كفاءة الموظفين من حيث قدرتهم على أداء مهامهم وواجباتهم الوظيفية وقدرتهم على تحمل الضغط والعمل بروح 

 أثر عملية التدريب في رفع كفاءة موظفي وعليه يمكن بلورة مشكلة الدراسة من خالل التساؤل الرئيسي التالي، ما هو الفريق

 : التساؤالت الفرعية اآلتيةعلى الجهات الحكومية في السودان؟ وستتم من خالل هذا البحث محاولة اإلجابة 

 هل تؤثر آلية تحديد االحتياجات التدريبية السنوية على رفع كفاءة الموظف؟ .0

 الموظف؟هل هناك أثر لجودة الحقيبة التدريبية على رفع كفاءة  .2

 هل هناك تأثير للمدربين على رفع كفاءة الموظف؟ .2

 هل هناك تأثير للبيئة التدريبية على رفع كفاءة الموظف؟ .2

وذلك من خالل  دور عملية التدريب في رفع كفاءة موظفي الجهات الحكومية في السوداندراسة  :يهدف هذا البحث إلىكما         

 دراسة األهداف التفصيلية اآلتية: 

 تحليل أثر االحتياجات التدريبية في تعزيز كفاءة الموظف. .0

 تحليل أثر جودة الحقيبة التدريبية في تعزيز كفاءة الموظف. .2

 تحديد دور المدربين في تعزيز كفاءة الموظف. .2

 تحليل أثر البيئة التدريبية في تعزيز االستفادة من البرامج التدريبية المقدمة للموظف. .2

 الفرضيات التالية:الدراسة تم تطوير على ضوء مشكلة وأسئلة 

 توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين تطبيق عملية التدريب من حيث )االحتياجات التدريبية( وتعزيز كفاءة الموظف. .0

 توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين عملية التدريب من حيث )الحقيبة التدريبية( وتعزيز كفاءة الموظف. .2

 حصائية بين عملية التدريب من حيث )كفاءة المدربين( وتعزيز كفاءة الموظف.توجد عالقة ذات داللة إ .2

 توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين عملية التدريب من حيث )البيئة التدريبية( وتعزيز كفاءة الموظف. .2

د أهمية تتحدكما ، رفع كفاءة موظفي الجهات الحكومية في السودان دراسته لدور عملية التدريب في :أهمية هذا البحث منتنبع 

إذ يلعب  ،العملية التدريبية والتي من المفترض أن ينعكس أثرها على جودة وتميز األداء في األجهزة الحكومية هذه الدراسة بأهمية

التدريب دوراً أساسياً في نجاح المنظمات، ألن المنظمات في العصر الحالي توجه اهتماما متزايدا للعنصر البشري والذي أضحى 

تعتبر هذه الدراسة من الدراسات التي يمكن أن تشكل مرجعية في دراسة أهم العوامل عامالً حاسماً في نجاحها. كما يمكن أن 

في بناء عملية تدريبية ذات جودة عالية تساهم بشكل مباشر في تعزيز المسار الوظيفي للموظفين وتعزيز  والمتغيرات المؤثرة

يضاف إلى ذلك أن أهمية هذه الدراسة تأتي وبحسب علم الباحث من ندرة الدراسات في مجال هذا البحث مما كفاءتهم وقدراتهم. 

حقة، كونه تناول قضايا التدريب في السودان بشكل متعمق لم يتتطر  إليه يفتح الباب لمزيد من البحوث والدراسات العلمية الال

 من قبل. 

يقع هذا البحث في خمسة أجزاء، أوال نجد المقدمة والتي تحتوي على المشكلة والفروض واألهداف واألهمية وهيكل البحث. ثم 

، بينما الجزء الثالث، وفي الجزء الرابع التحليل والمناقشة تغطية األدبيات والدراسات السابقة في الجزء الثاني، بينما المنهجية في

 جاءت االستنتاجات والتوصيات في الجزء الخامس واألخير.
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 األدبيات والدراسات السابقة: .2

ب في دور عملية التدريفي هذا الجزء من البحث سيتم تناول األدبيات ذات الصلة بموضوع الدراسة والمتمثل في األدبيات:  2/1

 .رفع كفاءة الموظفين

 مفهوم التدريب:  2/1/1

( بأن عملية التدريب عبارة عن تعديل إيجابي ذو اتجاهات خاصة تتناول سلوك الفرد من الناحية 2100أوضح نوري وكوتل )

 نقصه.ت المهنية أو الوظيفية، وذلك إلكسابه مجموعة من المعارف والخبرات التي يحتاج إليها من خالل تحصيل المعلومات التي

( بأن عملية التدريب تمثل جهود إدارية وتنظيم مرتبط بحالة االستمرارية تستهدف إجراء تغير مهاري 2102كما أوضح منصور )

ومعرفي وسلوكي في خصائص الفرد العامل الحالية أو المستقبلية لكي يتمكن من اإليفاء بمتطلبات عمله أو أن يطور أدائه العملي 

 والسلوكي بشكل أفضل.

ورغم أن التدريب أصبح له مفهوم واضح في الدول المتقدمة إال أن مفهوم التدريب في دول العالم الثالث يحتاج إلى كثير من 

اإليضاح والتحديد. إال أن هناك الكثير من الكتاب اهتموا بمفهوم التدريب وتم تقديمه على أنه نشاط مخطط يهدف إلى إحداث 

احية المعلومات والخبرات والمهارات ومعدالت األداء وطر  العمل واالتجاهات، مما يجعل تغيرات في الفرد والجماعة من ن

 (.2102(، و)العزاوي، 2102الفرد والجماعة الئقين للقيام بأعمالهم. )جميل، 

اللها خ ( يعد التدريب عملية تعليمية تتضمن اكتساب مهارات ومفاهيم وقواعد كما أنه عملية منظمة يتم من2105أوضح بخوش )

مما سبق يتبين أن التدريب عملية شاملة ومنظمة  تغيير سلوكيات ومشاعر العاملين من أجل زيادة وتحسين فعاليتهم وأدائهم.

الكتساب وتطوير المعارف والمهارات والقدرات والخبرات الواجب توافرها في العاملين والتي تمكنهم من تحسين أدائهم وتالفي 

 .نقاط الضعف الحالية

 أهمية التدريب:  2/1/2

والتدريب هو أحد العشرين عنصر األولى التي تؤخذ بعين  ISO) 5110 ،5112 ،5112ظهرت معايير اآليزو ) 0599منذ عام 

شك بأن للتدريب أهمية كبيرة ولعل هذه األهمية تزداد في العصر الحالي حيث أن التطور التكنولوجي والعلمي بات  الاالعتبار ف

وكذلك في الصناعة وعلوم جديدة، إضافة إلى التطور في العلوم اإلدارية  ا بحاجة باستمرار لتعلم مهارات جديدة،سريعا بحيث أنن

وتأثير العولمة على مفاهيم اإلدارة أيضاً نجد أن التطور التكنولوجي يجعلنا مضطرين الستخدام معدات متطورة، وكذلك تسارع 

التي تنظم أمور حياتية فرضتها تطورات الحياة، باإلضافة للعديد من مجاالت العمل وتيرة إصدار القوانين والمراسيم الجديدة 

 (.2102، جميل (األخر، كل هذا جعل للتدريب أهمية متزايدة يوماً بعد يوم. 

ألداء تكمن أهمية التدريب في قدرة العاملين على زيادة اإلنتاجية من خالل إكسابهم مجموعة من المهارات والمعارف الالزمة 

الوظيفية، هذا باإلضافة إلى القدرة على تنفيذ المهام الموكلة إليهم بكفاءة وفاعلية وتقليص الوقت الضائع والموارد المالية 

المستخدمة، كما يساعد التدريب على توضيح السياسات العامة للمنظمة مما يؤثر إيجاباً على رغبة الموظف في أداء األعمال 

هذا باإلضافة إلى تجديد معلومات الموظف وتحديثها بما يتناسب مع المتغيرات البيئية المختلفة والمتعلقة  والمهام المطلوبة منه،

 (.2115بمجال عملهم )ميا وآخرون، 
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( أنه باإلضافة إلى أن التدريب ليس مرتبطا فقط بالعلوم والمعارف والتقنيات الحديثة، فإن التدريب له 2120أوردت بطرني )

ن حيث تقوية نقاط الضعف لدى األفراد في المؤسسات والتي تقلل من األخطاء في أداء أعمالهم، ولعل مرجع نقاط أهمية أخرى م

الضعف هذه قد يكون ضعف التعليم أو االختالفات بين التعليم والتطبيق، فالكثير منا عندما يبدأ حياته العملية يكتشف أنه ال علم 

 ناك الكثير من نقاط الضعف التي نحتاج لتقويتها بالتدريب.له بأداء األعمال على نحو عملي فإن ه

من خالل استهدافها للعنصر البشري ألي منظمة وبالتالي تستطيع  ( فقد أوضح بأن أهمية التدريب تظهر2102أما عبد الفتاح )

جعلهم قادرين على أداء المنظمة توجيه موظفيها لما تريد تحقيقه من خالل إكسابهم المهارات والمعارف والسلوكيات التي ت

الواجبات المتوقعة منهم بطريقة مرضية وصحيحة. إن من أهم عوامل نجاح المنظمات في تحقيق غاياتها هو كفاءة موظفيها 

التكيف مع مستويات التغيير في المجاالت المختلفة، وال يمكن أن يتم تحقيق رفع  المشاركين في عملياتها وقدرتهم على اإلنتاج أو

 والتكيف مع التقنيات الجديد إال من خالل نظام تدريبي تعتمده المنظمة وتتبناه وتضعه ضمن أولوياتها. الكفاءة

( أن التدريب هو إنفا  استثماري يحقق عائداً ملموساً لتلبية احتياجات المنظمة، لذلك يعتبر 2105الشرعة وسنجق )وكما وضح 

لمستجدة في مجال العمل. هذا باإلضافة إلى أهمية مواكبة التطور التدريب ضرورة ملحة لمواكبة التطورات السريعة وا

 التكنولوجي السريع وما يترتب عليه من تغير في بعض الوظائف أو إلغائها واستحداث وظائف جديدة تتناسب مع هذه التكنولوجيا.

 أهداف التدريب:  2/1/3

عى األهداف والغايات التي يس وبالتالي أداء المنظمة، وتتمثلتهدف العملية التدريبية إلى تحسين مستوى أداء الفرد والجماعة 

 التدريب إلى تحقيقها في:

   رفع مستوى أداء العاملين في النواحي الفنية أو السلوكية التي تقتضيها ظروف العمل، وهذا يؤدي إلى رفع الكفاءة

 اإلنتاجية واإلدارية.

 الذي تشترطه مواصفات الوظيفة. تدريب العاملين األداء الوظائف المطلوبة في التخصص 

  .إعداد العاملين للقيام بأعمال ذات طبيعة تختلف عن العمل الحالي، مما يؤدي إلى تأهليه إلى وظائف أعلى في المستقبل 

  إعداد العاملين الجدد للقيام بعملهم على أكمل وجه 

 لة إليهم.تحسين ورفع الروح المعنوية للعاملين وإنجاز مهامهم في المجاالت الموك 

  ،( 2105تخفيف معدل دوران العمل وزيادة والء العاملين للمنظمة وتقليص كلف الفرص الضائعة. )الشرعة وسنجق

 (. 2115و)المقلي، 

أهداف تدريبية عادية وهي أهداف خاصة  تم تقسيم أهداف العملية التدريبية إلى ثالثة أقسام وتشمل ( فقد2105وبحسب عقيلي )

الروتينية مثل التعريف بالمنظمة وواجبات األفراد في وظائفهم والشروط العامة للخدمة، وتركز هذه البرامج على بالبرامج 

مؤشرات وأرقام واقعية من تاريخ المؤسسة وتعكس الحجم الفعلي لفئة العاملين فيها. بينما النوع الثاني من األهداف هي أهداف 

ة تسعى لحل المشكالت التي تواجه العاملين في المنظمة وتحاول الكشف عن المعوقات تدريبية لحل المشكالت وهي برامج تدريبي

واالنحرافات التي تعو  األداء، باإلضافة إلى أن هذه النوعية من األهداف تعلو األهداف الروتينية في األهمية. وأخيرا األهداف 

ن السلوك واألساليب الجديدة لدى العاملين لتحسين نوعية التدريبية االبتكارية وهي برامج تدريبية تسعى إلى إضافة أنواع م

اإلنتاج، وهي تختلف عن أهداف حل المشكالت في أنها تسعى إلى نقل المنظمة إلى مستوى أعلى من حيث الكفاءة والفاعلية، 

 وهي تحتل قمة الهرم التنظيمي.
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 مكونات العملية التدريبية: 2/1/4

تنتظم في حلقة واحدة ويمكن مالحظة ذلك من خالل التعريف القائل بأن التدريب هو عملية  تتكون عملية التدريب من عدة عناصر

منظمة مستمرة تصمم لمساعدة األفراد على اكتساب المعرفة والمهارة واالتجاهات الضرورية لتطوير أدائهم لواجبات الوظائف 

قسم مكونات العملية التدريبية إلى أربعة أنواع، وتشمل ما تنمن خالله. و التي يشغلونها، إذ يمكن تحديد عناصر عملية التدريب

 يلي:

  االحتياجات التدريبية: 2/1/4/1

( بأن االحتياجات التدريبية هي مجموعة التغيرات المطلوب إحداثها في الفرد والمتعلقة بمعارفه، ومهاراته، 2112أفاد يونس )

أعلى، أو أداء اختصاصات وواجبات وظيفته الحالية بكفاءة عالية. ويقصد  وخبراته، وسلوكه، واتجاهاته لجعله الئقاً لشغل وظيفة

باالحتياجات التدريبية الفجوة بين مستوى معارف ومهارات وقدرات الفرد الحالية ومستوى المعارف والقدرات الواجب توفرها 

ن مستوى األداء المرغوب ومستوى األداء لديه لممارسة مهامه الوظيفية على الوجه المطلوب. وهي بالتالي تعبير عن الفجوة بي

 الحالي للفرد.

هي دراسة تمكن الجهة من التعرف على االحتياجات التدريبية الالزمة لموظفيها ويتم االستناد إليها عند إن االحتياجات التدريبية 

ذلك لوب فعال وتكاليف مجدية وإعداد الخطط التدريبية لضمان معالجة التدريب للثغرات في المعارف والمهارات والكفاءات بأس

 (.2100)شاويش،  من أجل تمكين الجهة من أداء مهامها بكفاءة وفاعلية.

هي " الفجوة بين مستوى األداء المتوقع لألفراد ومستوى أدائهم الحالي  االحتياجات التدريبية ( فإن2102وبحسب سكساف )

يعنى بالضرورة وجود حاجة ال بد من تحديدها  وجود هذه المشكلةوتعكس االحتياجات التدريبية وجود مشكلة ما في المنظمة و

والعمل على إشباعه". كما يكمن الهدف األساسي من عملية تحديد االحتياجات التدريبية، إعادة تشكيل النمط السلوكي للموظفين 

 وزيادة كفاءتها وفاعليتها وفق في المنظمة وذلك من خالل مجموعة من الخطوات العلمية التي تهدف إلى تحسين عملية التدريب

 أسس منهجية تساعد على تخطيط وتصميم برامج تدريبية ناجحة. 

 المدربين: 2/1/4/2

إن نجاح التدريب يعتمد إلى حد كبير على وجود متدرب مقتنع بأهمية التدريب، وبحاجته إليه، وبوجود متدربين يشتركون في 

والمدرب مسؤول عن إعداد واختيار المادة العلمية المناسبة، وتحديد أهداف  .نفس األهداف والخبرات والمستويات الوظيفية

سلوكية للمتدربين في بداية التدريب، وال يقوم هو بتحديدها ولكنه يطلب من المتدربين ذلك مع توجيههم إلجراء تقييم ذاتي في 

مختلفة، يتمتعون بمجموعة من القدرات  يتعرف المدربين على أنهم مجموعة من الخبراء والمختصين في مجاالت .النهاية

 (.2119والمهارات التي تمكنهم من التفاعل مع المتدربين ونقل الخبرات لهم. )حجازي، 

 بعملية تخطيط البرامج التدريبية فاختيار المدرب الكفء يمثل كما يجب األخذ بعين االعتبار تحديد نوعية المدربين عند القيام

(، و)سكساف، 2112، العزاوي)عامالً أساسياً من العوامل الرئيسية التي تؤكد على زيادة احتماالت نجاح البرنامج التدريبي. 

2102 .) 

وذلك إلحداث األثر المطلوب وهناك اعتبارات ( أن المدرب يجب أن يكون ملماً بأساليب التعليم إلماماً تاماً، 2109أوضح الهدي )

عديدة على المدربين أن يضعوها في حسبانهم مثل الفرو  الفردية بين المتدربين والتي تؤثر بطريقة أو أخرى على نتائج التدريب، 

 وينبغي أن يتم تعديل التدريب ليتالءم مع مثل هذه الفرو .
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فقد ال يكون التدريب من النوع الذي يتطلب مقدرة كالمية، وإنما يركز على  إن طبيعة التدريب تحدد من هو المدرب المناسب

ب ويتم اختيار المدربين بناًء على أسلوب التدري التدريب العملي، وبالتالي قد يكون المدرب من داخل المنظمة كالمشرف أو المدير

 (.2100)شاويش،  المتدربين. المراد استخدامه، والمادة التدريبية المراد إكسابها للمتدربين، ونوعية

 الحقيبة التدريبية: 2/1/4/3

الحقيبة التدريبية عبارة عن محتوى تدريبي في مجال أو مجاالت مختلفة يتم استخدامه بواسطة مدرب لتحقيق أهداف محددة، 

وتشتمل على أدبيات ورسومات توضيحية ومعينات وأساليب تدريبية وخطط جلسات تدريبية ومالحق تّم تجميعها من مصادر أو 

(، 2109الميدانية، ويتم إعدادها عبر سلسلة من الخطوات والعمليات. )صديق، من خالل واقع التجارب والخبرات العملية 

 (.  2100و)شاويش، 

إن الحقيبة التدريبية تعد مفهوم يعبر عن الخطة التنفيذية لعملية التدريب الفعلي وذلك عن طريق إعداد المادة العلمية واألنشطة 

داف التدريبية. كذلك فإن الحقيبة التدريبية مجموعة من الخبرات التدريبية والخطوات اإلجرائية الالزمة للتنفيذ على أساس األه

يتم تصميمها واعدادها من قبل خبراء مختصين بطريقة منهجية ومنظمة ومنسقة وتستخدم كوسيط للتدريب من قبل متدربين يوفر 

 (.  2102(، و)سكساف، 2109بي. )الهدي، لهم حد ادني من التوجيه واإلرشاد من قبل المدرب أو المشرف على البرنامج التدري

( أنه يقصد بالحقيبة التدريبية توفير جميع مستلزمات البرنامج التدريبي وذلك قبل القيام بتنفيذ البرنامج، 2100وأفاد شاويش )

ل السمعية الوسائحيث تشمل الحقيبة التدريبية كافة االحتياجات واإلمكانات والوسائل الالزمة للتدريب مثل األدوات والمعدات و

والبصرية وإعداد المطبوعات والمذكرات والكتيبات والتي سيتم توزيعها على المتدربين واالسترشاد بها. ويتم تجهيز هذه 

المطبوعات من قبل القائمين على إعدادها علمياً، تليها عملية الطباعة والتجليد وتنتهي بعملية التوزيع على المتدربين وفقاً للخطة 

للبرنامج. كما أن هذه المطبوعات تكون عادة مختصرة تحتوي على تطبيقات وحاالت دراسية يؤدي بعضها المتدربين  العلمية

 وحدهم والبعض األخر يتم تأديتها بشكل جماعي.

 البيئة التدريبية: 2/1/4/4

مرافق أنها تشمل ال بهما، كماهي البيئة التي يحدث فيها االتصال وتشمل السيا  التنظيمي والحيز المادي واألفراد الموجودين 

والتسهيالت التدريبية والتي تتمثل في اختيار المكان المناسب وفقاً لمتطلبات البرنامج، وتصميم طريقة جلوس المتدربين، وتحديد 

 (.2100كل برنامج مثل أجهزة الحاسوب، واألدوات والمعدات األزمة. )شاويش، المستلزمات الضرورية ل

تلعب البيئة التدريبية دورا مهما وكبيرا في رفع جودة وكفاءة عملية التدريب، وأغلب المدربين المبتدئين ال يعطون البيئة التدريبية 

ي األجل ى فعالية البرنامج التدريبي من حيث تحقيقه ألهدافه فحقها عند تصميم وتنفيذ برامجهم التدريبية مما يؤثر بشكل مباشر عل

نربطها بالتدريب فإنها تعني كل ما يحيط  عندمافالبيئة التدريبية القصير، كما يؤثر سلبا على سمعة المدرب في األجل الطويل، 

 لنفسية والراحة الجسدية للمشاركين.بنا أثناء عملية التدريب، وهي تشمل بذلك المكان وتجهيزاته المادية ومراعاة الجوانب ا

قد تكون كافة العناصر السابقة الالزمة لنجاح عملية التدريب متوفرة بالفعل ولكن إذا كان هناك أي قصور أو عجز في توفير 

عة الوظيفة من مع طبي كيفالبيئة المناسبة للتدريب قد ينتج عنه عدم تكامل العملية التدريبية بفعل عدم قدرة الفرد المتدرب على الت

 (.2100، و)شاويش، (2102(، و)سكساف، 2109)الهدي،  .خالل عملية التدريب
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 العالقة بين التدريب وكفاءة الموظف: 2/1/5

يحتل التدريب مكانة مهمة بين أنشطة إدارة الموارد البشرية ألنه يهدف إلى رفع كفاءة وإنتاجية الموظف وتحسين أساليب العمل 

عن طريق محاولة تغيير مهارات وقدرات األفراد من خالل تطوير أنماط السلوك التي يتبعونها في أداء  في المنظمة، وذلك

" مجموعة من المهارات القيادية أو األساسية الخاضعة  (. ويمكن تعرف كفاءة الموظفين على أنها2112أعمالهم. )زويلف، 

فعلى سبيل  (.2105تدريب والتطوير لموظفي الحكومة االتحادية، للقياس والتي يتعين توافرها لدى موظفي الحكومة" )نظام ال

المثال، تساعد العملية التدريبية على سد العجز في المهارات والقدرات لدى الموظفين هذا باإلضافة إلى العمل على تقويم األداء 

لترقية ات تعمل على ربط التدريب بسياسة االوظيفي من خالل تحديد الفجوات بين األداء الفعلي والمتوقع، كما أن كثير من المنظم

 (. 2110وشغل الوظائف العليا )رشيد، 

إن عالقة العملية التدريبية برفع وزيادة كفاءة الموظفين عالقة إيجابية ألنها تعمل على زيادة مستوى اإلتقان لديهم هذا باإلضافة 

 دريب عليه، كما أنها تعمل على رفع الكفاءة من خالل تقليل الوقتإلى تنمية االتجاهات اإليجابية ورفع مستوى االحتفاظ بما تم الت

 (.2112االزم لعملية التدريب وتقليل نفقات الموارد البشرية )درة، 

( بأن التدريب هو السبيل لرفع الكفاءة الفنية لألفراد فضال عن أهميته في خلق الخبرات والمهارات التي 2112وأورد أحمد )

جهة متطلبات اإلنتاج. ويشكل االستثمار األمثل للموارد والطاقات بالتوجه باألداء مرتكزا أساسيا لإلصالح تمكن األفراد من موا

اإلداري بحكم أنه يمثل نظاما قادرا على تحويل أوقات العمل إلى حركة دائبة ودائمة ومنتجة، والوقت الضائع يتحول عبره إلى 

ن خالل االستعانة بالثروة البشرية والعنصر البشرى كأساس لالنطال  ألنه رؤوس أموال تقدر بمبالغ ضخمة وتزداد سنويا م

 العامل الوحيد من عوامل اإلنتاج يعتبر عامال غير محدود، فاإلنسان أو العقل والخيال واإلبداع البشرى ال يعرف الحدود. 

 معوقات العملية التدريبية: 2/1/6

 تتنوع وتختلف المعوقات التي تواجه العملية التدريبية ومنها: 

  االهتمام السطحي بالعملية التدريبية وذلك من خالل قياس نجاحها بعدد من تم تدريبيهم خالل السنة أو مقارنة ما تم أنفاقه

ميز به منظمة التدريبية تقليداً تتعلى العملية التدريبية لهذه السنة بالسنوات الماضية، هذا باإلضافة إلى اعتبار العملية 

 عن منظمة أخرى، دون النظر في مدى نجاح هذه البرامج التدريبية ومدى جدوتها وأثرها على رفع كفاءة الموظفين.

  الفشل في ترجمة المعرفة المكتسبة خالل عملية التدريب إلى عمل فعلي، وقد يعود ذلك إلى المتدرب نفسه نتيجة لعدم

ما تدرب عليه أو قد يعود إلى جو ومناخ العمل الغير مساعد والذي ال يتيح للموظف فرصة التجديد  قدرته على تطبيق

 والتطوير في أسلوب عمله.

  عدم وجود عالقة وثيقة بين الّدورة التّدريبية والعمل؛ إذ تتوّجه الكثير من المؤسسات إلى عقد دورات تدريبية لألفراد

 لخاّصة بالتّدريب، بغّض النظر عن الدورات المنعقدة وأهميّتها وفائدتها.فقط لمجّرد استهالك الميزانيّة ا

  إهمال الجانب العملّي من الدورة التّدريبيّة؛ حيث يمكن أن تقتصر معرفة المدّرب فقط على الجانب النظرّي للموضوع؛

 مع فقدانه للخبرة العمليّة في موضوع التّدريب ما يؤدي إلى إفشال الدورة.

  ّة في اختيار المتدّربين؛ حيث يتنتَقى المتدّربون وفقاً ألهواء المدير وليس بما يَتناسب مع حاجة العمل الفعليّة.المحسوبي 

 .عدم وجود الّرغبة لدى المتدّربين في التّدريب والتعلّم؛ إذ إنّه ال بّد من تَوفّر الّرغبة لدى األفراد للتدّرب قبل الشروع به 
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 يث تفتقر بعض الّدورات التّدريبية إلى إحداث أّي تغيير أو تطّور في مهارات األفراد وقدراتهم، سوء الماّدة التّدريبيّة؛ ح

 لذلك تتعّد الّدورة التدريبيّة سيئة.

  عجز المدّرب عن إيصال المعلومات أو تنمية المهارات، لذلك قد تحدث فجوةٌ كبيرة بين المتدّرب والمتدّرب وما تهدف

 .إليه الّدورة التّدريبية

 .عدم اهتمام المشرفين والقائمين على التّدريب بالتّدريب والمتدّربين 

 تدّربين على تطبيق ما اكتسبوه من معلومات ومهارات ( 2120)بطرني،  .سوء بيئة العمل؛ حيث تفتقر إلى مساعدة المت

  (.2100(، و)نوري وكوتل، 2109و)صديق، 
 

 الدراسات السابقة: 2/2

عاد ، من مختلف الزوايا واألبدور عملية التدريب في رفع كفاءة الموظفينتم عرض العديد من الدراسات التي تناولت باهتمام 

 بحسب وجهات نظر الباحثين.

هدفت دراسة حالة فرع دمشق لنقابة المحامين": أثر التدريب على أداء العاملين،  ( بعنوان "2021بطرني، )دراسة  2/2/1

هذه الدراسة إلى إعادة اختبار تأثير التدريب في أداء العاملين ومعرفة اتجاه ودرجة تأثير التدريب بأبعاده )تحديد االحتياجات 

التدريبية، المحتوى التدريبي، كفاءة المدرب، وتقييم التدريب( في أداء المحامين المتمرنين في فرع دمشق لنقابة المحامين. كما 

رف على أبعاد التدريب األكثر تأثيراً في أداء العاملين باإلضافة إلى بيان مدى اختالف أبعاد التدريب، وأداء تهدف إلى التع

ولتحقيق هذا الهدف فقد تم توزيع استبانة على عينة  ، الجنس، األجر، الخبرة(.)العمرالعاملين باختالف المتغيرات الديمغرافية 

خلصت الدراسة إلى وجود أثر إيجابي متوسط  المهيكلة، ثم تحليل اإلجابات إحصائياً.الدراسة مع إجراء بعض المقابالت غير 

ذو داللة معنوية للتدريب بأبعاده )تحديد االحتياجات التدريبية، المحتوى التدريبي، كفاءة المدرب، تقييم التدريب( على أداء 

اد تأثيراً على األداء هي المحتوى التدريبي وكفاءة المدرب. وأن أكثر األبع المحامين المتمرنين في فرع دمشق لنقابة المحامين،

كذلك توصلت الدراسة إلى أنه ال تختلف أبعاد التدريب وأداء العاملين باختالف المتغيرات الديمغرافية إال أن أداء المحامين 

ة التمرين يتقاضى أجراً عن فترالمتمرنين يختلف باختالف تقاضي أجر عن فترة التمرين حيث تبين أن المحامي المتمرن الذي 

كان أداءه أفضل من المحامي المتمرن الذي ال يتقاضى أجر. خرجت الدراسة بعدد من التوصيات أهمها محاولة التحديد الدقيق 

لالحتياجات التدريبية للمحامين المتمرنين، وتقسيم المحامين المتمرنين إلى مجموعات تدريبية حسب نوع الدعاوى، وأخيرا 

 ل على متابعة تطور األداء الفعلي للمحامين المتمرنين ومقارنته باألداء المتوقع.العم

التدريب ودوره في رفع الكفاءة اإلنتاجية للعاملين دراسة استطالعية ( بعنوان "2012عبد القادر وعارف، )دراسة  2/2/2

هــدف البحــث الــي التعــرف علــى لعراق": ا -آلراء عينة من العاملين في مصرفي دجلة والفرات وكردستان في السليمانية

)  ـدور التــدريب فــي رفــع الكفــاءة االنتاجيــة للعــاملين فــي عينــة مــن المصــارف العاملة فـي محافظـة السـليمانية ممثلـة ب

ذه المصارف، وتمحورت مشكلة عامال في ه 30مصـرف دجلـة والفـرات ومصـرف كردسـتان(، ويبلـغ أفـراد عينـة البحـث إلـى 

الدراسة حول سؤال رئيسي مفاده )هل للتدريب دور في رفـع الكفـاءة االنتاجية للعاملين(، وانبثقـت منهـا فرضـية الدراسـة التـي 

السـتبيان ا ركـزت علـى وجـود عالقـات ارتبـاط وتـأثير بـين التـدريب ورفـع الكفـاءة اإلنتاجيـة للعـاملين، واسـتخدمت اسـتمارة

  .(SPSS)كـأداة رئيسـية فـي جمـع البيانـات وحللـت بواسطة الحزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية 
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منها أنه توجد عالقة ارتباط معنوية بين التدريب ورفع الكفاءة االنتاجية للعاملين  وتوصلت الدراسة الي مجموعة من االستنتاجات

 كذلك توجد عالقة تأثير معنوية بين التدريب ورفع الكفاءة االنتاجية للعاملين في المصارف المبحوثة. .في المصارف المبحوثة

التدريب وأداء الموظف في بعض  بين( بعنوان "الدور المعدل للمسار الوظيفي في العالقة 2012دراسة صديق، ) 2/2/3

تبار الدور المعدل للمسار الوظيفي في تفسير العالقة بين : هدفت هذه الدراسة إلى اخالشركات الصناعية بوالية الخرطوم"

التدريب وأداء الموظف لدى مجتمع هذه الدراسة. اتبعت هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، وتم تصميم استبانة ووزعت على 

 .(AMOS) اموسستخدام برنامج المسار والمعادالت البنائية( با بواسطة )تحليلعينة الدراسة ومن ثم تم تحليل بيانات الدراسة 

وكذلك توصلت إلى  وقد توصلت الدراسة على نتائج منها وجود عالقة ذات داللة إحصائية إيجابية بين التدريب وأداء الموظف

عدم وجود داللة معنوية للمسار الوظيفي في تعديل العالقة بين التدريب وأداء الموظف. كما خرجت الدراسة بعدة توصيات أهمها 

يق هذه الدراسة على القطاع الخدمي، إجراء دراسة طولية لمزيد من التأكيد، وضرورة االهتمام بعملية تخطيط المسار الوظيفي تطب

 من قبل الموظف والمؤسسة معاً والتعريف به.

دور : هدفت الدراسة إلى إبراز دور التدريب في تحسين أداء الموارد البشرية"( بعنوان "2012دراسة سكساف ) 2/2/4

التدريب وأبعاده المتمثلة في األثر والتعيين واالحتياجات التدريبية والبرامج التدريبية في تحسين أداء الموارد البشرية بالنسبة 

للمؤسسة. وقد خلصت الدراسة إلى وجود عالقة بين أبعاد التدريب وأداء الموارد البشرية، إذ تظهر العالقة بشكل كبير في 

ة، وكانت أضعفها في البرامج التدريبية، في حين ال توجد عالقة بين األثر والتعيين وأداء الموارد البشرية. االحتياجات التدريبي

 وخرجت الدراسة بعدد من التوصيات.

هدفت هذه الدراسة ( بعنوان "أثر التدريب على أداء الموظفين في المصارف التجارية األردنية": 2012دراسة حسن ) 2/2/5

اآلثار التدريبية في أبعادها )إعداد خطة التدريب، وتنفيذ خطة التدريب، وتقييم خطة التدريب(، كمتغير مستقل  إلى التعرف على

اتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي. أهم  على أداء العاملين بأبعاده االبتكار، الدقة في العمل، االلتزام بالعمل، والمثابرة.

اسة هي أن هناك العديد من المستجيبين يشعرون بالدافع من التدريب الذي يقدمه أرباب العمل، النتائج التي توصلت لها هذه الدر

كذلك توصلت الدراسة إلى وجود تأثير على تدريب  وقد تحسن أدائهم بعد التدريب من حيث تحسين مهاراتهم الوظيفية والكفاءات. 

( على دقة عمل الموظفين في المصارف التجارية في األردن، في العاملين في أبعاد )إعداد خطة التدريب وتنفيذ خطة التدريب

حين ال يوجد أي تأثير على تقييم خطة تدريب للتأكد من دقة عمل الموظفين في المصارف التجارية في األردن. توصيات هذه 

تماد بتعاد عن التحيز واالعالدراسة األخذ في االعتبار وضع السياسات الواضحة في عملية اختيار المتدربين وذلك من خالل اال

 .على وضع المعاير الواضحة من خالل إتاحة الفرصة المتساوية للتدريب من أجل تحسين مهارات العمل

: هدفت الدراسة إلى التعرف على جدوى اإلطار العام دور التدريب في أداء العاملين"( بعنوان "2016دراسة الهدي ) 2/2/6

ية، واألهداف، والمبادئ ومعوقات التطبيق، باإلضافة إلى التعرف على العالقة بين وسائل للتدريب من حيث المفهوم، واألهم

 التدريب، واالحتياجات والبرامج التدريبية، وأداء العاملين. 

موظفاً في فرعي البنك اإلسالمي السوداني في كوستي وربك، وخلص البحث إلى وجود عالقة ذات  22حيث شملت عينة البحث 

ائية بين )برامج التدريب، أساليب التدريب، واالحتياجات التدريبية( من جهة، وبين أداء العاملين من جهة أخرى. داللة إحص

وخلص البحث إلى أن هناك عالقة إيجابية قوية بين تنوع البرامج واألساليب التدريبية من جهة وبين أداء العاملين من جهة أخرى، 

 .قة في تحديد االحتياجات التدريبية وأداء العاملينوتصبح عالقة إيجابية متوسطة بين الد
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: هدفت الدراسة إلى قياس أثر التدريب على "أهمية التدريب في رفع إنتاجية العاملين ( بعنوان "2015دراسة عبد هللا ) 2/2/2

م. تكون مجتمـع  2102 -2101اإلنتاجية. وطبقت هذه الدراسة على مجموعة شركات دال االستثمارية في الخرطوم في الفترة من 

الدراسـة مـن مـديري التـدريب ومـديري اإلدارات بمجموعـة شركات دال. وتمثلت مشكلة البحث في أن المؤسسات الخاصة ال 

تهتم بالتدريب بالصورة الكافية وبالتخطيط السليم لبرامج التدريب الشيء الذي أثر سلباً على رفع الكفاءة اإلنتاجية للعاملين في 

سات المختلفة. استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي واختبرت الدراسة الفرضيات التالية: الجهود المبذولة في تدريب المؤس

العاملين في الشركة تؤدي إلى تحسين أداء العاملين، نجاح التدريب لمنسوبي الشركة يؤثر بصورة ايجابية على اإلنتاجية، وتم 

باستخدام االستبيان وتوصلت الدراسة إلى نتائج أهمها إن الشركة تعتمد فـي تعيينهـا علـي إجراء االختبارات على المبحوثين 

المؤهـل العلمـي )ماجسـتير ودكتـوراه( ثـم بعـد ذلـك علـى سـنين الخبرة، وكذلك توجد عالقة بين الخطط المستقبلية للشركة 

الالزمة ألداء أعمالهم يخلق لديهم قدرا عاليا من الثقة بالنفس. إضافة  والبرامج التدريبية للعاملين. وإن اكتساب العاملين للمهارات

إلى أن التدريب الداخلي وحده ال يساعد على رفع كفاءة أداء العاملين، واختتمت الدراسة بتوصيات أهمها، ضرورة االهتمام 

 من عنصر الشباب بقدر المستطاع. وكذلك بتعيين موظفي التدريب ومديري إدارات من ذوي المؤهالت العلمية العليا وأن يكونوا

  .ومستمرةضرورة اعتماد الخطط المستقبلية للشركة لتنفيذ برامج تدريبية منظمة 

والية جنوب  - ( بعنوان " أثر التدريب على إنتاجية عمال القطاع العام، دراسة حالة محلية الدلنج2015دراسة علي ) 2/2/2

األثر اإليجابي للتدريب على زيادة اإلنتاج واإلنتاجية للعاملين في القطاع العام بمحلية الدلنج. هدفت الدراسة إلى إبراز : "كردفان

وتمحورت مشكلة الدراسة في قصور التمويل الالزم للتدريب مما أدى إلى ضعف قدرات ومهارات العاملين بالقطاع العام وبالتالي 

يضيفه التدريب للعاملين في القطاع العام؟، هل هناك عالقة بين التدريب في  تدني إنتاجيتهم من خالل التساؤالت التالية: ما الذي

القطاع العام والتمويل الالزم، وافترضت الدراسة فرضيات مفادها أن التدريب ينمي مهارات العاملين ويزيد من جودة المنتج، 

شوائية لوصفي، تم أخذ عينة الدراسة بواسطة العينة العوأن التدريب يحقق الكفاءة الفنية ويرفع اإلنتاجية، استخدم الباحث المنهج ا

البسيطة من العاملين بمؤسسات القطاع العام ، توصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها، أن التدريب يؤثر إيجاباً على كفاءة العاملين 

فيذ الحتياجات التدريبية ولتنويكسبهم مهارات ومعارف جديدة، ويرشد الموارد، و ضرورة التمويل الحكومي للمؤسسة لتوفير ا

خطة التدريب و اختتمت الدراسة بتوصيات أهمها، ضرورة التنسيق بين المؤسسات الخدمية ومراكز التدريب في محلية الدلنج 

هم تإلقامة الدورات التدريبية للعاملين في المحلية، وكذلك االهتمام ببـرامج تـدريب العـاملين وذلـك بهـدف تنميـة وتطـوير قـدرا

ومهاراتهم مـن أجـل زيـادة اإلنتاج واإلنتاجية وحل مشاكلها ومعوقاتها، وأخيرا تخصيص نسبة من اإليرادات الذاتية للمؤسسات 

 . لتتمكن من تسيير برامجها التدريبية

 "( بعنوان "ممارسات التدريب في المنظمات الكبرى في نيوزلنداReed2014 ,) :دراسة 2/2/9

"The Training Practices of Large Organizations in New Zealand"  للتعرف على واقع  الدراسةوهدفت

ممارسات التدريب في المنظمات الكبيرة في نيوزلندا وعالقته في تنمية مجاالتها في االقتصاد العالمي لها، واستخدمت الدراسة 

 عن تطوير البرامج التدريبية في هذه المنظمات التي المنهج الوصفي التحليلي، وطبقت استبانة ووجهت لألشخاص المسئولين

( منها، وتوصلت الدراسة الى وجود اهتمام عالي داخل %95( استبانة وتم جمع )21( موظف ووزعت )51يعمل بها أكثر من )

ريك باتريك تقييم كي االحتياجات التدريبية، وفيما يتعلق بتقييم التدريب فإن اهتمام المنظمات كان من خالل هذه المنظمات بتحليل

بشكل كبير في المستويين األول رد فعل المتدربين  والثاني  تقييم التعلم وبشكل أقل للمستويين الثالث تقييم السلوك والرابع تقييم 
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النتائج التنظيمية، وأكدت الدراسة على أهمية وجود فرص لتطوير مخرجات التدريب من خالل تطوير أساليب التدريب، وأوصت 

 .راسة لتطوير العملية التدريبية ومخرجاتها بتطوير منظومة تحديد االحتياجات التدريبية لتواكب احتياجات سو  العمل المتقلبةالد

تقويم أساليب تحديد االحتياجات التدريبية في األجهزة األمنية. دراسة تطبيقية  ( بعنوان "2004الشتري، )دراسة  2/2/10

هدفت الدراسة إلى التعرف على جدوى األساليب المـستخدمة في األجهزة األمنية في تحديد  ض":على تدريب األمن العام بالريا

االحتياجات التدريبية، ومعرفة مدى اختالف تقدير المتـدربين والمدربين ومسئولي التدريب لفعاليـة تحديـد االحتياجـات التدريبيـة 

المنهج الوصفي التحليلي، وتوصلت الدراسة لعدة نتائج، منها أن أبرز بـاختالف خصائـصهم الديموغرافية، واستخدمت الدراسة 

األساليب المستخدمة في تحديد االحتياجات التدريبية تتمثل في )أسلوب الحـوار، الخبراء، أسلوب تحليل المهام، قوائم االحتياجات 

عة ت التدريبية في األجهزة األمنيـة تتمثل في عدم قناكذلك فإن أبرز المعوقات التي تحول دون فعالية تحديد االحتياجا  التدريبية(.

الرؤساء بإشراك المرؤوسين في تحديد احتياجاتهم التدريبيـة، وعـدم وضوح سياسات التدريب. فضال عن افتقار مسؤولي التدريب 

حديـد بعـض الرؤساء بأهميـة تإلـى الخبـرة فـي تطبيـق األسـاليب المستخدمة لتحديد االحتياجات التدريبية. وأخيرا عدم قناعـة 

 .االحتياجات التدريبية في بعض المنظمات

 :التعليق على الدراسات السابقة

من خالل عرض الدراسات السابقة يظهر أن عملية تقييم التدريب تحظى باهتمام كبير من قبل الباحثين، والتركيز على جوانب 

 وجد أن عملية التقييم تم ربطها بمعايير األداء ومستوى تقديم الخدمات وقدالتأثير بشكل كبير من حيث المعرفة والمهارة والسلوك، 

عية في اهتماما وجدية وواق أصبح أكثروكذلك فإن االهتمام بعملية تقييم التدريب وتقييم العائد  للجمهور في بعض الدراسات،

 .الجهات الحكومية

في رفع كفاءة موظفي الجهات الحكومية في دور عملية التدريب  على زهابتركي عن الدراسات السابقة وقد تميزت هذه الدراسة

تحليل أثر كل من االحتياجات التدريبية وجودة الحقيبة التدريبية ودور المدربين والبيئة التدريبية في  وذلك من خالل السودان،

 الحكومية.تعزيز كفاءة الموظفين في الجهات 

وقد اتفقت نتائج هذه الدراسة مع الدراسات السابقة التي تم التطر  إليها في البحث، وذلك من حيث أهمية التدريب في رفع كفاءة 

الموظف وتمكينه وتعزيز قدراته، باإلضافة إلى أهمية عناصر العملية التدريبية في تحقيق أهداف التدريب من حيث تحديد 

االحتياجات التدريبية وكفاءة المدربين والبيئة التدريبية المناسبة من حيث األجواء والمكان وسهولة الوصول، باإلضافة إلى أهمية 

 محتوياتها من مواد وتمارين وحاالت دراسية وتطبيقات. جودة الحقيبة التدريبية بكل

 

 ث:منهجـية البح. 3

يتمثل مجتمع البحث في موظفي الجهات الحكومية في السودان في السودان، تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي حيث تم اختيار 

المستخدمة في جمع المعلومات األولية في تمثلت األداة و(. 020( موظف وموظفة تم استرجاع )051عينة ميسرة مكونة من )

ممت لجمع المعلومات من أفراد عينة البحث من موظفي الجهات الحكومية في السودان. واحتوت االستبانة  استمارة استقصاء صت

الخبرة.  تالجوانب الديموغرافية مثل العمر والنوع، وكذلك البيانات الوظيفية واشتملت على المؤهل العلمي والوظيفة وسنوا على

راء تم إجوللتأكد من مصداقية أداة الدراسة وشمل الجزء األخير من االستبيان على محاور أساسية يدور حولها موضوع البحث. 

صد  تحكيمي لها عن طريق عرضها علي مجموعة من المختصين وذوي الخبرات بمراكز ومعاهد التدريب وبعض أساتذة 

ودانية ومع تضمين المالحظات بالحذف والتعديل واإلضافة في االستبانة خرجت بصورتها اإلدارة واإلحصاء ببعض الجامعات الس
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( كأداة بغرض قياس (Alpha Cronbachأما فيما يتعلق بثبات المقياس فقد أعتمد على  النهائية متوافقة مع فرضيات البحث.

لكل محاور  9560.، وقد بلغت قيمة ألفا كورنباخ االتسا  الداخلي ألسئلة االستبيان لمعرفة درجة ثبات استجابات المبحوثين

معامل الصد  الذاتي والمستخرج من معامل  . وكان قيمة1.21وهي نسبة أعلى من قيمة الحدود الدنيا والتي تبلغ االستبيان، 

اإلحصائية للعلوم تم معالجة البيانات باستخدام برنامج الحزمة و .0.978الثبات )تساوي الجذر التربيعي لمعامل الثبات( بلغت 

( للحصول على نتائج يمكن من خاللها التحقق من صحة الفرضيات المختلفة. ولدراسة العالقات االرتباطية SPSSاالجتماعية )

معامل االرتباط (. كذلك تم استخدام Chi-squareبين متغيرات البحث لتحديد وجود عالقة معنوية بينها تم استخدام اختبار )

 لتحديد درجة وقوة واتجاه االرتباط.البسيط لسبيرمان 

 ( تحسب من خالل المعادلة:²*إحصائية كا تربيع )

 ( =²                                                                                                                            )                                                          

 بحيث:    

  c=Orc والعمودr التكرار المشاهد في الصف

 c  =Ercوالعمود  r التكرار المتوقع في الصف

 .%.05ونرفض فرض العدم القائل بعدم وجود عالقة بين المتغيرين إذا كان مستوى المعنوية أقل من 

بينما تم جمع البيانات الثانوية للدراسة من المراجع، المصادر، األورا  العلمية، منشورات هيئة البحوث الزراعية، البحوث 

 رير والشبكة العنكبوتية الدولية.والدراسات السابقة، الدوريات، التقا

 (Spearman)معامل ارتباط سبيرمان *

بين متغيرين من الدرجة  (correlation)يتم حساب معامل االرتباط البسيط لسبيرمان لتحديد درجة وقوة واتجاه االرتباط 

 ويحسب معامل االرتباط لسبيرمان من خالل المعادلة: (Ranks)الترتيبية، وذلك بعد تحويل قيم وصفات المتغيرين إلى رتب 
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حيث كلما اقتربت القيمة من الواحد، كلما دلّت على قوة االرتباط بين المتغيرين،  1±_0تنحصر قيمة معامل االرتباط البسيط بين 

وكلما اقتربت من الصفر دّل ذلك على ضعف االرتباط بين المتغيرين. اإلشارة الموجبة لمعامل االرتباط تدل على وجود ارتباط 

 سي بينهما.طردي بين المتغيرين بينما اإلشارة السالبة داللة على وجود ارتباط عك

 عرض النتائج وتحليلها ومناقشتها:. 4

في هذا الجزء من البحث سيتم إجراء تحليل مفصل للبيانات الخاصة بموظفي الجهات الحكومية في السودان بحسب إفاداتهم، 

 وذلك من خالل المعالجات اإلحصائية التي تم إجراؤها ومن ثم مناقشة النتائج وتحديد مدى الداللة اإلحصائية. 

 وصف وتحليل خصائص عينة الدراسة: 4/1

بينما تمثل  %92، أن نسبة عينة الدراسة من الذكور تمثل لخصائص الديمغرافية لعينة الدراسةبا( والخاص 0يتضح من الجدول )

 . وهذا يعني أن ثالثة أرباع العينة من فئة الذكور.%22نسبة اإلناث 

سنة، ويدل ذلك على أن فئة  22- 25تقع أعمارهم ما بين  %59غالبية أفراد عينة الدراسة وبنسبة  ( أن0كما يتضح من جدول )

من  %2بينما نسبة . %02سنة والبالغة نسبتهم  25الشباب هي الغالبة بين قوى العمل إذا ما أضفنا إليهم من تقع أعمارهم دون 

 العينة تشكلت ممن تجاوزت أعمارهم سن الخامسة والخمسين.

لديهم مؤهل جامعي وفو  الجامعي، وهي تدل على أن هناك  %52( أن غالبية أفراد العينة وبنسبة 0أيضاً يتالحظ من الجدول )

، وهي تمثل نسبة ضئيلة جدا من %2توجه للدراسات العليا ورغبة للتطور المهني. بينما من لديهم مؤهل ثانوي بلغت نسبتهم 

 . الثانوي من أقلينة ممن هم من الع %0حجم العينة. وكانت نسبة 

سنة يعملون في الجهات  02إلى  5( من أصحاب الخبرة من %22( أن النسبة األكبر من المبحوثين )0كذلك يتضح من جدول )

الحكومية في السودان، مما يدل بأن لهم خبرة طويلة في مجاالتهم المختلفة. ويليها نسبة خبرة المبحوثين من خمسة سنوات فأقل 

، وهذه النسبة تعني %21سنة بلغت نسبتهم التراكمية  22سنة وحتى  02. كذلك فإن من تتراوح سنوات خبرتهم من %22ة وبنسب

أن هناك فرصة كبيرة لنقل الخبرات والتجارب تعزيزا لمبدأ تعاقب األجيال وكذلك إمكانية االستفادة من المبحوثين ذوي الخبرة 

 سنة فأكثر.  25( لمن تمثلت خبرتهم في %9كانت أقل نسبة )الطويلة في مجاالت العمل المختلفة. و

موظفين ال يشغلون مناصب إدارية.  %52( نجد أن غالبية أفراد عينة الدراسة وبنسبة 0وأخيرا ومن خالل إحصاءات جدول )

نسبة الخبراء في عينة ، وكذلك %09من أفراد العينة مدراء إدارة، في حين أن رؤساء األقسام بلغت نسبتهم  %22بينما نسبة 

 .%9الدراسة قد بلغت 

 (: الخصائص الديمغرافية لعينة الدراسة:1جدول )

 النسبة % التكرار فئات المتغير المتغير

 

 النوع

 %92 95 ذكر 

 %22 22 أنثى

 100.0 020 المجموع

 

 العمر

 %02 19 25أقل من 

22 – 25 20 22% 
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35 – 44 29 20% 

45 – 54 25 22% 

 %2 5 فو  فما 55

 100.0 020 المجموع

 

 المؤهل العلمي

 %0 0 الثانوي من أقل

 %2 2 ثانوي

 %5 2 الوسيط دبلوم درجة

 %22 25 البكالوريوس درجة

 %21 92 دراسات عليا

 100.0 020 المجموع

 

 سنوات الخبرة

 %22 21 سنة 5أقل من 

 %22 22 سنة 02سنه الى  5من 

 %22 25 سنة 22 سنه الى 05من 

 %9 9 سنة 25أكثر من 

 100.0 020 المجموع

 

 الوظيفة الحالية

 %22 29 إدارة مدير

 %09 20 قسم رئيس

 %9 01 خبير

 %52 22 موظف

 100.0 020 المجموع

 (.2120المصدر: جمعت وحسبت وفق بيانات الدراسة الميدانية، )
 

 المحاور:إجمالي آراء عينة الدراسة حسب  4/2

تعلق بتحليل إجمالي آراء العينة، حيث يلزم توضيح المقاييس التي اعتمدت في قياس اآلراء ومن ثم يهذا الجزء من الدراسة 

 لتحديد التوجه العام الستجابات عينة الدراسة.  (Likert Scale) مقياس ليكرتتحليلها. إذ تم استخدام 

لتقييم مواقف المستجيبين للدراسة االستقصائية. كانت العناصر الفردية في مقياس عينة ليكرت ( مقياًسا مقتضبًا 0522اقترح ليكرت )

 خمسة بدائل لالستجابة تمثلت في: موافق بشدة، موافق، محايد، غير موافق وغير موافق بشدة. وفق التصنيف التالي:

 الموقف السلوكي )االتجاه( الدرجة الوسط الحسابي

 موافق بشدة غير 1 0.95إلى  0من 

 غير موافق 2 2.55إلى  0.9من 

http://www.ajrsp.com/


 م 2022-5-5| تأريخ اإلصدار:  لسابع والثالثونالمجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار ا

     

 

   www.ajrsp.com                                                                                                                    299 

 ISSN: 2706-6495 

 
 محايد 3 2.25إلى  2.2من 

 موافق 4 2.05إلى  2.2من 

 موافق بشدة 5 5إلى  2.2من 

، بينما تراوح الوسط 0.95وحتى  0ومن خالل هذا التصنيف يتضح أن عبارة غير موافق بشدة يتراوح الوسط الحسابي لها من 

، 2.25وحتى  2.2، أما بالنسبة لعبارة محايد فكان الوسط الحسابي لها ما بين 2.55إلى  0.9بين الحسابي لعبارة غير موافق ما 

، وأخيراً تراوح الوسط الحسابي لعبارة موافق بشدة ما بين 2.05وحتى  2.2بينما كان الوسط الحسابي لعبارة موافق يتراوح بين 

 .5وحتى  2.2

( والخاص بإجمالي آراء عينة الدراسة بالنسبة لجميع محاور الدراسة 2الجدول رقم )في هذا الجزء من الدراسة سنعمل على تحليل 

سيتم البدء بالمحاور األربعة األولى والتي تمثل و(، 2والبالغة خمسة محاور، وسيتم تناولها بنفس الترتيب الوارد في الجدول )

بية، تناول المحور األول والمتعلق باالحتياجات التدري وسيتم المتغيرات المستقلة كما تم التوضيح سابقاً من خالل نموذج الدراسة.

ثم المحور الثاني والخاص بالحقيبة التدريبية، فالمحور الثالث المتعلق بكفاءة المدربين، ويأتي محور البيئة التدريبية رابعاً، أما 

 دراسة. فيما يتعلق بمحور كفاءة الموظف فهو الخامس والذي يمثل المتغير التابع لهذه ال

 استجابات عينة الدراسة لمحور االحتياجات التدريبية: 4/2/1

من عينة الدراسة أجابوا بالموافقة عند سؤالهم  %91.2( والمتعلق باالحتياجات التدريبية، أن 2يتضح من المحور األول بالجدول )

بعدم الموافقة. وبلغت نسبة من  %05.9. بينما أجاب تحديد االحتياجات التدريبية في العمل من خالل المعارف التخصصيةعن 

 . %5.5كانوا على الحياد 

بالموافقة، بينما  %92.2أجاب  تحديد احتياجاتي التدريبية في العمل من خالل المهارات اإلدارية،عن وعند سؤال عينة الدراسة 

 بمحايد. أجابوا %00.2. في حين أن %02.0بلغت نسبة غير الموافقين على نفس السؤال 

نسبة من  أجابوا بالموافقة. في حين بلغت %59.9فإن  تم إشراك الموظف في تحديد احتياجاته التدريبيةأما فيما يتعلق بسؤال أنه 

 . %02بينما بلغت نسبة من كانوا على الحياد . %29.2أجابوا بعدم الموافقة 

في بطاقتي التدريبية راعت األوقات الزمنية المختلفة خالل البرامج التدريبية المدرجة  كذلك عند سؤال عينة الدراسة عن أن

 أجابوا بالحياد. %22.2. في حين أن %22.0بالموافقة، بينما بلغت نسبة غير الموافقين  %52.5أجاب  فقد ،السنة

بينما  %22.2بلغت نسبتهم  االحتياجات التدريبية وكخاتمة لهذا المحور فإن إجمالي آراء من أبدوا الموافقة لكل عناصر محور

 .%02.5. في حين أن نسبة إجمالي من أجابوا بالحياد %20.0بلغت نسبة إجمالي من لم يوافقوا 

 استجابات عينة الدراسة لمحور الحقيبة التدريبية: 4/2/2

جابوا بالموافقة على أن من عينة الدراسة أ %92.9( والمتعلق بالحقيبة التدريبية، أن 2يتضح من المحور الثاني بالجدول رقم )

بعدم الموافقة، وبلغت نسبة من كانوا على  %02.2بينما أجاب  ساهمت في ترجمة مضمون البرنامج التدريبي. الحقيبة التدريبية

 .  %02الحياد 

بالموافقة، بينما بلغت نسبة  %92.2، أجاب احتوت على معلومات مفيدة للعمل الحقيبة التدريبية عن أنوعند سؤال عينة الدراسة 

 أجابوا بالحياد. %2.0. في حين أن %02.2غير الموافقين 
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أجابوا بالموافقة.  %99.5فإن  أن الحقيبة التدريبية تضمنت على تمارين تعزز المعلومات والمعارف الالزمةأما فيما يتعلق بسؤال 

 . %02.2بينما بلغت نسبة من كانوا على الحياد . %9.2نسبة من أجابوا بعدم الموافقة  في حين بلغت

بالموافقة، بينما  %92.2أجاب  تضمنت الحقيبة التدريبية على تطبيقات تدريبية مناسبة، فقدكذلك عند سؤال عينة الدراسة عن إن 

 أجابوا بالحياد. %05.9. في حين أن %5.5بلغت نسبة غير الموافقين 

 %55.2ن نسبة ، فإالحقيبة التدريبية احتوت على أفالم تدريبية مناسبة للبرنامج التدريبيةن كما وعند سؤال عينة الدراسة عن أ

 .%20.5بينما بلغت نسبة من كانوا على الحياد أجابوا بعدم الموافقة.  %22.2أجابوا بالموافقة في مقابل 

بعدم  %02.5أجابوا بالموافقة، بينما أجاب  %29.2وأخيراً تم سؤال عينة الدراسة عن أن الحقيبة امتازت بحداثة محتوياتها، فإن 

 .%02.5الموافقة، في حين بلغت نسبة من كانوا على الحياد 

بينما بلغت  %92.0بلغت نسبتهم  الحقيبة التدريبية وكخاتمة لهذا المحور فإن إجمالي آراء من أبدوا الموافقة لكل عناصر محور

 .%02.5نسبة إجمالي من أجابوا بالحياد  . في حين أن%02نسبة إجمالي من لم يوافقوا 

 المحاورآراء عينة الدراسة بحسب (: 2جدول )

 غير

 موافق

 بشدة

 غير

 موافق
 موافق محايد

 موافق

 بشدة

 

 االحتياجات التدريبية 26.0% 38.4% 14.5% 16.3% 4.8%

 يةالتخصص تم تحديد احتياجاتي التدريبية في العمل من المعارف 31.4% 38.8% 9.9% 13.2% 6.6%

    تم تحديد احتياجاتي التدريبية في العمل من المهارات اإلدارية 31.4% 43.0% 11.6% 11.6% 2.5%

 تم اشراكي في تحديد احتياجاتي التدريبية 24.8% 33.9% 14.0% 21.5% 5.8%

 األوقاتراعت البرامج التدريبية المدرجة في بطاقتي التدريبية  16.5% 38.0% 22.3% 19.0% 4.1%

  الزمنية المختلفة خالل السنة

 الحقيبة التدريبية 26.9% 45.2% 13.9% 10.6% 3.4%

 ساهمت الحقيبة التدريبية في ترجمة مضمون البرنامج التدريبي 22.3% 50.4% 14.0% 10.7% 2.5%

 احتوت الحقيبة التدريبية على معلومات مفيدة للعمل 38.8% 43.8% 4.1% 9.9% 3.3%

تضمنت الحقيبة التدريبية على تمارين تعزز المعلومات والمعارف  28.1% 50.4% 13.2% 5.8% 2.5%

 الالزمة 

 تضمنت الحقيبة التدريبية على تطبيقات تدريبية مناسبة 26.4% 47.9% 15.7% 7.4% 2.5%

 ج التدريبيللبرناماحتوت الحقيبة التدريبية على أفالم تدريبية مناسبة  15.7% 39.7% 21.5% 17.4% 5.8%

 امتازت الحقيبة التدريبية بحداثة محتوياتها 29.8% 38.8% 14.9% 12.4% 4.1%

 كفاءة المدربين 35.4% 40.1% 16.3% 6.2% 2.1%

 يمتاز المدرب بكفاءة في توصيل المعرفة الالزمة 38.8% 38.8% 16.5% 8%. 5.0%
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 روح التفاعل والنشاط في القاعة التدريبيةيعمل المدرب على بث  36.4% 39.7% 14.9% 5.0% 4.1%

 يراعي المدرب الفرو  الفردية بين المتدربين 25.6% 36.4% 26.4% 9.1% 2.5%

 يساهم احترام المدرب للوقت بتحقيق االستفادة من البرنامج التدريبي 47.1% 39.7% 6.6% 6.6% 0.0%

 في األسلوب التدريبييحرص المدرب على التغيير  34.7% 40.5% 15.7% 8.3% 8%.

 يسعى المدرب إلى قياس أثر ما قدمه للمتدربين خالل البرنامج 29.8% 45.5% 17.4% 7.4% 0.0%

 البيئة التدريبية 26.3% 42.0% 15.7% 13.4% 2.6%

 هناك سهولة في الوصول الى مكان التدريب 22.3% 43.8% 17.4% 14.0% 2.5%

 القاعات التدريبية بالهدوء والراحة امتازت 30.6% 43.0% 13.2% 9.9% 3.3%

 امتازت القاعات التدريبية بسهولة الحركة والتفاعل بين الموجودين 31.4% 44.6% 14.0% 7.4% 2.5%

 تتوفر أماكن لالستراحة خالل أوقات التدريب 23.1% 35.5% 18.2% 19.8% 3.3%

 للمتدربينتتوفر مرافق خدماتية مناسبة  24.0% 43.0% 15.7% 15.7% 1.7%

 كفاءة الموظف 34.8% 47.1% 9.4% 7.3% 1.4%

 ساهم التدريب في زيادة إنتاجيي في العمل 29.8% 48.8% 11.6% 8.3% 1.7%

 ساهم التدريب في تقليل أخطاء الموظف في العمل 33.9% 47.9% 9.9% 6.6% 1.7%

 موارد العملساهم التدريب في تحسين قدرتي إلدارة  36.4% 43.0% 10.7% 8.3% 1.7%

 ساهم التدريب في تعزيز روح المبادرة واألبداع عندي 39.7% 43.8% 7.4% 8.3% 8%.

 ساهم التدريب في تحسين عالقتي مع االخرين في محيط العمل 34.7% 52.9% 6.6% 5.0% 8%.

 ساهم التدريب في تعزيز التزامي بالقوانين واللوائح 34.7% 46.3% 9.9% 7.4% 1.7%

 اجمالي اراء عبنة الدراسة 30.2% 42.8% 13.9% 10.3% 2.7%

(.0212جمعت وحسبت وفق بيانات الدراسة الميدانية، ) المصدر:  

 

 استجابات عينة الدراسة لمحور كفاءة المدربين: 4/2/3

بالموافقة على أن المدرب من عينة الدراسة أجابوا  %99.2( والمتعلق بكفاءة المدربين، أن 2يتضح من المحور الثالث بالجدول )

 .  %02.5بعدم الموافقة. وبلغت نسبة من كانوا على الحياد  %5.9بينما أجاب  يمتاز بكفاءة في توصيل المعرفة الالزمة.

بالموافقة، بينما  %92.0فقد أجاب  ،عن أن المدرب يعمل على بث روح التفاعل والنشاط في القاعةوعند سؤال عينة الدراسة 

 أجابوا بالحياد. %02.5. في حين أن %5.0بلغت نسبة غير الموافقين 

نسبة من أجابوا  أجابوا بالموافقة. في حين بلغت %22فإن أن المدرب يراعي الفرو  الفردية بين المتدربين، أما فيما يتعلق بسؤال 

 . %22.2انوا على الحياد بينما بلغت نسبة من ك. %00.2بعدم الموافقة 

 %92.9جاب أ ، فقدكذلك عند سؤال عينة الدراسة عن أن احترام المدرب للوقت يساهم في تحقيق االستفادة من البرنامج التدريبي

 .أجابوا بالحياد %2.2. في حين أن %2.2بالموافقة، بينما بلغت نسبة غير الموافقين 
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أجابوا بالموافقة وبالمقابل  %95.2، فإن نسبة ص على التغيير في األسلوب التدريبيالمدرب يحر وعند سؤال عينة الدراسة عن أن

 .%05.9بينما بلغت نسبة من كانوا على الحياد أجابوا بعدم الموافقة.  5.0%

دربين توأخيرا في هذا المحور المتعلق بكفاءة المدربين، تم سؤال عينة الدراسة عن أن المدرب يسعى إلى قياس أثر ما قدمه للم

بعدم الموافقة، في حين بلغت نسبة من كانوا على الحياد  %9.2أجابوا بالموافقة، بينما أجاب  %95.2خالل البرنامج، فإن 

09.2%. 

بينما بلغت  %95.5بلغت نسبتهم  كفاءة المدربين وكخاتمة لهذا المحور فإن إجمالي آراء من أبدوا الموافقة لكل عناصر محور

 .%02.2. في حين أن نسبة إجمالي من أجابوا بالحياد %9.2نسبة إجمالي من لم يوافقوا 
 

 استجابات عينة الدراسة لمحور البيئة التدريبية: 4/2/4

بالموافقة عند سؤالهم عن من عينة الدراسة أجابوا  %22.0( والمتعلق بالبيئة التدريبية، أن 2يتضح من المحور الرابع بالجدول )

بعدم الموافقة. وبلغت نسبة من كانوا على الحياد  %02.5. بينما أجاب أن كانت هناك سهولة في الوصول إلى مكان التدريب

09.2% . 

بالموافقة، بينما بلغت نسبة غير  %92.2فقد أجاب  ،عن أن قاعات التدريب امتازت بالهدوء والراحةوعند سؤال عينة الدراسة 

 أجابوا بالحياد. %02.2. في حين أن %02.2الموافقين 

أجابوا بالموافقة. في  %92فإن عن أن قاعات التدريب امتازت بسهولة الحركة والتفاعل بين الموجودين أما فيما يتعلق بسؤال 

 . %02من كانوا على الحياد  لغت نسبة. وب%5.5نسبة من أجابوا بعدم الموافقة  حين بلغت

بالموافقة، بينما بلغت نسبة  %59.2أجاب  فقد كذلك عند سؤال عينة الدراسة عن توافر أماكن لالستراحة خالل أوقات التدريب،

 أجابوا بالحياد. %09.2. في حين أن %22.0غير الموافقين 

بمقابل  %29تية مناسبة للمتدربين، فكانت نسبة من أبدوا الموافقة ويشمل السؤال األخير في هذا المحور مدى توافر مرافق خدما

 أجابوا بالحياد.  %05.9لمن لم يوافقوا. في حين أن  09.2%

بينما بلغت نسبة إجمالي من  %29.2 البيئة التدريبية لكل عناصر محوروكخاتمة لهذا المحور فإن إجمالي آراء من أبدوا الموافقة 

 .%05.9ن أن نسبة إجمالي من أجابوا بالحياد . في حي%02لم يوافقوا 

 )المتغير التابع(: كفاءة الموظفيناستجابات عينة الدراسة لمحور  4/2/5

من عينة الدراسة أجابوا بالموافقة على أن  %99.2( والمتعلق بكفاءة الموظف، أن 2يتضح من المحور الخامس بالجدول )

 . %00.2بعدم الموافقة. وبلغت نسبة من كانوا على الحياد  %01بينما أجاب  التدريب ساهم في زيادة إنتاجيي في العمل.

 %90.9، فقد أجاب وعند سؤال عينة الدراسة عن مدى موافقتهم بأن التدريب قد ساهم في تقليل أخطاء الموظف في العمل

 ابوا بالحياد.أج %00.2. في حين أن %9.2بالموافقة، بينما بلغت نسبة غير الموافقين على نفس السؤال 

. وقد بلغت نسبة %95.2، فإن نسبة من أجابوا بالموافقة ساهمة التدريب في تحسين قدرتي إلدارة موارد العملأما فيما يتعلق بم

 أجابوا بمحايد. %01.9. في حين أن %01من أجابوا بعدم الموافقة 

أجابوا  %92.5كما وعند سؤال عينة الدراسة عن مساهمة التدريب في تعزيز روح المبادرة واإلبداع عند الموظف، فإن نسبة 

 .%9.2بينما بلغت نسبة من كانوا على الحياد أجابوا بعدم الموافقة.  %5.0بالموافقة وبالمقابل 
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بالموافقة، %99.2فقد أجاب في تحسين عالقتي مع األخرين في محيط العمل، كذلك عند سؤال عينة الدراسة عن مساهمة التدريب 

 أجابوا بالحياد. %2.2 بينما. %5.9بينما بلغت نسبة غير الموافقين 

لموافقة فكانت نسبة من أبدوا ا ساهمة التدريب في تعزيز التزامي بالقوانين واللوائحوكان السؤال األخير في هذا المحور عن مدى م

 . %5.5لم يوافقوا. بينما بلغت نسبة من أجابوا بالحياد  %5.0حين أن  في 90%

بينما بلغت نسبة إجمالي من  %90.5 كفاءة الموظف وكخاتمة لهذا المحور فإن إجمالي آراء من أبدوا الموافقة لكل عناصر محور

 .%00.2. في حين أن نسبة إجمالي من أجابوا بالحياد %9.9لم يوافقوا 

بينما بلغت نسبة إجمالي  %92( فإن إجمالي آراء من أبدوا الموافقة لكل عناصر المحاور الخمسة بلغت نسبتهم 2ل )وكخاتمة لجدو

 .%02.5. في حين أن نسبة إجمالي من أجابوا بالحياد %02من لم يوافقوا 

 التوجه العام آلراء عينة الدراسة: 4/3

نجد أن الوسط الحسابي لكل محاورها،  بالتوجه العام آلراء عينة الدراسة المتعلقةوالذي يتناول اإلحصاءات  (2فيما يلي الجدول )

وكان التوجه العام آلراء عينة الدراسة لهذا  2.25بالنسبة للمحور األول للدراسة والمتعلق بتحديد االحتياجات التدريبية قد بلغ 

 المحور بالموافقة.

وعليه فإن التوجه العام للمحور  2.90الذي يمثل الحقيبة التدريبية بلغ الوسط الحسابي أما فيما يتعلق بالمحور الثاني من الدراسة و

 بالموافقة.

وكان التوجه العام ألفراد عينة الدراسة  2.10كما يتعلق المحور الثالث للدراسة بكفاءة المدربين، إذ بلغ الوسط الحسابي فيه 

 بالموافقة أيضاً.

، وكان التوجه العام 2.92اص بالبيئة التدريبية فقد كان الوسط الحسابي إلجابات عينة الدراسة أما المحور الرابع للدراسة والخ

 موافق.

 (: التوجه العام آلراء عينة الدراسة3جدول )

التوجه 

 العام

الوسط 

 الحسابي

  

 االحتياجات التدريبية 3.65 موافق

 المعارف التخصصيةتم تحديد احتياجاتي التدريبية في العمل من  3.75 موافق

    تم تحديد احتياجاتي التدريبية في العمل من المهارات اإلدارية 3.89 موافق

 تم اشراكي في تحديد احتياجاتي التدريبية 3.50 موافق

  راعت البرامج التدريبية المدرجة في بطاقتي التدريبية األوقات الزمنية المختلفة خالل السنة 3.44 موافق

 الحقيبة التدريبية 3.81 موافق

 ساهمت الحقيبة التدريبية في ترجمة مضمون البرنامج التدريبي 3.79 موافق

 احتوت الحقيبة التدريبية على معلومات مفيدة للعمل 4.05 موافق

 تضمنت الحقيبة التدريبية على تمارين تعزز المعلومات والمعارف الالزمة  3.96 موافق

 التدريبية على تطبيقات تدريبية مناسبةتضمنت الحقيبة  3.88 موافق

 احتوت الحقيبة التدريبية على أفالم تدريبية مناسبة للبرنامج التدريبي 3.42 موافق

 امتازت الحقيبة التدريبية بحداثة محتوياتها 3.78 موافق

 كفاءة المدربين 4.01 موافق
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 يمتاز المدرب بكفاءة في توصيل المعرفة الالزمة 4.06 موافق

 يعمل المدرب على بث روح التفاعل والنشاط في القاعة التدريبية 3.99 موافق

 يراعي المدرب الفرو  الفردية بين المتدربين 3.74 موافق

 موافق

 بشدة

 يساهم احترام المدرب للوقت بتحقيق االستفادة من البرنامج التدريبي 4.27

 التدريبييحرص المدرب على التغيير في األسلوب  4.00 موافق

 يسعى المدرب إلى قياس أثر ما قدمه للمتدربين خالل البرنامج 3.98 موافق

 البيئة التدريبية 3.76 موافق

 هناك سهولة في الوصول الى مكان التدريب 3.69 موافق

 امتازت القاعات التدريبية بالهدوء والراحة 3.88 موافق

 الحركة والتفاعل بين الموجودينامتازت القاعات التدريبية بسهولة  3.95 موافق

 تتوفر أماكن لالستراحة خالل أوقات التدريب 3.55 موافق

 تتوفر مرافق خدماتية مناسبة للمتدربين 3.72 موافق

 كفاءة الموظف 4.07 موافق

 ساهم التدريب في زيادة إنتاجيي في العمل 3.97 موافق

 في العملساهم التدريب في تقليل أخطاء الموظف  4.06 موافق

 ساهم التدريب في تحسين قدرتي إلدارة موارد العمل 4.04 موافق

 ساهم التدريب في تعزيز روح المبادرة واألبداع عندي 4.13 موافق

 ساهم التدريب في تحسين عالقتي مع االخرين في محيط العمل 4.16 موافق

 ساهم التدريب في تعزيز التزامي بالقوانين واللوائح 4.05 موافق

 اجمالي اراء عبنة الدراسة 3.87 موافق

(.0212الميدانية، )جمعت وحسبت وفق بيانات الدراسة  المصدر:  

 

 بتوجه عام بالموافقة.  2.19أما المحور الخامس للدراسة واألخير والمتعلق بكفاءة الموظف، بلغ الوسط الحسابي فيه 

المستقلة بينما يمثل المحور الخامس وهو كفاءة الموظف المتغير التابع. المحاور األربعة السابقة كانت متعلقة بمتغيرات الدراسة 

وعليه فإن التوجه العام هو الموافقة. كما يمكن  2.19( بأن الوسط الحسابي لمحور كفاءة الموظف 2ويالحظ من خالل جدول )

، 2.19، و2.92، و2.10، و2.90، و2.25مالحظة أن كل المحاور يتمثل االتجاه العام فيها بالموافقة وبأوساط حسابية بلغت 

وذلك لكل من محور االحتياجات التدريبية، والحقيبة التدريبية، وكفاءة المدربين، والبيئة التدريبية، وكفاءة الموظف على التوالي. 

 .2.99ط مقداره وبناًء على لذلك عند احتساب الوسط الحسابي إلجمالي آراء عينة الدراسة فإن االتجاه العام هو الموافقة بمتوس

 :Reliability))اختبار معامل الثبات  4/3

 :اختبار معامل الثبات لجميع محاور أسئلة االستبيان 4/3/1

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.956 29 

فهي مرتفعة  9560.االستبيان، تساوي(، لكل محاور Cronbach's Alphaيوضح الجدول أعاله وأن قيمة معامل الفا كرونباخ )

 وهو معامل ثبات مقبول ودال إحصائيا.جدا. 

http://www.ajrsp.com/


 م 2022-5-5| تأريخ اإلصدار:  لسابع والثالثونالمجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار ا

     

 

   www.ajrsp.com                                                                                                                    305 

 ISSN: 2706-6495 

 
 0.978معامل الصد  الذاتي والمستخرج من معامل الثبات )تساوي الجذر التربيعي لمعامل الثبات( تساوي 

 اختبار معامل الثبات حسب المحور: 4/3/2

 (: التوجه العام آلراء عينة الدراسة4جدول )

 Cronbach's Alpha N of Items الدراسةمحاور 

 2 0.754 االحتياجات التدريبية

 2 1.519 الحقيبة التدريبية

 2 0.867 كفاءة المدربين

 5 1.929 البيئة التدريبية

 2 0.942 كفاءة الموظف

(.0212جمعت وحسبت وفق بيانات الدراسة الميدانية، ) المصدر:  

جدا، حيث تراوحت  (، لجميع محاور الدراسة مرتفعةCronbach's Alphaالفا كرونباخ )ن قيمة معامل أ( 2يوضح الجدول )

 وهو معامل ثبات مقبول ودال إحصائيا.. 1.522و 1.952ما بين 

 اختبار الفرضيات: 4/4

ة بأثر عملية التدريب في رفع كفاءة موظفي الجهات الحكومي في هذا الجزء من البحث سيتم إجراء تحليل مفصل للبيانات الخاصة

وذلك باختبار الفرضيات من خالل المعالجات اإلحصائية التي تم إجراؤها، ومن ثم مناقشة النتائج وتحديد مدى الداللة  في السودان

 اإلحصائية.

 اختبار الفرضية األولى: 4/4/1

خاص بتكرارات إجابات آراء عينة الدراسة بالنسبة لجميع محاور الدراسة الخمسة، ( وال2تأكيد صحة النتائج التي وردت بجدول )ل

مدى وجود عالقة بين تطبيق عملية التدريب من حيث )االحتياجات التدريبية( وفيما يتعلق بالعناصر الهامة والتي تدلل على 

 وتعزيز كفاءة الموظف.

صائية عالقة ذات داللة إح وجود غيرات الفرضية األولى، والتي تنص علىأوال: سنتطر  إلى اختبار العالقة االرتباطية بين مت

 بين تطبيق عملية التدريب من حيث )االحتياجات التدريبية( وتعزيز كفاءة الموظف.

تم استخدام  ،تطبيق عملية التدريب من حيث )االحتياجات التدريبية( وتعزيز كفاءة الموظف ولتوضيح العالقة االرتباطية بين

مستوى الداللة اإلحصائية و 79.040( حيث يتضح أن قيمة كاي تربيع 5ما هو موضح في جدول )( ك²xائية كاي تربيع )إحص

تطبيق عملية التدريب من يفسر وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين  وهذا) α=  (0.05الداللة  ، وهي أقل من مستوى0.000

 ، لذا نقبل بالفرضية األولى.الموظفحيث )االحتياجات التدريبية( وتعزيز كفاءة 

 (: اختبار مربع كاي بين تطبيق عملية التدريب من حيث )االحتياجات التدريبية( وتعزيز كفاءة الموظف5جدول )

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 79.040 16 .000 

Likelihood Ratio 53.432 16 .000 
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Linear-by-Linear Association 25.936 1 .000 

N of Valid Cases 121   

(.0212المصدر: جمعت وحسبت وفق بيانات الدراسة الميدانية، )  

 معامل االرتباط: سنتطر  إلى اختبار العالقة االرتباطية بين متغيرات الفرضية األولى باستخدامثانياً: 

( بين تطبيق عملية التدريب من حيث )االحتياجات التدريبية( وتعزيز كفاءة Pearson's R( يبن أن معامل االرتباط )2الجدول )

 (0.05الداللة  ، وهي أصغر من مستوى0.000، تساوي .Sigفهو ارتباط طردي متوسط. وبما أن قيمة  0.465الموظف، تساوي 

 =α ( وتعزيز كفاءة الموظف، يعني وجود ارتباط ذو داللة معنوية بين تطبيق عملية التدريب من حيث )االحتياجات التدريبية(.  

بين تطبيق عملية التدريب من حيث )االحتياجات التدريبية( وتعزيز كفاءة الموظف معامل االرتباط(: 6جدول )   

 Value Asymp. Std. 

Error 

Approx. 

T 

Approx. 

Sig. 

Interval by Interval Pearson's R .465 .086 5.728 .000 

Ordinal by Ordinal 
Spearman 

Correlation 
.477 .079 5.915 .000 

N of Valid Cases 121    

(.2120المصدر: جمعت وحسبت وفق بيانات الدراسة الميدانية، )  

 اختبار الفرضية الثانية: 4/4/2

( والخاص بتكرارات إجابات آراء عينة الدراسة بالنسبة لجميع محاور الدراسة 2لتأكيد على صحة النتائج التي وردت بالجدول )ل

مدى وجود عالقة بين تطبيق عملية التدريب من حيث )الحقيبة التدريبية( الخمسة، وفيما يتعلق بالعناصر الهامة والتي تدلل على 

 وتعزيز كفاءة الموظف.

وجد عالقة ذات تأنه سنتطر  في هذا الجزء إلى اختبار العالقة االرتباطية بين متغيرات الفرضية الثانية، والتي تنص على  أوال:

 داللة إحصائية بين تطبيق عملية التدريب من حيث )الحقيبة التدريبية( وتعزيز كفاءة الموظف.

تم استخدام إحصائية  ،ن حيث )الحقيبة التدريبية( وتعزيز كفاءة الموظفتطبيق عملية التدريب م ولتوضيح العالقة االرتباطية بين

، 0.000مستوى الداللة اإلحصائية و 167.326( حيث يتضح أن قيمة كاي تربيع 9كما هو موضح في جدول ) (²xكاي تربيع )

عملية التدريب من حيث  تطبيقيفسر وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين  وهذا) α=  (0.05الداللة  وهي أقل من مستوى

 .. لذا نقبل بالفرضية الثانية)الحقيبة التدريبية( وتعزيز كفاءة الموظف

تطبيق عملية التدريب من حيث )الحقيبة التدريبية( وتعزيز كفاءة الموظف(: اختبار مربع كاي 2جدول )  

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 167.326 16 .000 

Likelihood Ratio 83.789 16 .000 

Linear-by-Linear Association 57.943 1 .000 
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N of Valid Cases 121   

(.0212جمعت وحسبت وفق بيانات الدراسة الميدانية، ) المصدر:  

 سنتطر  إلى اختبار العالقة االرتباطية بين متغيرات الفرضية الثانية باستخدام معامل االرتباط:ثانياً: 

 ،عملية التدريب من حيث )الحقيبة التدريبية( وتعزيز كفاءة الموظف( بين Pearson's R( يوضح أن معامل االرتباط )9الجدول )

، ) α=  (0.05الداللة  ، وهي أصغر من مستوى0001.، تساوي .Sigفهو ارتباط طردي متوسط. وبما أن قيمة  6951. تساوي

 .عملية التدريب من حيث )الحقيبة التدريبية( وتعزيز كفاءة الموظفيعني وجود ارتباط ذو داللة معنوية بين 

بين تطبيق عملية التدريب من حيث )االحتياجات التدريبية( وتعزيز كفاءة الموظف معامل االرتباط(: 2جدول )  

 Value Asymp. Std. 

Error 

Approx. T Approx. 

Sig. 

Interval by 

Interval 
Pearson's R .695 .056 10.541 .000 

Ordinal by 

Ordinal 

Spearman 

Correlation 
.609 .063 8.366 .000 

N of Valid Cases 121    

(.0212جمعت وحسبت وفق بيانات الدراسة الميدانية، ) المصدر:  

 اختبار الفرضية الثالثة: 4/4/3

( والخاص بتكرارات إجابات آراء عينة الدراسة بالنسبة لجميع محاور الدراسة 2جدول )في التأكيد صحة النتائج التي وردت ل

مدى وجود عالقة بين تطبيق عملية التدريب من حيث )كفاءة المدربين( الخمسة، وفيما يتعلق بالعناصر الهامة والتي تدلل على 

 وتعزيز كفاءة الموظف.

وجد عالقة ذات تأنه:  سنتطر  في هذا الجزء إلى اختبار العالقة االرتباطية بين متغيرات الفرضية الثالثة. والتي تنص على أوال:

 داللة إحصائية بين تطبيق عملية التدريب من حيث )كفاءة المدربين( وتعزيز كفاءة الموظف.

تخدام إحصائية ، تم اسكفاءة المدربين( وتعزيز كفاءة الموظفتطبيق عملية التدريب من حيث ) ولتوضيح العالقة االرتباطية بين

، 0.000مستوى الداللة اإلحصائية و 50.306( حيث يتضح أن قيمة كاي تربيع 5كما هو موضح في جدول ) (²xكاي تربيع )

التدريب من حيث )كفاءة تطبيق عملية يفسر وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين  وهذا) α=  (0.05الداللة  وهي أقل من مستوى

 وعليه نقبل الفرضية الثالثة.. المدربين( وتعزيز كفاءة الموظف

(: اختبار مربع كاي تطبيق عملية التدريب من حيث )كفاءة المدربين( وتعزيز كفاءة 9جدول )

 الموظف

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 50.306 12 .000 

Likelihood Ratio 48.957 12 .000 
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Linear-by-Linear 

Association 
27.247 1 .000 

N of Valid Cases 121   

(.0212جمعت وحسبت وفق بيانات الدراسة الميدانية، ) المصدر:  

 معامل االرتباط: سنتطر  إلى اختبار العالقة االرتباطية بين متغيرات الفرضية الثالثة باستخدامثانياً: 

بين تطبيق عملية التدريب من حيث )كفاءة المدربين( وتعزيز كفاءة الموظف االرتباط معامل(: 10جدول )  

 Value Asymp. Std. 

Error 

Approx. 

T 

Approx. 

Sig. 

Interval by 

Interval 
Pearson's R .477 .085 5.912 .000 

Ordinal by 

Ordinal 

Spearman 

Correlation 
.484 .077 6.032 .000 

N of Valid Cases 121    

(.0212جمعت وحسبت وفق بيانات الدراسة الميدانية، ) المصدر:  

( بين عملية التدريب من حيث )كفاءة المدربين( وتعزيز كفاءة الموظف، Pearson's R( يبن أن معامل االرتباط )01) الجدول

، ) α=  (0.05الداللة  أصفر من مستوى، وهي 0.000، تساوي .Sigفهو ارتباط طردي متوسط. وبما ان قيمة  0.477تساوي 

 يعني وجود ارتباط ذو داللة معنوية بين عملية التدريب من حيث )كفاءة المدربين( وتعزيز كفاءة الموظف.

 اختبار الفرضية الرابعة: 4/4/3

( والخاص بتكرارات إجابات آراء عينة الدراسة بالنسبة لجميع محاور الدراسة الخمسة، 2تأكيد صحة النتائج التي وردت بجدول )ل

مدى وجود عالقة بين تطبيق عملية التدريب من حيث )البيئة التدريبية( وتعزيز وفيما يتعلق بالعناصر الهامة والتي تدلل على 

 كفاءة الموظف.

وجد عالقة ت أنه:في هذا الجزء إلى اختبار العالقة االرتباطية بين متغيرات الفرضية الرابعة، والتي تنص على  سنتطر  أوال:

 ذات داللة إحصائية بين تطبيق عملية التدريب من حيث )البيئة التدريبية( وتعزيز كفاءة الموظف.

التدريبية( وتعزيز كفاءة (: اختبار مربع كاي تطبيق عملية التدريب من حيث )البيئة 11جدول )

 الموظف

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 181.480 16 .000 

Likelihood Ratio 60.285 16 .000 

Linear-by-Linear Association 34.713 1 .000 

N of Valid Cases 121   

(.0212جمعت وحسبت وفق بيانات الدراسة الميدانية، ) المصدر:  
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م استخدام إحصائية ، تتطبيق عملية التدريب من حيث )البيئة التدريبية( وتعزيز كفاءة الموظف ولتوضيح العالقة االرتباطية بين

، 0.000مستوى الداللة اإلحصائية و 181.480( حيث يتضح أن قيمة كاي تربيع 00كما هو موضح في جدول ) (²xكاي تربيع )

تطبيق عملية التدريب من حيث )البيئة يفسر وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين  وهذا) α=  (0.05الداللة  وهي أقل من مستوى

 لذلك نقبل الفرضية الرابعة لهذه الدراسة.. التدريبية( وتعزيز كفاءة الموظف

 معامل االرتباط: سنتطر  إلى اختبار العالقة االرتباطية بين متغيرات الفرضية الرابعة باستخدامثانياً: 

بين تطبيق عملية التدريب من حيث )البيئة التدريبية( وتعزيز كفاءة الموظف معامل االرتباط(: 12جدول )  

 Value Asymp. Std. 

Error 

Approx. 

T 

Approx. Sig. 

Interval by 

Interval 
Pearson's R .538 .096 6.959 .000 

Ordinal by 

Ordinal 

Spearman 

Correlation 
.474 .083 5.876 .000 

N of Valid Cases 121    

(.0212جمعت وحسبت وفق بيانات الدراسة الميدانية، ) المصدر:  

( بين عملية التدريب من حيث )البيئة التدريبية( وتعزيز كفاءة الموظف، Pearson's Rالجدول االعلى يبن أن معامل االرتباط )

 α=  (0.05الداللة  ، وهي أصغر من مستوى0.000 ، تساوي..Sigارتباط طردي متوسط. وبما ان قيمة  فهو 5380. تساوي

 ، يعني وجود ارتباط ذو داللة معنوية بين عملية التدريب من حيث )البيئة التدريبية( وتعزيز كفاءة الموظف.)
 

 الخاتمة والتوصـــيات:. 5

 :استنتاجات الدراسة 5/1

 التوصل إلى االستنتاجات التالية:بناًء على تحليل البيانات واختبار فرضيات الدراسة تم 

 وجود عالقة بين عملية التدريب وتعزيز كفاءة الموظف. -0

 وجود عالقة بين تطبيق عملية التدريب من حيث )االحتياجات التدريبية( وتعزيز كفاءة الموظف. -2

 وجود عالقة بين تطبيق عملية التدريب من حيث )الحقيبة التدريبية( وتعزيز كفاءة الموظف،  -2

 عالقة بين تطبيق عملية التدريب من حيث )كفاءة المدربين( وتعزيز كفاءة الموظف. وجود -2

 وجود عالقة بين تطبيق عملية التدريب من حيث )البيئة التدريبية( وتعزيز كفاءة الموظف. -5

 :توصيات الدراسة 5/2

 التالية:التوصيات بناًء على االستنتاجات السابقة تم التوصل إلى 

تياجات التدريبية الحقيقية والموضوعية للموظفين لضمان مساهمة كل ذلك في تعزيز كفاءة أدائهم، أهمية تحليل االح -0

ولتحديد برامج تدريبية تسهم في معالجة نقاط الضعف عند الموظفين باإلضافة إلى تمكين الموظفين في مجاالت العمل 

 والتخصص التي تحتاجه الجهة.
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الحقائب التدريبية ودورها في تعزيز كفاءة الموظفين، بحيث تسهم هذه الحقائب في ضرورة مراجعة وتحليل أثر جودة  -2

 تحقيق الغاية المرجوة من البرنامج التدريبي بجميع مكوناتها من مواد وتمارين وحاالت تدريبية وألعاب وأفالم....

ة على وجود معايير موضوعي التطوير المستمر للمدربين لضمان دورهم الفعال في تعزيز كفاءة الموظفين، والحرص -2

 في اختيار المدربين بما يضمن تدريب تطبيقي تحليلي يعزز البرنامج التدريبي.

 ضرورة تهيئة البيئة التدريبية وتحسينها في تعزيز االستفادة من البرامج التدريبية المقدمة للموظفين. -2

 

 قائمة المصادر المراجع

 الكتب والمراجع: :أوالً     

 (، إدارة الموارد البشرية، الطبعة األولى، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، األردن.2111نادر، )أبو شيخة،  .0

(، إدارة الموارد البشممممرية، الطبعة الرابعة، شممممركة مطابع السممممودان للعملة المحدودة، 2100إسممممماعيل، زكى مكي، ) .2

 الخرطوم، السودان.

والتوزيع، عمان،  للنشممممممرالجنادرية األولى، الطبعة البشممممممرية، الموارد وتنمية (، تدريب 2102عبد الكريم، )جميل،  .2

 األردن.

 (. إدارة الموارد البشرية. دار الوفاء لدنيا للطباعة والنشر. اإلسكندرية. مصر.2119حجازي، محمد. ) .2

ها في البيئة العربية (، تكنولوجيا األداء البشممممممري في المنظمات واألسممممممس النظرية ودالالت2112درة، عبد الباري، ) .5

 المعاصرة، المنظمة العربية للتنمية اإلدارية، القاهرة، مصر. 

األسمممممس النظرية والتطبيقات العملية، مكتبة العبيكان. الرياض،  –(، إدارة الموارد البشمممممرية 2110رشممممميد، مازن، ) .2

 السعودية.

 عمان، األردن.(، إدارة األفراد، مكتبة المجتمع العربي للنشر، 2112زويلف، مهدي، ) .9

(، إدارة الموارد البشمممممرية، إدارة األفراد، الطبعة األولى، دار الشمممممرو  للنشمممممر والتوزيع، 2115شممممماويش، نجيب، ) .9

 عمان، األردن.

(، إدارة الموارد البشرية، إدارة األفراد، الطبعة الثالثة، دار الشرو  للنشر والتوزيع، عمان، 2100شاويش، نجيب، ) .5

 األردن.

(، إدارة الموارد البشممرية. االتجاهات الحديثة وتحديات األلفية الثالثة. الدار 2105هلل وسممنجق، غالب. )الشممرعة، عطا .01

 المنهجية للنشر. عمان. األردن. 

 (، تخطيط المسار الوظيفي، المجموعة العربية للتدريب والنشر، القاهرة، مصر.2102عبد الفتاح، أحمد، ) .00

موارد البشمرية المعاصمرة بعد استراتيجي، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان، (، إدارة ال2105عقيلي، عمر وصمفى، ) .02

 األردن.

 ، السودان.(: إدارة األفراد، شركة مطابع السودان للعملة المحدودة، الخرطوم2115المقلي، عمر أحمد عثمان، ) .02

 (، إدارة الموارد البشرية، صنعاء، اليمن.2102منصور محمد إسماعيل، ) .02

 (، إدارة الموارد البشرية، مكتبة المجتمع العربي، عمان، األردن.2100وكوتل، فريد )نوري، منير  .05
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 ثانياً: البحوث المحلية والعربية:

(، دور التدريب في رفع الكفاءة اإلنتاجية للعاملين بالمصمممارف، بالتركيز على 2112أحمد، عماد الدين أحم السمممندي، ) .0

غير منشمممممور"، “ة البكالوريوس في الدراسمممممات المالية والمصمممممرفية، المصممممارف السمممممودانية، بحث تكميلي لنيل درج

 أكاديمية السودان للعلوم المالية والمصرفية، السودان. 

 نحوالتحول ظمممل في التنظيميمممة الكفممماءة على  البشممممممريمممةالموارد  وتنميمممة تمممدريمممب أثر(، 2105ممممديحمممة، )بخوش،  .2

 التاسع، جامعة الوادي، الجزائر. العدد اقتصادية،رؤى مجلة المعرفة، اقتصاد 

(، تأثير الرضممممما الوظيفي على أداء الموارد البشمممممرية، دراسمممممة حالة 2102برياح، محمد األمين وموسممممماوي، يحي، ) .2

المؤسسة العمومية االستشفائية بمغنية، رسالة ماجستير "غير منشورة"، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير والعلوم 

 ، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، الجزائر.التجارية

(، أثر التدريب على أداء العاملين، دراسمممة حالة فرع دمشمممق لنقابة المحاميين، رسمممالة ماجسمممتير 2120بطرني، لين، ) .2

 "منشورة"، الجامعة االفتراضية السورية، سوريا.

رف التجارية األردنية، رسممممممالة (، أثر التدريب على أداء الموظفين في المصمممممما2109حسممممممن، مهمدي جمال محمد، ) .5

 ماجستير "غير منشورة"، كلية األعمال، جامعة عمان العربية، األردن.

 . https://www.sudaress.com/alnilin/90253(، قضايا التدريب في السودان،2102سعيد، محمد أزر ، ) .2

كلية  رسمممالة ماجسمممتير "غير منشمممورة"، (، دور التدريب في تحسمممين أداء الموارد البشمممرية،2109سمممكسممماف، عالء، ) .9

 العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة محمد خيضر، بسكرة، الجزائر.

ينة د(، تقويم أسمممماليب تحديد االحتياجات التدريبية في األجهزة األمنية، دراسممممة تطبيقية على م2112الشممممثري، بندر. ) .9

 تدريب األمن العام بالرياض، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، السعودية.

 التجارية لألعمالالدولية  المجلةالموظفين"، أداء على  التمدريب(، فماعليمة برامج 2102نماصممممممر، )خمالمد الشممممممويرخ،  .5

 فة، الجزائر.، جامعة زيان عشور الجل22 -0(، ص9) العدد(، 2) المجلدواإلدارية، 

(، الدور المعدل للمسممممممار الوظيفي في العالقة بين التدريب وأداء الموظف في بعض 2109حسممممممام محمد، )صممممممديق،  .01

الشمركات الصممناعية بوالية الخرطوم، رسمالة ماجسممتير "غير منشمورة"، كلية الدراسممات العليا، جامعة السممودان للعلوم 

 والتكنولوجيا، السودان.

التدريب ودوره في رفع الكفاءة اإلنتاجية للعاملين دراسممممممة (، 2109د، وعارف، إبراهيم مهدي )عبمد القمادر، نهماد خال .00

اسممممتطالعية آلراء عينة من العاملين في مصممممرفي دجلة والفرات وكردسممممتان في السمممممليمانية، مجلة كلية بغداد للعلوم 

 (.52االقتصادية الجامعة، العدد )

لتدريب في رفع إنتاجية العاملين، رسممالة دكتوراه "منشممورة"، كلية الدراسممات (، أهمية ا2105عبدا هللا، نهي إدريس، ) .02

 العليا، جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، السودان.

 (، التدريب اإلداري. دار اليازوري، عمان، األردن.2112العزاوي، نجم. ) .02

، دار اليازوري، عمان، 01105ة اآليزو (، جودة التدريب اإلداري ومتطلبات المواصممفة الدولي2102العزاوي، نجم. ) .02

 األردن.
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 ملخص:ال

في المحاور المساهمة  المجال. بذلكبالجزائر والتطور الحاصل في هذا  االجتماعيفي هذا البحث أردت إبراز واقع الضمان  

مجال في ذلك التأمين على  العالمية. وكأهمبغية عصرنة وإتباع معايير الجودة ، المتبعة في ذلك واالستراتيجياتهذا التطور 

يق الهدف األسمى وهو قلذا الدولة تعمل جاهدة لتح، إجباريا ويخصص له تكاليف باعتبارهالمرض الذي يعتبر مجال مهم 

من جهة أخرى. فتبنت بذلك مشروع بطاقة الشفاء اإللكترونية كأهم محور  قليل التكاليفوتمن جهة  اجتماعياإرضاء المؤمنين 

فحققت بذلك مجموعة من  االجتماعيفي مجال التطور والعصرنة لتحقيق أهداف مختلفة ذات أهمية لألشخاص وهيئة الضمان 

حجم  ما بينرصيد إيجابي  اجتماعيا وتحقيق منها زيادة عدد المؤمنين .تتماشى مع التطور في هذا المجال التي اإلحصائيات

تقليص  المجال وكذاوتحقيق مستوى رقابة في  باستخدام التكنولوجياالموارد والنفقات بتزايد عبر السنوات. وعصرنة المجال 

طية الضغط وتقليص الجهد والتنظيم والعمل الدائم على تحقيق التغ لتخفيف االجتماعيعدد المتعاملين مع هيئات الضمان 

من خالل بطاقة الشفاء اإللكترونية هته األخيرة ساهمت في الشفافية  التكنلوجياالعصرنة بذلك  استخدامكما أن . الشاملةالصحية 

  .أكثر من إعداد اإلحصائيات والتتبع أكثر لنتائج البرنامج المستخدم في ذلك لمجمل المتعاونين مع الصندوق من ممتهني الصحة

سنوية بنتائج أكثر دقة لتحديد اإليجابيات ومعرفة السلبيات من أجل التقارير الوالعمل بهته البطاقة وإعداد وكذا حركة التفاعل 

وتبقى  أبرزت مجموعة من اإليجابيات من خالل نتائج محققة وبعض السلبيات المستخلصة في ذلك.  ومعالجتها فقدمراجعتها 

 .التطور العالمي المجال ومسايرةجيدة في هذا تكرس كل المجهودات لتحقيق نتائج  ذلك الجزائرفي 

 اإلدارة، الصحةممتهني ، اجتماعياالمؤمنين ، الشفاء اإللكترونية بطاقة، العصرنة، االجتماعيالضمان الكلمات المفتاحية: 

 التغطية الصحية الشاملة، اإللكترونية
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(The Healing Card as a Model for the Development of Sickness Insurance in Algeria) 

 

Abstract: 

In this research, I wanted to highlight the reality of social security in Algeria and development in 

this area. This is axes of this development and strategies, in order to seek and follow the global 

quality standards. Therefore, the state is working hard to affect the ultimate goal and satisfy 

social believers on the one hand and reduce costs on the other. The project of the  electronic 

healing card such as the most important focus of development and ancient to achieve various 

objectives of people and the Social Security Service, thereby achieved a set of statistics in line 

with the development in this area. It is increasing the number of social believers and a positive 

balance between resources and expenditures is increasing over the years. And the area of 

technology using technology and the level of control in the field and as well as reducing the 

number of dealers with social security bodies to ease pressure, reduce voltage, regulation and 

permanent work to achieve comprehensive health coverage. Tracking more for program results 

used in this for the full collaborators with the Fund from health professionals. As well as the 

movement of interaction and action by the card and the preparation of annual reports are more 

accurate for identifying pros and knowledge of the negatives for review and processing. Algeria 

refers to all efforts to achieve good results in this area and the global development. 

Keywords:Social security, Modernization, Electronic healing card,Socially insured, Health 

professionals, Electronic management, Universal health coverage. 
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 مقدمة:ال

وسائل إن معانات اإلنسان من مختلف األخطار متشعبة وغير منتهية وحرصه الدائم على سالمته من الضراء في إيجاد كل ال

إنه يتخذ كل ف االهتماموفي ذات ، فقده بأقل تكلفة وبأنجح السبلالمتاحة له المعنوية والمادية وغيرها إلصالح أو تعويض ما 

ذلك.الوقائية لتفادي أي ضرر مع لجوئه إلى مختلف الضمانات لتأمينه من  االحتياطيةاإلجراءات   

في  بالتحديدو االجتماعيتتدخل في كل مجاالت حياته لتكون السند األول خاصة هيئة الضمان  انفكت التأمين مافإن مؤسسة   

بيق ماديا أو معنويا خاصة مادية لهذا تعتبر الزاد المدخر لشد أزره حين الحاجة وهذا في ظل تط ء  والمرض. سوامجال الصحة 

، كل منهما والتزاماتالنصوص القانونية المتعلقة بحقوق المؤمن والمؤمن له   

كيف بسهولة يكي الذي عهده زمانا بل سرعان ما تلم ينكس ويركن إلى الروتينية أو النشاط الكالس االجتماعيففضاء الضمان  

حنكة  لأضح بفضاألساليب الحديثة ذات الطابع التكنولوجي في إطارها المنجمنتي إذ  انتهاجمع كل هذه التحوالت خاصة 

ن جهة ثم صناعه إلى ما يستعمل من آليات وميكنزمات م استندوتبصر مسيريه بتغلغل في كل مجاالت نشاطات الحياة أي 

.من جهة أخرى الحاصل االجتماعيإلى ترتيبات وتنظيمات وقوانين متجددة تماشيا والتطور  االستناد  

ي نفوس جد إيجابية ف ثارانية بصفة عامة ال ريب أنها تترك آ الوط هيئات التأمينتقوم بها  الخدمات التيكما أن مختلف 

ر الضرسى والنكال اللذين حال بهم من جراء وطأة المتضررين حيث أن مؤازرتهم ومساعدتهم تخفف كثيرا من حجم األ

قفزة نوعية  خدمتها سجلتفإن ، ذات الطابع اإلداري العقباترغبة المؤمن له بأكثر تألق وفعالية وذلك بتذليل كل  وإلشباع

وإرضاء  .هجتماشيا والتطور التكنولوجي الحاصل بغية الوصول إلى الهدف األسمى في تقديم الخدمة التأمينية على أكمل و

من جهة  فوبأقل تكاليمن جهة  االجتماعيالخدمة بما يتماشى مع رغبة المؤمن  ذهين والحرص على تقديم هاالجتماعيالمؤمنين 

 أخرى.

ماية من خالل عصرنة نظام الح االجتماعيالجزائر على غرار دول أخرى ومنذ زمن تعمل على تطوير وترقية قطاع الضمان 

لكترونية في وكأهم محور في ذلك بطاقة الشفاء اإل، العالمي لى محاور تبنتها سعيا منها لمواكبة التطورعقد ركزت ، ةاالجتماعي

 مجال عصرنة التأمين على المرض.

:مشكلة البحث  

مين على المرض بالجزائر؟اإللكترونية في إطار تطور التأواقع بطاقة الشفاء  إلى أي مدى وصل  

ة الشفاء عن واقع بطاقار تطور التأمين على المرض بذلك نموذج في إط باعتبارهااء الشف عن بطاقة*تقوم مشكلة البحث 

ه وقت وكذا موافقة من تبنته الجزائر للتكفل التأميني األنجع على المرض. بحيث أن تطبيق المشروع يلزم اإللكترونية كمشروع

ع المرجو وهو التكفل األنجالهدف  محكمة للوصول إلى استراتيجياتوهو مشروع ضخم يتطلب ، طرف ممتهني الصحة

 كتجربة فيروع ونسبة نجاح المشإبراز واقعه وبعض النتائج المحققة  فأردت، النفقاتفي حجم  والتحكم أكثر جتماعياا للمؤمن

 وإلى أي .بداية تطبيق بطاقة الشفاء اإللكترونية كنموذج مهم في تطور مجال التأمين على المرض المرجوة منذخضم األهداف 

ية الصحية حيث العصرنة والمراقبة والتغط اإللكترونية منبطاقة الشفاء  باستخداممدى وصل تطور التأمين على المرض 

صرنة والتطور حيث أن الجزائر تسعى دوما لمواكبة الع ذلك.واألرقام المحققة في والتحكم في النفقات وتقليص الجهد والوقت 

أحسن وجه.على  االجتماعيالعالمي لتكفل بالمؤمن   
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 أسئلة البحث:

 بالجزائر؟ االجتماعيكيف تطور الضمان  -1

 ما أهمية مشروع نظام الشفاء وبطاقة الشفاء في ذلك؟ -2

 بطاقة الشفاء كنموذج؟ باستخدامماهي النتائج المحققة في مجال تطور التأمين على المرض  -3

 أهمية البحث:

ن لها جهود في فالجزائر بذلك كا، ن إلى التأمين على الصحة أو المرضفهم يحتاجونظرا ألهمية الصحة لكافة األفراد في العالم 

فاء نظرا تبنت أهم محور في ذلك هو مشروع الش وإفريقيا حيثعربيا  وكانت األولىيا منها إلى التطور في المجال ذلك سع

رضا حقيق مستوى جم النفقات وتوالتحم أكبر في ح، في التعويض المباشر لمصاريف العالج والتغطية الصحية الشاملة ألهميته

.اجتماعياللمؤمنين  جيد  

 أهداف البحث:

بالجزائر االجتماعيمعرفة مراحل تطور نظام الضمان  -  

الشفاء بالجزائر تبني مشروعإبراز تطور التأمين على المرض من خالل  -  

نموذج للتطورتوضيح أهمية بطاقة الشفاء من خالل الخطوات المتبعة واألرقام المحققة في ذلك ك -  

بة صارمة والتحكم في حجم النفقاتلتحقيق رقا التكنولوجيا ستخدامباية العصرنة مإظهار أه -  

هدف الوصول إلى التغطية الصحية الشاملةإبراز  -  

 دراسات سابقة:

لتمكن من االتكنولوجيا بهدف  استخدامأن بطاقة الشفاء اإللكترونية لها أهمية فهي ضمن مجال  سابقة أكدتففي دراسة -

في الجزائر  االجتماعيوكذا أن تجربة بطاقة الشفاء ونجاحها في عصرنة قطاع الضمان ، للخدمة اإليصال الميسر والسريع

 تؤهلها ألن تكون تجربة نموذجية بالنسبة للعديد من الدول. 

عتبر آلية هامة في ترقية في النظام الصحي ي االتصالوضحت أن تطبيق تكنولوجيا  المعلومات و في دراسة أخرى أيضا -

وكذا مشروع الشفاء ساهم ، في تقديم الخدمة االستجابةالرقابة وسرعة ، وتحسين جودة الخدمات الصحية بما يحقق النزاهة

وتقليل التكاليف وربح الوقت والجهد من  االجتماعيبشكل كبير في محاربة التجاوزات  التي كانت حاصلة في قطاع الضمان 

وأيضا ساهمت بطاقة الشفاء ، االجتماعيعلومات عن بعد بين مقدمي خدمات العالج ومراكز الضمان خالل تبادل الم

 وتسهيل إعداد اإلحصائيات . للمستفيديناإللكترونية في عصرنة النظام الصحي وإنشاء قواعد ومعطيات 

 قة اإللكترونية الشفاء أن الجزائر أجرت تحديث على نظام خدمات التعويض بإدخال البطا أيضا توضحدراسة في -

والتي تعد وسيلة جد مهمة في تسهيل وتطوير عمليات التعويض للمؤمن كما أن هذا اإلجراء ساهم في تخفيض إجراءات 

 الكثير.التعويض والتخلص من عدد األوراق 

البحث:تقسيمات   

االجتماعيتطور نظام الضمان  أوال:  

االجتماعيمصادر تمويل الضمان  ثانيا:  

التأمين على المرض ثالثا:  
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بالجزائر االجتماعيفي إطار تطور فضاء الضمان  األساسيةالمحاور  رابعا:  

 االجتماعيبطاقة الشفاء في إطار عصرنة الضمان  خامسا:

االجتماعياألهداف المتوخاة من تطبيق البطاقة اإللكترونية الشفاء للضمان  سادسا:  

 دارة اإللكترونيةبطاقة الشفاء كنموذج جيد في تطبيق اإل سابعا:

بالجزائر االجتماعيإحصائيات مهمة عن تطور مجال الضمان  ثامنا:  

2222بالمرض والتغطية الصحية الشاملة  االهتمامأفاق التنمية الصحية بالجزائر في إطار تطور  تاسعا:  

 االجتماعيتطور نظام الضمان  أوال:

اعدة كانت مؤمنة عبر أشكال مختلفة من المؤسسات بغرض المسة واالجتماعيكان تحت مفهوم الحماية  االجتماعيالضمان 

ر أكث االجتماعييتطور ويسلك طرق مختلفة ومطابقة ألهداف سياسة الضمان  االجتماعيأخذ الضمان  1692من  وانطالقا

اس التضامن لى أسعظم المواطنين حيث لهذا النظام مبدأ أولي مبني عل على تعميم فائدة اإلعانات على معدال وأوسع بكثير تعم

ويمكن  صحةوكذلك عبر تنظيمه وتمويالته وعالقاته بنظام ال، ة وعبر التشريعات التي  حددت مهامهااالجتماعيبين الفئات 

الذي مر بثالث فترات: االجتماعيمالحظة تطورات هذا النظام الوطني للضمان   

:مر بثالث فتراتالذي  االجتماعيويمكن مالحظة تطورات هذا النظام الوطني للضمان   

 يةاالستعمارالفترة كانت التشريعات تضعها القوات  ذهفي ه 1692حتى  1692من  انطالقامنذ إدخال النظام  الفترة األولى: -1

ة إلى غاية سن اجتماعيةحماية  كلم توجد هنال 1332سنة  االستعماربداية  ومنذي الجزائر مثلما تنشرها في فرنسا وتنشرها ف

إلى تحقيق  كل الهيئات والتنظيمات المتواجدة كانت تهدف .االستعمارييسمى بالطب  م مايالمستعمر في تنظ م أين بدأ1622

لين في السكك ه التنظيمات بعض الجزائريين العامذتضمنت ه استثناء  ، مصالح العسكريين أو المستعمرين في مجال الصحة

يئات والتنظيمات لله باالقتصادلغرض الدفع ، حريةبفي المناجم وال الحديدية والبريد والموصالت وكذلك الجزائريين العاملين

أن  انية غيركما عرفت تطورا في المدن المستعمرة خاصة بعد نهاية الحرب العالمية الث االجتماعيالخاصة بالتغطية والضمان 

 الشعب الجزائري لم يستفيد من هذه الخدمات التي بقيت لصالح المستعمر فقط.1

من % 62علما أن  على المستعمرينكانت محدودة  االجتماعيأن التعديالت التي عرفتها منظومة الضمان إضافة إلى 

البلديات والمحافظات وكذلك ، ولم يتم تأمين سوى الشريحة العاملة في الجماعات المحلية، من الفالحين آنذاك كانواالجزائريين 

 .الحديدية والموانئ والسككالعاملين في قطاع البريد 

 االجتماعيم تاريخ نشر أول نص للحق الجزائري في تأسيس نظام الضمان 1692م إلى 1692من سنة  الفترة الثانية: -2

(وقد ظهر خالل هذه الفترة تغيرين هامين هما:1692أوت  21الصادر في  92-119مرسوم رقم )  

م1693قطاع الزراعي العمومي في سنة النظام المنح العائلية إلى  امتداد -  

بحوادث العمل االجتماعيتكفل الضمان -  

خ تطور النظام الوطني للضمان يالفترة خلقت منعطفا مهما في تار ذهبداية ه م1632لى إ 1692من سنة  الفترة الثالثة: -3

وخصصت بذلك ميزانية جد معتبرة لتحقيق أكبر قدر من م  1692بيق المخططات التنموية عام وذلك بسبب تط االجتماعي

                                                           
 1أبونجا، إبراهيم )1632( ''التأمين في القانون الجزائري''، ديوان المطبوعات الجامعية، بن عكنون، الجزائر، ص39.
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 مم ليت1632السياسة المنتهجة في هذا المجال سنة  اتضحتوقد ، ل الصحية من مستشفيات وعيادات صحية متخصصةالهياك

 إنجاز:

مستوصف  129*  

عيادات متخصصة  29*  

مراكز خاصة بالمعوقين  26*  

مدارس للصم والبكم*  

مراكز عالج بالمياه الطبيعية*  

بنية  11ة واالجتماعيجهاز للحماية  91منظومة و 11والمتكون من  اعياالجتمر نظام الضمان ورثت الجزائ االستقاللبعد 

نذكر منها: تكميلية  

النظام الخاص بعمال السكك الحديدية -  

النظام الخاص بقطاع الكهرباء والغاز -  

النظام الخاص باألشخاص الذين ال يتقاضون الراتب  -  

النظام الخاص بالجيش -  

  النظام الخاص بالقطاع الزراعي -

وصندوق التأمين: االجتماعيضمان الخاص بال 119-92م تنظيم في األمر قد ت  

االجتماعيالصندوق الوطني للضمان  -  

االجتماعيصناديق جهوية للضمان  -  

صندوق للشيخوخة واألشخاص الذين ال يتقاضون أجر  -  

للموظفين  االجتماعيصندوق الضمان  -  

م لعمال المناج االجتماعيصندوق الضمان  -  

ر قدر من الضمانات أصبح تابع للنظام العام يستفيد بدوره بأكث حيث للقطاع الفالحي بالنسبةي االجتماعإعادة تنظيم الضمان 

الصحي  اعتمويل بالقطي باالجتماعليصبح أشمل وأوسع كما عرف نظام الضمان  وتم تعديله .والنظام الخاص بالمتقاعدين

لمتنقلة ما كانت ثابتة منها أو ا ين بالمصاريف الخاصة بالصحة سواء  تعويض المؤمنالعمومي والخاص من حيث ميكانيزمات 

 يعرف بالصحة المجانية.

قانون وفي يغطي أصناف وفئات مختلفة من اإلعانات المالية وأصبحت إجبارية حسب ال االجتماعيأما اليوم فإن نظام الضمان 

 خدامهالستبأخذ قيمة مالية من أجر كل عامل  االشتراكاتيله عن طريق أن يساهموا في تمو وعليهم، المؤمنينفائدة مجموعة 

.اجتماعيافي حاالت معينة وبالتالي يصبح هذا الشخص مؤمن   
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 ة كمصدرينوالضريبالمهنية  االشتراكاتعلى تعتمد مصادر التمويل في الجزائر  :االجتماعيدر تمويل الضمان مصا ثانيا:

 لضمانمؤسسات اإلضافية كإعانات الدولة والغرامات واألرباح الناتجة عن تواجد أموال رئيسيين وكذا على بعض الموارد ا

 االجتماعي في البنوك لكن دورها يبقى ثانوي. حيث تنقسم إلى قسمين:2

 المهنية: االشتراكاتالتمويل بواسطة  -1

ويتحملها  12.2%ب  األول يقدرقسم ال 12%جراء حصته تقدر باأل ة للعمالاالجتماعيللتأمينات الوطني  تمويل الصندوق*

 يتحملها رب العمل وموجهة لتغطية حوادث العمل واألمراض المهنية 1%، العامليتحملها  %1.2رب العمل و

 %9والعامل ب% 12وهي موزعة على رب العمل ب %19ب تمويل الصندوق الوطني للتقاعد تقدر *

 %3ب البطالة تقدرتمويل الصندوق الوطني لتأمين عن *

 %1( بةاالجتماعية )صندوق السكانات االجتماعيتمويل الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات *

 من األجر الوطني األدنى المضمون %2تقدر ب  طلبة الجامعات ومتربصي التكوين المهني االشتراكات منتحصيل *

 دنى المضمون.جر الوطني األمحددة من األ 9%نحة جزافية تقدر ب دين من منفعة عامة أو ميالمستف*

 19%التأمين على البطالة بنسبة *

موزعة  %12.69حوال الجوية تقدر نسبتها ب ألجر والبطالة الناجمة عن سوء األتمويل الصندوق الوطني للعطل المدفوعة ا*

 %2.392والعامل ب 12.232%بين رب العمل ب

ة للعمال الغير أجراء حيث يتم تمويله االجتماعيت الوطني للتأمينا تمويل الصندوقنقصد  : بذلكالضرائبالتمويل بواسطة -2

لجبائي بحيث تحسب على أساس إما الدخل الخاضع لضريبة أو على أساس رقم األعمال ا 12%يقدر ب اقتطاعمن خالل 

 .المتبقية توجه لتغطية أداءات التقاعد لهذه الفئة %9.2بينما ، ة لهذه الفئةاالجتماعيداءات لتغطية مختلف األ 9.2%

إنما بالتكوين ال بظروفه وهو تأمين يغطي المخاطر التي تنتج عن المرض الذي ال يتصل بالعمل و :التأمين على المرض ثالثا:

وممارسة ل مله وال يكون ناشئا عن إصابة عمالصحي الذي يمنع صاحبه من مزاولة ع االعتالللوجي لإلنسان نفسه وهو زيوالف

 مهنية معينة ويحدد بالخبرة الطبية.3

ن له وذوي جية لصالح المؤم: هي األداءت التي تخص التكفل بمصاريف العناية الطبية والوقائية العالاألداءات العينية -1

كملة للعالج مات المتخص تعويض مصاريف العالج ونفقاته من نفقات الجراحة واألدوية واإلقامة في المستشفى والخدحقوقه 

ت العالج نفقا، ات الطبية والنفقات الخاصة بعالج األسنان وإستخالفها الصناعيوكذا نفقات النظار، لخكالفحوصات...إ

19-69من األمر  29المعدلة بالمادة  23الطبيعي)الحمامات المعدنية(وغيرها من النفقات المحددة بنص المادة   

المؤقت  االنقطاعه المرض إلى طريومية للعامل الذي يض تعويضهبمنح : هي األداءات التي تخص التكفل األداءات النقدية -2

 4 19من اليوم  ابتداء   122%وترفع بنسبة  %22قد حدد المشرع نسبة التعويض ب، عن عمله بسبب المرض

-39من مرسوم  21المحددة بالمادة أو في حالة العطل الطويلة األمد ، تحتسب نفس النسبة في حالة مكوث العامل في المستشفى

األمراض ، األمراض العصبية النفسية الخطيرة، السل بجميع أنوعه لمحددة والتي هي:ا 11/22/1639المؤرخ في  29

                                                           
 2بربار نور الدين، بلجياللي فتيحة )2221( ''محددات التوازن المالي لقطاع الضمان االجتماعي بالجزائر' 'مجلة التكامل االقتصادي، المجلد6، العدد1، ص 13

 3سماتي الطيب )2219( ''التأمينات االجتماعية في مجال الضمان االجتماعي''، دار الهدى، عين مليلة، الجزائر، ص 99

 4بالعروسي، أحمد )2229(''قانون الضمان االجتماعي''، دار الهومة، الجزائر، الطبعة الخامسة، ص29.  
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بعض ، ةواألوعية الدموي، بعض أمراض القلب ضغط الدم الخبيث ارتفاع، أمراض الخراج اللمفاوي، أمراض الدم، السرطانية

، يةااللتهاباض المفاصل المزمنة ربعض أم، أمراض الكلى، أمراض الدماغ، بعض األمراض العضلية، األمراض العصبية

التهاب ما حول المفاصل الروماتيزمي األصلي، حاالت العجز عن التنفس المزمن الناتج عن انسداده أو انحصاره، شلل األطفال 

 السابق الحاد.5

كورة يجوز دفع إذا تعلق األمر بعلل غير تلك المذ أما، سنوات 3ل الطويلة المدى طوال فترة طتدفع التعويضات في حالة الع

 عدة علل. على علة أيومية على األكثر  تعويضه 322يومية على نحو يضمن سنتين متتاليتين يتقاضى خاللها العامل  تعويضه

 وفي حالة ما إذا أدى المرض إلى عجز المؤمن له كليا عن مواصلة العمل يحال العامل إلى نظام التأمين على العجز.

بالجزائر االجتماعيفضاء الضمان  ر تطورفي إطا األساسيةالمحاور  رابعا:  

في ثالثة عناصر أال وهي: االجتماعيان تتمحور أهداف الضم  

االجتماعيتحسين نوعية خدمات هيئة الضمان -  

عصرنة التسيير-  

المحافظة على توازنها المالي -  

على أربع محاور أساسية االجتماعيوتعمل بذلك وزارة الضمان   

ضات على حيث تكون التعوي، خطوة للتوازن المالي باعتبارهكمثال عن ذلك السعر المرجعي  ن المالي:المحور األول: التواز-1

نظيم سوق من جهة وت االجتماعيأساس تعريفات تحدد عن طريق التنظيم وذلك بهدف الحفاظ على التوازنات المالية  للضمان 

ة مؤخرا وأصبحت التسعير اتخاذهتم إدراج هذا اإلجراء فإن القرار ب’ ها المتعلق باألسعار من جهة أخرىاألدوية في شق

تسمية دولية  119بالنسبة ل 2229أفريل  19من  ابتداء  المرجعية لتعويض األدوية سارية ودخلت حيز التطبيق بصفة فعلية 

إلى تشجيع جراء الهام الذي يندرج ضمن السياسة الوطنية يهدف من جهة إن هذا اإلتوج .من 1222مشتركة .وهو ما يعادل 

سلبيا  اساانعكدون أن يكون لتلك اإلجراءات   االجتماعيالدواء الجنيس ومن جهة أخرى فهو يسعى إلى ترشيد نفقات الضمان 

.من العالج االستفادةعلى إمكانية   

للتعويض حيث أن السعر المرجعي لألدوية القابلة ، هكذا تحذوا الجزائر حذو بعض الدول المتطورة في مجال سياسة األدوية

ولإلشارة ، الجنسيةأول إجراء من اإلجراءات الفعلية في السياسة الوطنية لتشجيع األدوية  يعتبر االجتماعيمن قبل الضمان 

لخ .حيث يخبرك أن فرنسا ....إ ن من الدنمارك مثال أوعندما يتوجه الشخص المؤمن إلى الصيدلي يخبرك عن الدواء إذا كا

أما دواء الذي يصنع في الجزائر فالتعويض يكون % 92بمثال  عن األدوية المستوردة تعوض االجتماعيوكالة الضمان 

122% 

 بالجزائر.الدول األخرى فتح وكالت  اضطرتومن جهة أخرى 

 2-المحور الثاني: العصرنة: حيث نخص بالذكر في مجال عصرنة منظومة الضمان االجتماعي:6

اآللياإلعالم  ستعمالاتعميم *  

البشرية عن طريق التكوين وتحسين المستوى  تثمين الموارد*  

                                                           
خليل نبيل)2216(''التأمين على المرض العادي في ظل ضرورة الحفاظ على التوازن المالي بهيئة الضمان االجتماعي ''المجلة نظرة على القانون االجتماعي، المجلد6، العدد21، ص29

5 

 6مقابلة مع قوادرية زين أمين)2216(، عضو لجنة الشفاء، صندوق الضمان االجتماعي للعمال األجراء، تيارت، الجزائر       
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االجتماعيمن المؤمنين عن طريق توسيع شبكة الضمان  االجتماعيتقريب هيئات الضمان *  

إصالح هيئات الرقابة*  

مان وهي بطاقة الشفاء كأهم محور من في مجال عصرنة قطاع الض االجتماعيلكترونية للضمان إدخال مشروع البطاقة اإل*

 االجتماعي

األرشيف المحور الثالث:-3  

 بمعنى أن كل الوثائق تبقى باألرشيف لدى الوكالة

نيتهم مع ل إنسامن خال االجتماعيبمعنى حسن معاملة الموظفين لدى هيئات الضمان  اإلنسانية لمحور الرابع: اإلنسانية:ا-4

ال إلى الوكالة في مج اجتماعيان الهاتف والفاكس دون مشقة حضور المؤمني استعمالومثال عن ذلك  اجتماعياالمؤمنين 

أو اإلرسال. االستفسار  
 

 االجتماعيبطاقة الشفاء في إطار عصرنة الضمان  خامسا:

زير الضمان وفق برنامج رئيس الجمهورية سابقا عبد العزيز بوتفليقة وتحت رعاية و االجتماعيفي إطار عصرنة الضمان 

بطاقة الشفاء  اإللكترونيةكل واليات الوطن وتعميم البطاقة  االجتماعيبمباشرة مديرية الضمان  لوح سابقاالطيب  االجتماعي

وذلك  ماعياالجتعصرنة قطاع الضمان  إلى االجتماعيحيث تابعت وزارة العمل والتشغيل والضمان  األدائية.وتسهيل الخدمة 

نين للمؤم واالسترجاعهدف منها تسهيل خدمات الدفع ال  .أنظمة عمل حديثة تتمثل في بطاقة الشفاء استحداثمن خالل 

 ت نموذجية هي:لتشمل خمس واليا 2229بدأ في سنة إال أن العمل بها  2222التفكير في هذه البطاقة سنة  حيث بدأ، اجتماعيا

تلمسان.، أم البواقي، عنابة، المدية، بومرداس  

والوصول إلى  2211ص على تعميم البطاقة مع نهاية سنة بطاقة والحر 692992تم إنجاز  2226لى غاية بداية سنة حيث إ

2213هدف الدفع من قبل الغير في أواخر سنة   

شترط أن يكون غير أنه ي، المجانية من الدواء االستفادةبداية في الجزائر بدأ التعامل ببطاقة  :تطور نظام الدفع من قبل الغير-1

، انامجمع صيدلي واحد متعاقد مع الوكالة ولنوع واحد من الدواء  ادةاالستفمن فئة المعوزين كما يحق له  الشخص المؤمن

ة الشفاء التي تعتبر أصبح التعامل ببطاق واآلن، الصيادلةتطور إلى دفتر الدفع من قبل الغير حيث أصبح التعامل مع كافة  بعدها

الفرنسية.األولى إفريقيا وعربيا حيث سبقتها البطاقة   

ة إيداع طلب بسرعة وسهول اجتماعيابطاقة شخصية تسهل الحصول على مستحقات المؤمن  : هيلشفاءاالبطاقة اإللكترونية -2

لومات التي تحتوي البطاقة على شريحة إلكترونية دونت فيها كل المع، االجتماعيأو تقديم ورقة العالج لدى مصالح الضمان 

ل المؤمن ي أيضا على المعلومات التي تسمح بحصووتحتو، وعلى هوية ذوي الحقوق اجتماعياتسمح بالتعرف على المؤمن 

على حقه في التعويض. اجتماعيا  

ى التكفل تعمل عل االجتماعيهيئة الضمان أنه  أيضا شعار الشفاء يلمح إلىو اجتماعياهي بمثابة ملف متنقل يحمله المؤمن 

 البطاقة ميدأهم مستخ، اجتماعيالمؤمن فاء االتعويض الفوري والهدف من ذلك شالتأميني بالمؤمن وتحمل مصاريف عالجه ب

.ماعياالجتشارين بصندوق الضمان األطباء المست، ية لدى المستشفياتمصالح المال، المخابر، الصيادلة، هم: األطباء  

أنواع:البطاقة تحتوي على ثالثة   

 بطاقة فردية لألفراد المصابة باألمراض المزمنة*
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 ذوي الحقوقو االجتماعيخاصة بالمؤمن  عائليةبطاقة *

 أفراد 29الذين يتجاوز عددهم  االجتماعيبطاقة خاصة بذوي حقوق المؤمن *

خ ولقبه وتاري سمهاجتماعيا واوكذا صورة المؤمن ، هذه البطاقة لها شكلها الخاص بها مجموعة من األلوان شكل البطاقة:-3

وفي  ،هذا اللون يرمز إلى شعار الصيدليةو االجتماعيأعلى البطاقة نجد اللون األخضر ومكتوب به الضمان  وفيميالده 

، إلى شعار المستشفى أو المؤسسات الصحية وفي هذه الخانة صورة المؤمنالوسط نجد اللون األزرق الذي يرمز   

د رمز بشكل أما في أسفل البطاقة نج، تحتوي على معلومات المؤمن الشخصية اإللكترونية التيوعلى اليسار نجد الشريحة 

للمؤمن  االجتماعيإضافة إلى ذلك تحتوي البطاقة على رقم الضمان ، هذه األخيرة إلى رمز الطبيب المتعاقدخطوط فتشير   

 

 

 9-المعلومات الموجودة ببطاقة الشفاء:7

تحديد الهوية*  

توضيح حقوق التعويض*  

 معلومات طبية*

 جتماعيااالمؤمن له  واسم*لقب 

 جتماعيااتاريخ ميالد المؤمن *

 جتماعياان له عنوان المؤم*

جتماعيااجنس المؤمن له *  

 جتماعياا افصيلة دم المؤمن له*

 122%رمز المرض واألمراض التي تخول الحق في نسبة التعويض *

 مفتاح ممتهني الصحة أو المختصين:-5

لكترونية والهدف اإل واتيربالف هي ممنوحة إلى الممثلين )المختصين الصحيين( ويتم بفضلها القيام بكل أنواع العمليات الخاصة

:استعمالهامن   

الدخول إلى المعطيات الموجودة بالبطاقة*  

تحرير فاتورة*  

توقيع فاتورة*  

                                                           
 7عرابة الحاج، زرقون محمد. )2219(''عصرنة نظام الضمان االجتماعي''، مجلة الباحث االقتصادي، العدد22، ص22.
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واتيرإرسال مجموعة من الف*  

تشفير الرسائل*  

 يلي: يمكن تلخيصها فيما :االجتماعيهداف المتوخاة من تطبيق البطاقة اإللكترونية الشفاء للضمان ألا :سادسا

 8:جتماعياالنسبة للمؤمن لبا-1

 تدريجيا على المستندات الورقية المستعملة  االستغناء*

سرعة الحصول على التعويضات المستحقة *  

التعويض التلقائي المباشر *  

 9:المشروع يهدف إلى فإن  :االجتماعيبالنسبة لهيئات الضمان -2

ات مع تكفل أحسن تالي التحكم أكثر في النفقوبال لألداءات المقدمةعصرنة التسيير بما يسمح بمتابعة أفضل ومراقبة أحسن *

يناالجتماعيبالمؤمنين   

تحسين نوعية األداءات*  

االجتماعيإنشاء بنك معلومات دقيقة للضمان *  

التحكم في التسيير *  

معالجة الملفات في الوقت المعقول وهذا بتوفير ركيزة معطيات كبيرة وصحيحة*  

ل التحم في المصاريف وحماية التوازن الماليالمراقبة الصارمة لتفادي التزويرات ألج*  

تحقيق صرامة أكبر في الخدمات منها محاربة الغش*  

ظام التأمين وخلق شركاء في ن، اآلليةاإلجراءات التنظيمية وكذا شبكة المعالجة  : يقوم بوضع عالقة عن طريقنظام الشفاء-3

.سات الصحةومؤس االجتماعيوهم مؤمنين الصحة ومصالح الضمان  االجتماعي  

بطاقة الشفاء: استعمال-4  

ذي من خالله يتم مفتاح ممتهني الصحة ال باستعماليقوم ممتهني الصحة بتمرير بطاقة الشفاء اإللكترونية في قارئة البطاقة 

 معرفة:

ولقب المؤمن  اسم*  

اجتماعياالوصفات الطبية التي كتبت للمؤمن من قبل لمعرفة السيرة الصحية للمريض المؤمن *  

المرجعية  تعوض وبأسعارهاقائمة األدوية التي تعوض والتي ال *  

 %32أو  122 %طبيعة التعويض*

تحرير الفاتورة اإللكترونية*  

 بطاقة الشفاء كنموذج جيد في تطبيق اإلدارة اإللكترونية: سابعا:

في جميع  خاصة شبكة اإلنترنيتو واالتصالنظم تكنولوجيا المعلومات  استخدامهي عبارة عن  :مفهوم اإلدارة اإللكترونية-1

كفاءة وفعالية األداء بها.تحسين العملية اإلنتاجية وزيادة العمليات اإلدارية الخاصة بمؤسسة ما ل  

                                                           
عجالي نوال، آخرون )2219(''نظام الضمان االجتماعي في الجزائر بين حتمية العصرنة وتقديم الخدمة االجتماعية''، مجلة دراسات في االقتصاد والتجارة والمالية، المجلد9، العدد2، ص16.

8 

 9سكيل، رقية)2212(''تكيف المنظومة التشريعية مع عصرنة منظومة الضمان االجتماعي''، مجلة القانون الخاص المقارن، ص11.
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 اإللكترونية في النقاط التالية: اإلدارة يمكن تلخيص أهدافأهداف اإلدارة اإللكترونية: -2

 أيام 9/9و، ساعة 29/29بصورة مرضية على مدار  للمستفيدينتقديم الخدمات *

تحقيق السرعة إلنجاز العمل بتكلفة مناسبة.*  

التجارية  االستثماراتإيجاد مجتمع قادر على التعامل مع معطيات العمل التقني وزيادة حجم *  

سرية المعلومات وتقليل مخاطر فقدها حفظ، المحسوبيةتعميق مفهوم الشفافية والبعد عن *  

المحتويات بدل من قراءتها ومراجعة محتوى الوثيقة راضواستعدارة الملفات بدل حفظها إ*  

بصورة فورية. للمستفيدينتوفير البيانات والمعلومات *  

 3-بطاقة الشفاء ومساهمتها في تطبيق اإلدارة اإللكترونية:10

يل اإلدارإلى رفع أداء المؤسسة وزيادة سرعة إنجاز العم ما أدىبطاقة الشفاء ساهمت في تطبيق اإلدارة اإللكترونية *  

دارة اإللكترونية.بطاقة الشفاء ساهمت في توفير المؤسسات على التجهيزات والبرمجيات والموارد البشرية الالزمة لتطبيق اإل*  

مستوى من  من خدمات المؤسسة ويرفع المستفيدينتطيق اإلدارة اإللكترونية يزيد من ثقة ورضا بطاقة الشفاء كنموذج ل*

لومات.وأمن وسرية المع الحماية  

 11:أهمية مشروع الشفاء-4

 مع المؤمنينال تتعامل  االجتماعيمشروع يحافظ على التوازن المالي من خالل أن وكالة الضمان  الشفاء هومشروع  *

كل منظم لتفادي فيكون التعويض بش، ووجهات صحيةصيادلة ومؤسسات ، العدد إلى فئة معينة من أطباء بل ينقص يناالجتماعي

.االجتماعين هذا ما يخفض من حجم التكاليف على عاتق هيئات الضما، اإللكترونية واتيركال التزوير في الفكل من أشأي ش  

غير للمواد مساهمة مشروع الشفاء في تعميم نظام الدفع من قبل الغير الذي كان يعتمد سابقا على دفتر الدفع من قبل ال*

تحسين  ي. بذلكاالجتماعن الصيدلي إلكترونيا إلى صندوق الضمان حيث أصبحت الفواتير تنتقل م، يةنوالمنتجات الصيدال

التكاليف.وألغى العديد من الخطوات التي كانت تتطلب نوع من  االجتماعيالخدمة للمؤمن   

 يل والغش في مجال التعويض عن المرضرقابة وبالتالي الوقاية من التحاتحسين نجاعة هيئات ال*

اإلحصائياتإعداد  وتسهيل للمستفيدينعد معطيات عصرنة النظام الصحي وإنشاء قوا*  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
لواج، منير )2222( ''واقع تطبيق اإلدارة اإللكترونية في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي بالجزائر'' مجلة االمتياز لبحوث االقتصاد واإلدارة، المجلد29، العدد22، ص12. 

10 

 11عسلي، نور الدين )2213( ''تقييم متطلبات تكنولوجيا المعلومات في النظام الصحي الجزائري، مجلة البشائر االقتصادية، المجلد 9، العدد22، ص  12 .
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بالجزائر: االجتماعيإحصائيات مهمة عن تطور مجال الضمان  ثامنا:  

للعمال األجراء كمثال عن واقع التطور في  االجتماعيضمان الوطني ل صندوقالإحصائيات عن حجم موارد ونفقات  -1

 :(2002-2001)ذات المجال

)مليار دج(الرصيد  نفقات )ملياردج(ال  )مليار دج( الموارد  لسنواتا   

9.296 32.922 33.199 2221 

9.222 63.916 129.991 2222 

3.622 129.931 112.331 2223 

3.932 123.926 139.199 2229 

6.662 126.911 196.923 2222 

1.291 192.323 192.926 2229 

6.992 199.232 199.632 2229 

 

 (2002-2001)اتحجم الموارد والنفق*

 
 

ر م االشتراكات علىيوضح الشكل زيادة مستمرة في الموارد والنفقات وهذا راجع إلى زيادة عدد المؤمنين كذلك زيادة -

معدل سجل تراجع في نفقات الصندوق مقارنة بالسنوات السابقة وهذا راجع إلى دخول قانون ال 2229سنة ، السنوات المتتالية

 المرجعي الخاص بتحديد األسعار المرجعية لتعويض األدوية األساسية حيز التنفيذ.12

 

 

                                                           
تهتان مراد، مزيود إبراهيم )2219( ''واقع وآليات استدامة التوازن المالي لصناديق الضمان االجتماعي''، مجلة الحقوق والعلوم اإلنسانية، دراسات اقتصادية، العدد22، ص22      

12 
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 :(2013-2002للعمال األجراء) االجتماعيصندوق الوطني لضمان الإحصائيات عن حجم موارد ونفقات -2

()مليار دج الرصيد )مليار دج( النفقات  )مليار دج( الموارد  لسنواتا   

22.969 161.929 219.923 2223 

22.199 139.129 232.239  2226 

31.263 226.992 262.332 2212 

133.231 292.929 399.133 2211 

169.232 232.923 999.232 2212 

129.319 322.223 926.392 2213 

 

 (2013-2002حجم الموارد والنفقات)*

 

 

نفقات  %32.6ا نسبة أن م وباعتباريرجع إلى تعميم نظام الدفع من قبل الغير  2212يوضح الشكل زيادة النفقات من سنة -

يرجع  على غرار السنوات األخرى مليار دج 169.232 سجل رصيد إيجابي يقدر ب 2212سنة ، طالتأمين على المرض فق

 نفقات.ال حجم إلى زيادة الموارد والتحكم أكثر في هذا
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 13(:2012-2014للعمال األجراء) االجتماعيالوطني لضمان  ونفقات الصندوقإحصائيات عن حجم موارد -3

)مليون دج( دالرصي )مليون دج( النفقات  لموارد )مليون دج(ا   السنوات 

32969 399292 926929 2219 

93296 362362 999699 2212 

31212 922233           932292  2219 

29113 932229          962392  2219 

 (2012-2014حجم الموارد والنفقات )*

 
 

ه يوضح وكأن متقاربة.أن األحجام  باعتبارفي حجم الموارد وزيادة طفيفة في حجم النفقات  يوضح الشكل زيادة متقاربة-

اصة بها السنوات بعد تعميم بطاقة الشفاء وإتباع المعايير الخ ذهإيجابي خالل ه دائما رصيد سجل انوعا ما هذا م استقرار

أكثر من  واالستفادةة لتحقيق نسبة رضا جيد ع من قبل الغيروزيادة الرقابة لمحاربة الغش والتزوير تحت سياسة تعميم نظام الدف

 مجال التأمين خاصة التأمين على المرض من جهة والتحكم أكثر في النفقات والتقليل منها من جهة أخرى.

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 16ص ، 93رقم، الجزائر، منشورات والنشر والتوثيقمديرية ال، ''2219-2212 نتائج(''الجزائر باألرقام 2213)لإلحصائياتلديوان الوطني ا 13
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:جتماعيااإحصائيات عن عدد المؤمنين -4  

 السنوات 2213 2219 2212 2219 2219 2213

القطاع     

عدد المؤمنين في  1216223 1299939 1292692 1239399 945040 1299969

 القطاع العام

عدد المؤمنين في  1922232 1291996 1926692 1922999 1913236 2199323

 القطاع الخاص

 (2012-2013)اجتماعياعدد المؤمنين *

 

 

 5-إحصائيات تخص الشفاء:14

واتير الف

 اإللكترونية

هني بطاقات ممت

الصحة بالقائمة 

اءالسود  

ن الشفاء للمؤمني بطاقات

ين بالقائمة االجتماعي

 السوداء

البطاقات 

الخاصة 

ة بممتهني الصح  

ة لشفاء الخاصات ابطاق

يناالجتماعيبالمؤمنين   

 البطاقات

الفواتيرو  

أكثر من  

مليون922  

 العدد 19363913 29932 1963339 9266

 (2022إحصائيات مارس  خرآ) عدد بطاقات الشفاء*

                                                           
 14مقابة مع زيدات محند سعيد )مارس2222(، ضابط مكتب االتصال لشمال إفريقيا، الرابطة الدولية لضمان االجتماعي، الصندوق الوطني لضمان االجتماعي، الجزائر.
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 (2022مارس  آخر إحصائيات)الصحة ات ممتهني عدد بطاق*

 

 

إحصائيات تخص ممتهني الصحة:-6  

دعيادات التولي لىعيادات تصفية الك  ناألطباء المعالجي  أخصائي نظارات  ة الصيادل  ينالمتعاقد ممتهني الصحة   

 العدد 13129 3633 992 212 113
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 (2022إحصائيات مارس  آخر) عدد ممتهني الصحة*

 

 

 :2025 والتغطية الصحية الشاملةالمرض ب هتماماالجزائر في إطار تطور ية بالأفاق التنمية الصح تاسعا: 

 32متوسط العمر عند الوالدة إلى  ارتفاعكبير على الطلب الصحي وهذا بسبب سيكون لها أثر  :غرافيةوالديم المؤشرات-1

معدالت الوفيات عند األطفال  إلى تراجعباإلضافة ، 2222مع حلول %11.6معدل الشيخوخة بمعدل  ارتفاعسنة مما يعني 

 .%3.3ومعدل وفيات األمهات إلى ، %2بنسبة 

سيتم القضاء بشكل شبه كامل على األمراض المتنقلة عن طريق المياه بواسطة ربط كافة السكان بشبكة  :المؤشرات الوبائية-2

بذلك تسعى إلى القضاء النهائي على األمراض التي تتم  الصحي. والجزائرتموين بالمياه الصالحة للشرب وشبكة الصرف 

 التلقيح.مراقبتها والتحكم فيها عن طريق 

تهدف إلى تنفيذ البرامج التي شرع فيها والمتعلقة بمتابعة تكثيف الخريطة  2222عملية تطوير قطاع الصحة مع حلول سنة 

 والطفل لتخفيضرعاية الصحية ومواصلة التكفل بصحة األم الصحية بالمستشفيات العامة وبذلك تحسين عملية الحصول على ال

ات معدل وفيات األمهات وتطوير شبكة اإلستعجاالت الطبية الجراحية ومتابعة إنجاز شبكة التكفل بمرضى اإلدمان على المخدر

 وكذا التكفل باألمراض العقلية.

 15:اليفيما يخص التغطية الصحية في الجدول الت جيةستراتياال االتجاهات-3

 2222 2212 البيان

 922 992 طبيب عام /نسمة

 622 1922 طبيب أخصائي/نسمة

 322 222 طبيب عام +أخصائي/نسمة

                                                           
 15ضحاك، نجيبة)2216(''آليات وتنظيم استراتيجية النظام الصحي بالجزائر وأفاق 2222''، مجلة المقريزي للدراسات االقتصادية، المجلد3، العدد3، ص19.
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 322 2222 نسمة صيدلي/

 1922 2222 نسمة جراح أسنان أخصائي/

 161 392 نسمة ممارس طبي /

 192 292 نسمة ممرض/

 (2025-2015التغطية الصحية بين )*

 

 

:لخاتمةا  

ائما إجباريا على الدولة فهي د باعتبارهمين على المرض هو مجال ذو أهمية أو التأ االجتماعيفي مجال الضمان ائر إن الجز

تبنتها سجلت نتائج  فبإتباع المحاور التي .التغطية الصحية الشاملة والتحكم أكثر في حجم النفقات أهداف أهمهاتسعى إلى تحقيق 

برنامج رغم عزوف ممتهني الصحة عن مسايرة تطبيق ال، كامل البرنامج المخطط له جابية كخطوة أولى قبل الوصول إلىيإ

حة متهني الصفتدرجيا إلى باقي م االجتماعيبعدها تعاقد كل الصيادلة مع هيئة الضمان ، الخاص ببطاقة الشفاء كمرحلة أولية

بل وعدم تق، في هذا المجال  حذو مجهودات مائلتعميم وتطبيق التام فهي داسنوات المحددة خذ وقت على غرار الحتى وإن أ

قارنة بما مقد سجلت أرقام حتى وإنها غير شاملة إال أنها معتبرة  األخيرةفي السنوات  ال كنهاالطبيب المعالج خاصة الفكرة 

ضمان لمع هيئات ا المعالجين  األطباءتعاقد بمعنى ، مضى من خالل الرفض التام لمشروع الشفاء بسب أن األسعار محددة

مين على لتأبنسبة أكبر على ا االهتماموبرامج تجعلها دوما في  استراتيجياتفالجزائر دائما تعمل جاهدة بوضع ، االجتماعي

في مجال   مهمة نتائج  فبذلك الجزائر سجلتككل . االجتماعيمين في مجال التأ اجتماعيااجس للمؤمن أول ه باعتبارهالمرض 

المباشر  من خالل التعويضاألدوية خاصة  بمصاريف العالج  وذلك  االجتماعيل بالمؤمن التكف التأمين على المرض خاصة

ل الغير مقارنة بسنوات مضت في مجال تطور نظام الدفع من قب اجتماعياورضا المؤمنين هذا ما ساهم في أريحية ، والفوري

 خاصة .
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:نتائج البحث  

قيق نسبة عالية في التغطية الصحية الشاملة خاصة في التعويض ممتهني الصحة وتحو اجتماعيازيادة عدد المؤمنين  -1

 لمصاريف العالج عند الصيدلي والمباشر الفوري

تحقيق مستوى رقابة جيد وتحكم أكثر في حجم النفقات من خالل تبني محور عصرنة مجال التأمين على المرض  -2

 بطاقة الشفاء اإللكترونية  باستخدام

ينية وربح الوقت تقديم الخدمة التأم كالسرعة فيله دور فعال  اإللكترونية كانن خالل بطاقة الشفاء التكنولوجيا م استخدام-3

محور التوازن المالي في التناسق مع  وخطوة إيجابيةالغش  وكذا محاربةوالجهد   

والتوصيات:  االقتراحات  

واتير الغش لتضخيم مبالغ الف استعمالهم زيادة الرقابة أكثر على ممتهني الصحة خاصة الصيادلة لمحاولة البعض من-

 اإللكترونية

 عدد المتعاقدين من أطباء معالجين ناجعة لزيادة ستراتيجياتا إتخاذالعمل على -

لألشخاص خاصة أصحاب األمراض المزمنة المستعملين أكثر لبطاقة  يعمل حمالت إعالنية أكثر من أجل التثقيف التأمين-

 .من طرف ممتهني الصحة استغالليةبطريقة  استعمالهاها لدى الصيادلة خاصة لتجنب الشفاء اإللكترونية وعدم ترك

 

:قائمة المراجع والمصادر  

 .              39الجزائر:، بن عكنون، ديوان المطبوعات الجامعية، في القانون الجزائري'''التأمين ' (1632) إبراهيم.، أبونجا-

، مديرية المنشورات والنشر والتوثيق، ''2219-2212 نتائجائر باألرقام ''الجز (2213) لإلحصائياتالديوان الوطني -

 16ص ، 93رقم، الجزائر

مجلة التكامل ، بالجزائر'' االجتماعي''محددات التوازن المالي لقطاع الضمان  (2221) بلجياللي فتيحة.، بربار نور الدين -

 13(: 21) 26، االقتصادي

 .  29الطبعة الخامسة: ، الجزائر، دار الهومة، ''االجتماعيالضمان  نونقا" (2229أحمد )، بالعروسي -

مجلة الحقوق ، '''االجتماعيالتوازن المالي لصناديق الضمان  استدامة(''واقع وآليات 2219مزيود إبراهيم)، تهتان مراد -

 22:22، اقتصاديةدراسات ، والعلوم اإلنسانية

، ''االجتماعيضرورة الحفاظ على التوازن المالي بهيئة الضمان 'التأمين على المرض العادي في ظل  (2216) خليل نبيل -

 29(:21) 26 االجتماعيالمجلة نظرة على القانون 

مجلة القانون الخاص ، ''االجتماعي''تكيف المنظومة التشريعية مع عصرنة منظومة الضمان  (2212) رقية، سكيل -

 11المقارن:

 .               99الجزائر: ، عين مليلة، دار الهدى، ''االجتماعيجال الضمان ة في ماالجتماعي''التأمينات  (2219) الطيب، سماتي-

مجلة المقريزي للدراسات ، 2222النظام الصحي بالجزائر وأفاق '' يجيةتاسترا''آليات وتنظيم  (2216) نجيبة، ضحاك -

 19(:3)23، االقتصادية

 126:22 االقتصاديمجلة الباحث  ،''االجتماعي'عصرنة نظام الضمان ' (2219) آخرون، الحاج، عرابة -
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مجلة ، ة''االجتماعيفي الجزائر بين حتمية العصرنة وتقديم الخدمة  االجتماعي''نظام الضمان  (2219آخرون )، عجالي نوال -

 .16(:22) 29، والتجارة والمالية االقتصاددراسات في 

 29، االقتصاد البشائر مجلة، م الصحي الجزائري''في النظا تكنولوجيا المعلومات''تقييم متطلبات  (2213) الدين نور، عسلي -

(22:)12 

 االمتياز بالجزائر' 'مجلة االجتماعي''واقع تطبيق اإلدارة اإللكترونية في الصندوق الوطني للضمان  (2222) منير، لواج  -

 .            12(:22)29، واإلدارة االقتصادلبحوث 

، االجتماعيالرابطة الدولية لضمان ، لشمال إفريقيا االتصالمكتب ضابط ، (2222مع زيدات محند سعيد )مارس مقابلة -

 الجزائر.                            ، االجتماعيالصندوق الوطني لضمان 

 الجزائر  ، تيارت، للعمال األجراء االجتماعيصندوق الضمان ، عضو لجنة الشفاء، (2216) مقابلة مع قوادرية زين أمين -

 

 

، قليز عبد القادر/ د، صميدة منير/ د: المشاركون الباحثون، مداني أسماء/ الرئيسية الباحثة، 2022 ©ظة جميع الحقوق محفو

 المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي.

(CC BY NC) 
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 للمرحلة الثانوية في ضوء مهارات التفكير التصميمي وتقنية المعلوماتالحاسب  مقررتحليل محتوى 

Analysis of the content of the computer and information technology course for the 

secondary stage in the light of design thinking skills 
 

 تهاني حامد العسمي الباحثة/ إعداد

Email: tahanihamed49@gmail.com 

 ماجستير مناهج وطرق تدريس الحاسب اآللي، جامعة جدة، المملكة العربية السعودية

 الباحثة/ روابي يحيى عسيري

 العربية السعودية ماجستير مناهج وطرق تدريس الحاسب اآللي، جامعة جدة، المملكة 

Email: rawabi.al699@gmail.com 

 أ.د نجوى عطيان المحمدي: إشراف

 جامعة جدة، المملكة العربية السعودية

 :الملخص

على درجة توافر مهارات التفكير التصميمي في مقرر الحاسب وتقنية المعلومات للمرحلة الثانوية  هدف هذا البحث إلى التعرف

حليل المحتوى، تفي المملكة العربية السعودية، ولتحقيق هدف هذا البحث اتبعت الباحثتان المنهج الوصفي التحليلي متمثالً بأسلوب 

وفقاً بالمملكة العربية السعودية ( للمرحلة الثانوية 3) و (2) ( و1مات )الحاسب و تقنية المعلو اتمقررمحتوى حيث تم تحليل 

مهاراته الفرعية )التعاطف، التواصل مع اآلخرين، اإلحساس والذكاء العاطفي أوالً  وهي:لمهارات التفكير التصميمي الخمسة 

الذهني،  العصف،ثالثاً البحث وجمع المعلومات( )حل المشكالت،ديد المشكلة، ومهاراتها الفرعية تح ثانياً  بالمشكلة ، التنظيم(،

وضع الفرضيات واختبارها، ومهاراته الفرعية )إنشاء ، رابعاً ومهاراته الفرعية )الخرائط الذهنية، العصف الذهني الجماعي(

 تحليل المحتوى، ، و أعدت الباحثتان لهذا الغرض بطاقةار، ومهاراته الفرعية ) التقويم(صنع القر، خامساً النماذج األولية(

( 1توافر مهارات التفكير التصميمي بمقررات الحاسب وتقنية المعلومات )ل متوسط النسبة المئويةأن وأظهرت نتائج البحث 

مرتبة تنازليا توزعت بنسب متفاوتة على الخمسة مهارات ، (%18.91)فضة جداً بنسبة بلغت خمنللمرحلة الثانوية ( 3(و)2و)

( ومهارة )صنع القرار(  %21.11( ومهارة )العصف الذهني( بنسبة بلغت) %31.9المشكلة( بنسبة بلغت ) كاآلتي: مهارة )تحديد

( ومهارة )وضع الفرضيات واختبارها( بنسبة بلغت %1..1(  ومهارة )الذكاء العاطفي( بنسبة بلغت )%1..1بنسبة بلغت )

الحاسب و تقنية المعلومات استناداً على مهارات التفكير بناًء على هذه النتائج أوصى البحث بتطوير مقررات (، و%.14.4)

 ، واالهتمام بمهارات التفكير العليا الرتباطها بمهارات التفكير التصميمي مثل اإلبداع واالبتكار.التصميمي

 الحاسب وتقنية المعلوماتتحليل المحتوى، مهارات التفكير التصميمي،  الكلمات المفتاحية:

http://www.ajrsp.com/
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Analysis of the Content of the Computer and Information Technology Course for the 

Secondary Stage in the Light of Design Thinking Skills 

 

Abstract: 

The aim of this research is to identify the degree of availability of design thinking skills in the 

computer and information technology course for the secondary stage in the Kingdom of Saudi 

Arabia. (1),(2) and (3)  according to the five design thinking skills: first, emotional intelligence 

and its sub-skills (empathy, communication with others, sense of the problem, organization), 

second, problem identification and its sub-skills (problem solving, research, and information 

gathering) Third, brainstorming and its sub-skills (mind mapping, collective brainstorming), 

fourth, develop and test hypotheses, and sub-skills (prototyping), fifth, decision making and sub-

skills (assessment). The two researchers developed a content analysis sheet for this purpose. The 

results of the research showed that the average percentage of the availability of design thinking 

skills in content computer science and information technology courses (1), (2) and (3) for the 

secondary stage is very low, with a rate of (19.87%), distributed in variable proportions among the 

skills. Five skills are ranked in descending order as follows: the skill (problem identification) with 

a percentage of (31.8%), the skill (brainstorming) with a percentage of (21.07%), the skill (decision 

making) with a percentage of (16.5%) and the ability (emotional intelligence) with a percentage 

of (16.1%) and the ability (development and hypothesis testing) with a percentage of (14.46 %), 

and based on these results, the research recommended developing computer and information. 

technology courses based on design thinking skills, paying attention to higher order thinking skills 

because they are linked to design thinking skills such as creativity and innovation. 

Keywords: Content Analysis, Design Thinking Skills, Computer and Information Technology 

 

 :المقدمة

األهداف التربوية العامة التي نطمح للوصول إليها من خالل على يُعتبر المنهج هو الركيزة األساسية في التعليم حيث إنه يحتوي 

هو كل  فالمنهج المعلم،قدم للمتعلمين عن طريق العديد من االستراتيجيات والطرق والوسائل التي يستخدمها المحتوى الذي يُ 

 الخبرات التي يكتسبها المتعلم تحت إشراف مؤسسته التعليمية وتوجيهها سواء كان ذلك داخل القاعة الدراسية أو خارجها.
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ويستخدم المنهج العديد من الوسائل واالستراتيجيات لتوفير أفضل فرص تعليمية للمتعلمين الكتساب الخبرات المرجوة من خالل 

 لالصفية.األنشطة الصفية وا

يم ناجح وإعداد تعل تحقيق هداف التربوية النهائية وهياأل لنتاجوعليه فإن تأثير المنهج على المتعلمين تأثير كبير ومهم ويؤدي 

لذلك كان تطوير التعليم والمنهج من ضمن الخطوات األولى في الطريق للتطّور  ،مواطن صالح بحيث يكون متعلم فّعال ومؤثر

 والتقدم.

في التعليم على تطوير المنهج والكتب المدرسية بحيث تكون معتمدة على الفهم بداًل  2131 المملكة العربية السعودية رؤيةركزت 

إلى مواءمة المنهج التعليمي مع متطلبات سوق العمل  وكفاءاتهم، باإلضافةمن الحفظ والتركيز على تطوير مهارات المتعلمين 

ا كما تهدف إلى جعل المناهج الدراسية المختلفة أكثر ترابطًا وتماسكً ، وبالتالي تعليم أكثر واقعية، ةومع واقع الحياة الحالية والعملي

 سواء في نفس المرحلة الدراسية أو المراحل المتتالية بما يسمى المدى والتتابع.

 لمين على اتخاذ قرارات مهنيةوتهدف هذه الرؤية إلى سد الفجوة بين النواتج التعليمية ومتطلبات سوق العمل ومساعدة المتع

لم لزيادة اإلنتاج وبالتالي تحسين بيئة التع، وتدريبهم وتسهيل انتقالهم بين المسارات التعليمية المختلفة، محددة ومتناسبة مع أنماطهم

 يم العالمية.تعلكما تعمل على مساعدة المتعلمين على تحقيق نتائج أعلى من المتوسط الدولي في مؤشرات ال، واإلبداع واالبتكار

 .وبناًء على ما سبق فإن التركيز حاليًا ومستقباًل يقوم على تنمية وتطوير مهارات المتعلمين التفكيرية من خالل العملية التعليمية

حيث أن تشجيع المتعلمين ، بشكل خاص هناك حاجة ماسة لتطوير هذه المهارات وتقنية المعلوماتومن خالل تدريس الحاسب 

اط في العمليات التفكيرية والتطبيق خاصةً أن مناهج الحاسب اآللي تعتبر مناهج تطبيقية وعملية تمكننا من ترجمة على االنخر

ومن أبرز هذه النماذج التي ظهرت حديثًا ، هذه التطبيقات إلى نماذج فعالة في حل المشكالت في الحياة الواقعية لدى المتعلمين

 ير التصميمي الذي يُعتبر نموذًجا لربط المعرفة العلمية بتطبيقاتها التقنية.على الساحة التربوية هي نموذج التفك

في صقل معارف ومهارات المتعلمين  –وهو أحد عناصر المنهج  -واعتماًدا على أهمية عرض المحتوى المعرفي والتعليمي 

 ة المعلوماتوتقنيوي في منهج الحاسب أهتم األدب الترب، حتى يصبحوا فاعلين في حياتهم ومجتمعهم ووطنهم وتنمية شخصياتهم

وفقًا للمستجدات  تعليميةال هإجراء العديد من الدراسات والبحوث التي تناولت تطوير محتوياتتم وطرق واستراتيجيات تدريسه حيث 

 ويعد التفكير التصميمي من إحدى أهم هذه المستجدات. ،التربوية العلمية والعملية

عرض المحتوى التعليمي بصورة مشكالت واقعية تثير اهتمام المتعلمين وتشجعهم على استخدام ويقوم التفكير التصميمي على 

( التفكير Beckman & Barry, 2017فقد عّرف كل من بيكمان وباري )، معارفهم وخبراتهم السابقة لحل هذه المشكالت

وإيجاد حلول عملية وإبداعية ابتكارية لحل  ،التصميمي على أنه عملية تطوير للقدرات التصميمية في ابتكار منتجات جديدة

يكسن بينما أوضح هنر، المشكالت وتلبية احتياجات المجتمع من خالل توظيف المعارف والمهارات العلمية والعملية على حد سواء

ج ( أنه يعبر عن الكيفية والطريقة التي يجرب بها المتعلمين المنهHenriksen & Richardson, 2017وريتشاردسون )

، سياق العلم قدًما في يالدراسي واألنشطة التعليمية والمهام الدراسية لتحليل المشكالت بشكل أفضل وتحديد الطرق الواعدة للمض

 يدعو ويقود المتعلمين إلى التفكير خارج الصندوق واكتساب خبرات ومنظور أوسع عن العالم. يوبهذا فإن التفكير التصميم

 :مشكلة البحث

من خالل علم تأهيل المتلتدعم مناهج التقنية الرقمية تحقيق أهداف التنمية والتطور التي تتطلع إليها المملكة العربية السعودية 

 .( ـه1441تقويم التعليم والتدريب، )هيئة وإنتاجها بالمعارف، والمهارات الحديثة الالزمة الستخدام التقنية الرقميةتزويده 
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ل ح وابتكارية فيت مهارات التفكير التصميمي التي تساعد المتعلمين في الوصول إلى حلول إبداعية هذه المهارا ومن أبرز

 المشكالت.

صميم خدمة تمن ثم فكر به وما يعاني منه وياالنغماس في حياة المتلقي ويدرس ما يحتاجه و إلى التفكير التصميمي حيث يهدف

ظهر التفكير التصميمي في ممارسات متعددة في قطاعات تعليمية مختلفة وقطاعات متنوعة وقد ، منتج أو برنامج أو نظامو أ

ن ، ألن المستفيدين المعنيين أصبحوا جزًءا رئيسيًا موالحلول المقترحةأخرى، وأظهر اختالفًا نوعيًا في األفكار وتصميم البرامج 

 عملية التفكير والتصميم واإلنتاج.

 -الهندسة  -م بالتصمي ترتبطلتفكير التصميمي هو منهجية قابلة للتطبيق في جميع المجاالت التي ال أن ا( 2114)محمود ،  يذكر

اً ألهمية ونظر، برنامجمن خالل تصميم منتج أو  على دمج الشعور واالبتكار والواقع في تلبية احتياجات العميل لقدرتهانظًرا 

توى مقرر ن بتحليل محافي المجال الرقمي قامت الباحثت خصوًصالدى المتعلمين وتطويرها مهارات التفكير التصميمي بلمام اإل

وعليه  مهارات أساسية للتفكير التصميمي خمستحتوي على من خالل اعداد بطاقة تحليل محتوى التقنية الرقمية للمرحلة الثانوية 

 يمكن تحديد مشكلة البحث باإلجابة عن السؤال التالي:

كة العربية للمرحلة الثانوية بالمملالحاسب وتقنية المعلومات في محتوى مقرر مهارات التفكير التصميمي التي ينبغي توفرها  ما

 السعودية؟

 :أسئلة البحث

 :ؤالين الرئيسيين التاليينتتمثل مشكلة البحث في اإلجابة على الس

في ية للمرحلة الثانوالحاسب وتقنية المعلومات ر ما مهارات التفكير التصميمي التي ينبغي توفرها في محتوى مقر .1

 المملكة العربية السعودية؟

عربية للمرحلة الثانوية بالمملكة الالحاسب وتقنية المعلومات  ما مدى توافر مهارات التفكير التصميمي في محتوى مقرر .2

 السعودية؟

 :أهداف البحث

 يهدف البحث إلى ما يلي:

  انويةللمرحلة الثالحاسب وتقنية المعلومات المفترض توافرها في مقرر تقديم قائمة بمهارات التفكير التصميمي. 

  للمرحلة الثانويةالمعلومات  الحاسب وتقنيةمقرر توافر مهارات التفكير التصميمي في قياس مستوى. 

  الحاسب وتقنية المعلومات لدى متعلمي المرحلة كساب مفاهيم ا والتي تساعد فيتوضيح مهارات التفكير التصميمي

 الثانوية.

 :أهمية البحث

 تمثلت أهمية البحث فيما يلي:

 في تطوير مقررات الحاسب وتقنية المعلومات للمرحلة  تساعد والتي يقدم البحث قائمة بمهارات التفكير التصميمي

 الثانوية.

  لمين في المرحلة للمتعبالنسبة همية مهارات التفكير التصميمي أإلى المناهج  تطوير فيتوجه نظر التربويين والمختصين

 الثانوية.
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 .أهمية استخدام مهارات التفكير التصميمي في المجال الرقمي 

 التفكير التصميمي في تنمية مهارات التفكير والربط بين المعارف والمفاهيم العلمية بالتطبيقات العملية  توضيح عالقة

 .على أرض الواقع ومهارة حل المشكالت؛ مما يؤدي إلى رفع جودة نواتج ومخرجات العملية التعليمية

  التدريب و تزويد المتعلمين وي استثمار التعليم ف 2131يأتي هذا البحث مواكباً لمتطلبات رؤية المملكة العربية السعودية

 تطوير المقررات الدراسية لمواكبة التطورات الحديثة.من خالل بالمعارف والمهارات 

 .تناول هذا البحث أحد االتجاهات الحديثة وهو التفكير التصميمي 

  باإلضافة إلى ، مناهج الدراسيةفمن المأمول أن يستفيد من نتائج هذه الدراسة مطوري ومصممي الومن ناحية أخرى؛

ر إضافة مهارات التفكيالمعلمين والمعلمات المتخصصين في مجال الحاسب اآللي والتقنيات الرقمية وذلك من خالل 

 في تدريس الحاسب اآللي لتعزيز اكتساب المتعلمين للمفاهيم الحاسوبية والتقنية. التصميمي

 :البحث حدود

تي لمرحلة الثانوية الفي ايقتصر موضوع البحث على تحليل محتوى مقرر الحاسب وتقنية المعلومات  الحدود الموضوعية:

 تطبقها وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية.

تاب ك)نظام المقررات(  لمرحلة الثانويةا المقررة على طالب وطالبات الطالب تاب: يقتصر هذا البحث على كالحدود المكانية

( والذي يتكون من سبع 2( والذي يتكون من سبع وحدات، وكتاب الحاسب وتقنية المعلومات )1وتقنية المعلومات )حاسب ال

 ( والذي يتكون من ست وحدات.3، وكتاب الحاسب وتقنية المعلومات )وحدات

 .ـه1443 : تم تطبيق البحث في الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعيالحدود الزمانية

 :البحثمصطلحات 

 :Content)) المحتوى

" المعالجة التفصيلية لموضوعات المقرر في الكتب، فإن كان المقرر قد حدد ووضع في فهرس الكتاب،  :يُعرف المحتوى بأنه

ل عادة على متفإن التناول التفصيلي لهذه الموضوعات كما وردت في الكتاب المدرسي هي التي يطلق عليها محتوى المنهج، ويش

 (..1م،  2113)اللقاني والجمل  عارف ومفاهيم وتعميمات ومبادئ وقوانين ونظريات"حقائق وم

( 2( و)1ضمنة في مقررات الحاسب وتقنية المعلومات )التعريف اإلجرائي للمحتوى: وحدات وموضوعات المادة التعليمية المُ 

 )نظام المقررات(. المرحلة الثانويةفي ( 3و)

 :(Content Analysis) تحليل المحتوى

التي صممت لتفسير وتصنيف المادة الدراسية بما فيها  واإلجراءات الفنيةيعّرف تحليل المحتوى على أنه "مجموعة األساليب 

 .(٠١١ص ،٣١٠٢)الزويني وآخرون، الكتاب"في واالفكار المتضمنة  النصوص المكتوبة والرسومات والصور

نظام ) الوصفي الكمي لمحتوى مقرر الحاسب وتقنية المعلومات للمرحلة الثانوية : التحليلعلى أنه وتعرفه الباحثتان إجرائياً 

 هـ في ضوء مهارات التفكير التصميمي.1443للعام الدراسي بالمملكة العربية السعودية  المقررات(

 (Design Thinking) التفكير التصميمي

ناسب وينتهي بحلول جديدة تم ابتكارها بحيث ت ،الذي نصمم الحلول لهيبدأ مع مشكلة المستفيد  ،هو النهج اإلبداعي لحل المشكالت 

 (.Brown,T., & Wyatt, J, 2010احتياجه )
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هو أسلوب حل المشكالت الواقعية ذات العالقة بالمفاهيم الحاسوبية باستخدام خمس مراحل متداخلة  :إجرائيًا التفكير التصميمي

أفضل عليم ت( لوصنع القرار ،وضع الفرضيات واختبارها ،توليد األفكار ،المشكلةتحديد  ،ومتفاعلة مع بعضها وهي: )التعاطف

 في المرحلة الثانوية.

 :والدراسات السابقة النظري اإلطار

 خطواتهو مفهومة ،لتفكير التصميميا :المحور األول

 :  التفكير التصميميأوًلا

. سيرعليهاي بخطوات منظمة تميزوالذي ي التصميمالتخطيط و يعد التفكير التصميمي من المفاهيم الحديثة التي ترتبط بمجالي

اهتمام التربويين والمهتمين بتطوير مهارات التعلم والتعليم، فهي تُعد أداة مثالية تحفز المتعلمين  التفكير التصميمي أثارت عمليةو

 . والتخيلوالمالحظة  البحث والخبرةعلى ابتكار وإنتاج حلول مبنية على 

 مفهوم التفكير التصميمي ثانياا: 

لمشكالت التي تتطلب لأنه وسيلة حل  على( Goldman and Kabayadondo،2111)يُعرف التفكير التصميمي من قبل 

 .مجموعة معقدة من المهارات والعمليات والعقول، والتي تساعد على إيجاد حلول ابتكارية جديدة لهذه المشكالت

تم من خاللها يلحصول على تغذية راجعة لنماذج أولية،  وابتكارلتجريب، لفرصة تيح تُ  تحليلية، ويعرف أيضاَ بأنه عملية إبداعية

 (..211)حسان، بلورة الفكرة

التفكير التصميمي بأنه: عملية ابتكار محورها اإلنسان، وتركز على المالحظة ( ٣١١۲، Lockwoodيعرف توماس اوكوود )و

 .واختبارهاوضع الفرضيات وتصور األفكار و ،والتعاون والتعلم السريع

 . المختلفة تحدياتالحلول الجديدة لل وابتكار وإنتاج، محورية اإلنسان في التفكير التصميميونالحظ أن التعريفات السابقة تركز على 

ي تجديد بالتفاعل وذلك يُسهم فويُضيف هذا النمط من التفكير على البيئة الدراسية الكثير من المثيرات مما يجعلها بيئة غنية 

 كما يعمل على ترسيخ المفاهيم العلمية والعملية وبناء، وتعزيز المهارات ومنها مهارات التفكير واالرتقاء باألداء العام للمتعلمين

لتصميمي يركز اإذ أن التفكير ، التفكير التصميمي ومهارات منهج علمي للتفكير اإلبداعي والناقد لدى المتعلمين واكسابهم أسلوب

هم المفاهيم فهو يركز على ف ومنها: التفكير التكاملي ويعزز الكثير من المهارات التي تميّزه عن غيره من أنواع التفكير المختلفة

متعلمين مهارات التعاون واالتصال الفّعال مع للويُضيف ، العلمية حيث ينظر لألحداث بالصورة الكلية ال الصورة المجزأة

وأيًضا ممارسة التطبيق العملي أثناء العمل على ، ضافةً إلى التفكير في حل المشكالت باستخدام المنطق االحتماليإ، اآلخرين

مما يهيئ المتعلمين للعمل على ما يناسبهم ومواجهة التحديات المستقبلية في أعمالهم المختلفة بكفاءة عالية ، النماذج واختبارها

 وفاعلية كبيرة.

 تفكير التصميميخطوات ال: ثالثاا 

تأتي و ياجاتهم،الحتويستخدم ممارسو التفكير التصميمي الخطوات وفقاً ، والمرونةبالسالسة ميز خطوات التفكير التصميمي تت

 :كاآلتيخطوات التفكير التصميمي 

تهم في حيااالندماج من خالل ؛ وذلك الذين يقومون بالتصميم لهم األشخاصعن طريق الحلول  مصممو ستلهميُ  ، حيثاإللهام. 1

 : ما يلي ، وتتضمنلحاجاتهمإلى فهم عميق  والوصول

 .تحديًا للمصممين ومحددة وتُعتبرمقصودة تحديد التحدي، فكل عملية تصميم تبدأ بمشكلة  -
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 .الفئة المستفيدة من التصميمممكن من المعلومات من قدر  جمع أكبرفيها تم يو، خطيط منهجية البحث وجمع المعلوماتت -

الفرضيات  نتجونوي، تحديد الفرص المتاحة للتصميمبيقوم مصممو الحلول ، في مرحلة اإللهام المستفيدد التعلم من عب، التصور. 2

  يلي:ما  وتتضمن، للحلول الممكنةللوصول  ويختبرونها

 يتم فيها تحويل االستنتاجات إلى أفكار ملموسة.ل، توليد األفكار -

 حسيننستمر في عملية الت حتى ةالحصول على المعلومليسهل أيًضا تبادل األفكار مع اآلخرين و يسهلل ،بناء النموذج األولى -

 . والتطوير

 مصدر رئيس لتطوير النموذج. تعتبر فهي  ،المالحظات والتغذية الراجعة وردود الفعل واستقبالاختبار النموذج  -

 فيدين. لتغذية الراجعة من المستتبعاً لنه باستمرار يثم تجريبه وتحس، ذجفي النمو المالحظاتو من التغذية الراجعة المالئمدمج  -

ويتضمن  ،على كيفية جعل النموذج مشروعاً حقيقياً يكون  فيهاالتركيز و، يد النهائيفالمست إلىتم فيها نقل الحل يو، التنفيذ .3

)هواري  ثرلقياس األ وأخيراً التخطيط، توسعة نطاق المشروع، ثم إطالق التصميم، ثم ابتكار خطة العمل من الخطوات التالية بدايةً 

 (.1441والمعمار،

خطوات غير  ( بأنهاAmbrose & Harris،2118,وهاريس ) قبل إمبروسمن  كرتسبعة ذُ وأيضاً هناك مرحل و خطوات 

 واحد وهي:  في وقتخطية ولكن قد تحدث معاً 

 التحديدDefined  ،والعوامل المؤثرة فيها. ومستهلكيها : يتم فيها تحديد األهـداف، والقضية المراد حلها 

  ثالبح:Research   اآلراء المهمة. و المعلومات المتعلقة بالمشكلة، تاريخها ومحاوالت الحلول السابقة فيها جمعيتم 

 التصورIdeate  :ومناقشتها. فكار دون تقييمهامن األ عددذهني وتوليد أكبر العصف ال فيها إجراء يتم 

 وضع النموذج المبدئي :Prototyping وتقييمها وتصحيحهامرحلة جمع األفكار هي و . 

 االختيارSelection  األقوى بينها.المفاضلة بين األفكار وانتقاء : تتم فيها 

 التنفيذImplementation :  تنفيذالوهي مرحلة. 

 مالتعلLearning  :طابق تمن نجاحها من خالل جمع البيانات والتحقـق  وقياسالفكرة  لتعديلراجعة التغذية خذ الأيتم فيها و

 الحل مع الهدف المنشود.

 التعليمبالتفكير التصميمي وعالقته المحور الثاني: 

لعصر التقني هذا ا من الطبيعي أن يتطلبإنه أن تكون ناجًحا في عالم اليوم المعتمد على التكنولوجيا العالية والمنافسة العالمية ف

المهارات  هومن هذ، ا كان مطلوب سابقًامختلفة عمّ المن االشخاص أن يواكبوا هذا التطور وأن يستعينوا بمجموعة من المهارات 

 (.Shute & Becker, 2010) هي ما يسمى بمهارة التفكير التصميمي

م قيل أيًضا أن البرامج الهندسية يجب أن تخرج مهندسين يمكنهم تصمي ،التصميم بمفهومة الواسع النشاط الرئيسي للهندسةر يعتب

 (. Evans, McNeill, & Beakley, 1990مثل حل المشكالت )، حلول فعالة لتلبية االحتياجات االجتماعية

ل فإن الكثير القو فالخطوة األولى لحل أي مشكلة هي التصميم. واستناًدا إلى ذلك االنتشاروالتصميم هو نشاط بشري طبيعي واسع 

دون أنهم يؤبوإن لم يكونوا في الغالب على دراية أو إدراك ، يصممون ويعملون كمصممين طوال حياتهم المهنية كانوامن العلماء 

 (. Braha & Maimon, 1997ذلك في عملية التصميم ومراحله المختلفة المتدرجة )
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الكثير من المؤسسات على اختالف مجاالتها التصميم لبرامجها وليس فقط ولألهمية الكبرى التي يحظى بها التصميم فقد أضافت 

 للمؤسسات الهندسية.

ونًا رئيسيًا عد مكوذلك ألن تصميم المنتجات والخدمات يُ ، فبدأ التفكير التصميمي أيًضا يحظى باهتمام متزايد في إعدادات العمل

أسلوب مجال ولشركات المعروفة سلكت والتزمت بأن تصبح رائدة في للقدرة التنافسية في مجال األعمال لدرجة أن العديد من ا

 (.Dunne & Martin, 2006التصميم )

إال  ،وعلى الرغم من أن التفكير التصميمي أصبح جزًءا ال يتجزأ من مجاالت التصميم والهندسة باإلضافة إلى األعمال التجارية

لتعليم في القرن الحادي والعشرين عبر التخصصات واختالف المجاالت ألنه أنه يمكن أن يكون له أيًضا تأثير إيجابي كبير على ا

ب من المتعلمين فمثاًل في البيئات األكاديمية يُطل ،باإلضافة إلى التفكير الناقد، يتضمن التفكير اإلبداعي في إيجاد حلول للمشكالت

النجاح في  وبالتالي مساعدة المتعلمين على، حلواًل ابتكاريةالقراءة بشكل نقدي والتفكير بالحلول المنطقية وحل المشكالت المعقدة 

 هذا العالم الرقمي المترابط الذي نعيش فيه.

لتصميمي التفكير ا ،فيجب على المعلمين دعم المتعلمين في تطوير وصقل مهارات القرن الحادي والعشرين )على سبيل المثال

وتهيئهم حتى  ،عزز مهارات حل المشكالت لديهم وتهيئهم لسوق العملوالتفكير المنظومي ومهارات العمل الجماعي( التي ت

 .يصبحوا مواطنين صالحين ألنفسهم ولمجتمعهم ووطنهم

 مهارات التفكير التصميمي ومهارات الحاسب اآلليالمحور الثالث: 

وف يغير من على التقنية فإن ادخاله س والعتمادهسيؤدي إدخال التفكير التصميمي للمناهج التعليمية إلى تطوير التعليم والتعلم؛ 

منسوبو  وسيحول جميع، تعامل المدارس مع الحوسبة والتكنولوجيا والمعلومات والرقميات وبذلك يتم القضاء على األمية التقنية

ين لسوق مإن هذا التغيير يدعم المعلمين لتجهيز المتعل، المدرسة من مستهلكين سلبيين للحاسب إلى مبتكرين ومبدعين ومصممين

 العمل على اختالف مجاالتهم؛ وذلك ألن التفكير التصميمي في أساسه يعتبر حل لمشكلة ما على شكل مراحل. 

إطار  وتماشياً مع هذا تم طرح، يعد تطوير وتعزيز اإلبداع ومهارة حل المشكالت لدى المتعلم هدفًا رئيسيًا لمتعلم الحاسب اآلليو

 حدى هذه المهارات هي: التفكير النقدي والتفكير اإلبداعي. مهارات أساسية وإ 1عمل مكون من 

، ااكتشاف المشكالت وحلهو ،جديدة وجهات نظر النشط عنالبحث و، من عدة عناصر مثل: "التفكير الخيالي اتتتكون هذه المهار

 .باإلضافة إلى االبتكار والمجازفة، تقديم الحلو الجديدة االبتكاريةو

التصميمي ومهارات الحاسب اآللي مشتركة في أصلها فجميعها يؤدي إلى حل مشكلة ما أو ابتكار حل لمسألة إن مهارات التفكير 

 .معينة

 مهارات التفكير التصميمي المشتركة مع مهارات الحاسب اآللي:

 )التعاطف(: الذكاء العاطفي .1

التعاطف  علمالمتهذا ألن التفكير التصميمي يتطلب من و، الذكاء العاطفي هو مهارة أساسية ألي شخص مهتم بالتفكير التصميمي

 وأيًضا استيعاب ،وفهم مشكالتهم ومساعدتهم في حلها من خالل تقديم الحلول المختلفة واالبتكارية لهم هموفهم اآلخرينمع 

 .مختلفة تحقيقه من أهداف وما يودونرغباتهم 

الخطوة و يةاألساسالمرحلة خرى في التفكير التصميمي؛ وذلك ألنها فبدون التعاطف ال يمكننا إكمال أي مرحلة من المراحل األ

 .األولى في عملية التفكير التصميمي
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 الشخصيات وذلك من خالل تفاعل وتعاطف المتعلمين مع، إن التعاطف يهدف للحصول على حلول فّعالة للمشكلة القائمة

بزاوية المتأثر يقوم بجمع ما يحتاجه من معلومات مرتبطة بالمشكلة  فعندما ينظر المتعلم للمشكلة، والمجتمعات المعنية بالمشكلة

يتعين على المعلم طرح المشاكل الواقعية من بيئة المتعلم نفسه ومن العالم الواقعي أو  أنه كما، من خالل المالحظة أو المقابلة

ن في هذه المرحلة من مراحل التفكير بَل المعلم تكون أقرب للواقع والمستقبل بهدف دمج المتعلميمشكالت مفترضة من ق  

 التصميمي.

تشمل و اآلخرينتطويرها للتواصل مع  عليناالتي يجب مهمة أيًضا و فإن مهارات الذكاء العاطفي األخرى، إلى التعاطف ةً إضاف

 .الوعي الذاتي والتنظيم الذاتي والتحفيز

المشكالت والمسائل وتسهيل معظم العمليات التي نحتاجها في عصرنا وعند النظر للحاسب اآللي فهو باألصل وجد لحل الكثير من 

كما أن التطبيقات ومواقع التواصل التي نستخدمها في كل يوم كان أصلها يوًما ما فكرة أثارت تعاطف شخص وانجذابه ، الحالي

 بمنتج أو خدمة تفيد الكثير من مستخدميها. تنتهيإليها مما جعل هذه الفكرة أخيًرا 

  تحديد المشكلة: .2

ل وهي من أهم مراح، بعد المرحلة األولى من التفكير التصميمي وهي اإلحساس بالمشكلة تأتي مرحلة تحديد المشكلة مباشرةً 

ير دقيق فإنه ألن التحديد عندما يكون غ، التفكير التصميمي؛ وذلك ألنها تكون مرتبطة بحلول المشكلة التي يتوصل إليها المتعلمين

بصياغة المشكلة عن طريق طرح العديد من االستجابات  يقوم المتعلمينلذلك و، حتًما لحلول غير سليمة وصحيحةسيقود 

ات بجمع البيان قامواواالقتراحات والحلول التي ظهرت معهم في المرحلة األولى وهي اإلحساس بالمشكلة والتعاطف معها بعدما 

ويجب على المعلم توجيه المتعلمين إلى خصائص المشكلة ، التي واجهتهم والمعلومات الالزمة وصياغة التحديات والعقبات

 ومن ضمن ذلك أن تكون ذات معنى وواقعية وقابلة للتنفيذ.، القائمة

حديد المشكلة بت قاموا قد عندما يكتب المتعلمين المسائل البرمجية فإنهم، على سبيل المثالوفي مجال البرمجة في الحاسب اآللي 

 سليم.الصحيح وهو الحل ال الذي توصلوا إليه أواًل وذلك للوصول لحل هذه المسألة المحددة بحيث يكون الحل

 العصف الذهني:  .3

ن خالل ن ميعلمجمعها المتقام بجميع المعلومات التي  استخدام فياألساسية المهمة  تكون في مرحلة التفكير في التفكير التصميمي

 .للمشكلةالرحلة واستخدامها في التفكير في الحلول الممكنة خريطة رسم ن ثم وم ،بحثهم

ي كما أن العصف الذهن، التعليمفي  ومبتكرة أمر حيوي حّرةإن امتالك القدرة على طرح األفكار حول الحلول المحتملة بطريقة 

فكار إذ أن المسائل الحاسوبية تتطلب العديد من األ ،مجاالت الحاسب اآللي المختلفة في تعلمالتعليم وال عمليتي أمر مهم للغاية في

 للحلول المختلفة.ل الوصومن ثم تسريع باإلضافة إلى اختصارها و وبيةمشكالت الحاسالفي حل المسائل و

 يلي: التي يتم االستفادة منها بشكل شائع في التفكير التصميمي ماوتتضمن بعض طرق العصف الذهني 

 :  (Mindmappingذهنية )الخريطة ال -

 .طريقة لتنظيم المعلومات حول موضوع أو فكرة مركزية بطريقة غير خطية إلظهار روابط فريدةوهي 

 : (Storyboardingتصّور القصة ) -

 حل.هذا ال ويستمرون في االستفادة من المؤدية إلى النقطة التي يختارون فيها حالً  ينمالمتعلرحلة  خطوات لتتبعطريقة 

 : (Crowdstorming)الجماعي الذهني العصف -
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 مما يولد الكثير من األفكار ،(بالمعلومات جماعيًاالعصف الذهني التعاوني بين عدد كبير من األشخاص )بطريقة تذكرنا وهو 

 التي يمكننا االستفادة منها.

 : (Prototyping) النماذج األولية -

 .القائمةمشكلة العملية إنشاء نماذج أولية للحلول لقياس كيفية أدائها ومعالجة 

 اضاتاالفتر المشكالت ووضع تحدي على المعلم والمتعلمين كفريقجب ي ،عملية العصف الذهني فإنه في ما تقدم خاللومن 

تواجههم بالشكل الذي يحافظ على تدفق األفكار قد والتحديات التي  ومواجهة تجريبهاو المتنوعةالحلول  واقتراح واختبارها

 وابتكارها ألنها حتًما ستصل بهم لحلول إبداعية.

 : واختبارهاوضع الفرضيات  -4

لمتعلمين أثناء اختيارهم حالً ل عملية تخطيط رحلة وهي ،تضمن تخطيط الرحلةهي عملية توضع الفرضيات واختبارها 

 يفكرون فيه؟ما الذي يشعرون به وما الذي ما الذي يرونه و ،لمشكلة ما تواجههم

 وتتكون خريطة الرحلة عادةً من ثالث مراحل وهي كالتالي:

 ولكنه ال يعرف حتى اآلن كيفية تحديدها. ما مشكلة: يصبح الفرد مدرًكا ألعراض مشكلة أو تحٍد أو فرصةالالوعي ب 

 يارات مختلفة للمضي قدًما.تخايفكر اآلن في ، النظر في الحلول الممكنة: بعد أن يحدد الفرد مشكلته أو فرصته 

  :يتخذ قراره النهائي. و اآلنه، ياراتهتخاقام الفرد بتضييق نطاق بعد أن تحديد أفضل السبل للمضي قدًما 

فعلى سبيل المثال يمكن لشخص واحد أن يقضي سنوات في إدراك مشكلة أو  ،هذه المراحل ليست بالضرورة أن تكون خطية

 بينما قد يتحرك شخص آخر ذهابًا وإيابًا بين المرحلتين ،المتوافرة ويتخذ قراًرا نهائيًا االختياراتثم يفكر بسرعة في  ،هدف ما

شكلة فقط ليدرك أنه يحل م ،وقد يمضي شخص ما في جميع المراحل الثالث ،األوليتين ولكن ال ينتقل أبًدا إلى المرحلة األخيرة

 يعد تخطيط الرحلة مهارة مهمة ألي شخص مهتم بالتفكير التصميمي. ، ولى مرحلة الوعيخاطئة مما يدفعه إلى العودة إ

 :صنع القرار -5

ويتم  ،مينوالتي قام بإعدادها المتعل وضع الفرضيات واختبارهاالمرحلة السابقة وهي وثقيًا ب اترتبط ارتباطً  صنع القرارإن مرحلة 

 ،فيها مراجعة آلية عملهم على النماذج ومشاركتها؛ وذلك بهدف الحصول على التغذية الراجعة حول الفكرة المصممة ونتائجها

 ومن ثم إجراء التعديالت بناًء على تلك النتائج.

 :الدراسات السابقة

مشكالت  يئةهإن استخدام التفكير التصميمي في التعليم عموًما وفي تعليم الحاسب اآللي خصوًصا يقدم المحتوى التعليمي على 

مما يجعلهم يوظفون ما تعلموه من مفاهيم وخبرات علمية وعملية اكتسبوها في التوصل لحلول  ،حياة المتعلمر في واقعية ولها أث

فة. كما أن التدريس المستند للتفكير التصميمي يتيح للمتعلمين التطبيق بفاعلية وممارسة ما تعلموه مثمرة لهذه المشكالت المختل

 كما أنه ينمي المهارات العليا من التفكير كالتحليل والتطبيق واالبداع. ،في حياتهم الواقعية

 الكتشاف والتي هدفت (2121 ،خلف ،)الزبيديأُجريت العديد من الدراسات واالبحاث التربوية ومنها دراسة فقد  لسياقاوفي هذا 

أثر تدريس وحدة تعليمية في العلوم قائمة على التفكير التصميمي في اكتساب المفاهيم الفيزيائية لدى طالبات الصف الثامن 

 وبتطوير وحدة الكهرباء في حياتنا؛  ،باستخدام المنهج شبه التجريبي التفكير الشكلي لديهن ضوءاألساسي في 
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وكشفت النتائج عن وجود فروق  ،( طالبة31قام الباحثان بتطبيق الوحدة المطورة على المجموعة التجريبية المكونة من ) حيث

 دالة إحصائيًا في معدل اكتساب المفاهيم الفيزيائية ويُعزى ذلك إلى استراتيجية التدريس المستندة للتفكير التصميمي.

لمعلمين المرحلة االبتدائية من خالل  الحاسوبتطوير اإلبداع في علوم ( O'Callaghan, Connolly،2121هدفت دراسة )كما 

نهج واتبع البحث الم ،من خالل نموذج مقترح يعتمد على مهارات معينة مثل االبداع وحل المشكالتوذلك  ،التفكير التصميمي

النتائج إلى  وخلصت ،جنبًا إلى جنب مع النتائج النوعية والكمية روع المقترحشالمتنفيذ  آلية استعرضت الدراسةحيث المختلط 

 حل المشكالت مهارات بالغة األهمية في تعليم الحاسب اآللي.مهارة أن مهارات التفكير التصميمي المتمثلة بمهارات االبداع و

على المشروع وفق المنحى التكاملي كشف عن أثر توظيف التعلم القائم التي هدفت لل( 2121)أبو عودة وأبو موسى،  دراسة وفي

 ،في تنمية مهارات التفكير التصميمي لدى طالبات الصف التاسع األساسي، اتبعت الدراسة المنهج الوصفي والمنهج شبه التجريبي

 حيث طبقت الدراسة باستخدام بطاقتي تحليل المحتوى والمالحظة، وأظهرت نتائج الدراسة األثر اإليجابي على التدريس وفق

 التعلم القائم على المشروع في تنمية مهارات التفكير التصميمي.

إلى تحديد خطوات التفكير التصميمي وإعداد أنموذج لتطوير المنهج باستخدام التفكير  قد هدفت (2121)الناجي، دراسة وكانت

ناسبة ي وتبين من خالل النتائج مالتصميمي والتأكد من مناسبة النموذج لتطبيقه في الواقع، واستخدمت الدراسة المنهج الوصف

 خطوات النموذج وإجراءاته لتطوير المنهج بنسبة مرتفعة جداً وإمكانية تطبيقه كذلك بنسبة مرتفعة جداً.

( دراسة هدفت لقياس أثر استراتيجية قائمة على مدخل التفكير التصميمي في تدريس الرياضيات على 2118)رزق، أجرتكما 

اتبعت الدراسة المنهج التجريبي، وأظهرت نتائج الدراسة ولبات المرحلة المتوسطة بمدينة مكة المكرمة، الكفاءة الذاتية لدى طا

 ( لصالح المجموعة التي تم تدريسها بمدخل التفكير التصميمي.α=0.01وجود فرق ذي داللة إحصائية عند )

حلة ميمي كاستراتيجية بديلة للتعلم والتعليم للمر( دراسة عن استخدام استراتيجية التفكير التص2119 ،أجرى )شيفلي وآخرونو

االبتدائية في جزر )ترينندا وتوباجو( التابعة ألمريكا الجنوبية هدفت لتنمية الوعي النقدي وتحسين مهارات التفكير الناقد للمتعلمين 

لى المنهج بحيث يستند إلى التفكير التصميمي ويركز ع بتطوير واتبع البحث المنهج النوعي )دراسة الحالة(؛ حيت قام الباحثون

في قرية )أكوراس( لهذا المنهج لمدة  متعلًما( 19والبالغ عددهم) االبتدائيطلبة الصف الرابع  ضواعرّ ومهارات التفكير الناقد 

رفة العلمية لدى لم المعتعويشجع المستند للتفكير التصميمي يعزز  المنهجإلى أن  حثالب وخلصت نتائج ،ثالثة أسابيع ونصف

من روح  يعززو المتعلممن مهارات التفكير الناقد لديهم؛ مما يدعم التعلم المتمركز حول  وينميالتوعية النقدية  ويطور ،المتعلمين

 .المتعلمينالعمل التعاوني بين 

هارات التفكير التصميمي في تنمية مهدفت إلى قياس فاعلية برنامج تدريبي قائم على التي ( 2111 ،العمري ،وفي دراسة )العنزي

ج تدريبي قائم وقاموا بتطبيق برنام ،استخدم الباحثان المنهج التجريبيو ،التفكير االبداعي لدى الطالب الموهوبين في مدينة تبوك

المجموعة التي لصالح ( α= 1.11على التفكير التصميمي وكشفت النتائج بوجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )

 ُدربت على التفكير التصميمي.

 :منهج البحث

نظام ) أتبع البحث المنهج الوصفي التحليلي متمثالً بأسلوب تحليل محتوى مقرر الحاسب وتقنية المعلومات للمرحلة الثانوية

 المقررات( في ضوء مهارات التفكير التصميمي.

 

http://www.ajrsp.com/


 م 2022-5-5| تأريخ اإلصدار:  لسابع والثالثونالمجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار ا

     

 

   www.ajrsp.com                                                                                                                    345 

 ISSN: 2706-6495 

 
 :مجتمع البحث

العربية  المقررات( بالمملكة )نظام( للمرحلة الثانوية 3( و)2( و)1يتمثل مجتمع البحث في كتب الحاسب وتقنية المعلومات ) 

الجامعة  أقرب للتخصص فيألنهم في المرحلة الثانوية للمتعلمين وذلك ألن اإللمام بمهارات التفكير التصميمي مهمة  ،السعودية

 وأقرب أيًضا لسوق العمل.

 :عينة البحث

 نفسه.تكونت عينة البحث من مجتمع البحث 

 :أداة البحث

 .قائمة ضمت عدداً من مهارات التفكير التصميمي أعدت الباحثتانعلى أسئلته  تحقيقاً ألهداف البحث وإجابةً 

 بناء بطاقة تحليل المحتوى

رعية مهارات ف عشرومهارات أساسية،  خمسمحتوى والتي تكونت من بتحويل قائمة المهارات إلى بطاقة تحليل  الباحثتان تقام

 وتم إتباع الخطوات التالية إلجراء التحليل:

  الهدف من بطاقة التحليل: الكشف عن درجة توافر مهارات التفكير التصميمي في مقررات الحاسب وتقنية المعلومات

 للمرحلة الثانوية.

 ؛ لمناسبتها لطبيعة البحث وأهدافه.وحدات التحليل: تم اختيار وحدة الفكرة 

 ( 1مجموعة التحليل: تضمن جميع موضوعات وحدات مقرر الحاسب وتقنية المعلومات) (2و) (3و) بحيث يتضمن ،

 التحليل األنشطة والصور وأسئلة نهاية الدرس، ومشاريع واختبارات الوحدة.

  خطوات التحليل 

o  صورتها النهائية. ومؤشراتها فيقراءة قائمة المهارات 

o  ( قراءة دقيقة.3و) (2و) (1) موضوعات وحدات مقرر الحاسب وتقنية المعلوماتقراءة 

o ( في المكان الخاص بكل مؤشر حسب ظهورها في المكان المحدد لها في بطاقة التحليل.وضع عالمة ) 

o .تفريغ نتائج التحليل في جدول مخصص لهذا الغرض 

o  التفكير التصميمي في المقررات موضع البحث وفق التالي: وتضمن مهاراتالحكم على توافر 

 النسبة المئوية درجة التوافر

 إلى من

 %21 %1 متوفر بدرجة منخفضة جداً 

 %41 %21 متوفر بدرجة منخفضة

 %1. %41 متوفر بدرجة متوسطة

 %91 %1. متوفر بدرجة عالية

 %111 %91 متوفر بدرجة عالية جداً 

 الحكم على نتائج الدراسةجدول (: 1) جدول
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 :نتائج البحث

ب وتقنية الحاسمهارات التفكير التصميمي التي ينبغي توفرها في محتوى مقرر  ماالذي ينص على " :اإلجابة على السؤال األول

 للمرحلة الثانوية في المملكة العربية السعودية؟"المعلومات 

 البحثية ومنها ما يلي: تمت اإلجابة على هذا السؤال خالل عدد من اإلجراءات

 ة المعلوماتوتقنيمقررات الحاسب  في توضيح الهدف من بناء قائمة مهارات التفكير التصميمي التي ينبغي أن تتوفر 

 بالمرحلة الثانوية بالمملكة العربية السعودية.

  التربوي المتعلق بمهارات عدد من المصادر والمراجع لالعتماد عليها في بناء هذه القائمة، ومن أهمها: األدب مراجعة

التفكير التصميمي، والدراسات السابقة التي تناولت التفكير التصميمي ومهاراته، وباإلضافة إلى اإلطار المفاهيمي للبحث 

 الحالي.

  كالتالي:توزعت مهارات فرعية  عشرمهارات أساسية و خمسمكونة من إعداد قائمة بمهارات التفكير التصميمي 

 التنظيم(. بالمشكلة،وعدد مهاراته الفرعية )التعاطف، التواصل مع اآلخرين، اإلحساس  الذكاء العاطفي، .1

 .(حل المشكالت، البحث وجمع المعلوماتالفرعية )تحديد المشكلة، ومهاراتها  .2

 العصف الذهني، ومهاراته الفرعية )الخرائط الذهنية، العصف الذهني الجماعي(. .3

 (.إنشاء النماذج األوليةالفرعية )، ومهاراته وضع الفرضيات واختبارها .4

 (.)التقويمصنع القرار، ومهاراته الفرعية  .5

 الحاسب وتقنية ا مدى توافر مهارات التفكير التصميمي في محتوى مقرر"مالذي ينص على  :اإلجابة على السؤال الثاني

 ".للمرحلة الثانوية بالمملكة العربية السعودية؟المعلومات 

 م
المهارة 

 األساسية

 التكرارات

مجموع 

 التكرارات

 النسبة المئوية

 
 درجة التوافر

كتاب الحاسب 

وتقنية 

 (1المعلومات )

كتاب الحاسب 

وتقنية 

 (2المعلومات )

كتاب الحاسب 

وتقنية 

 (3المعلومات )

الذكاء  1

 العاطفي
1 2. . 38 1..1% 

متوفر بدرجة 

 منخفضة جداً 

2 
 %31.9 11 21 31 21 تحديد المشكلة

متوفر بدرجة 

 منخفضة 

العصف  3

 الذهني
11 11 18 11 21.11% 

متوفر بدرجة 

 منخفضة 

وضع  4

الفرضيات 

 واختبارها

13 12 11 31 14.4.% 
متوفر بدرجة 

 منخفضة 

http://www.ajrsp.com/


 م 2022-5-5| تأريخ اإلصدار:  لسابع والثالثونالمجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار ا

     

 

   www.ajrsp.com                                                                                                                    347 

 ISSN: 2706-6495 

 
1 

 %1..1 41 11 11 14 صنع القرار
متوفر بدرجة 

 منخفضة جداً 

 242 1. 111 14 المجموع

مجموع النسب 

المئوية لكل 

 المهارات معاً 

88.83% 

مجموع  بالمرحلة الثانوية = وتقنية المعلوماتمتوسط النسبة المئوية لمهارات التفكير التصميمي في محتوى مقرر الحاسب 

  %18.91عددها = ÷ النسب

 ( في ضوء مهارات التفكير التصميمي3و) (2و) (1ملخص نتائج تحليل مقررات الحاسب وتقنية المعلومات )(: 2) جدول

تكراراً( لكتاب   14تكراراً(، ) 242)  ل السابق ملخص نتائج التحليل حيث بلغت مجموع التكرارات لكل الكتبيوضح الجدو

تكراراً( لكتاب الحاسب وتقنية  1.(، )2) تكراراً( لكتاب الحاسب وتقنية المعلومات 111(، )1) الحاسب وتقنية المعلومات

(، وأن متوسط النسبة المئوية لتوافر مهارات التفكير التصميمي في محتوى مقرر الحاسب وتقنية المعلومات للمرحلة 3) المعلومات

، وأن المهارات الخمسة األساسية قد تضمنها منخفضة جداً وهي تعتبر نسبة  (%18.91)  الثانوية بالمملكة العربية السعودية

هارة )تحديد مبالمرتبة األولى  حلتبالمملكة العربية السعودية بنسب متفاوتة، حيث محتوى مقررات الحاسب وتقنية المعلومات 

 .%.14.4بنسبة بلغت  )وضع الفرضيات واختبارها( ، وحلت بالمرتبة األخيرة مهارة%31.9المشكلة( بنسبة بلغت 

 ي:للمرحلة الثانوية تنازلياً كاآلتويمكن ترتيب تضمن مهارات التفكير التصميمي في مقررات الحاسب وتقنية المعلومات 

مهارات ، ويعود ذلك لتعدد أنشطة الوحدات التي تهتم وتنمي %31.9)تحديد المشكلة( بنسبة بلغت المرتبة األولى مهارة  -

متطلبات تحديد المشكلة والبحث وجمع ب مقارنة، لكنها تعتبر نسبة منخفضة لدى المتعلمالبحث وجمع المعلومات 

 التفكير التصميمي.المعلومات في 

محتوى مقررات الحاسب وتقنية المعلومات في ، مضمنة %21.11بنسبة بلغت المرتبة الثانية مهارة )العصف الذهني(  -

صل للمستوى المطلوب من مهارات التفكير التصميمي فهي تعتمد على توليد أكبر عدد ال تبمستوى منخفض وولكنها 

 ئل والمشكالت التقنية.من األفكار إذ انها تساهم في حل المسا

مستوى  ذلك النخفاضويعزى جًدا ، وتعتبر نسبة منخفضة %1..1المرتبة الثالثة مهارة )صنع القرار( بنسبة بلغت  -

 التفكير التصميمي األخرى. مهارات

يعود انخفاض توافرها لعدم وجود األنشطة والمشاريع و، %1..1المرتبة الرابعة مهارة )الذكاء العاطفي( بنسبة بلغت  -

 تساعد المتعلم على تحديد المشكلة ووضع الخطط و الحلول لها. بالمشكلة والتيالتعاطف واإلحساس  تعتمد علىالتي 

رة بمهاترتبط هذه المهارة ارتباطاً وثيقاً ، %.14.4المرتبة الخامسة مهارة )وضع الفرضيات واختبارها( بنسبة بلغت  -

 االبتكارية إذ انه لم يعط المتعلمين الفرصة الكافية لوضع فرضياتهم الخاصة واختبارها.الحلول  وتصميمتحديد المشكلة 

( 3( و)2( و)1مقررات الحاسب وتقنية المعلومات ) التصميمي فيوجود مهارات التفكير انخفاض  من خالل ما سبق يتضحو

 .للمرحلة الثانوية
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 :التوصيات

 ادة فعاليةفي زي إلسهامها البحث تتضح أهمية بناء وتصميم المناهج وفق مهارات التفكير التصميمي هذا في على ما تقّدموبناًء 

 الي:توصي الباحثتان بالتمهارات المتعلمين ونواتج العملية التعليمية، وبناًء على النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة 

 التفكير التصميمي. لمهاراتوتقنية المعلومات استناًدا  اآلليالحاسب  منهجتطوير  -

 ضرورة االهتمام بمهارات التفكير العليا الرتباطها بمهارات التفكير التصميمي مثل اإلبداع واالبتكار. -

 تي تخدمالإجراء المزيد من الدراسات البحثية حول أسلوب التفكير التصميمي وذلك للحصول على المزيد من النتائج  -

 راحل التعليمية المختلفة وعلى المتغيرات التابعة لهذه المراحل.الم

 نا فيما يساعدفي التعليم ممهارات التفكير التصميمي تهدف إلى تنمية  للتفكير التصميمي إعداد وتطبيق ورشات عملية -

 معلومات.تقنية الالحاسب اآللي و مقرراتوالخروج منها بتوصيات تساعد معّدي  معرفة مستوى التفكير لدى المتعلمين

 

 :المقترحات

 التفكير التصميمي.تصميم وحدة مقترحة للحاسب وتقنية المعلومات للمرحلة الثانوية في ضوء مهارات  -

 تحليل محتوى مقرر الحاسب للمرحلة المتوسطة في ضوء مهارات التفكير التصميمي. -

وتقنية  التفكير التصميمي في تدريس الحاسب اآلليإقامة دورات تدريبية للمعلمين لتوضيح أهمية وكيفية استخدام أسلوب  -

 المعلومات.

 

 المراجع العربية:

(. أثر توظيف التعلم القائم على المشروع وفق المنحى التكاملي في تنمية 2121أبو عودة، محمد فؤاد، أبو موسى، أسماء حميد )

وية القدس المفتوحة لألبحاث والدراسات الترب مجلة جامعةمهارات التفكير التصميمي لدى طالبات الصف التاسع األساسي. 

 (.33)12 ،والنفسية

 دار صفاء للنشر والتوزيع. المناهج وتحليل الكتب. (.٣١٠٢) حيدر. ضياء، حاتم، ،ابتسام، العرنوسيالزويني، 

. فاعلية برنامج تدريبي قائم على التفكير التصميمي في تنمية مهارات التكفير 2111 ،عبد العزيز ،سالم والعمري ،العنزي

 .91-9. ،(4).. المجلة التربوية الدولية المتخصصةاالبداعي لدى الطالب الموهوبين بمدينة تبوك. 

، القاهرة: عالم 3التدريس، ط م( معجم المصطلحات التربوية المعرفة في المناهج وطرق 2113) ، عليوالجملاللقاني، أحمد 

 الكتب.

-11(،21)21،، مجلة كلية التربية(، أنموذج تطوير المنهج باستخدام التفكير التصميمي2121)عمر، الناجي، عبد السالم بن 

11.. 

م(. فاعلية برنامج التدريب العملي الصيفي ستيم في تطوير التفكير التصميمي والفهم التصوري عند ٣١٠٢) سيد.باسر  حسان،

 .٠۲٤- ٠٤٠ص  .٠۲، مج ٣ .العلميةمجلة التربية  مصر.طالب المدارس المتوسطة في 

(. أثر استراتيجية قائمة على مدخل التفكير التصميمي في تدريس الرياضيات على الكفاءة 2119حنان عبد هللا أحمد. ) ،رزق

-221 ،(111)111 ،دراسات عربية في التربية وعلم النفسالذاتية لدى طالبات المرحلة المتوسطة بمدينة مكة المكرمة، 

241. 

http://www.ajrsp.com/


 م 2022-5-5| تأريخ اإلصدار:  لسابع والثالثونالمجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار ا

     

 

   www.ajrsp.com                                                                                                                    349 

 ISSN: 2706-6495 

 
 /https://www.vision2030.gov.sa/ar ،(2131) السعوديةرؤية المملكة العربية 

(. أثر تدريس وحدة تعليمية في العلوم قائمة على التفكير التصميمي في 2121محمود حسن. )، ، نانسي عادل، بني خلفالزبيدي

مجلة الجامعة اإلسالمية . ضوء التفكير الشكلي لديهن اكتساب المفاهيم الفيزيائية لدى طالبات الصف الثامن األساسي في

 (.29).ية، للدراسات التربوية والنفس

 ،اإلطار التخصصي لمجال تعلم التقنية الرقمية ه(.1441)والتدريب، هيئة تقويم التعليم 

https://etec.gov.sa/ar/Pages/default.aspx 
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 وظفي وزارة العمل في سلطنة ُعمانبداع اإلداري على األداء الوظيفي لدى مقياس أثر اإل

Measuring the impact of administrative creativity on the job performance of employees of 

the Ministry of Labor in the Sultanate of Oman. 

 سالم الهديفيبن محمد الباحث/ 

  المملكة المغربية أكادير،جامعة ابن زهر، ، تخصص اإلدارة، دكتوراه طالب

Email: mohammed0311@yahoo.com 

 عمر العميلي /الدكتور األستاذ

 المملكة المغربية  أكادير،أستاذ بجامعة ابن زهر، 

Email: o.elamili@uiz.ac.ma 

 الملخص:

هدفت الدراسة الحالية إلى الكشف والتعرف على أثر اإلبداع اإلداري على األداء الوظيفي لدى موظفي وزارة العمل في 

 لدى الوظيفي األداء على اإلداري اإلبداع أثر على والتعرف الكشف في الضوء لتسلط الدراسة؛ هذه أهمية تأتيوسلطنة ُعمان. 

 ةمشكل بلورة يمكن تقدم ما ضوء وعلى. الدراسة عينة أفراد استجابات قياس خالل من ُعمان سلطنة في العمل وزارة موظفي

 مان عُ  سلطنة في العمل وزارة موظفي لدى الوظيفي األداء على اإلداري اإلبداع تأثير مدى ما: اآلتي الرئيس بالسؤال الدراسة

ت عولتحقيق أهداف الدراسة اتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، واختيرت االستبانة كوسيلة أساسية في جمع البيانات، وُوز  

( من مجتمع الدراسة، %1..4( استبانة بطريقة عشوائية على عينة الدراسة من مختلف التقسيمات اإلدارية بالوزارة بنسبة )333)

بيانات واستخراج النتائج في أشكال وتقارير إحصائية ذات قيمة ومؤشرات تدعم موضوع الدراسة، تم االستعانة ومن أجل تحليل ال

. وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن جميع أبعاد (Smart PLS)الحزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية وبرنامج  (SPSS)ببرنامج 

وجزئي على أبعاد األداء الوظيفي الثالثة، وكانت أقوى العالقات مع عنصر القدرة على  ،لها تأثير كلي اإلبداع اإلداري السبعة

 القدرات، وإدراك الدور، والجهد. :يع أبعاد األداء الوظيفيتأثيرها اإليجابي على جم تالتحليل، التي أثبت

 اإلبداع اإلداري، األداء الوظيفي، وزارة العمل. الكلمات المفتاحية:
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Measuring the impact of administrative creativity on the job performance of employees of 

the Ministry of Labor in the Sultanate of Oman. 

 

Abstract: 

The current study aimed to detect and identify the impact of administrative creativity on 

the job performance of employees of the Ministry of Labor in the Sultanate of Oman. The 

importance of this study comes; To shed light on the detection and identification of the impact of 

administrative creativity on the job performance of the employees of the Ministry of Labor in the 

Sultanate of Oman by measuring the responses of the study sample members. In light of the 

foregoing, the problem of the study can be formulated by the following main question: What is the 

impact of administrative creativity on the job performance of the employees of the Ministry of 

Labor in the Sultanate of Oman?. The study has followed the descriptive analytical approach in 

order to achieve its objectives, and the questionnaire was selected as an essential means of data 

collection. (337) questionnaires were randomly distributed to the sample of the study from various 

administrative divisions of the Ministry at 12.4% of the study community. In order to analyze the 

data and extract the results in valuable statistical forms and reports, and indicators that support the 

subject of the study, (SPSS) program has been used as a statistical package for social sciences and 

a smart PLS program. The results of the study found that all seven dimensions of administrative 

creativity have a holistic and partial impact on the three dimensions of job performance. The 

strongest relationships were with the element of ability to analyze, which has proven to have a 

positive impact on all dimensions of job performance: capabilities, role perception, and effort. 

Keywords: Administrative Creativity, Job Performance, Ministry of Labor. 

 

 المقدمة:

تواجه العديد من المنظمات على اختالف أنواعها وأحجامها ومهامها مجموعة من التحديات التي تعرقل المنظمات في 

تحقيق أهدافها وعملياتها وأداء موظفيها، ومن أجل تحقيق االزدهار في البيئات المتنافسة والمضطربة؛ اتجهت العديد من المنظمات 

البشرية، وتطوير قدرات الموظفين، وتأهيلهم، وتزويدهم بالمهارات والسلوكيات التي تدعم إلى االعتماد والتركيز على مواردها 

 اإلبداع واالبتكار، للوصول إلى أفضل الممارسات في تقديم الخدمات وإنجاز األعمال. 

http://www.ajrsp.com/


 م 2022-5-5| تأريخ اإلصدار:  لسابع والثالثونالمجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار ا

     

 

   www.ajrsp.com                                                                                                                    353 

 ISSN: 2706-6495 

 
ثين الباح من األهمية القصوى للعنصر البشري في المنظمات الحديثة، فقد نالت القسط الوافر من اهتمام وانطالقًا 

والخبراء في مجال إدارة الموارد البشرية؛ انطالقًا من قناعتهم بالمكانة التي يحتلها العنصر البشري داخل المنظمة، كونها أحد 

 العناصر األساسية لنجاح المنظمة، بل يمكن القول: إن الموارد البشرية هي المحدد األساسي للنجاح.

لبات األساسية التي تعتمد عليها المنظمات، وهو المعيار الذي يحكم على بعض ولقد أصبح اإلبداع اإلداري أحد المتط

المنظمات بالبقاء والثبات، وهو شرط أساسي للسعي إلى التميز، تناغًما مع المستجدات المحلية والدولية من األهداف والسياسات 

 الجديدة. 

وتنمية روح االبتكار واإلبداع لدى موظفيها، من خالل  هذا وقد اتجهت العديد من المنظمات إلثراء الثقافة اإلبداعية،

تأسيس الحاضنات للمبتكرين والمبدعين والموهوبين، وتوفير جميع الظروف البيئية الداعمة لهم، وتدريبهم على السلوك والتفكير 

 أثر إيجابي في رفع معدالت توافد أصحاب المواهب والكفاءات التخصصية. من اإلبداعي، لما في ذلك

أما في الوطن العربي، فهناك حاجة ماسة لإلبداع على مستوى األفراد والجماعات والمنظمات، وفي شتى المجاالت 

والميادين بهدف تحقيق التنمية الشاملة بجميع أبعادها والصمود في مواجهة التحديات الكبيرة، الداخلية منها والخارجية، ولتمكينه 

إذ يوجد هناك قصور واضح في مجال اإلبداع واالبتكار  ؛لصدارة بين حضارات األمممن صنع حضارة جديدة تعيد له مكانة ا

 .والمنظمات في الوطن العربي حاليًابين األفراد 

العديد من الدراسات واإلحصائيات  وجدا، فقد ين  الباحث  ومن خالل البحث والمطالعة لمختلف المصادر والمراجع من قبل 

سوى عدد بسيط من الدراسات في سلطنة ُعمان،  ال يوجدع اإلداري واألداء الوظيفي، ولكن لألسف العالمية تتعلق بموضوع اإلبدا

أصبح من الواجب كباحثين دراسة هذا الموضوع بصورة متكاملة قدر اإلمكان إليجاد أفضل النتائج والحلول واالقتراحات  عليه

إلى أعلى المستويات، ومن هذا المنطلق، جاءت فكرة الدراسة هم بشكل إيجابي على مختلف المؤسسات والنهوض بها االتي قد تس

ط الضوء في الكشف والتعرف على أثر اإلبداع اإلداري على األداء الوظيفي لدى موظفي وزارة العمل في يلتسل ؛ين  الباحث  لدى 

 سلطنة ُعمان.

 مشكلة الدراسة وتساؤالتها:

 ،اإلبداع اإلداري وتحد من استثمار العنصر البشري عمليةتتعرض المنظمات إلى الكثير من العوائق التي تعرقل 

كتشافها أن كيفية اكما  ،التعرف على الشخصية اإلبداعية ليس بالشيء اليسير كار اإلبداعية، ولعل آليةأصحاب المواهب واألف

المنظمات  كذلك افتقارو له،ه المشكالت التي يتصدى لها علماء هذا العصر، ومن األمور التي تسترعي االنتبا ىحدوتنميتها تعد إ

 ،إلى مقياس يحدد طبيعة الشخصية اإلبداعية لدى موظفيها مما يؤدي إلى صعوبة تشخيص العوامل المساعدة في نمو تلك القدرات

 ويعد ذلك مشكلة مثيرة لالهتمام تسترعي تسليط الضوء عليها.

لتسلط الضوء في الكشف والتعرف على أثر اإلبداع اإلداري على األداء  ؛ومن خالل ما سبق تأتي أهمية هذه الدراسة

 الوظيفي لدى موظفي وزارة العمل في سلطنة ُعمان من خالل قياس استجابات أفراد عينة الدراسة.

ما مدى تأثير اإلبداع اإلداري على األداء وعلى ضوء ما تقدم يمكن بلورة مشكلة الدراسة بالسؤال الرئيس اآلتي: 

 الوظيفي لدى موظفي وزارة العمل في سلطنة ُعمان؟
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 ويتفرع عن هذا اإلشكال أسئلة فرعية أخرى هي:

 األداء الوظيفي لدى موظفي وزارة العمل في سلطنة ُعمان  على األصالةعنصر  ما مدى تأثير .4

 على األداء الوظيفي لدى موظفي وزارة العمل في سلطنة ُعمان  الطالقةما مدى تأثير عنصر  ..

 على األداء الوظيفي لدى موظفي وزارة العمل في سلطنة ُعمان  المرونةما مدى تأثير عنصر  .3

 على األداء الوظيفي لدى موظفي وزارة العمل في سلطنة ُعمان  المخاطرةما مدى تأثير عنصر  .1

 مان على األداء الوظيفي لدى موظفي وزارة العمل في سلطنة عُ  القدرة على التحليلما مدى تأثير عنصر  .5

 على األداء الوظيفي لدى موظفي وزارة العمل في سلطنة ُعمان لحساسية للمشكالت اما مدى تأثير عنصر  .6

 على األداء الوظيفي لدى موظفي وزارة العمل في سلطنة ُعمان الخروج عن المألوف ما مدى تأثير عنصر  .3

 :أهمية الدراسة

الدراسة )وزارة العمل(، المسؤولة عن منظومة قياس األداء الفردي واإلجادة تنبع أهمية الدراسة بأهمية الوحدة المطبق عليها  .4

المؤسسية في الوحدات الحكومية، والسياسات والخطط المتعلقة بالتوظيف في القطاعين: العام، والخاص، وتطوير الجهاز 

 .اإلداري للدولة المدنية وتنمية وحداته

ع الدراسة( أحد أهم المفاهيم الحديثة في علم اإلدارة، وهو مطلب أساس لبقاء األداء الوظيفي )موضواإلبداع اإلداري ويعد  ..

 .المنظمات المعاصرة واستمرارها ونموها

قد تساهم هذه الدراسة في إغناء المحتوى العلمي بكل ما يتعلق بموضوع اإلبداع اإلداري، واألداء الوظيفي، والعوامل  .3

 ويمكن أن تساهم نتائج هذه الدراسة في فتح مجاالت للبحوث المستقبلية. هذا المجال، المرتبطة بها، وإبراز التجارب الرائدة في

ما يزيد من أهمية الدراسة الحالية، كونها تأتي استجابة للعديد من التوصيات للدراسات والمؤتمرات التي تدعو إلى المزيد  .1

 .من البحث لثراء هذا الجانب من المعرفة

 :أهداف الدراسة

 واألداء الوظيفي. األصالةعنصر داللة إحصائية بين  ذاتالتحقق من وجود أثر  .4

 األداء الوظيفي.و الطالقةعنصر داللة إحصائية بين  ذاتالتحقق من وجود أثر  ..

 األداء الوظيفي.و المرونةعنصر داللة إحصائية بين  ذاتالتحقق من وجود أثر  .3

 األداء الوظيفي. و المخاطرةعنصر داللة إحصائية بين  ذاتالتحقق من وجود أثر  .1

 األداء الوظيفي.و القدرة على التحليلعنصر داللة إحصائية بين  ذاتالتحقق من وجود أثر  .5

 األداء الوظيفي.ولحساسية للمشكالت عنصر اداللة إحصائية بين  ذاتالتحقق من وجود أثر  .6

 األداء الوظيفي.والخروج عن المألوف عنصر داللة إحصائية بين  ذاتالتحقق من وجود أثر  .3

 :فرضيات الدراسة

 واألداء الوظيفي. األصالةعنصر داللة إحصائية بين  ذاتيوجد أثر  .4

 واألداء الوظيفي. داللة إحصائية بين عنصر الطالقة ذاتيوجد أثر  ..
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 واألداء الوظيفي. المرونةعنصر داللة إحصائية بين  ذاتيوجد أثر  .3

 واألداء الوظيفي.  المخاطرةعنصر داللة إحصائية بين  ذاتيوجد أثر  .1

 واألداء الوظيفي. القدرة على التحليلعنصر داللة إحصائية بين  ذاتيوجد أثر  .5

 واألداء الوظيفي.لحساسية للمشكالت عنصر اداللة إحصائية بين  ذاتيوجد أثر  .6

 لوظيفي.واألداء االخروج عن المألوف عنصر داللة إحصائية بين  ذاتيوجد أثر  .3

 :حدود الدراسة

  تتمثل حدود الدراسة الحالية فيما يأتي:

 :األداء الوظيفياإلبداع اإلداري،  الحدود الموضوعية. 

 :تطبق هذه الدراسة على وزارة العمل في سلطنة عمان. الحدود المكانية 

 :م2.4./2.2. تطبق الدراسة خالل الموسم الجامعي الحدود الزمانية 

 :تطبق هذه الدراسة على جميع الموظفين العاملين بوزارة العمل. الحدود البشرية 

 متغيرات الدراسة:

 تعالج هذه الدراسة المتغيرات الرئيسة اآلتية:

  :اإلبداع اإلداري( ويتكون من سبعة عناصر وهي )األصالة، والطالقة، والمرونة، والمخاطرة، والقدرة المتغير المستقل(

 للمشكالت، والخروج عن المألوف(.على التحليل، والحساسية 

 األداء الوظيفي(: األداء الوظيفي بشكل عام.المتغير التابع( : 

 

 اإلطار النظري

 اإلبداع اإلداري: أواًل 

  مفهوم اإلبداع اإلداري

ف وجهات اختالبيختلف مفهوم اإلبداع فقد  اصطالًحاأما ، أو صنعه على غير مثال سابق : ابتداء الشيءفي اللغةاإلبداع 

  .لإلبداع الُكت اب والباحثونوالمداخل التي ينظر إليها  نظرال

مزيج من القدرات واالستعدادات والخصائص ": على أنهعرف اإلبداع  الذي )جروان( ومن بين تلك التعريفات تعريف

أو  ،أو الشركة ،ومفيدة للفرد ،أصليةلتؤدي إلى نتائج  ؛الشخصية التي إذا وجدت بيئة مناسبة يمكن أن ترقى بالعمليات العقلية

 .(6، ص.245.، خير هللا، كما ورد في .22.جروان، " )أو العامل ،المجتمع

 ،والمرونة ،من الطالقة رعلى أنه: "توظيف أمثل للقدرات العقلية والفكرية التي تتميز بأكبر قداإلبداع اإلداري  كما عرف

أساليب  أو ،أو أفكار ،والقدرة على تحليلها بما يؤدي إلى تكوين ترابطات واكتشاف عالقات ،للمشكالت والحساسية ،واألصالة

  (.122، ص.243.الزامل، ، كما ورد في 224.)الشمري،  "عمل جديدة داخل المنظمات اإلدارية
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نهج أو أسلوب عمل جديد  واستحداثعلى أنه: "القدرة على التغيير والتجديد  آخرفي تعريف اإلداري  اإلبداع وجاء

" يئة المحيطةمع الب تتالءمبوسائل جديدة وحديثة  واستخدامهوالحساسية للمشكالت،  ،واألصالة ،يتميز بأكبر قدر ممكن من الطالقة

 (.1.، ص...2.)المحمادي، 

 اإلداري لإلبداع األساسية عناصرال

من خالل تلك العناصر، ومن أبرز تلك العناصر كما  للقدرات اإلبداعية عناصر ومكونات أساسية ال يمكن قياسها إال

( في دراستها )األصالة، والطالقة، والمرونة، والحساسية للمشكالت، وقبول المخاطرة، والقدرة على 246.وصفتها )التويجري، 

ي مجال أجريت فالتحليل، والخروج عن المألوف(. ويمكن تفسير تلك العناصر كما وردت في البحوث والدراسات السابقة التي 

 اإلبداع اإلداري:

عما  التجديد أو االنفراد باألفكار، والخروج، ويقصد بها باإلبداع والتفكير اإلبداعي وهي من أكثر العناصر ارتباطًااألصالة:  .أ

 (.423، ص...2.)المغيرية وآخرون،  شيوعها بقلةالفكرة ، وتزداد درجة أصالة عند اآلخرين هو مألوف وشائع

ومن أنواعها الطالقة اللفظية، والفكرية،  أو استعماالت جديدة وبسرعة معينة "خلق أفكارالقدرة على وتعني : الطالقة .ب

 (.42، ص.244.والتعبيرية" )حسين، 

وتعني القدرة على "توليد أفكار متنوعة والتحول من نوع معين من الفكر إلى نوع آخر عند االستجابة لموقف : المرونة .ج

، 246.الجانب النوعي لإلبداع" )كفروني، في ير الحالة الذهنية بتغير الموقف، وتتمثل المرونة يى تغمعين، أي القدرة عل

 (.5.ص.

ويقصد بها "أخذ زمام المبادرة في تبني األفكار واألساليب الجديدة، والبحث عن حلول لها في الوقت نفسه الذي المخاطرة:  .د

ناتجة عن األعمال التي يقوم بها، ولديه االستعداد لتحمل المسؤوليات المترتبة يكون فيه الفرد على استعداد لتحمل المخاطرة ال

 (.121، ص.243.على ذلك" )الزامل، 

م صورة حية لها، وتحليلها تحلياًل مفصاًل، ويقصد بها "القدرة على إيجاد المعلومات وتجميعها ورسالقدرة على التحليل:  .ه

 (.411، ص.2.2.عبيد، مهارات حل المشكالت" ) ويطلق عليها أيًضا

على رؤية المشكالت المتشابكة في الموقف الواحد، وإدراك ما ال يدركه اآلخرون ويقصد بها القدرة الحساسية للمشكالت:  .و

 (. 24، ص.242.من األخطاء ونواحي القصور )العلوان، 

ويقصد بها القدرة على "التحرر من النزعة التقليدية والتطورات الشائعة، والقدرة على التعامل مع الخروج عن المألوف:  .ز

  .(12، ص.242.)العلوية، األنظمة الجامدة وتطويعها لواقع العمل، ويتطلب ذلك شجاعة كافية" 

 مستويات اإلبداع اإلداري

(، و)الفاضل، 246.(، و)ساعد، 226.)جلدة وعبوي، دراسة مثل  أشارت العديد من البحوث والدراسات السابقة

كما هو موضح في الشكل مستويات داخل المنظمات  ةفي ثالث يظهراإلداري  أن اإلبداعإلى  ،( وغيرها من الدراسات242.

 :اآلتي
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 (: مستويات اإلبداع اإلداري في المنظمات1الشكل رقم )

 

 ين  الباحثُ المصدر: صمم بواسطة 

ويتم التوصل إليه من قبل أحد اإلفراد ممن يمتلكون ، وهو اإلبداع الذي ينسب إلى الفرد المبدععلى مستوى الفرد: اإلبداع  .أ

 قدرات وسمات إبداعية.

 ويتم التوصل إليه ،داخل المنظمة المبدعينوهو اإلبداع الذي ينسب إلى مجموعة من األفراد  على مستوى الجماعة:اإلبداع  .ب

   بالسمات والقدرات اإلبداعية. يتمتعونالجماعة ممن من قبل 

 ، ويتم التوصل إليه عن طريق أعضاء المنظمةوهو اإلبداع الذي ينسب إلى المنظمة بشكل عام على مستوى المنظمة:اإلبداع  .ج

  .جميعهم

 : األداء الوظيفيثانيًا

 مفهوم األداء الوظيفي

مصدر الفعل أدى. وأدى الشيء أي قام به، وهو ترجمة للمصطلح األداء "يتضح من المعاجم أن : التعريف اللغوي لألداء

 (.2.، ص.242.)وهيبة،  "الذي يعني تأدية عمل معين (to perfume)والمشتق من الفعل  (performance)اإلنجليزي 

وجاء في (، 43، ص.242.أما المفهوم االصطالحي لألداء: هو "اإلنجاز الفعلي للقدرات الكامنة لدى الفرد" )زكرياء، 

مفهوم آخر على أنه: "مجموعة السلوكيات والتصرفات التي يظهر بها العمال أثناء تأدية أعمالهم التي تظهر بدورها مقدار التحسن 

 (.2، ص.242.الذي يطرأ على أسلوبهم في أداء ذلك العمل" )يعقوب، 

 فراد في منظمة وفقًا لسلطة الشخصاألداء هو الشيء الذي يمكن أن يحققه الفرد أو مجموعة من األ"بمعنى آخر، 

 . )(Omar et al, 2020 "لتحقيق أهداف المنظمة بطريقة مشروعة دون انتهاك أي قواعد وااللتزام باآلداب واألخالق ومسؤوليته

وناتج عن تفاعل ثالث عوامل وهي  ، وهوحصيلة الجهد المبذول من قبل األفرادكما ُعرف األداء الوظيفي على أنه: "

 (.42، ص.2.4.، رميتة) "الفرد وقدرته ومستوى إدراكه دافعية

ي
ار

الد
 ا
ع
دا

إلب
 ا
ت

يا
تو

س
م على مستوى الفرد

على مستوى الجماعة

على مستوى المنظمة
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 لتيااألثر الصافي لجهود الفرد التي تبدأ بالقدرات وإدراك الدور أو المهام وفي تعريف آخر لألداء الوظيفي جاء بأنه: "

 (.56، ص.2.4.، صالح الدين" )وإتمامها إلى درجة تحقيق المهام المكونة لوظيفة الفرد تشير

 األداء الوظيفيمحددات 

مزيج بين جهد الفرد المبذول إلنجاز العمل، والمهارات التي يتمتع بها الفرد،  يتضمن األداء الوظيفي ثالثة محددات وهي

 .(2.، ص.2.2.)بريك،  دراكه لما يقوم به الفرد في المنظمة التي يعمل بهاإومدى 

 وهو يعكس درجة انسجام الفرد ألداء عمله، فالجهد المبذول يمثل حقيقة درجة دافعية الفرد ألداء عمله. الجهد المبذول: .أ

 قدرات الفرد وخبراته السابقة التي تحدد درجة فعالية الجهد المبذول. تمثل القدرات والخصائص الفردية: .ب

ون منها عمله، وعن الكيفية التي ينبغي أن يمارس يعني تصوراته وانطباعاته عن األنشطة التي يتك إدراك الفرد لوظيفته: .ج

 (..3ص.، 246.)جبريل، بها دوره في المنظمة 

 عناصر األداء الوظيفي

 (: 2.4.، دخوشها )تيتكون األداء الوظيفي من أربعة عناصر أساسية ذكر

 ها.والمجاالت المرتبطة ب ،والمعرفة الفنية ،المهارة المهنيةالخلفية العامة عن الوظيفة، وتشمل المعرفة بمتطلبات العمل:  .أ

 بدون أخطاء. وتسيير العمل بطريقة منظمة  دراكه العمل الذي يقوم به،وتتمثل في قدرة الفرد ومدى إنوعية العمل:  .ب

 حجم العمل المنجز في الظروف العادية.سرعة إنجاز العمل، و وتتمثل فيكمية العمل المنجز:  .ج

إنجاز األعمال في مواعيدها المحددة، وتحمل  على وقدرة الموظف ،في العملوالتفاني الجدية  وتشملالمثابرة والوثوق:  .د

 (.34)ص.من قبل المسؤولين الحاجة لإلشراف والتوجيه  دون، المسؤولية الكاملة

 األداء الوظيفي تقييمخطوات 

دارة إ األداء عملية معقدة تتداخل فيها الكثير من العوامل، لذلك يجب على مقيمي األداء، بما في ذلك رؤساء تقييمعملية 

 األداء يحقق أهدافه. تقييمتخطيط واتباع الخطوات المحددة لجعل ال، ومسؤولوهم ومشرفوهم الموارد البشرية

يذ العمل، ، وكيفية تنفوسياساته القيام به، وتحديد إجراءات العمليتم ذلك من خالل تحديد العمل المراد  تحديد العمل المطلوب: .4

لقياس كفاءة تنفيذها، وتحديد جميع جوانب الوظيفية من  ويقصد بها تحليل العمل المطلوبودراسة العمل وشروطه، 

 والمسؤوليات التي يلتزم شاغل الوظيفة بها.المسؤوليات التي تنطوي عليها الوظيفة 

معايير تقييم األداء ضرورية لنجاح عملية تقييم األداء، ألنها تشكل منصة واحدة يتم من خاللها  تعد م األداء:ييتحديد معايير تق ..

تقييم الموظفين ورؤسائهم. وتختلف معايير األداء، فبعضها يرتبط بسلوك الموظف والبعض اآلخر يرتبط بالشخصية، 

 .وإنجازاتهم وبعضها يتعلق بأداء الموظفين

تساعد هذه الخطوة في تحديد األساليب المناسبة التي ستساعد في جمع المعلومات المناسبة  در جمع بيانات التقييم:تحديد مصا .3

توجد مصادر متعددة لجمع البيانات والمعلومات الالزمة لقياس أداء الموظف، ولكل من هذه المصادر  إذلعملية التقييم، 

 إيجابيات وسلبيات.
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أحد الجوانب األساسية لسياسات تقييم األداء، فهناك طريقة  وأساليبه يعد تحديد طرق تقييم األداء تحديد طرق تقييم األداء: .1

قارنة أداء الثالثة يتم ميتم مقارنة أداء الموظف بالمعايير، والطريقة  الثانيةيتم مقارنة أداء الموظف بأداء اآلخرين، والطريقة 

  الموظف باألهداف.

 إماالسنة  أكثر من مرة في اآلخروالبعض  سنوي ًا،يتم إجراء عملية التقييم في بعض المنظمات  عادة ما تنفيذ التقييمات: .5

 فلسفة المنظمة وأهدافها من التقييم.على أساس نصف سنوي أو ربع سنوي، ويعتمد ذلك على 

فهي من أهم مراحل تقييم األداء، وهي عبارة عن مجموعة من المعلومات التي يتلقاها الفرد عن أدائه  التغذية الراجعة: .6

 تحقيقه.  له مع ما ينبغي أداؤهإلظهار نقاط قوته وضعفه، ومدى تحسنه، وما تعلمه، وهل يتناسب ونتائجه 

تقييم  ن الطعن في نتائجالفرصة للموظفي إتاحةالمختصة  اإلدارةتقييم األداء، فال بد من نظام لأي  إنشاءعند  إجراء التظلم: .3

 للشفافية والمساءلة، وضمان تحقيق العدالة والرضا بين الموظفين ائج التقييم السيئة، وذلك تعزيًزاذوي نت األداء، خصوًصا

 (.2.-42، ص.222.)أبو حطب، 

 باألداء الوظيفياإلداري  عالقة اإلبداع: ثالثًا

إن عالقة اإلبداع اإلداري باألداء الوظيفي عالقة وثيقة، فحينما يوجد نشاط إبداعي عالي فالبد من وجود أداء عالي، 

وتتضح صحة هذه المقولة داللةً من خالل ما توصلت إليه العديد من البحوث والدراسات السابقة التي أثبتت نتائج دراستها وجود 

قة مجموعة من الدراسات التي تناولت تفسير عال الباحثانء الوظيفي في المؤسسات، ويستعرض عالقة بين اإلبداع اإلداري واألدا

 اإلبداع اإلداري باألداء الوظيفي، وأبرز النتائج التي توصلت إليها:

داء واألبداع اإلداري إلالدراسات السابقة التي تناولت العالقة بين ا ا(: ملخص أبرز النتائج التي توصلت إليه1جدول رقم )

 .الوظيفي

 م
اسم الباحث / 

 السنة
 نتائج الدراسة عنوان البحث

 (223. ،)رضا 1

اإلبداع اإلداري وعالقته باألداء 

الوظيفي "دراسة تطبيقية على 

عبد األجهزة األمنية بمطار الملك 

 .الدولي بجدة" زالعزي

توجد عالقة طردية ذات داللة إحصائية بين مستوى 

اإلبداع اإلداري واألداء الوظيفي في األجهزة 

 الدولي بجدة. زعبد العزياألمنية بمطار الملك 

2 
، )العجلة

.222) 

اإلبداع اإلداري وعالقته باألداء 

الوظيفي لمديري القطاع العام 

"دراسة تطبيقية على وزارات 

 .قطاع غزة"

عالقة إيجابية ذات داللة إحصائية بين سمات توجد 

الطالقة و)األصالة،  وقدراتها الشخصية اإلبداعية

الحساسية للمشكالت، والمرونة الذهنية، والفكرية، 

االحتفاظ باالتجاه( وبين مستوى األداء الوظيفي و

 يرين العاملين بوزارات قطاع غزة.لدى المد
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3 
 ،)الجعبري

.222) 

اإلداري في تحسين دور اإلبداع 

األداء الوظيفي في الهيئات المحلية 

الفلسطينية "دراسة تطبيقية على 

 .شركة كهرباء الخليل"

أظهرت نتائج الدراسة عالقة اإلبداع اإلداري في 

 .(58%)تحسين األداء الوظيفي متدنية وبنسبة 

4 

 (242. ،)جبر

 

اإلبداع اإلداري وأثره على األداء 

تطبيقية على الوظيفي "دراسة 

مديري مدارس وكالة الغوث 

 .الدولية بقطاع غزة"

وجود عالقة طردية ذات داللة إحصائية بين 

مستوى اإلبداع اإلداري واألداء الوظيفي لدى 

 مديري مدارس وكالة الغوث في قطاع غزة.

5 
، )التويجري

.246) 

اإلبداع اإلداري وعالقته باألداء 

الوظيفي للعاملين اإلداريين في 

كلية التربية ببريدة في جامعة 

 .القصيم "دراسة ميدانية"

وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين مستوى 

اإلبداع اإلداري واألداء الوظيفي لدى العاملين 

 اإلداريين بكلية التربية ببريدة.

 (243. ،)علي 6

أثر اإلبداع اإلداري على األداء 

الوظيفي للعاملين في مؤسسات 

األعمال "دراسة مقارنه بين: 

المركب المنجمي للفوسفات بجبل 

الشركة والعنق )الجزائر(، 

التونسية لالستغالل الفوسفاتي 

المكتب الوطني و)تونس(، 

 الشريف للفوسفات )المغرب(".

داللة إحصائية لمستوى اإلبداع  ذاتهناك أثر 

اإلداري في المؤسسات الثالث محل المقارنة، على 

مستوى األداء الوظيفي للعاملين فيها، ويستخلص 

من ذلك أن كل عناصر اإلبداع اإلداري لها دور 

مهم في تحسين مستوى األداء لدى العاملين في 

 المؤسسات الثالث محل المقارنة.

7 
 ،)شعبان

.242) 

إلبداع اإلداري على األداء أثر ا

الوظيفي بالمؤسسة االقتصادية 

"دراسة حالة مؤسسة توتراجي 

 .سوفت حاسي مسعود ورقلة"

داللة إحصائية لإلبداع اإلداري  ذاتوجود أثر 

بأبعاده المختلفة على األداء الوظيفي لدى العاملين 

 بمؤسسة توتراجري سوف ورقلة.

8 

(Masa'd & 

Aljawarneh, 

2020) 

اإلبداع اإلداري واألداء الوظيفي 

"دراسة تطبيقية في جامعة 

 .جدارا"

توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين القدرات 

ل قبووالقدرة على التحليل، واإلبداعية )األصالة، 
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والمرونة العقلية( ومستوى  ،والطالقة ،المخاطر

 األداء الوظيفي بجامعة جدارا.

9 

عبد المطلب (

، وآخرون

.2.2) 

أثر اإلبداع اإلداري في رفع األداء 

الوظيفي لدى القادة اإلداريين في 

المؤسسات الحكومية بسلطنة 

 .ُعمان

وجود عالقة ارتباط قوية بين اإلبداع اإلداري 

واألداء الوظيفي لدى القادة اإلداريين بالمؤسسات 

 الحكومية في محافظة الداخلية بسلطنة ُعمان.

 :يأتي لت إليها الدراسات السابقة في الجدول السابق ماومن أبرز النتائج التي توص

 استهدفت جميع الدراسات السابقة أثر اإلبداع اإلداري على األداء الوظيفي والعالقة التي تربط بينهما. –

القدرة على والمخاطرة، والمرونة، والطالقة، واتفقت أغلب الدراسات على أن عناصر اإلبداع اإلداري وهي )األصالة،  –

ات تعبر السم ، إذالحساسية بالمشكالت، والخروج عن المألوف( لها أثر إيجابي على مستوى األداء الوظيفيوالتحليل، 

من  يرهغالشخصية اإلبداعية عن الصفات أو الخصائص التي يظهر تأثيرها في سلوك الفرد، والتي تميز الفرد المبدع عن 

بالتجديد واالنفراد، وكذلك التكيف السريع  متسمةزمنية محددة  مدةممكن من األفكار في األفراد بقدرته على طرح أكبر عدد 

مع المواقف وتغيير الحالة الذهنية بتغيير المواقف، والقدرة على اإلحساس بالمشكلة ومالحظتها والتحقق من وجودها بسرعة 

 ة والتحرر من النزعة التقليدية.تفوق غيرهم، وأخذ زمام المبادرة في تبني األفكار واألساليب الجديد

 أن مستوى اإلبداع اإلداري للعاملين في المؤسسات محل الدراسة كانت مرتفعة. إلىأشارت معظم نتائج الدراسات السابقة  –

 كما أشارت معظم نتائج الدراسات السابقة على أن مستوى األداء الوظيفي للعاملين في المؤسسات محل الدراسة كانت مرتفعة. –

عالقة بين اإلبداع اإلداري واألداء الوظيفي في المؤسسات محل الدراسة، وبذلك  أن هناكنتائج الدراسات السابقة تؤكد  أغلب –

 :اآلتييمكن ترجمة تلك العالقة على النحو 

داع لدى اإلبكلما زاد مستوى ف ،مناخ تنظيمي يشجع على االبتكار واإلبداع توفرتتجسد هذه العالقة في مدى  عالقة إيجابية:

داء بشكل إيجابي على مستوى األ انيؤثر وجودته فعالية مستوى اإلبداع اإلداريأي أن  ؛زاد مستوى األداء ،العاملين أو الموظفين

 الوظيفي لدى العاملين.

 ناجح إلى أداء الوصول على في رفع من جودة القدرة يتمثلواحد مشترك  هماهدف أنيتجلى هذا االنسجام في  عالقة انسجام:

 اإلداري أو الوظيفي. المستويينومثمر على 

نه ال سبيل لتحقيق تقدم وذلك من خالل أ ،تكمن هذه العالقة في كون اإلبداع اإلداري مرتبط باألداء الوظيفي عالقة ترابط:

سرعة و ،وخلق طرق إبداعية وابتكارية جديدة مواكبة لمتطلبات العصر ،اقتصادي وتنمية اجتماعية دون مرونة في التخطيط

 تقدمه.
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 الطريقة واإلجراءات

 :منهج الدراسة

على المنهج الوصفي التحليلي في هذه الدراسة، وذلك باعتباره أكثر المناهج البحثية مالءمة لطبيعة موضوع اعتُمد 

المراد دراستها تعبيًرا كمي ًا أو كيفيً ا؛ للتوصل إلى البيانات والمعلومات من مصادرها عن الظاهرة االجتماعية يعب ر إذ إنه  ؛الدراسة

 المختلفة، ثم تحليلها وتفسيرها من أجل استخالص النتائج التي تهدف إليها هذه الدراسة.

  :مجتمع الدراسة

( موظفًا، منهم 346.البالغ عددهم ) تكون مجتمع الدراسة من جميع الموظفين العاملين بوزارة العمل في سلطنة ُعمان،ي

( حسب التقرير السنوي لقطاع الخدمة المدنية % 34( من فئة اإلناث بنسبة )213(، و)% 62( من فئة الذكور بنسبة )4233)

 (.2.، ص.2.4.م )وزارة العمل، 2.4.الصادر من وزارة العمل في سبتمبر 

 :عينة الدراسة

د  ( 333)ُوزعت (، وبذلك Krejcie & Morgan, 1970معادلة كريجسي ومورجان )حجم عينة الدراسة باستخدام ُحد 

( من مجتمع الدراسة، وتم %1..4استبانة بطريقة عشوائية على عينة الدراسة من مختلف التقسيمات اإلدارية بالوزارة بنسبة )

 استرجاع جميع االستبانات.

 :أداة الدراسة

السابقة التي أجريت في مجال اإلبداع اإلداري واألداء الوظيفي، اعتمدت بعد الرجوع إلى األدب النظري والدراسات 

لجمع البيانات والمعلومات الالزمة من أفراد عينة الدراسة، وتكونت أداة الدراسة  كونها أداة على االستبانةالحالية الدراسة 

 ثالثة أجزاء: فيبصورتها النهائية 

 الجنس، والعمر، والمؤهل العلمي، والمستوى الوظيفي، وسنوات بالبيانات الديمغرافية لعينة الدراسة ) يتعلق األول: الجزء

  .(الخدمة

 ( فقرة موزعة 35بالعبارات الخاصة لقياس المتغير المستقل )اإلبداع اإلداري( وبلغ مجموعها الكلي ) يتعلق الثاني: الجزء

بعض الفقرات من الدراسات السابقة، وإعــادة صياغـتها اقتُبست ( فقرات، التي 5) ( أبعاد وكل بُعد تندرج تحته3ى )عل

(، ودراسة 222.، (، ودراسة )العجلة223. ،ومن ضمن تلك الدراسات دراسة )رضالتتناسـب مع أهـداف الدراسة الحالية، 

 ،(، ودراسة )علي246.، (، ودراسة )التويجري245.، (، ودراسة )واعر242. ،(، ودراسة )جبر222. ،)الجعبري

 (.242. ،(، ودراسة )شعبان243.

 اقتبست ( فقرة، 5.تتعلق بالعبارات الخاصة لقياس المتغير التابع )األداء الوظيفي( وبلغ مجموعها الكلي ) الثالث: الجزء

ن تلك الدراسات ومن ضمبعض الفقرات من الدراسات السابقة، وإعــادة صياغـتها لتتناسـب مع أهـداف الدراسة الحالية، 

(، ودراسة 246.، (، ودراسة )التويجري222. ،(، ودراسة )الجعبري222.، (، ودراسة )العجلة223. ،دراسة )رضا

 (.242. ،(، ودراسة )شعبان243. ،)علي
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( الخماسي، وكان معيار الحكم على Likertباستخدام مقياس ليكرت ) ين الثاني والثالثالجزئكما تمت اإلجابة على 

و أمحايد، أو موافق، أو )موافق بشدة،  حسب اآلتي: اإلبداع اإلداري واألداء الوظيفي لدى موظفي وزارة العمل في سلطنة ُعمان

ا )من  وتم استخدام المعيار اآلتي للحكم على النتائج:غير موافق بشدة(، أو غير موافق،  منخفضة و، (4.32إلى  4منخفضة جد ً

ا )من و(، 1.42إلى  3.12مرتفعة )من و (،3.32إلى  62..من )محايد و(، 52..إلى  422)من   (.5إلى  2..1مرتفعة جد ً

 :صدق األداة

يعد الصدق من األمور المطلوب توفرها في األداة لبيان مدى قدرة كل فقرة من فقراتها على قياس ما وضعت لقياسه، 

 ،الخبراء والمحكمين ممن يحملون درجة الدكتوراهوللتحقق من صدق األداة، عرضت االستبانة على مجموعة متنوعة من 

والماجستير ذوي الخبرة واالختصاص في مجاالت اإلدارة التربوية، واإلرشاد، ومناهج وطرق التدريس، وقد عادت االستبانات 

ء التعديالت المحكمة جميعها، بإجماع المحكمين على صدقها، ومالءمتها لقياس المحاور التي وضعت من أجلها، وذلك بعد إجرا

 المناسبة في ضوء مالحظات المحكمين وتوجيهاتهم، إما بالحذف، أو اإلضافة، أو إعادة الصياغة، أو إعادة الترتيب.

 :ثبات األداء

 تم استخدام معامل ألفا كرو نباخ الستخراج معامل الثبات والجدول اآلتي يوضح ذلك:

 .االستبانة(: معامالت الثبات تبًعا لمحاور 2جدول رقم )

 قيمة ألفا كرو نباخ عدد الفقرات المحاور الفرعية المحور

 اإلبداع اإلداري

 2.33 5 األصالة

 .2.2 5 الطالقة

 2.32 5 المرونة

 2.23 5 المخاطرة

 2.22 5 القدرة على التحليل

 2.21 5 الحساسية للمشكالت

 2.22 5 الخروج عن المألوف

 2.25 35 اإلداريالثبات الكلي لإلبداع 

 2.25 5. الثبات الكلي لألداء الوظيفي األداء الوظيفي

 لـووفقًا (، 25.2(، والثبات العام لألداء الوظيفي )0.95اإلداري ) لإلبداعالثابت العام معامل ( أن .يوضح الجدول )

)Cronbach, 1951( ( وكلما 2.2إلى  2.3( وأفضل قيمة تتراوح بين )2.6معامل کرونباخ ألفا هي )لقيمة مقبولة  أصغر فإن

النتائج المبينة في الجدول تشير إلى أن قيمة  فإن ، وبذلككان ذلك أفضل على أال تصل للواحد الصحيح (2.2)زادت قيمته عن 

 کرونباخ للمقياس المستخدم في الدراسة تتمتع بقيمة ثبات عالية.معامل ألفا 
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  :عرض النتائج وتحليلها

السؤال الرئيس: ما مدى تأثير اإلبداع اإلداري على األداء الوظيفي لدى موظفي وزارة العمل في سلطنة  عنولإلجابة 

 (. Smart PLS( الحزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية وبرنامج )SPSSببرنامج ) الباحثان  استعان ُعمان ، 

 Principal( وتحليل المكونات الرئيسية )Factor Analysisالعاملي ) تقنية التحليلوبذلك تم استخدام 

Components Analysis للمتغير المستقل اإلبداع اإلداري والمتغير التابع األداء الوظيفي عن طريق برنامج التحليل )

 (، وجاءت النتائج حسب اآلتي: SPSSاإلحصائي )

 ( Independent Variablesالمتغير المستقل: اإلبداع اإلداري )

 المتغير األول: األصالة

 هي:( عوامل، 5ل: األصالة باستعمال )المتغير األوق يس  لقد

– a1أنجز ما يسند إلي من أعمال بأسلوب متجدد :. 

– a2لدي القدرة على إنشاء أفكار إبداعية لم يسبق إليها أحد :. 

– a3وتقليدهم : أتجنب تكرار اآلخرين في طرق حل المشكالت. 

– a4أبادر بطرح أفكار مستقلة بعيدة عن التبعية والتقليد :. 

– a5القدرة على تطوير األفكار التقليدية واستخدامها بطريقة حديثة ومتطورة :. 

راك المتمثل في عنصر األصالة، وجود نسبة اشت، ة الخمسة للمتغير المستقل األولل المكونات الرئيسأظهرت نتائج تحلي

ا )( ضa3العامل الثالث ) لالستغناء  الباحثان  دفع (، مما 2.5وهي ) ،( وهي قيمة أقل من الحد األدنى للقيمة المقبولة25..2ئيلة جد ً

 .عن هذا التحليل التي أسفرت( عناصر فقط. يبين الجدول أسفله النتائج 1ة بـ )نه وإعادة تحليل المكونات الرئيسع

 .األصالة :ة للمتغير المستقل األولالعاملي وتحليل المكونات الرئيس النتائج النهائية للتحليل (:3رقم )جدول 

Component 

 )المكونات(

Communalities 

 )اشتراكات العوامل(

ITEMS 

 )العامل(

2 1  

 0.681 0.464 a1 

 0.689 0.475 a2 

 0.819 0.670 a4 

 0.805 0.648 a5 

 

2.256 Eigenvalue )الجذر الكامن( 

56.403 % of variance explained )نسبة التباين( 
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0.740 Cronbach’s Alpha )معامل ألفا كرومباخ( 

0.694   KMO )اختبار كفاية العينة( 

0.00 Bartlett’s Test of sphericity ( Sig) 

لت النتائج التي  في الجدول أعاله تبين أن تقنية أُدرجت والتي  ،(SPSSعن طريق برنامج التحليل اإلحصائي )ُحص 

 ت( بلغKMOعلى العوامل المكونة للمتغير المستقل األصالة، أسفرت عن قيمة مرتفعة الختبار )طُبقت التحليل العاملي التي 

ة حجم العين مالءمة(، مما يدل على 2.5وهي ) ،( وهي قيمة أكبر من الحد األدنى للقيمة المقبولة لكفاية العينة2.621قيمتها )

(، الذي يدل على رفض الفرضية الصفرية الرافضة لوجود Bartlettهي قيمة متوافقة مع اختبار ) وكذلك ،للتحليل العاملي

 (.sig=0.000االرتباطات بين المتغيرات )

فردية  نسبة اشتراك بلغت أقلفي مجموعة واحدة، ُحصرت في تغير األصالة فقد  اأما فيما يخص العوامل األكثر تأثيرً 

(، وقيمة %56.123(، فيما بلغ مجمل نسب اشتراكاتها )2.5وهي ) ،( وهي قيمة أكبر من الحد األدنى للقيمة المقبولة2.624)

 ( وهي قيمة أكبر من الحد األدنى للقيمة المقبولة وهي الواحد.  56...معيار الجذر الكامن )

( 2.312مته بالنسبة للعوامل المكونة لألصالة )تبلغ قي االستبانة( الذي يقيس ثبات Cronbach’s Alphaأما معامل )

 فيما بينها وتقيس نفس البعد. يبين أن العناصر مرتبطة ارتباطًا وطيًدا (، مما2.32وهي قيمة موجبة تفوق )

 الطالقة المتغير الثاني:

 هي:( عوامل، 5ي: الطالقة باستعمال )المتغير الثانق يس  لقد

– b1 العمل مشكالت: القدرة على طرح األفكار والحلول السريعة لمواجهة. 

– b2القدرة على إنتاج أكبر عدد من األفكار حول مشكلة معينة خالل مدة معقولة :. 

– b3القدرة على التعبير عن أفكاري بطالقة وصياغتها بعبارات سهلة ومفيدة :. 

– b4من أفكار مبدعة : لدي الطالقة الفكرية على إقناع اآلخرين بما لدي. 

– b5لدي القدرة على التفكير السريع في الظروف الطارئة :. 

 .الطالقة :ة للمتغير المستقل الثانيالعاملي وتحليل المكونات الرئيس النتائج النهائية للتحليل (:4جدول رقم )

Component 

 )المكونات(

Communalities 

 )اشتراكات العوامل( 

ITEMS 

 )العامل(

2 1   

 0.783 0.613 b1 

 0.778 0.605 b2 

 0.789 0.622 b3 

 0.732 0.536 b4 
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 0.737 0.544 b5 

 

2.919 Eigenvalue )الجذر الكامن( 

58.377 % of variance explained )نسبة التباين( 

0.820 Cronbach’s Alpha )معامل ألفا كرومباخ( 

0.810   KMO )اختبار كفاية العينة( 

0.000 Bartlett’s Test of sphericity ( Sig) 

لت النتائج التي  في الجدول أعاله تبين أن تقنية أُدرجت والتي  ،(SPSSعن طريق برنامج التحليل اإلحصائي )ُحص 

ا الختبار )طُبقت التحليل العاملي التي   تبلغ( KMOعلى العوامل المكونة للمتغير المستقل الطالقة، أسفرت عن قيمة مرتفعة جد ً

حجم العينة  مالءمة(، مما يدل على 2.5( وهي قيمة أكبر من الحد األدنى للقيمة المقبولة لكفاية العينة وهي )2.242قيمتها )

(، الذي يدل على رفض الفرضية الصفرية الرافضة لوجود Bartlettهي قيمة متوافقة مع اختبار ) ، وكذلكللتحليل العاملي

 (.sig=0.000االرتباطات بين المتغيرات )

دية نسبة اشتراك فر أقلفي مجموعة واحدة، وبلغ ُحصرت وفيما يخص العوامل األكثر تأثيراً في تغير الطالقة فقد 

(، وقيمة %52.333(، فيما بلغ مجمل نسب اشتراكاتها )2.5( وهي قيمة أكبر من الحد األدنى للقيمة المقبولة وهي ).2.33)

 مة أكبر من الحد األدنى للقيمة المقبولة وهي الواحد.  ( وهي قي242..معيار الجذر الكامن )

( 2.2.2( الذي يقيس ثبات االستبيان بلغ قيمته بالنسبة للعوامل المكونة للطالقة )Cronbach’s Alphaأما معامل )

 فيما بينها وتقيس نفس البعد. ة ارتباطًا وطيًدا(، مما يبين أن العناصر مرتبط2.32وهي قيمة موجبة تفوق )

 المتغير الثالث: المرونة

 ( عوامل، هي:5المتغير الثالث: المرونة باستعمال ) لقد ق يس

– c1أتقبل الرأي المخالف لرأيي لالستفادة منه :. 

– c2أحرص على إحداث التغيير في أساليب العمل بين فترة وأخرى :. 

– c3أقتنع بعدم صحته. : أقوم بتغيير موقفي عندما 

– c4 السريع مع مختلف الظروف والحاالت أثناء أدائي للعمل: القدرة على التكيف. 

– c5لمصلحة العمل ة في تطبيق األنظمة الجديدة وفقًا: لدي المرون. 

ة الخمسة للمتغير المستقل الثالث والمتمثل في عنصر المرونة، أسفرت على وجود نسبة نتائج تحليل المكونات الرئيس

نه، ع االستغناء ألزم(، مما 2.5وهي ) ،وهي قيمة أقل من الحد األدنى للقيمة المقبولة (2.156( ضئيلة )c2اشتراك العامل الثاني )

 .عن هذا التحليل التي أسفرت( عناصر فقط. يبين الجدول أسفله النتائج 1ة بـ )وإعادة تحليل المكونات الرئيس
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 .المرونة :للمتغير المستقل الثالثة حليل المكونات الرئيسالنتائج النهائية للتحليل العاملي وت (:5جدول رقم )

Component 

 )المكونات(

Communalities 

 )اشتراكات العوامل( 

ITEMS 

 )العامل(

2 1  

 0.751 0.563 c1 

 0.678 0.460 c3 

 0.815 0.664 c4 

 0.805 0.647 c5 

 

2.334 Eigenvalue )الجذر الكامن( 

58.348 % of variance explained )نسبة التباين( 

0.760 Cronbach’s Alpha )معامل ألفا كرومباخ( 

0.737   KMO )اختبار كفاية العينة( 

0.000 Bartlett’s Test of sphericity ( Sig) 

لت النتائج التي  في الجدول أعاله تبين أن تقنية أُدرجت والتي  ،(SPSSعن طريق برنامج التحليل اإلحصائي )ُحص 

 ت( بلغKMOعلى العوامل المكونة للمتغير المستقل المرونة، أسفرت عن قيمة مرتفعة الختبار )طُبقت التحليل العاملي التي 

 حجم العينة مالءمة(، مما يدل على 2.5( وهي قيمة أكبر من الحد األدنى للقيمة المقبولة لكفاية العينة وهي )2.333قيمتها )

(، الذي يدل على رفض الفرضية الصفرية الرافضة لوجود Bartlettهي قيمة متوافقة مع اختبار ) ، وكذلكللتحليل العاملي

 (.sig=0.000االرتباطات بين المتغيرات )

ردية نسبة اشتراك ف أقلفي مجموعة واحدة، وبلغ ُحصرت في تغير المرونة، فقد  وفيما يخص العوامل األكثر تأثيًرا

(، وقيمة %52.312(، فيما بلغ مجمل نسب اشتراكاتها )2.5( وهي قيمة أكبر من الحد األدنى للقيمة المقبولة وهي )2.632)

 ( وهي قيمة أكبر من الحد األدنى للقيمة المقبولة وهي الواحد.  331..معيار الجذر الكامن )

( 2.362النسبة للعوامل المكونة للمرونة )ب الذي يقيس ثبات االستبيان بلغ قيمته( Cronbach’s Alphaأما معامل )

 فيما بينها وتقيس نفس البعد. يبين أن العناصر مرتبطة ارتباطًا وطيًدا (، مما2.32وهي قيمة موجبة تفوق )

 المتغير الرابع: المخاطرة

 هي:( عوامل، 5: المخاطرة باستعمال )المتغير الرابعلقد ق يس 

– d1 جديدة في العمل حتى لو كان هناك احتمال لفشلها: لدي الرغبة في تجربة أساليب.  

– d2أتحمل مسؤولية ما أقوم به من أعمال ولدي االستعداد لمواجهة النتائج المترتبة عن ذلك :. 

– d3أمتلك مهارة العمل ضمن فريق تسوده روح المجازفة وتحمل المخاطر :. 
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– d4القدرة على تحمل المسؤولية في حالة حدوث المخاطر :. 

– d5قبل الفشل باعتباره التجربة التي تسبق النجاح: أت. 

ة الخمسة للمتغير المستقل الرابع المتمثل في المخاطرة، وجود نسبة اشتراك العامل هرت نتائج تحليل المكونات الرئيسأظ

وإعادة تحليل  ،عنه أوجب االستغناء(، مما 2.5( وهي قيمة أقل من الحد األدنى للقيمة المقبولة وهي )2.142( ضئيلة )d1األول )

 .التي أسفرت عن هذا التحليل ( عناصر فقط. يبين الجدول أسفله النتائج1ة بـ )المكونات الرئيس

 .المخاطرة :ة للمتغير المستقل الرابعالعاملي وتحليل المكونات الرئيس النتائج النهائية للتحليل (:6جدول رقم )

Component 

 )المكونات(

Communalities 

 )اشتراكات العوامل( 

ITEMS 

 )العامل(

2 1  

 0.851 0.724 d2 

 0.827 0.685 d3 

 0.898 0.807 d4 

 0.718 0.516 d5 

 

2.731 Eigenvalue )الجذر الكامن( 

68.275 % of variance explained )نسبة التباين( 

0.842 Cronbach’s Alpha )معامل ألفا كرومباخ( 

0.794   KMO )اختبار كفاية العينة( 

0.000 Bartlett’s Test of sphericity ( Sig) 

 

والتي أُدرجت في الجدول أعاله تبين أن تقنية التحليل  ،(SPSSالنتائج التي ُحصلت عن طريق برنامج التحليل اإلحصائي )

قيمتها  ت( بلغKMOالعاملي التي طُبقت على العوامل المكونة للمتغير المستقل المخاطرة، أسفرت عن قيمة مرتفعة الختبار )

حجم العينة للتحليل  ءمةمال(، مما يدل على 2.5( وهي قيمة أكبر من الحد األدنى للقيمة المقبولة لكفاية العينة وهي )2.321)

(، الذي يدل على رفض الفرضية الصفرية الرافضة لوجود االرتباطات Bartlettهي قيمة متوافقة مع اختبار ) وكذلك ،العاملي

 (.sig=0.000بين المتغيرات )

( 2.342تراك فردية )نسبة اش أقلفي مجموعة واحدة، وبلغ ُحصرت فقد  ،في تغير المخاطرة يخص العوامل األكثر تأثيًرا وفيما

(، وقيمة معيار % 35..62(، فيما بلغ مجمل نسب اشتراكاتها )2.5وهي قيمة أكبر من الحد األدنى للقيمة المقبولة وهي )

 ( وهي قيمة أكبر من الحد األدنى للقيمة المقبولة وهي الواحد.334..الجذر الكامن )

http://www.ajrsp.com/


 م 2022-5-5| تأريخ اإلصدار:  لسابع والثالثونالمجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار ا

     

 

   www.ajrsp.com                                                                                                                    369 

 ISSN: 2706-6495 

 
قيمته بالنسبة للعوامل المكونة للمخاطرة  فقد بلغت( الذي يقيس ثبات االستبيان Cronbach’s Alphaأما معامل )

 فيما بينها وتقيس نفس البعد. ا يبين أن العناصر مرتبطة ارتباطًا وطيًدا(، مم2.32( وهي قيمة موجبة تفوق ).2.21)

 المتغير الخامس: القدرة على التحليل

 هي:( عوامل، 5حليل باستعمال )لى التالمتغير الخامس: القدرة ع لقد ق يس

– e1أستطيع المزج بين وجهات النظر المختلفة لتوليد أفكار جديدة :. 

– e2لدي القدرة على إدراك العالقة بين األشياء وتفسيرها والمقارنة بينها :. 

– e3 عند مواجهة أي مشكلةوتنظيمها : أتمتع بقدرة تبسيط األفكار. 

– e4المختلفة ل: لدي القدرة على تحليل مهام العم. 

– e5في مهام العمل وتحليلها : لدي القدرة في استنتاج البيانات. 

 .حليلالقدرة على الت :ة للمتغير المستقل الخامسالعاملي وتحليل المكونات الرئيس النتائج النهائية للتحليل (:7جدول رقم )

Component 

 )المكونات(

Communalities 

 )اشتراكات العوامل( 

ITEMS 

 )العامل(

2 1  

 0.775 0.601 e1 

 0.813 0.661 e2 

 0.838 0.703 e3 

 0.846 0.715 e4 

 0.830 0.690 e5 

 

3.370 Eigenvalue )الجذر الكامن( 

67.396 % of variance explained )نسبة التباين( 

0.878 Cronbach’s Alpha )معامل ألفا كرومباخ( 

0.863   KMO )اختبار كفاية العينة( 

0.000 Bartlett’s Test of sphericity ( Sig) 

 

في الجدول أعاله تبين أن تقنية أُدرجت والتي  ،(SPSSعن طريق برنامج التحليل اإلحصائي )ُحصلت النتائج التي 

اطُبقت التحليل العاملي التي  ختبار ال على العوامل المكونة للمتغير المستقل القدرة على التحليل، أسفرت عن قيمة مرتفعة جد ً

(KMOبلغ )مالءمة(، مما يدل على 2.5( وهي قيمة أكبر من الحد األدنى للقيمة المقبولة لكفاية العينة وهي )2.263قيمتها ) ت 
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(، الذي يدل على رفض الفرضية الصفرية الرافضة Bartlettهي قيمة متوافقة مع اختبار ) ، وكذلكحجم العينة للتحليل العاملي

 (.sig=0.000ن المتغيرات )لوجود االرتباطات بي

سبة اشتراك ن أقلفي مجموعة واحدة، وبلغ ُحصرت في تغير القدرة على التحليل فقد  وفيما يخص العوامل األكثر تأثيًرا

(، %63.326(، فيما بلغ مجمل نسب اشتراكاتها )2.5( وهي قيمة أكبر من الحد األدنى للقيمة المقبولة وهي )2.335فردية )

 ( وهي قيمة أكبر من الحد األدنى للقيمة المقبولة وهي الواحد.3.332لجذر الكامن )وقيمة معيار ا

قيمته بالنسبة للعوامل المكونة للقدرة على  فقد بلغت( الذي يقيس ثبات االستبيان Cronbach’s Alphaأما معامل )

 وتقيس نفس البعد. ،فيما بينها اطًا وطيًداأن العناصر مرتبطة ارتب (، مما يبين2.32( وهي قيمة موجبة تفوق )2.232التحليل )

 المتغير السادس: الحساسية للمشكالت

 هي:( عوامل، 5ة للمشكالت باستعمال )المتغير السادس: الحساسيولقد ق يس 

– f1قبل حدوثها بمشكالت العمل واستشعارها : التنبؤ. 

– f2يمكنني الربط بين المشكالت في العمل ومسبباتها :. 

– f3 كثير من األحيان توقع الحل لمشكالت العمل: أستطيع في. 

– f4أمتلك رؤية دقيقة الكتشاف المشكالت التي يعاني منها اآلخرون في العمل :. 

– f5أمتلك القدرة على اكتشاف األخطاء ونواحي الضعف والقصور :. 

 .مشكالتالحساسية لل :ل السادسة للمتغير المستقالعاملي وتحليل المكونات الرئيس النتائج النهائية للتحليل (:8جدول رقم )

Component 

 )المكونات(

Communalities 

 )اشتراكات العوامل( 

ITEMS 

 )العامل(

2 1  

 0.699 0.489 f1 

 0.826 0.682 f2 

 0.822 0.675 f3 

 0.801 0.641 f4 

 0.767 0.589 f5 

 

3.076 Eigenvalue )الجذر الكامن( 

61.515 % of variance explained )نسبة التباين( 

0.836 Cronbach’s Alpha )معامل ألفا كرومباخ( 

0.830   KMO )اختبار كفاية العينة( 

0.000 Bartlett’s Test of sphericity ( Sig) 

http://www.ajrsp.com/


 م 2022-5-5| تأريخ اإلصدار:  لسابع والثالثونالمجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار ا

     

 

   www.ajrsp.com                                                                                                                    371 

 ISSN: 2706-6495 

 
في الجدول أعاله تبين أن تقنية أُدرجت ( والتي SPSSعن طريق برنامج التحليل اإلحصائي )ُحصلت النتائج التي 

ا الختبار طُبقت التحليل العاملي التي  على العوامل المكونة للمتغير المستقل الحساسية للمشكالت، أسفرت عن قيمة مرتفعة جد ً

(KMOبلغ )الئمة (، مما يدل على م2.5( وهي قيمة أكبر من الحد األدنى للقيمة المقبولة لكفاية العينة وهي )2.232قيمتها ) ت

(، الذي يدل على رفض الفرضية الصفرية الرافضة Bartlettهي قيمة متوافقة مع اختبار ) ، وكذلكحجم العينة للتحليل العاملي

 (.sig=0.000لوجود االرتباطات بين المتغيرات )

نسبة  لقأ تفي مجموعة واحدة، وبلغُحصرت في تغير الحساسية للمشكالت فقد  وفيما يخص العوامل األكثر تأثيًرا

 64.545(، فيما بلغ مجمل نسب اشتراكاتها )2.5( وهي قيمة أكبر من الحد األدنى للقيمة المقبولة وهي )2.622اشتراك فردية )

 ( وهي قيمة أكبر من الحد األدنى للقيمة المقبولة وهي الواحد.3.236(، وقيمة معيار الجذر الكامن )%

قيمته بالنسبة للعوامل المكونة للحساسية  فقد بلغت االستبانةبات ( الذي يقيس ثCronbach’s Alphaأما معامل )

 عد.وتقيس نفس الب ،فيما بينها ارتباطًا وطيًدا(، مما يبين أن العناصر مرتبطة 2.32( وهي قيمة موجبة تفوق )2.236للمشكالت )

 المتغير السابع: الخروج عن المألوف

 هي:( عوامل، 5عن المألوف باستعمال )المتغير السابع: الخروج  ق يس لقد

– g1أفضل األعمال االبتكارية أكثر من األعمال الروتينية :. 

– g2 المشكالت: أحرص على تقديم أفكار وحلول لم يسبق تقديمها عند مواجهة. 

– g3أشعر بالملل من تكرار اإلجراءات النمطية التقليدية في إنجاز العمل :. 

– g4ة والتصورات الشائعة في التفكير والتعبير: التحرر من النزعة التقليدي. 

– g5القدرة على التعامل مع األنظمة الجامدة وتطويعها لواقع العمل :. 

وجود  نعة الخمسة للمتغير المستقل السابع المتمثل في الخروج عن المألوف، أسفرت نتائج تحليل المكونات الرئيس

 ألزم االستغناء(، مما 2.5( وهي قيمة أقل من الحد األدنى للقيمة المقبولة وهي )2.131( ضئيلة )g5نسبة اشتراك العامل الخامس )

 .التي أسفرت عن هذا التحليل يبين الجدول أسفله النتائجو( عناصر فقط. 1ة بـ )، وإعادة تحليل المكونات الرئيسعنه

 .لوفالخروج عن المأ :ة للمتغير المستقل السابعالعاملي وتحليل المكونات الرئيس النتائج النهائية للتحليل (:9جدول رقم )

Component 

 )المكونات(

Communalities 

 )اشتراكات العوامل( 

ITEMS 

 )العامل(

2 1  

 0.806 0.650 g1 

 0.757 0.573 g2 

 0.760 0.577 g3 

 0.815 0.664 g4 
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2.463 Eigenvalue )الجذر الكامن( 

61.587 % of variance explained )نسبة التباين( 

0.789 Cronbach’s Alpha )معامل ألفا كرومباخ( 

0.737   KMO )اختبار كفاية العينة( 

0.000 Bartlett’s Test of sphericity ( Sig) 

لت النتائج التي  في الجدول أعاله تبين أن تقنية أُدرجت ( والتي SPSSعن طريق برنامج التحليل اإلحصائي )ُحص 

على العوامل المكونة للمتغير المستقل الخروج عن المألوف، أسفرت عن قيمة مرتفعة الختبار طُب قت التحليل العاملي التي 

(KMOبلغ )مالءمة(، مما يدل على 2.5( وهي قيمة أكبر من الحد األدنى للقيمة المقبولة لكفاية العينة وهي )2.333قيمتها ) ت 

(، الذي يدل على رفض الفرضية الصفرية الرافضة Bartlettهي قيمة متوافقة مع اختبار ) ، وكذلكحجم العينة للتحليل العاملي

 (.sig=0.000لوجود االرتباطات بين المتغيرات )

بة نس أقلفي مجموعة واحدة، وبلغ ُحصرت في تغير الخروج عن المألوف فقد  وفيما يخص العوامل األكثر تأثيًرا

 64.523(، فيما بلغ مجمل نسب اشتراكاتها )2.5( وهي قيمة أكبر من الحد األدنى للقيمة المقبولة وهي )2.353اشتراك فردية )

 ( وهي قيمة أكبر من الحد األدنى للقيمة المقبولة وهي الواحد. 163..(، وقيمة معيار الجذر الكامن )%

ات االستبيان تبلغ قيمته بالنسبة للعوامل المكونة للخروج عن المألوف ( الذي يقيس ثبCronbach’s Alphaأما معامل )

 .نفسه وتقيس البعد ،فيما بينها ا يبين أن العناصر مرتبطة ارتباطًا وطيًدا(، مم2.32( وهي قيمة موجبة تفوق )2.322)

 ( Dependent variableالمتغير التابع: األداء الوظيفي )

 هي:( عامل، 5.اء الوظيفي باستعمال )دالمتغير التابع: األلقد ق يس 

– z1أبذل الجهد الكافي إلنجاز أكبر قدر من المهام في الوقت المحدد :. 

– z2أتقيد بقواعد العمل األخالقية وإجراءاته القانونية :. 

– z3أتمتع بالجد والمثابرة في أداء العمل الموكل إلي :. 

– z4 المسؤولية: أتمتع بدرجة عالية من االستعداد الكافي لتحمل. 

– z5أتمتع بدرجة عالية من المهارات والقدرات ألداء العمل :. 

– z6أتمتع بروح المبادرة للقيام بأعمال الزمالء عند غيابهم عن العمل :. 

– z7القدرة على تقديم الخدمات المطلوبة مني بجودة عالية :. 

– z8أحرص على أداء عملي طبقاً لمعايير الجودة المطلوبة :. 

– z9 تنفيذ العمل وفقاً للخطط والبرامج المقررة: أحرص على. 

– z10أحرص على تنفيذ المهام الموكلة إلي بكفاءة وفاعلية عالية :. 

– z11أحرص على استخدام الموارد المتاحة بالشكل األمثل أثناء العمل :. 
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– z12ر الصحة والسالمة المهنية أثناء أداء العملي: ألتزم بمعاي. 

– z13التصرف في العمل : أمتلك سرعة البديهة وحسن. 

– z14القدرة على تحقيق مؤشرات األداء الوظيفي المطلوبة :. 

– z15تتوفر لدي المعرفة الكاملة بمتطلبات الوظيفة وطرق تنفيذها :. 

– z16القدرة على أداء العمل باستقاللية وبدون إشراف من اآلخرين :. 

– z17العمل : القدرة على التأقلم في استخدام التقنيات الحديثة في إنجاز. 

– z18القدرة على التصرف بعقالنية في المواقف الطارئة أثناء العمل :. 

– z19القدرة على تصحيح األخطاء وتجنب تكرارها أثناء العمل :. 

– z20لدي قابلية العمل خارج أوقات الدوام الرسمي :. 

– z21لدي القدرة على التوازن بين السرعة والدقة في إنجاز العمل :. 

– z22 اتصال جيدة مع اآلخرين في العمل: لدي مهارات. 

– z23المبادرة في مساعدة زمالء العمل في األعمال الشاقة :. 

– z24القدرة على قراءة أفكار الرئيس المباشر وتنفيذها :. 

– z25القدرة على األداء تحت ضغط العمل وإنجاز ما يوكل إلي من مهام إضافية بكل كفاءة وإتقان :. 

 .األداء الوظيفي :ة للمتغير التابعالعاملي وتحليل المكونات الرئيس النهائية للتحليلالنتائج  (:10جدول رقم )

Rotated component Matrix 

 )مصفوفة التدوير(

Communalities 

 )اشتراكات العوامل( 

ITEMS 

 )العامل(

3 2 1  

0.510   0.460 z1 

0.693   0.590 z2 

0.824   0.745 z3 

0.703   0.723 z4 

0.579   0.513 z5 

 0.726  0.711 z7 

 0.798  0.767 z8 

 0.854  0.776 z9 

 0.756  0.769 z10 

 0.732  0.729 z11 

 0.642  0.541 z12 

 0.611  0.667 z14 
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 0.588  0.537 z15 

  0.678 0.503 z16 

  0.673 0.565 z17 

  0.720 0.630 z18 

  0.603 0.392 z20 

  0.732 0.648 z21 

  0.573 0.475 z22 

  0.583 0.561 z23 

  0.705 0.553 z24 

  0.682 0.615 z25 

  

1.269 1.918 10.281 Eigenvalue )الجذر الكامن( 

 الجذر الكامن بعد التدوير 5.269 5.169 3.030

5.770 8.718 46.731 % of variance explained )نسبة التباين( 

13.775 23.496 23.949 
% Rotation of variance explained  

 )نسبة التباين بعد التدوير(

0.939 Cronbach’s Alpha )معامل ألفا كرومباخ( 

0.946   KMO )اختبار كفاية العينة( 

0.000 Bartlett’s Test of sphericity ( Sig) 

لت النتائج التي  في الجدول أعاله تبين أن تقنية أُدرجت ( والتي SPSSعن طريق برنامج التحليل اإلحصائي )ُحص 

ا الختبار طُب قت التحليل العاملي التي  على العوامل المكونة للمتغير التابع المتمثل في األداء الوظيفي، أسفرت عن قيمة مرتفعة جد ً

(KMOبلغ )مالءمة، مما يدل على (2.5( وهي قيمة أكبر من الحد األدنى للقيمة المقبولة لكفاية العينة وهي )2.216قيمتها ) ت 

(، الذي يدل على رفض الفرضية الصفرية الرافضة Bartlettهي قيمة متوافقة مع اختبار ) ، وكذلكحجم العينة للتحليل العاملي

 (.sig=0.000لوجود االرتباطات بين المتغيرات )

ثالث عشر المتغير ال لكنفي ثالث مجموعات، ُحصرت في تغير األداء الوظيفي فقد  وفيما يخص العوامل األكثر تأثيًرا

( في 2.521( قيمة )43نسبة االشتراك الفردية للعامل ) فقد بلغت ؛والتاسع عشر قد تبين وجودهم وانتماؤهم ألكثر من مجموعة

لمجموعة ( في ا.2.52( قيمة )42نسبة اشتراك العامل ) ت( في المجموعة الثانية، فيما بلغ2.555وقيمة ) ،المجموعة األولى

( في المجموعة الثانية، بينما العامل السادس قد تغيب عن جميع المجموعات، مما دفعنا الستبعادها وإعادة 2.522األولى وقيمة )

حصلنا على النتائج المدرجة في الجدول أعاله التي تبين أن أقل نسبة اشتراك فردية في المجموعة األولى التي  وعليهاالختبار، 

(، 2.5( وهي قيمة أكبر من الحد األدنى للقيمة المقبولة وهي )2.523( هي )Y1إليها بـ ) ويرمزم "القدرات" سنطلق عليها اس

 ( بعد التدوير، %3.212.( قبل التدوير و )% 16.334فيما بلغ مجمل نسب اشتراكاتها )
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جموعة أما اقل نسبة اشتراك فردية في الم( بعد التدوير. 62..5( قبل التدوير وقيمة )24..42وقيمة معيار الجذر الكامن )      

( وهي قيمة أكبر من الحد األدنى للقيمة المقبولة 2.522( بلغ )Y2اسم "إدراك الدور" ونرمز لها بـ )الثانية التي سنطلق عليها 

ذر الكامن ( بعد التدوير، وقيمة معيار الج%3.126.)( قبل التدوير و%2.342تراكاتها )(، فيما بلغ مجمل نسب اش2.5وهي )

ها جموعة الثالثة التي سنطلق علي( بعد التدوير. وفي األخير أقل نسبة اشتراك فردية في الم5.462( قبل التدوير وقيمة )4.242)

(، فيما بلغ مجمل نسب 2.5( وهي قيمة أكبر من الحد األدنى للقيمة المقبولة وهي )2.542( بلغ )Y3اسم "الجهد" ونرمز لها بـ )

( قبل التدوير وقيمة 62..4( بعد التدوير، وقيمة معيار الجذر الكامن )%43.335( قبل التدوير و )%5.332اشتراكاتها )

 ( بعد التدوير.3.232)

تقل قيمته بالنسبة للعوامل المكونة للمتغير المس فقد بلغت االستبانة( الذي يقيس ثبات Cronbach’s Alphaأما معامل )

 فيما بينها وتقيس البعد يبين أن العناصر مرتبطة ارتباطًا وطيًدا (، مما2.32موجبة تفوق ) ( وهي قيمة2.232األداء الوظيفي )

 .نفسه

 :والمتغير التابع ،اإلبداع اإلداري :ة للمتغير المستقل، وتحليل المكونات الرئيسعلى النتائج النهائية للتحليل العاملي وبناءً 

 حسب الشكل الموضح أدناه:النموذج النظري للدراسة صيغ األداء الوظيفي، 

 .(: النموذج النظري للدراسة2الشكل رقم )

 

 ين  الباحث  المصدر: من إعداد 

بها  امقوالمتغير التابع "األداء الوظيفي" التي  ،إن الدراسة النظرية للعالقة بين المتغير المستقل "اإلبداع اإلداري"

الذي بدوره يتضمن ، من نموذج قياس الدراسةأواًل الذي يتكون  ،أعالهمن صياغة النموذج النظري للدراسة سابقًا  الباحث ان  

من قياس المتغيرات الكامنة، بمعنى العبارات المكونة لهذه المتغيرات وهي عبارة عن متغيرات  تمكنهماالمتغيرات الظاهرة التي 

 للمتغير الكامن، خالفًا يمكن قياسها 

http://www.ajrsp.com/


 م 2022-5-5| تأريخ اإلصدار:  لسابع والثالثونالمجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار ا

     

 

   www.ajrsp.com                                                                                                                    376 

 ISSN: 2706-6495 

 
ع. حول العالقة التي تربط مكونات المتغير المستقل مع المتغير التاب تم وضعهاي النموذج البنائي أي الفرضيات التوثانيًا 

 واإلبداع اإلداري. ،فالنموذج النظري للدراسة يتكون من مجموعة من العالقات السببية بين األداء الوظيفي وعليه

 وهي:( متغيرات كامنة 3ويشير النموذج النظري أعاله، أن اإلبداع اإلداري يتكون من )

 األصالة  a1 ; a2 ; a4 ;a5 :A  بـ:( متغيرات ظاهرة والتي نرمز لها 1باستعمال )ستُقاس 

 ; b1 ; b2 ; b3 ; b4 ( متغيرات ظاهرة والتي نرمز لها بـ5باستعمال )ستُقاس 

b5 :  
:B  الطالقة 

 المرونة c1 ; c3 ; c4 ; c5 :C  بـ:( متغيرات ظاهرة والتي نرمز لها 1باستعمال )ستُقاس 

 المخاطرة : d2 ; d3 ;d4 ;d5 D  : ـ( متغيرات ظاهرة والتي نرمز لها ب1باستعمال )ستُقاس 

 القدرة على التحليل : e1 ;e2 ;e3 ;e4 ;e5 E : ( متغيرات ظاهرة والتي نرمز لها بـ5باستعمال )ستُقاس 

 الحساسية للمشكالت : f1 ;f2 ;f3 ; f4 ;f5 F : ( متغيرات ظاهرة والتي نرمز لها بـ5باستعمال )ستُقاس 

 الخروج عن المألوف : g1 ; g2 ;g3 ; g4  G  : التي نرمز لها بـ( متغيرات ظاهرة و1باستعمال )ستُقاس 

األداء الوظيفي إلى  تم تقسيمة القيام بتحليل المكونات الرئيس، بعد سابقًا تمت اإلشارة إليهأما بالنسبة لألداء الوظيفي فكما 

( كما هو مبين Z( وفيما يخص المتغيرات الظاهرة لكل منهم فسنرمز لها بـ )Y1,Y2,Y3( متغيرات كامنة نرمز لها بـ )3)

 أسفله:

-Z :16-17-18-20-21-22-23 ( متغيرات ظاهرة والتي نرمز لها بـ2باستعمال )ستُقاس 

24-25 

Y1 :القدرات 

 إدراك الدور Z :7-8-9-10-11-12-14-15   :Y2( متغيرات ظاهرة والتي نرمز لها بـ 2باستعمال )ستُقاس 

 الجهد: Z : 1-2-3-4-5 Y3  ( متغيرات ظاهرة والتي نرمز لها بـ5باستعمال )ستُقاس 

وستختبر  ،ياتشكل فرضعلى تُصاغ بالنسبة للعالقة السببية التي تربط كال من األداء الوظيفي واإلبداع اإلداري فسوف 

من القيام بتحليل المعــادالت البنائيــة وفــق  يمك ن( الذي Smart PLSلتحقق من ثبوت صحتها أو نفيها باستخدام برنامج )

 ان  الباحث  سيقوم (، ولكن قبل الشروع في التحقق من الفرضيات structural equationطريقــة المربعــات الصغــرى الجزئيــة )

 فرضيات الدراسة التي قمنا بصياغتها:يأتي . وفيما هذه الدراسةر صحة نموذج القياس الذي تم االستعانة به في باختبا

H1 على األداء الوظيفيإيجابًا األصالة تؤثر  الفرضية األولى 

H1.1 إيجابًا األصالة تؤثر  الفرضية الفرعية( على األداء الوظيفي في شقه األول القدراتY1) 

H1.2 إيجابًا األصالة تؤثر  الفرضية الفرعية( على األداء الوظيفي في شقه الثاني إدراك الدورY2) 

H1.3 إيجابًا األصالة تؤثر  الفرضية الفرعية( على األداء الوظيفي في شقه الثالث الجهدY3) 
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H2 على األداء الوظيفيإيجابًا الطالقة تؤثر  الفرضية الثانية 

H2.1 إيجابًا الطالقة تؤثر  الفرضية الفرعية( على األداء الوظيفي في شقه األول القدراتY1) 

H2.2 إيجابًا الطالقة تؤثر  الفرضية الفرعية( على األداء الوظيفي في شقه الثاني إدراك الدورY2) 

H2.3 إيجابًا الطالقة تؤثر  الفرضية الفرعية( على األداء الوظيفي في شقه الثالث الجهدY3) 

H3 على األداء الوظيفيإيجابًا المرونة تؤثر  الفرضية الثالثة 

H3.1 إيجابًا المرونة تؤثر  الفرضية الفرعية( على األداء الوظيفي في شقه األول القدراتY1) 

H3.2 إيجابًا المرونة تؤثر  الفرضية الفرعية( على األداء الوظيفي في شقه الثاني إدراك الدورY2) 

H3.3  إيجابًا المرونة تؤثر  ةالفرعيالفرضية( على األداء الوظيفي في شقه الثالث الجهدY3) 

H4 على األداء الوظيفيإيجابًا المخاطرة تؤثر  الفرضية الرابعة 

H4.1 إيجابًا المخاطرة تؤثر  الفرضية الفرعية( على األداء الوظيفي في شقه األول القدراتY1) 

H4.2 إيجابًا المخاطرة تؤثر  الفرضية الفرعية( على األداء الوظيفي في شقه الثاني إدراك الدورY2) 

H4.3 إيجابًا المخاطرة تؤثر  الفرضية الفرعية( على األداء الوظيفي في شقه الثالث الجهدY3) 

H5 على األداء الوظيفيإيجابًا القدرة على التحليل تؤثر  الفرضية الخامسة 

H5.1 إيجابًا القدرة على التحليل تؤثر  الفرضية الفرعية( على األداء الوظيفي في شقه األول القدراتY1) 

H5.2 الفرضية الفرعية 
على األداء الوظيفي في شقه الثاني إدراك الدور إيجابًا القدرة على التحليل تؤثر 

(Y2) 

H5.3 على األداء الوظيفي فيإيجابًا القدرة على التحليل تؤثر  الفرضية الفرعية ( شقه الثالث الجهدY3) 

H6 على األداء الوظيفيإيجابًا الحساسية للمشكالت تؤثر  الفرضية السادسة 

H6.1 إيجابًا الحساسية للمشكالت تؤثر  الفرضية الفرعية( على األداء الوظيفي في شقه األول القدراتY1) 
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H6.2 الفرضية الفرعية 
الوظيفي في شقه الثاني إدراك الدور على األداء إيجابًا الحساسية للمشكالت تؤثر 

(Y2) 

H6.3 إيجابًا الحساسية للمشكالت تؤثر  الفرضية الفرعية( على األداء الوظيفي في شقه الثالث الجهدY3) 

H7 على األداء الوظيفيإيجابًا الخروج عن المألوف تؤثر  الفرضية السابعة 

H7.1 إيجابًا الخروج عن المألوف تؤثر  الفرضية الفرعية( على األداء الوظيفي في شقه األول القدراتY1) 

H7.2 الفرضية الفرعية 
على األداء الوظيفي في شقه الثاني إدراك الدور إيجابًا الخروج عن المألوف تؤثر 

(Y2) 

H7.3 إيجابًا الخروج عن المألوف تؤثر  الفرضية الفرعية( على األداء الوظيفي في شقه الثالث الجهدY3) 

لمرحلة األولى في اوموضح أعاله،  ما هوحسب  الباحث ان  بصياغتها  قامواختبار الفرضيات التي  االستبانةلتحليل نتائج و

من أن كل أواًل ( وذلك عن طريق التأكد Evaluation of Measurement Model of Studyباختبار نموذج الدراسة )

ربة وذلك بقياس صحة متقا ،تقوم بقياسهفعاًل من المتغيرات هي  في االستبيان لغرض قياس متغير وضعتاألسئلة التي 

(Convergent validity ،) سميه وذلك ما ن ،التأكد من أن تلك األسئلة تقوم بقياس تلك المتغيرات مهما تغيرت الظروفوثانيًا

 ي. النموذج البنائ اختبار سيتم(، وفي المرحلة الثانية Discriminant validityصحة التمايز )

 :اآلتيةعلى المؤشرات  يتم التركيزفي اختبار نموذج الدراسة و

 العتبة المعتمدة لثبوت صحة االختبار المؤشر االختبار

1 
Convergent validity  

 )صحة متقاربة(

Individual item reliability 

(Factor loadings) 

 )موثوقية العنصر الفردي(

 2.32من  أكبر

Composite reliability 

 )الموثوقية المركبة(
 2.32من  أكبر

Average Variance 

Extracted 

 )معدل التباين(

 2.52من  أكبر

Alpha Cronbach 

 )الثبات(
 2.52من  أكبر
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2 

Discriminante 

Validity  

 )صحة التمايز(

Fornel-Lacker 

يجب أن يكون الجذر التربيعي 

 أكبرفي كل متغير كامن   AVEل

من االرتباطات المرافقة للمتغيرات 

 الكامنة المرافقة

 على المؤشرات اإلحصائية اآلتية: يتم التركيزأما في اختبار النموذج البنائي 

 العتبة المؤشر

Coefficient of determination R² 

 )معامل التحديد(

كان تأثير المتغير المستقل على  4كلما اقترب من 

 المتغير التابع كبير

Predective relevance Q² 

 )صلة التنبؤ(
 2.22أعلى من 

Goodness of Fit of Model Gof 

 )جودة النموذج(
 2.32أعلى من 

Hypotheses Testing 

 (Path Coefficient) 

 )اختبار الفرضيات(

p-value 2.25من  أصغر 

 Smart PLS (Evaluation of Measurement Model ofتقييم نموذج قياس الدراسة باستخدام برنامج  :أواًل 

Study) 

 (Convergent validity)صحة متقاربة  .أ

 .(: نتائج اختبار صحة متقاربة11رقم ) جدول

factor loadings 

 )عامل التحميل(

Items 

 )العامل(

Variables 

 )المتغيرات(

0.686 a1 

 األصالة
0.666 a2 

0.811 a4 

0.824 a5 

0.791 b1 

 الطالقة
0.787 b2 

0.780 b3 

0.708 b4 
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0.749 b5 

0.732 c1 

 المرونة
0.662 c3 

0.823 c4 

0.825 c5 

0.850 d2 

 المخاطرة
0.828 d3 

0.907 d4 

0.706 d5 

0.781 e1 

 القدرة على التحليل

0.806 e2 

0.839 e3 

0.848 e4 

0.828 e5 

0.678 f1 

 الحساسية للمشكالت

0.831 f2 

0.833 f3 

0.789 f4 

0.777 f5 

0.819 g1 

 الخروج عن المألوف
0.798 g2 

0.726 g3 

0.787 g4 

0.668 z1 

 الجهد

0.690 z2 

0.807 z3 

0.836 z4 

0.748 z5 

0.824 z7 

 z8 0.860 إدراك الدور

0.832 z9 
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0.869 z10 

0.860 z11 

0.752 z12 

0.821 z14 

0.734 z15 

0.690 z16 

 القدرات

0.759 z17 

0.797 z18 

0.565 z20 

0.792 z21 

0.703 z22 

0.749 z23 

0.715 z24 

0.796 z25 

  (Smart PLS) المصدر: مخرجات برنامج

أن (، مما يعني 2.32( تقل عن )a1,a2,c3,f1,z1,z2,z16,z20)اآلتية ( لألسئلة factors loadingsأن ) وما يالحظ

على النتائج  االختبار فحصال الباحثانوأعاد وجب حذفها آنذاك  وعليهويمكن أن تقوم بقياس أكثر من متغير واحد  ،األسئلة متداخلة

 المبينة في الجدول أسفله.

 .الصالحية المتقاربة –(: نتائج قياسات نموذج الدراسة 12جدول رقم )

AVE 

 )القيمة(

Composite 

reability 

 المركبة()الموثوقية 

Alpha 

Cronbach 

 )الثبات(

factors 

loadings 

 )عامل التحميل(

 األسئلة
أبعاد المتغير المستقل 

 والتابع

0.824 0.904 0.789 
0.888 a4 

 األصالة
0.927 a5 

0.583 0.875 0.821 

0.791 b1 

 الطالقة

0.787 b2 

0.780 b3 

0.710 b4 

0.748 b5 

0.669 0.858 0.752 0.741 c1 المرونة 
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0.839 c4 

0.867 c5 

0.682 0.895 0.843 

0.847 d2 

 المخاطرة
0.830 d3 

0.907 d4 

0.708 d5 

0.674 0.912 0.879 

0.781 e1 

 القدرة على التحليل

0.805 e2 

0.839 e3 

0.848 e4 

0.829 e5 

0.670 0.890 0.837 

0.824 f2 

 الحساسية للمشكالت
0.835 f3 

0.812 f4 

0.803 f5 

0.613 0.864 0.792 

0.820 g1 

 الخروج عن المألوف
0.798 g2 

0.727 g3 

0.784 g4 

0.701 0.875 0.789 

0.779 z3 

 z4 0.897 الجهد

0.832 z5 

0.673 0.943 0.930 

0.824 z7 

 الدور إدراك

0.860 z8 

0.832 z9 

0.868 z10 

0.860 z11 

0.752 z12 

0.821 z14 

0.734 z15 

0.589 0.909 0.883 0.763 z17 القدرات 
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0.800 z18 

0.793 z21 

0.727 z22 

0.760 z23 

0.724 z24 

0.801 z25 

  (Smart PLS) مخرجات برنامجالمصدر: 

هي أسئلة تقيس المتغير ف وعليه( 2.32( إلى أن جميع األسئلة قيمها أعلى من )factor loadingsتشير نتائج مؤشر )

( 2.32فوق )أيًضا ( الذي يخص المتغير ككل فهو composite reability، وبالنسبة للمؤشر )قياسه الباحثانأراد الوحيد الذي 

 Cronbach( بالنسبة لجميع المتغيرات وكذا قيمة )2.5( وهي كذلك فوق )AVEقيمة مؤشر )وأخيًرا بالنسبة لجميع المتغيرات، 

alpha )بأنه تم أثبات القول  يمكن وعليه( صحة متقاربةConvergent validity.نموذج قياس الدراسة ) 

  (Discriminant validity)صحة التمايز  .ب

( كما هو مبين أسفله، ويجب أن يكون الجذر التربيعي Fornell-Larckerاختبار صحة التمايز باستعمال مؤشر ) يتم

 ( في كل متغير كامن أكبر من االرتباطات المرافقة للمتغيرات الكامنة المرافقة.AVEلـ )

 نتائج اختبار صحة التمايز(: 13رقم ) جدول

 Y1 Y2 Y3 a b c d e f G 

Y1 0.767          

Y2 0.724 0.820         

Y3 0.588 0.609 0.838        

A 0.594 0.490 0.381 0.908       

B 0.598 0.521 0.451 0.677 0.764      

C 0.616 0.624 0.383 0.503 0.488 0.818     

D 0.584 0.419 0.431 0.461 0.469 0.516 0.826    

E 0.666 0.539 0.493 0.542 0.630 0.580 0.641 0.821   

F 0.637 0.427 0.420 0.520 0.630 0.447 0.514 0.671 0.819  

G 0.571 0.390 0.345 0.492 0.435 0.417 0.473 0.555 0.592 0.783 

  (Smart PLS) المصدر: مخرجات برنامج

أكبر من االرتباطات =( 2.2.1AVE²=2.222²( للمتغير الكامن األصالة )AVEأن الجذر التربيعي لـ )ياُلحظ 

 (، 2.614المخاطرة )و(، 2.523المرونة )و(، 2.633الطالقة ) ، وهي:المرافقة للمتغيرات األخرى
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(، وكذلك هو الشأن .2.12الخروج عن المألوف )و(، 2.5.2الحساسية للمشكالت )و(، .2.51القدرة على التحليل )و

( لكل منها أكبر من االرتباطات المرافقة للمتغيرات الكامنة المرافقة AVE)بالنسبة لجميع المتغيرات األخرى فالجذر التربيعي لـ 

 وعليه يمكن التصريح بصحة التمايز لنموذج قياس هذه الدراسة.األخرى 

الت بتقديم هذا النموذج بعد التعدي الباحثانسيقوم ، الدراسةوبعد التأكد من صحة متقاربة وصحة التمايز لنموذج قياس 

 اختبار النموذج البنائي للدراسة. سيتموبعد ذلك  ،بها في هذه المرحلة من االختبار قاماالتي 

 نموذج الدراسة بعد التعديل .ج

 .(: نموذج الدراسة بعد التعديل3الشكل رقم )

 

  (Smart PLS) المصدر: مخرجات برنامج

 تقييم النموذج البنائي ا:ثانيً 

 (R²)معامل التحديد  .أ

الطالقة، وأن المتغيرات المستقلة السبعة: )األصالة،  والنتيجة( R²اختبار مؤشر معامل التحديد )تم القيام بكخطوة أولى 

( من تباين المكون %.6الخروج عن المألوف( تفسر )والحساسية للمشكالت، والقدرة على التحليل، والمخاطرة، والمرونة، و

المكون الثاني لألداء الوظيفي الذي يمثل )إدراك الدور(، في حين ال ( من %13)الوظيفي الذي يمثل )القدرات(، و األول لألداء

 ( من المكون الثالث لألداء الوظيفي الذي يمثل )الجهد(.%32تفسر إال )

 (R²)معامل التحديد (: 14جدول رقم )

R²  

 القدرات 0.623

 إدراك الدور 0.468

 الجهد 0.299

  (Smart PLS) المصدر: مخرجات برنامج

http://www.ajrsp.com/


 م 2022-5-5| تأريخ اإلصدار:  لسابع والثالثونالمجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار ا

     

 

   www.ajrsp.com                                                                                                                    385 

 ISSN: 2706-6495 

 
 (Q²العالقة التنبؤية ) .ب

 Predective)باختبار قدرة المتغيرات المستقلة على التنبؤ بالمتغير التابع عن طريق مؤشر  الباحثانقام كذلك و

Relevance) Q² (، مما يدل على أن المتغيرات المستقلة 2.22التي تفوق ) ،على القيم التالية المبينة في الجدول وتم الحصول

ج عن الخرووالحساسية للمشكالت، والقدرة على التحليل، والمخاطرة، والمرونة، ووالطالقة،  ،األصالة :أي ،باختيارها قاماالتي 

 أال وهو األداء الوظيفي المكون من ثالث متغيرات كامنة وهي الدراسة هذهعلى التنبؤ بالمتغير التابع في فعلي ًا المألوف لها القدرة 

(Y1,Y2,Y3.) 

Q² (= 1-SSE/BSP)  

 Y1 : القدرات 0.354

 Y2 : إدراك الدور 0.301

 Y3 : الجهد 0.193

  (Smart PLS) المصدر: مخرجات برنامج

  (Goodness Of Fit of the Model) اختبار إمكانية االعتماد على نموذج الدراسة .ج

 :اآلتية( الذي يتم حسابه وفق المعادلة GoFمؤشر ) تم اعتمادولمعرفة مدى إمكانية االعتماد على نموذج الدراسة ككل 

𝑮𝒐𝑭 = √(Average (𝑹𝟐)) (Average communality)) 

 ،صياغتهتمت االعتماد على نموذج الدراسة الذي  أنه يمكن( التي تؤكد GoF = 0.39على قيمة ) الباحثان  حصل وقد 

( المحددة كقيمة أدنى العتماد نموذج دراسة. وعلى الرغم من فاعلية هذا المؤشر في 2.32( أعلى من )GoFأن قيمة )بوذلك 

( من الناحية المفاهيمية GOF( قد شككا في استعمال )243.) Henseler & Sarstedtالباحث ين  أغلب البحوث، إال أن 

كونه ال يستطيع فصل النماذج الصالحة  PLS-SEMا لنمذجة ا مناسبً ( ال يمثل معيارً GoFأظهرت أبحاثهم أن ) إذوالتجريبية، 

 (.Sarstedt et al. 2017عن النماذج غير الصالحة )

 اختبار فرضيات الدراسة .د

( الذي يرتكز على اختبار إعادة المعاينة Smart PLSباختبار فرضيات الدراسة باستعمال برنامج ) الباحثان  سيقوم 

 ( التي ال تعتمد على فرضية التوزيع الطبيعي. Bootstrapping( مرة بطريقة )522)

( تجربة 522تمالية الخطأ خالل )( الذي يقيس احp-valueعلى مؤشر ) يجب التركيزولتحديد العالقة بين المتغيرات 

إذا  أنه :(، أي%5من ) أقلهناك عالقة تربط بين المتغيرين يجب أن تكون نسبة الخطأ  بأنمكررة، ولقبول الفرضية والجزم 

ا إذا كانت قيمة )5سوى ) يخطئ( مرة ال 422التجربة ) تمت إعادة ( 2.24من ) أقل( p-value( مرات، وتكون العالقة قوية جد ً

 (.4.26التي يجب أن تكون قيمتها أعلى من )( t-Valueكذلك على ) واالعتماد

؛ (Standard Beta) لـ( الذي يرمز O) إشارةعلى  الرتكازتم اأما لتحديد طبيعة العالقة أي أهي عالقة إيجابية أم سلبية 

 ضيات الدراسة:نتائج اختبار فر يأتييقارن معامل بيتا القياسي قوة تأثير كل متغير مستقل فردي إلى المتغير التابع، وفيما  إذ
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 .(: نتائج اختبار فرضيات الدراسة15رقم ) جدول

 القرار طبيعة العالقة

Standard 

Beta 

(O) 

 ( Beta)معيار 

Standard 

error 

)الخطأ 

 المعياري(

t value 

(| O/STDEV 

|) 

 (t)قيمة 

P 

value 

)قيمة 

P) 

الفرضي

ات 

 الفرعية

الفرضي

 ات

عالقة قوية 

ا  جد ً

قبول 

 الفرضية
0.135 0.057 2.651 0.008 

a -> 

Y1 

a->Y 
ال توجد 

 عالقة

رفض 

 الفرضية
0.085 0.067 1.283 0.200 

a -> 

Y2 

 ال توجد

 عالقة

رفض 

 الفرضية
0.021 0.070 0.287 0.774 

a -> 

Y3 

ال توجد 

 عالقة

رفض 

 الفرضية
0.079 0.058 1.502 0.134 

b -> 

Y1 

b->Y عالقة قوية 
قبول 

 الفرضية
0.176 0.066 2.513 0.012 

b -> 

Y2 

 عالقة قوية
قبول 

 الفرضية
0.170 0.083 2.244 0.025 

b -> 

Y3 

عالقة قوية 

ا  جد ً

قبول 

 الفرضية
0.232 0.053 4.356 0.000 

c -> 

Y1 

c->Y 
عالقة قوية 

ا  جد ً

قبول 

 الفرضية
0.413 0.053 7.540 0.000 

c -> 

Y2 

ال توجد 

 عالقة

رفض 

 الفرضية
0.069 0.068 1.050 0.294 

c -> 

Y3 

 عالقة قوية
قبول 

 الفرضية
0.123 0.053 2.355 0.019 

d -> 

Y1 

d->Y 
ال توجد 

 عالقة

رفض 

 الفرضية
-0.016 0.057 0.276 0.783 

d -> 

Y2 

 عالقة قوية
قبول 

 الفرضية
0.143 0.068 2.148 0.032 

d -> 

Y3 
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 عالقة قوية
قبول 

 الفرضية
0.134 0.057 2.300 0.022 

e -> 

Y1 

e->Y عالقة قوية 
قبول 

 الفرضية
0.149 0.072 2.195 0.029 

e -> 

Y2 

 عالقة قوية
قبول 

 الفرضية
0.193 0.083 2.347 0.019 

e -> 

Y3 

عالقة قوية 

ا  جد ً

قبول 

 الفرضية
0.182 0.053 3.373 0.001 

f -> 

Y1 

f->Y 
ال توجد 

 عالقة

رفض 

 الفرضية
-0.029 0.054 0.511 0.610 

f -> 

Y2 

ال توجد 

 عالقة

رفض 

 الفرضية
0.053 0.067 0.759 0.448 

f -> 

Y3 

عالقة قوية 

ا  جد ً

قبول 

 الفرضية
0.133 0.052 2.837 0.005 

g -> 

Y1 

g->Y 
ال توجد 

 عالقة

رفض 

 الفرضية
0.042 0.059 0.768 0.443 

g -> 

Y2 

ال توجد 

 عالقة

رفض 

 الفرضية
0.026 0.063 0.440 0.660 

g -> 

Y3 

  (Smart PLS) المصدر: مخرجات برنامج

ا بين  إيجابيةأن هناك عالقة  يمكن االستنتاج – (، بينما ال توجد Y1واألداء الوظيفي في شقه األول القدرات ) األصالةقوية جد ً

ة الفرضي أُثبتت. وبذلك الفرعيتان الفرضيتان عليه ُرفضت(، Y3( والجهد )Y2عالقة بينها وبين البعدين إدراك الدور )

 فقط.جزئي ًا األولى 

( لألداء الوظيفي، بينما ال توجد Y3)ثالث الجهد ( والY2) والبعد الثاني إدراك الدور الطالقةهناك عالقة إيجابية قوية بين  –

 ا.أيضً جزئي ًا الفرضية الثانية  أُثبتت عليه(، Y1)عالقة بينها وبين البعد األول القدرات 

ا مع بعدين من األداء الوظيفي هما البعد األول القدرات  للمرونةأما بالنسبة  – ( والثاني إدراك الدور Y1)فلها عالقة قوية جد ً

(Y2 في حين ال تؤثر على البعد الثالث الجهد ،)(Y3 ،)جزئي ًاالفرضية الثالثة  أُثبتت عليه. 

( لألداء Y3)( والبعد الثالث الجهد Y1)فقد ثبت وجود عالقة قوية بينها وبين البعد األول القدرات  للمخاطرةأما بالنسبة  –

 .جزئي ًاالفرضية الرابعة يه أُثبتت عل(، Y2الوظيفي مع غياب تأثير على البعد الثاني إدراك الدور )
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القدرات  ا على جميع أبعاد األداء الوظيفيأثبتت أنها تؤثر إيجابً  القدرة على التحليلعلى خالف المتغيرات المستقلة السابقة،  –

(Y1( وإدراك الدور ،)Y2 والجهد ،)(Y3 ،)الفرضية الخامسة. عليه أُثبتت 

ا قوي، Y1)ال تؤثر سوى على بعد واحد لألداء الوظيفي وهي القدرات  الحساسية للمشكالتفي حين  – ( ولكن تأثيرها جد ً

 .جزئي ًاالفرضية السادسة  عليه أُثبتت

فعلى غرار الحساسية للمشكالت فهو ال يؤثر سوى على بعد واحد  الخروج عن المألوفبالنسبة للمتغير المستقل األخير،  –

 .جزئي ًاالفرضية السابعة  عليه أُثبتتا بدرجة قوية، ( وأيضً Y1)لألداء الوظيفي وهي القدرات 

 بلتقنستنتج أن جميع أبعاد اإلبداع اإلداري السبعة لها تأثير كلي وجزئي على أبعاد األداء الوظيفي الثالثة، وبذلك  خالصةً  –

ضية من التأكيد الجزئي للفر اتمكن الباحثين  إن القول  يمكن عليه( فرضيات جزئية، 2) ُرفضت( فرضية جزئية في المقابل .4)

 ا على األداء الوظيفي. العامة أال وهي أن اإلبداع اإلداري يؤثر إيجابً 

التي تشير إلى وجود عالقة طردية ذات داللة إحصائية بين (، 223.، ج الدراسة الحالية مع دراسة )رضاواتفقت نتائ

سة مع امنية بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، واتفقت نتائج الدرمستوى اإلبداع اإلداري واألداء الوظيفي في األجهزة األ

أظهرت النتائج أنه يوجد عالقة ذات داللة إحصائية بين اإلبداع اإلداري ومستوى األداء الوظيفي  التي(، 222.، دراسة )العجلة

التي  ،(242.، الدراسة مع دراسة )جبر كما اتفقت(، α  =0.05لدى المديرين العاملين بوزارات قطاع غزة عند مستوى داللة )

مدارس وكالة الغوث الدولية، واتفقت  مديرياألداء الوظيفي لدى و ،وجود عالقة طردية بين مستوى اإلبداع اإلداري إلى توصلت

وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين مستوى اإلبداع اإلداري ومستوى  إلى (، التي توصلت246.، )التويجريالدراسة مع دراسة 

التي أثبتت نتائج دراستها (، 242.، دة، وكذلك اتفقت مع دراسة )شعباناألداء الوظيفي لدى العاملين اإلداريين بكلية التربية ببري

لوظيفي لدى العاملين بمؤسسة توتراجري سوف داللة إحصائية لإلبداع اإلداري بأبعاده المختلفة على األداء ا ذاتوجود أثر 

وجود عالقة ارتباط إلى التي أشارت نتائج دراستها (، 2.2.، وآخرونالدراسة مع دراسة )عبد المطلب  نتائج ورقلة، واتفقت

ان، واتفقت ة ُعمقوية بين اإلبداع اإلداري واألداء الوظيفي لدى القادة اإلداريين بالمؤسسات الحكومية في محافظة الداخلية بسلطن

بين  عالقة ذات داللة إحصائية وجودإلى  أشارت الدراسة إذ(، Masa'd & Aljawarneh, 2020النتائج كذلك مع دراسة )

والمرونة العقلية( ومستوى األداء الوظيفي بجامعة  ،والطالقة ،قبول المخاطرو ،القدرة على التحليلوالقدرات اإلبداعية )األصالة، 

 جدارا. 

 :التوصيات

استقطاب الكوادر الوطنية وتوظيفهم في الوحدات الحكومية بمعايير جديدة تعتمد على معايير وأطر محكمة ومدروسة لتوظيف  –

 تلك العقول والمواهب اإلبداعية المثالية. 

إنشاء مركز لإلبداع واالبتكار على مستوى الدولة واستحداث دوائر اإلبداع واالبتكار وإدارة التغيير بجميع الوحدات الحكومية  –

 بسلطنة ُعمان تتبع المركز المذكور أعاله. 

دة من الكوادر اء قاعاستحداث مواد تعليمية في مجال اإلبداع واالبتكار في الجامعات والكليات والمعاهد التدريبية تساهم في بن –

 تمتلك القدرات اإلبداعية واالبتكارية الالزمة تتالءم مع احتياجات سوق العمل المستقبلية.التي الوطنية 
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بناء نماذج ومقاييس دقيقة للكشف والتعرف على أصحاب المواهب والقدرات  إلىعلى المختصين بوزارة العمل السعي  –

 الوظيفي وكذلك بالحوافز والمكافآت والترقيات. اإلبداعية، وربطها بنظام تقييم األداء

ونظًرا إلى أن الدراسة الراهنة اقتصرت على موظفي وزارة العمل في سلطنة عمان فقط، فمن األرجح إجراء دراسات مماثلة  –

الية، الحعلى باقي الوحدات الحكومية الخاضعة لقانون الخدمة المدنية في سلطنة عمان، ومقارنة نتائجها بنتائج الدراسة 

بهدف الخروج باستنتاجات يمكن أن تستفيد منها جميع الوحدات الحكومية في تطوير أساليبها اإلدارية وتحقيق مستوى عاٍل 

 من اإلبداع لدى موظفيها.  

إجراء المزيد من البحوث حول الموضوع وربطه بإحدى المتغيرات إلى دعوة الباحثين والمهتمين في مجال األداء الوظيفي؛  –

تية: )المناخ التنظيمي، وأنماط القيادة، والتفكير االستراتيجي، وإدارة األزمات، والميزة التنافسية، وإدارة التغيير، واألداء اآل

المؤسسي، والقيادة اإلدارية، والتنمية اإلدارية، والرضى الوظيفي، والوالء المؤسسي، وجودة البرامج التدريبية، وبيئة العمل 

(، للتحقق من العوامل المؤثرة على األداء AMOSانة بمنهجية نمذجة المعادالت البنائية باستخدام برنامج )الداخلية(، باالستع

 الوظيفي وطبيعة العالقة التي تربط بينهما.

 :المراجعقائمة 

 أوالً: المراجع العربية

]رسالة ماجستير، الجامعة اإلسالمية  فاعلية نظام تقييم األداء وأثره على مستوى أداء العاملين(. 222.أبو حطب، موسى. ) .4

 بغزة[. قاعدة المنظومة للرسائل الجامعية.

دور الحكومة اإللكترونية في تحسين األداء الوظيفي دراسة حالة الصندوق الوطني للتأمينات (. 2.2.بريك، زليخة. ) ..

ظ بوالصوف ميلة[. المستودع الرقمي ]رسالة ماجستير، المركز الجامعي عبدالحفي االجتماعية للعمال األجراء وكالة ميلة

 لمركز عبدالحفيظ بوالصوف ميلة.

(. اإلبداع اإلداري وعالقته باألداء الوظيفي للعاملين اإلداريين في كلية التربية ببريدة في جامعة 246.التويجري، هيله. ) .3

 .424-32(، 412)33، مجلة رسالة الخليج العربيالقصيم. 

بداع اإلداري وأثره على األداء الوظيفي دراسة تطبيقية على مديري مدارس وكالة الغوث اإل(. 242.جبر، عبد الرحمن. ) .1

 ]رسالة ماجستير، الجامعة اإلسالمية بغزة[. دار المنظومة.الدولية بقطاع غزة 

الة ]رس األمن الوظيفي وعالقته باألداء الوظيفي دراسة على الجامعات الفلسطينية في قطاع غزة(. 246.جبريل، إيمان. ) .5

 ماجستير، جامعة األزهر بغزة[. أرشيف الخريجين جامعة األزهر. 

ستير، ]رسالة ماج دور اإلبداع اإلداري في تحسين األداء الوظيفي في الهيئات المحلية الفلسطينية(. 222.الجعبري، عنان. ) .6

 جامعة الخليل[. المنارة لالستشارات.

 . دار كنوز المعرفة للنشر والتوزيع. اإلبداع واالبتكارإدارة (. 226.جلدة، سليم، وعبوي، زيد. ) .3
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(. الشخصية المبدعة ناتج اسهام العوامل الخمسة الكبرى وتفاعالت كل من متغيرات االنبساط الجنس، 244.حسين، طالب. ) .2

 .31-4(، 42، )مجلة العلوم النفسيةوالتخصص والمرحلة الدراسية. 

 . دار أسامة للنشر والتوزيع.اإلدارياإلبداع (. 245.خيرهللا، جمال. ) .2

]رسالة ماجستير، جامعة محمد بوضياف بالمسيلة[.  التميز اإلداري وانعكاسه على األداء الوظيفي(. 2.4.دخوش، راوية. ) .42

 المستودع الرقمي لجامعة المسيلة.

جهزة األمنية بمطار الملك عبدالعزيز اإلبداع اإلداري وعالقته باألداء الوظيفي دراسة تطبيقية على األ(. 223.رضا، حاتم. ) .44

 ]رسالة ماجستير، أكاديمية نايف العربية للعلوم األمنية[. مكتبة البلدية اإللكترونية.  الدولي بجدة

 4255أوت  2.أثر الثقافة التنظيمية على األداء الوظيفي دراسة حالة كلية العلوم االقتصادية بجامعة (. 2.4.رميتة، محمد. ) ..4

 لة ماجستير، جامعة العربي بن مهيدي[. جامعة أم البواقي.]رسا سكيكدة

(. واقع تطبيق عناصر اإلبداع اإلداري ومعوقاته لدى إدارات جامعة األميرة نوره بنت عبدالرحمن من 243.الزامل، مها. ) .43

 .115-323(، 12)12، المجلة التربوية لكلية التربية بجامعة سوهاجوجهة نظر اإلداريات العاملين فيها. 

الة ]رس ضغوط العمل وعالقتها باألداء الوظيفي: دراسة ميدانية ببلدية عين فكرون أم البواقي(. 242.زكرياء، خوالدي. ) .41

  ماجستير، جامعة العربي بن مهيدي[. جامعة أم البواقي.

رسالة ] فلسطينيةدور القيادة اإلبداعية في تحسين مستوى الثقافة التنظيمية في وزارة الصحة ال(. 246.ساعد، نهى. ) .45

 الماجستير، جامعة األقصى[. المنارة لالستشارات.

(. أثر اإلبداع اإلداري على األداء الوظيفي بالمؤسسة االقتصادية دراسة حالة مؤسسة توتراجي 242.شعبان، نرجس. ) .46

 سوفت حاسي مسعود ورقلة ]رسالة ماجستير، جامعة محمد خيضر بسكرة[. مستودع جامعة بسكرة.

]رسالة ماجستير، جامعة العربي ين  دور الحوكمة اإلدارية في تحسين األداء الوظيفي(. 2.4.دين، سردوك. )صالح ال .43

 مهيدي[. جامعة أم البواقي.

(. أثر اإلبداع اإلداري في رفع األداء الوظيفي لدى القادة 2.2.عبد المطلب، محمد، وسليمان، إبراهيم، والحراصي، مسلم. ) .42

 .432-4.5(، 41)1مجلة العلوم االقتصادية واإلدارية والقانونية، ت الحكومية بسلطنة ُعمان، اإلداريين في المؤسسا

(. المفاهيم االتصالية للتربية اإلعالمية عند جمهور الطالب والقائم باالتصال وأثرها في دعم األمن 2.2.عبيد، اُسام الدين. ) .42

 .452-.43، (4)4المجلة المصرية لبحوث االتصال الجماهيري، القومي. 

اإلبداع اإلداري وعالقته باألداء الوظيفي لمديري القطاع العام دراسة تطبيقية على وزارات قطاع (. 222.العجلة، توفيق. ) .2.

 ]رسالة ماجستير، الجامعة اإلسالمية بغزة[. دار المنظومة.غزة 

مجلة جامعة المجمعة للعلوم ات العربية. (. المتغيرات المؤثرة في اإلبداع اإلداري مراجعة لألدبي242.العلوان، جعفر. ) .4.

 . 444-33(، 43، )اإلنسانية واإلدارية
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 ]رسالة ماجستير غير أثر بيئة العمل الداخلية على اإلبداع اإلداري لموظفي جامعة السلطان قابوس(. 242.العلوية، يسرا. ) ...

 منشورة[. الكلية الحديثة للتجارة والعلوم. 

]أطروحة دكتوراه، جامعة  داع اإلداري على األداء الوظيفي للعاملين في مؤسسات األعمالأثر اإلب(. 243.علي، خالد. ) .3.

 الحاج لخضر باتنة[. قاعدة دي سبيس.

. دار ومكتبة الحامد للنشر تجديدات في اإلدارة التربوية في ضوء االتجاهات المعاصرة(. 242.الفاضل، محمد محمود. ) .1.

 والتوزيع. 

صالة التفكير وعالقتها بدافع حب االستطالع لدى عينة من طلبة الصف الثاني الثانوي في مدارس أ(. 246.كفروني، نبيل. ) .5.

 ]رسالة ماجستير، جامعة دمشق[. قاعدة المعلومات شمعة. محافظة دمشق الرسمية

عة أم القرى. (. اإلبداع اإلداري وعالقته باألداء الوظيفي من وجهة نظر الموظفات اإلداريات بجام..2.المحمادي، ريم. ) .6.

 .423-24(، 4)2.مجلة كلية التربية جامعة العريش، 

(. دور إدارة المواهب في تحقيق اإلبداع التنظيمي في الجامعات ..2.المغيرية، يسرى، والعمري، أيمن، وإسماعيل، عمر. ) .3.

 .443-23(، 4)43مجلة اآلداب والعلوم االجتماعية جامعة السلطان قابوس، الحكومية بسلطنة ُعمان. 

]أطروحة دكتوراه، جامعة  دور األنماط القيادية في تنمية اإلبداع اإلداري دراسة حالة مجمع صيدال(. 245.واعر، وسيلة. ) .2.

 محمد خيضر بسكرة[. الموقع الرسمي لجامعة محمد خيضر.

 . دائرة اإلحصاء.التقرير السنوي لقطاع الخدمة المدنية(. 2.4.وزارة العمل. ) .2.

ة ]رسال دور االتصال الداخلي في تحسين األداء الوظيفي بالمؤسسات االستشفائية العمومية(. 242.)وهيبة، زيوش.  .32

 ماجستير، جامعة محمد بوضياف المسيلة[. قاعدة دي سبيس. 

 4215ماي  22]رسالة ماجستير، جامعة  القيم التنظيمية وعالقتها باألداء الوظيفي في المؤسسة(. 242.يعقوب، نصيب. ) .34

 . المستودع الرقمي لجامعة قالمة.قالمة[

 : المراجع األجنبيةثانيًا
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 (شعر المعلقات نموذجا  )اللون ودالالته في الشعر الجاهلي  أبعاد

Dimensions of color and its connotations in pre-Islamic poetry (Al-Muallaqat poetry as a 

model( 

 إعداد الباحثة/ بشاير صالح عبد هللا حسين العنزي

 ، جامعة اإلسكندرية، جمهورية مصر العربيةاآلداب، كلية وآدابها، قسم اللغة العربية اآلدابستير فى ماج

 الملخص: 

اللون ودالالته في الشعر الجاهلي، وتتبع األلوان ودالالتها في الشعر الجاهلي من الزاوية  أبعاديهدف البحث الى استقراء 

النفسية، ودراسة المؤشرات االجتماعية للون في الشعر الجاهلي. إظهار اإلتصال بين اإلنسان الجاهلي واإلنسان المعاصر في 

تم استخدام المنهج التأريخي إلستعراض العصر استخادم  استخدامات تعابير الللون في اإلستدالل والشعر. وذلك من خالل

 الجاهلي، والمنهج السيميائي في تحليل النصوص.

تم تقسيم البحث الى مقدمة تتضمن أهمية وأهداف البحث ومنهج البحث المستخدم ومن ثم اإلطار النظري للبحث مكون من 

األسطوري، المبحث الثاني: البعد النفسي، المبحث الثالث: البعد ثالث مباحث كالتالي: المبحث األول: أوالً: البعد الديني و

أهم نتائج البحث التي تمثلت في أن األلوان أثرت في الفكر اإلنساني منذ العصور القديمة، االجتماعي.وثم خاتمة البحث تتضمن 

األعصاب من جهة، ومن ارتباطها وقد ارتبطت منذ تلك العصور بدالالت خاصة، انبثقت من طبيعة تلك األلوان وتأثيرها في 

بأمور يصادفها اإلنسان في حياته أو التجارب التي عاشها أو مرت به من جهة ثانية، إن اإلنسان الجاهلي كان جاهليا في عقيدته 

 رالوثنية ولكن هذا لم يمنعه من الرقي الفكري واالنفعالي، فهو إنسان مدرك لما يحيط به من ظروف يؤرقه سؤال الموت ومصي

اإلنسان يعيش في نطاق منظومة اجتماعية لها تقاليدها وأفكارها الخاصة. وتسري عليه اعرافها وأنظمتها ولم تقتصر على الحياة 

 البدائية القائمة على صراع البقاء وإشباع الغرائز الفطرية.

 اللون، دالالت اللون، الشعر الجاهلي، شعر المعلقات أبعاد الكلمات المفتاحية:
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Dimensions of color and its connotations in pre-Islamic poetry  

(Al-Muallaqat poetry as a model( 

 

Abstract:  

The research aims to extrapolate the dimensions of color and its connotations in pre-Islamic 

poetry, trace colors and their connotations in pre-Islamic poetry from a psychological angle, and 

study the social indicators of color in pre-Islamic poetry. Showing the connection between the 

pre-Islamic human and the contemporary human being in the use of color expressions in 

reasoning and poetry. And that is through the use of the historical method to review the pre-

Islamic era, and the semiotic method in analyzing texts. 

The research was divided into an introduction that includes the importance and objectives of the 

research and the research methodology used, and then the theoretical framework of the research 

consists of three sections as follows: The first topic: First: the religious and mythological 

dimension, the second topic: the psychological dimension, the third topic: the social dimension. 

Then the conclusion of the research includes the most important results The research, which was 

represented in the fact that colors have affected human thought since ancient times, and have 

been associated since those ages with special connotations, stemmed from the nature of those 

colors and their effect on nerves on the one hand, and from their connection to things that a 

person encounters in his life or the experiences he lived or went through on the other hand. The 

ignorant person was ignorant in his pagan belief, but this did not prevent him from intellectual 

and emotional advancement. Its norms and regulations apply to it, and it is not limited to 

primitive life based on the struggle for survival and the gratification of innate instincts. 

Keywords: Dimensions of color, connotations of color, pre-Islamic poetry, poetry of pendants 

 

 

 

http://www.ajrsp.com/


 م 2022-5-5| تأريخ اإلصدار:  لسابع والثالثونالمجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار ا

     

 

   www.ajrsp.com                                                                                                                    395 

 ISSN: 2706-6495 

 
 المقدمة: 

ك من خالل وذل ،وتوضيي  دالالتها في السييياق الذي وردت فيه الجاهلية،األلوان في القصييدة  أبعادتحليل  البحثيتناول هذا 

  .ثم توضي  الدالالت الخاصة بها ،أوال بعادتحديد األ

ويصيير عنه ب باعتبارهما المؤثر األول في  ،ولما كان المعتقد الديني واألسييطورة هما المعين الذي يرد إليه الشييعر الجاهلي

د في متتبعة الرموز اللونية التي تعو ،لذا فإنني سوف أعالج البعد الديني واألسطوري أوال .عقلية الشاعر الجاهلي والوعيه الجمعي

 مع توضي  داللتها وصلتها بهذا المعتقد  ،جذورها إلى الدين أو األسطورة

ف وإنما بيان موق ،وال يقصيييييد بذلك أتباع المنهج النفسيييييي الحديث في دراسييييية األدب ،يلي ذلك الحديث عن البعد النفسيييييي

واألثر الذي تتركه نفسييييييية  ،ثرهم بالموروث اللوني الجاهلي في هذا المجالوتأ ،الشييييييعراء من األلوان لمعرفية ميدم تعاملهم معها

ومن ثم محاولة التحليل النفسيييي للشيييعراء من خالل اسيييتعراض مجموعة  ،الشييياعر على صيييورأل أو األلوان التي يدخلها في لوحاته

 .لذلكلمعرفة الصفة العامة لكل من شعراء المعلقات تبعا  ،األلوان التي يستخدمها كل منهم

وأثر ذلك في اختيار بعض األلوان أو  ،وأخيرا ييأتي البعيد االجتمياعي لبييان اليدالالت االجتمياعية لفلوان في هذا العصيييييير

  .تفضيلها على غيرها في بعض المواطن وكذلك لمعرفة بعض القيم االجتماعية السائدة فيه

 :أهمية البحث

لفلوان أثر في الفكر اإلنساني منذ العصور القديمة، وقد ارتبطت منذ تلك العصور بدالالت خاصة، انبثقت من طبيعة تلك 

األلوان وتأثيرها في األعصاب من جهة، ومن ارتباطها بأمور يصادفها اإلنسان في حياته أو التجارب التي عاشها أو مرت به 

ي شكل مرآة لعصرأل؛ فهو يعكس ما ساد فيه من أفكار وانفعاالت وقيم، ولم يخرج من جهة ثانية. وحيث أن الشعر الجاهل

الشعراء عن طبيعة هذا العصر، وإن كانت هناك خصوصية لكل شاعر في اختيار ألوانه، وتعامله معها وذلك الختالف 

لوان في الشعر الجاهلي واألخذ األ أبعادالظروف التي تعرض لها في حياته. ومن هذا المنطلق تكمن أهمية البحث في دراسة 

 بشعر المعلقات كنموذجاً.

 :أهداف البحث

 تتمثل أهداف البحث في التالي: 

 اللون ودالالته في الشعر الجاهلي. أبعاداستقراء  -

 تتبع األلوان ودالالتها في الشعر الجاهلي من الزاوية النفسية -

 للون في الشعر الجاهلي المؤشرات االجتماعيةدراسة  -

 البحث:منهج 

 التأريخي إلستعراض العصر الجاهلي، والمنهج السيميائي في تحليل النصوص.تم استخدام المنهج 
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 تقسيمات البحث:

تم تقسيم البحث الى مقدمة تتضمن أهمية وأهداف البحث ومنهج البحث المستخدم ومن ثم اإلطار النظري للبحث مكون من 

البعد الديني واألسطوري، المبحث الثاني: البعد النفسي، المبحث الثالث: البعد ثالث مباحث كالتالي: المبحث األول: أوالً: 

 االجتماعي.وثم خاتمة البحث تتضمن نتائج البحث.

 اإلطار النظري:

 : البعد الديني واألسطوريأوال  : المبحث األول

األسيطورية على شيكل رواسم مبثوثة هنا ل اسيتقراء الشيعر الجاهلي على وجود العديد من الرموز الدينية والمعتقدات يد

أو ملحمة على نحو ما وجد في األدب اإلغريقي  ،وإن لم نحصييل على قصيييدة تحوي أسييطورة كاملة ،وهناك في الشييعر الجاهلي

ولعل السيبم في ذلك عائد إلى بعد الفترة الزمنية بين الشيعر الذي وصيلنا من العصر الجاهلي و الزمن الذي شاعت  .لو الفارسيي

ن أن فتقهم من الجميع دو ،فيه تلك األسيييياطير بحيث أصييييبحت هذأل األسيييياطير مسييييلمات أو أمورا تلقائية تدخل في تالفيف الكالم

وهذا شيييبيه بما نجدأل في األمثال ؛ إذ تحنث قصيييتة المثل فيتم  ،أو التقليل على صيييحتها ،يكون اإلنسيييان بحاجة إلى سيييردها كاملة

ة واحدة منها أو كلم ،وقد يصب  اسم الشخص الذي يرد في القصة ،ثل دون القصة التي قيلت فيهاثم تحفظ منها عبارة الم ،تداولها

رمزا للتعبير عنها كاملة، فيسييتخدمه الناد دون معرفة القصيية التي انبثق عنها. وهذا ما حدث مع األسيياطير التي شيياعت واعتقد 

ي تحليله والوقوف على منابعه لوال االسييتعانة باألسيياطير الشييرقية ف بها الناد ثم تالشييت وبقي منها القليل الذي لم تكن لتنج  في

التي ما زالت  ،وما نجدأل من معتقدات وممارسيييات شيييبيهة لدم الشيييعوب البدائية ،1والهند ،واليونان ،وبالد الشيييام ،بالد الرافدين

  .تعتقد بهذأل األساطير

كما أن هذأل األسييياطير تسييياعد على تفسيييير  ،األسييياطير واأللوان كغيرها من العناصييير تكشيييف لنا جوانم مختلفة من هذأل

ومميا يطيالعنيا في هيذا المجيال اختييار اللون األبيض للمرأة والرجل  .تكرار بعض األلوان دون غيرهيا في الموطن المخصييييييص

بيه وذكر النار والبرق والتش ،واألصيفر في زينة النسياء ،واالخضيرار في النعيم واإلطراء ،والحمرة في الثياب والقباب والهودج

  .وشرب الخمرة الحمراء کلون الدم ،والبحربالشمس 

لسيت أول من يطر  السؤال وال أخر من يجيم  بيضياء فلماذا كانت المرأة الراحلة والمعشيوقة في الشيعر الجاهلي دائمة 

لمرأة لدرجة أن يرم الباحث عبد هللا الطيم أن اوالحظنا حيرة الباحثين فيها  ،وقد وفقنا في الفصل الثاني على هذأل القضية ،عليه

 2وهناك من اعتبرها رمزا تاريخيا اجتماعيا.  .وإنما كانت من بغايا العجم ،في القصيدة العربية لم تكن عربية

 ،وبياض الشييييمس ،وقد أرجع العديد من الباحثين الذين يعتمدون هذا المنهج في دراسييييتهم بياض المرأة إلى بياض الزهرة

  3وقد حنكت حولها األساطير كما في قصة الزهرة الشهيرة. ،اض الدمي وجميعها مما عيد العرب في السابقوبي

                                                           
 222-222الشركة العامة للنشر والتوزيع ص 1ط .استدعاء الشخصيات التراثية في الشعر العربي المعاصر :زايد علي ،د. عشري  1

 32ب27ص 1811.الدرايسة، عاطف أحمد علي شعر عبيد بن األبرص رسالة جامعية مخطوطة جامعة اليرموله  2

 .نصرت الصورة الفنية في الشعر الجاهلي ،عبد الرحمن ود. .131- 172،132ب  171من  .صدم عشتار في الشعر :إحسان ،ينظر د. الديك 3

 121 - 112م 
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 .ويريقون عليها التماء ومن هنا جاء اسمها دمی ،ا الدمى فهي عبارة عن تماثيل جيرية كان العرب ينتمون لها الضيحاياأم  

. ومما جاء في تشبيه المرأة 1مقدسة دليل قداسة للمرأة التي ذكرت في الشعر(وإذا كان األمر كذلك فإن تشيبية المرأة بهذأل الدمى ال

  األعشى:بالدمى قول 

 في الحي ذي البهجة والسامر    وقد أراها وسط أترابها 

 2بمذنم في مرمر مائر      كمية صور مخرائها

لتي ولذا فقد شبهها بالدمية ا ،يؤمه المسمارفهذأل المرأة تبدو بيضاء متألقة وسط جمع من النساء والحسناوات في حي بهيج 

فبياضيها يدل على شرف نسبها لما تقدم من کرم هذا اللون وتخصيصه بالعبادة  ،وهذا يدل على قداسية المرأة ،يحيط بها المتعبون

حيطون ثم الناد ي ،والنسيياء تحيط بها وتعمل على خدمتها كفنيات المعابد الالئي يهين أنفسييهن لهذأل المعابد وخدمتها ،واألضيياحي

ولخيرا فهي تبدو كهذأل الدمية التي نصيييييبت بمحراب شييييييد من  .بهجة وسيييييرور وهم فيبها كالحجيج الذين يؤمون المكان المقت 

وهذا عنترة يرسيم صيورة شيبيهة للمرأة حيث يصورها بالدمية ويصف عفتها  ،الذهم والمرمر المتموج لنفاسيتها ومكانتها الدينية

 3ا فيقول:وتمنعها على طالبيه

 4األحداج يطلعن بين الوشي والديباج   لمن الشمود عزيزة 

 من لؤلؤ قد مررت في عاج     من كل فائقة الجمال كمية

 ألقى ولم يعلم بذالك مناجي    أبصرت ثم هويت ثم كتمت ما 

 من شرف تاهی بي إلى اإلنضاج    فوصلت ثم قدرت ثم عففت 

 ،حتى بدت الواحدة منهن كيذأل الدمية التي شيدت من اللؤلؤ والعاج ،والجمال ،والمنعة ،فهو هنا يصف النساء بكرم األصل

وقد رحل هذا الموكم مصحوبة بحراسة  .ذات الشيعر األسيود الذي يختلط بسواد الليل ،وهن يحطن بالمرأة التي حظيت باهتمامه

األ من إال أنه كتم ما يلق .فعشقها ،وتعتع بسحرها وجمالها ،فحظي برؤيتها ،شديدة إال أن الشاعر تمكن من الوصول إلى تلك المرأة

أو يفضييييحها في قومها  ،فعك دون أن يلحق بها األذم ،ألن شييييرفه أبي عليه ذلك ،وامتنع عن قضيييياء وطرأل منها ،الحم والهوم

  .وبين أترابها

هيناء الق حتى بدت كادمية  ،فانقة الجمال ،فالمرأة بيضاء اللون ،ونحن نالحظ في هذأل الصورة بعض الرموز األسطورية

، والنسيياء 5يذكرنا برحيل عشييتار لو نزولها إلى العالم األسييقل(مما  وهي تسييافر بكامل زينتها وحليها  ،التي شيييدت بعناية وروية

ها صييييول إليورجال يحفون بالموكم للحراسيييية و الحماية، والشيييياعر ينج  في الو ،الحسييييناوات يقمن على خدمتها والترفيه عنها

            ،بل إن الشيييييياعر يهمل الحديث عن تجاوب هذأل المراة معه ،وال تبادر إلى وصيييييياله أو الترحيم به ،ولكنها ال تدافع عن نفسييييييها

                                                           
 112ص  ،الصورة الفنية في الشعر الجاهلي :نصرت ،د. عبد الرحمن 1

 82ص  ،ديواته :األعشى 2

 22-21د  .ديوانه :عنترة 3

 كريمة ممتعه :وعزيزة األحداج ،الماء وهو مركمجمع حدج  :األحداج 4

 78-72من  .لغز عشتار :فرلس ،السوا  5
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رأة كل ذلك يثبت قداسييية هذأل الم ،ويشيييت اسيييتقامته ونزاهته ،فإذا به يعف عنها ،حتى اسيييتوت في تجربته بالصييينع األصيييم األيكم

  .وثان التي عندها العرب قبل مجيء اإلسالموقربها من األ

 ،وال يقتصير تشيبيه المرأة لبياضيها بالدمية بل تجد الشعراء يشبهونها بتشمس وهي من أبرز معبودات العرب قبل اإلسالم

  :ومما جاء في ذلك قول النابغة

 1لم تزد أفال ولم تنش علی چار    يوم استعدها وافتبيضاء كالشمس 

فهي إلشراقها هذا تبدو كالشمس عند شروقها في الصيف حيث ال ضياب  ،والشاعر هنا يصف المرأة بالبياض واإلشراق 

 وال سحاب يحجم ضوءها 

أتينيا وت ،ومن األدلة على عبادة الشمس ،وتشيبيه المرأة بالشيمس يدل على قداسيتها ألن الشمس تحظى عندهم بهذأل القداسة

  :قول األعشى

 2اأو القمر الساري أللقى المقلد      دي الشمس ألقت قناعها فتى لو ينا

وهي صييييييفة مأثورة للرتات  ،ويتحنث منها كالمرأة، ويصييييييفها بذات القناع ،واألعشييييييى في هيذا البيت يذكر الشييييييمس  

 تحجم عن البشر وال تكشف إال لمن تكون له مكانة  ،والمعدودات

 3امر  وال تبغ بجنبي نخلة الب     ليست من السود أعقابا إذا انصرفت

هذا وقد  .أو أن تقوم باألعمال المخصييصيية ل ماء والجواري كالبيع ،فهو ينفي أن تكون هذأل المرأة سييوداء اللون كاإلماء 

   سبق لنا الحديث في ذكر بياض المرأة والرجل مما يغنينا عنه هنا

سيييد على الرغم من السييود الذي يكسييو بشييرته فهو يشييعر في  وإلثبات أنه ،ولهذا السييبم فقد انبرع عنترة للدفاع عن لونه

 ،وما نشا هذا الخالف إال بسبم لونه األسود الذي كان يعتبر دليال على العبودية ،قرارة نفسيه أنه سييد ابي وليس عبدا بليدا مطيعا

ء واإلبا ،وعزة نفسييه ،ف المرءوشيير ،ولذا فقد حاول الدفاع عن موك البشييرة ليثبت للجميع أن هذا السييواد مجرد قشييرة خارجية

 فهو يقول مدافعا عن سوادأل ،دون أن ترتبط بلونه الخارجي ،وتظهر في أعماله ،صفات تكمن في داخله

 4اريه بفعلي أنه أكذب الناد   ومن قال إني أسود ليعيني 

 ،هفي صيورة اإلنسيان وحسنويظهر لنا من خالل البيت أن السيود الذي ذكر في البيت لم يقصيد به مجرد اللون الذي يؤثر 

 ،فيه وعنترة ال يقبل بهذأل الصفات لعدم صدقها ،فاألسود هنا تعني عبدا بليدا وضيعا ،وإنما ما ارتبط بهذا السواد من مرتبة متدنية

  ،وعليه فقد أثبت كذب هذا القاتل من خالل األعمال التي أقدم عليها

                                                           
 31- 18ديوانه ص  :النابغة الذبياني 2

 11ديوانه ص  :األعشى  2

 112انظر كذلك في البيات ص – 111ص .ديونه :النابغة الذبياني 3

 23ص  .ديونه :عنترة العبسي  4
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ما جعله م ،ء بالبطوالت والحروب الضيارية التي خاضيها وانتصر فيهاوالمآثر التي سيجلها لقومه بدءا بقول الشيعر وانتها

  :وفي هذا المعنى يقول كذلك ،من الفرسان المعدودين في الحرب والنزال

 1سنی أبفعلي من بياض الصب    شبية الليل لوني غير أتي 

وإن كان لونه شيييبيه بلون الليل المشيييؤوم فإن أعماله البطولية تجعله  ،فهو ينفي أن يكون عبدا ذليال على الرغم من سييوادأل

  .المنيرأكثر بياضا من الصب  المشرق 

وترتم على هذأل الداللة االجتماعية للسييواد والبياض أن يكون سييبي النسيياء البيض في المعركة إهانة للقوم ما بعدها إهانة 

 ،ولذا فقد حرص الشيعراء على عدم وقوع هذأل المصيبة ألقوامهم .الجواريوتصيب  في عناد  ،حين تسياق كرائمهم سييايا لعدوهم

  :وفي ذلك يقول عمرو بن كلثوم

إذا كانت الشمس من آلية العرب " فكيف يجرن الشاعر على تشبيه المرأة بها لوال قداسة المرأة التي ذكرت في  2 .ةخاصي

 3 الشعر وتميزها عن غيرها من النساء

وهي إحدم رموزها في  ،أسماء الشمس عند العرب والغزالة من ،مجال تشبيه المرأة بالغزل والظبيومما يذكر في هذا ال

ولم يكتف  ،5وما جاء في ذلك تشبيه امرئ القيس للنساء بغزالن الرمل 4فتشيبيه المرأة بالغزال من باب التشبيه بالشمس. ،األرض

الشيياعر فيها بتشييبيه النسيياء بالغزالن بل جعلها غزالن خاصيية تحفظ في محاريم األقيال والملوك مما يزيد في قداسييتها ومكانتها 

  .السامية

فالقمر من معبودات العرب كالشيييم لما الضيييوء  ،وقريم من ذلك تشيييبيه المرأة بالمصيييبا  والضيييوء والنور والنجم وثقمر

فهي صفات مفنسة يأتي بها الشاعر للداللة على المكانة  ،إلشراق فهي صفات تابعة للشمس النورها وتوقجهاوالمصبا  والنور وا

  6:ومما جاء في ذلك قول النابغة ،الخاصة التي تحظى بها هذأل المرأة

 تقي نظرة حار :إلى المغيم   أقول والنجم قد مات أواخرأل 

 أم وجه نغم بدا لي أم سقا قار     من عنا برق راع بصري ةألمح

 7فال  من بين أثواب وأستار  بل وجه نعم بدا والليل معتكر 

 ،وهاهو يحتار في الشيييمس التي تظهر في الليل ،وهي أبيات من القصييييدة السيييابقة التي شيييبه وجه " نعم " فيها بالشيييمس 

              .نا هو نور اإلشراق والقداسة التي تحظى بهما نعم هذألوالنور الذي يريدأل الشاعر ه  ام ضوء مشعل نار ،أتراأل راع ضوء البرق

                                                           
 113ص  ،ديونه :عنترة العبسي  1

 111ص  ،دراسات في الشعر الجالية :أنور ،د. أبو سويلم 2

 I09عسل  ،تمورة النية في الشعر الجاهلي :صرتت ،عبد الرحمند.  3
 121ديوانه ص  :امرؤ 4

 121، 113ب  111ص  ،السابق 5

 31ص  .ديرته :النابغة الذبياني   6

 ظهر :ال  .مظلم :معتكر 7
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أل بل يجم أن يكون شييييييييا متميزا ليتقبل الناد هذ ،ألن وجهيا يلو  في الظالم بهذا البريق فيبدد ظالم الليل ال يمكن أن يكون أميا

   .الفكرة ويستحسنوها دون أدنى اعتراض على النحو الذي قبلت به هذأل القصيدة

فالنور الذي ينبعث منه شييبيه بنور الشييمس الذي ال يعلو عليه  ،نعم " في هذأل األبيات قد تكون رمزا من رموز الزهرة و"

والجمال كما جاء في األسيييطورة ب امراة فائقة الحسييين  .والزهرة ،ولونه المائل إلى األحمر شيييبيه بلون النار ،ثور في هذا الكون

ومما يالحظ على صيييور المرأة  1ومن ثم إلهة الحم والجمال ،الملكين هاروت وماروت فأصيييبحت رمزا للجنس والعشيييق أغوت

ولعل أبرز هذأل الصييفات هو البياض المشييرق المتير  ،في الشييعر الجاهلي أنها جميعا تشييبه الوصييف الذي يرد في قصيية الزهرة

 2.ألبيض من الرجال المشرق الوجهمؤنث األزهر وهو الحسن ا ،عند ابن منظور ،وفالزهرة

لك ونسبتها إلى المرأة ومن ث ،ومن اإلشارات تلوتية الدالة على قداسة المرأة التي ذكرها الشعراء في باب الغزل نكر النار

   3:ما نجدأل في قول عنترة

 قد جلت ظلمة الظالم البهيم         هذأل قار عبلة يا نديمي

 ضريمتنار شوق تزداد بال           تللی ومثلها في فؤادي

 إذا ما التي يمر النسيم  ن     ــــأضرمتها بيضاء تهتز كالغص

 4سخر أجفانها ظباء الصريم     واستعارت سرق البدر حسنها 

وهو يؤكد أن هذأل النار هي نار خاصيييييية بها  ،فعبلية تشييييييعيل النيار ليهتيدي بها الطراق ليال كما يفعل الكامن في المحراب

بلة ويؤكد ثم ينكر لنا صييفات ع .وتشييعل النيران اإلرضييائها ،ا ليقرن بينها وبين األقلية التي تصييم في المحاريمأشييعلت من أجله

جملة من الصيييفات التي تدل على جمالها ورشييياقتها يشيييبهها بالبشييير  العرب، وبعدعلى البيض ليثبت لنا أنها كريمة من أشيييراف 

ما ف منهما؛لبدر او تلك الظباء التي نراها كل حين بل هي السيييييمی وأرفع مكانة ولكنها ليسيييييت كهذا ا ،أخرم وبالظباء تارة ،تارة

وما جمال عيون الظباء وسحرها إال ما استعارته من فضل سحر عيونها ويقول في  ،حسن البدر إال قليل سرقه من بعض حصتها

 موضع آخر: 

 فرامسحتى أعاد الليل صيدا      وكشفت برنتها فأشرق وجهها 

 فيخاله العشاق رمحا اسمرا          قوامها  يهتز لينعربية 

 5مر ودون خبائها لسد الشريس        وذوبل محجوبة بصوارم 

                                                           
 81ص  1812 .دار الصدر :مصر ،دراسة تحليلية ،المرأة في شعر األعشی :عبد العزيز ،نبومد.  1

 لسان العرب )زهر ( :ابن منظور  2

 122-122ديوانه ص :عنترأل العبسي  3

 القطعة من الرمل :الصريم 4

 21م  ،ديوانه :عنترة العبسي 5

http://www.ajrsp.com/


 م 2022-5-5| تأريخ اإلصدار:  لسابع والثالثونالمجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار ا

     

 

   www.ajrsp.com                                                                                                                    401 

 ISSN: 2706-6495 

 
ويظهر هنا أن الشاعر لم ير عبلة حقيقة بل تخيلها بهذأل الصورة من اإلشراق  ،وهو يتحدث هنا عن طيف عبلة الذي ألم به

 جز عنه في الواقع فعشترة وإذا كان الحلم يحقق ل نسان ما يع ،والنور

  .فهذا له بياضها المثير على الرغم من سمرة العرب الشهيرة ،هنا ينج  في كشفه برقع عبلة الذي عجز عنه حقيقة

وهذأل الصيييورة تؤكد كغيرها قدسيييية المرأة المعشيييوقة في الشيييعر الجاهلي الرتدائها البرقع الذي يحجم اآللهة عن البشييير 

وهي محاطة بالحراد الذين يمنعون من أراد  ،فهي كالشيييمس التي تبدد الظالم عند ظهورها ،اإلشيييراقولوصيييفها بالنور و ،أوال

  .الوصول إليها

  :والبدرويقول في موضع آخر مصرحا بالعالقة بين المرأة وكل من الشمس 

 تقول إذا اسود النجی فاطلعي بعدي   أشارت إليها الشمس عند غروبها 

 1فإنك ملي في الكمال وفي السعدا      أال أسفريوقال لها البدر المنير 

وكذا القمر الذي يطلم منها السيييفور  ،مع إقرار الشيييمس بذلك ،فهي مكائنة للشيييمس في نورها وقادرة على الحلول مكانها

 قصيدة أخرم فيقول:  والشمس فيثم يوخد بين المرأة  .رمجاورته التشابه القائم بينهما

 يحيا بها من المنام ضجيغها        كم ليلة عانقت فيها غادة

 2لجمالها وجال الظالم طلوغها    شمس إذا طلعت سنج جاللة

فهذأل المرأة تمن  عاشقها الحياة إذا ما بات إلى جوارها وهو السبم  ،والشياعر في هذين البيتين يشيير إلى القدسيية والعبادة

كما مر سيليقا ثم يطلق عليها اسييم الشيمس ليس من باب المشييابهة فحسييم بل ألن  ،الذي تقام الشيعائر الجنسييية في المعابد من أجله

  .وهي النتيجة التي خلصنا إليها في هذا الفصل ،هذأل المرأة رمز من رموز الشمس المعبودة

  :يقول وفي ذلك ،أما طرفة فيكتفي بتشبيه وجه المرأة بالمصبا 

  3ی متحاكمصابي  االخت في نج  ومن عامر بيض كان وجوهها 

 البعد النفسي :المبحث الثاني

بل  ،عند تتبع األلوان ودالالتها في الشعر الجاهلي من الزاوية النفسية نجد أن الشاعر لم يخرج عن العصر الذي عاش فيه

مما وقفنا عليه في  ،فهو يتعامل مع األلوان بدالالتها التي سيييييادت في ذلك العصييييير ،وقد أخلص لهذا المجتمع ،كان ابن مجسيييييعه

قلين بينما يعود األحمر إلى ح .والتفاؤل بالحياة ،واألبيض يثير البهجة .واأللم غالبا ،الفصييييييل األول: فاألسييييييود لون يثير الشييييييؤم

 ،بما يثيرأل من الخوف والرعم ،فهو يدل على الموت الرتباطه بدم القتيل متقابلين؛

                                                           
 31ص .ديوانه :عنترة العبسي 1

 12ص :السابق  2

 71ص :ديوانه :طرفه بن العبد 3
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 .خلودوال ،والنعيم ،أما األخضير فهو لون الخصييم .ويدل على الحياة الرتباطه بدم الوالدة بما يثيرأل من البهجة والسيرور 

اهت لون والب ،واإلشييراق والنور الرتباطه بالشييمس والذهم ،فالفاقع المشييع لون البهجة :بينما يعود األصييفر كاألحمر إلى حقلين

ان سييييواء ك ،ويغلم عليه االقتران بالصيييييد أو القتل ،ق لون مكروأل قليل الورود في الشييييعرواألزر ،والموت ،والمرض ،الجفاف

  .وقد اعتاد العرب النفور منها ،وهي دالالت توحي بالشؤم والشر ،أو الطيور الجارحة ،لون العدو او السال 

إحسيياسييهم بنقله والنفور منه لما وتشييازم الشييعراء منه و ،ومن أبرز مواطن األسييود التي وقف عليها الشييعراء ومن الليل

  :وفي ذكر الليل وهمومه يقول امرؤ القيس ،يثيرأل من الهموم واألحزان

 1علي بأنواع الهموم ليبتلي      وليل كموج البحر ألقى سدوله

ولم يسيييفر عن الصيييي  المشيييرق الذي يحلم به من أرقته هموم  ،والشييياعر في هذأل اللوحة كان مسيييتاء من الليل الذي طال 

فبات  ،وقد كان يحمل معه الهموم واألحزان ،ويلبسه ظالمه كالثوب المسدل ،ولذا فقد شيبه الليل بالموج الذي يغطي المكان ،الليل

   :وفيه يقول عنترة .الشاعر أرقا مهموما يائسا من دنو الصب  وتسرية الهموم

 2رحات تسيل دما إذا جن الظالمتبيت مت وأجفان

ير وهي بدورها تث ،فالليل هو الذي يجلم الهموم واألحزان ،وقد كان يقضييي ليله باكيا بحرقة وألم ،وهو هنا يصييف نفسييه

    3وفي هذا المعنى يقول النابغة في الليل الذي كان من ألد أعدانه .فيه البكاء واأللم

 وليل أقاسيه بطيء الكواكم     كليني لهم يا أميمة ناصم

 4موليس الذي يرعى النجوم بأن    تطاول حتى قلت ليس بمنقض 

 5تضاعف فيه الحزن من كل جانم     وصدر ارا  الليل عازب همه 

ة ال يريد أن يسيفر عن الصيب  وال بادر ،فالهموم كثيرة ألن الليل طويل ومظلم ،يبدو من خالل األبيات صيلة الليل بالهموم

ولذا فقد طال الليل حتى ظن الشيييييياعر  ،كان النجوم ال تعرف طريقها إلى العودة من حيث أتت وراعيها ال يرغم بإعادتها ،لذاك

 وازدحمت لدم ،وتضيييياعفت األحزان ،وذكرأل بما كان قد نسيييييه منها ،وهذا الليل المقيم قد حمل معه الهموم ،أنه لن ينقضييييي أبدا

    ی منتقضيومت  وأين ستمضي به  من أين تأتيه الهمومالشاعر قديمها وجديدها فبات ال يدري 

ديث كي يبقى هذا الح ،فقد اختاروأل وقتا للظعن والنوم -ولتشيييييازم الشيييييعراء من هذا الليل  ،ولهذأل العالقة بين الليل واأللم

  ،مةبعيدا عن الذكريات المؤل ،المؤلم مرتبطا بالليل الكييم بعيدا عن الصب  الذي ينتظرون فيه البهجة واالنغماد بالحياة

                                                           
 11ص  .ديوانه :امرؤ القيس 1

 121ص  .ديوانه :عنترة العيسي 2

 8ص  .ديوانه :النابغة الذبياني 3

والمقصود هنا تشيبه النجوم باإليل أو  ،أي يتقنها في الشهور :يهدي النجوم :وروي ،لو هو الصحي  ،قل هو الشاعر :النجوم والذي يرعى 4

 حتى ال ينتهي قليل الذي يؤرق الشاعر ،وأن ليا راعيا ال يريد أن يعيدها إلى حظيرتها ،األختام

 .البعيد :العازب ،رد إليه في وقت الروا  :أرا  5
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 ،قليل الشييييعراء قد يكون ليال خاصييييا بهم ،يضيييياف إلى ذلك الشييييعور بالظالم والكتابة حتى في منتصييييف النهار عند الحزن

  1القيس امرؤيشعرون به عند رؤية اإلبل المديرة وعلى ظهورها اسباب السرور والمتعة بل الحياة وفي اختيار الليل للطعن بقول 

 2كنخل من األعراض غير منيق    أن زالت بليل حمولهم وحدت ب

له سييييببا في ويجع ،ويذكر عنترة الرحيل ،فقد اختار القوم الليل للرحيل فكان بذلك سييييببا لكرأل الشييييعراء الليل وتشيييياؤمهم به

  3-:وفي ذلك يقول ،حلول الليل وهو الليل الذي يشعر به الشعراء وإن لم يكن ميقاته

 

 4زشت ركابكم بليل مظلم      الفراق فإنماوإن كنت أزمعت 

داية الحياة ويكون ب ،فال أنسييييم من الليل ليبعث بين الناد ،فهو يرم الوقت الذي اختارأل القوم للرحيل هو ليل كييم مظلم

تسييينى ي إذ يتسيييتر القوم بظالمه ويرحلون دون أن ،فكما أن الليل يثير الشيييجون واألحزان فهو سييييم فعلي لها .البؤد واألحزان

  .للشاعر فرصة لوداعهم أو معرفة الجهة التي ساروا فيها

  :وفيه يقول النابغة ،وقرنوأل بالرحيل والبعد والنوم ،وقد تشاءم الشعراء بالغراب للونه األسود

 5وبذاك خيرنا الغاف األسود  زعم اليوار  أن رحلتنا غدا 

وهي الطيور التي تطير عن يمين المرء وقد تشييياءم  ،في هذا البيت حيث اسيييتفت  الشييياعر بنكر البوار  والشيييؤم واضييي 

ولذا فقد ركز الشيييييياعر على لونه األسييييييود ليزيد من داللته على  ،والعراقوختمه بذكر الغراب الذي كان نذير البين  ،العرب بها

  :ويقول عنترة في الغرابي .الشؤم

 6ملى قلبي في الدجى سماعها  قد   ن الفالكم تعق غربا ويا عبل

ضع آخر ويقول في مو  فكيف إذا اجتمع ذلك مع ظالم الليل .والفراق ،ألنه ينذر بالبين ،فالشياعر يتشاءم بصوت الغراب 

  :ومعاتبا له ،ذاكرا غراب البين

  بعيد ال يرد على سؤالي    وكيف يجيبني رسم محيل

 اآلليوتجرم أدمعي مثل    إذا صا  الغراب به شجاني 

 وبالهجران من بعد الوصال  وأخبرني بأصناف الرزايا 

  تعاقدني وقد أشغلت بالي   غراب البين ما لك كل يوم 

                                                           
 122ص  ،ديونه :امرؤ القيس  1

 قيد ثمرأل وصار كالنبق في صغرأل :متيق ،أعالي الشجر :األعراض 2

 111م  .ديوانه :عنترة العيسي 3

 شدت باألزمة  :زمت ،اإلبل التي تمتطى :ركابال .وجدت في إمضائه ،أو عزمت على األمر ،لجمعت أمرك :ازمعت 4

 21ص  .ديوانه :النابغة الذبياني 5

 11ص ،ديوانه :عنترة العيسي 6
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 1بالحبالتك فراخك أو قنص       كأني قد نبحت ب  سيفي

وما يثيرأل في نفسيييه من الهموم  ،ويعاتبه على ما أنزل به من المصيييائم ،والشييياعر في هذأل اللوحة يقف أمام غراب البين 

حل م ،لون الموت والخراب ،فحل فيها السواد ،فقد سكن هذا الغراب الديار بعد رحيل أحبابه ،ويظهر تشياؤم الشياعر من الغراب

ال  هويثير في النفس األسييييييى والحزن ألن ،وقد أخذ هذا الغراب بالنعيق الذي يتفطر القلم له ،لون النور والحياة ،بياض الظاعنين

يفسد  ،يشيعر أن هذا الغراب قد أصيب  عدوا له والياد إذهذأل األبيات يبدو شيديد األسيى  وعتثرة في .يأتي إال بالمصيائم والفراق

فهو لم يصييييييطد هذا الغراب أو ينب  فراخه  ،وهو يسييييييتنكر هذا الموقف من الغريم الذي لم يؤذأل قط ،علييه ملذاته في هذأل الحياة

وهذا األمر يؤكد أن سييييييواد الغراب كان كسييييييواد الليل من أشييييييد أعداء المرء في تلك البيية  المبر   الشييييييكل فعالم يعاديه بهذا

  .الصحراوية التي تضن على اإلنسان بالمر  والسرور كما تضن بمواردها الطبيعية

 والرتباطه بالمعارك ،وقد تشياءم العرب به لسوادأل ،وهو طائر أسيود اللون كذلك ،وشيبيه بالغراب ما جاء في ذكر العقاب

ثرة وتلعق دماءهم المتخ ،فيالعقاب من الطيور الجارحة التي تقيم في أرض المعارك لتتغذم على أشييييييالء القتلى ،واليدمياء والقتيل

  :وفيه يقول طرفة ،على األرض

 2كف العقيان فيها والرخم    نذر األبطال صرعى بينها

منظر من  .تلت من جثث القتلى الذين ال يجدون من يواربهم الثرموفيه يصييور العتبان وهي تعكف في أرض المعركة تق 

وت وفي ذكر العقاب واقترانه بالم .فهو لم يمت فحسييم بل أهين جسييدأل وترك في العراء كالجيف ،أكثر المناظر المخيفة ل نسييان

   :يقول عنترة

 مشيم الرأد مخضوية البنان   وكم من فارد أضحى يسيقي 

 3وتحجل حوله غريان بين   ايا تحوم عليه عقبان المن

  .قربط بين الموت والعقاب ألن العقبان تجتمع على جثة القتيل 

   :فالشراب المميت يوصف بالسود لقول طرفة ،العيش والشؤم وضنكوالسواد بشكل عام مرتبط بالموت 

  4 جلبجلي من الشراب أال بأال    . اال انني شربت اسود حالكا 

فقد جعله األعشييى لون  ،وهو لون مكروأل مشييؤوم في سييياقات عديدة .كأد الموت من باب الكناية واألسييود الحلك هنا هو

  :وفي ذلك يقول ،والبرد ،والجوع ،الفقر

                                                           
 111ص  ،السابق 1

 22ديوانه ص :طرفة بن عبيد 2

 112ديوانه  :عنترأل العبسي 3

 72ص ،ديوانه :طرفة بن العبد 4
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 1االرفادغبرا وقسل حاليم   وإذا لقيان حسبتها حبشية 

غيرة م ،متلبدة الشيييعر ،مما غير لونها وبدت شييياحبة ،والجوع ،وهو يقصيييد بذلك أن القيان قد اسيييوقت بسيييبم البرد الشيييديد 

 ويقول في موضع آخر:  .بسبم الفقر

 2 مآتم سود سلبت عند مأتم     كلن نخيل الشط حبة حريقه

 البعد االجتماعي: المبحث الثالث

ار فمن ذلك مثال اعتب .إذ تعتبر مؤشيييرات اجتماعية عرفية يتواضيييع عليها الجميع ،األلوان في أية حضيييارة بعد اجتماعي

 هوردي()ويفضييييييل األحمر الفات   ،بينما يعتبر األبيض لون زفاف العرود فيها ،األسييييييود لون الحيداد في كثير من المجتمعات

سييي وال سيييما المرض النف ،وقد يقرن بين األصييفر والمرض ،الذكور في مالبس األطفال السييماوي()ل ناث بينما األزرق الفات  

  .وهكذا الصفراء( السرايا)كما في قولهم 

ذلك  ومن ،ولذا فهو حافل بالعديد من المؤشييرات االجتماعية ،والشييعر الجاهلي كان سييجال للحياة العربية في ذلك العصيير

 ويظهر لنا ذلك في قول ،مثال نجيد أن البياض في البشييييييرة يمثل لون المعدة واألشييييييراف بينما يمثل األسييييييود لون العبيد والخدم

  :المرأة األعشى واصفا

 3الداعرداعرة تدنو من     ليست بسوداء وال عنقص

لمعنى وفي هذا ا ،فبعد أن وصييف الشيياعر المرأة بالبياض عاد في هذا البيت ليؤكد ذلك بنفيه أن تكون سييوداء اللون كاإلماء

  :يقول النابغة

 4وال تبيع بجنبي نخلة البرما    ليست من السود اعقابا إذا انصرفت

هذا وقد  .أو أن تقوم باألعمال المخصييييصيييية ل ماء والجواري كالبيع ،فهو ينفي أن تكون هذأل المرأة سييييوداء اللون كاإلماء 

 اسبق لنا الحديث في ذكر بياض المرأة والرجل مما يغنينا عنه هن

ي كسيييو بشيييرته فهو يشيييعر فوإلثبات أنه سييييد على الرغم من المواد الذي ي ،ولهذا السيييبم فقد انبرم عنترة للدفاع عن لونه

 ،وما نشا هذا الخالف إال بسبم لونه األسود الذي كان يعتبر دليال على العبودية ،قرارة نفسيه انه سييد ابي وليس عبدا بليدا مطيعا

اء واإلب ،وعزة نفسييه ،وشييرف المرء ،ولذا فقد حاول الدفاع عن سييواد البشييرة ليثبت للجميع أن هذا السييواد مجرد قشييرة خارجية

 .فهو يقول مدافعا عن سوادأل ،دون أن ترتبط بلونه الخارجي ،وتظهر في أعماله ،فات تكمن في داخلهص

                                                           
 جمع رفد وهو الفد  العظيم :االرفاد .ديوانه :األعشي 1

 111صي  ،ديونه :األعشى 2

 12-11ص .في األبيات وانظر كذلك 82ديوانه ص :األعشى ، 3

 112ص  ،وانظر كذلك في األبيات .111ص  .ديوانه :النابغة الذبياني 4
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 1اريه بفعلي أنه أكذب الناد    ومن قال إني أسود ليعيبني 

 ،ويظهر لنا من خالل البيت أن السيواد الذي ذكر في البيت لم يقصيد به مجرد اللون الذي يؤثر في صورة اإلنسان وحسنه

ا وعنترة ال يقبل بهذأل الصييفات لعدم صيييدقه ،فاألسييود هنا تعني عبدة بليدة وضيييعة ،وإنما ما ارتبط بهذا السييواد من مرتبة متدنية

والمآثر التي سييييييجلها لقومه بدءا بقول الشييييييعر وانتهاء  ،وعلييه فقد أثبت كذب هذا القائل من خالل األعمال التي أقدم عليها ،فييه

وفي هذا  ،مما جعله من الفرسيييييان المعدودين في الحرب والنزال ،ارية التي خاضيييييها وانتصييييير فيهابالبطوالت والحروب الضييييي

  :المعنى يقول كذلك

 2نیأسمن بياض الصب   أني بفعليشبية الليل لوني غير 

وإن كان لونه شبيه بلون الليل المشؤوم فإن أعماله البطولية تجعله  ،فهو ينفي أن يكون عبدا ذليال على الرغم من سيوادأل

  .أكثر بياضا من الصب  المشرق المنير

وترتم على هذأل الداللة االجتماعية السييواد والبياض أن يكون سييبي النسيياء البيض في المعركة إهانة للقوم ما بعدها إهانة 

 ،ولذا فقد حرص الشيعراء على عدم وقوع هذأل المصيبة ألقوامهم .الجواريوتصيب  في عداد  ،حين تسياق كرائمهم سيبايا لعدوهم

    :وفي ذلك يقول عمرو بن كلثوم

 3تهونام أو ستحاذر أن تق   بيض حسان وعلى آثارنا

ط رجله كمن يرب ،وحتى ال يدعو حجة في التراجع ،فقد كان العرب يصطحبون النساء إلى المعارك ليشجعهم على القتال 

تال إن اسييتيصييالهم في الق :في هذا البيت والشيياعر يقول .وكما فعل طارق بن زياد بعد اجتياز المضيييق ،ال يهرب بصييخرة حتى

  .فيلحق بهم العار لذلك ،كان من أجل هؤالء النساء الالتي يخشون من وقوعهن بيد األعداء

 4 :وفي هذا المعنى يقول طرفة بن العبد

 5وتلف الخيل أغراج النعم   . يوم تندي البيض عن اسنوقها

ففي ذاك اليوم يتم سيييييبي النسييييياء  ،وما يقابله من هزيمة األعداء ،ويقصيييييد في هذا البيت النصييييير الذي يحرزأل الشييييياعر 

 وفي ذلك إذالل للمهزوم بجعل ،فتكشييييييف المرأة المراد بيعها عن سيييييييقانها للمعاينة ،وتوزيعها على المقاتلين أو عرضييييييها للبيع

فسييبي المرأة البيضيياء كان مذلة وإهانة القبيلة ألن المرأة البيضيياء سييوف تسييتوي مع اإلماء السييود في  ،نتصييرحرائرأل جوار للم

  .الشفاء والعبودية

                                                           
 23ص  .ديوانه :عنترة العبسي 1

 113ص  ،السابق 2

 112ص  .ديوانه :عمرو بن كلثوم 3

 23 .ديوانه :طرفة من العين 4

 المواشي :النعم ،جمع کرج وهو قليع اإلبل :أعراج .والركيةجمع ساق وهو ما بين الكعم  :لنوق .للماء :البيض 5
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وجعلها دليال على  ،ومن المؤشييييرات االجتماعية في الشييييعر الجاهلي تفضيييييل اإلبل البيضيييياء على غيرها من متر اإلبل

ولونها األبيض يدل على كرمها وتميزها على  ،كما مر بنا في الفصييييييل الثاني ،اإلبل لأجمفاإلبل البيضيييييياء من  ،الثراء والنعمة

أو التي يهبها لطالبيه بيضييياء اللون للداللة على منزلته  ،اإلبل التي يمتلكها الممدو  أو المرئي .ولذا جعل الشيييعراء .سيييائر اإلبل

  1:وفي ذلك يقول زهير بن أبي سلمى .وسماحة نفسه في العطاء ،العالية

 2المطايا والهجان المثاليا ببابه کرامحتى أناخوا  وفساروا له

 3:وفي العطية يقول النابغة ،فقد جعل الشاعر هذأل الصفات دليال على نعمة صاحم اإلبل وسيادته 

 4حائلالرهجان المها تهدم عليها   كأنها  والعيس العتاقحباؤك 

وذلك  ،عطية الممدو  كانت من اإلبل البيضييياء التي تشيييبه في جمالها وإشيييراق بياضيييها البقرة البيضييياءفهو يذكر هنا أن 

  .للداللة على شرف الممدو  المتالكه ومنحه هذأل اإلبل البيضاء

وكان لفخضير مكانة خاصية عند العرب نظرا للظروف االقتصادية التي كانوا يحيون فيها، من قلة األمطار وحياة التنقل 

فإذا وصييييفوا مكانا بالخضييييرة  ،ولذا فقد أصييييب  األخضيييير عندهم مؤشييييرا على الخير والخصييييم ،والترحال تبعا لتوافر النبات

  :ومن ذلك قول الحارث بن حلزة ،فالمقصود هو الرفاأل والنعيم الذي يحيا فيه أهله

 5ما يصب  األمر إآل حوله حلق     سهل المباعة محضرا محله 

وهذا  ،ولذا فهو يحيا في نعيم مقيم وعز تليد ،هذا البيت بانه يحيا في مكان وفير المياأل دائم الخضرةفهو يصف النعمان في 

  .ما يستقطم الراغبين ببابه فال يرد منهم أحدا خائبا

ي ذلك وف ،ومن هذا الباب أيضييا أكثر الشييعراء من االسييتسييقاء ألرض الحبيبة الراحلة لتهنا بالحياة وتناع عن المنغصييات

   ..6:ل عنترةيقو

 7موعها همنهلة يروي ثراك    فسقتك يا أرض الشربة مزنة 

 خلال إذا ما األرض فا  ربيعها  از وكسا الربيع رباك من أزهارأل 

   .وتنعم فيها الحياة ،فتكسي ثيابها الخضراء ،فهو يدعو ألرض الحبيبة بالرأي ليعم الربيع فيها

                                                           
 128ص  ،ديوانه :سلميزهير بن أبي  1

 التي يتبعها :المثالس .البيض من االبل :الهجان 2

 21وانظر كذلك االبيات ص 18ديوانه ص :النابغة الذبياني 3

 تساق :العيس البيض تحدي .العطية والهبة :الحياء 4

 11ديوانه ص :الحارث بن حلزة  5

 12، صديوانه :لعبسيعنترة ا 6

 أنصبابها :همرعها .موضع :الشرية 7
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ومن  ،فتنتشر الخضرة حول القبر ،ألن المطر يسم األرض بالنبات ،الموتىومن هذا الباب أيضيا اسيتمطر الشعراء لقبور 

وفي  ،يمضييي رحلته في موطن أخضيير مليء بالخيرات من الكف والماء فال ينقصييه شيييء -كما كانوا يعتقدون  -ثم فإن المتوفي 

   1الذبياني: ذلك يقول النابغة

 طر ووابلبغيث من الوسمي ق     سقى الغيث قبرا بين بصرع و جاسم

 على منتهاأل ديمة ثم هاطل  وال زال ريحان ومسك وعنبر 

 2سأتيه من خير ما قال قائل اً   وفا منورعوينبت حوذانا و

مما يدل  ،مما يسم المكان بالخضرة ويجعله مهيا ل قامة ،وهو هنا يؤكد أن االستمطار مطلوب من أجل ظهور النبات 

 .على النعيم والسرور الذي يحيا فيه الشخص في العالم السفلي

 :الخاتمة

قد الحظنا ف .التي خلص إليها .والنتائج ،رض فيه من قضيييايالخيص أبرز ما عتبعد المضيييي في هذا البحث البد من وقفة ل

يعة تلك انبثقت من طب ،وقد ارتبطت منذ تلك العصيور بدالالت خاصة ،أن األلوان أثرت في الفكر اإلنسياني منذ العصيور القديمة

ومن ارتباطها بأمور يصييادفها اإلنسييان في حياته أو التجارب التي عاشييها أو مرت به  ،األلوان وتأثيرها في األعصيياب من جهة

وهو مرتبط بلون الدم والنار  ،رويؤجج المشيياع ،شييديد السييطوع ولذا فهو يثير األعصيياب ،فاألحمر مثال لون حاد .من جهة ثانية

  .ولذا فقد اكتسم دالالت نفسية واجتماعية عديدة مرتبطة بهذأل األسباب ،...والجواهر

تخدمت فقد اس ،وإذا انتقلنا إلى العصير الجاهلي وجدنا اإلنسيان في ذلك العصر يختلف عن أترابه في الحضارات األخرم

  .تبعا للمواطن التي يرد فيها اللون األلوان بدالالتها السائدة في تلك الحضارات

ة ولم يخرج الشعراء عن طبيع ،وانفعاالت وقيمفهو يعكس ما ساد فيه من أفكار  لعصرأل؛أما الشعر الجاهلي فقد كان مرآة 

وإن كانت هناك خصييوصييية لكل شيياعر في اختيار ألوانه، وتعامله معها وذلك الختالف الظروف التي تعرض لها  ،هذا العصيير

وقد كان الشيييعراء على وعي بهذأل األلوان بحيث " أحسييينوا من اسيييتخدامها في اللوحات التصيييويرية التي بدن بألوانها  .اتهفي حي

  .وتصوير االنفعاالت المختلفة ،ومعالمها أشبه بلوحات رسمت بريشة فنان ماهر"، كما وظفها في التعبير عن المشاعر

ت فان الدالال ،نجدأل من اتصييال بين اإلنسييان الجاهلي واإلنسييان المعاصييرومن النتائج التي توصييل إليها البحث أيضييا ما 

التي استخدمت األلوان في الشعر الجاهلي هي الدالالت التي مازلنا نتعامل معها، ونعتقد بصدقها وتأثيرها علينا وهذا يؤكد الصلة 

 ،اوية مظلمة يختزن فيها خبرات األجيال السييييييابقةويدعم الرأي الذي يرم أن في عقل اإلنسييييييان ز ،القائمة بين األجيال المتعاقبة

  .وهو ما يعرف بالالوعي الجمعي ل نسان

                                                           
 81ص  .ديوانه :النابغة الذبياني 1

 ساشي عليه بالخير :سأتبعه .نياتان طيبا الرائحة :وعوفحوذان  2
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 ،وأخيرا يمكننا القول إن اإلنسيييييان الجاهلي كان جاهليا في عقيدته الوثنية ولكن هذا لم يمنعه من الرقي الفكري واالنفعالي

إلنسيييان يعيش في نطاق منظومة اجتماعية لها تقاليدها فهو إنسييان مدرك لما يحيط به من ظروف يؤرقه سييؤال الموت ومصييير ا

وتسيييري عليه اعرافها وأنظمتها ولم تقتصييير على الحياة البدائية القائمة على صيييراع البقاء وإشيييباع الغرائز  .وأفكارها الخاصييية

   .الفطرية
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 االقتصادي تحقيق األمن القانوني على والعقاب أثر التجريم

The impact of criminalization and punishment on achieving legal and economic security 

 الدكتور: يوسف عاللي  إعداد:

 ، المملكة المغربيةجامعة سيدي محمد بن عبد هللا بفاس، القانون أستاذ باحث في

 youssef.allali@usmba.ac.maالبريد االلكتروني: 

 22666226622200الهاتف: 

 ملخص:

ية من خالل سياسة جنائ الجريمة، وذلكإلى اعتماد وسائل وأليات عديدة ومتنوعة لحماية نظامها االقتصادي العام من  تسعى الدول

، غير أنه بالنظر لخصوصية مجال القانوني أمنهوتهدد  المجال االقتصاديتهدف إلى ردع التصرفات والجرائم التي تمس ب

لمجال االذي تنتجه سياسة تجريم األفعال الماسة ب التجريم والعقابنظام  بفعاليةإشكالية أساسية مرتبطة  تطفواألعمال، 

تعارض . وهذا األمر في الحقيقة ياالقتصادي؟، حيث يصبح حيز القانون الجنائي يأخذ مساحة أكبر في تدبير المحيط االقتصادي

عن الجزاء الجنائي.  لذلك فإن الموضوع وتحسين مناخه بعيدا  األنشطة االقتصادية،مع متطلبات سياسة تدبير مخاطر ممارسة 

بالتالي ، وتصادي حركي، ومن حيث أن تطبيقاتهمن حيث مستويات تأصيله القانوني في مجال اق التجريم والعقابيطرح أزمة 

ائي. الجن ءجزابال هذا المجاللتجنب إغراق  في المجال االقتصادي التجريم والعقاب ضعاف دوربروز اتجاهات تطالب بتقليص أو إ

، ال يمكن أن يكون مجاال للجزاء الجنائي من حيث المبدأ، لذلك القانوني االقتصاديتحقيق األمن ولعل الهدف من ذلك أن منطق 

 .التجريم والعقاب في المجال االقتصاديفإن األمر يتطلب طرح بدائل أو على األقل آليات تساهم في الحد من 

 الجزاء الجنائي، القانون الجنائي، األمن القانوني، المجال االقتصادي.التجريم، العقاب،  الكلمات المفتاحية:
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The impact of criminalization and punishment on achieving legal and economic security 

:Abstract 

Countries, including Morocco, adopt many and varied mechanisms to protect their general 

economic system from crime, through a criminal policy aimed at deterring behavior and crimes 

that affect the business field and threaten the entrepreneurial security. The criminal penalty that is 

produced by the policy of criminalizing and punishing all acts affecting the field of business ? In 

fact, this matter contradicts the requirements of the policy of managing the risks of doing business, 

and achieving a safe contracting environment away from criminal penalties. Therefore, the topic 

poses a crisis of criminal punishment in a dynamic economic field, and since its applications have 

confirmed its ineffectiveness, and the emergence of trends calling for reducing the criminal base 

from the entrepreneurial environment to avoid flooding the economic and financial field with 

criminal punishment. Perhaps the aim is that the logic of improving the business climate and 

achieving entrepreneurial security cannot, in principle, be a field for criminal penalties, so it 

requires offering alternatives, or at least mechanisms that contribute to reducing criminal penalties 

in the field of business. 

Keywords: criminalization, punishment, criminal penalty, criminal law, legal security, economic 

field. 

 :مقدمة

تنظيم ممارسة األنشطة االقتصادية بهدف تحقيق األمن القانوني في المجال االقتصادي، لم يكن وليد العصر  الدولة فيتدخل 

عثر في مصر القديمة، وعند األشوريين واليونان والرومان وغيرهم على قوانين اقتصادية تحدد أسعار بعض السلع  ، إذالحديث

والخدمات وتنظيم استيراد المواد التموينية وتجارتها، كما كانت تضع شروطا للمقاييس والمكاييل واألوزان وتعاقب المخالفين 

 Mommsen, , 1907, Tom 1, P 321, Tom 2, P، أيضا:-P 22Madhat Salem, 197 ,0بعقوبات إدارية وجنائي)

تضي ترك التي تقليس بتلك السهولة  تأسيس نجاعة السياسة االقتصادية ،والذي  األنشطة االقتصاديةتحسين مناخ ألن (، 178

خصوصيات األمور ل نظرا،  (62، ص 6220)عالية، دون التنظيم القانونياإلداري خاضعة للتنظيم  األنشطة االقتصادية حرة

قتصادية استنادا للتناقض الطبيعي بين التحررية االالجنائية، كان التدخل سيكون من خالل السياسة  سيما إذااالقتصادية والمالية، ال 

دون شك سيفضي إلى تكبيل روح المبادرة وعرقلة النمو  من ذلكحيث أن  المجال االقتصادي،وبين تدخل القانون الجنائي في 

 : مختلفين بين منطقين صعوبة خلق التوازن حيثالجتماعي واالقتصادي الذي تنشده الدولة، ا
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الجرامي محاربة السلوك اتهدف إلى تعزيز  لية أساسيةكأ الجزاء الجنائي، حيث يتم تقديم السلوك االجراميمكافحة منطق  -

 .رجال األعمال مجرمين(افتراض ) ؛االقتصاديالقانوني في مجال األعمال من أجل تحسين مناخ األعمال وتحقيق األمن 

بالتالي ، ويةاالقتصاد األنشطة تحريرل وضع تدابير وإجراءات كأليات حيث ينبغي تقديماألعمال"،  مجالة "يحركمنطق  -

 (.اقتصاديينرجال أعمال افتراض )ضد الفاعلين في النشاط االقتصادي  الجزاء الجنائيمخاطر  تقليل

والقضاء نائي دائرة الجزاء الجعبر توسيع  ،الحماية الجنائية والقانونيةتوفير يعتمد مقاربة مبنية على  التشريعوبالتالي إذا كان 

لى تضخم إ في النهاية األمر سيؤدي االقتصادي، فإن القانوني األمنفعال التي تهدد تساهم بنصيب وافر في مكافحة األس الزجري

. وهذا المصطلح رمزي لعدم وجود قانون يتضمن كافة الجرائم التي االقتصادين الجنائي القانووسيادة للجزاء الجنائي،  تشريعي

الخاصة بمخالفات عالم  يشير هذا المصطلح نصوص التجريم والعقاب قد تقع من رجال األعمال أثناء إدارة شركاتهم، وإنما

ذلك القانون الذي يشمل جرائم خاصة خارج  ، وهومالاألعمال بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. وبمعنى آخر القانون الجنائي لألع

 Ministre de la Justice, Rapport auالقرن التاسع عشر. ) في وظهرنطاق قانون العقوبات الواردة في القانون الجنائي، 

garde des Sceaux : La dépénalisation de la vie des affaires, 2008, P 11, 

www.ladocumentationfrancaise.fr)  ، ادباالقتصإلنسان المعقدة ل عالقةال نتيجةجرائم المن ا مختلفة أنواع تضمنيسالذي ،

 .(وما بعدها 53، ص 6226رجمة زينة، الذي عرفه آدم سميث بأنه العلم الذي يتناول اإلنتاج واالستهالك وتوزيع الثروة )سميث، ت

في ل ال بد للقانون الجنائي أن يدخ هنأبو، الفعل االقتصادي أمنفي تحقيق  سياسة ناجعة والعقابسياسة التجريم  راحيث اعتب

ردع كل التجاوزات الماسة به، خاصة وأن الحماية التي من سلبيات األفعال المخربة له، والميدان االقتصادي، كوسيلة لتحصينه 

حيث كان االعتقاد السائد يرى أن الحماية التي توفرها فروع  ،اإلداريالقانون والمدني  نتوفرها فروع القانون األخرى، كالقانو

عديمة الجدوى ما لم تكن مدعمة (، وتبقى Bihl,1989, P.7 القانون األخرى كالقانون المدني ذات مردود اجتماعي ضعيف )

 بالجزاءات الجنائية، باعتبار القانون الجنائي هو حارس القوانين األخرى.

 في التشريع الحال هو كما المجال االقتصاد، في الجنائي التحول عن الجزاء نحو عاصرةالم التشريعات كان هناك توجه في إذاو

، االقتصادي القانوني األمن تحقيق فإن (Pradel, 2009, La pénalisation du droit des affaires, p 7et 8) مثالا  الفرنسي

هذا  في سياسة التجريم والعقاب مسألة إيجاد بدائل على نفسها فرضت قيودا أساسية تعد االقتصادي النظام في المشروعية وضمان

ياسة س، آليات التجريم والعقاب إلى أي حد يمكن اعتبار: وهي أساسيةإشكالية  يطرح الموضوع هذا وانطالقا من ذلك فإن مجال.ال

 ؟ وأساسية لتحقيق األمن القانوني االقتصادياألنشطة االقتصادية، ممارسة أنشطة فاعلة في حماية 

ن خالل تحديد مدخلين ، وذلك مسياسة التجريم والعقابحتاج منا البحث في مرتكزات ي هذه اإلشكالية،ولعل اإلجابة على 

كل األفعال  مالذي يتأسس على تجري التجريم، أولهما مرتبط بمدى فعالية نظام القانوني االقتصادي األمنافتراضيين يتأسس عليهم 

أما المدخل  ،االقتصادي والعقاب عليها، حيث يصبح حيز القانون الجنائي يأخذ مساحة أكبر في تدبير المحيط هذا المجال الماسة ب

هذا المدخل  ، حيث ينبنيالتجريم والعقاببعيدا عن  األنشطة االقتصاديةالثاني فهو يرتكز على الركون إلى تدبير مخاطر ممارسة 

 .الجنائي قتصادي والمالي بالعقابلتجنب إغراق المجال اال االقتصاديالمحيط  فيالقاعدة الجنائية  ضعافداة بتقليص أو إعلى المنا

مقاربة  اه، وهل يمكن اعتبارالقانوني االقتصادي في تحقيق األمن سياسة التجريم والعقابوذلك من خالل تحليل مدى فعالية 

 الحد من التجريم والعقاب، اعتماد مقاربة بديلة تتأسس علىبوذلك  ،تحتاج إلعادة النظر هاناجعة أم أن
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 صاديمحيط اقتلتمييز بين وجود لتعارضها مع األمن القانوني االقتصادي، وإمكانية وضع بدائل يمكن من خالل وضع حدود ل 

في مجال لهذا الدية والمالية "نظيف" وآخر "غير نظيف". حيث يمكن العمل على تغييب الجزاء الجنائي بحكم الطبيعة االقتصا

، في مقابل اإلبقاء على الجزاء الجنائي في "المحيط غير النظيف"، وهي المقاربة التي يمكن من خاللها تحقيق ""المحيط النظيف

 . تعزيز األمن القانوني لألنشطة االقتصاديةفي حدود  التعايش بين االقتصاد والقانون الجنائي

 :من خالل المبحثين التاليينف نتناوله بشكل مفصل سو الموضوع،هذا ولمعالجة 

 االقتصادي في المجال والعقاب التجريم أزمة األول: تجلياتالمبحث 

 .االقتصادياألمن القانوني تحقيق الثاني: تعارض التجريم والعقاب مع المبحث 

 مظاهر أزمة التجريم والعقاب في المجال االقتصادي المبحث األول:

م( بدأت النصوص القانونية ذات الطابع االقتصادي تأخذ دورها في التشريع الجنائي، إال أنها برزت 61منذ القرن التاسع عشر)

، حيث الموجه نظام االقتصاد(، وخاصة في الدول التي تبنت م62القرن الماضي )بشكل واضح خالل النصف الثاني من القرن 

الكلي والنشاط التجاري، ولكنها تسمح بحرية القرارات االقتصادية فيما يتعلق بالتوظيف تسيطر الدولة على سياسة االقتصاد 

واالستهالك على مستوى معين. أي أن هنالك سيطرة من قبل الدولة على عوامل اإلنتاج، باإلضافة إلى تخطيط مركز حول ما 

-De Riedmatten, 1948, p. 263قرارات الفردية )ينتج، وكيفية اإلنتاج، ولمن يتم اإلنتاج، ولكن مع وجود حرية بسيطة لل

288( )Gassin,1979, p.17)الفوضى من  االقتصاديمجال الالضرورة فيها ملحة إلصدار تشريعات تحمي  ، وكانت

حيث  ،القانون الجنائي. وكانت هذه النصوص القانونية إما تصدر بصورة مستقلة وإما ضمن سالمة مناخهاالنحرافات التي تمس و

 بشكل واضح بطبيعة المرحلة التنموية للدولة وعالقاتها االقتصادية السائدة في تلك المرحلة. النصوص التشريعية الصادرةأثر تت

، ي هذا المجالف التجريم والعقاب أزمةينبغي أن ينطلق من مناقشة  ،المجال االقتصاديالسياسة الجنائية في دور وبذلك فإن تحليل 

تجريم لا هذا الموضوع لن نخوض في تحديد تعريفات للسياسة الجنائية، أو ما يثيرهفي دقيقين نكونوطبعا تحليل ذلك وحتى 

 ،على األمن القانوني في المجال االقتصادي أثر سياسة التجريم والعقاباألساسي من هذا الموضوع هو معرفة  ألن الهدف، والعقاب

ن القانوني باألمأحد العالجات والردود القانونية على السلوك المضر  اباعتباره التجريم إشكاليةتمحور حول تبمعنى أن دراستنا 

، ثم أثار تلك األزمة على مطب أول(االقتصادي )مجال الأزمة الجزاء الجنائي في مظاهر وذلك من خالل دراسة  .االقتصادي

 ي(.نمطلب ثااالقتصادي )القانوني األمن 

 في المجال االقتصادي والعقاب يملمبدأ التجرالتأصيل القانوني  هشاشة: المطلب األول

ريم كل ما ، من خالل تجاالقتصاديمجال اللجأت التشريعات إلى اعتماد سياسة جنائية مبنية باألساس على التجريم والعقاب في  

 ,Gassin,1979) والعقاب للتجريمجريمة تحتاج  المحيط االقتصاديقع في الذي ياالنحراف  فينظر إلى بالنشاط االقتصادي،يمس 

p.17) من ه االقتصادي فعاليته في تخليص، لذلك فإننا في حاجة لإلجابة على السؤال التالي: هل أثبت النص الجنائي في مجال

 ؟، االقتصادياألمن  يحقق لنااالنحرافات ومن رجال األعمال المنحرفين، أم أنه زاد من أزمة هذا المجال ولم 
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 التالي فإن ذلكبو نائية،الج الشرعيةالمرتبطة بتأصيله القانوني، وذلك من حيث  مبدأ التجريملمناقشة ذلك سنحاول دراسة أزمة 

ب علما أن الجرائم التي ترتكومكافحته،  القتصاديمواجهة اإلجرام في مجال ارة القانون الجنائي التقليدي على قد يطرح مسألة

لمبدأ عف التأصيل القانوني أهم ما يثار بهذا الخصوص هو ضو ،.(06، ص 6266، هيكل) والغموضفي هذا المجال يلفها التعقيد 

 بصعوبة االلتزام بمبدأ الشرعية الجنائية،  ةرتبطوهي مسألة م، االقتصادي مجالالفي  التجريم

 الجنائية بمبدأ الشرعية: صعوبة االلتزام الفقرة األولى

 ةفعال لضمان أم ممارسة األنشطة االقتصاديهو حل  عقوبة جنائيةرار إقو تجريم فعل ما ساد االعتقاد في العديد من التشريعات أن

نهج اقتصادا خاصة في الدول التي كانت تريعات وصلت العقوبة فيها لإلعدام وتنفيذ السياسة االقتصادية للدولة حيث أن بعض التش

االقتصادية تضمنت  قوانينال مجموعةلذلك أصدرت العديد من الدول  ،.(6، ص6223االشتراكي )الشريف، مؤسسا على الفكر 

 .  بهدف احترام النظام االقتصادي وقوانينه العديد من األفعال المتعلقة بالتنظيم االقتصاديتجريم 

من خصوصية على مستوى صياغة القواعد التي تنظم هذا المجال، فإن تركيز  االقتصاديمجال التمتع به ي اومع ذلك ونظرا لم

السياسة الجنائية على نظام التجريم والعقاب طرح العديد من اإلشكاليات، إذ أن اعتماد هذه المقاربة أدى إلى الخروج عن المبادئ 

  .والقواعد والمعايير التي يتأسس عليها القانون الجنائي العام

 حيث أطلق على ،القانوني االقتصاديحماية األمن التجريم والعقاب لضمان التشريعات إلى  معظم عمدت ذلك من مرغعلى الو

 نصوص متفرقة عبر مجموعة م خارج نطاق القانون الجنائي، فهي"، وهو يشمل جرائاالقتصادي "القانون الجنائي هذه النصوص

قانون واعتبر هذا ال ... ، رائم الماسة بالمنافسة ، ج، جرائم البورصةركاتجرائم الشم على سبيل المثال: ن القوانين التي تضم

د مصالح ذات أبعاتلبية لحماية عامة وخاصة يسعى المشرع لتحقيقها، مرتبط بغايات  لكونه فرعا من فروع قانون األعمال،

 . هامةاقتصادية واجتماعية ومالية 

، أن المعيار القانوني المعتبر لوجود القوانين الخاصة، هو ضرورة تحررها من (62، ص 6263الفقه )سرور، يرى بعض و

لتجريم ابعض المبادئ التي يقوم عليها القسم العام من القانون الجنائي. وهذا األمر يمكن إسقاطه على القوانين الخاصة التي تقرر 

ح إلقرار الطبيعة الخاصة لها، والذي نرى أن يكون ، أي أن األمر يحتاج لتدخل تشريعي صريالمجال االقتصادي والعقاب في

، لتفادي تعارض هذه الخصوصية مع األحكام العامة للتجريم والعقاب العقابمحددا للقواعد واألحكام التي يتأسس عليها توقيع 

أحكامها  ئي يصعب تكييفالمنصوص عليها في القسم العام من القانون الجنائي. ألن الجرائم التقليدية الواردة في القانون الجنا

، لذلك كان ال بد من نهج سياسة تجريم خاصة في سبب صرامة مبدأ الشرعية الجنائيةب األنشطة االقتصادية،وقواعدها مع عالم 

 هذا المجال مثل تجريم التوزيع الوهمي لألرباح واألسهم، ثم سوء استخدام أصول الشركات... .

 بمبدأ الشرعية الجنائية الفقرة الثانية: سلبيات عدم االلتزام

ق وأساسي لتعلقه بالحقو مبدأ جوهريهو  الذي يتأسس على أنه "ال جريمة وال عقوبة إال بنص"، مبدأ الشرعية الجنائية بما أن

، ذلك أن أفعال اإلنسان مبنية على اإلباحة وال تحظر أو يطالها جزاء جنائي إال بناء على نص قانوني سابق عن الفعل والحريات

من الدستور المغربي: " ال يجوز إلقاء القبض على أي شخص أو اعتقاله أو متابعته أو إدانته، إال في  65)ينص الفصل  المجرم

 (، 6266مكرر،  3120، الجريدة الرسمية، عدد الحاالت وطبقا لإلجراءات التي ينص عليها القانون." )الدستور المغربي
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" ال يسوغ مؤاخذة أحد على فعل ال يعد جريمة بصريح القانون وال معاقبته : المغربيمن القانون الجنائي  5ينص الفصل كما 

حيث أن مبدأ ، (6635، ص 6125، مكرر، 6202الجريدة الرسمية عدد  بعقوبات لم يقررها القانون" )القانون الجنائي المغربي

مجال الي ف مكانته وطبيعتهفهل هذا المبدأ حافظ على  ،الشرعية الجنائية ال يسمح باتخاذ أي تدبير قانوني دون وجود سند قانوني

كان  الذيو، االقتصادي التطور الذي عرفته نصوص القانون الجنائيمن رغم بال هإنعلى ذلك، يمكن القول  وللجواب ؟االقتصادي

 في اتجاهين: 

د الذي ال يسمح لنا بتحدي: حيث يالحظ عدم كفاية القانون الجنائي االقتصاديمكافحة االحتيال في مجال تطور في   -

 مخالفات جنائية دقيقة بما فيه الكفاية.

 قوانين الشركات.األنشطة االقتصادية، خاصة  ريتطو تساعد على لتجريمزيادة آليات ا -

ف لتقييد تدخل سلطة مراقبة هذا المجال باتخاذ أي إجراء في حق من يخا كان له أثر على، االلتزام بمبدأ الشرعية الجنائيةأن إال 

 القتصاديامجال الفوهنا تبدأ أزمة التجريم على أنه سلوكا مجرما،  االضوابط التي تحكمه، إذا لم يكن ذلك الفعل المخالف منصوص

تحكمه الحركية والتغير والتطور المتسارع والتشعب، لذلك كيف يمكن التقيد بصرامة مبدأ الشرعية الجنائية، في ميدان تقني 

، وهذا األمر جعل المطالبة بضرورة تخلي العقاب الجنائيوتنظيمي يمكن أن تكون الحلول اإلدارية فيه أكثر فعالية من توقيع 

 زة غير عقابية. عن مقاربة التجريم والعقاب والتنازل على صالحيات ذلك ألجه القتصاديامجال الالسياسة الجنائية في 

الخصوصية،  تتميز ببعض تأصبح قتصاديةجرائم االالفي  الجنائي العقابزيادة على ذلك فإن النصوص القانونية التي تتضمن 

 ئم والعقوبات،الجراعلى مستوى شرعية  ص الجنائيقانوني للنالبناء الصرامة  ال يعكس من خالل تضمين تحديد قانوني فضفاض

 والفني الذي السبب التقنيك معينة، متى توفرت أسباب أجهزة غير عقابيةمن المشرع لفائدة  تفويضبشكل يمكن القول عليه أنه 

 نجد:التشريع المغربي  ذلك فيمثلة أومن  .للجريمة ةالمادي العناصرفي تحديد  يتميز أساسا به مجال األعمال

ينص على أنه: " كل إخالل بالتنظيم المتعلق بالمنتجات المعدة للتصدير  الذي المغربي من القانون الجنائي 606الفصل  -

ث حي ح بين مائتين وخمسة أالف درهم وبمصادرة السلعة."والذي يهدف إلى ضمان جودتها ونوعها وحجمها، يعاقب بغرامة تترا

على  ،م الخاص بالمنتجات المعدة للتصديأن المشرع أشار لألفعال التي يطالها التجريم بمقتضى هذه المادة بكل إخالل بالتنظي

 ضع ذلك التنظيم. صالحية ولسلطة اإلدارية المتمثلة في وزارة االقتصاد والمالية ل النص ترك اعتبار أن

: " الجنحة أو المخالفة الجمركية كل عمل أو امتناع مخالف للقوانين المغربية تنصالجمارك مدونة من  620المادة  -

، 6222، 0020)مدونة الجمارك المغربية، الجريدة الرسمية، عدد  واألنظمة الجمركية ومعاقب عليها بمقتضى هذه النصوص"

ين القوانين ب ،رغم الفرق البين لعقابلقد جعلت هذه المادة مخالفة القوانين الجمركية واألنظمة الجمركية متساوية في ا .(6236ص 

 .تنظيميةإدارية ، فالقوانين الجمركية هي تشريع، واألنظمة الجمركية هي لوائح واألنظمة بحسب طبيعة كل منهما

محاولة لخرق القوانين واألنظمة الجمركية تعتبر بمثاب الخرق  المغربية: " كل اركمدونة الجممن  622تنص المادة  -

التام لهذه القوانين واألنظمة الجمركية ويعاقب عنها بهذه الصفة ولو كانت األفعال التي تتصف بها بداية التنفيذ قد ارتكبت خارج 

 نفس المالحظة السابقة.التراب الوطني".  
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ماية األمن حو التجريم والعقاب للحد من آثار الجرائم االقتصاديةنتهج سياسية يالمشرع  نتاجه من هذه األمثلة، هو أنما يمكن است

بدأ الشرعية، زام بصرامة مدون االلت عقوبةيعتبره جريمة جنائية يقرر لها كل فعل يمس هذه المصالح ، فأصبح القانوني االقتصادي

 نيةذلك سيؤدي إلى انتقادات قانوألن ، مجال االقتصاديالفي  التجريم والعقابوفق في التركيز على يلم  المشرع نظرنافي و

 دون احترام لمبدأ الشرعية" اقتصاديةجرائم الجزاء الجنائي له منطقه الخاص، وغالباا ما يصنف الجرائم ويعتبرها "ف. مبررة

ي حيل على الفعل المجرم فالجنائية، خاصة على مستوى تحديد العنصر الجرمي، الذي يحدد خارج النص المعاقب عليه، حيث ي

المنظور قد تكون نتيجة هذه القراءة من هذا و. إطار اللوائح التنظيمية التي تصدر اإلدارة الوصية على قطاع اقتصادي معين

مفاجئة في بعض األحيان، ألنه من الصعب افتراض أن غاية المشرع من هذا التجريم هو انتهاج سياسة جنائية محددة لحماية 

هذ في  ةيحتى النصوص التي تركز عليها السياسة الجنائموجودة خارج الجرائم االقتصادية وبالتالي فإن  .قتصاديالمجال اال

 .المجال االقتصادي فيخاصة لمبدأ الشرعية الجناية  حدودطبيعة وعلى المشرع رسم لذلك  مجال،ال

  المجال االقتصاديللمسؤولية الجنائية في  القانونيهشاشة التأصيل : المطلب الثاني 

وع عبر فه هذا الموضثير صعوبات وإشكاليات في القانون الجنائي نظرا للتطور الذي عرإن المسؤولية الجنائية بشكل عام ال ت

يا عن الفعل ي تتم متابعته جنائالذو، نظرا الرتباط المسؤولية الجنائية بالشخص الطبيعي العادي ي الجنائيالقانونتاريخ الفكر 

لكن األمر و وفق الضوابط التي تحكم هذه المسؤولية.عنها جنائيا  مسؤوال، وبالتالي يكون بهامن ارتك بأنه هوتبث  الذيالجرمي 

،  (Bosly, 1981, P.19) الحقيقييبحث عن المسؤول  الذي دائما ،االقتصاديعند الحديث عن القانون الجنائي  قطعا يختلف

سؤولية الجنائية عند حد مساءلة الشخص الفاعل عن فعله المباشر والمتمثل في الفعل فاالتجاهات الحديثة ال تقف في نطاق الم

الجرمي، بل بات من المتعين تتبع كل األنشطة واالخطاء المعتبرة بطريقة او بأخرى من قبيل األخطاء التي ساهمت بشكل أساس 

لى تطرح العديد من اإلشكاليات، والتي تنعكس سلبا ع االقتصاديةجرائم الن المسؤولية الجنائية عن وعليه فإ في ارتكاب الجريمة.

اإلطار العام القانوني للجريمة في هذا المجال، وهذه اإلشكاليات ترتبط باألساس في أنها تتعارض مع صرامة القاعدة الجنائية، 

غير  ،اصةخغالبا ما تحتاج لمعايير  اديالقتصمجال االإطار جرائم الواقعة في  الجنائية فيوبالتالي فإن الحديث عن المسؤولية 

 .العام تلك التي تتأسس عليها المسؤولية الجنائية عن الجرائم الواردة في القانون الجنائي

ائية عن ، ألنه يعتبر جوهر المسؤولية الجنالخطأ مسألةتحتاج تحليال ل المجال االقتصاديلذلك فإن تحديد المسؤولية الجنائية في  

بأنه "عدم البناء بالنتائج « Merie et Vitu» يعرفاه ، و(Legros & Philonenko,1952, P.53قصدية )الجرائم غير ال

الخطرة للفعل الذي يقع ارتكابه أو عدم التيقن من إمكانية وقوعها وذلك نتيجة عدم اتخاذ االحتياطات الالزمة لمنع حدوثها أو 

إخالل الجاني عند تصرفه بواجبات الحيطة والحذر التي يفرضها القانون،  كما أن(، Merie, &Vitu, 1984, P.730) "تفاديها

وعدم حيلولته تبعا لذلك دون أن يفضي تصرفه إلى إحداث النتيجة اإلجرامية، في حين كان ذلك في استطاعته وكان واجبا عليه 

الفعل المجرم وتحليل طبيعة الضرر، وباألساس غاية  طبيعة على االعتماد ينبغي ذلكبو (.623-620، ص 6106)حسني، 

ي المقرر الجنائ العقاب إلى تحديد ما إذا كان األخير، لنصل في االقتصاديةقوانين الالمشرع والمصلحة التي يحميها النص في 

قصوى، األمر بتلك الضرورة الأن  يتناسب وفق هذه المعايير مع آلية التجريم التي تعتمدها السياسة الجنائية في مجال األعمال، أم

ياسة التجريم سن األمر فعال يتطلب تحليل االقتصادي. وبذلك فإ وأنه كان باإلمكان استبدالها بتدابير أخرى تعتبر من صميم التنظيم

، ة القضاةوخاصجهاز العدالة عمل  يمكننا أن نتخيلس ،بناء المسؤولية الجنائية في هذا المجال بتحليل ألن ،والعقاب في هذا المجال
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وفي هذا   ؟المجال االقتصاديكون لديهم الدقة في تحديد المسؤولية الجنائية والتوصيف الجرمي لألفعال التي تقع في وهل ست

ياسة سالمسؤولية الجنائية عن فعل الغير، والمسؤولية الجنائية لألشخاص االعتبارية، كتطبيقات ل الصدد سنحاول الحديث عن

 .لهادفة لتحقيق األمن القانوني لألنشطة االقتصاديةالتجريم والعقاب ا

 المسؤولية الجنائية عن فعل الغير. تأسيسا على العقابإيقاع الفقرة األولى: 

ال يسأل إال عما يصدر عنه شخصيا من أفعال ونتائج معاقب عليها، وذلك تطبيقا لمبدأ  إن الشخص يقولإذا كان المبدأ القانوني 

الجنائية،  : شخصية المسؤوليةأساسيينيرتبط بمبدأين  ، والذيالعقوبةجوهري أقرته فلسفة القانون الجنائي، وهو مبدأ شخصية 

وعلى الرغم مما تم توضيحه فإن الكل  ،(.(600و606، ص 6220)سرور،  وتأسيس التجريم والعقاب على الضرورة والتناسب

يكاد يجمع على معنى واحد لمبدأ شخصية العقوبة، وهو أن كل شخص يتحمل نتائج أفعاله وهذه القاعدة تمليها الفطرة السليمة 

إال أن  (.630، ص 6226ويوجبها العدل المطلق، فال يتصور أن يؤاخذ شخص بوزر غيره مهما كانت صلته به )أنظر: سويلم، 

ور العديد ص جدفنعن هذه القاعدة العتبارات مرتبطة في الغالب بالمصلحة التي تنظمها وتحافظ عليها،  حادتبعض التشريعات 

لمسؤولية في إطار إسناد ا مسؤولية بعض األشخاص عن أفعال لم يرتكبونها ولم يساهموا في ارتكابها قررت االقتصاديةجرائم ال من

المسؤولية قد جاءت على خالف األحكام العامة التي تقضي بأن " اإلنسان ال يسأل إال عن الفعل الذي يثبت  . فهذهالجنائية عنها

بالدليل القاطع أنه وقع منه فعال"، وقد وصف ذلك بعض الفقهاء بأنه انتهاك لمبدأ شخصية العقوبة، منهم الفقيه " بوش" 

(PUECHالذي قال بأنها: " تمثل انتهاكا لمبدأ شخص ) ية العقوبات، لكونها تقع على عاتق رئيس المنشأة االقتصادية بقوة

، 6112مسبقا )الشواربي، ولعل ذلك راجع العتبار أن المسؤولية الجنائية لهذا الغير مفترضة  .(Puech, 1983, P 380")القانون

انتقد البعض هذه النظرية على أساس أنها تصلح وسيلة لتبرير أي حكم باإلدانة يصدر في حق رئيس المؤسسة  ولقد ،(662ص 

عنها  مسؤوال نتيجة اعتباره ،مخالفة أو في حقه فعال بدعوى قد ثبت،  (Delmas-Marty,1990, P 86 , 87االقتصادية )

 مسؤولية جنائية عن فعل غيره الذي يوجد تحت أمره.

 ألعلىللمجلس ا) محكمة النقضل فقد صدر قرارولو رجعنا لالجتهاد القضائي بخصوص ذلك فإننا سنفهم ذلك بشكل أوضح: 

ام وإنما عليه إثبات المسؤولية الشخصية وأنه ق ،اإلنكار المجرد لمالك الشاحنة الستبعاد مسؤوليتهيعتد ب ال« أكد على أن: سابقا(

في قرار أخر ونفس المنحى ذهبت . 6220ماي  3، بتاريخ 661/6بالفعل بدون إذنه وخارج إطار المهام الموكلة إليه"، قرار عدد 

في مصادرة ه لتال:" المسؤولية المفترضة للمشغل عن مستخدميه، تمنعه من الدفع بعدم مسؤوليته عن الفعل الضار وحسن نيتاله

)" قرارات  6226 /61626، ملف عدد 6220أبريل  66، بتاريخ 606/6الشاحنة التي تم استخدامها في التهريب"، قرار عدد 

www.adala.justice.gouv.ma/production/jurispridence/ar/cour-المجلس االعلى في المادة الجنائية" 

supreme).  

أو مديرها، بأنه سيسأل جنائيا عن كل جريمة او مخالفة يرتكبها أحد عماله  المقاولةعلم صاحب  إذاولعل ذلك قد يتم تبريره بأنه 

أو مستخدميه، فإنه سيجتهد في اختيار األفضل من بينهم للحيلولة دون وقوع ذلك. ومن ناحية أخرى فإنه سيسهر على حسن تطبيق 

ع رقعة المسؤولين ى توسي، يدفع إلجنائية ألهدافهاالالتنظيمات والتشريعات الصحية واالقتصادية، أضف إلى ذلك أن تحقيق السياسة 

 ،التدابير التي تهدف تحقيق األمن القانوني االقتصاديتطبيق عن حسن 
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، وهنا االشكال القانوني الذي يعكس أزمة دون اشتراط تطلب الركن المعنوي للجريمة م هذه المسؤوليةكثيرة قد تقو لكن أحيانا 

 .قتصادي، حيث أن األمر فيه مساس كبير بمبدأ شخصية العقوبةالتجريم والعقاب في المجال اال

  على الشخص المعنوي تأسيسا على مسؤوليته الجنائية  العقابتوقيع الفقرة الثانية: 

قانونية يصعب التحكم فيها، خاصة نتيجة ظاهرة خاص المعنوية، وأضحت زيادة كبيرة في عدد األش المعاصرة الحياة تعرف

تشكل فيه عصب الحياة االقتصادية والمالية على  صارت، الذي (655. ص 6226)يعقوب،  االقتصاديرتباطها الكبير بالميدان ا

جتمعات للم تلعبه من أدوار هامة جعلت النمو االقتصادي واالجتماعيما ما توظفه من أموال، ولوالدولي. بالنظر  محليالصعيدين ال

 .(021، ص 6116)العوجي،  حولهايتمحور  والدول

وكان لدخوله الحياة االقتصادية باألخص آثار  ورئيسيا،وأصبح الشخص المعنوي في المجتمعات الحديثة يمثل عنصرا مهما 

 ,Geeroms) المجال اإلجرامي مثله مثل الشخص الطبيعيمجاال من المجاالت المرتبطة باإلنسان، بل أنه طرق ونتائج ال تستثني 

1996, P 535)اره يؤكد أنص يرفض اسناد المسؤولية الجنائية للشخص االعتباري أو المعنوي، إذ تقليديتجاه ، إال أن هناك ا

يتمتع بالحصانة من تلك المساءلة، وحصرها في األشخاص الطبيعيين، وقد عرض هذا االتجاه مجموعة  أن الشخص المعنويعلى 

 ا:ههمذلك، أ من المبررات في سبيل تأكيد

 للشخص المعنوي وافتراضية مجازيةأوال: 

، هو افتراض قانوني ليس إال، ومجرد مجازا اقتضته الضرورة لتحقيق مصالح معينة، وال وجود و االعتباريالشخص المعنوي أ

)أبو  مليةالعله واقعيا وليس له إرادة حقيقية، وهو من صنع المشرع نتيجة العديد من العوامل والمصالح التي اقتضتها الضرورة 

 .ةزه اإلرادة والقدرويقع من جرائم ترجع إلى إرادة ممثليه إذ ال يستطيع القيام بالعمل المادي، وتع . وما(663، ص 6116خطوة، 

رة، الحولتدعيم رأيهم الرافض أضاف أصحاب هذا االتجاه من خالل مبررهم هذا، بأن األهلية الجنائية تتطلب التمييز واالرادة  

، بأن ال يمكن 6161، في دراسة قدمها للمؤتمر الثاني لقانون العقوبات المنعقد في بوخاريست سنة «  Savini» ويرى سافيني 

القبول بنسبة الجريمة إلى شخص معنوي، لكونها تتطلب ركنا معنويا هو القصد او الخطأ وهما ال يتوفران لدى هذا الشخص ، 

 إذ قال  : 

«Tout délit implique dolus ou culpa c’est à dire une volonté ou une imputabilité et des lois ne peut 

pas être plus imputé aux personnes juridiques qu’aux impubères et aux aliénés( »Bouzat, 1951, P 

م ال يسأل ثغير مادي وصوري ومن  الشخص المعنوي هو ال يمكن توفره إال في الشخص الطبيعي، ألن وجود ما وهو(، 177

حيث حسب هذا االتجاه إقرار المسؤولية الجنائية  .(Alt-Maes, P 357-363) جنائيا لعدم قدرته على ارتكاب الجريمة بركنيها

ال ي في المجاألمن القانونفي تحقيق  التجريم والعقابوهو ما يعمق أزمة  له ضرب من العبث لمنافات ذلك مع العقل والمنطق

 .  االقتصادي

 مبدأ شخصية العقوبة ثانيا: معارضة 

ين انصرفت الذبين تمييز الدون يتم إنزال العقاب  الشخص المعنوي يؤدي غالبا إلى المساس بحقوق أصحاب المصالح فيه،عقاب 

 إرادتهم إلى ارتكاب الجريمة والذين لم يساهموا في ارتكابها، بل وإلى من لم يعلم حتى بها أو عارض في ارتكابها، 
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، 6106)مصطفى محمد السيد،  إنزالها بغير من لم تتحقق بشأنه أركان الجريمةة العقوبة نتيجة مبدأ شخصيوهذا يتعارض مع 

المسؤولية الجنائية إلى غير من وقع منه الفعل، ألن في ذلك إخالل بمبدأ شخصية  ال يجوز أن تتعدىفي نظرهم  .(660ص 

، فمن لم يساهم في ارتكاب الجريمة بصفته فاعال أو شريكا يظل في معزل عن (616، ص 6130)الشاوي،  العقوبة الجنائية

  المساءلة والعقاب عنها.

انحراف للعدالة عن الغرض الرئيسي، وهو تقويم الجاني وذلك بتحميل من ال شأن لهم به هو فرض مساءلة الشخص المعنوي 

. إذ القول بمسؤولية (56و52، ص 6261)مقبل،  الطبيعي للجريمةعد المرتكب األصلي وبنتائج تصرف ال ذنب لهم فيه، بل قد يست

لتعارض اوحسب رأيهم ذلك يؤدي إلى  الشخص المعنوي جنائيا يرتب نوعا شادا من المسؤولية ال يتفق مع مبادئ قانون العقوبات،

 مبدأ جوهري من مبادئ المسؤولية الجنائية وهو مبدأ شخصية العقوبة. مع

 الشخص المعنوي مع طبيعة العقوبات الجنائية تعارضثالثا: 

 قوباتعتصور تطبيق ما قرره المشرع الجنائي من ال ييالحظ أصحاب االتجاه الرافض للمسؤولية الجنائية للشخص المعنوي، أنه 

نها معدام، واإلعلى الشخص المعنوي لتعارض طبيعتها مع طبيعته االفتراضية، إذ أن منها ما هو سالب للحياة مثل عقوبة  جنائية

 .  (630، ص 6110)موافي،  ما هو سالب للحرية مثل عقوبات الحبس والسجن، ومنها ما هو مقيد لنشاط اإلنسان مثل المراقبة

إضافة إلى أن تطبيق العقوبات األخرى كالغرامة أو المصادرة أو إغالق المؤسسة االقتصادية، ال ينحصر أثره على الشخص 

المعنوي بل يمتد أثرها إلى األعضاء األبرياء فيه. ألن في حالة عدم التقيد بدفع هذه العقوبات المالية، فإنه يتم اللجوء إلى وسائل 

لعدم تمتع  ، نظرا(55، ص 6222)الطراونة،  المعنويالشخص  يتصور ضدكوم عليه، وهذا ال يمكن أن اإلكراه البدني على المح

 من حيث الردع والتقويم واإلصالح. ال يحقق غرضه التجريم والعقاب وبالتاليالشخص المعنوي بملكتي التمييز واإلدراك، 

 .التجريم والعقابة سياستعارض المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي مع أهداف رابعا: 

مرتبطا بتحقيق أهداف تبررها السياسة العقابية، إذ تساهم العقوبة الصادرة ضد الجاني  الجزاء الجنائيغالبا ما يكون فرض 

فهي إجماال تحد من انتشار ظاهرة اإلجرام وترضي  ،بترسيخ العدالة في المجتمع، ألنها تنطوي على تحقيق ردع عام وردع خاص

الشخص  على الجزاء الجنائيالذين اعتمدوا على هذا التبرير يقولون إن فرض  رافضينفإن الهذه شعور المواطنين. وانطالقا من 

رائم ارتكاب ج، كون الغرض من العقوبة هو إصالح الجاني، وتخويفه وردعه عن لن يحقق الغرض المتوخى من تطبيقهالمعنوي 

. وإن تحقيق األثر الرادع، يقتضي أال تطبق العقوبة إال على الشخص الذي يتمتع بالتمييز (000، ص 6105)مهدي،  أخرى

الغير المتوفر في الشخص المعنوي، لذلك فإن العقوبة جزاء يتجه في أثره نحو عقل المجرم، وما لم يتوفر  وهو الشيءواالرادة، 

هذا العقل، كما هو الحال بالنسبة للشخص المعنوي، فإن العقوبة تصبح بدون فائدة ولن تنتج األثر المرجو منها، والذي تهدف إليه 

 .سياسة التجريم والعقابدائما 

 .سياسة التجريم والعقابل إلى بدائل القانوني االقتصادياألمن  ني: حاجةالمبحث الثا

صعوبات قانونية تحول دون تحقيق أغراضها  يبدو أن أزمة سياسة التجريم والعقاب في المجال االقتصادي، وما تطرحه من    

 األساسية، خاصة على مستوى ضمان توفير األمن القانوني لممارسة األنشطة االقتصادية، 

http://www.ajrsp.com/


 م 2022-5-5| تأريخ اإلصدار:  لسابع والثالثونالمجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار ا

     

 

   www.ajrsp.com                                                                                                                    420 

 ISSN: 2706-6495 

 
وهو األمر الذي يضع مسؤولية كبيرة على التشريعات، ويوجهها نحو البحث عن بدائل من داخل السياسة الجنائية، ومن خارجها 

 طبيعة الجزاء الجنائي الذيأن اب في المجال االقتصادي، وهذا في اعتقادنا لن يكون مجديا دون فهم لتجاوز أزمة التجريم والعق

تنتجه سياسة التجريم والعقاب، هو في الغالب يتعارض مع طبيعة المجال االقتصادي، ويهدد أمنه القانوني أكثر من أن يعززه 

قتصادي عن دائرة التجريم والعقاب بشكل أساسي، وتعزز الحلول )مطلب أول(، ولعل ذلك يجعل التشريعات تنأى بالمجال اال

 الغير العقابية، من خالل الحد من سياسة التجريم، مجاالت تدخل القضاء الجنائي في المجال االقتصادي إال استثناء )مطلب ثاني(.

 التجريم والعقاب مع تحقيق األمن القانوني االقتصاديتعارض سياسة المطلب األول: 

 أن أصبح نطاق الجزاء الجنائي في المجال االقتصادي أكثر اتساعا، وأحد ثوابت السياسة الجنائية في التشريعات الحديثة بعد

(Bosly, 1981, p.19 et 20،)  وهو األمر الذي طرح مسألة جدوى اتساع سياسة التجريم والعقاب في مجال األنشطة االقتصادية

يق األمن القانوني االقتصادي، على اعتبار أنه أدخل مجموعة من الجرائم تتميز بخصائص ومدى فعالية الجزاء الجنائي في تحق

 مغايرة ومختلفة عن جرام القانون الجنائي التقليدي األمر الذي سينعكس على تحديد معايير المسؤولية الجنائية.

لك األزمة، ب في المجال االقتصادي، واقتراح حلول لتولقد ساهم الفقه فعال في توضيح اإلشكالية األساسية المتعلقة بالتجريم والعقا

خاصة ما يتعلق بكون القانون الجنائي االقتصادي جاء بمفاهيم مختلفة ارتكزت على مصادر األنظمة القانونية المقارنة والعرف 

ية للحد من الجرائم الدولي، مما منحه توسعا في أحكامه، ساهمت إلى حد بعيد في الدعوة إلى ضرورة توحيد السياسة الجنائ

االقتصادية، وعلى سبيل المثال يمكننا أن نرصد كيف ساهم الفقه الفرنسي في التخفيف من حدة النصوص الجنائية في مجال تسيير 

وحصرها في الجرائم األكثر خطورة، وذلك لتشجيع االستثمار وحماية   نصوص التجريم من كثرةالشركات التجارية، وتخفيف 

 . (663-636، ص 6222-6223الوزيري، ) روح المبادرة

لذلك ظهرت مطالب بضرورة إلغاء التجريم المفرط في المجال االقتصادي، فلو أخذنا هذا األمر في فرنسا سنجد أن البعض يقول 

إن االعتماد على تكثيف الجزاء الجنائي هو في الحقيقة خطأ في السياسة الجنائية المقترحة حيث نادوا بإلغاء تجريم العديد من 

 الفرنسية:العديد من القوانين األفعال والتي لقيت صدى في 

Ces discours sur la dépénalisation vont trouver un écho à travers une série de textes : – ordonnance 

du 1er décembre 1986 en matière de concurrence : ce texte opère une dépénalisation، car il 

supprime la plupart des infractions pénales en la matière. Toutefois, cette dépénalisation ne se fait 

pas sans contrepartie, mais au profit t du transfert d’un pouvoir de sanction vers une autorité 

administrative indépendante. La dépénalisation n’emporte ainsi pas la disparition de la sanction, 

mais amène à envisager de nouvelles sanctions. Cette dépénalisation n’est cependant pas complète, 

car le droit pénal conserve théoriquement sa force en droit de la concurrence, s’agissant des 

infractions intentionnelles, même si, en pratique, le recours au droit pénal de la concurrence est 

aujourd’hui très rare ؛   
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– loi «nouvelles régulations économiques» (NRE) du 15 mai 2001: elle n’est pas quantitativement 

la plus importante puisqu’elle ne dépénalise qu’une vingtaine de délits figurant dans la loi de 1966 

mais est annonciatrice des évolutions suivantes. (Ministre de la Justice, Rapport au garde des 

Sceaux : La dépénalisation de la vie des affaires, 2008, P 11, www.ladocumentationfrancaise.fr). 

عزوف الشركات عن االستثمار في فرنسا، خاصة األجانب.  مؤكدين على أن التجريم المقترن بالجزاء الجنائي، كان من أسباب

فكيف يمكننا أن نبرر في مجتمع حديث مثل مجتمعنا أن التشريع الجنائي أكثر مالءمة؟ سواء على المستوى المعياري أو على 

مة الفكرية و أن المهمستوى تنفيذه للفاعلين االقتصاديين، من شخص آخر كان قد ارتكب جريمة خارج المجال االقتصادي فال يبد

 .سهلة

التجريم والعقاب في المجال االقتصادي، ينطلق من تعارضه مع أهداف تحسين مناخ  نجاعةعموما إن االتجاه الذي يشكك في   

األعمال وتحقيق األمن القانوني االقتصادي، كما أن ضغط الجزاء الجنائي الذي تركز عليه السياسة الجنائية كآلية حمائية وتوجيهية 

 ,Leben, 2003) لرامية لتشجيع المبادرة والمنافسة الحرةفي هذا المجال يناقض توجه السياسة العامة في المجال االقتصادي ا

p.12  )الفقه . لذلك يرى بعض (Coeuret,1975, p.396،)  أن التجريم والعقاب يجب أال يتم اعتماده إال إذا كانت المخالفة تمس

ي يتجه :  " تاريخ الجزاء الجنائ م العام االقتصادي لضمان فعاليته، وعبر آخر عن ذلك بأنبالقواعد االقتصادية المرتبطة بالنظا

، أي أن الجزاء الجنائي يجب أن يكون آلية للسياسة الجنائية من أجل ضمان فعالية (666، ص 6266نحو اإللغاء"، )مارون، 

 القواعد العامة المؤطرة للنظام العام االقتصادي.

بها السياسة الجنائية، خاصة المعتمدة باألساس على  ولعل هذا التوجه له ما يبرره باعتبار أن التركيز على الحلول التي تأتي

الجزاء الجنائي في المجال االقتصادي، يبقى غير ذي جدوى إذا كان سيؤدي إلى شل مجال األعمال وجعل المبادرة االقتصادية 

المجال االقتصادي  محفوفة بالمخاطر جنائيا. لذلك ال ينبغي إغفال واقع مناخ األعمال، والبحث عن جواب السؤال التالي: هل

سيكون أكثر أمنا في غياب التجريم والعقاب؟، لذلك علينا اإلقرار بأن حرية المبادرة االقتصادية إذا لم توجد آليات حمائية ورقابية 

، هوتدابير بديلة أكثر فعالية من التجريم والعقاب الجنائي، فإن ذلك قد ينعكس سلبا على تطوير المجال االقتصادي وتحسين ظرفيت

والتي في النهاية لن تكون فعالة إال إذا حافظت على جانب من الزجر الجنائي يتناسب مع مخاطر الحرية في هذا المجال لردع 

 .األفعال الماسة بسالمته وأمنه القانوني

 يجريم والعقاب في المجال االقتصادالمطلب الثاني: بدائل الت

سياسة التجريم والعقاب في المجل االقتصادي تحيط به مجموعة من اإلشكاليات القانونية، تؤثر بشكل كبير على األنشطة بأن رأينا 

نجاعة  ثر علىأ ، األمر الذياألمن قانوني للمجال االقتصاديليتها في تحقيق إثبات فعاعلى غير قادرة االقتصادية، حيث أصبحت 

البحث عن توجهات حديثة ح من الضروري بلذلك أص ، (p 128,1961 Vitu ,) االقتصادي ميدانتحصين الالجنائي في القانون 

تنطلق من خالصات األزمة القانونية لسياسة التجريم والعقاب، كما لية الردع الجنائي، على آللسياسة الجنائية ال تركز باألساس 

 مجال إلغراق المجال باالنحراف والحفاظ على نظافته، وعدم ترك االقتصاديةتأسيس نجاعة السياسة تتمحور على عليها أن 

 .(62، ص 6220)عالية، 
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لذلك، فإن االشكال سوف يبقى قائما فيما يخص التعامل مع واقع اقتصادي يعرف مناخا غير آمن باالعتماد على مقاربة بديلة 

حيث يمكن العمل على تغييب التجريم والعقاب  ،تتأسس على التمييز بين وجود ميدان اقتصادي "نظيف" وآخر "غير نظيف"

بحكم الطبيعة االقتصادية والمالية للمجال " النظيف"، واالكتفاء في مجاله بالتدبير الوقائي فقط، في مقابل اإلبقاء على التجريم 

"   PwC  Price water house Coopersففي دراسة إحصائية صدرت عن مؤسسة " والعقاب في "المجال غير النظيف"، 

الكندية لمجموعة من صور الجرائم االقتصادية التي تعرضت مجموع من المؤسسات التي ترتبط نشاطاتها بالمجال االقتصادي 

أكدت على تعرض هذه المؤسسات لمجموعة من أشكال الجريمة االقتصادية وبنسب متفاوتة، حيث جاءت نتائج الدراسة توضح 

 ,Rapport  PwC  Price water house Coopers LLP/s.r.l/s.e.c.r.l)م،معدالت صور الجريمة على مستوى العال

www.pwc.com/ca/fr/crimesurvey2014, P 6.   ،)فيما يلي جدول يبين إحصائيات هذه الدراسةو : 

 نسب التعرض للجريمة صور الجريمة االقتصادية

 % 21 األموالاختالس 

 %61 الغش المرتبط بالتموين

 %66 الغش في محاسبة الشركات

 %63 الغش المرتبط بالموارد البشرية

 % 0 إفشاء المعلومات المتميزة في السوق المالية

 % 0 إفشاء المعلومات المتميزة في السوق المالية

 % 66 الفساد المرتبط بالرشوة

 % 3 مخالفة قواعد المنافسة

 

لذلك تبدو مقاربة اإلبقاء على التجريم والعقاب في "المجال غير النظيف" دون المجال النظيف، الذي يمكن العمل في إطاره 

هم فإن السؤال الم ، لذلكاالقتصاد والقانون الجنائيهي المقاربة التي يمكن من خاللها تحقيق التعايش بين بالتدبير الوقائي فقط، و

 الغير النظيف؟ والنظيف  جال االقتصادية بين بين المهية الحدود الفاصلهو ما

ي ف صعوبة جريمة ما لم تجدبمجرد أن  التجريم والعقابدوى ال يمكن القول بعدم ج عندما أشار إلى أنههذا ما أكده أحد الفقهاء و

وعليه فإن الحلول المتاحة  .(Bouloc ,2000, p. 17) مخالفة القانون الذي يتضمنهيردع كثيرين عن  ادهمجرد وجوالتطبيق، ف

مساحة القانون ل تقليو والعقاب ، تتمثل في الحد من التجريمالقانوني االقتصاديلتجاوز عدم فعالية الجزاء الجنائي في حماية األمن 

 .)مطلب ثاني( وتعزيز دور القضاء غير الزجري في المجال االقتصادي)مطلب أول(  الجنائي

  في المجال االقتصادي التجريم والعقاب: الحد من الفقرة األولى

 خصوصيةواقع وتحتاج إلى إعادة التـأصيل لتتناسب مع  أصبحت االقتصاديمجال الالجنائية في  القاعدةوبالرغم من ذلك من أن  

وعلى ، قابوالع مد باألساس على التجريمتحتاج إلى مراجعة مقاربتها التي تعت المجال هذا بل أن السياسة الجنائية فيهذا المجال، 

لى ع الميدان االقتصاديالتي يواجهها  أكثر من غيره لحل المشاكل مؤهال عتبر أن الجزاء الجنائيت تال زال التشريعات التي

  .أن تعيد النظر في ذلك المستوى العملي والتطبيقي
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بعض للثقة في المجال االقتصادي، إال أن الوبذلك فرغم الدعوات الرامية إلى التخلي عن الجزاء الجنائي حماية لالستثمار وتعزيزا 

يرى أن غياب تدخل القانون الجنائي في الميدان االقتصادي سيولد مشاكل عدة، ومن ذلك فإن العقوبات ستصدر أحيانا عن جهات 

 ,Pradel) يمكن معارضتها، خاصة الجهات اإلدارية والهيآت المهنية التي ستكون موجودة باعتبارها خصما وحكما في اآلن نفسه

1990, p 5) .وهو ما يبرر تصدره األليات القانونية التي يتم اعتمادها في مجاله 

كمثال المشرع المغربي سنجد نصوص متعددة في القوانين المنظمة للشركة تتعلق بتجريم بعض األفعال المرتبطة بتنظيم  نافلو أخد

حياة الشركات. فمنها ما يتعلق بالمخالفات المرتبطة بالتأسيس، عمل هذه الشركات، وترتبط هذه األعمال المجرمة بشتى مراحل 

ومنها المخالفات المرتبطة باإلدارة والتسيير، ومنها المخالفات المرتبطة بجمعيات المساهمين والمخالفات المتعلقة بمراقبة الشركة 

 بالشهر كذا المتعلقة بالتصفية. والمخالفات المتعلقة بالقيم المنقولة التي تصدرها الشركات والمخالفات المتعلقة

وعليه يبدو أن المشرع المغربي لم يترك أي أمر من األمور المتعلقة بالشركة إال وجرم المخالفات التي تقع عليه في القوانين 

، مما يدل على تشديد سياسة التجريم، بخصوص الشركات، حيث مجموع مخالفات (Lazrak, 1997, P 11) المتعلقة بالشركات

مخالفة  66مادة بالنسبة لشركات المساهمة، 00مخالفة تتضمنها  666مخالفة توزع على الشكل التالي:  550قوانين الشركات تبلغ 

 مخالفة تتضمنها مواد بالنسبة للشركات األخرى. 51مادة لشركات المساهمة البسيطة،  60تتضمنها 

يالحظ بأن هاجس المشرع في ضمان تحقيق أهداف قانون الشركات  غير أن شركة المساهمة والشركات ذات المسؤولية المحدودة،

من حيث الشفافية وحماية الشركات، كان حاضرا بقوة، وعلق على ذلك أحد المختصين بالقول:" مثلما نظم المشرع تقريبا كل ما 

بحيث تم تأييد  .( Lazrak, 2001, P 45 et 46) يتعلق بحياة الشركة على حساب تعاقد الشركاء، فإنه كذلك جرم كل شيء"

المقتضيات القانونية التنظيمية للشركات بعقوبة جنائية، باعتبار المسؤولية المدنية للمسيرين ليست كافية لضمان أمن وسالمة 

ة مورغم هذا المبرر فإن اعتماد التجريم والعقاب باعتبارهما الحل الكفيل بضمان احترام القوانين المنظالتصرفات في هذا الميدان. 

للمجال االقتصادي قد يؤدي إلى التضارب بين السير في اتجاه احترام المصلحة العامة التي تهدف إلى تطوير النظام االقتصادي، 

وتعزيز المنافسة الحرة وتشجيع االستثمار، وتحقيق ذلك يعني نهج سياسة تعتمد على الحد التجريم في القوانين االقتصادية كنتيجة 

 الجنائي في هذا المجال. لعدم فعالية الجزاء

اشكالية مدى نجاعة سياسة التجريم التي اعتمدها المشرع المغربي في مجال عمل الشركات للحد من األعمال الغير  لذلك تبقى

ت تساهم في إن كانو، اعتبارا للعدد الكبير من المخالفات الجنائية التي تضمنتها قوانينها، التي مطروحة للنقاش المشروعة داخلها

، فإنها قد تنعكس سلبا على المبادرة الحرة، وعلى االستثمار االقتصادي للمقاوالتمكافحة أشكال جرائم األعمال وتعزز األمن 

 بالدرجة األولى.

 االقتصادي مخالفات القانون فيللنظر  غير الزجريقضاء ال تعزيز دور: الفقرة الثانية

من أهم التوجهات التي تتخذها الدول في السنوات األخيرة، كإستراتيجية لمواكبة ، اعتبر االقتصاديمجال التدعيم دور القضاء في  

التطورات التي يعرفها هذه الميدان، الشيء الذي أدى إلى البحث في السؤال التالي: هل للقاضي دور في الميدان االقتصادي؟ وكان 

الرئيس األول لمحكمة النقض الفرنسية، باعتباره أحد  Canivet كانفيت   هذا السؤال موضوع ندوة في فرنسا، وفي جواب للسيد

 المتدخلين في هذه الندوة،
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أكد فيه بأن ذلك طبيعي وضرب مثاال على ذلك بدور القاضي في ميدان المنافسة وعالقة القاضي بمجلس المنافسة الفرنسي،  

م القضائي في توجهات السياسة االقتصادية لكنه في ذات األمر نبه إلى أنه وبخصوص هذا الدور، تقوم كذلك مسؤولية النظا

وفعاليتها، كما تبرز مسؤوليته كذلك في سيادة دولة القانون في الميدان االقتصادي، وإدماج المسائل المنطقية في االقتصاد في 

ون االقتصادي المنطق القانوني بهدف ضمان األمن القانوني في ميدان األعمال واحترام سالمة المساطر، ومراعاة قواعد القان

 .   (Canivet, www.oecd.org/daf/clp/roundtable’s/jugeo9f) والنفع االجتماعي

المؤسسات القضائية من خالل محاكم متخصصة في البث في قضايا  مواكبة للتطور، أصبحت مطالبة بتطوير التشريعات إن لذلك 

ت وزعت التشريعا ورغم أنموضوعا لها،  النزاعات تكون بعضخاصة لهذه القضايا والمصالح التي المعينة، وذلك تبعا للطبيعة 

االختصاص في القضايا التي تنشأ في ظل األنشطة االقتصادية بين القضاء الزجري والقضاء المالي والقضاء التجاري، إال أن 

، أزمة التجريم والعقاب مساحة القضاء الزجري ظل أوسع نظرا التساع مساحة التجريم والعقاب في القوانين االقتصادية، وأمام

فعلى التشريعات أن تتوجه نحو توسيع مساحة القضاء غير الزجري في المجال االقتصادي، في مقابل تقليص دور القضاء 

 :منها غايات أساسيةالمالية والتجارية في الميدان االقتصادي، سوف يحقق المحاكم الزجري، ألن توسيع دور 

حماية الحياة االقتصادية: للمحاكم التجارية دور فعال رئيسي في ضمان الحماية االقتصادية في كافة االختالالت التي قد  -

والقوانين ذات الصلة بها، خاصة ما يتعلق بالسجل التجاري  االقتصاديةتعتريها، وذلك عن طريق ضمان إنفاذ أحكام القوانين 

جال ، وبالتالي سيكون هناك مة المقاولة والحماية الجنائية للشيك وباقي األوراق التجاريةومسك الدفاتر التجارية ونظام صعوب

 .لتفادي اللجوء إلى القضاء الجنائي بشكل أساسي

األعمال والتجارة وتطبيق المبادئ التي تشجع على التنمية وخاصة و االقتصادي قطاعالالمساهمة في تطوير وضبط  -

، ص 6265، )فتوخ للدائنينوالشفافية في المعامالت التجارية ضمانا الستمرارية المقاولة وحماية  المنافسة المشروعة واإلنصاف

6)  . 

اة مؤسسة مندمجة في عملية التنمية االقتصادية، وتؤثر في الحييمكن أن يصبح المحاكم التجارية  فالقضاء غير الجنائي ممثال في

ة لكن ما ينبغي اإلشارة إليه هو أن المحاكم التجاري المحيط االقتصادي بصفة مباشرة،االقتصادية، لكونها المحاكم األكثر قربا من 

طلب ، وهو األمر الذي يتبمجال األعمال مرتبطة شبه زجريةتحتاج إلعادة النظر من حيث توسيع اختصاصات، لتنظر في جوانب 

جنائية لا خيار المتابعاتعلى مستوى المحاكم التجارية وضرورة منحها صالحيات مرتبطة ب االدعاء العامإعادة النظر في وظيفة 

أنه سيساهم ، وهو ما نعتقد باالقتصادية جرائمالأمام المحاكم التجارية مع إعطائها إمكانية أولوية تفعيل مبادئ العدالة التصالحية في 

ال و ،اديةقانوني لألنشطة االقتصمن أألنه ال تنمية بدون  االقتصادية، بالثقة للمسخلق الثقة وتشجع االستثمار وتضع حدا في 

 بدون ثقة، وال ثقة بدون قضاء عادل من شأنه خلق مناخ من الطمأنينة.وجود ألمن اقتصادي 
 

 :خاتمة

 ردع تحقيق هدفين أساسين: هما أوالينبغي أن تتأسس على  سياسة التجريم والعقاب في المجال االقتصاديإن ختاما بمكن القول 

 ،ممارسة األنشطة االقتصاديةاألفراد، والمتمثل هنا في ردعهم عن معاودة المساس بسالمة 
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توخى لتشريعات أن توكان بذلك لزاما على ا ،االقتصاديالقانوني ي من خالل ترسيخ األمن النظام العام االقتصادوثانيا حماية  

فضلى  غايات للوصول إلى تحقيق اآلليات، ال التركيز بشكل أساسي على آليات التجريم والعقاب،تعتمد التنوع في  جنائيةسياسة 

 .للمجال االقتصادي

 التشريعات، وهذا يؤكد رغبة  للمجال االقتصاديموجودة في النصوص المنظمة  الجنائي العقابمهما يكن من أمر، فإن  لذلك 

 تشريعاتى العللذلك ، االقتصاديمجال الردعية للعقوبة نظراا لغياب االستنكار االجتماعي للجرائم في في اللجوء إلى الوظيفة ال

، التي لم صادياالقتمجال الللجريمة في  رض تنويعاا في وسائل التصديالحديثة تفجنائية السياسة الهاته ألن  اراجع سياستهتأن 

نفس الغايات، ولذلك فإن أغلب الدراسات العلميّة ما انفكت تؤكد أن التعامل مع تعد تنطلق من نفس الدوافع، وال تسعى إلى تحقيق 

 .يجب أن يكون بصيغ مختلفة  اإلجرام في الميدان االقتصادي

ألفعال المجرمة في سبيل مكافحة الظواهر اإلجرامية كيفما كانت اجتماعية سياسية ا كمب تقاسال  الجنائيةسياسة نجاعة الن أل

ولعل المالحظ من خالل سياسة التجريم التي  في مكافحة ظاهرة إجرامية ما، ذلك فعالية ونجاعة يعكساقتصادية، وإنما يجب أن 

 .  والتنوع حيث الكثرة ، هي على العكس من ذلك،قوانين الشركاتفي  مثال اعتمدها المشرع المغربي

ة التجريم سياسأكثر من أي وقت مضى بضرورة إعادة النظر في  ةمطالب التشريعاتوبالتالي فإننا نرى تجاوزا لهذا الوضع، بأن 

 :على كزتوالتي ينبغي أن ترفي المجال االقتصادي المعتمدة  والعقاب

 تواكب الحركية االقتصادية.لجعلها  للمجال االقتصاديلقانونية المنظمة مراجعة النصوص ا -

 الحد من التجريم كمنطلق أساسي، وحصره في األفعال الماسة بالنظام العام االقتصادي. -

ل قضاء ، لتشماته: من خالل توسيع اختصاصالمجال المالي والتجاريالمتخصص في  غير الزجري تعزيز دور القضاء  -

المتابعات الجنائية، مع خيارات التحكيم والوساطة السابقة للمنازعة شبه زجري له خيارات على مستوى التصالح، وعلى مستوى 

 .القضائية

 ، خاصة في الجرائم التي ال يكون فيها ضحية. المجال االقتصاديوضع آليات للعدالة التصالحية في  -

منسوبة ألدم اسميث مؤسس علم االقتصاد لما لها من الحمولة ما تجعلنا ندرك أبعاد  أن نتأمل في مقولةجميعا يمكننا  ،اختمو  

ال شيء يرفع األمم إلى أعلى درجات الثراء، من أدنى درجات التدهور، حيث يقول فيها "  تقاطعات القانون واالقتصاد بشكل جلي،

اآخر  وكل شيءللتطبيق،  والعدل القابل، وسهولة الضرائبمثل السالم،  " )أقوال مأثورة عن أبو االقتصاد الروحي سيأتي تباعا

 .(,https://www1.equiti.com/ae-ar/newsroom/articles/adam-smithآدم سميث، 

 

 :المصادر والمراجع

 العربية أوال: باللعة 

 :القوانين 

 (.6266يوليو  61) 6056شعبان  60مكرر،  3120المغربي: الجريدة الرسمية عدد  الدستور .6
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في بداية العقد الثالث من القرن الحادي ظروف المجتمع الفلسطيني على وجود الصدمة النفسية  انعكاس

 والعشرين من وجهة نظر األطباء

"The reflection of the conditions of Palestinian society on the existence of psychological 

trauma at the beginning of the third decade of the twenty-first century from the point of 

view of doctors" 

 ور/ عبد المجيد نايف أحمد عالونةالدكتإعداد 

 فلسطين ،رام هللا ،وباحث في مجال العلوم االجتماعية أستاذ علم االجتماع

 a_dr.abed@yahoo.comEmail:  

 

:الملخص  

ح العوامل المؤثرة على ازدياد حاالت اإلصابة بالصدمة النفسية في داخل يتوضعلى أهداف هذا البحث في العمل  تمثلت         

أداة االستبانة لعينة من األطباء العاملين في المجتمع الفلسطيني ضمن المنهج  الباحثوقد استخدم المجتمع الفلسطيني مؤخراً. 

أن غالبية قيم الظروف الخاصة بالمجتمع الفلسطيني قد جاءت مرتفعة في وجودها وقد توصل البحث الى  ،الوصفي التحليلي

ءاً من العوامل االقتصادية، والعوامل ووجود مفرداتها ومؤشراتها الدالة عليها، وقد تدرجت هذه الظروف بشكل متسلسل بد

أما فيما يتعلق بمؤشرات الصدمة النفسية في داخل  .يةالعوامل السياسالعوامل العاطفية، والعوامل الثقافية، واالجتماعية، ثم 

ومن ثم  الموت النهائي،المجتمع الفلسطيني من وجهة نظر األطباء، فلقد جاءت درجات تدرجها للمؤشرات والقيم الدالة على 

وجود عالقة ذات داللة المرض النفسي، والعجز الجزئي. كما تبين الموت السريري، والتغير السلوكي، ومن ثم جاء وجود 

وبين حاالت العوامل السياسية و العوامل الثقافية،والعوامل العاطفية، إحصائية بين العوامل االقتصادية، والعوامل االجتماعية، و

وضع عدد من التوصيات على المستوى الفردي كان  ي الفلسطيني. وقد تمية في داخل المجتمع العرباإلصابة بالصدمة النفس

وتوصيات  ،أولها ضرورة وضع برامج خاصة لألسرة خاصة في أوقات االزمات التي تمر بها أو يمر بها أحد من افرادها

ل المؤسسات العاملة في المجتمع وفي مقدمتها أخرى على المستوى المجتمعي جاء من اولها ضرورة وضع برامج خاصة من قب

 المؤسسات الحكومية.

  .األطباءلقرن الحادي والعشرين، ا، ظروف، الصدمة النفسية، انعكاس الكلمات المفتاحية:
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 " The reflection of the conditions of Palestinian society on the existence of psychological 

trauma at the beginning of the third decade of the twenty-first century from the point of 

view of doctors" 

 

Abstract 

             The objectives of this research were to work on clarifying the factors affecting the 

increase in cases of psychological trauma in the Palestinian society recently. The researcher used 

a questionnaire tool for a sample of doctors working in the Palestinian society within the 

descriptive-analytical approach, and the research found that the majority of the values of the 

special conditions of the Palestinian society were high in their presence and the presence of their 

vocabulary and indicators indicating them, and these conditions have been gradual in a 

sequential manner starting with the economic factors, And social factors, then emotional factors, 

cultural factors, and political factors. As for the indicators of psychological trauma within the 

Palestinian society from the doctors' point of view, the degrees of their gradation came to 

indicators and values indicating final death, then clinical death, behavioral change, and then the 

presence of mental illness and partial disability. It was also found that there is a statistically 

significant relationship between economic factors, social factors, emotional factors, cultural 

factors, political factors and cases of psychological trauma within the Palestinian Arab 

community. A number of recommendations have been made at the individual level, the first of 

which was the need to develop special programs for the family, especially in times of crisis that 

it is going through or one of its members is going through, and other recommendations at the 

societal level came first of which was the need to develop special programs by institutions 

working in society, foremost among them. Governmental institutions. 

Keywords: Reflection, circumstances, trauma, the twenty-first century, doctors. 
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 المقدمة:

والحديثة بالعديد من  التقليديةيرها يتمر المجتمعات المتنوعة في وجودها من حيث عاداتها وتقاليدها وقيمها ومعا        

فلقد ثبت أن زيادة سكانها،  على تأثيراتهامن حيث درجة وطبيعة  المتباينةالتاريخية واالجتماعية والثقافية  الصيرورات

رات كمية يمن تأث األعداداألمراض جاءت مرتبطة بزيادة اعداد سكان المجتمعات كافة على وجه المعمورة وذلك لما لزيادة هذه 

ذه األمراض قد ارتبطت في اً أن نوعية ه، وقد ثبت ايضونوعية على إصابتها بالعديد من األمراض المنتشرة على وجه األرض

الحديثة مثل مرض  باألمراضعلى بعضها  يُطلقولذلك فبات  ،تأثيرها ووجودها مع التقدم في حياة المجتمعات وافرادها طبيعة

وأمراض الكبد الوبائية وغيرها من األمراض األخرى التي أخذت بتطوير نفسها من خالل شدة وجودها وتأثيرها وفتكها  اإليدز

 . على حياة افراد المجتمعات

نه وباإلضافة الى األمراض المعدية التي تُصيب اإلنسان يوجد بعض من األمراض األخرى التي لم يظهر بأن لقد ظهر أ        

وذلك لما ألسباب هذه األمراض من ارتباطات مباشرة بظروف  ،ينتقل من فرد آلخر عن طريق العدوى المباشرةوجودها قد 

في المجتمع ال سيما وان تأثر االفراد  الموجودةاليومية وارتباطاتها ايضاَ بسلوك األفراد وتأثرها من الجماعات  المعيشيةالحياة 

عية بشتى اشكالها ومهما كانت في نوعيتها من عوامل اقتصادية او ثقافية او من بعض هذه السلوكيات المجتمعية واالجتما

أنواع  ، ولقد تناول هذا البحث أحدقد يؤدي بالفعل الى اإلصابة بنوعيات مختلفة من هذه االمراض يرهاو غسياسية أو علمية أ

ها االفراد ال سيما إذا كان هذا المجتمع يعاني التي يوجد ب المعيشية المجتمعالفردي من ظروف  األثرهذه األمراض الناتجة عن 

من ظروف فريدة من نوعها كظروف المجتمع العربي الفلسطيني الذي عانى طوال عقود طويلة من ويالت الحروب والتشريد 

 وأفرادهسلبية كثيرة على حياة هذا المجتمع  بتأثيراتوالتي بدورها أتت  ،والنكبات واألزمات االقتصادية والسياسية وغيرها

 ،واالنقسام ،مثل البطالةافراد هذا المجتمع  منها يعانيالتي كان وما زال  العديدةمن المشكالت االجتماعية  وأفرزت الكثير

التي تقوده دول الديمقراطية الصورية للظهور بمظهر التقدم وفقاً للنظام العالمي الجديد  واستغالل ،والمحسوبيات السياسية

وفي واقعنا اليوم تتعدد الخبرات الصادمة التي يمر بها اإلنسان في مرحلة الطفولة،  أمريكا وأوروبا.العولمة وفي مقدمتها دول 

، وتؤثر على صحته النفسية على مستقبالً  نمو الوضع النفسي للفردلومما ال شك فيه أن هذه الخبرات الصادمة لها آثار سلبية 

، ص م0202عبد الرقيب الشميري، ريب أو البعيد، وتزيد من احتمال اإلصابة ببعض االضطرابات في المستقبل، )المدى الق

على حياة المواطنون الفلسطينيون من جراء اعمال وسياسات االحتالل اإلسرائيلي  ة( فهذا دليل على تأثيرات العقود الماضي20

كما  يسي لبعض الصدمات اال انها عملت على تأسيس أرضية خصبة لتقبلها.ن سبب رئ، فحتى لو لم تكالفلسطيني على المجتمع

المعنى بحدد أن األطفال الذي يشهدون حـدثاً معينـاً يتأثرون به بطرق مختلفة تعتمد على الميزات الشخصية لكل طفل، والتي تُ 

لألزمة دوراً مهماً في درجة تأثره الخاص الذي يعطيه الطفل للحدث. كما تؤدي الخصائص الشخـصية للطفـل الـذي يتعرض 

الطفل وقدرته على التكيف والخبرات السابقة لديه وقوة إحساسه التي قد تختلف عن غيره  إدراكمثل طبيعة المرحلة ومدى  بها،

ولذلك فإن  (Bessel A. Vander Kolket , ET. All : 1996 , P87) من األطفال تبعاً لقوته وإحساسه ودعمه االجتماعي.

من االختالف في اإلصابة بالصدمات النفسية او حتى حدة اإلصابة بالصدمات النفسية اذا معينة ه السمات تجعل وجود درجة هذ

 كما توجد بعض العوامل التي تؤدي دوراً في اختالف ردود أفعال األفراد نحو مواقف الضغط النفسي مثل تمت اإلصابة بها.

 (Lazarus, & Monat, 2002, p59) وراثة الشخصية.ت المرض المزمن والخبرات التعلم وخبرا
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 إن هذا البحث القصير المتواضع قد تناول في صفحاته موضوع الصدمة النفسية كعامل رئيسي مدروس في داخل المجتمع       

يادة حاالت ولقد تمثلت الدوافع الرئيسية وراء إجراء هذا البحث تبعاً لز ،الفلسطيني خاصة بشكليه الكمي والكيفي العربي

حيث ثبت أن أحداث الحياة الحالية هي  ،وذلك بسبب الظروف الصعبة لهذا المجتمع خيرةونة األبهذه الصدمة في اآل اإلصابة

 (2م، ص 0202عبد الرحيم شادلي، المعاناة النفسية، وأن هذه المعاناة تزيد بزيادة عدد االضطرابات ) عسبب أساسي في ارتفا

حاالت الوفاة الناتجة عن اإلصابة بمثل هذه  ازديادخطيرة على صحة االفراد تمثلت في  تأثيراتمن ولما كان للصدمات النفسية 

س من جراء كون ذلك ينعك ،اإلنسانبنفس  وارتباطهاالصدمات الناتجة عن هذه الحاالت التي اصبح يُطلق عليها بالصدمة 

ألمت به وأثرت عليه وفي كثير من األحيان الى درجة الوفاة كعرض أساسي من اعراضها  الفرد التي اإلصابة بها من نفس هذا

وبأسماء ومسميات واضحة في درجة تأثيراتها القوية مثل النوبة  منتشرة في داخل المجتمع العربي الفلسطيني صبحتالتي ا

حاالت  ازديادطلقها افراد هذا المجتمع على اصبح يُ  القلبية، السكتة الدماغية المفاجئة، الجلطة وغيرها من هذه المسميات التي

 االجتماعية بغض النظر عن طبيعة وجود ومعيشة هذه الفئات وبغض النظر عن فئاتهالوفاة في داخل هذا المجتمع وبين معظم 

مخلفة ورائها  أصبحت تترك بصماتها فيها منطقة من مناطق هذا المجتمع االطبيعة األسباب المؤدية لها والتي لم تخلو أي 

الناتجة عنها كالجلطة النصفية أو حتى العجز شبه الكلي الناتج عنها وما شابه ذلك  الت من الوفيات او االصابةالحااحدى هذه 

صيب االفراد في حالة تعرضهم لها جراء معاناتهم من أسباب قد تكون معروفة تُ هذه الصدمة النفسية التي  تأثيراتمن جراء 

امل النفسية بشكل مخفي وغير ظاهر امام الجميع على لتأثر العولديهم ولكنها غير واضحة في اعراضها أمام الجميع نتيجة 

قد تؤدي الى وفاتهم  ا القوية عليهم والتيهاتدرجات تأثيربعض من هؤالء االفراد الذين قد يصابوا بمثل هذه الصدمات النفسية و

   في بعض األحيان دون سابق إنذار. 

 شكلة وتساؤالت البحث: م

لقد تبين من خالل دراسة موضوع الصدمة النفسية ومن خالل الكثير من الدراسات السابقة أن درجة ونوعية وجودها          

حيث ظهر أنها تزداد من حيث الكم في الدول العصرية المتقدمة وتقل في غيرها بينما تختلف نوعيتها  ،تختلف من مجتمع آلخر

مثل هذه األمراض وبخاصة  انتشارحاجزاً أمام الحد من  شكللتقدم العلمي لم يكن ليُ أن اوهذا يعني  في الدول األقل تقدماً،

في الوصول  والتسابقالتي تصيب االفراد لها عالقة بعصر السرعة يكون ذلك بسبب كون هذه الصدمات  قدو ،النفسيةالصدمة 

علمي المنتشر في ذلك تبعاً للتقدم الوبحسب هدف كل منهما و ،الى ما يريد كل منهم على مستوى الفرد والجماعة والمجتمع

مقدمات تسبقها مثل المعاناة من  إال أنها لهاة النفسية ومهما تباينت أشكالها ، كما ظهر أن معظم حاالت الصدمدول العالم معظم

وبدون أن يوجد عوامل مؤثرة  فجأةفال يمكن أن توجد صدمة نفسية  ،بعض المشكالت االجتماعية أو الصحية أو المادية وغيرها

حدة عد من أهم المصادر المخففة من كما أن المساندة االجتماعية تُ  ،عليها سواء كانت درجة تأثيراتها منذ وقت بعيد أو قريب

 .Lopata, A. (1993))  أينما كان هذا المجتمع وبحسب ظروفه الخاصة على األفراد في داخل المجتمع هذه الضغوط النفسية

P : 23 – 43).  حاالت هذه الصدمة ترتبط أيضاً بشدة المعاناة التي توجد في المجتمعات مقارنة بغيرها، وال  ازديادكما ان

على العكس من ذلك فربما يكون عدد من المجتمعات المتقدمة يوجد بها  يعاني من أزمات بل مع المتقدم اليعني ذلك ان المجت

ودرجات طموح كل  بها تأثرهموكل حسب طبيعة سكانه ودرجة  و بدرجات متشابهأ الناميةأكثر من المجتمعات  وأزمات معاناة

http://www.ajrsp.com/


 م 2022-5-5| تأريخ اإلصدار:  لسابع والثالثونالمجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار ا

     

 

   www.ajrsp.com                                                                                                                    434 

 ISSN: 2706-6495 

 
ل مشكلة هذا البحث في السؤال الرئيسي المحير وغير ولذلك فتتمث ل الى الدرجات التي يصبوا اليها كل منهما،ومنهم في الوص

   الواضح في اإلجابة عليه وهو: 

  ما هي العوامل التي تؤدي الى ازدياد الوجود للصدمة النفسية، وما مدى االختالف لكل منهما على أفراد المجتمع

 الفلسطيني في مطلع القرن الحادي والعشرون؟ 

 األسئلة الفرعية التي توضحه وتفسرة بشكل كبير وهذه األسئلة هي:ويتفرع عن هذا السؤال مجموعة من 

ما مدى و مؤخراً؟ما هي العوامل المؤثرة على ازدياد حاالت اإلصابة بالصدمة النفسية في داخل المجتمع الفلسطيني  – 0

النفسية في داخل  مةبالصد اإلصابةحاالت  ازديادعلى  الفلسطينيالعوامل الخاصة بظروف المجتمع  تأثيرالتفاوت في 

 ر؟ المجتمع المذكو

ما مدى التفاوت في وما هي حاالت الصدمة النفسية التي ازدادت في وجودها في داخل المجتمع الفلسطيني مؤخراً؟  – 0

 نوعية حاالت اإلصابة والوجود لهذه الصدمة؟ 

 لنفسية داخل هذا المجتمع؟  ما هي طبيعة العالقة بين ظروف المجتمع الفلسطيني وبين ازدياد حاالت الصدمة ا – 3

 مور التي من الممكن أن تُخفف من انتشار مثل هذه الصدمة؟ ما هي األ – 2

 أهداف البحث: 

 يلي:  تتمثل أهداف هذا البحث في العمل على تحقيق كل مما

 مؤخراً. العوامل المؤثرة على ازدياد حاالت اإلصابة بالصدمة النفسية في داخل المجتمع الفلسطيني ح يتوض – 0

مة النفسية مدى التفاوت في تأثير العوامل الخاصة بظروف المجتمع الفلسطيني على ازدياد حاالت اإلصابة بالصدتحديد  – 0

 في داخل المجتمع الفلسطيني. 

 . حاالت الصدمة النفسية التي ازدادت في وجودها في داخل المجتمع الفلسطيني مؤخراً إظهار  – 3

 . وعية حاالت اإلصابة والوجود لهذه الصدمةمدى التفاوت في نتفسير  – 2

في داخل  األمور التي من الممكن أن تُخفف من انتشار مثل هذه الصدمة وضع عدد من التوصيات ممثلة بعدد من – 5

 المجتمع الفلسطيني. 

 أهمية البحث:

 بكل من: والعملية )التطبيقية( معاً العلمية )النظرية( تتمثل أهمية هذا البحث 

دون العوامل المؤثرة على ازدياد حاالت اإلصابة بالصدمة النفسية في داخل المجتمع الفلسطيني طبيعة ومعرفة دراسة  – 0

 غيرها من خالل الدراسات السابقة والدراسة الميدانية ضمن هذا البحث.

سطيني على العوامل الخاصة بظروف المجتمع الفللكل من تأثير اختالف درجات ال مدى التفاوت فيوتحديد دراسة  – 0

دون غيره بشكل موضوعي مقارنةً بغيره من  ازدياد حاالت اإلصابة بالصدمة النفسية في داخل المجتمع الفلسطيني

 المجتمعات األخرى وذلك تبعاً لظروف هذا المجتمع الفريدة من نوعها. 
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لمعرفة إمكانية  يني مؤخراً حاالت الصدمة النفسية التي ازدادت في وجودها في داخل المجتمع الفلسطوتفسير دراسة  – 3

 تجنبها قدر اإلمكان. 

 في المجتمع الفلسطيني.  التفاوت في نوعية حاالت اإلصابة والوجود لهذه الصدمة دراسة وتحديد – 2

مثل هذه الصدمة في داخل ب اإلصابةتُخفف من  من األساليب الوقائية التيد يعدإدراج عدد من التوصيات المتمثلة بال – 5

 الفلسطيني.المجتمع 

 حدود البحث: 

 الضفة الغربية من المجتمع الفلسطيني.الحدود المكانية: 

  م0200العام الحدود الزمانية: 

  فئة األطباء في المجتمع الفلسطيني. الحدود البشرية:

 النظري للبحث: المنطلق  

ينبني في وجوده والمتمثل ذلك الوجود بازدياد حاالت الصدمة النفسية وتأثيراتها المتنوعة  هتمثل موضوع هذا البحث بأن        

، ولذلك فال بد من بناء هذه الفكرة على تصور مقترح واضح مثلما يراه والتي تنتهي بحاالت الوفاة كحد اقصى في وجودها

عرضة دائما لتهديدات المحيط الذي يتواجد فيه اإلنسان  حيث أن الحياة اإلنسانية الباحث في هذه الدراسة الحالية الحديثة،

حيث أن هذا التصور الواضح الذي يتمثل باألسباب وراء ازدياد حاالت الصدمة النفسية ،(02، ص م0200ميساء أبو شريفه، )

 ل من: بكيمكن دمجها تحت ثالثة بنود رئيسية وهي تتمثل  لعديد من األسباب والتيالمجتمع الفلسطيني لفي داخل 

  العوامل االقتصادية: أوالً:

االقتصادية في داخله وذلك  االستقاللية بانعداملقد تمثلت ظروف المجتمع العربي الفلسطيني عن بقية مجتمعات العالم            

العثمانية نهائياً في بدايات القرن  ةالدول انهيارفي بداية القرن العشرين فبعد  نشأتهمنذ  االحتاللكون هذا المجتمع قد عاني من 

 األردنيحكم لى التاإلسرائيلي إ لى االحتاللعليه إ البريطاني على هذا المجتمع من االنتداب والتدخالتالمذكور توالت األزمات 

على سياسة  والذي ما زال قائماً في أجزاء كبيرة منه اإلسرائيليمن االحتالل  أجزاءهبقية  احتالل لى اكتمالوالمصري به وت

ولذلك فقد ظل المجتمع الفلسطيني يعاني  ،له المذكورةالمادية  االستقالليةعلى  للوقوفهذا المجتمع وعدم تركه  باقتصادالتحكم 

األموال واالعتماد على الدول المانحة من الخارج وسياسة بقلة  المتمثلةمن بعض المظاهر االقتصادية الظاهرة عليه وهي 

رغبات العدم القدرة على تحقيق و، بكافة اشكالها بطالةوظهور وازدياد حاالت ال، الدول العربية وغيرهااالستجداء من بعض 

قلة وجود برامج ارشادية في فلسطين كما ظهر ان هذا المجتمع يعاني من المعيشية بطريقة مستقلة وباالعتماد على النفس. 

وهذا يزيد من حدة وأنواع  (22م، ص 0202وأنور راشد، عايد الحموز تسعى لخفض أعراض ما بعد الصدمة النفسية )

 الصدمات النفسية وتأثيراتها الحادة.
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  العوامل االجتماعية: ثانياً:

بين نه ال يمكن الفصل بشكل كامل ال بد من القول أ الفلسطينيل الحديث عن العوامل االجتماعية الخاصة بالمجتمع قب        

وذلك لما لهذه العوامل  ،هذه العوامل وفصلها بشكل مطلق عن العوامل المؤثرة السابقة لها وهي العوامل االقتصادية تأثير

معاً على المجتمع  تأثيرهمامجتمعة وهي االقتصادية واالجتماعية من ارتباط واضح مع بعضهما البعض في حدة ونوعية 

من خالل المؤشرات االجتماعية والمتمثلة بمثل بعض هذه الحاالت  ، لذلك فيظهروبشكل ال يمكن فصله عن بعضه البعض

الوظيفة أو العمل بأعمال غير مناسبة في العديد من األحيان بأنها مرتبطة بشكل كبير بالعوامل فقدان الطالق، و كزيادة حاالت

اجل ضمن العوامل االجتماعية وذلك من ن تم إدراجها فصلهما عنها حتى وا لعوامل االقتصادية والتي ال يمكنالسابقة وهي ا

 تنظيم معلومات هذا البحث. 

التي تؤثر بدورها على وجود  ش في عصر مليء بالحروب والصراعاتأننا نعيلقد ظهر من خالل الدراسات السابقة          

( فالحروب عانى منها المجتمع الفلسطيني على مدى عقود طويلة وما زالت 3م، ص 0202)عبير عباس،  ،الصدمات النفسية

في  االجتماعيةللعوامل  التأثيرالتي تدل على  الظاهرةباإلضافة الى ذلك فإنه ال بد من الذكر لبقية المؤشرات مؤثرة عليه، 

كون في توالتي  حبال فشل في عالقات العاطفية مثل العوامللمتمثلة بحاالت الصدمة النفسية وهي ا ثيرها الواضح على ازديادتأ

أيضاً والذي قد يندرج ضمن العوامل  فقدان الحنان من المقربينو، بحت اقتصاديمن سبب مادي  ةكثير من األحيان نابع

وغيرة،  خاصة بالفرد كالزواجفقدان االهتمام من الغير، في أمور باإلضافة الى ، دراجه كعامل اجتماعيإوأن تم  االقتصادية

ندة اجتماعية من اآلخرين ويتمتع  بقدر كما ظهر أن الفرد الذي يتمتع بمسابشكل كبير بالعوامل االقتصادية.  والتي قد ترتبط

ومن ، (2، ص 0202اميرة صالح، المقاومة والتغلب على اإلحباطات )قدرة على  يصبح أكثرمن المساندة االجتماعية  يعال

العوامل الثقافية والمتمثلة في غالبيتها ت األخرى والتي تم إدراجها في هذا البحث تحت بند العوامل االجتماعية هي المؤشرا

مل غير مناسب لمركز الشخص األساسي والتي قد تندرج أيضاً وبشكل واضح تقلد عوعدم االرتياح، ومعيشي، التكيف السوء ب

، وما يحدث عنها من اعتداءات يومية متكررة على أبناء الشعب مادية اقتصادية بحتة ألسبابمثلما هو ظاهر من مسمياتها 

 ص م،0220محمد عسلية وأنور البنا، الفلسطيني تجعل من أبناء هذا الشعب عرضه للوقوع في أزمات وصدمات نفسية حادة )

022.) 

 العوامل السياسية: : ثالثاً 

 أيضاً مثلها مثل العوامل المتنوعة السابقة وهي العوامل االقتصادية واالجتماعية الفريدةلقد ظهر أن العوامل السياسية           

على  تأثيراتهاجوهرية في درجة ونوعية  اختالفاتوذلك لما لهذه العوامل من  ،ربي الفلسطينيمن نوعها الخاصة بالمجتمع الع

، فمثلما هو ظاهر ومعروف للجميع أن المجتمع ي الفلسطينيظروف وحياة االفراد والفئات االجتماعية في داخل المجتمع العرب

والمعاناة من اعمال م 0221عليه منذ العام  اإلسرائيليوما زال يعاني من ظروف االحتالل  قد عانى الفلسطينيالعربي 

ال التي تزيد من حيث تبين أن العنف والتهجير القصري وهدم المنازل من ابرز االعم ،االحتالل التي كان وما زال يقوم بها

وأن ظروفه السياسية تسير في منحنى تنازلي نحو المزيد ( 02م، ص 0205ناصر جعفر، حاالت اإلصابة بالصدمات النفسية )

 ،اء هذه الدراسةرجوقت إ ىانى وما زال يعاني منها حتمن الظروف الصعبة التي ع
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ولقد تمثلت العديد من المؤشرات الناتجة عن الظروف السياسية الخاصة في معظمها بالتأثر من االحتالل من جراء وجود  

للكثير من افراد المجتمع العربي الفلسطيني وعلى مدى  ةلمدة طويلة أو متكرر تعتقاالاال العديد من المظاهر الناتجة عنه مثل

السفر بعض األمور المعينة مثل المنع من  منع منباإلضافة الى ال، اً حتى الوقت الحاضرمعظم سنوات االحتالل ومازال مستمر

ووجود بعض من ، لبعض االفراد ألسباب أمنية وسياسية فرضها االحتالل اإلسرائيلي على افراد المجتمع الفلسطيني هوغير

... الخ، وقد أدت مثل لدى فئات المجتمع العربي الفلسطيني لالحتاللالسياسية الحزبية الناتجة عن ظروف المقاومة ضغوط ال

هذه الظروف في مجملها لبعض من الصدمات النفسية التي عانى وما زال يعاني منها افراد المجتمع العربي الفلسطيني وأدت 

 بالنوباتطريق اإلصابة حاالت الوفيات عن  ازديادلحاالت الصدمات النفسية التي عملت على  االنتشارفي النهاية إلى زيادة 

  . أشكالهاوأعداد  وجودهافي  المتنوعةالقلبية والسكتات الدماغية المفاجئة والجلطات 

ترجع  ازديادهاختام المنطلق النظري لهذ البحث فلقد ظهر أن الصدمة النفسية في داخل المجتمع الفلسطيني وأسباب  في        

مثل هذه  ازديادمل في وجود هذا التأثير وراء قوى هذه العواالى األسباب الرئيسية الثالثة المذكورة وهي العوامل االقتصادية كأ

ولذلك فتُعد هذه العوامل الثالثة وما ينطوي ماعية إلى جانب العوامل السياسية ايضاً، لى العوامل االجتإ باإلضافة ،الصدمات

 ري المقترح لهذا البحث وما يدعم ذلك هو تكملة هذه الدراسةبحث هي التصور النظتم ذكرها في هذا ال ضمنها من مفاهيم

مدى تأثير هذه العوامل بالجانب الميداني من هذه الدراسة حتى تكتمل لاعاله بقياسها ضمن هذا التصور النظري الموضح 

 في داخل المجتمع العربي الفلسطيني.  للصدمة النفسية مؤخراً  ازدياد الوجودالصورة بشكل واضح عن 

 منهج البحث:

رة على قياس الظاهرة وذلك لما لهذا المنهج من قد يلقد تمثل المنهج المستخدم في هذا البحث بالمنهج الوصفي التحليل        

ن هذا في داخل المجتمع العربي الفلسطيني، ال سيما وأ ازديادهاهذا المجتمع والمتمثلة بالصدمة النفسية ومدى  المدروسة في

، باإلضافة الى مساعدة هذا ة للظاهرة المدروسة وبشكل تفصيليظهار الصور الحقيقيالمنهج يُعطي الفرصة للباحث للتمكن من إ

ومؤشراتها  اهللعوامل المؤثرة عليووصفي على تفصيل العوامل المؤثرة على وجود هذه الظاهرة وبشكل تحليلي المنهج 

 الفرعية أيضاً. 

  البحث: مجتمع

 عدد األطباءأن في داخل المجتمع العربي الفلسطيني العاملين لقد تبين وبعد مراجعة السجالت الخاصة بأعداد األطباء         

 القطاع الصحيفي مدن الضفة الغربية العاملين في من أطباء عامين واختصاص وأطباء اسنان من مختلف التخصصات  لكليا

والعيادات الفردية والمراكز بشكله الكامل من مؤسسات تابعة مباشرة لوزارة الصحة وغيرها من المؤسسات الخاصة واألهلية 

وذلك . م(0202وفا،  –)مركز المعلومات الوطني الفلسطيني  ،(00201)قيمة  الصحية األخرى حيث وصلت جميعها الى

األطباء العاملين في المؤسسات الصحية  من على عينةالباحث مقارنةً ببحث سابق لنفس الباحث والذي كان قد اقتصر فيه 

 (220م، ص 0202الفلسطينية الحكومية فقط )عبد المجيد عالونة، 
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 البحث:  عينة

في العاملين األطباء  من فئةالعينة المذكورة  باختيار لقد عمل الباحث في القسم الميداني من الدراسة الحالية وفيما يتعلق        

النسبة  وهي % 5 نسبة اختياروالخاص أنه قد عمل على  مالعا الفلسطينيكافة عيادات ومراكز ومستشفيات المجتمع العربي 

الى  العينة الُمختارة منهم حيث وصلت بذلكمن أطباء عامين واختصاص وأطباء اسنان، لمأخوذة من مجتمع البحث األصلي 

 طبيباً.  (522)قيمة 

 أداة البحث: 

االستبانة هي وذلك كون أداة  داة االستبانةتتمثل األداة الميدانية المستخدمة في القسم الثاني الميداني من هذا البحث بأ        

ا تُمكن الباحث من أخذ آراء هوالبحوث الكمية مثل هذا البحث كون االتجاهاتنسب في دراسة وجهات النظر ضمن بحوث األ

باإلضافة الى معرفة  ،العينة المدروسة عن موضوع البحث المدروس وهو المتمثل بدراسة الصدمة النفسية وحاالت وجودها

إظهار طبيعة النسب المؤثرة  لهذه العوامل دون غيرها حتى تمكن الباحث من التأثيرالعوامل المؤثرة عليها ومدى االختالف في 

كون هذا  االجتماعيةكمتغيرات الخلفية  األخرى العواملببعض  اصابة بالصدمة النفسية ومدى ارتباطهحاالت اإل ازديادعلى 

 . همن وجهة نظر فئة األطباء العاملين في الفلسطينيالموضوع هو موضوع اجتماعي يدرس فئات المجتمع العربي 

 أساليب جمع البيانات والتحليل المتبعة في هذا البحث: 

على عينة فئة األطباء المأخوذة  االستباناتبعد أن تمت عملية جمع البيانات والتي تمثلت بسحب العينة وذلك بتوزيع           

ولقد  ،للقدرة على استخراج النتائجاإلحصائية التابعة والمناسبة د عمل الباحث على اتباع العمليات فلق ،بشكل موضوعي وعلمي

 ولقد ،االحصائي المناسب لهذه الدراسة التحليلومن ثم إدخالها الى برنامج  وترميزهاتمثلت في البداية بعملية ترقيم االستبانات 

       كان في مقدمة هذه التقنيات المستخدمة هي: 

 د خصائص عينة الدراسة المذكورة من األطباء.تقنية استخراج التكرارات والنسب المئوية للتوصل الى تحدي – 0

المعيارية المتعلقة بظروف المجتمع الفلسطيني كعامل مستقل والقيم  واالنحرافاتاستخراج المتوسطات الحسابية  تقنية – 0

 في وجود كل منهما.  التأثيرالنفسية كعامل تابع في هذه الدراسة لرؤية مدى التأثير والتفاوت في هذا  ةالخاصة بالصدم

والداللة اإلحصائية لمعرفة مدى قوة االرتباط بين العوامل المتعلقة بظروف  واالنحداراستخراج معامل االرتباط تقنية  – 3

 حاالت الصدمة النفسية لدى فئات المجتمع الفلسطيني مؤخراً.  ازديادالمجتمع الفلسطيني كعوامل مؤثرة وبين 

 عينة البحث:  خصائص 

 ، نسب مئوية:من األطباء بيانات الدراسة حسب خصائص العينة المأخوذة (1الجدول رقم )

 :من األطباء البيانات الخاصة بسمات العينة المدروسة قيمة اإلجابة:

 الجنس: - 1 التكرار النسبة المئوية %

55 %  ذكر: 833 

85 %  انثى: 202 
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100 %  المجموع: 525 

 العمر: - 2 التكرار النسبة المئوية %

 صغير: 53  % 18.  1

 متوسط: 882  % 55.  3

1  .80 %  كبير: 130 

100 %  المجموع: 525 

 التخصص العملي: - 8 التكرار النسبة المئوية %

2  .12 %  طب عام 112 

5  .55 %  متخصص 822 

4  .14 %  طب اسنان 35 

100 %  المجموع 525 

 الخبرة: - 4 التكرار النسبة المئوية %

5  .81 %  قليلة 132 

8  .52 %  متوسطة 812 

 كبيرة 25  % 15

100 %  المجموع 525 

 مكان العمل - 5 التكرار النسبة المئوية %

8  .52 %  مستشفى 852 

3  .25 %  مركز طبي 150 

2  .10 %  عيادة 55 

100 %  المجموع 525 

 ".األطباءالمأخوذة من عينة  االستباناتالمصدر: "تم بناء هذا الجدول بناًء على تحليل 

اكثر من نصف افراد عينة الدراسة من فئة األطباء هم من الذكور ( أن 0من خالل البيانات الواردة في الجدول رقم )تبين       

( من اإلناث وهذا يدل على ان األطباء الذكور العاملين في داخل % 35)( مقابل نسبة % 25)الى قيمة نسبتهم حيث وصلت 

من اإلناث، وهو تصور يقترب من الوجود الحقيقي لهذه النسبة بالفعل لفئة األطباء في  األطباءالمجتمع الفلسطيني هم أكثر من 

 داخل هذا المجتمع. 

رية ه الدراسة من فئة األطباء من ذوي الفئة العمذصف افراد عينة هأما فيما يتعلق بفئات العمر فقد تبين أن أكثر من ن         

 تلتها وبشكل اقل نسبة األطباء من ذوي الفئة العمرية األكبر حيث وصلت (% 52 .1)ى قيمة المتوسطة حيث وصلت نسبتهم ال

 ذوي العمر الصغير،من من فئة األطباء  (% 03 .0)( وتراجعت اقل النسب لتصل الى قيمة % 32 .0)الى قيمة  نسبتهم
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هم من ذوي الفئات العمرية المتوسطة والكبيرة  الفلسطينيوهذا يعني أن غالبية فئة األطباء العاملين في داخل المجتمع العربي  

الطبية المتقدمة  التخصصاتمقارنة بالفئة العمرية القليلة وذلك كون دراسة الطب تحتاج الى العديد من السنوات خاصة لذوي 

لهذا يحتاج ذلك للسنوات األكثر لذوي فئة األطباء إلكمال  األخرىقيقة مقارنة بغيرها من التخصصات والدراسات الجامعية والد

 دراساتهم. 

بالتخصصات الطبية فقد تبين أن غالبية األطباء العاملين هم من ذوي التخصصات الدقيقة في عملهم حيث  أما فيما يتعلق          

بقية الفئات األخرى من األطباء بشكل كبير لتصل الى قيمة  وانخفضت (% 25 .2)منهم الى قيمة  صينالمتخصوصلت نسبة 

لذوي طب األسنان، وهذا يقترب من التوزيع الطبيعي لفئة األطباء العاملين  (% 02 .2)لذوي الطب العام ونسبة  (% 02 .2)

 في داخل المجتمع العربي الفلسطيني.

فئة األطباء من ذوي فئة الخبرة المتوسطة هي أعلى هذه  يتعلق بفئة األطباء من حيث سنوات الخبرة فقد تبين أنأما فيما         

تلتها فئة األطباء من ذوي الخبرة القليلة والتي وصلت الى  (% 50 .3)النسب حيث فاقت نصف افراد العينة ووصلت الى نسبة 

وهذا  ،لتُشكل بذلك اقل النسب (% 02)ن ذوي الخبرة العالية لتصل الى نسبة في حين تراجعت فئة األطباء م (% 30 .2)نسبة 

ربي الفلسطيني وقد يعود ذلك الى ة في معظمهم داخل المجتمع العلمن ذوي الخبرة المتوسطة والقلي طباءيعني ان غالبية فئة األ

تمع كونها في داخل هذا المجطباء في داخل هذا المجتمع لم تُشكل فئة كبيرة مقارنة ببقية الدراسات الجامعية األخرى ان نسبة األ

  الصعبة والمكلفة نوعاً ما مقارنة بغيرها من التخصصات الجامعية األخرى. عد من الدراسات تُ 

د العينة من األطباء يعملون في المستشفيات حيث وصلت أكثر من نصف افرا أما فيما يتعلق بمكان العمل فقد ظهر أن       

من فئة األطباء العاملين في المراكز الطبية، وتراجعت نسبة األطباء  (% 02.  1)مقابل نسبة  (% 20.  3)نسبتهم الى قيمة 

ني ان غالبية األطباء وهي بذلك تُشكل اقل النسب في هذا التوزيع، وهذا يع (% 02 .2)العاملين في العيادات لتصل الى قيمة 

 كز الطبية األخرى أوجانب عملهم في بعض العيادات والمرا كون ذلك الىفي المجتمع الفلسطيني يعملون في المستشفيات وقد ي

  لدى الغير منهم بحسب قدرتهم على ذلك. 

 تحليل البيانات ونتائج البحث:

العوامل المؤثرة على ازدياد حاالت اإلصابة بالصدمة النفسية في داخل المجتمع مقدار المتمثلة باإلجابة على السؤال األول: 

، ومدى التفاوت في تأثير العوامل الخاصة بظروف المجتمع الفلسطيني على ازدياد حاالت اإلصابة مؤخراً الفلسطيني 

 بالصدمة النفسية في داخل المجتمع المذكور: 

حسب وجهة  ،ظروف المجتمع الفلسطيني)اإلحصائية( الخاصة بالمتغير المستقل والمتمثلة بالقيم الكمية  (2الجدول رقم )

 :نظر األطباء

 قيم اإلجابة: قيمة اإلجابة:

المقدار والحجم الكمي )اإلحصائي( لقيم المتغير المستقل 

 من وجهة نظر األطباء المجتمع الفلسطينيبظروف والمتمثلة 

 والمتمثلة بكل من: 
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 معنى قيمة

 اإلجابة

االنحراف 

 المعياري

المتوسط 

 الحسابي

النسبة المئوية 

للخيار األعلى% 

(1) . 

 مفردات القيم الخاصة بظروف المجتمع الفلسطيني:

مرتفعة 

 قليالً 

العواملللللللل االقتصلللللللادية: المتمثللللللللة بقللللللللة االملللللللوال،  – 1 %74.9 2.58 759.

 معيشية. رغباتبطالة، عدم القدرة على تحقيق ال

مرتفعة 

 قليالً 

 وتتمثلللللل بكلللللل ملللللن: الطلللللال ،العواملللللل االجتماعيلللللة:  – 2 %71.5 2.55 762.

 وفاة عزيز، فقدان وظيفة.

مرتفعة 

 قليالً 

فشلللل فلللي عالقلللة حلللب، فقلللدان  مثلللل العاطفيلللة: العواملللل- 8 %70 2.53 763.

إهملللال الحنلللان ملللن المقلللربين، فقلللدان االهتملللام ملللن الغيلللر، 

 وغيرة. كالزواجفي أمور خاصة بالفرد 

سللللوء تكيللللف معيشللللي، عللللدم وهللللي العوامللللل الثقافيللللة:  – 4 65% 2.48 763. متوسطة

االرتيلللللال، تقللللللد عملللللل غيلللللر مناسلللللب لمركلللللز الشلللللخص 

 . ياالساس

اعتقلللللال لملللللدة طويللللللة أو مثلللللل العواملللللل السياسلللللية:  – 5 63.3% 2.47 763. متوسطة

، ضللللغوط ه، منللللع مللللن أمللللر معللللين كالسللللفر وغيللللرةمتكللللرر

 حزبية. 

 المجموع:  68.9% 2.52 747. متوسطة

 ".األطباءالمصدر: "تم بناء هذا الجدول بناًء على تحليل االستبانات المأخوذة من عينة 

أن غالبية قيم الظروف الخاصة بالمجتمع الفلسطيني قد جاءت  (0)تبين من خالل البيانات الواردة في الجدول رقم         

مرتفعة في وجودها ووجود مفرداتها ومؤشراتها الدالة عليها، وقد تدرجت هذه الظروف بشكل متسلسل بدءاً من العوامل 

عوامل شر التأثير للمعيشية، تلتها وبشكل مبا بطالة، عدم القدرة على تحقيق رغباتالاالقتصادية: المتمثلة بقلة االموال، 

فشل في عالقة حب، فقدان الحنان من مثل العوامل العاطفية: ، ومن ثم وفاة عزيز، فقدان وظيفة ،طالقمثل الاالجتماعية: 

سوء مثل العوامل الثقافية: وغيرة، ثم جاء تأثير  في أمور خاصة بالفرد كالزواجإهمال المقربين، فقدان االهتمام من الغير، 

مثل العوامل السياسية:  ، وفي النهاية جاء تأثيريمل غير مناسب لمركز الشخص األساسمعيشي، عدم االرتياح، تقلد عالتكيف ال

 ، ضغوط حزبية.ه، منع من أمر معين كالسفر وغيرةاعتقال لمدة طويلة أو متكرر

، في داخل المجتمع الفلسطيني مؤخراً المتمثلة بحاالت الصدمة النفسية التي ازدادت في وجودها اإلجابة على السؤال الثاني: 

 ومدى التفاوت في نوعية حاالت اإلصابة والوجود لهذه الصدمة: 

                                                           
في  تتمثل هذه القيمة بالخيار األعلى وهو: )موجودة وموجودة كثيراً( والذي يعني مدى التأثير على القيم الخاصة بأوضاع المجتمع الفلسطيني(   1)

 الوقت الحاضر. 
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بازدياد حاالت الصدمة النفسية في داخل المجتمع  تمثلةوالم تابعالقيم الكمية )اإلحصائية( الخاصة بالمتغير ال (8الجدول رقم )

 :حسب وجهة نظر األطباء، الفلسطيني

 قيم اإلجابة: قيمة اإلجابة:

حاالت بتمثلة والم لتابعالمقدار والحجم الكمي )اإلحصائي( لقيم المتغير ا

 من وجهة نظر األطباءالصدمة النفسية في داخل المجتمع الفلسطيني 

 والمتمثلة بكل من: 

معنىىى قيمىىة 

 اإلجابة

االنحىىىىىىراف 

 المعياري

المتوسىىىىىىط 

 الحسابي

النسىىبة المئويىىة 

للخيىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىار 

 األعلى%

(2) . 

بحاالت الصدمة النفسية في المجتمع الفلسطيني  مفردات القيم الخاصة

 وهي: 

مرتفعة 

 قليالً 

 حاالت الوفاء نتيجة للصدمة. الموت النهائي: – 0 %71.5 2.55 762.

ئيىىىاً، القىىىدرة علىىىى الحركىىىة نها : المتمثىىىل بعىىىدميالمىىىوت السىىىرير – 0 68.2% 2.52 763. متوسطة

 والحاجة الكاملة من الغير.

التغيىىىىر السىىىىلوكي: المتمثىىىىل بالرغبىىىىة فىىىىي االنتقىىىىام، عىىىىدم محبىىىىة  – 3 66.7% 2.50 763. متوسطة

النىىاس، المبىىىادرة الىىىى العنىىىف المبنىىي علىىىى بعىىىض االفكىىىار، محىىىاوالت 

أخىىىىىىرى كالسىىىىىىرقة بهىىىىىىدف االنتقىىىىىىىام والفتنىىىىىىة وغيرهىىىىىىا، التنىىىىىىىاول 

 مشروعة. للمسكرات والمخدرات والتدخين، العمل بأعمال غير 

 ثل بالعزلة، القلق، الخوف والرعب.المرض النفسي: المتم  - 2 61.6% 2.45 762. متوسطة

العجىىىىز الجزئىىىىي: المتمثىىىىل بالقىىىىدرة علىىىىى الحركىىىىة بشىىىىكل قليىىىىل،  – 5 60% 2.43 760. متوسطة

عمىىىىل جزئىىىىي وغيىىىىر كامىىىىل، عمىىىىل غيىىىىر مناسىىىىب ماديىىىىاً ومعنويىىىىاً 

 وجسدياً.

 المجموع:  65.6% 2.49 748. متوسطة

 ".عينة األطباءالمصدر: "تم بناء هذا الجدول بناًء على تحليل االستبانات المأخوذة من 

المقدار والحجم الكمي )اإلحصائي( لقيم المتغير التابع وفيما يتعلق ب (3)الجدول رقم  تبين من خالل البيانات الواردة في          

فلقد جاءت درجات تدرجها للمؤشرات لسطيني من وجهة نظر األطباء، والمتمثلة بحاالت الصدمة النفسية في داخل المجتمع الف

 ،والمتمثل بحاالت الوفاة نتيجة للصدمة النفسية والقيم الدالة على الموت النهائي:

التغير السلوكي: تالهما كل من : المتمثل بعدم القدرة على الحركة نهائياً، والحاجة الكاملة من الغير، يالموت السريرومن ثم  

محاوالت أخرى كالسرقة والمبادرة الى العنف المبني على بعض االفكار، وعدم محبة الناس، والمتمثل بالرغبة في االنتقام، 

                                                           
داخل المجتمع  ة النفسيةالخاصة بحاالت الصدمتتمثل هذه القيمة بالخيار األعلى وهو: )متأثرة ومتأثرة جداً( والذي يعني مدى الوجود للقيم (   2)

 الفلسطيني في الوقت الحاضر. 
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مشروعة، ومن ثم جاء وجود العمل بأعمال غير والتناول للمسكرات والمخدرات والتدخين، وبهدف االنتقام والفتنة وغيرها، 

العجز الجزئي: المتمثل بالقدرة على الحركة بشكل قليل، عمل و مثل بالعزلة، القلق، الخوف والرعب،المرض النفسي: المت

 جزئي وغير كامل، عمل غير مناسب مادياً ومعنوياً وجسدياً.

داخل المتمثل بطبيعة العالقة بين ظروف المجتمع الفلسطيني وبين ازدياد حاالت الصدمة النفسية اإلجابة على السؤال الثالث: 

 هذا المجتمع: 

ومؤشرات الوجود  وبين قيمظروف المجتمع الفلسطيني الخاصة والموجودة فيه،  العالقة بين متغيرات (4الجدول رقم )

 لحاالت الصدمة النفسية واشكالها:                

معنى الداللة 

 اإلحصائية

مقدار قيمة 

 الداللة

 اإلحصائية

 "قيم المتغير التابع"

 الصدمة النفسية""حاالت 

 "المتغير المستقل"قيم 

 "ظروف المجتمع الفلسطيني"

دالة 

 احصائياً 

 2 5أقل من 

 .2 

 حاالت الوفاء نتيجة للصدمة.الموت النهائي:  – 0

: المتمثىىىىىل بعىىىىىدم القىىىىىدرة علىىىىىى يالمىىىىىوت السىىىىىرير – 0

  ائياً، والحاجة الكاملة من الغير.الحركة نه

التغيىىىىر السىىىىلوكي: المتمثىىىىل بالرغبىىىىة فىىىىي االنتقىىىىام،  – 3

عىىىدم محبىىىة النىىىاس، المبىىىادرة الىىىى العنىىىف المبنىىىي علىىىى 

بعىىىىىض االفكىىىىىار، محىىىىىاوالت أخىىىىىرى كالسىىىىىرقة بهىىىىىدف 

االنتقىىىىىىىىام والفتنىىىىىىىىة وغيرهىىىىىىىىا، التنىىىىىىىىاول للمسىىىىىىىىكرات 

 والمخدرات والتدخين، العمل بأعمال غير مشروعة. 

قلىىىىىىىق، ثىىىىىىىل بالعزلىىىىىىىة، الالمىىىىىىىرض النفسىىىىىىىي: المتم  - 2

 الخوف والرعب.

العجىىىىز الجزئىىىىي: المتمثىىىىل بالقىىىىدرة علىىىىى الحركىىىىة  – 5

بشىىىىكل قليىىىىل، عمىىىىل جزئىىىىي وغيىىىىر كامىىىىل، عمىىىىل غيىىىىر 

 مناسب مادياً ومعنوياً وجسدياً.

العوامل االقتصادية: المتمثلة بقلة  – 0

االموال، بطالة، عدم القدرة على تحقيق 

 رغبات معيشية.

اً دالة احصائي  2 5أقل من  

 .2  

 مثل طالق،العوامل االجتماعية:  – 0

 وفاة عزيز، فقدان وظيفة.

اً دالة احصائي  2 5أقل من  

 .2  

فشل في مثل العوامل العاطفية: - 3

عالقة حب، فقدان الحنان من المقربين، 

في اإلهمال فقدان االهتمام من الغير، 

 أمور خاصة بالفرد كالزواج وغيرة.

اً دالة احصائي  2 5أقل من  

 .2  

سوء تكيف مثل العوامل الثقافية:  – 2

معيشي، عدم االرتياح، تقلد عمل غير 

 .يمناسب لمركز الشخص االساس

دالة 

 احصائياً 

 2 5أقل من 

 .2 

اعتقال لمدة مثل العوامل السياسية:  – 5

، منع من أمر معين متكررةطويلة أو 

 ، ضغوط حزبية.هكالسفر وغير

ظروف  ( والذي تم وضعه لفحص طبيعة العالقة بين متغيرات2تبين من خالل البيانات الواردة في الجدول رقم )          

 ككل ما يلي:  حاالت الصدمة النفسية وبين قيم المجتمع الفلسطيني الخاصة به

م القدرة على تحقيق بطالة، عدوالموال، العوامل االقتصادية: المتمثلة بقلة االتبين وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين  – 0

 رغبات معيشية، وبين حاالت اإلصابة بالصدمة النفسية في داخل المجتمع العربي الفلسطيني، 
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ه والمتعددة الوج النفسيةحاالت وأشكال الوجود للصدمة  ازديادوهذا يعني أن العوامل االقتصادية تؤثر وبشكل واضح على 

 والحاالت المذكورة في هذا البحث. 

وفاة عزيز، فقدان وظيفة، وبين حاالت  مثل الطالق،ة: العوامل االجتماعيتبين وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين  – 0

اإلصابة بالصدمة النفسية في داخل المجتمع العربي الفلسطيني، وهذا يعني أن العوامل االجتماعية تؤثر وبشكل واضح 

 ه والحاالت المذكورة في هذا البحث. واد حاالت وأشكال الوجود للصدمة النفسية المتعددة الوجعلى ازدي

فشل في عالقة حب، فقدان الحنان من المقربين، فقدان مثل العوامل العاطفية: تبين وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين  – 3

وبين حاالت اإلصابة بالصدمة النفسية في داخل  وغيرة، في أمور خاصة بالفرد كالزواجاإلهمال االهتمام من الغير، 

المجتمع العربي الفلسطيني، وهذا يعني أن العوامل العاطفية تؤثر وبشكل واضح على ازدياد حاالت وأشكال الوجود 

 ه والحاالت المذكورة في هذا البحث. وللصدمة النفسية المتعددة الوج

مل غير سوء تكيف معيشي، عدم االرتياح، تقلد عمثل العوامل الثقافية: ن تبين وجود عالقة ذات داللة إحصائية بي – 2

وبين حاالت اإلصابة بالصدمة النفسية في داخل المجتمع العربي الفلسطيني، وهذا يعني  ،يمناسب لمركز الشخص األساس

ه والحاالت ولمتعددة الوجأن العوامل الثقافية تؤثر وبشكل واضح على ازدياد حاالت وأشكال الوجود للصدمة النفسية ا

 المذكورة في هذا البحث. 

مر معين ، منع من أةاعتقال لمدة طويلة أو متكرروالمتمثلة بالعوامل السياسية: تبين وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين  – 5

وهذا يعني أن  ، ضغوط حزبية، وبين حاالت اإلصابة بالصدمة النفسية في داخل المجتمع العربي الفلسطيني،هكالسفر وغير

ه والحاالت والعوامل السياسية تؤثر وبشكل واضح على ازدياد حاالت وأشكال الوجود للصدمة النفسية المتعددة الوج

 المذكورة في هذا البحث. 

   للبحث:  النتائج النهائية

من نصف افراد عينة الدراسة من فئة األطباء هم من الذكور وهذا يدل على ان األطباء الذكور العاملين في  أكثرتبين أن  – 0

ئة داخل المجتمع الفلسطيني هم أكثر من األطباء من اإلناث، وهو تصور يقترب من الوجود الحقيقي لهذه النسبة بالفعل لف

ء ه الدراسة من فئة األطباذت العمر فقد تبين أن أكثر من نصف افراد عينة هأما فيما يتعلق بفئااألطباء في داخل هذا المجتمع. 

وهذا يعني أن غالبية فئة األطباء العاملين في داخل المجتمع العربي الفلسطيني هم من من ذوي الفئة العمرية المتوسطة، هم 

كون دراسة الطب تحتاج الى العديد من السنوات  وذلك، ذوي الفئات العمرية المتوسطة والكبيرة مقارنة بالفئة العمرية القليلة

لهذا يحتاج  ،خاصة لذوي التخصصات الطبية المتقدمة والدقيقة مقارنة بغيرها من التخصصات والدراسات الجامعية األخرى

األطباء العاملين أما فيما يتعلق بالتخصصات الطبية فقد تبين أن غالبية وي فئة األطباء إلكمال دراساتهم. ذلك للسنوات األكثر لذ

، وهذا يقترب من التوزيع الطبيعي لفئة األطباء العاملين في داخل المجتمع العربي التخصصات الدقيقة في عملهم هم من ذوي

أما فيما يتعلق بفئة األطباء من حيث سنوات الخبرة فقد تبين أن فئة األطباء من ذوي فئة الخبرة المتوسطة هي أعلى  الفلسطيني.

ة في معظمهم لمن ذوي الخبرة المتوسطة والقليهم  هذا يعني ان غالبية فئة األطباءوحيث فاقت نصف افراد العينة،  النسبهذه 

ان نسبة األطباء في داخل هذا المجتمع لم تُشكل فئة كبيرة مقارنة ببقية وقد يعود ذلك الى  ،ربي الفلسطينيداخل المجتمع الع

  ،ا المجتمعالدراسات الجامعية األخرى في داخل هذ
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أما فيما يتعلق بمكان العمل األخرى. كونها تُعد من الدراسات الصعبة والمكلفة نوعاً ما مقارنة بغيرها من التخصصات الجامعية 

، وهذا يعني ان غالبية األطباء في المجتمع من األطباء يعملون في المستشفياتفقد ظهر أن أكثر من نصف افراد العينة 

لدى الغير  كز الطبية األخرى أووقد يكون ذلك الى جانب عملهم في بعض العيادات والمرا ،في المستشفياتالفلسطيني يعملون 

 منهم بحسب قدرتهم على ذلك.  

تبين أن غالبية قيم الظروف الخاصة بالمجتمع الفلسطيني قد جاءت مرتفعة في وجودها ووجود مفرداتها ومؤشراتها الدالة  – 0

الظروف بشكل متسلسل بدءاً من العوامل االقتصادية: المتمثلة بقلة االموال، بطالة، عدم القدرة على  عليها، وقد تدرجت هذه

العوامل وفاة عزيز، فقدان وظيفة، ومن ثم  ،طالقالمثل تحقيق رغبات معيشية، تلتها وبشكل مباشر التأثير للعوامل االجتماعية: 

في أمور خاصة بالفرد كالزواج اهمال فشل في عالقة حب، فقدان الحنان من المقربين، فقدان االهتمام من الغير، مثل العاطفية: 

، يسوء تكيف معيشي، عدم االرتياح، تقلد عمل غير مناسب لمركز الشخص األساسمثل وغيرة، ثم جاء تأثير العوامل الثقافية: 

، ضغوط ه، منع من أمر معين كالسفر وغيرةاعتقال لمدة طويلة أو متكررمتمثلة بالالعوامل السياسية:  وفي النهاية جاء تأثير

 حزبية.

المقدار والحجم الكمي )اإلحصائي( لقيم المتغير التابع والمتمثلة بحاالت الصدمة النفسية في داخل تبين وفيما يتعلق ب – 3

الموت النهائي: المتمثل المجتمع الفلسطيني من وجهة نظر األطباء، فلقد جاءت درجات تدرجها للمؤشرات والقيم الدالة على 

يري: المتمثل بعدم القدرة على الحركة نهائياً، والحاجة الكاملة من ومن ثم الموت السر بحاالت الوفاة نتيجة للصدمة النفسية

الغير، تالهما كل من التغير السلوكي: المتمثل بالرغبة في االنتقام، عدم محبة الناس، المبادرة الى العنف المبني على بعض 

والمخدرات والتدخين، العمل بأعمال غير االفكار، محاوالت أخرى كالسرقة بهدف االنتقام والفتنة وغيرها، التناول للمسكرات 

المرض النفسي: المتمثل بالعزلة، القلق، الخوف والرعب، والعجز الجزئي: المتمثل بالقدرة على مشروعة، ومن ثم جاء وجود 

 عمل غير مناسب مادياً ومعنوياً وجسدياً.وغير كامل، وعمل جزئي الحركة بشكل قليل، 

ال، بطالة، عدم القدرة على تحقيق إحصائية بين العوامل االقتصادية: المتمثلة بقلة االمووجود عالقة ذات داللة  تبين – 2

فشل في عالقة حب، مثل العوامل العاطفية: وفاة عزيز، فقدان وظيفة، و ق،طالالمثل العوامل االجتماعية: و رغبات معيشية،

سوء مثل العوامل الثقافية: و ور خاصة بالفرد كالزواج وغيرة،في أماهمال فقدان الحنان من المقربين، فقدان االهتمام من الغير، 

اعتقال لمدة طويلة أو مثل العوامل السياسية: و ،يتكيف معيشي، عدم االرتياح، تقلد عمل غير مناسب لمركز الشخص األساس

داخل المجتمع العربي وبين حاالت اإلصابة بالصدمة النفسية في ، ضغوط حزبية، همتكرر، منع من أمر معين كالسفر وغير

تؤثر وبشكل واضح على ازدياد  واالجتماعية والثقافية والعاطفية والسياسية الفلسطيني، وهذا يعني أن العوامل االقتصادية

  ه والحاالت المذكورة في هذا البحث. وحاالت وأشكال الوجود للصدمة النفسية المتعددة الوج

 الخاتمة واالستنتاجات:  

ة هذا البحث القصير المتواضع في عدد صفحاته وموضوعه المتعلق بمدى وجود وتأثير العوامل الخاصة في نهاي        

فلقد حاول الباحث من خالله العمل وبشكل متواضع على إبراز  مؤخراً حاالت الصدمة النفسية  ازديادبالمجتمع الفلسطيني على 

ظهار بعض األمور المتعلقة بزيادة وجود حاالت الصدمة ا عملت علىقد بعض األفكار العلمية المهمة التي من الممكن أن تكون 
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النفسية في داخل هذا المجتمع ال سيما وان ظروف المجتمع العربي الفلسطيني الذي عانى منها وما زالت تؤثر عليه تختلف عن 

من عليه منذ وجوده والتي زادت عه الفريد من نوعه والذي تمثل بحالة االحتالل المتزايرة من مجتمعات العالم ال سيما وضغ

حاالت  ازديادعلى وكبيرة واضحة  تأثيرات المجتمع الفلسطيني لهاوظروف ن حالة على أكثر من قرن من الزمان، ولقد تبين أ

 ة بمااالزدياد مقارنباإلضافة الى أن الصدمة النفسية لها مؤشرات مختلفة في وجودها وهي آخذة في  ،أفرادهالصدمة النفسة لدى 

لى مثل هذه ان معاناة هذا المجتمع الموجود ما زالت تؤثر وبقوة ع، وهذا يعني اظهرته الدراسات السابقة عن هذا الموضوع

كان ال بد من وضع عدد من الصدمة النفسية على افراد المجتمع العربي الفلسطيني، وفي الختام  الحاالت المتزايدة من

ان تنبه افراد ومؤسسات المجتمع الفلسطيني بإتباع والمجتمعي والتي من الممكن تويين الفردي التوصيات المهمة على المس

 أساليب قد تخفف من حدة االزمات التي يعاني منها ومن ثم التخفيف من شدة حاالت الصدمات النفسية بأشكالها المتنوعة. 

 لتوصيات: ا

 : ما يليوهي  باألفراد واالسر الً: التوصيات الخاصةأو

 من افرادها. بها أحدمات التي تمر بها أو يمر زضرورة وضع برامج خاصة لألسرة خاصة في أوقات اال – 0

 دارتها بمتابعة كل عنصر وحدث فيها. ارباب االسر او القائمين على إالعمل على قيام  – 0

عن كل اسرة وحلها بشكل عاجل  المسؤولينقبل فرد من افراد االسرة من كل تحدث مع أي االعمل على معالجة أي مش – 3

 ودون مماطلة او تأخير. 

 العمل على حل الخالفات بطريقة سلمية بعيداً عن أساليب العنف واإلقصاء وغيره.  – 2

اختيار الطرق المناسبة ألفراد اسرهم مثل اختيار التخصصات الدراسية وقيام ارباب االسر بأعمال االرشاد والتوجيه  – 5

 المناسبة والمفيدة مستقبالً للفرد أكثر من غيرها. 

لقد تبين أن من مظاهر ضبط القرآن للحالة النفسية هو ترسيخ عقيدة اإليمان بالقضاء والقدر في االيمان بالقضاء والقدر، ف – 2

ما أصاب من مصيبة في األرض وال »، وعلينا أن نتأمل هنا قول الحق سبحانه: وتعالى بحانهنفسه، والرضا بما قدره هللا س

في أنفسكم إال في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على هللا يسير. لكيال تأسوا على ما فاتكم وال تفرحوا بما آتاكم وهللا ال 

(، فاآلية األولى تؤكد أنه ال يحدث في ملكوت هللا إال 03 – 00، )القرآن الكريم، سورة الحديد، آية «يحب كل مختال فخور

ما قدره هللا، والمصائب التي تحدث لإلنسان مسجلة في كتاب ال يغادر صغيرة وال كبيرة إال أحصاها، وهذا التسجيل كائن 

مصائب ومن غيرها من قبل أن يخلقنا هللا سبحانه. فاآلية الكريمة صريحة في بيان أن ما يقع في األرض وفي األنفس من 

من مسرات مكتوب ومسجل عند هللا تعالى قبل خلق األرض واألنفس. ولذلك يجب على المسلم دائما أن يردد قوله تعالى: 

 (50)القرآن الكريم، سورة التوبة، آية  .«قل لن يصيبنا إال ما كتب هللا لنا هو موالنا وعلى هللا فليتوكل المؤمنون»

 :ما يليوهي لبقية افراد المجتمع وخاصةً للمسؤولين ثانياً: التوصيات العامة 

 من قبل المؤسسات العاملة في المجتمع وفي مقدمتها المؤسسات الحكومية.ضرورة وضع برامج خاصة  – 0

 دارة المجتمع بمتابعة كل قضية موجودة فيه وما ينتج عنها.القائمين على إالمسؤولين او العمل على قيام  – 0
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وحلها بشكل عاجل ودون  اتجاه كان اقتصادي، اجتماعي، سياسي، وغيرهتحدث مع أي  مشاكلالعمل على معالجة أي  – 3

 مماطلة او تأخير. 

 بعيداً عن أساليب العنف واإلقصاء وغيره.  من قبل الجهات الرسمية المكلفة بذلك العمل على حل الخالفات بطريقة سلمية – 2

مثل  المجتمع اختيار الطرق المناسبة ألفرادوبأعمال االرشاد والتوجيه  المختلفة في اعمالهاقيام الوزارات الحكومية  – 5

 أكثر من غيرها.  وأفرادهللمجتمع  اختيار التخصصات الدراسية المناسبة والمفيدة مستقبالً 

دمات التي تحصل قبلها العمل على التوعية الجماهيرية من خطورة وجود مثل هذه الصدمات وذلك من خالل التنبيه للمق – 2

 والمتمثلة بالحاالت واالمراض النفسية والعمل على عالجها وذلك للتخفيف من زيادتها.

:المراجعقائمة المصادر و  

 القرآن الكريم. – 0

، المساندة االجتماعية وعالقتها بالصالبة النفسية لدى عينة من مريضات سرطان الثدي في محافظة 0202اميرة صالح،  0

 رام هللا والبيرة، رسالة ماجستير، جامعة القدس المفتوحة، رام هللا، فلسطين. 

أعراض ما بعد الصدمة النفسية  م، فاعلية برنامج قائم على االسترخاء العضلي لخفض0202عايد الحموز وأنور راشد،  – 3

لدى االطفال الفلسطينيين، مجلة العلوم التربوية والنفسية ــ المجلة العربية للعلوم ونشر األبحاث ــ العدد الحادي عشر ــ 

 المجلد الثالث، غزة، فلسطين.

دراسة حاالت -طراف م، انعكاسات الصدمة النفسية على التوظيف النفسي لدى مبتوري األ0202عبد الرحيم شادلي،  – 2

 الجزائر.-بسكرة-من منظور نفسي عيادي، رسالة دكتوراه، جامعة محمد خيضر 

م، أساليب مواجهة الصدمة النفسية وعالقتها بالمساندة األسرية لدى عينة من المراهقين المقيمين في 0202عبير عباس،  – 5

 ق، سوريا.مراكز اإليواء في مدينة دمشق، رسالة ماجستير، جامعة دمشق، دمش

م، خبرات الحرب الصادمة وعالقتها باضطراب ما بعد الصدمة لدى األطفال النازحين في 0202عبد الرقيب الشميري،  – 2

 برلين، ألمانيا.  –، المركز الديمقراطي العربي 1محافظة إب، المجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية، العدد 

المساعدة على كيفية ومقدار التعايش والتأقلم المعيشي في المجاالت الحياتية  العواملم، 0202عبد المجيد عالونة،  – 2

دراسة ميدانية على عينة من  (مرض كورونا أنموذجاً  –المختلفة في ظل وجود بعض األوبئة واألمراض والكوارث 

دار السابع عشر، السالمية، ، المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي، اإلص)فلسطين -األطباء في مدن الضفة الغربية

 الكويت.

 م. 0202وفا،  –مركز المعلومات الوطني الفلسطيني  – 1

األنماط المختلفة لصدمة العدوان اإلسرائيلي أثناء انتفاضة األقصى من وجهة نظر  م،0220عسلية وأنور البنا،  محمد – 2

 تالميذ المرحلة األساسية في محافظات غزة، منشورات جامعة األقصى، غزة، فلسطين. 

اضطراب ما بعد الصدمة وعالقته بالتوجه نحو الدعاء لدى عينة من زوجات الشهداء في م، 0200ميساء أبو شريفه،  – 02

 طاع غزة، رسالة ماجستير، الجامعة اإلسالمية، غزة، فلسطين.  ق
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م، العالقة بين المساندة االجتماعية والخبرة الصادمة لدى أهالي البيوت المهدمة من قبل قوات 0205ناصر جعفر،  – 00

 االحتالل اإلسرائيلية في محافظة القدس، رسالة ماجستير، جامعة القدس، القدس، فلسطين. 

12 –   Bessel, A, Vander Kolket, M, Farlan, E.A.C (1996). Traumatic Stress, New York, USA. 

13 –  Lazarus, R. Monat. A. (2002). Stress and coping, Second edition. McGraw Book 

Company. 

14 –  Lopata, A. (1993). The Support Systems of American urban widows. In Margaret S.S. 
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