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 الستخدامها في الرقابة المصرفية Regtechدور البنك المركزي في تطوير أدوات التكنولوجيا التنظيمية 

The Role of the Central Bank to Develop Regulatory Technology to be used in Banking 

Supervision 

 إعداد الدكتور/ طارق مجذوب إبراهيم

 السودان ، جمهورية بنك السودان المركزي

  ramatarig@gmail.comEmail:  

 

 المستخلص

ومدى  ،وأثرها على أعمل الرقابة المصرفية التي تمارس البنوك المركزية التنظيميةتتناول هذه الورقة موضوع التكنولوجيا 

والذي بدأت المصارف المؤسسات  Fintechحيث أن ظهور التكنولوجيا المالية  ،جدوى تطبيقها في اإلشراف والرقابة المصرفية

سائل و استحداثنحو  االتجاهواإلشراف األمر الذي يتطلب من البنوك المركزية وجهات الرقابة  ،استخدامهاالمالية تتوسع في 

 .تكنولوجيا الماليةالمالية التي تقدم عبر ال وتدقيق الخدماتومتابعة  وإشرافيه لفحصتقنية وتكنولوجيا تنظيمية 

ة و كما أن سنتناول المشكلة البحثي ،المالية و الرقابية التكنولوجياتناولت هذه الورقة مقدمة عامة عن التكنولوجيا وكذلك ظهور 

هذه التقنيات المالية المتطورة في االعمال والخدمات و  استخداموالتي تمثلت في معاناة الجهاز المصرفي من ضعف كبير في 

ة رفيكما تناولنا أهمية هذا الموضوع من خالل أثره على الخدمات المص ،وجود فجوة كبيرة يجب ردمها ومعالجتها في هذا المجال

كما تستعرض الدراسة المفاهيم األساسية للتقنيات المالية وكذلك أنواع التكنولوجيا المالية  ،المقدمة وكذلك جودة الرقابة واإلشراف 

تية وجود بنية تح ،وقد أوصت الدراسة بعدد من التوصيات كان أهمها ،والتنظيمية والرقابية التي ظهرت في السنوات األخيرة

اإلنترنت المستقرة و المستديمة وعلى المصارف التجارية العمل على تطوير أنظمتها المصرفية التقنية حتى  متطورة من خدمات

هات الرقابية وكذلك يجب على الج ،تتواكب مع متطلبات التكنولوجيا التنظيمية والرقابية التي يستهدف البنك المركزي تطبيقها

ى سواء على المستوى الرقابي او المستو الماليةل استخدام هذه التكنولوجيات خاصة البنوك المركزية توفير كافة الدعم لتسهي

 وتعزيز األمن السيبراني بالقطاع المصرفي. ،الخدمي

 الجهات الرقابية، ، العمالت الرقميةالتكنولوجيا التنظيمية ،البنية التقنية ،التقنيات المالية :الكلمات المفتاحية
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The Role of the Central Bank to Develop Regulatory Technology to be used in Banking 

Supervision 

 

Abstract 

This paper deals with the issue of regulatory technology and their impact on the supervisory work 

and the feasibility of its application in banking supervision and oversight, as the emergence of 

financial technology which banks and financial institutions began to expand in its use, which 

requires central banks and supervisory authorities to direct Towards the development of technical 

means, regulatory and supervisory technology to examine, follow up and audit the financial 

services provided through financial technology, this paper contained a general introduction about 

technology as well as the emergence of financial and regulatory technology, and in this will 

address the research problem, which is the suffering of the banking system from a great weakness 

in the use of these advanced financial technologies in business and services, and the existence of 

a large gap that must be bridged and addressed in this field, the paper also dealt with the importance 

of financial technologies and its impact on the banking services, as well as the quality of control 

and supervision. The study also reviews the basic concepts and types of financial technologies, 

regulatory and supervisory technology that have emerged in recent years. The study recommended 

a number of recommendations, the most important of which is the existence of an advanced 

infrastructure of services and stable and sustainable Internet, and commercial banks must work on 

developing their core banking systems to keep pace with the regulatory and supervisory technology 

requirements that the Central Bank aims to apply, and the regulatory authorities, especially central 

banks, must provide all support to facilitate the use of these financial technologies, whether at the 

supervisory or service level. and the authorities should enhance the cyber security in the banking 

sector. 

Keywords: Financial technologies, technical structure, Regulatory technology, Digital currencies, 

Regulators. 
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 : المقدمة .1

في السنوات األخيرة وفي ظل عصر المعلوماتية والتقانة الحديثة شهد مجال األعمال المصرفية ثورة غير مسبوقة في التقنيات 

ثير من كذلك تحولت الك ،التكنولوجيا المالية والتنظيمية الى حد كبير في مجال العمل المصرفي استخدامنحو  واالتجاهالمالية 

المعامالت وبشكل أسرع من المتوقع الى تقانة المعلومات بحيث أصبحت تشكل ضغطاً على األعمال التقليدية القائمة على الوساطة 

ة ا وفرصإال أنه يعتبر فتح ،هذا االمر على الرغم من أنه يشكل ايضاً تهديدا على المصارف والمؤسسات المالية والتشغيل.والرقابة 

الية مكنهم التقنيات المالية من الوصول الى الخدمات الين وطالبي الخدمات المالية إذ تماسعة من العمالء والمستهلكوكبيرة لفئات 

 بشكل أسرع وكفء وتكلفة أقل.

وهي تؤثر  ،اوأوروبالمتحدة  الوالياتالتقليدية األكثر نضجاً ونعني بها أساسا  األسواقونمت صناعة التقنيات المالية في  نشأت

التقنيات المالية  شركاتفي  ،مليار دوالر امريكي 06الى أنه تم استثمار حوالي  وتشير التقارير في جميع أنحاء العالم تقريباً،

 الثالث الى الخمس القادمة.أمريكي على مدى السنوات  دوالرمليار  056ل هذا الرقم الى ويتوقع أن يص 8602 العامنهاية ب

غير  ،أو جهة معينه أن تزعم إلمامها الكامل بكل التكنولوجيا المالية الحديثة بسبب نموها المتسارع وتنوعها الرهيبال يمكن ألحد 

امل التع ،تجميع وتخصيص وحشد الموارد ،واهداف محدد معروفة تتمثل في ،أنها مع ذلك كله ال تخرج عن أهداف النظام المالي

 .إتمام المبادالت ،لوكالةمع خطر عدم تماثل المعلومات وتكاليف ا

سنستعرض فيها مفهوم التقنيات المالية الحديثة  لذلك ،كل التقنيات المالية والتكنولوجية الحديثة استيفاءالورقة هذه ال يمكننا في 

ية وذلك بالتركيز على التكنولوجيا التنظيم ،يلعبه البنك المركزي في تطوير ودعم التكنولوجيا المالية والدور الذيوأنواعها 

Regtech  على رقابة وتنظيم العمل المصرفي اإلشرافيةوالتي تساعد الجهات.   

 :البحثمشكلة  .2

من ضعف  يأن مؤسساتنا المالية بأشكالها المختلفة تعانيتضح جليا  ،التقنيات المالية الحديثة استخدامفي ظل هذا التطور الكبير في 

ملة أو سواء من البنوك العاهذه التقنيات المالية المتطورة في االعمال والخدمات على مستوى الجهاز المصرفي  استخدامكبير في 

 استخداموفي مجال تطوير ، األمر الذي يعني أن هنالك فجوة كبيرة المؤسسات التي توفر تلك الخدمات و الجهات الرقابية كذلك

ك والبنو وزارة المالية وهي الحكومة  البالديجب ردمها ومعالجتها من الجهات المعنية باألمر في الحديثة و التقنيات المالية 

 .القطاع العام أو القطاع الخاصوكذلك المؤسسات المالية بشقيها  ،المركزي و في المقام األول

 األهمية: .3

واقع التقنيات المالية والتنظيمية في ال واستخدامفي نشر أن تساهم الحديثة جيا ومية هذا الموضوع في أنه يمكن التكنولتأتي اه

تكنولوجيا التكنولوجيا الناشئة وخاصة ال استخداميمكن ان تجنيها الجهات الرقابية من  التي االستفادةلك تساعد في مدى وكذ ،العملي

 .عاليةالتنظيمية بهدف الوصول الى بيئة عمل منظمة ومستقرة بتقنيات تنظيمية ورقابية أكثر كفاءة وف
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 ،عمق الماليوالت المالي االستقراركما تأتي أهمية هذه التقنيات المالية الحديثة في أنها يمكن أن تساهم مساهمة كبيرة في تحقيق 

 .والمؤسسات الماليةلية بالمصارف ها ستلعب دوراً مهماً في إعادة صياغة مستقبل المعامالت والخدمات المانوأ

 Regtech التنظيمية والتكنولوجيا FinTech المالية للتقنيات االساسية المفاهيم .4

 FinTechالتقنيات المالية  /أ

مهما في  زءاً ج وأصبحت تشكلاألخيرة  تطورت بشكل كبير خالل الفترة نجد أن هنالك العديد من التقنيات المالية الحديثة والتي

 .رف أهم أنواع التقنيات المالية التي تنتجها الشركات الناشئةوفيما يلي نستعرض ونع   ،بكافة أشكالهاالمعامالت 

 :االستخدامالشكل أدناه يوضح التقنيات المالية المنتشرة 

 

 

 Block chain البلوك تشين .0

تقنية البلوك تشين حجر األساس للكثير من االبتكارات الناجحة في القطاع المالي، وهي نوع خاص من السجالت الموزعة  تمثل

ترتكز على أساس تقني مخصص، حيث تنشئ سجالً غير قابل للتغيير، وتحتفظ به شبكة المركزية، كما تعتمد كل السجالت 

، ومشاركتها مع أطراف أخرى مما تخدمين باالطالع على المعطيات بشفافيةلمسحيث تسمح لباستخدام خوارزميات( باإلجماع )

لى ذلك وما يترتب ع مما يقلل التكلفةتتبع المعامالت وإنجازها بسرعة وكفاءة  إمكانية يوفر أماناً وحماية المعطيات، فضالً عن

 من تقليل درجة عدم اليقين والمخاطرة في المعامالت.
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 Distributed Ledger Technologyعة تقنية السجالت الموز .2

هي قاعدة بيانات لسجالت ال تخزنها أو تؤكدها أي سلطة مركزية، وفيها يكون للقائم بالتطبيق القدر األكبر من السيطرة على 

لسجالت االطريقة التي تنفذ بها العمليات؛ حيث يمكنه تحديد بنية الشبكة وغرضها وطريقة عملها بشكل يدعم خدمات الشبكة، إن 

لبلوك تشين، لكنها نظام تسيطر فيه جهة من الجهات ا لتقنية الموزعة المركزية من الناحية التقنية، وتعتمد على مبادئ مشابهة

على الشبكة التي من المفترض أنها ال مركزية من حيث إجراء المعامالت، لكنها مركزية من حيث التنظيم؛ ولذلك تميل إليها 

 عند تبنيها للتقنية المالية.مثالً وك المركزية الجهات الرسمية كالبن

 Smart Contractsالعقود الذكية  .3

تعدُّ العقود الذكية أحد أروع تطبيقات تقنية البلوك تشين، ومع ذلك يمكن استخدامها دون الحاجة إلى تقنية البلوك تشين ذاتها، وقد 

ه االتفاقيات التي تتم بين المتعاملين بعيداً عن وجود أي وسيط أو أسهمت العقود الذكية في إيجاد حل ألهم المشاكل التي تواج

طرف ثالث )البنوك أو المحاكم مثالً(، ويُعرف العقد الذكي بأنه: عقد مبرمج إلكترونياً يتم تنفيذ بنوده بشكل تلقائي عند استيفاء 

 الشروط التي حددها المتعاقدان.

امات التعاقدية دون تدخل البشر، وهو ما يقلل من األخطاء، ويخفض التكاليف، فضالً من مزايا العقود الذكية رصد الوعود وااللتز

 عن إمكانية تبادل أي شيء كاألموال واألسهم والممتلكات بأمان وشفافية، وكل ذلك في وقت فعلي.

 Crypto Currenciesالعمالت المشفرة  .4

وهي في الحقيقة تعطي مثاالً شائعاً   Bitcoinأول ما يتبادر إلى ذهن المرء عند سماع مصطلح العمالت المشفرة: عملة البيتكوين 

 عملة رقمية غير مركزية تستخدم التشفير )أي عملية“عن العمالت المشفرة غير أنها ليست وحيدة، ُوتعرف العملة المشفرة بأنها: 

رات أو أكواد(؛ إلنشاء وحدات من العملة والتحقق من صحة المعامالت بعيداً عن الحكومات والبنوك تحويل البيانات إلى شف

 ، ومن أنواع العمالت المشفرة ما يلي:”المركزية

  Bitcoin  البيتكوين -

م البيتكوين كطريقة دف على  عبدأت فكرة البيتكوين من شخص مجهول تحت اسم مستعار )ساتوشي ناكاموتو(، وهو الذي صمَّ

صرف آلخر بشكل مباشر دون الحاجة إلى تدخل حكومي أو سلطة مركزية؛ لذلك فهي شكل من النقد مالشبكات من 

 اإللكتروني غير أنه يتم بطريقة مشفرة.

   TOKENالتوكن  -

نجد  Meriam Webster التوكن هو تمثيل لشيء ما في نظامه البيئي، وقد يأخذ شكل قيمة أو مساهمة أو حق، وفي قاموس

 تصدر من شخص أو هيئة بخالف الحكومة. coin   لتوكن أنه قطعة تشبه عملة معدنيةتعريف ا
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  Ethereumاإليثريوم  -

م، واإليثريوم يختلف عن شبكة  8602الكندي فيتاليك بيوترين عام  –طرحت عملة اإليثريوم من قبل المبرمج الروسي 

تطبيقات المركزية، وهذه التطبيقات تسمح للمستخدمين بالتفاعل بعضهم البلوك تشين األصلية التي ُصممت ألغراض بناء 

 مع بعض بصورة مباشرة بدالً من التواصل عبر وسطاء.

 :Artificial Intelligence. الذكاء االصطناعي 5

يتمثل الهدف عام، ويسهم الذكاء االصطناعي في تغيير وإعادة تشكيل الطريقة التي نتفاعل بها مع العالم ومؤسسات األعمال بشكل 

ن الذكاء م االستفادةاألساسي من تبني أي شركة للذكاء االصطناعي في تبسيط أداء العمليات والخدمات لقاعدة عمالئها، ويمكن 

االصطناعي بشكل كبير جداً في القطاع المالي، وله تطبيقات عدة خاصة في البنوك، منها: )الخدمات المالية الشخصية، الخدمات 

 وغيرها(الصوتية، إجراء المعامالت البنكية عبر األوامر الصوتية، المحافظ الذكية، االكتتاب  المصرفية

 Regtechالتكنولوجيا التنظيمية  /ب 

 :مفهوم التكنولوجيا التنظيمية

سمح مع كونها فعالة من حيث التكلفة وآمنة.  ت ،هي تقنية تسمح للشركات بالتكيف بسهولة مع ضغوط زيادة التقارير التنظيمية 

 بسط عملية المتطلبات التنظيمية.تكما أن التكنولوجيا التنظيمية   Regtechهذه التقنية للشركات بأتمتة عملية مراقبة البيانات.  

تحظى باهتمام كبير  Regtech التنظيمية تكنولوجياالالجمع بين التنظيم والتكنولوجيا ليس باألمر الجديد.  لكن شركات نجد أن  

 بسبب المستويات المتزايدة للعقوبات والغرامات بسبب إجراءات اإلبالغ التنظيمية المعقدة.

 

التكنولوجيات
التكنولوجيا المالية 

Fintech

اللوائح والقوانين الخدمات المالية

التكنولوجيا التنظيمية

Regtech
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غم من أنها على الر ،ر جيل جديد من شركات التكنولوجيا التنظيميةأدى تركيز المنظمين على البيانات وإعداد التقارير إلى ظهو 

علم لذكاء االصطناعي والتشركات فريدة من نوعها ألنها تستخدم التقنيات الجديدة مثل اال هذه إال أن ،تشبه شركات إدارة المخاطر

 ية.فجوة في صناعة الخدمات المالية يتم تعطيلها بوتيرة سريعة بواسطة التكنولوجيا المالالأيًضا  التكنولوجيا التنظيميةتعالج  ،اآللي

 ،.  لذلكBig Data ء جميع التقارير في الوقت الفعلي باستخدام تحليالت البيانات الضخمةإجراعبر التكنولوجيا التنظيمية يمكن  

 ،الفجوة الحالية في القطاع المالي من خالل جلب التكنولوجيا لمواجهة التحديات التنظيمية Regtechالتنظيمية  التكنولوجيا تسد

نظًرا ألن الممارسات التنظيمية الحالية للعديد من الشركات تشكل عمليات قديمة ويدوية لم تعد مجدية لمعالجة القائمة المتزايدة 

 من االلتزامات التنظيمية.

حتيال فضالً عن حوادث غسل األموال واال ،مع تزايد عدد الغرامات المفروضة على المؤسسات المالية الكبيرة ،باإلضافة إلى ذلك 

إلبالغ وبالتالي أصبحت معايير ا ،تراقب الهيئات التنظيمية عن كثب الصناعة بأكملها ،التي تمس المنظمات ذات السمعة الطيبة

فيما  يقةللرقابة الدقلضمان امتثالها.  تخضع المؤسسات المالية بشكل خاص  مضى للشركاتوالشفافية أكثر أهمية من أي وقت 

 هذه العمليات لتجنب تداعيات عدم االمتثال. لرقمنهمي ويجب أن يكون لديها خطة يتعلق بامتثالها التنظي

 فوائد التكنولوجيا التنظيمية  .5

والتي تساعد الجهات التنظيمية والمؤسسات  Regtechالتكنولوجيا التنظيمية  استخدامهنالك العديد من الفوائد التي يمكن أن توفرها 

هو  ها ماومنمنها ما هو فوائد داخلية  ،الدقة والجودة الالزمتينبالتي تستخدم هذه التكنولوجيا في أداء مهامها بالصورة المطلوبة 

 :وفميا يلي نستعرض بعض هذه الفوائد ،فوائد خارجية

المخاطر  واحتواءالل الحد من الممارسات المستقبلية السيئة وذلك من خ ،والرقابة لالمتثالتعمل على تأسيس نظم  -0

 .نظيميةالت التكنولوجيا باستخدامضمن النظام  االمتثالالمتعلقة بالنظام عبر دمج 

وفير التكنولوجيا في ت استخدام هذهتساعد في مراقبة العمليات في الوقت الفعلي وبالسرعة المطلوبة من خالل  -8

 .قرارات أفضل في الوقت المناسب اتخاذالبيانات ومشاركتها في الوقت المناسب االمر الذي يمكن من 

وذلك  ،كمية كبيرة من البيانات والمعلومات استخدامتساعد التكنولوجيا التنظيمية في تحسين اإلشراف من خالل  -2

 .والمعلومات وحة للبياناتوالمفتتوفر عدد كبير من المصادر العامة  عبر

ر العامل أتمتتة إجراءات سي من خاللوذلك  ،وتقليص الفجوة بين األهداف والتنفيذ ،زيادة كفاءة العمليات الداخلية  -4

سواء  االمتثالبالتنظيمية والمتعلقة  وإعداد التقاريرومدى تعقيد  تكاليفن الجهات التنظيمية من تخفيض بحيث يمك  

 .ت التي تقع تحت مظلتها اإلشرافيةللجهات التنظيمية نفسها أو للمؤسسا

المالي  حيث يمكن أن تستخدم هذه التكنولوجيا في التحليل ،تساعد التكنولوجيا التنظيمية في ضمان المنافسة الفعالة -5

حديد المؤشرات وت ،لشركاتوالرقابي في تحليل البيانات والمعلومات للتنبؤ بالسلوكيات المستقبلية المحتملة ل

 .اإليجابية التي تمكن من مساعدة الجهات التنظيمية على النمو والتطور

دارية ات اإلوذلك عبر األتمتتة لإلجراء ،االمتثالتتيح هذه التكنولوجيا التنظيمية خيارات تخفيض تكاليف ونفقات  -0

 .العمل ونظم سير
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 :التنظيمية التكنولوجيا استخدام في المركزية البنوك تواجه التي التحديات .6

لها تأثير كبير على طريقة و اداء البنوك المركزية  ،وبالتالي ،على تغيير الصناعة المالية FinTechالمالية التكنولوجيا تعمل

يف مع تك  يتعين على البنوك المركزية ال ،نتيجة لهذا التحول الكبير في التكنولوجيا المالية ،لتحقيق االستقرار المالي والنقدي

وما إلى  ،ونماذج أعمال جديدة ،دول مختلفة ،استراتيجية واضحة قادرة على االستجابة لهذه المتغيرات العالمية )وكالء جدد

مان ضتنطوي الفرص التي يوفرها التغيير التكنولوجي أيًضا على مخاطر جديدة لالقتصاد ويجب على البنوك المركزية  .ذلك(

بينما سيتعين على بعض البنوك المركزية مراجعة سلطاتها القانونية  فهم القطاع المصرفي والمالي وكذلك الجمهور لهذه المخاطر

يبدو أن هناك بشكل عام مساحة كافية لمواجهة التحديات التي تفرضها التكنولوجيا مع األخذ في االعتبار  ،االستراتيجيةلتحقيق هذه 

البنوك المركزية هي المعنية بتعزيز الشمول المالي أو  .وحسن أداء أنظمة الدفع ،وكفاءة النظام المالي ،ألسعارمهمة استقرار ا

 .تعزيز التنمية االقتصادية ولديها المجال ألن تكون أكثر فعالية

الة من التغيير ح تواجههفإن الوظائف الرئيسية للبنوك المركزية سوف  ،مجال التكنولوجيا المالية والسريع فيمع التطور الكبير 

السلطات  اهتماًما أكبر وفوريًا من تتطلبفيما يلي بعض التحديات ذات الصلة التي قد  ،المستمر والسريع أيضاً في مجاالت عملها

 :الرقابية واإلشرافية

 المنافسة والتطوير في القطاع المالي -

المركزية التحدي المتمثل في تنفيذ استراتيجية نحو تكافؤ الفرص والسيناريو التنافسي للمتعاملين التقليديين والجدد تواجه البنوك 

بحيث يتماشى مع المستويات المرغوبة والمقبولة للحد األدنى من السالمة والكفاءة ألغراض االستقرار المالي.  ،في النظام المالي

للبنك المركزي  التحفيزي اجعة بعض األساليب التقليدية المتعلقة بكيفية قياس المنافسة أو الدورينبغي مر ،تحقيقا لهذه الغاية

 .لمعالجة قضايا مثل التعمق المالي

  والرقابة االحترازيةالتنظيم  -

ثر مالءمة لكل األكيطرح النهج الذي يجب أن يتبعه التنظيم المالي في مجال التكنولوجيا المالية تحديات كبيرة تتعلق بالمعاملة 

أو بين الحفاظ على نفس المعايير لنفس المخاطر )أي تنظيم الخدمات وليس  ،بلد. هناك مفاضلة بين استخدام القواعد أو المبادئ

ة بين يجب مراعاة الجوانب المشترك ،الجهات الفاعلة( أو تعزيز التناسب في المعايير )لتشجيع االبتكار(. مهما كان النهج المعتمد

 والتعليم المالي وحماية المستهلك. ،وسلوك السوق والمنافسة ،مؤسسات مثل الرقابة االحترازيةال

 حماية المستهلك والتعليم.   -

إلى وجود إطار لحماية المستهلك والتعليم في ضوء التواجد  وتفسره الحاجةهناك تداعيات وتحديات مهمة مرتبطة بالشمول المالي 

ين أمور من ب ،وتشمل هذه التحديات .للتحول الرقمي في الخدمات المالية واالقتصاد ،وبشكل عام ،األكبر للتكنولوجيا المالية

ن وتنفيذ سياسات متكاملة لتجنب زيادة الديو ،تطوير المهارات من أجل االستخدام الفعال للخدمات المالية بأشكالها الجديدة ،أخرى

 على العمالء الماليين أو التعرض لسلوك غير الئق.
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 إصدار العملة الرقمية -

ولكن البنك المركزي غي ر وجهة نظره مؤخًرا وأصبح حاًدا في فهم العمالت  ،تمثل هذه المشكلة تحديًا من أي وجهة نظر اقتصادية 

 خاصةً إذا كان البنك المركزي يتولى زمام المبادرة في إصدارها.  ،الرقمية والعمل على استخدامها

 ،تبر التقنيات الجديدة )ال سيما تلك المتعلقة بتقنيات دفتر األستاذ الموزع( في تطوير العمالت الرقميةالمشاريع األخيرة التي تخ

مثل توفير وإدارة المنصات التي تدعم البنى التحتية الحالية أو  ،وحتى في مجاالت المدفوعات والبنى التحتية للسوق األخرى

جيل. وقد أثبتت هذه التجارب أن هناك حاجة إلى الوقت إلثبات فائدة ومزايا استخدام المقاصة والتس ،الجديدة لتداول األصول المالية

ث مستمر وظلت في تحدي ،ألن البنى التحتية الحالية أثبتت أنها آمنة وسليمة ،وهذا واضح ،على وجه الخصوص الجديدة؛التقنيات 

سيظل التحدي المتمثل في العثور على االستخدام الصحيح  ،مستفيدة من التحسينات التكنولوجية في الصناعة. للمضي قدًما

للتكنولوجيا إلصدار عملة رقمية بالنسبة للبنوك المركزية هو المستهدف حتى يمكن للجمهور اعتماده تلك العملة والتعامل معها 

 بسهولة.

 ،قد تتعامل البنوك المركزية مع تحديات إضافية ناشئة عن السمة االقتصادية غير الرسمية ،إلى جانب التحديات المذكورة أعاله

للسماح  ،والهواتف المحمولة( و التدريب المالي المتزايد ،ونقص البنية التحتية المادية واالتصاالت السلكية والالسلكية )اإلنترنت

مي وينتج الفوائد على االقتصاد من خالل الوكالء االقتصاديين الذين ال يحدث التحول الرق - عام بشكل -وبالتكنولوجيا المالية 

 .بصورة مباشرةيتعاملون مع البنوك 

 FinTechالمالية  التكنولوجيا معمن الجيد أن تتجه البنوك المركزية نحو استراتيجية للتعامل  ،والتطلع إلى المستقبل ،نتيجة لذلك

بالتغير التكنولوجي الرقمي كآلية لسد الفجوات المذكورة. وستكون  شيك المدفوعوالمالت في المعاالكبير من التحول  لالستفادة

اء بمهامها بينما تسمح للبنوك المركزية بالوفوهي  تؤدي إلى بيئة تنظيمية متناسبة ومتوازنةالناتجة استراتيجية  االستراتيجية

احتياجات و ،االعتبار الواقع االقتصادي واالجتماعي الحالي وتضع فيومسؤولياتها فيما يتعلق باالستقرار المالي والنقدي 

 .والحوافز والمصالح المختلفة. أصحاب المصلحة في الصناعة المالية وغيرهم من الوكالء االقتصاديين ذوي الصلة ،المستهلكين

 دور البنك المركزي في تأسيس بنية أساسية للتكنولوجيا التنظيمية:  .7

 لكنهم قد يلعبون أدواراً  ،Regtech التكنولوجيا التنظيمية  ليسوا مجرد مستهلكين للبيانات المشتقة من واإلشرافجهات الرقابة 

في حفيزي تمثل العمل في دور تيسيري و وذلك ،المالي والمصرفيالنظام في التكنولوجيا التنظيمية  استخدام أخرى متعددة في

مقارنة بالعديد يمية التنظعلى الرغم من تباطؤ اعتماد البنوك المركزية للتكنولوجيا مية تقنية عبر التكنولوجيا التنظيتطوير حلول 

يف وتوفير تقليل التكال ،وتشمل هناك مزايا هائلة العتمادها بالنسبة للبنوك المركزية،من الكيانات الخاضعة لإلشراف )لالمتثال(

 تدفقات الجديدةالوصول إلى الو  ،مرونة في تحليل البيانات األوليةال ،المراقبة الوقت الحقيقي واكتشاف االحتي ،األتمتةالوقت عبر 

 وتكامل العمليات من أجل إشراف أفضل. ،التنفيذ السليم للقواعد ،المعلوماتمن 

 التي تستخدمها البنوك المركزية في الغالب على رقمنة العمليات الحالية ولكن هناك Regtechالتكنولوجيا التنظيمية  تركز حلول 

 والتعلم اآللي وتحليالت البيانات الضخمة الموزعة  Artificial Intelligence الصطناعي تقنيات مبتكرة أخرى مثل الذكاء ا

قابية رمن خالل إدخال تقنيات  طبيعة اإلشراف تماًما والقياسات الحيوية والحوسبة السحابية التي يمكن أن تغير (DLT)تقنية 
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يحتاج المنظمون إلى تقديم حالة عمل قوية لمقدمي خدمات االتصاالت من أجل ضخ موارد  ،لتحفيز االبتكار جديدة ومتقدمة

أن يشمل ذلك  . يمكنالمعني المناسبة للغرض Regtech التكنولوجيا التنظيمية حلول في تطوير محدودة في كثير من األحيان

قد يكون لدى البعض  ،(TSPsلمقدمي خدمات التشفير ) اً مما يوفر فرص ،Regtech التكنولوجيا التنظيمية حلولل توحيد المنظمين

حلول  لتوسيع نطاقالمال  تستهدفشركات ناشئة  هنالك قد تكونكذلك و ،في مجال التكنولوجيا التنظيميةابتكارات كبيرة 

 .عبر الواليات القضائية و / أو الصناعات الخاصة بهم Regtechالتكنولوجيا التنظيمية 

يوضح الرسم البياني التالي بعض المسؤوليات األكثر صلة بالبنوك المركزية التي قد تكون أكثر عرضة للتغيرات التي تقودها 

 التكنولوجيا المالية.

 

 

FinTech: key issues and challenges for central banks (cemla.org) 

سيحدث تغير كبيراً في  Suptechأو التكنولوجيا الرقابية  Regtechنجد أن دخول التكنولوجيا التنظيمية  ،من خالل الرسم أعاله

 :بالجوانب اآلتيةخاصة فيما يتعلق  ،ذات العالقة بدور الجهات اإلشرافية والبنوك المركزية االتجاهاتعدد من 

 .السياسات النقدية للمصارف المركزية التحول الذي سيحدث في -0

 ظهور العمالت الرقمية وتبني البنوك المركزية عملية إصدارها وإدارتها  -8

 .وآليات الرقابة والمتابعة عليها Payment systemsالتطور في وسائل نظم الدفع  -2

 ز المصرفي.بالجهاالمصرفية  الماليةالمنافسة في تطوير تقنيات مالية فيما بين المؤسسات  ارتفاع -4

 .الماليةظهور بنية تحتية تقنية جديدة لألسواق  -5

http://www.ajrsp.com/
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 .االحترازية الرقابةالتطور التقني في إجراءات  -0

 .آليات تقنية جديدة لحماية المستهلك وبناء قدراته التقنية استحداثعمليه حماية المستهلك وضرورة  -7

 : Regtech التكنولوجيا التنظيمية منهجيات تطوير وتطبيق

البتكارات التقنية أحدث ا امتالكليس مجرد مسألة تبني "حلول جاهزة" أو عبر التكنولوجيا التنظيمية إن ابتكار حلول تقنية للتنفيذ 

الحلول  ارابتكفإن ، إلى أحدث اإلصدارات للبرامج كما أنها ال تقوم بالترقية ،لذين "يتقدمون" للجهات التنظيميةمن البائعين ا

مليات عوالنظر في  ،الجهة التنظيميةسياسات  ،من خالليبدأ ويتطلب نظرة شاملة على مستوى المؤسسة التكنولوجية الجديدة 

غير ذلك من و بياناتالتحليل  ،تقييم الجدوى الفنية ،اإلشراف الداخلي وعمليات الشراء الداخلية والقدرة على أداء المهام المطلوبة

والبشري داخل البنوك المركزية  النقدييمكن أن يشكل رأس المال  و ،وبة لتطوير حلول تكنولوجيا التنظيماإلجراءات المطل

 .تطوير وتطبيق التكنولوجيا التنظيميةتحديات كبيرة في 

مراحل تطوير حلول التكنولوجيا التنظيمية في المصارف المركزية:  . 8  

 تقييم االحتياجات -1

تقليل أعباء  ،على سبيل المثال ،حهدف تنظيمي واضوجود من خالل  Regtechالتنظيمية  اعتماد التكنولوجيايمكن دعم قضية 

 ،ومع ذلك .ميةالسياسة التنظيدوات لتنفيذ و / أو اإلشراف على أو الرغبة في تطوير أ ،مع زيادة وتيرة التقارير التنظيمية االمتثال

انية لنقاط المكحيث يتم جمع البيانات الجغرافية  ،السياسةوضع إلى تعجيل  التكنولوجيا الجديدة أيضاً يمكن أن يؤدي اعتماد 

الحاجة إلى سياسة بشأن عدد الوكالء حددت سياسات الشمول المالي  حيث أن الوصول المالية مثل فروع البنوك والوكالء من

ين ب واالستطالعات وورش العمل داخلياً  للبنوك المركزية إجراء المقابالت ويمكن ،الذين يجب أن يكونوا موجودين في كل موقع

 .خارجيًا مع المشاركين في السوق أو اإلدارات المختلفة

 مع ء مجموعات عمل محددة للتعاملثم إنشا ،التي تحتاج إلى حلول الضعفنقاط  تحديد يجب اوالً  لتقييم األولويات واالحتياجات

رة مشكلة محددة لمعالجة النتيجة المرجوة والقد مجموعات اإلدارة والصناعة لجمع المعلومات وتحليلها. يمكن تقييم النتائج الختيار

 لمعالجة نقاط الضعف.تكنولوجي تنظيمي حل ايجاد على 

 :استراتيجية تطوير التكنولوجيا التنظيمية -2

 5-2 ذلك تصميم خارطة طريق لـ يشمل وقد التنظيمية التكنولوجيا يجب على البنوك المركزية تقييم اللبنات األساسية لبرنامج

مل للع يمكن إنشاء مجموعات عمل ،بمجرد االنتهاء من ذلك ،إلى جنب مع الصناعة والمؤسسات الخاضعة لإلشراف جنباً سنوات 

 .التكنولوجيةلتوفير الحلول لمعايرة االحتياجات لتطوير األطر الزمنية  ،الموضوعةعلى خارطة الطريق 

 :المحددة االحتياجات -3

تها تتضمن بعض النقاط العامة التي يجب مراعابالتحديد وهذه األسئلة  االحتياجاتهنالك عدد من األسئلة التي يجب طرحها لتحديد 

 يلي: وهي كماالخاصة بوضع حلول تنظيمية أثناء تطوير االستراتيجية 
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 ؟التكنولوجياول هل البنك المركزي لديه القدرة المطلوبة لتحديد ثم اإلشراف على تطوير الحل● 

 التنظيمية؟هم المشاركون في عملية تطوير الحلول التكنولوجيا من ● 

 ؟أدوار ومسؤوليات األطراف المعنيةما هي ● 

 التنظيمية؟عملية تطوير الحلول التكنولوجيا ما هي المدة التي ستستغرقها ● 

 التكنولوجيا؟حجم التكلفة المتوقعة لتطوير تلك الحلول ما هي ● 

 التنظيمية؟ماهي مصادر تمويل مشروع تطوير التكنولوجيا ● 

 ؟االنظمة القديمة أو التكامل مع الحلول التكنولوجيا الجديدةيمكن تنفيذ عملية اإلحالل بين كيف ● 

 القدرة الداخلية على التقييم والتنفيذ والتشغيل -4

 ،نك الداخليةعة أساسية من الموظفين على دراية بعمليات البمجمو ،التنظيمية التكنولوجياتطوير  استراتيجيةيتطلب البدء في تنفيذ 

ق مرحلة وذلك حتى تنطل ،القرار التخاذكما تتوفر لديه سلطة  ،المركزي والفني بالبنكولهم الخبرة الكافية في المجال اإلداري 

 .تطوير التكنولوجيا التنظيمية المستهدفة

 اتاالحتياجكما أن األمر يتطلب أيضاً تكوين مجموعات عمل إضافية للقيام وإدارة بعض المراحل المحددة األخرى مثل تقييم 

 ،ولوجيا التنظيميةتطوير التكنوتحديد المشتروات وغيرها من المهام المتعلقة بعملية تطوير التكنولوجيا التنظيمية والتي تساعد في 

من  Technical Assistantاللجوء الى طلب المساعدات الفنية  ،ي إذا لم تتوفر كافة المتطلبات داخلياً كما يمكن للبنوك المركز

  الجهات ذات الخبرة في مجال صناعة وتطوير التكنولوجيا التنظيمية.

حول  الخبراتيمكن للبنوك المركزية إنشاء تحالفات مع البنوك المركزية األخرى كجزء من عملية التطوير لتبادل األفكار و

التقنيات المالية الحديثة والمتاحة وعمليات التطوير الفعالة وتنظيم ورش العمل لنشر فهم وإمكانيات التكنولوجيا التنظيمية 

Regtech وإيجاد حلول فعالة. 

 التوصيات: .9

نجد أن متطلبات  ،Suptechو التكنولوجيا الرقابية   Regtechالتكنولوجيات التنظيمية  استخدامموضوع  استعراضمن خالل 

تنفيذ هذه التقنيات الحديثة من قبل البنوك المركزية هي متطلبات كبيرة وتحتاج الى قدر كبير من التنسيق بين عدد من الجهات 

ا أن نوعليه ويمكن ،والبنك المركزيو الطاقة  االتصاالتوزارة  ،وزارة البنية التحية ،وزارة المالية ،ذات العالقة في الدولة مثل

بها البنك المركزي ويمكن أن تساعد في تطوير مثل هذه التقنيات الرقمية التنظيمية  تستهدينخرج ببعض التوصيات التي يمكن 

 :وهي كاآلتي ،ة على السواءيوالرقاب
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في اآلونة األخيرة فيجب على الدول والمؤسسات  الماليةمن خالل التطور الكبير واالنتشار الواضح الستخدام التقنيات  .0

جيا االستعداد التام الستخدام هذه التقنيات والتكنولوالمالية الحديثة التقنيات  واستحداث وتنظيم هذهتطوير ة من مسئولال

 المطلوب. باألمانقبلهم وتسهيل استخدامها  نم المالية

ات تطوير التكنولوجيا التنظيمية بعد التنسيق مع الجه متطلباتع تتماشي م ،متطورة االتصاالتالعمل على توفير خدمة  .8

  المركزي( )البنكالرقابية المعنية بتطوير التقنيات الرقابية والتنظيمية 

 .ديمةالمست والطاقة البديلة وتوفير الطاقةأن تكون هنالك بنية تحتية متطورة من خدمات اإلنترنت المستقرة يجب  .2

تواكب مع التقنية حتى ت وأنظمتها المصرفيةالعمل على تطوير البنية التحية الخاصة بها  ،التجاريةيجب على المصارف  .4

 .متطلبات التكنولوجيا التنظيمية والرقابية التي يستهدف البنك المركزي تطبيقها

سواء  اليةالميات يجب على الجهات الرقابية خاصة البنوك المركزية توفير كافة الدعم لتسهيل استخدام هذه التكنولوج .5

 .والسياسات التي تحكم عمليه استخدامها ووضع الضوابطعلى المستوى الرقابي او المستوى الخدمي 

ستخدام التكنولوجيا االتوسع في عمليات  استراتيجيةفي جزءاً رئيسياً  باعتبارهتعزيز األمن السيبراني بالقطاع المصرفي  .0

بهدف توفير الحماية الالزمة للمتعاملين، وبناء مزيد من الثقة في المعامالت المالية الرقمية، وذلك  والرقابية التنظيمية

 .مواجهة مختلف أشكال المخاطر السيبرانية المصرفي منعن طريق تمكين منظومة الجهاز 

ي تتوافق بية واإلشرافية التفي دعم التحول الرقمي من خالل تهيئة البيئة التنظيمية والرقاالبنك المركزي  ضرورة دخول .7

 .مع متطلبات التغيير

ضرورة تدريب الكوادر المصرفية بالبنك المركزي حتى تتمكن من مواكبة التطورات المتالحقة في التكنولوجيا التنظيمية  .2

يما بين ف مع ضرورة نشر ثقافة التكنولوجيا المالية ،والرقابية في ظل هذا التحول الرقمي وحتى يتمكنوا تحقيق متطلباته

 .العاملين والمتعاملين في الجهاز المصرفي

 تكنولوجيةالضرورة تسهيل وتبسيط اإلجراءات والضوابط للشركات الناشئة التي تعمل في توفير وتطوير الخدمات  .9

 .والتقنيات المالية الجديدة

 

 :لمراجعا. 10

روابط للنشر  ،مخرجات التطوير المؤسسي أحد FinTech ةالتحول الي التكنولوجيا المالي م(.8680) إيهاب ،منير .0

 .وتقنية المعلومات

 ايجامعة ماال ،الميسإلدكتوراه التمويل ا ،االنتفاعتكنولوجيا التمويل: منهجية التعامل وآفاق  )د.ت(. منير ،الشاطر .8

 .يةممي العالسالاإل االقتصادجلة م ،البحثية

 .وأثرها على المصارف في المنطقة العربية Fintechلتكنولوجيا المالية ا. المصارف العربية اتحاد .2

 8602مارس  ،في البنوك في إطار التطور التكنولوجي واستخداماتهاالتكنولوجيا المالية  .4

 .صندوق النقد العربي ،اإلسالميةالتقنيات المالية وتطبيقاتها في الصناعة المالية  . )د.ت(.عبد الكريم ،قندوز .5
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 مجلة االجتهاد للدراسات القانونية ،الماليةمفاهيم أساسية حول التكنولوجيا  (.8609. )قاسم ،الزهرة؛ زينب مدي، .0

 .سترمتنا المركزي الجامعي .1العدد  ،2المجلد  واالقتصادية،

االجتهاد للدراسات  مجلةثورة اقتصادية جديدة، المعلومات تكنولوجيا  (.8602. )ابتسام عليوش قربوع، ؛حيزية بنية، .7

 .الجزائر ،المركز الجامعي ،2العدد ،7 المجلدالقانونية واالقتصادية، 

8. "What is Fintech? A Quick Definition", built in, retrieved 13/1/2022. Edited. 

9. JULIA KAGAN (27/8/2020), "Financial Technology – Fintech", Investopedia, Retrieved 

13/1/2022. Edited. 

10. RON BARASCH (7/12/2019), "What is FinTech?", yodlee, Retrieved 13/1/2022. Edited. 

11.  Itesh Sharma (4/7/2021), "WHAT ARE THE BENEFITS OF FINTECH?", tatvasoft, 

Retrieved 13/1/2022. Edited. 
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 مستخلص الدراسة

في تطوير مناهج التربية الفنية، وقد  نيةاإللكتروهدفت هذه الدراسة إلى التعرف على فعالية استخدام الروبوتات 

 اإللكترونيةاستخدام الروبوتات  فعاليةاستخدمت هذه الدراسة المنهج الوصفي استناداً إلى أسلوب العرض والبيان للتعرف على 

ام هذا المنهج أمر فرضته طبيعة موضوع الدراسة المتعلقة بموضوع الدراسة، وذلك ، واستخدفي تطوير مناهج التربية الفنية

من أجل معرفة مفهوم ومميزات الروبوتات، وتطوير مناهج التربية الفنية، وفعالية استخدام الروبوتات في تطوير مناهج التربية 

تساعد الروبوتات على متابعة سير العمل عن بعد  الفنية، وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج المختلفة وهي كما يلي:

إلى زيادة  اإللكترونيةتؤدي الروبوتات ، بشكل أفضل وأكثر سهولة، باإلضافة إلي مزيد من التفاعل مع الموظفين عن بعد

ت االلكتروني للروبو، واضحة في االنتاجية، فيمكن للروبوت الواحد أن يرفع من الكفاءة االنتاجية للنظام إذا أحسن استخدامه

دوراً كبيراً في تنمية مهارات العرض للمواد المختلفة الخاصة بالتربية الفنية وسرعة اتخاذ القرار لتطوير مناهج التربية الفنية 

 والتعامل مع الظروف التي يعيشها الطالب أثناء التحضير الختيار موضوعات التربية الفنية.

ريس المناهج المدمجة بالتقنية بمقرر تدريس التربية الفنية، والعمل على وأوصت الدراسة بضرورة تبني نشر ثقافة تد

في تدريس المفاهيم والمصطلحات الفنية، وضرورة االستفادة  اإللكترونيةإكساب معلمي التربية الفنية فنيات توظيف الروبوتات 

في تقديم  اإللكترونيةالروبوتات  على استخدامالحديثة في تدريب المعلمين  اإللكترونيةمن ذوي الخبرة بمجال توظيف التقنيات 

 مناهج التربية الفنية.

 ، مناهج التربية الفنية، تطويراإللكترونيةفعالية، استخدام، الروبوتات الكلمات المفتاحية: 
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The Effectiveness of Using Electronic Robots in Developing Art Education Curricula 

(Vision for the Future) 

 

Abstract 

The purpose of this study was to identify the effectiveness of the use of electronic robots 

in the development of art education curricula. This study used the descriptive approach based on 

the presentation method and the statement to identify the effectiveness of the use of electronic 

robots in the development of art education curricula. , In order to know the concept and 

characteristics of robots, and the development of curricula of art education, and the effectiveness 

of the use of robots in the development of curricula of art education, and the study reached a 

range of different results are as follows: Robots help to keep track of the remote process better 

and easier, as well as more interaction with employees remotely, Robotic robots lead to a clear 

increase in productivity, and a single robot can increase the system's productive efficiency if 

used better, The electronic robot plays a large role in developing the presentation skills of the 

various materials related to technical education and the speed of decision making to develop the 

curricula of art education and to deal with the circumstances that the student experiences in 

preparing for the selection of art education subjects,  

The study recommended the adoption of the dissemination of the culture of the teaching 

of the integrated curricula in technology by the decision of teaching art education, and working 

to provide the teachers of art education techniques of employing robotics in teaching the 

concepts and technical terms and the need to benefit from the experienced in the field of 

employing modern electronic techniques in training teachers on the use of robotics in the 

presentation Curricula of Art Education. 

Keywords: Effectiveness, use, Electronic robots, Art education curricula, Development 
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 المقدمة:. 1

تحقيق التكامل في شخصية  تُعد التربية الفنية إحدى المواد التربوية التي تسهم مع بقية المواد الدراسية األخرى في

الفن، لدى الطالب، حيث تمثل محوراً كبيراً للتربية عن طريق  دبيهماً في تنمية الوعي الجمالي واألالطالب، كما أن لها دوراً م

 عن أفكاره ومشاعره وأحاسيسه وعواطفه وانفعاالته حول كما تعد وسيلة يعبر فيها الطالب، ومجاالته، وأنشطته المختلفة

الدراسات والبحوث المتواصلة  األشياء الخفية والظاهرة في بيئته؛ لذا حظيت هذه المادة باهتمام المختصين من خالل إجراء

 ؛ نتيجةراً هائال وشهدت العملية التعليمية التعلمية في العصر الحاضر تطو ،المنهج التربوي إلبراز أهميتها كعنصر أساسي في

وبرمجياته بالتدريس، وظهرت  للتطور العلمي والتقني الذي برز في السنوات األخيرة ودخول أجهزة الحاسب اآللي

والتلفاز، والبرامج التعليمية، واالنترنت والبريد كالفيديو  والعديد من الوسائل التقنية الحديثة التكنولوجيةالمستحدثات 

 ودمجها بالتدريس مسألة ضرورية إلحداث التقدم واإلصالح التعليمي؛ األمر الذي أدى اإللكتروني، وأصبحت مسألة إدخالها

التربوية والمهنية للطالب؛ واالحتياجات  بالعديد من النُظُم التربوية إلى التوجه نحو استخدام التقنية في التدريس، لتلبية الرغبات

التي تخدم المناهج الدراسية، وفرص التعلم، وتوظيفها لدعم طرق  ولهذا كان ال بد من التنوع في استخدام تقنيات التعليم

 .(2هـ، ص5341)دباش،والتعليم المختلفة، وتنمية اتجاهات الطلبة نحو المادة الدراسية التدريس، وأساليب التعلم

التقنيات الحديثة  باتت ضرورة ال يمكن االستغناء عنها في أي مجال من مجاالت الحياة البشرية، ، فاستخدام ولذلك

وتحديداً مجال التعليم، إذ أن التقنيات تحمل وعود كبيرة وفاعلة فهي تسهم في مساعدة المعلمين على تلبية االحتياجات المتنوعة 

مين للوصول إلى أحدث المعلومات والمصادر وتطوير المناهج، وعلى للمتعلمين، وتقديم الدروس الممتعة، ومساعدة المتعل

الرغم من أن حركة إدخال ودمج التقنيات في تطوير المناهج لمختلف المواد الدراسية، قد دخلت اآلن عقدها الثالث، إال أن هذه 

، مناهج التربية الفنيةودمج التقنيات في العملية التزال تسير ببطء خاصة في تدريس مناهج التربية الفنية، حيث أن عملية إدخال 

، على استخدام التقنيات الحديثة في تطوير هذه المناهجلن تنجح دون أن يكون لدى المعلمين الوقت الكافي للتدريب والرغبة 

 .بالعملية التدريسية ومن ثم توظيفها

ومناهج التربية الفنية بصفة خاصة، تقنية  ومن التقنيات الحديثة التي تستخدم في تطوير المناهج التربوية بصفة عامة،

(، حيث أوضحت 2018) Cerezo(، ودراسة 2152)Baumgartner ، وذلك كما أوضحت دراسة اإللكترونيةالروبوتات 

وتحقيق  الفن، تُشّكل إضافة عملية لعناصر الجمال تطوير المناهج الفنيةفي  اإللكترونيةاستخدام الروبوتات  أن هذه الدراسات

بداع الفني في نفوس وعقول اإل أهداف تدريس التربية الفنية القائمة على إحياء وتأصيل التراث والحرف الشعبية، وظهور

منهج التربية الفنية لمساعدة المتعلم بالمرور تطوير في  اإللكترونيةالروبوتات النشء. وعليه يمكن القول أنه يمكن استخدام 

وإدراك بعض المفاهيم المعقدة وكيفية التعبير عنها باستخدام  ،وير مناهج التربية الفنيةالرؤية المستقبلية لتطبخبرات عن 

 الفن كالرسم، والنقد، والتذوق، والتعبير. ، واستخدام أشكالالتقنيات الحديثة

الفنية  في تطوير مناهج التربية اإللكترونيةاستخدام الروبوتات  فعاليةومن خالل ذلك، تأتي هذه الدراسة لتتحدث عن 

، وتطوير مناهج التربية الفنية، وأثر استخدام الروبوتات اإللكترونية"رؤية مستقبلية"، حيث يوضح مفهوم الروبوتات 

 في تطوير مناهج التربية الفنية. اإللكترونية
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 مشكلة الدراسة:. 1.1

مواكبة ثورة تقنيات المعلومات نظراً للتقدم التكنولوجي الذي تشهده المملكة العربية السعودية، والذي يسعى إلى 

وتوظيفها باستمرار لمواجهة التحديات التي يفرضها النمو المتسارع بالقدرة على الحصول  اإللكترونيةواالتصاالت والحاسبات 

واالرتقاء  على المعلومات والمهارات المختلفة، ولما للتطورات التكنولوجية في وقتنا الحاضر من أهمية بالغة في التطوير

العملية التعليمية من واقعها التقليدي إلى تقديم مناهج متطورة تساعد في التعليم التفاعلي بين المعلم والطلبة، وقد جاءت الدراسة ب

للمساهمة في هذا المجال استجابة للتوجهات الحديثة التي تسعى إليها وزارة التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية، خاصة 

ولة األموال الطائلة في سبيل توفير التعليم التكنولوجي، لمواكبة التطور المعرفي التقني بمجال المعلومات لما توفّره الد

واالتصاالت، ويتم ذلك من خالل تفعيل تلك التقنيات كأدوات ووسائل تضمن تحقيق ميزة االتصال النشط بين المعلم والمتعلم، 

 .وتساعد في تطوير المناهج

الذي حدث لمادة التربية الفنية من خالل وجود منهج اعتمد في تأليفه على الوثيقة الصادرة عام وبالرغم من التطور 

ـ المعتمدة على النظرة الحديثة لتدريس التربية الفنية، إال أنه ومن خالل خبرة الباحث الشخصية في التربية الفنية فإنه ـه٥٢٤١

ادات الشخصية للمعلم وتعتمد على إمكاناته وقدراته. لذلك فإن العديد ما زالت تعتمد طرق واستراتيجيات تدريسها على االجته

من الدراسات التي أجريت بمجال التربية الفنية خلصت إلى نتيجة مشتركة باختالف اهتماماتها البحثية إلى ضرورة تدريس الفن 

ودراسة  Daily (2152،)(، ودراسة 2152البدو )وفق االستراتيجيات الحديثة التي تعتمد على التقنية في معظمها، كدراسة 

Bae (2152 حيث أوضحت هذه الدراسات أن مناهج التربية الفنية أصبحت في أمس الحاجة اليوم ،)مالحقة التغيرات  إلى

السريعة في مجال المعرفة اإلنسانية وتطبيقاتها في واقع الحياة، لكي تستطيع إعداد النشء ليتمكنوا من مواكبة حياتهم المعاصرة 

 والتكيف معها.

 يثة،في أهمية مواكبة المناهج التربوية بصفة عامة ومناهج التربية الفنية من مواكبة التطورات الحد وبناء على ما تقدم

 في تطوير مناهج التربية الفنية. اإللكترونيةاستخدام الروبوتات  فعاليةالتعرف على تبلورت مشكلة الدراسة الحالية في 
 

 أهمية الدراسة:. 2.1

في تطوير  اإللكترونيةتستمد هذه الدراسة أهميتها من أهمية الموضوع الذي تتناوله وهو فعالية استخدام الروبوتات 

 الفنية، ويمكن توضيح أهمية هذه الدراسة من خالل ما يلي: مناهج التربية

 .ومميزاتها ومجاالتهامن حيث مفهومها  اإللكترونيةبالروبوتات التعرف على التطور النظري الخاص  (5

تبدو األهمية النظرية من خالل ما تساهم به الدراسة الحالية من معرفة تراكمية في المكتبة العربية حول موضوع  (2

في تطوير منهج التربية الفنية، خاصة وأن الباحث على حد علمه وجد عدد قليل من  اإللكترونيةالروبوتات استخدام 

 تلك الدراسات بمجال التربية الفنية، بالرغم من أن المكتبات تزخر باألبحاث والدراسات على المواد النظرية والعلمية.

 في تطوير مناهج التربية الفنية. اإللكترونيةر الروبوتات قد تضيف للمكتبة العربية أدب نظري حديث ومزيد حول دو (4

 قد تساعد المعلمين في توجيههم الستخدام التقنيات الحديثة في تدريس منهج التربية الفنية. (3

إلى مدى الحاجة  مسئولي المناهج وتدريب المعلمين قبل الخدمة بأقسام التربية الفنية بالتربية العملية هذه الدراسة ستفيد (1

 .بالمستقبل في استخدام التقنية إلى إعداد برامج تدريبية تزيد من قدرات ومهارات معلمي التربية الفنية
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 أهداف الدراسة:. 3.1

، في تطوير مناهج التربية الفنية اإللكترونيةفعالية استخدام الروبوتات  التعرف علىيتمثل الهدف الرئيسي للدراسة في 

 ن األهداف الفرعية وهي كما يلي:ويتفرع من هذا الهدف مجموعة م

 .في العملية التعليمية اإللكترونيةومميزات ومجاالت الروبوتات مفهوم  دراسة (5

 التعرف على أهمية تطوير منهج وفلسفة التربية الفنية. (2

 على تطوير مناهج التربية الفنية. اإللكترونيةأثر استخدام الروبوتات التعرف على  (4
 

 تساؤالت الدراسة:. 1.1

؟ في تطوير مناهج التربية الفنية اإللكترونيةفعالية استخدام الروبوتات يتمثل التساؤل الرئيسي للدراسة في معرفة: ما 

 ويتفرع من هذا التساؤل مجموعة من التساؤالت الفرعية وهي كما يلي:

 ؟في العملية التعليمية اإللكترونيةمفهوم ومميزات ومجاالت الروبوتات ما  (5

 الفنية؟تطوير منهج وفلسفة التربية ما أهمية  (2

 الفنية؟على تطوير مناهج التربية  اإللكترونيةاستخدام الروبوتات ما أثر  (4
 

 مصطلحات الدراسة:. 5.1

  اإللكترونيةالروبوتات 

الروبوتات هي "آلة كهروميكانيكية تتكون من هيكل مشابهة لإلنسان، يمكن برمجتها لتؤدي بعض األعمال الشاقة 

والخطرة التي يقوم بها اإلنسان يدوياً بقوة أكبر وأداء أسرع دون كلل أو تعب وبطريقة آمنة عن العنصر  والمرهقة

 (.522، ص2152البشري")محمد،

 :التربية الفنية 

 التعليم" مراحله نون التشكيلية واألدائية في كافةينظر إلى التربية الفنية على أنها "اتجاهاً تدريسياً شامالً للف

 (.324، ص2153،)العامري
 

 منهج الدراسة:. 1.1

استخدام الروبوتات  فعاليةاستخدمت هذه الدراسة المنهج الوصفي استناداً إلى أسلوب العرض والبيان للتعرف على 

، واستخدام هذا المنهج أمر فرضته طبيعة موضوع الدراسة المتعلقة بموضوع في تطوير مناهج التربية الفنية اإللكترونية

وفعالية استخدام الروبوتات في ، ومميزات الروبوتات، وتطوير مناهج التربية الفنيةالدراسة، وذلك من أجل معرفة مفهوم 

 .تطوير مناهج التربية الفنية
 

 الدراسات السابقة:. 2

 الدراسات العربية:. 1.2

( من التعليم األساسي في 51-1( بعنوان "واقع استخدام تقنية المعلومات في الحلقة الثانية )2154دراسة الخالدي )

( 51-1سلطنة عمان للروبوت التعليمي"، وقد هدفت الدراسة إلى التعرف على واقع استخدام تقنية المعلومات في الحلقة الثانية )

 روبوت التعليمي، من التعليم األساسي في سلطنة عمان لل
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حيث تم تطبيق الروبوت التعليمي في منهاج تقنية المعلومات للصف السادس والسابع األساسي، وقد استخدمت الدراسة المنهج 

الوصفي المسحي، وتم اختيار عينة عشوائية ممثلة من معلمي تقنية المعلومات بمدارس الحلقة الثانية الحكومية الذين يدرسون 

مي في مناطق محافظة مسقط، والباطنة شمال، والشرقية جنوب، والداخلية، وعينة عشوائية ممثلة من معلمي الروبوت التعلي

تقنية المعلومات بمدارس الحلقة الثانية الخاصة بمحافظة مسقط الذين يدرسون الروبوت التعليمي، واستخدم الباحث استبانة 

الدراسة إلى أن استجابات المعلمين على محاور واقع استخدام  ، وقد خلصت( فقرة41مكونة من ستة محاور اشتملت على )

(، وقد حصل محور التدريب والتأهيل على درجة تقدير قليلة، 2.42الروبوت كانت بدرجة متوسطة، وبمتوسط حسابي بلغ )

بين متوسطات  ) a <1.11(، كما تبين أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )2.11وبمتوسط حسابي بلغ )

تقديرات أفراد العينة على محور توفر اإلمكانات الالزمة لعمل الروبوت التعليمي وتوظيف الروبوت التعليمي في مختبر 

( بين متوسطات تقديرات a <1.11الحاسب كالهما لصالح الذكور. كما توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )

ر كلها لصالح المدارس الخاصة ما عدا محور التدريب والتأهيل لصالح المدارس الحكومية. أفراد العيّنة على جميع المحاو

( تعزى لمتغير المنطقة التعليمية على جميع محاور الدراسة a <1.11وكذلك توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )

اجه المعلمين في استخدامهم للروبوت هي قلة لصالح محافظة مسقط والباطنة شمال. كما أن أكثر الصعوبات ِحّدة والتي تو

 الفرص المتاحة لتبادل الخبرات في مجال الروبوت التعليمي.

(، بعنوان "دراسة نقدية لدور الروبوت في االبداع التشكيلي الرقمي كاتجاه فني عالمي 2154دراسة حجازي )

وقد ، التشكيلي الرقمي كاتجاه فني عالمي معاصرمعاصر"، وقد هدفت الدراسة إلى التعرف على دور الروبوت في االبداع 

وتم تطبيق العينة   ،النوعيةاستخدمت الدراسة المنهج الوصفي المسحي، وتم اختيار عينة عشوائية ممثلة من طالب كلية التربية 

يات كبيرة في ( طالباً وطالبة، وتوصلت الدراسة إلى أن الروبوتات تتمتع بإمكان521على مجموعة من الطالب بلغ عددهم )

يساعد في رفع االبداع التشكيلي الرقمي ، كما أن استخدام الروبوتات في االبداع التشكيلي الرقمي كاتجاه فني عالمي معاصر 

 زيادة اإلبداع التشكيلي.إمكانات الروبوت التكنولوجية في ب لدى الطالبالوعي 

حل المشكالت التكنولوجية والدافعية لدى طالبات  (، بعنوان "أثر برنامج الروبوت في تطوير2153دراسة العقيل )

، وقد هدفت الدراسة إلى التعرف على أثر برنامج الروبوت في تطوير حل المرحلة المتوسطة المتفوقات أكاديميا بالسعودية"

مت الدراسة المنهج المشكالت التكنولوجية والدافعية لدى طالبات المرحلة المتوسطة المتفوقات أكاديميا بالسعودية،  وقد استخد

الوصفي المسحي، وتم اختيار عينة عشوائية ممثلة من طالبات المرحلة المتوسطة المتفوقات أكاديميا بالسعودية، وتم استخدام 

( طالبة، وتوصلت الدراسة إلى أن 551االستبانة كأداة للدراسة، وتم تطبيقها على عينة عشوائية من الطالبات مكونة من )

د في تطوير وحل المشكالت التكنولوجية والدافعية التي تواجه طالبات المرحلة المتوسطة، كما أثبتت الدراسة الروبوتات تساع

 هي أداة التعلم التكنولوجي لدى طالبات المرحلة المتوسطة. اإللكترونيةأن الروبوتات 

التعليمي في تنمية التحصيل الرياضي ، بعنوان "أثر التدريس المعملي اعتماداً على الروبوتات (2152دراسة البدو )

لطالبات الصف الثاني عشر علمي لمدارس عمان"، وقد هدفت الدراسة إلى معرفة أثر استخدام الروبوت التعليمي لتدريس 

موضوعات االتصال على فترة واالتصال عند نقطة، وعالقة االتصال باالشتقاق في تنمية التحصيل في مادة الرياضيات 

( 41عشر العلمي في قضية عمان، وقد استخدمت الباحثة المنهج شبه التجريبي، وتكونت عينة الدراسة من )للصف الثاني 

 طالبة من طالبات الصف الثاني عشر العلمي في مدرسة عرجان الثانوية للبنات،
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اختيار الشعبة ، حيث تم ، وتوزع على شعبتين2154-2151ومدرسة جبل الحسين للبنات في الفصل األول للعام الدراسي  

للبنات الالتي درسن المادة التعليمية باستخدام ( طالبة في مدرسة عرجان الثانوية 41األولى: المجموعة التجريبية، وتكونت من )

وسيلة الروبوت التعليمي، والمجموعة الثانية، المجموعة الضابطة التي درسن بالطريقة التقليدية. وقد أشارت نتائج الدراسة إلى 

تدريس المعملي اعتماداً على الروبوت التعليمي في التحصيل الدراسي في موضوع االتصال على فترة واالتصال على أثر ال

نقطة، وعالقة االتصال باالشتقاق، وأيضاً أكدت على األثر اإليجابي لتدريس مادة الرياضيات باستخدام وسيلة الروبوت 

ارنة مع الطالبات الالتي درسن الموضوعات نفسها بالطريقة التقليدية، حيث التعليمي في تنمية التحصيل في مادة الرياضيات مق

( بين المجموعتين التجريبية والضابطة في a=1.11أشارت النتائج إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )

 عتماداً على الروبوت التعليمي.  متغير الدراسة، ولصالح المجموعة التجريبية التي درست باستخدام التدريس المعملي ا
     

 الدراسات األجنبية:. 2.2

لتكون أداة تعليمية تكنولوجية في مناهج التربية  اإللكترونيةبعنوان "دمج الروبوتات  Baumgartner (2152)دراسة 

الفنية في التعليم وشرح كيفية مساعدتها للطالب على االستعداد للمستقبل"، وقد هدفت الدراسة إلى التعرف على دمج الروبوتات 

لفنية في التعليم وشرح كيفية مساعدتها للطالب على االستعداد لتكون أداة تعليمية تكنولوجية في مناهج التربية ا اإللكترونية

للمستقبل، وقد استخدمت الدراسة المنهج الوصفي المسحي، وتم اختيار عينة عشوائية ممثلة من معلمي تقنية المعلومات 

ح كيفية مساعدتها للطالب وشرااللكتروني كأداة تعليمية لتطوير مناهج التربية الفنية، الذين يدرسون الروبوت موسكو بمدارس 

وتوصلت الدراسة إلى أن دمج البرامج والمشاريع التي  ،(STEMعلى االستعداد للمستقبل وذلك من خالل تطبيق توجه )

كما أثبتت الدراسة أن مناهج التربية الفنية، لتطوير  كأداة تعليميةمن خالل تعليم الروبوتات  (STEMتستفيد من توجه )

من خالل استخدامهم لمناهج التربية هي أداة التعلم التكنولوجي وتشجع على النجاح المستقبلي للطالب  اإللكترونيةالروبوتات 

 الفنية.

في تطوير المناهج  اإللكترونية(، بعنوان "الدروس المستفادة من استخدام الروبوتات 2152) Dailyكما هدفت دراسة 

في  اإللكترونيةالتربوية: التربية الفنية نموذجاً"، وقد هدفت الدراسة إلى التعرف على الدروس المستفادة من استخدام الروبوتات 

ة خاصة، وذلك من خالل تجارب الطلبة في بناء الروبوتات وبرمجتها تطوير المناهج التربوية بصفة عامة والتربية الفنية بصف

بما يتناسب مع تطوير المناهج، ومالحظة بعض االعتبارات التي تسهم في تصميم الروبوتات الفعالة لتطوير المناهج التربوية، 

ع مجموعات من الطلبة حيث تم الحصول على مجموعة من االستنتاجات عن طريق المالحظات والمقابالت التي أجريت م

المشاركين، وتوصل الباحث إلى مجموعة من النتائج أهمها أهمية اشتراك الطالب الستخدام الروبوتات في تطوير المناهج 

التربوية؛ كما أثبتت الدراسة أن الروبوت هو أداة ممتازة لتطوير المناهج التربوية لجميع األعمار، ومع ذلك فإن التدريب 

 بوت اليزال في مراحله األولى في مجال الفن وعلم التربية الفنية.العملي على الرو

استخدام الروبوتات كنموذج لتطوير مناهج التربية الفنية لدى طالب كلية التربية  فعالية(، بعنوان "2152) Baeدراسة 

ير مناهج التربية الفنية لدى استخدام الروبوتات كنموذج لتطو فعاليةبكوريا الشمالية"، وقد هدفت الدراسة إلى التعرف على 

وبمقارنة نتائج  التربيةوطبقت الدراسة المنهج التجريبي على عينة من طلبة كلية  ،طالب كلية التربية بكوريات الشمالية

وتكوين ميول  مناهج التربية الفنيةالمجموعات التجريبية والضابطة أثبتت النتائج أن استخدام الروبوتات أسهم في تطوير 

 .تطوير هذه المناهج بما يواكب العصر الحديثة تؤثر على مزيد من االنجازات في ايجابي
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 (، بعنوان "استخدام تقنيات الروبوتات كوسائل لتعلم التربية الفنية دراسة تطبيقية2018) Cerezoكما أقامت دراسة 

تقنيات الروبوتات كوسائل لتعلم التربية الفنية على مدارس التعليم الفني بماليزيا"، وقد هدفت الدراسة إلى التعرف على استخدام 

بمدارس التعليم الفني بماليزيا"، واعتمدت الدراسة في نتائجها على إقامة ورشة بعد المدرسة استمرت ألحد عشر أسبوعاً للطلبة 

ندت الدراسة على من الصف الثالث إلى الصف السادس بعنوان استخدام تقنيات الروبوت كوسائل لتعلم التربية الفنية. واست

التقييم المعتمد على االستفتاءات )القبلية والبعدية( وجمع مالحظات المشاركين في الورشة حول المشاريع التي قاموا بالعمل 

شامالً  فهماً وأظهرت نتائج الدراسة  ،عليها لفحص كفاءة استخدام تقنية الروبوت في بناء الفهم العميق لمبادئ التربية الفنية

، وأكدت الدراسة على امتالك الطلبة ألفكار استخدام التقنيات الحديثة في تطوير منهاجهامناهج التربية الفنية من خالل لمبادئ و

 .كوسيلة لتعلم التربية الفنية الستخدام تقنية الروبوتقوية موثقة 

لتعليمية: دراسة تطبيقية (، بعنوان "استخدام تقنية الروبوتات في مجال تطوير المناهج ا2152) Kokكما هدفت دراسة 

على طالب كلية التربية الفنية"، وقد استخدمت الدراسة المنهج الوصفي المسحي، وتم اختيار عينة عشوائية ممثلة من طالب 

وتوصلت الدراسة  ( طالباً وطالبة،515وتم تطبيق العينة على مجموعة من الطالب بلغ عددهم )  بماليزيا، كلية التربية الفنية

 تطوير المناهج التعليميةفي  كما أن استخدام الروبوتاتفي تطوير المناهج التعليمية، الروبوتات تتمتع بإمكانيات كبيرة  إلى أن

الروبوتات في تطوير المناهج التعليمية،  الوعي داخل المهن التعليمية إلى إمكانات الروبوت التكنولوجيةيساعد في رفع 

 في تطوير مناهج التربية الفنية. رامج مما يجعلها متاحة على نطاق واسعيرتبط بها من ب منخفضة التكلفة وما

، في تطوير مناهج التربية الفنية اإللكترونيةاستخدام الروبوتات  فعاليةومن خالل ما تقدم، فقد أجمعت الدراسات على 

في  اإللكترونيةاستخدام الروبوتات  فعاليةوتتفق الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة من حيث الموضوع العام للدراسة )

في  اإللكترونية(، كما تتفق مع بعض الدراسات من حيث مضمون الموضوع وهو دور الروبوتات تطوير مناهج التربية الفنية

تطوير مناهج التربية الفنية، ولكن الدراسة الحالية تختلف عن الدراسات السابقة من حيث المكان الذي تمت فيه هذه الدراسة 

وهي المملكة العربية السعودية، حيث يعتبر الباحث أن هناك اهتماماً بتطوير مناهج التربية الفنية في المملكة العربية السعودية، 

 ومن خالل ذلك يمكن توضيح التشابه واالختالف بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة على النحو التالي:

دراسة نقدية لدور  في المتمثل للدراسة العام الموضوع جانب في (2154) حجازي دراسة مع الدراسة هذه تتشابه -

 ،rBaumgartne (2152) دراسة مع وأيضاً  ،الروبوت في االبداع التشكيلي الرقمي كاتجاه فني عالمي معاصر

 لموضوع الدراسات هذه مناقشة في Cerezo (2152،) ودراسة Bae (2152،) دراسةو Daily (2152،) دراسةو

 .الفنية التربية مناهج تطوير في اإللكترونية الروبوتات دور

 تحدثت حيث (،2152) البدو دراسة عن اختلفت فقد العربية، السابقة الدراسات من العديد مع الحالية الدراسة اختلفت -

 دراسة تحدثت حين في الفنية، التربية مناهج رتطوي في اإللكترونية الروبوتات استخدام فعالية عن الحالية الدراسة

أثر التدريس المعملي اعتماداً على الروبوتات التعليمي في تنمية التحصيل الرياضي لطالبات الصف الثاني  عن البدو

عشر علمي لمدارس عمان، كما اختلفت عن دراسة الخالدي، حيث تحدثت دراسة الخالدي عن واقع استخدام تقنية 

( من التعليم األساسي في سلطنة عمان للروبوت التعليمي، ولذلك فلم يجد الباحث 51-1في الحلقة الثانية )المعلومات 

 مناهج تطوير في اإللكترونية الروبوتات استخدام فعالية عن تحدثت التي السابقة العربية الدراسات من القليل إال

  الفنية. التربية
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استخدام الروبوتات  فعالية" الدراسة موضوع تطبيق في السابقة الدراسات عن الحالية الدراسة تتميز ذلك خالل من

(، ودراسة 2152"، كما يمكن االستفادة من الدراسات السابقة وبخاصة دراسة البدو )في تطوير مناهج التربية الفنية اإللكترونية

Daily (2152 ودراسة ،)Kok (2152.في إعداد اإلطار النظري الخاص بالدراسة ) 

 

 للدراسة: النظري اإلطار .3

  اإللكترونيةالروبوتات: 

 :اإللكترونيةمفهوم الروبوتات 

 اإللكترونيةوتسمى بالعربية اإلنسان اآللي والرجل اآللي واإلنسالة والجسمال، والروبوتات  اإللكترونيةالروبوتات 

وسيطرة مباشرة من اإلنسان أو بإيعاز من برامج حاسوبية. هي آلة ميكانيكية قادرة على القيام بأعمال مبرمجة سلفاً، إما بإيعاز 

غالباً ما تكون األعمال التي تبرمج اإلنسالة على أداءها أعماالً شاقة أو خطيرة أو دقيقة، مثل البحث عن األلغام والتخلص من 

م، 5121وت" ألول مرة عام ظهرت كلمة "روبوقد . (2، ص2153)سالمة، النفايات المشعة، أو أعماالً صناعية دقيقة أو شاقة

في مسرحية الكاتب المسرحي التشيكي كارل تشابيك، التي حملت عنوان "رجال ورسوم اآللية العالمية". وترمز كلمة 

" التي تعني الُسخرة أو العمل اإلجباري، Robota"روبوت" في اللغة التشيكية إلى العمل الشاق، إذ أنها مشتقة من كلمة "

هو جوزيف تشابيك، والذي ابتدعها في محاولة منه لمساعدة أخيه على ابتكار اسم ما لآلالت الحية في العمل ومبتكر هذه الكلمة 

المسرحي. ومنذ هذا التاريخ، بدأت هذه الكلمة تنتشر في كتب وأفالم الخيال العلمي التي قدمت عبر السنوات عدد من األفكار 

مر الذي كان من شأنه أن يفتح أفاق كبيرة للمخترعين ليبتكروا ويطوروا ما والتصورات لتلك اآلالت وعالقتها باإلنسان، األ

 .(2، ص2153)حمدان، أمكن منها

وهناك جدال قائم بين العلماء واللغويين على حد سواء بشأن التعريف الدقيق للروبوت، فالبعض يقول بإطالق هذه 

بعد، بينما ال يوافق البعض اآلخر على هذا، وحجتهم أن تلك الصفة على كل آلة يُمكن لإلنسان السيطرة عليها وتحريكها عن 

اآلالت، علي شاكلة السيارة أو الطائرة ذات التحكم عن بعد، ال يمكن اعتبارها روبوتا لعدم امتالكها المقدرة على التفكير واتخاذ 

رنامج معد سلفًا بابتعادها عن حاجز القرار بنفسها، ويورد هؤالء مثاالً بأنه إذا كان باستطاعة تلك اآللة أن تتصرف وفق ب

خطوتين إلى الوراء واالتجاه نحو اليمين أو اليسار واالستمرار بالتقدم، فإن هذا يجعل من الممكن إطالق صفة إنسالة حقيقية 

بعض عليها. ويتضح من هذا أن الفكرة األساسية التي يتمسك بها أصحاب هذا الرأي هي أن االنسالة الحقيقية حسب اعتقاد ال

 يجب أن تمتلك ذكاء اصطناعي وأن تكون لها القدرة على تمييز األنماط والتعرف على النظم واالستدالل واالستنتاج

 . ومن خالل ذلك، يمكن توضيح مفهوم الروبوتات على النحو التالي:(52، ص2153)العقيل،

( Roboticsمة معينة أما علم الروبوت )تعرف الروبوتات على أنها "آلة تتحرك أوتوماتيكيا بأوامر بشرية لتنفيذ مه

فهو علم هندسة وتصميم وصناعة وتطبيقات وهيكلة الروبوت ويجمع هذا العلم ثالث جوانب رئيسية وهي: الميكانيكا، 

االلكترونيات والبرمجة. ولذلك فقد دخل علم الروبوت في مراحل التعليم المبكرة لكثير من الدول الغربية ولكن إلى اآلن لم 

الينا هذا العلم بل وصل إلينا الروبوت كجهاز فقط واستخدم في الكثير من المسابقات المقامة في الدول العربية وهو ما  يصل

 .(541، ص2151)الحسيني،يدفع لتبصير المجتمع بهذه التقنية الجبارة والسلسة في نفس الوقت"
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الّدقيقة والحّساسة التي ال يستطيع اإلنسان القيام كما تعرف الروبوتات على أنها "آلة تستخَدم للقيام ببعض الوظائف 

 .(23، ص2151)الهباهبة،" بها؛ نظراً لعدم إمكانية تواجده في المكان، أو للدقّة العالية التي تحتاجها هذه الَمهام

ة تتكون من هيكل مشابهة لإلنسان، يمكن برمجتها لتؤدي بعض األعمال الشاق كهروميكانيكيةآلة "والروبوتات هي 

والمرهقة والخطرة التي يقوم بها اإلنسان يدوياً بقوة أكبر وأداء أسرع دون كلل أو تعب وبطريقة آمنة عن العنصر 

 .(522، ص2152)محمد،"البشري

كما تعرف الروبوتات على أنها "اآللة التي تتمتع بقدرة هائلة عن طريق برمجته بواسطة تقنيات الذكاء االصطناعي 

إلكسابه معرفة جديدة لتمكينه من فهم الوسط المحيط به ومن ثم يمكنه تعديل أفعاله )ذاتياً( حسب المواقف التي يتعرض لها 

، 2152)ماجد،تغير هذه األفعال إذا تغير الوسط المحيط به" علىمسبقاً وله القدرة  ويقوم بتنفيذ األفعال التي تم برمجته لها

 .(1ص

ويتضح من خالل التعريفات السابقة أن الروبوتات هي جهاز آلي مبرمج حسب الهدف منه يصنعه اإلنسان للقيام 

 لمهمات.بوظيفة معينة ربما ال يستطيع هو القيام بها أو يستخدمه لمساعدته في إنجاز بعض ا

 :اإللكترونيةمميزات الروبوتات 

 ، ويمكن توضيح هذه المميزات على النحو التالياإللكترونيةهناك العديد من المميزات المختلفة للروبوتات 

 :(52، ص2154)حجازي،

الحفاظ على حياة اإلنسان، وذلك من خالل توفير التعب والجهد عليه، وخفض من نسبة تعّرضه لألمراض  -

 لدى العمال.واإلصابات 

 .سهولة البرمجة والتعامل مع أقسى وأخطر الظروف -

 .زيادة واضحة في االنتاجية، فيمكن للروبوت الواحد أن يرفع من الكفاءة االنتاجية للنظام إذا أحسن استخدامه -

 تقليل النفقات حيث يترتب على استخدام الروبوت خفضاً في االنفاق االستثماري على المدى الطويل. -

 روبوتات على تجنب االنسان االصابة بالملل من األعمال التكرارية.تعمل ال -

 تعمل الروبوتات على تجنب اإلنسان المخاطر كالبحث عن األلغام والتعرض لألنشطة الملوثة للبيئة. -

 تطوير قدرة المجموعة والسماح لآلخرين بالتواصل االجتماعي. -

أفضل وأكثر سهولة، باإلضافة إلي مزيد من التفاعل مع  تساعد الروبوتات على متابعة سير العمل عن بعد بشكل -

 الموظفين عن بعد.

ويتضح من خالل ما تقدم، أن الروبوتات تقدم عدداً من المزايا منها على سبيل المثال: زيادة اإلنتاجية، استعمال 

التجهيزات بشكل فعال، تخفيض تكاليف العمل، العمل على وجود مرونة محسنة، إنجاز العمل في وقت أقصر، مرونة وسهولة 

ة، تقدم نوعية محسنة ألماكن العمل واإلنتاج، تؤمن عائدات استثمار جيدة، في البرمجة، القدرة على العمل في الظروف الخطر

 تقدم دقة أفضل في األداء. 
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 سلبيّات الروبوت:

بدأ انتشار الروبوتات ألنها تستطيع أن تحل محل البشر في جميع المجاالت، ولكن لكل قضية زاويتان للنظر، األولى 

 :(542، ص2152)البدو، سلبيّات الروبوت ما يليإيجابيّة والثانية سلبيّة، ومن أبرز 

ال يمتلك الروبوت قوة العقل البشري التي تمكن اإلنسان من التكيف مع المشكلة وحلّها بطرق مبتكرة وجديدة، ألن  -

 الروبوت مبرمج على طريقة معيّنة ال يعرف غيرها وال يستطيع التعامل مع المشاكل أو التأثيرات المستجدة.

بوت يحتاج مناخاً ول للتكيّف حسب الظروف المناخية الصعبة، مثل البرد الشديد أو الحر القائظ، بينما الراإلنسان قاب -

 محدداً ال يستطيع التأقلم مع غيره.

االعتماد الكلّي على الروبوت في المستقبل يمكن أن يُحدث أضراراً بالغة لإلنسان في المستقبل يكمن في التماس  -

 .ت واإلنسان واالصطدام بينهما في حال تعطّل أي نظام استشعار لدى الروبوتالمباشر ما بين الروبو

 .حاجة الروبوت إلى برمجته على خطة منظّمة متكاملة -

إمكانيّة تعطّل الروبوت أو إصابة إحدى برمجيّاته أو مستشعراته بالفيروسات وبالتالي توقّف العمل الموكل إلى  -

على اإلنسان في إنجازه في حال إصابته بالمرض يمكن أن يحل محلّه إنسان  الروبوت إنجازه، بينما العمل المعتمد

 آخر وبنفس اللحظة.

ويتضح من خالل ما تقدم، أن هناك العديد من السلبيات المختلفة للروبوت، تتمثل في عدم امتالك الروبوت لعقل 

البشري مثل اإلنسان، وحاجة الروبوت للبرمجة على حسب األعمال التي يقوم بها، وأيضاً إمكانية تعطل الروبوت مما يؤدي 

 إلى توقفه عن أعماله. 

 مجاالت استخدام الروبوت:

لقد استغل اإلنسان الروبوت اآللي في مساعدته للقيام بكثير من الوظائف الشاقة أو الحساسة التي يعجز اإلنسان عن 

القيام بها لدقتها العالية أو بسبب خطورتها على حياته أو غير ذلك، ومن هنا حّل اإلنسان اآللي محّل اإلنسان في كثير من 

ية الدقيقة وغيرها، ويكتفي اإلنسان بدور المراقب والموجه فقط أو إعطاء األوامر المجاالت كالصناعات والعمليات الجراح

والتعليمات فحسب، وتشير الدراسات واألبحاث إلى أن الروبوتات اآللية المخترعة في العالم لها العديد من الوظائف والمجاالت 

 تالي:المختلفة التي تستخدم فيها، ويمكن توضيح هذه المجاالت على النحو ال

 الصناعات الثقيلة: (1

يستخدم اإلنسان أو الروبوت اآللي لمساعدة البشر في صناعة السيارات والصناعات الثقيلة األخرى؛ حيث يقوم  

بتجميع اآلالت من خالل األذرع الميكانيكية التي يمكنها اختبار كفاءة اآلالت، وتتميز الروبوتات بقدرتها الفائقة على القيام بهذه 

يمكن للروبوت اآللي القيام بأعمال طالء السيارات  وأيضاً لوتيرة دون إخالل أو تغيير، المهام القاسية على نفس النمط أو ا

 (.2، ص2152)خميس، وتركيبها ولحام األجزاء المفككة دون الشعور باإلرهاق أو التعب

 في المجاالت العسكرية: (2

قيام بكثير من المهام العسكرية من ال -بما يمتلك من تكنولوجيا متقدمة-لقد تمكن الروبوت اآللي في العصر الحاضر 

 الخطيرة التي تعرض حياة اإلنسان والجنود للخطر، 
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فأصبح الجيش يستخدم بعض الروبوتات المطورة في اكتشاف األلغام وإبطال مفعولها أو تفقد أماكن انتشار اإلشعاعات النووية 

على حياة الضباط والجنود  رية األخرى التي تمثل خطراً والذرية، كما يستخدم اإلنسان أو الروبوت اآللي أيضاً في المهام العسك

تنفيذ مهام  االستطالع أوكأعمال االستطالع أو التجسس لرصد تحركات العدو أو مراقبة ساحة المعركة كقيادة طائرات 

  (1، ص2152ماجد،)الكمبيوتر عسكرية محددة يتم توجيهها والتحكم بها من خالل 

 أبحاث الفضاء: (3

المهام التي يقوم بها الروبوت اآللي هي مهمة استكشاف الفضاء؛ حيث تقوم تلك اآلالت المتطورة بمهام من أعجب   

فضائية عبقرية يعجز اإلنسان عن القيام بها، فيمكن لإلنسان أن يرسل اإلنسان اآللي في مهام استكشافية لبعض المواقع أو 

شف التربة، ويتم ذلك كله عن طريق التحكم عن بعد في الروبوت الكواكب الفضائية ويهبط على سطحه ويلتقط الصور ويستك

اآللي وتوجيهه للقيام بالمهام دون تواجد اإلنسان في المنطقة التي قد تمثل خطرا على حياته أو يصعب عليه الوصول إليها بأي 

 .(31، ص2152)البدو، شكل من األشكال

 فحص أماكن الخطر: (1

ئات واألماكن التي تمثل خطراً على صحة اإلنسان كأماكن الحرائق للبحث عن يستخدم الروبوت اآللي لفحص البي  

الضحايا أو المفقودين أو إنقاذ األرواح، أو الكشف عن القنابل والمتفجرات في بعض األماكن التي يشك في خطورتها، وأيضاً 

لتسريب تحت الماء أم على األرض كما حدث في إصالح التسريبات النفطية التي تمثل خطراً بالغاً على حياة األفراد سواء كان ا

م عندما قام الروبوت اآللي بدور مهم في إصالح تسريب النفط تحت الماء لشركة بي بي في، ومن استخداماتها أيضا 2151عام 

وذلك ألنها في األماكن الملوثة لتنظيف األنابيب الضيقة سواء في المستشفيات أو المباني الحكومية أو السفارات أو السجون؛ 

تقوم بعملها بصورة أسرع وأكثر إتقانا من العنصر البشري، كما يستطيع الروبوت اآللي تحليل القنابل واكتشافها، ويمكن 

م عندما زحف فوق بركان أالسكا مع تصويره بكاميرا 5113للروبوت اآللي تفقد البراكين والزحف فوقها كما حدث في عام 

 .(.52، ص2152)ماجد،فيديو

 ال الطبي:المج (5

أصبحت العمليات الجراحية الدقيقة أكثر سهولة وأماناً بعد استخدام الروبوت اآللي في تنفيذها وإجرائها؛ حيث يتمكن  

اإلنسان اآللي من القيام بمهام جراحية دقيقة يعجز أمهر األطباء عن أدائها بنفس الكفاءة، والجراحة باستخدام الروبوت اآللي 

ن يقوم بها من بُعد دون أن يكون موجوداً في غرفة العمليات أو في نفس البلد، ومن المميزات التي تميز يمكن للطبيب الجراح أ

الجراحة باستخدام الروبوت اآللي عن الجراحات التقليدية قلة المخاطرة وصغر حجم الجرح وقلة اآلالم المصاحبة للجراحة 

 .(4، ص2152)خميس، وقلة الدم الفاقد

تقدم، أن الروبوت يستخدم في في القيام بكثير من الوظائف الشاقة أو الحساسة التي يعجز اإلنسان  ويتضح من خالل ما

 عن القيام بها لدقتها العالية أو بسبب خطورتها على حياته أو غير ذلك.

 

 :تطوير منهج التربية الفنية 

لتعليم، وجعلت له نظماً وسياسة خاصة، اهتمت المملكة العربية السعودية منذ نشأتها واستقرار أوضاعها بالتربية وا

ترتكز على أسس العقيدة اإلسالمية. ومن هذا المنطلق العقائدي انبعثت الغاية األساسية للتعليم، التي ترتكز على فهم اإلسالم 
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اتجاهات منهجاً؛ فهًما صحيحاً متكامالً، وغرس العقيدة اإلسالمية بإكساب الطالب الخبرات المختلفة من معارف ومهارات و

وقيم، والعمل قدماً لتطوير المجتمع اقتصادياً واجتماعيًا وثقافياً، وتهيئة أفراده ليكونوا أعضاء نافعين ومتفاعلين في بناء 

وتواجه المملكة في الوقت الحالي  .(54، ص2151)أحمد، مجتمعهم وعلى تفهم ووعٍي كبير لما حولهم من ظواهر ومتغيرات

كماً هائالً من المعارف والمفاهيم والحقائق والنظريات، وتقدماً في التقنيات مما أدى هذا الكم الهائل من المعرفة إلى تغيير الكثير 

وأن يكون له أثر  من المفاهيم واالتجاهات في جميع العلوم اإلنسانية وفي جميع المجاالت العملية للحياة البشرية، فكان البد

مباشر في تغيير االتجاهات التربوية والتعليمية والفنية، وأن يكون سبباً في تطوير المناهج لتواكب االحتياجات المتجددة للمجتمع 

 .(54، ص2152)الحربي،السعودي، وأن يكون محتواها وثيق الصلة بحياة اإلنسان واهتماماته وإمكاناته في الحاضر والمستقبل

المناهج التي البد أن يلحقها هذا التطوير مناهج التربية الفنية، فالغاية التي ننشدها من تدريس التربية الفنية  ومن ضمن

تربية الفرد ككل ليستطيع أن “منذ زمن بعيد وحتى الوقت الحالي والتي جاءت في العديد من الكتب والوثائق المنهجية هي 

ماعي المتطور الذي ينتمي إليه، وذلك من خالل تدريس ما يعرف بالرسم يعيش عيشة جمالية راقية وسط اإلطار االجت

واألشغال والزخرفة، إال أن التربية الفنية ينظر إليها اآلن نظرة أخرى في جميع الدول المتقدمة والنامية على حٍد سواء، فهي 

كار، وأصبح لهذه المادة مدارس وفلسفات أصبحت اآلن مادة تبنى على أسس علمية وتساعد الطالب في التفكير واإلبداع واالبت

ج ه، ومن خالل ذلك يمكن توضيح عملية تطوير منا(53، ص2151)أحمد،تعكس طريقة تدريسها وتنظيمها في المدارس

 التربية الفنية على النحو التالي:

 تطوير أهداف مناهج التربية الفنية:

عليه مصمم المنهج، وكذلك المعلم والمشرف، وفي ضوء  تمثل األهداف التربوية للمنهج المنطلق األساسي الذي يسير

األهداف المنهجية العامة يتم تحديد أهداف الخطط والوحدات الدراسية كأهداف أقل عمومية، كما يتم تحديد محتوى الخطط 

ة، ولكي يحقق والوحدات الدراسية باختيار المواضيع المالئمة ليكون لها أهداف صغرى، تحقق مجموعها أهداف المنهج الشامل

المنهج فعالية البد أن يكون له أهداف واضحة ومحددة المعالم، فهي أولى المدخالت التعليمية، كما تعد بمثابة التغيرات المتوقع 

حدوثها في شخصية التلميذ، نتيجة لتزويده بالخبرات واألنشطة ونتيجة لتفاعله مع المواقف التعليمية المختلفة، ومادة التربية 

حالها حال جميع المواد الدراسية األخرى فإننا عندما نقوم بوضع وتصميم وحدة دراسية فإنه يتوجب علينا مراعاة الفنية 

(. وتصنف األهداف في مناهج التربية الفنية إلى ثالث جوانب رئيسية وهي كما 24، ص2151، دباشاألهداف التربوية للمنهج)

 (:11هـ، ص5321)الغامدي، يلي

 : تهتم بالجانب العقلي من التلميذ وتصف السلوك المتصل بأنواع المعرفة المختلفة.األهداف المعرفية -

 : وتهتم بالجانب العاطفي أو االنفعالي الذي يعكس ما لديه من قيم واتجاهات.األهداف الوجدانية -

مهارية مختلفة  الأفع من: وتهتم بجانب التطبيق واألداء والسلوك الذي يتصل بما يقوم به التلميذ األهداف المهارية -

 أثناء تعبيره الفني.

 توظيف فلسفة التربية الفنية:

يعتمد تطوير مناهج التربية الفنية على توظيف فلسفة التربية الفنية من خالل االعتماد على فلسفة المدرسة التنظيمية 

التي تكون الصبغة العامة لمنهج التربية الفنية ضمناً وليس اسماً، أي العمل على توظيف هذه الفلسفة في دروس دليل معلم 

 توجيه المؤلفين باستخدامها في التأليف، ومعلمة المادة بدون اإلشارة إليها، و
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وعلى جميع المؤلفين التعرف على الفلسفة وأبعادها ومراعاتها في عملية التأليف وتعشيق هذه الفلسفة مع المدى والتتابع 

ور للمحتوى المحدد في المناهج المطروحة والعمل على إزالة وتذويب الفوارق التي قد تطرأ، والمدرسة التنظيمية لها جذ

، وتقوم هذه المدرسة على (45هـ، ص5344)الغامدي، تاريخية، ولكن لم تظهر بشكل تربوي في التعليم العام إال في الثمانينات

 :(52، ص2154)حسين، نظريتين أساسيتين تأخذ عملية تعليم التربية الفنية كموضوع له مبادئه وأسسه هاتين النظريتين هما

في الفن من الخارج إلى الداخل، بمعنى أن البيئة التي يعيش فيها الطفل تؤثر على نموه أن الطفل ينمو  النظرية األولى: -

الفني، لذلك يتوجب على معلم التربية الفنية أن يقوم بتنظيم البيئة المناسبة المحيطة بالطفل حتى يتمكن الطفل من النمو 

ي بتوفير الخامات وتقديم الدعم والتشجيع المعنوي في الفن، كما تؤكد هذه النظرية على أن المدرسة التنظيمية ال تكتف

سبق من فلسفات بل تقوم بتهيئة المواقف التعليمية الجادة  فيمافقط وعدم التدخل في سلوك الطالب الفني كما هو الحال 

 .والمنظمة ومساعدتهم على تعلم الفن بصورة أكاديمية

فهماً وممارسة وإنتاجاً هي عملية معقدة ومميزة في شخصيتها  إن اكتساب الخبرات في الفن التشكيلي النظرية الثانية: -

ومن الصعب أن تُكتسب هذه الخبرات في مواقف تعليمية أحادية البعد، فاكتساب تلك الخبرات عملية تحتاج إلى 

تخطيط وتحضير وإعداد وتنفيذ مركب، كما أنها تحتاج إلى جهد متسلسل من قبل المعلم والطالب وإلى تدريبات 

 .كررة تؤكد على اكتساب المعارف والمهارات والنواحي الوجدانية التي تدعم اإلنتاج الفني وتدور حولهمت

 :وتتمركز مهمة المدرسة التنظيمية في تطوير محتوى المناهج حول أربعة جوانب يقوم بها الفرد تجاه الفن وهي

هذه المدرسة إلى تنمية المعلومات والمهارات واالتجاهات  )إنتاج الفن، ونقد الفن، وتاريخ الفن، ودراسة علم الجمال(، وتهدف

والقيم، التي تُعد محصلة الخبرة التي تتطلبها المنهج المختلفة لفهم الفن بشكله المركب في شتى مجاالته الطبيعية وفي المعرض 

 .(43هـ، ص5344)الغامدي، والمتحف وذلك من خالل الجوانب السابقة

 تربية الفنية:التطوير المهني لمناهج ال

تمر مناهج التربية الفنية في المملكة العربية السعودية بمرحلة فريدة ومتطورة منذ اعتمادها ضمن منظومة المناهج 

التي خططت لها وزارة التربية والتعليم في المشروع الشامل لتطوير التعليم، إيماناً بأهمية المادة ومكانتها العلمية ودورها 

دة التعليم، ولما لها من دور مهم في التنمية الشاملة للبالد وتكوين الشخصية المتكاملة للطالب الملموس في تحسين جو

والطالبات، كما يحظى معلم ومعلمة التربية الفنية بنفس االهتمام والرعاية، لمواكبة متطلبات مناهج التربية الفنية والتطورات 

ى تحسين األداء وتحسين مخرجات مادة التربية الفنية المأمولة، وبما الحاصلة في مجال التخصص محلياً وعالمياً، حرصاً عل

يتوافق مع النظريات المعاصرة لتدريس المادة، ويتناسب مع مدخالتنا الثقافية واالجتماعية، واإلدارة العامة للتدريب التربوي 

ع الشامل لتطوير المناهج، وتضمنت إعداد لالبتعاث أعدت خطة للتطوير المهني لمادة التربية الفنية استكماالً لخطط المشرو

حقائب تدريبية للمعلمين والمعلمات تهدف إلى التدريب المرحلي الساعي إلى نشر وتعميم ثقافة التدريب المتخصص، وبما يحقق 

خبراء وقد راعى  .االحتياجات التدريبية الفعلية والواقعية وتطبق داخل الحجرة الصفية وتلبي حاجات المعلمين والمعلمات

التطوير المهني لمناهج التربية الفنية أن تكون هذه المناهج مستوحاة من نظرية التربية الفنية التنظيمية أو المدرسة التنظيمية 

للتربية الفنية، وهي تشمل المجاالت األربع للنظرية وهي )تاريخ الفن، نقد الفن، علم الجمال، إنتاج الفن(، ودمج في تطبيقاتها 

وأساليب التقويم المتوافقة مع تطبيقات مادة التربية الفنية، باإلضافة إلى نظريات التعلم األساسية ونظريات  طرق التدريس

 .(35، ص2151)دباش، تدريس التربية الفنية

http://www.ajrsp.com/


 م 2023-1-5| تأريخ اإلصدار:  ألربعوناوالخامس المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار 

     

 

 

   www.ajrsp.com                                                                                                                        33  

 ISSN: 2706-6495 

 

ويتم التطوير المهني لمناهج التربية الفنية من خالل اقتراح جملة من األنشطة التي يمكن تنفيذها من قبل المعلّمين 

 (:1-2، ص2154،العمري)التالي والمتعلّمين اثناء تنفيذ دروس المنهج، وذلك على النحو 

 المعلومات منها.عرض صور ونماذج عن الموضوعات ومناقشتها مع المتعلّمين الستخالص  -

 تكليف المتعلّمين برسم موضوعات مستوحاة من القصص الهادفة. -

 .تكليف المتعلّمين بتنفيذ بعض األعمال الفنية داخل المدرسة أو خارجها تحت إشراف المعلّم -

 عقد مسابقات تنافسية بين المتعلّمين حول نتاجاتهم في بعض مفردات المنهج المقترح. -

 .الوطنية والقومية والشعبية وتكليف المتعلمين بترجمتها إلى أعمال فنية استذكار بعض المناسبات -

 عقد مناقشات بين المتعلمين حول بعض موضوعات المنهج. -

تنفيذ زيارات ميدانية للمتاحف والمواقع االثرية ذات الصلة بالمنهج وتكليف المتعلمين بتقديم تقارير كتابية حول ما تم  -

 ر ومناقشتها داخل الصف.مشاهدته وعرض لبعض التقاري

 تنفيذ بعض الزيارات الميدانية إلى الطبيعة وتنفيذ الدروس هناك وبخاصة الدروس العملية. -

 تكليف المتعلّمين بكتابة التقارير وتنفيذ بعض الجداريات عن موضوعات المنهج. -

 تضمين مهارات التفكير العليا في مناهج التربية الفنية:

تطوير مناهج التربية الفنية من خالل تدريس مهارات التفكير العليا بواسطة برامج خاصة يرى التربويون أنه يمكن 

بصورة مستقلة عن المنهج الدراسي، أو من خالل دمجها في محتوى المادة الدراسية، حيث يحدث تفكير عالي المستوى عندما 

ب، وتقيم هذه المعلومات لتحقيق هدف ما، وهذه يحصل الشخص على معلومات جديدة، ويخزنها في الذاكرة، ثم تترابط أو ترت

المهارات تشتمل على بعض المهارات الفرعية مثل: التحليل، التركيب، التقويم، وتهدف المهارات غير التقليدية إلى تعليم 

ق الطالب كيف يفكرون، وذلك من خالل القيام بإجراءات رياضية معينة وبخطوات محددة أكبر من مجرد استدعاء الحقائ

والمعارف الرياضية أو تطبيق المهارات الحسابية، ومن هنا جاءت الحاجة إلى أهمية تضمين المناهج بشكل عام ومناهج التربية 

 (.25، ص5344،الغامديالفنية مهارات التفكير العليا، بما يساعد في تطوير هذه المناهج)

 تطوير األنشطة التعليمية بما يساعد في تحقيق أهداف المنهج:

تبر األنشطة من أهم العوامل التي تؤدي إلى تحقيق أهداف المنهج وتنفيذه، وكلما كان المنهج متنوعاً فإن هناك فرصاً تع

عديدة لتنفيذ األنشطة، وبهذا نجد أن األنشطة التي يتم اختيارها لها عالقة بمحتوى وأهداف المنهج، ويتم اختيار األنشطة التي 

 (:511، ص2154، حسين)التالي لفنية على النحو تساعد في تطوير منهج التربية ا

 الربط بين النشاط وبين عناصر المنهج األخرى. -

 مناسبة النشاط لمستوى مرحلة النمو الخاصة بالمتعلم وبقدراته واهتماماته. -

 .أن يساعد النشاط على إتاحة الفرص للجميع بالمشاركة اإليجابية -

 .أن يتيح فرص التفكير الجيد للمتعلمين -

 .تتاح فرص استخدام مصادر متنوعة غير الكتب المدرسيةأن  -

http://www.ajrsp.com/


 م 2023-1-5| تأريخ اإلصدار:  ألربعوناوالخامس المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار 

     

 

 

   www.ajrsp.com                                                                                                                        34  

 ISSN: 2706-6495 

 

 .االعتماد على الجهود الفردية إلى جانب الجهود الجماعية -

 .تمكن المعلم من كفايات تخطيط النشاط وتنفيذه مع تالميذه -

 مراعاة الظروف البيئية واالجتماعية. -

 

 في تطوير مناهج التربية الفنية: اإللكترونيةاستخدام الروبوتات  فعالية 

 على تطوير مناهج التربية الفنية: لكترونيةاإلأثر استخدام الروبوتات 

لقد فرضت التغيرات االجتماعية والعلمية التكنولوجية التي يشهدها العالم اآلن تغيرات مناظرة في التربية بوجه عام 

لم بوجه خاص، فبعد أن سادت األنماط التقليدية في التربية التقليدية القائمة على الطرق اللفظية المباشرة وأنماط التعليم والتع

لعقود طويلة تحول االهتمام نحو البحث عن أنماط جديدة تتالءم ومتطلبات العصر، وما يتوقع أن يحدث في المستقبل، وقد 

العملية التعليمية بصفة عامة وفي التربية الفنية بصفة خاصة، لما لهذه  في اإللكترونيةظهرت الحاجة في استخدام الروبوتات 

 التقنية من أهمية وفوائد كثيرة تتمثل في اآلتي: 

تعزيز وتطوير المناهج والمحتويات الدراسية باستخدام تقنية الروبوت نظراً لما يتمتع به الروبوت من مستويات  -

ن يقوم بالتحليل المنطقي والشامل للمقررات التعليمية المختلفة، ومقارنتها مرتفعة من الذكاء االصطناعي؛ فإنه يمكن أ

بمثيالتها في الدول األخرى المتقدمة، ومن ثم اقتراح التعديالت المناسبة على تلك المقررات، وثمة مداخل مختلفة 

األول منها: وهو المدخل  (Bartneck,2017,P.491لمساهمة الروبوت في تطوير المناهج الدراسية كما يشير )

تعليمية محددة؛ حيث يسهم الروبوت في إعداد المادة العلمية  تطوير المنهج عبر الروبوت لدعم تعلم موضوعات

خالل البحث في شبكات المعلومات وقواعد البيانات والمكتبات الرقمية وغيرها، أما  والمراجع الالزمة لها، من

لى المشروعات؛ حيث يساعد الروبوت الطالب في التعلم عن طريق البحث المدخل الثاني: فيشير إلى التعلم القائم ع

واالستكشاف، ويقدم لهم المعلومات الالزمة لذلك في إطار القيام بالمشروعات البحثية، وبذلك يسهم مع الطالب في 

ذلك في مساعدة  استكشاف موضوعات المنهج، بينما يهتم المدخل الثالث بالتعلم القائم على تحقيق األهداف؛ ويتمثل

عن  مهامهم العمليةالمتعلمين وخاصة في المجاالت العملية على تحقيق أهداف معينة، كمساعدة الطالب في أداء 

على المثابرة  قدراتهموتدريب الطالب على أدائها، بهدف تنشيط  المهامالرئيسة لتلك  للمهاراتطريق تمثيل الروبوت 

 .(Benitti,2016,P.980)والتحدي، وتنمية الدافعية لإلنجاز لديهم

التي قد ال يتقنها معلم التربية الفنية في عملية الرسم مثالً أو النقش أو  مناهج التربية الفنيةتعالج العيوب المهارية في  -

ج المثالي في عملية النحت، فمن خالل الروبوتات يستطيع معلم التربية الفنية تقديم النموذ

 . (Castledine,2017,P.22)التعلم

  تجعل مناهج التربية الفنية أعمق وأبقى أثراً. -

تختلف أنواع المناهج الدراسية وفقاً لطبيعة ومتطلبات  ، حيثالمرونة في تقديم المناهج والمحتويات الدراسية للطالب -

أن يكون مبدأ المرونة سائداً في الروبوتات التعليمية  التقديم ونوع المحتوى لكل منهج؛ لذلك فمن األهمية بمكان

المستخدمة في التدريس بحيث يتمكن الروبوت من تقديم عدٍد كبير من المقررات الدراسية المتنوعة، في كل مرحلة 
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تعليمية؛ في ضوء إتباع المعايير المرتبطة بطبيعة ومحتوى كل منهج؛ حيث إنه من الصعب توفير روبوت بشكل 

 (.Olson,2017,P.22؛ ليقوم بتدريس كل منهج أو مقرر دراسي على حده)مختلف

حيث يقوم المعلم الروبوت باالستجابة الفورية والسريعة سواء لألسئلة واالستفسارات  ،تعزيز عمليات التعلم التفاعلي -

 .بما يساعد في تطوير المنهج التي يطرحها الطالب على الروبوت

إدارة الحوار والتواصل المعرفي مع الطالب بدقة، أو أداء المعلم الروبوت للمهارات كما يمكن للمعلم الروبوت  -

العملية بدقة، حتى يعدل الطالب من طرق أدائهم للمهارات العملية؛ وتتم برمجة الروبوت على القيام بأداء تلك 

، ساني والبرمجة العصبية أيضاً العمليات باالستفادة من تقنيات الحاسوب والذكاء االصطناعي، ومحاكاة السلوك اإلن

 .(Sapalcowska,2017,P.37)وهذا ما يساعد في تطوير المناهج

التعليم القائم على استخدام التقنيات واألجهزة يعد بمثابة  أنحيث  تدريس مناهج التربية الفنية،إثراء  مواقف وعمليات  -

تدريس قوة تربوية هائلة؛ إال أن الكثير من أنماط هذا التعليم قد ال تسهم بطريقة فعالة ومباشرة في تعزيز وإثراء 

لتفاعل المتوقعة بين القائم على الحوار والتواصل التعليمي، ويتم ذلك عن طريق فهم وبناء أنماط ا مناهج التربية الفنية

مناهج اإلنسان )المتعلم( والروبوت؛ ولذلك فإنه يعتبر من بين أهم دواعي وأسباب استخدام وتوظيف الروبوت في 

 (.Virginia,2018,P.36)عمليات تدريس مناهج التربية الفنيةهو إثراء  التربية الفنية

 ى مناهج التربية الفنية.تؤثر في االتجاهات السلوكية والمفاهيم العلمية للقائمين عل -

 تتغلب على حدود الزمان والمكان وتوفر الجهد. -

للروبوت االلكتروني دوراً كبيراً على الصعيد الشخصي إذ ينّمي روح العمل الجماعي، باإلضافة إلى تنمية مهارات  -

والتعامل مع الظروف  الفنيةلتطوير مناهج التربية وسرعة اتخاذ القرار  للمواد المختلفة الخاصة بالتربية الفنية العرض

 .(Chang,2016,P.145)التي يعيشها الطالب أثناء التحضير الختيار موضوعات التربية الفنية

حاجة ملحة وضرورية لتطّور عقل الطالب. وعلى المسؤولين  أن علوم الروبوت أصبحتويتضح من خالل ما تقدم، 

، كما يتضح أن استخدام الروبوت في تدريس اإلبداعيةالطالب ات إدراك ذلك واإلعداد ألرضية مناسبة تساعد على صقل طاق

العملية للتربية والدمج بين المناهج  مناهج التربية الفنيةإحدى المبادرات الهادفة لالرتقاء بمستوى مناهج التربية الفنية أصبح 

 .لتربية المختلفةاوتطبيقاتها الحياتية، بهدف تعزيز وتحفيز الطالب على التعّرف على مجاالت  الفنية
 

 على طالب التربية الفنية: اإللكترونيةأثر استخدام الروبوتات 

من خالل مراجعة بعض األدبيات والبحوث والدراسات ذات الصلة بمجال تقنيات التعليم وتقنيات المعلومات 

 بية الفنية، وذلك على النحو التالي:على طالب التر اإللكترونيةواالتصاالت ومجال تقنية الروبوت يتبين أثر استخدام الروبوتات 

في المؤسسات التعليمية: حيث إن تقنية معلمي ومتعلمي التربية الفنية تنمية مهارات القدرة على اتخاذ القرار لدي  -

الذكاء االصطناعي التي تعتمد عليها تقنية الروبوت، تعزز من مهارات القدرة على اتخاذ القرار عبر الطرق 

 المقترحة، التي يبديها الروبوت لألفراد في المواقف التي تتطلب منهم اتخاذ قرار سريع وعاجل. والمسارات والحلول

، وذلك مقارنة بالمعلم الحقيقي، وكان هناك التربية الفنيةاستخدام الروبوت كمعلم داخل القاعات الدراسية لطالب  -

 المتعددة،العملية تعليمية انجذاب من الطالب نحو المعلم الروبوت في طريقة شرحه وإمكاناته ال
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وقدرته المرتفعة في اإلجابة عن أسئلة الطالب، وطرق تفكيره المتنوعة، وقد تباينت وجهات نظر الطالب في  

 .(Olson,2017,P.25)المقارنة بين المعلم الحقيقي، والمعلم الروبوت

ويتم ذلك من خالل إتاحة  :التعليمية لديهاعتبار الخصائص واألمور المرتبطة بذاكرة المتعلم وتبديد الخوف أو القلق  -

أثناء التعلم باستخدام  دارسي مناهج التربية الفنيةالبدائل والمسارات التعليمية التي تسهم في تالشي الخوف والقلق لدي 

 الروبوت؛ ومن ثم تتحسن اتجاهاتهم نحو التعلم.

جابة الفورية والسريعة سواء لألسئلة واالستفسارات حيث يقوم المعلم الروبوت باالست ،تعزيز عمليات التعلم التفاعلي -

على الروبوت كما يمكن للمعلم الروبوت إدارة الحوار والتواصل المعرفي  دارسي مناهج التربية الفنيةالتي يطرحها 

طرق  بدقة، حتى يعدل الطالب من الخاصة بالتربية الفنية مع الطالب بدقة، أو أداء المعلم الروبوت للمهارات العملية

أدائهم للمهارات العملية؛ وتتم برمجة الروبوت على القيام بأداء تلك العمليات باالستفادة من تقنيات الحاسوب والذكاء 

 .(Castledine,2017,P.25)االصطناعي، ومحاكاة السلوك اإلنساني والبرمجة العصبية أيضاً 

: حيث معامل التربية الفنيةمن خالل توظيف الروبوت المتنقل في  طالب التربية الفنيةخفض الكلفة التعليمية لتعليم  -

دارسي التربية الفنية بما يساعد في يمكن االستفادة من تقنية الروبوت المتنقل في فحص واختبار تجارب وتصميمات 

والتعليميات التي  ، من خالل تنفيذ التوجيهاتالفنيةالفرصة لهم للتعديل والتقويم لمشروعاتهم  وإتاحة تطوير مناهجهم،

، وكذلك معامل التربية الفنيةيقدمها الروبوت للطالب؛ مما يؤدي إلى خفض عدد المتدربين والمنتظرين للتدريب داخل 

، ويسهم في مساعدة الطالب على غرف التربية الفنيةداخل  مواد وادوات التربية الفنيةيحقق االقتصاد في استخدام 

للتربية مما يعزز من االقتصاديات التعليمية  كلفة ممكنة؛العملية بأقل  المهاراتإتقان 

 .(Sapalcowska,2017,P.44)الفنية

على  على طالب التربية الفنية يساعد في التغلب اإللكترونيةويتضح من خالل ما تقدم، أن أثر استخدام الروبوتات 

اهتمام النفس، ويثير ل المشكالت واالعتماد على نمى حب التعاون ودقة المالحظة وح، كما أنه يالفروق الفردية بين الطالب

ع مجاالت الخبرة لدى المتعلمون يتوس، كما أنه يساعد في إلى المشاركة داخل الفصل وخارجه ويحفزهم دارسي التربية الفنية

 عمال الفنية والكلفة المادية.األخاصة في ظل توفير الوقت في تنفيذ 
 

 في تطوير مناهج التربة الفنية: اإللكترونيةالروبوتات الرؤية المستقبلية الستخدام 

في تطوير مناهج التربية الفنية أمراً مكمالً للوصول بهذه المناهج الى أفضل صورة  اإللكترونيةإن استخدام الروبوتات 

نه، إن دخول ممكنة، وذلك باستغالل إمكانات الروبوتات التي تيسر وتسهل على دارسي التربية الفنية تطبيق ما يدرسو

إلى مجال الفنون يثري الجانب البصري الذي يكون األساس لمفردات الفن عامة، والجانب التربوي الذي  اإللكترونيةالروبوتات 

يهتم بالسلوك اإلنساني، وذلك بحصول المتلقي على كم هائل من الخبرات البصرية التي يترجمها الى استجابات سلوكية عن 

في تطوير مناهج التربية الفنية  اإللكترونيةمن هنا تجدر اإلشارة الى أهمية الرؤية المستقبلية للروبوتات طريق اإلنتاج الفني، و

 على النحو التالي: 

في المناهج بما يساعد المتعلمين على تنمية قدراتهم اإلبداعية  اإللكترونيةالعمل على استخدام التقنيات واألدوات  -

 .بينهمباختالف الفروق الفردية 
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 للمتعلمين حلول تشكيلية غير تقليدية من خالل اإلمكانات التي توفرها. اإللكترونيةتقدم الروبوتات  -

 .الفنيةحل بعض المشكالت الفنية أثناء تعليم وتعلم مناهج التربية  -

 .والتصويرتقديم طرق وحلول جديدة إلنتاج األعمال الفنية في التصميم  -

مية لتنمية اإلبداع، وفي تحقيق بعض أهداف مناهج التربية أن تستخدم هذه الروبوتات كوسيلة تعلي -

 .(Bartneck,2017,P.496)الفنية

 واستعادتها وقت الحاجة، وبما يخدم اإللكترونيةتخزين معلومات وصور ورسوم بالروبوتات  -

 الموقف التعليمي أو الفني للمنهج المستخدم. -

والتصاميم الموجودة داخل مناهج التربية الفنية بما يخدم المادة سهولة معالجة األخطاء والحذف والتغيير للرسومات  -

 العلمية.

تقديم مناهج التربية الفنية بطرق جديدة تتصف بالمرونة وتساعد في زيادة القدرات اإلبداعية للطلبة وتنمية هذه  -

 المهارات.

وأعمال الطلبة لسنوات عديدة بتنظيم  استخدام ذاكرة الروبوت االلكتروني يقلل من تراكم الورق فيمكن تخزين المناهج -

 .(Kok,2018,P.61)وبدون مساحات لتخزينها

في تطوير مناهج التربية الفنية  اإللكترونيةويتضح من خالل ما تقدم، أن وجود رؤية مستقبلية الستخدام الروبوتات 

وجود أدوات جديدة للعمل الفني لها  ستوى الموجود في المجتمعات األخرى، والعمل علىمستوى الطلبة الى الم في رفعيساعد 

الفرصة  الروبوتات تعطي، كما أن هذه للوقت والجهد واختصارها تقديم مناهج التربية الفنيةالسرعة في ، وامكانات هائلة

 من المعلومات واألعمال. لالنتقاءللطالب 

 

 الخاتمة .1

 النتائج من مجموعة إلىفي تطوير مناهج التربية الفنية  اإللكترونيةاستخدام الروبوتات  فعالية" الدراسة هذه توصلت

 التالي: النحو على توضيحها يمكن والتي المختلفة، والتوصيات

 النتائج: .1.1

 يمكن توضيح النتائج المختلفة التي توصلت إليها الدراسة كما يلي:

مزيد من التفاعل مع  إلىتساعد الروبوتات على متابعة سير العمل عن بعد بشكل أفضل وأكثر سهولة، باإلضافة  -

 الموظفين عن بعد.

زيادة واضحة في االنتاجية، فيمكن للروبوت الواحد أن يرفع من الكفاءة إلى  اإللكترونيةتؤدي الروبوتات  -

 .االنتاجية للنظام إذا أحسن استخدامه

وير مناهج التربية الفنية من خالل تدريس مهارات التفكير العليا بواسطة برامج خاصة بصورة مستقلة يمكن تط -

عن المنهج الدراسي، أو من خالل دمجها في محتوى المادة الدراسية، حيث يحدث تفكير عالي المستوى عندما 

 يحصل الشخص على معلومات جديدة
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والمحتويات الدراسية نظراً لما يتمتع به الروبوت من مستويات  تعزيز وتطوير المناهجتساعد الروبوتات في  -

 .مرتفعة من الذكاء االصطناعي

بالتحليل المنطقي والشامل للمقررات التعليمية المختلفة، ومقارنتها بمثيالتها في الدول األخرى  تقوم الروبوتات  -

 ا يساعد في تطوير المناهج الدراسية.ممالمتقدمة، ومن ثم اقتراح التعديالت المناسبة على تلك المقررات، 

خالل البحث في شبكات المعلومات وقواعد  يسهم الروبوت في إعداد المادة العلمية والمراجع الالزمة لها، من  -

 مما يساعد في تطوير مناهج التربية الفنية. البيانات والمكتبات الرقمية وغيرها،

ي مناهج التربية الفنية التي قد ال يتقنها معلم التربية الفنية في العيوب المهارية ف اإللكترونيةالروبوتات  تعالج -

عملية الرسم مثالً أو النقش أو النحت، فمن خالل الروبوتات يستطيع معلم التربية الفنية تقديم النموذج المثالي في 

 .عملية التعلم

الخاصة بالتربية الفنية وسرعة اتخاذ تنمية مهارات العرض للمواد المختلفة  فيللروبوت االلكتروني دوراً كبيراً  -

مع الظروف التي يعيشها الطالب أثناء التحضير الختيار موضوعات  القرار لتطوير مناهج التربية الفنية والتعامل

 .التربية الفنية

 للمتعلمين حلول تشكيلية غير تقليدية من خالل اإلمكانات التي توفرها. اإللكترونيةتقدم الروبوتات  -

 .حل بعض المشكالت الفنية أثناء تعليم وتعلم مناهج التربية الفنيةعلى  اإللكترونيةتعمل الروبوتات  -

 .والتصويرتقديم طرق وحلول جديدة إلنتاج األعمال الفنية في التصميم في  اإللكترونيةتساعد الروبوتات  -

 التوصيات: .2.1

 يلي: كما وهي نتائج، من إليه توصل ما ضوء في المختلفة التوصيات من مجموعة الباحث يقدم

الحديثة بالتدريس،  اإللكترونيةالتأكيد على ضرورة تدريب معلمي التربية الفنية على مهارات استخدام الوسائل  -

وتزويد المعلمين بالمهارات المعرفية واألدائية في توظيف التقنيات الحديثة باختالف تصنيفاتها وأنواعها بمجال 

 .نيةتدريس التربية الف

ضرورة العمل على تنمية مناهج التربية الفنية مهنياً بمجال توظيف التقنيات الحديثة بالتدريس سواء التقنية  -

 الرقمية أو غيرها وذلك من خالل اقامة ورش عمل وملتقيات تربوية.

 ضرورة تبني نشر ثقافة تدريس المناهج المدمجة بالتقنية بمقرر تدريس التربية الفنية. -

قيام مشرفي التربية الفنية في دعم مهارات المعلمين للعمل على تطويرهم ذاتياً بمجال استخدام التقنيات ضرورة  -

 الحديثة في تطوير مناهج التربية الفنية. اإللكترونية

في تدريس المفاهيم والمصطلحات  اإللكترونيةالعمل على إكساب معلمي التربية الفنية فنيات توظيف الروبوتات  -

 الفنية.

للتعامل  اإللكترونيةضرورة العمل على توضيح األهداف بدقة وشرح األهداف السلوكية عند استخدام الروبوتات  -

 .مناهج التربية الفنيةمع 
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 الحديثة في تدريب المعلمين على استخدام رونيةاإللكتاالستفادة من ذوي الخبرة بمجال توظيف التقنيات  -

 التربية الفنية.في تقديم مناهج  اإللكترونيةالروبوتات 

 

 المراجع. 5

 المراجع العربية:. 1.5

(. منهج مقترح لمادة التربية الفنية في مدارس التعليم األساس في إقليم كردستان 2151أحمد، وفاء محمد حسين. ) -

 .22-5العراق. جامعة السليمانية، مجلة مركز بابل للدراسات اإلنسانية، المجلد الثالث، العدد الثلث، ص ص 

(. أثر التدريس المعملي اعتماداً على الروبوتات التعليمي في تنمية التحصيل 2152. )عبد هللاالبدو، أمل محمد  -

الرياضي لطالبات الصف الثاني عشر علمي لمدارس عمان. عمان، المجلة الدولية لتطوير التفوق، المجلد الثامن، 

 .512-544(، ص ص 51العدد )

دراسة نقدية لدور الروبوت في االبداع التشكيلي الرقمي كاتجاه فني عالمي معاصر. (. 2154حجازي، ياسين أحمد. ) -

 رسالة دكتوراه غير منشورة، جامعة عين شمس، كلية التربية النوعية.

(. دور مناهج التربية الفنية بالمملكة العربية السعودية في تعزيز القيم وإبراز الهوية 2152الحربي، سهيل سالم. ) -

 مؤتمر "مناهج التعليم والهوية الثقافية.الثقافية، 

(. منهج مقترح لمادة التربية الفنية في مدارس التعليم األساس في إقليم كردستان العراق. 2154حسين جواد نعمت. ) -

 .22-5جامعة السليمانية، مجلة مركز بابل للدراسات اإلنسانية، المجلد الثالث، العدد الثالث، ص ص 

(. فعالية برنامج قائم على المحاكة الحاسوبية في إثراء الخيال العلمي وبعض عمليات 2151) الحسيني، أحمد توفيق. -

(، 1(، العدد )54العلم األساسية لدى تالميذ المرحلة االبتدائية في مادة العلوم. القاهرة، مجلة التربية العلمية، المجلد )

 .514-542ص ص 

 .24-3لة الروبوت، العدد األول، ص ص (. علم الروبوت. عمان، مج2153حمدان، سارة. ) -

( من التعليم األساسي في 51-1(. واقع استخدام تقنية المعلومات في الحلقة الثانية )2154الخالدي، جمال بن محمد. ) -

سلطنة عمان للروبوت التعليمي. غزة، مجلة الجامعة اإلسالمية للدراسات التربوية والنفسية، المجلد الحادي 

 .311-311الثاني، ص ص  والعشرون، العدد

 .1-5(. كيف تبني روبوت حقيقي. جامعة قناة السويس، كلية الهندسة. ص ص 2152خميس، عالء. ) -

هـ(. تقويم استخدام تقنيات التعليم في منهج التربية الفنية للمرحلة االبتدائية 5341أحمد حسين. ) عبد هللادباش،  -

 امعة أم القرى، كلية التربية.  بمحافظة الطائف. رسالة ماجستير غير منشورة، ج

(. تحديات عصر الروبوت وأخالقياته. اإلمارات، مركز اإلمارات للدراسات والبحوث 2153سالمةـ، صفات. ) -

 االستراتيجية.
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(. أثر برنامج الروبوت في تطوير حل المشكالت التكنولوجية والدافعية لدى طالبات المرحلة 2153العقيل وفاء. ) -

 جامعة الخليج، كلية الدراسات العليا. منشورة،قات أكاديمياً بالسعودية. رسالة ماجستير غير المتوسطة المتفو

من وجهة نظر  المتوسطة بالمرحلة( مطالب التعليم االلكتروني لتدريس التربية الفنية ٤١٥٤عبد الرحمن ) العمري، -

 .25-1(، ص ص542المختصين. القاهرة، مجلة القراءة والمعرفة، العدد )

ه(. المعوقات التي توجه منهج التربية الفنية بالمرحلة المتوسطة بمنطقة الباحة ٥٢٤١الغامدي، عبد الخالق هجاد. ) -

مكة  القرى،جامعة أم  منشوره،التعليمية من وجهة نظر المشرفين التربويين والمعلمين، رسالة ماجستير غير 

 المكرمة.

بي مقترح قائم على التعلم المدمج لتنمية معارف ومهارات معلمات ه(. فعالية برنامج تدري٥٢١١الغامدي، فاطمة. ) -

 التربية الفنية على اكتشاف ورعاية الموهوبات فنياً، رسالة دكتوراه غير منشورة، جامعة أم القرى، مكة المكرمة.

اد، إدارة (. الذكاء االصطناعي بدولة اإلمارات العربية المتحدة. اإلمارات، وزارة االقتص2152ماجد، أحمد. ) -

 الدراسات والسياسات االقتصادية

(. فعالية استخدام األنشطة العلمية في تنمية الخيال العلمي بمرحلة رياض األطفال. 2152محمد، فاطمة عاصم. ) -
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Systems  
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 المستخلص

تصميم إطار عمل لتحسين وتطوير التشخيص الطبي بإستخدام األنظمة الذكية وتجمع الخبرات  إلىتهدف هذه الدراسة 

 التقنية الطبية وصياغتها في شكل حزم برامجية وصيانتها بصفة دورية.

الطبي لتحديد أعراض المرض النفسي الذي ينشأ بإرتباط األمراض العقلية  التشخيصتكمن مشكلة الدراسة في صعوبة 

باألمراض النفسية. حيث تتم عملية الحفظ في دفاتر ورقية تتعرض للتلف والضياع والفقدان مما ينتج صعوبة البحث  والعصبية

 القرارات المناسبة. اتخاذ على الطبيبوإستغراق فترات زمنية طويلة وبالتالي عدم قدرة 

 لتي تساعدا التقنيةالمجاالت العلمية والنفسية والطبية واألدبية وإستخدام األدوات  باستخدامتتمحور منهجية الدراسة 

تكتسب الدراسة أهميتها من أهمية النظم الخبيرة في توفير مقومات وفي عملية التشخيص ومواكبة األنظمة الخبيرة مع األطباء. 

ما توصلت إليه من نتائج مثل توفير خدمة طريق تشخيص خدمات المعلومات في كافة المجاالت وذلك بإثراء اإلنتاج الفكري و

الحالة بصورة شفافة وإستخدام الهواتف الذكية وأجهزة الحاسوب المتطورة لتكون موقع للدراسات والبحوث والمعارف يمكن 

 الرجوع اليها متي ماطلب ذلك.

نية جال وتطويرها مما يسهم في دمج التقالنظام في كل المستشفيات المختصة في هذا الم الدراسة تنفيذمن توصيات هذا 

الحديثة بالطب النفسي وتسهيل العملية التشخيصية وربط النظام الخبير بشبكات الويب وتوفير اإلتصال للتفاعل المباشر بين 

 الطبيب واالستفادة في اي زمان واي مكان.

 التشخيص، أعراض الخبير،النظام  المفتاحية:الكلمات 
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Design a Framework for Improving and Developing Medical Diagnosis Using Smart 

Systems  

 

Abstract  

This study aims to design a framework for improving and developing medical diagnosis 

using smart systems, collecting medical technical expertise, formulating them in the form of 

software packages, and maintaining them on a regular basis.. 

The problem of the study lies in the difficulty of medical diagnosis to determine the 

symptoms of mental illness that arise from the association of mental and neurological diseases 

with psychiatric diseases. 

Where the preservation process takes place in paper notebooks that are exposed to damage, loss 

and loss, which results in the difficulty of searching and taking long periods of time and thus the 

inability of the doctor to take appropriate decisions. The study methodology revolves around the 

use of scientific, psychological, medical and literary fields, the use of technical tools that help in 

the diagnosis process and keeping up with expert systems with doctors. 

The study gains its importance from the importance of expert systems in providing the 

elements of information services in all fields by enriching intellectual production and its results, 

such as providing a transparent case diagnosis service and using smart phones and advanced 

computers to be a site for studies, research and knowledge that can be referenced whenever 

required. 

Among the recommendations of this study is the implementation of the system in all 

hospitals specialized in this field and its development, which will contribute to integrating modern 

technology with psychiatry and facilitating the process Diagnostic and linking the expert system 

to web networks and providing communication for direct interaction between the doctor and 

benefiting at any time and any place. 
 

Keywords: Symptoms, Diagnostic, Eexpert System 
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 . المقدمة1 

م الطبية، ليم وخاصة في النظالتكنولوجيا المتطورة التي يتزايد استخدامها في مجال التدريب والتعتعتبر االنظمة الخبيرة من 

لما تقدمه من اسئلة واستفسارات. وذلك

كما تعتبر االنظمة الخبيرة من الوسائل التقنية المتقدمة والناجحة التي تستخدم بفعالية وكفاءة في تقديم حلول للمشاكل الصعبة التي 

تعتمد علي تراكم المعرفة والخبرات السابقة، يقدم هذا البحث تقنيات الخبرات البشرية في جانب الطب النفسي 

لبناء نظام طبي خبير متعدد الوسائل يستخدم في التدريب وتشخيص االمراض  ظم الخبيرةوعلم النفس ودمجها مع تقنيات الن

ددة وعلى الرغم من وجود برمجيات لنظم طبية متع أن تقود الي االنتحار. التي يمكنالنفسية الشائعة مثل حاالت االمراض النفسية 

خصصة في تشخيص نوع واحد فقط من األمراض مثل لتشخيص بعض االمراض التي تصيب االنسان إال أن غالبيتها تكون مت

 النفسية.نظام طبي خبير لتشخيص االمراض  أيمن األمراض وال يوجد حتى االن  مرض القلب، مرض السرطان وغيرها

النظام الخبير هو نسخة مركبة مما يتركب منه عقل االنسان الخبير الذي مرت عليه الكثير من التجارب ولديه العديد من 

الخبرات، فهي برامج علمية تستخدم استراتيجيات االستكشاف هذه، فان طبيعة مركز المعرفة في أي نظام خبير معني بحل مشكلة 

يل، سواء كان تعليل وقتي لكل خطوة يقوم بها النظام أو تعليل للقرار النهائي الذي يقدمه محددة البد من أن يدعم عمليات التعل

النظام. وهذه األنظمة تسمح بعمليات التعديل بسهولة سواء كانت إلضافة بعض المهارات إلى قاعدة البيانات أو إلى حذف بعضا 

 منها. 
 

 مشكلة الدراسة. 1.1

 النفسية. اضوالعصبية باألمرالعقلية  وارتباط األمراضمرض نفسي وذلك ناتج من تشابه  لتحديد أيصعوبة التشخيص الطبي   ●

ر حيث يتم حفظ بيانات المرضى في الدفات ،ويدوي غير محوسب نظام تقليديالتجاني الماحي  مستشفىالنظام المتبع في   ●

 والفقدان.الورقية التي قد تتعرض للتلف والضياع 

 .مريض معين واستغراق وقت طويل في الحصول على سجل المريض من دفتر سجالت المرضىصعوبة البحث عن بيانات   ●

 .للخطأ والنسيان ألنه معرضدقيقة وسريعة  المناسبة بصورةاتخاذ القرارات  علىعدم قدرة الطبيب النفسي  ●

 

 أهداف الدراسة. 2.1

 لىعلتحسين وتطوير التشخيص الطبي باستخدام النظم الخبيرة وكيفية التعرف  إطارتصميم  الهدف الرئيسي للدراسة هو ●

األمراض النفسية ومعرفة أسبابها وتحديد طرق الوقاية 

 منها ووصف العالج المناسب لهذه األمراض. ●

ببحوث وتطوير النظم الخبيرة في المجاالت الطبية المختلفة بوجه العموم وربطها ودمجها ببحوث االستخدامات القيام  ●

 الحديثة للحاسبات في مجال الطب النفسي بوجه الخصوص.

 نتجمع الخبرات الفنية الطبية المتطورة وصياغتها في حزم برامج يتم تحديثها وصيانتها بصفة دورية لتساير ما يستجد م ●

 تقنيات حديثة في مجال الطب النفسي.

 .تأهيل وتدريب الكوادر البحثية والفنية والتقنية على استخدام هذه البرامج ●
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 أهمية الدراسة. 3.1

تكتسب الدراسة أهميتها من أهمية النظم الخبيرة في توفير مقومات خدمات المعلومات، تلك النظم التي تم استخدامها في  ●

الحياة العملية، مثل التشخيص الطبي واستكشاف الثروات المعدنية وإدارة المصانع والكيمياء مجاالت عديدة في 

... الخ، وفيما يتعلق بمجال الطب النفسي نجد أن للنظم الخبيرة أهميتها الخاصة سواء للمريض أو للمرشد النفسي .والهندسة

 في ظل تعدد اآلراء في الموضوعات التي يطلب المريض معرفتها.

ما تكتسب هذه الدراسة أهميتها من كونه يهدف إلى دراسة النظم الخبيرة الطبية في السودان حيث لم يتم تناول هذه النظم ك ●

بالدراسة من قبل، وبالتالي فإن هذه الورقة يمكن أن تسهم في ثراء اإلنتاج الفكري حول هذا الموضوع بما تتوصل إليه من 

 أهميتها من الناحيتين النظرية والتطبيقية. وباإلضافة إلى ذلك فإن لهذه الدراسة نتائج وما تقدمه من مقترحات وتوصيات

 

 اإلطار النظري:. 2

عبارة عن نظم تحاكي الخبير البشري في مجال محدد حيث تعمل على حل المشاكل التي غالباً ما  هي :الخبيرةاألنظمة . 1.2

عن  وهي عبارة االصطناعيبأنها واحدة من تطبيقات الذكاء  وتعرف أيضاً  ،يستطيع اإلنسان الخبير في ذات المجال أن يحلها

نساني في حقل معين من حقول المعرفة وهي نوع من البرامج برامج تحتوي على كمية هائلة من المعلومات التي يمتلكها خبير إ

التطبيقية للحاسب اآللي والتي تصنع القرارات وتحل المسائل في قطاع معين كالطب والهندسة وتستخدم الحواسيب في تخزين 

الحقائق والقواعد.

 تدعو لبناء النظم الخبيرة األسباب التي

 .االندثاربالخبرة والمعرفة من  االحتفاظ ▪

 .حل المشاكل مما يحفظ الوقت والجهد والمال ▪

 زيادة الخبراء في مجال تطبيق النظم الخبيرة ومحاكاة اإلنسان فكرياً  ▪

تقليد الخبرة البشر ▪

 ية وغياب الشعور بالتعب والملل ▪

 ريتوفير أكثر من نسخة من النظام وتقليص الخبير البش ▪
 

 تاريخ وتطور النظم الخبيرة .2.2

 ولهذه البرمجيات أهمية ،سميت بالنظم الخبيرة االصطناعيظهرت منذ أواسط السبعينات برمجيات نشأت عن بحوث الذكاء 

والتنبؤات باألحداث  Diagnosticوالتشخيص  Identificationكبيرة حيث تقوم ببعض الوظائف مثل تعرف هوية األشياء 

 استخالصومن خالل قدرتها على  ،وتخطيط األفعال حيث يصعب في غالب األحيان نمذجة هذه الوظائف بخوارزميات محددة

 .الخبرات اإلنسانية وتخزينها ببرنامج يقلد الخبير في عمله بنفص المستوى

 أساسية:يتكون النظام الخبير من ثالثة أجزاء 

 Knowledge Baseقاعدة المعرفة  -1

 يلي:حيث تتضمن قاعدة المعرفة ما 
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: تصف العالقة المنطقية بين العناصر والمفاهيم ومجموعة الحقائق المستندة إلى الخبرة Facts Baseقاعدة حقائق  ●

 (.www.motwr.com) والممارسة للخبراء في النظام

 .االستشارةطرق حل المشكالت وتقديم  ●

تنمذج المعرفة في المجال قيد الدراسة وهي غالباً قواعد شرطية تكون مستندة على  Rules Baseمجموعة قواعد  ●

 صيغ رياضية

.وهو الجزء الذي يقوم بعملية التفكير حتى يصل نظام الخبرة إلى الحل Inference Engine االستداللمحرك  -2

.وهي وسيلة االتصال بين المستخدم الذي يريد حالً للمشكلة  والنظام الخبير User Interfaceواجهة المستخدم  -3

 Explanation Facilityوحدة الشرح والتوضيح  -4

 .االستنتاجأو التحليل أو  ،النصيحةيجب أن يكون النظام الخبير قادراً على شرح تفكيره وتبرير 

 Update Facilityوحدة التعديل والتحديث  -5

 .تسمح بإمكانية إضافة أو تعديل الحقائق والقواعد في قاعدة المعرفة

 Domain Expertخبير النطاق  -6

 هو شخص متمرس في مجال محدد تميز بمعلومات ميزته عن غيره في هذا المجال

 Knowledge Engineerمهندس المعرفة  -7

هو فرد قادر على تصميم نظام الخبرة وبنائه.

 System Analystمحلل النظم  -8

هو أحد المختصين بمجال نظم المعلومات والذي يقوم بعدة مهام في تطوير نظم المعلومات منها بحث المشاكل والتخطيط 

 .البرمجية أو النظام المناسب لحل هذه المشاكل واختيارللحلول المناسبة 

 Programmerالمبرمج  -9

 ة إلى ما يمكن أن يفهمه الحاسب.هو الفرد المسؤول عن البرمجة الفعلية ويصف معرفة النطاق بالنسب

 End Userالمستخدم النهائي  -11

 .هو الشخص الذي يستخدم نظام الخبرة بعد تطويره
 

 كيفية عمل النظام الخبير. 3.2

 (.www.tech-wd.com) يقوم مستخدم النظام بوصف المشكلة للنظام الخبير من خالل ادخالها عبر واجهة المستخدم :أوالً 

 .االهتماميبحث النظام في قاعدة المعرفة الخاصة به عن مشاكل أو حاالت مشابهة للمشاكل المعطاة محل  :ثانياً 

 .يسأل النظام الخبير المستخدم أسئلة إضافية أخرى لتضييق نطاق البحث داخل القاعدة المعرفية :ثالثاً 

.يجد النظام الخبير أقرب البدائل المالئمة لحل المشكلة :رابعاً 

 .بصورة أكبر مع المشكلة يتالءميقوم النظام بتعديل الحل حتى  :خامساً 

 .يخزن النظام المشكلة والحل الصالح لها في قاعدة البيانات :سادساً 

 لتوصل يقدم النظام النصيحة الخبيرة للمستخدم والمتعلقة بالحلول التي تم ا :سابعاً 
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إليها ويعني ذلك أن النصيحة الخبيرة هي الحل الذي توصل إليه النظام وتم عرضه على المستخدم عن طريق واجهة المستخدم 

 .الخاصة بالنظام

 مواصفات النظم الخبيرة .2.2

 (.www.researchgate.net) :تتميز النظم الخبيرة بالعديد من الصفات هي

 .ألي مستخدم عادي غير الخبير أو المطور االستخدامسهل  ●

 الخبراء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة مالمختصين، وتعلغير  مالوضوح، تعل ●

 .لألسئلة البسيطة والمعقدة واالستجابةتفسير الحلول  ●

 .توفير مستويات عالية من الخبرة ●

 (.www.mobt3ath.com) :هنالك مجموعة من المطلوبات وهي. 1.5.2

يحتوي على هيكل نظام الخبرة بالدرجة األولى على قاعدة معارف أساسية تشتمل على شروط مماثلة للخبرة المكتسبة أن  ●

 .لإلنسان وطرق معالجته لموضوع معين لكي يصل في النهاية إلى التعرف على القرار الصائب

 هدف.أن يكون النظام قادراً على التعامل مع قاعدة البيانات الكبيرة التي تصف ال ●

على أساليب بحث ذات كفاءة عالية نظراً لتعدد قواعد البيانات وقواعد المعرفة وأن يكون النظام  أن يشتمل النظام الخبير ●

 .على التفرع السريع قادرا

أن يكون النظام قادر على التعامل مع بيانات غير كاملة وناقصة ومشوشة مثل نظم الخبرة المستخدمة للتعرف على نوع  ●

 .من بيانات توضح جزء فقط منها أو استخدام النظام لقراءة كتابة غير واضحة أو مطموسةالطائرة 

إمكانية إدخال بيانات لقواعد المعرفة تحتوي على شروط تمثل خبرات جديدة وذلك لتحديث النظام والوصول إلى ثقة أكبر  ●

 .القرار أو لبناء نظم عمالقة اتخاذفي 
 

 Expert Systems Constructorsالعاملون في النظم الخبيرة . 2.5.2

 ومدير ،والمبرمج ،ومهندس المعرفة ،خبير النطاق :بصفة عامة يوجد خمسة أعضاء في فريق تطوير النظم الخبيرة

 .المشروع والمستخدم النهائي

.أو ماهراً وقادراً على حل المشاكل في المجال المعين ،عارفاً خبير النطاق يكون فرداً  ●

يكون فرداً قادراً على تصميم نظام الخبرة وبنائه واختباره ويكون مسؤوالً  :Knowledge Engineer مهندس المعرفة ●

 .عن اختيار المهمة المناسبة لنظام الخبرة ويجري لقاءات شخصية مع خبير النطاق ليجد كيف تحل مشكلة معينة

ويصف معرفة النطاق بالنسبة إلى ما يمكن أن يفهمه  ،ول عن البرمجة الفعليةهو الفرد المسؤ :Programmer المبرمج ●

 LISPمثل لغة ليسب  االصطناعيالحاسب ـ ويحتاج المبرمج أن يكون لديه مهارات في البرمجة الرمزية في لغات الذكاء 

.وبعض الخبرة أيضا في تطبيق أنواع أغشية نظم الخبرة المختلفة PROLOGولغة برولوج 

 المشروع والتأكد باستمرار االحتفاظهو قائد فريق تطوير نظام الخبرة والمسؤول عن  : Project managerير المشروعمد ●

  ،من حدوث كل التسليمات واألحداث الهامة في األوقات المحددة لها

ولكل من  ،وهو الفرد الذي يستخدم نظام الخبرة بعد تطويره Userوعادة ما يسمى المستخدم  : End-Userالمستخدم النهائي ●

 مستخدمي نظم الخبرة احتياجات خاصة التي يجب أن يحققها النظام.
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 منهجية الدراسة. 3

 :المنهج الوصفي التحليلي

دراسة  هذه المنهجية على وهو أحد المناهج التي يتبعها الباحثون في المجاالت العلميّة واألدبيّة والنفسيّة والطبيّة وغيرها وتقوم

 إحدى الظواهر مهما كان تصنيفها كما هي موجودةٌ على أرض الواقع.
 

 وسائل وأدوات البحث. 1.3

 Visual Basic.NETلغة فيجوال بيسك دوت نت  ،أجهزة حاسوب ،تم اعتماد المقابلة الشخصية كأداة مساعدة لهذه الدراسة

2111. 

 (.2115)غالب،  مفهوم المنهجية:

الدراسة جزء ال يتجزأ من البحث العلمي ولقد تم تعريفها بأنها مجموعة من الخطوات التي يقوم الباحث بها وتبدأ تعد منهجية 

 هذه الخطوات من مالحظة الباحث من مشكلة البحث ومن ثم القيام بالتجارب ووضع الفروض وذلك بتنفيذ المراحل االتية:
 

Expert Systems Stepsمراحل إنشاء النظم الخبيرة . 2.3

 :يمر أي نظام خبير عند إنشائه بعدة خطوات أو مراحل وهي

 Identificationالتعريف بالمشكلة أو التطبيق  أوالً:. 1.2.3

من النظام الخبير حلها وصفاً دقيقاً ويتم التعاون في هذه المرحلة بين مهندس في هذه المرحلة يتم وصف المشكلة المطلوب 

 .المعلومات وخبير المجال

 Conceptualizationثانياً: تكوين المفاهيم  .2.2.3

في هذه المرحلة يتم تحليل المشكلة بشكل أعمق ووضع الرسومات والنماذج التي تبين المعرفة المتعلقة بالتطبيق وعالقتها 

 استخدام خوارزمية تحدد نوع االمراض النفسية. علىويكون تحليل النظام بناءا  .ببعضها البعض

Formalization( االستداللتصميم النظام )تحديد قاعدة المعرفة ومحرك  :ثالثاً  .3.2.3

حيث يقوم مهندس المعرفة بتحديد األدوات المستخدمة في بناء كل  االصطناعيالذكاء  باستخداميبدأ في هذه المرحلة حل المشكلة 

 لذلك يجب أن يكون ملمآ باآلتي ،االستداللمن قاعدة المعرفة وأدوات البحث وطرق 

 .الطرق المختلفة لتمثيل المعرفة -

 .أدوات النظم الخبيرة المستخدمة في تسهيل وإنجاز عملية التطوير -

 .النظم الخبيرة األخرى التي تحل مشكالت مماثلة والتي قد تمكن توفيقها مع المشكلة المطروحة -
 

 Implementation التطبيق :رابعاً  .2.2.3

في هذه المرحلة يتم برمجة المفاهيم التي تمت صياغتها باستخدام لغة برمجة مناسبة للتطبيق وأيضاً باستخدام الحاسب الذي 

 .ليكون ذكياً  االختياروقع عليه 

 Testing االختبار خامسا: .5.2.3

دس لذا يقوم مهن ،بيانات حقيقية من قبل أشخاص ليس لهم عالقة بالبرنامج باستخدامالنظام  اختبارهي آخر مرحلة يتم فيها 

 :النموذج للتأكد من باختبارالمعرفة 
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 .صحة التطبيق -

 .القواعد )التصميم( واكتمال صياغةكفاءة  -

.يعني أن يقدم النظام الخبير حلوالً للمشكالت كالتي يقدمها الخبير البشري االختبارونجاح  -

 (.2011)سعاد،  مفهوم تحليل النظام:. 3.3

 .محددةإن تحليل النظام هو مجموعة من العناصر المترابطة فيما بينها والتي نجدها تتفاعل لكي تقوم بوظيفة 

 وصف النظام الحالي. 1.3.3

حيث  ،لعرض االعراض عليه النفسي وذلكيقوم الشخص الذي تواجهه بعض أعراض األمراض النفسية بالذهاب إلى الطبيب 

ة مع أجوبة الحال الطبيب بمقارنةومن خالل األجوبة الصادرة من الحالة يقوم  ،المرض لمعرفةعليه يقوم الطبيب بطرح أسئلة 

المعرفة المخزنة لديه مسبقاً وذلك للوصول إلى نتيجة تشخيص حالة المريض ومعرفة سبب المرض وإعطاء العالج المناسب 

 .له ليمثل التوصية التي يحتاجها صاحب المرض

 حاليمشاكل النظام ال. 2.3.3

 :تتلخص مشاكل النظام الحالي في اآلتي

األمراض النفسية كثيرة وتشكل هاجساً للمرضي ●

الطبيب البشري معرض للنسيان وللمرض وقد تخضع آرائه في بعض األحيان لحالته النفسية مما قد يؤدي إلى عدم الدقة  ●

 .بعض قراراته اتخاذفي 

 .تكلفة مقابلة الخبير البشري )الطبيب النفسي( ارتفاع ●

وقد تتواجد بعض األماكن التي ال يتوافر فيها خبير بشري في المجال  ،الخبير البشري قد ال يكون متواجداً بصورة دائمة ●

.المعني

 .للخبرة واحتكارهمقلة الخبراء  ●
 

 وصف النظام المقترح. 3.3.3

هو نظام قادر على أن يحل محل الخبير البشري في المجال المعني ويعمل نفس عمل الخبير وذلك من خالل التشخيص وإيجاد 

 الحلول للمشاكل التي يواجهها المريض النفسي 

أسئلة  ثم يقوم النظام بطرح بالنظام،حيث يقوم المريض أو الطبيب نفسه بالدخول الي النظام عن طريق واجهه المستخدم الخاصة 

من ضمن  يارباالختثم يقوم المستخدم  المعرفية،للمستخدم تخص المشكلة التي يواجهها وذلك لتضييق نطاق البحث داخل القاعدة 

بعدها يقوم النظام بالبحث في قاعدة المعرفة الخاصة به وذلك للوصول إلى نتيجة التشخيص  ،نظامالخيارات الموضوعة من قبل ال

 .وعكسها للمستخدم مع تقديم النصيحة الخبيرة للمستخدم والمتعلقة بالحلول التي تم التوصل إليها

 أهداف النظام المقترح. 2.3.3

 :تتلخص األهداف في اآلتي

حفظ المعارف البشرية من اإلندثار ●

 .يساعد النظام غير المتخصصين في المجال المحدد ليصبحوا خبراء ●

 الحاسوب ال يصاب باإلرهاق مثل البشر حيث يؤثر ذلك على صحة القرارات التي يتخذها. ●
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 .الخبرة واكتسابتطوير الطبيب النفسي  ●

 (.2113)إبراهيم،  مفهوم عملية التحليل   ●

والمخرجات والتغذية المرجعية وتحديد عناصر  واإلجراءاتيقصد بتحليل النظام هو تجزئة النظام الي مجموعه المدخالت  ●

 .المدخالت والمخرجات
 

 أدوات التحليل. 5.3.3

 (.2112)عبد الرحمن،  ERD(Entity Relationship Diagram )الكينونات بأسلوبالتحليل  ●

م فهم المستخد علىقواعد البيانات والعالقات بين الجداول وهذه العملية تسهل  علىهي طريقة لتمثيل البيانات المخزنة  ●

 .قواعد البيانات والتقليل من نسبة الخطأ والتكرار علىقواعد البيانات وسهولة تعديل البيانات  علىالبيانات المخزنة 

تسمى كينونه في النظام الحديث فالطبيب كينونه والمريض كينونه والتخصص النظام التقليدي  معلومة مفتاحيه فيأي  ●

ك شيئاً سواء كان ذل المؤسسة واالحتفاظ بمعلومة مستقلة عنه هو كينونه تحتاجه ءأي شي. كينونه وتقرير المريض كينونه

نظام في  اتمثل أساس ك في أنهاالطبي أو شيئاً معنويا مثل التشخيص ولكنها كلها تشتر محسوساً مثل الطبيب أو التقرير

 اسمالطبيب شخصياً أو  اسم( مثل Occurrences) كل كينونه لها وقائع.  في السابق كان يعرفأو مفتاحاً كما  المعلومات

 السمالكائن معين لهذا  اسممن هذه األسماء هو في الواقع  وأي اسم الطبي بالتحديد اسم التقرير التشخيص بالتحديد أو

الحديثة أسماء أو أنواع الكينونات في الواقع الحي أو )الكائنات( يحتفظ بها  نظم قواعد البياناترف بالكائن وفي المعين يع

 األقسام وأسماء األمراض المستشفيات وأسماء المرضي أو األطباء وأسماء التحليل مثل أسماءتثبت منذ فترة  في جداول

 ....النفسية وغيرها

 

 تحليل المخرجات .3.3.3

الوصول إليها في أي ظرف  حد يمكنألقصى  هو إنتاج مخرجات معلومات متكاملة وآمنة ومحدثةأي نظام معلومات  إن أهداف

 (.2118)بشير،  ويسر بكل سهوله
 

 تحليل المدخالت .3.3.3

 .هدفها التأكد من أن المدخالت تحقق كل المخرجات المطلوبة ويتم جمعها وإدخالها وتخزينها بكل يسر وبصورة آمنة
 

تحليل المعالجة واإلجراءات .3.3.3

كذلك جمع المدخالت وتوزيعها يتم عبر إجراءات والغرض في هذه  إن المدخالت حتى تحقق المخرجات تحتاج لمعالجات

 .المعالجات وسرعتها وكفاءة اإلجراءات المرحلة التأكد من دقة

 تحليل األجهزة والبرمجيات .10.3.3

األجهزة من  أحدث تقنياتوجود  وأمنية يقتضي المخرجات بسهوله ويسر وكفاءةإن إدخال البيانات ومعالجتها إلخراج 

وبرمجيات والتأكد من ذلك يتم في هذه المرحلة من مراحل وشبكات واتصاالت  وأجهزة تخزينوطابعات  معالجات وشاشات

 .التحليل

 االقتصادية والفنيةالجدوى  .11.3.3

 .بناء على الميزانيات المتاحة والبدائل الفنية المرحلة وضع الحلوليتم في هذه 
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 دراسة وتحليل البدائل .12.3.3

 .تقوم اإلدارة بتحليل هذه البدائل واختيار البديل المناسب وفق الخطة االستراتيجية للمؤسسة والميزانيات المتاحة

 التحليل . توثيق13.3.3

 التصميم. تنتهي مراحل تحليل النظام وتبدأ مرحلةبتوثيق التحليل 

 

 مخطط جدول المريض

 

ERD (1مخطط قم )

 :العاليقية البياناتمخططات قواعد  .2  

ERD (Entry Realation Ship Diagram) 

مخطط  اخالل رسم يعبر عنهوهو يعتمد علي تمثيل ذلك من  هي إحدي األساليب الشائعة لوضع تصور لقاعدة البيانات العالقية

 .عالقة الكيانات

 هو عبارة عن غرض من الحياة الواقعية مستقل الوجود هو شئ ملموس متجرد الكيان:

 هي الربط بين عدد من الكيانات :العالقة
 

Flow chart  1.4.  المخطط التدفقي

أو خارطة اإلنسياب أو خارطة سير المعلومات هي خارطة يستخدم فيها بعض األشكال المتفق عليها لتمثيل خطوات معينة من 

هي لغة نمذجة شائعة وموحدة تستخدم في المقام األول في برامج موجهة للكائنية الخوارزمية إلي نهايتها وبدا  

المنطقية  وغالبا مايتم إستخدامها لتمثيل البنية .تستخدم المخططات والعالقة بين الكيان في التحليل الهيكلی للنمذجة المفاهيمية

.لقاعدة البيانات بشكل تخطيطي
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 للشاشة الرئيسية( المخطط اإلنسيابي 2رقم )شكل 

 

 

 

 

 

  

             

                                                                    

 

 

       

 نعم                                                                                    ال                               

 

 

 

  ERDنموذج
 

 

 بداية

الشاشة المطلوبة اختيار  

على زر دخول لفتح الشاشة  اضغط

 المختارة

 نهاية

هل تريد 

 الخروج؟
 

على زر خروج اضغط  

 :ERDالــــــ نموذج (1) رقم شكل

 النظام لشاشات اإلنسيابية المخططات  
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 نعم          

                                                                    

                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المخطط اإلنسيابي لشاشة االعراض والعالج              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بداية

 حدد نوع التشخيص

على زر التشخيص لفتح  اضغط

 الشاشة التالية

 

 نهاية

هل تريد 

 الرجوع؟

على زر رجوع اضغط  

 التشخيص نوع تحديد لشاشة اإلنسيابي المخطط

 

 المخطط اإلنسيابي لشاشة تحديد نوع التشخيص (3)شكل رقم 

 

 ال

 نعم
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 نعم 

     

 

 

 ال                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بداية

ادخل اسم المرض 

 واالعراض والعالج

 حفظ

لم يتم 

 االدخال

قاعدة 
 بيانات

طباعة رسالة اعادة 

مرة اخري االدخال  

 نهاية

 المخطط اإلنسيابي لشاشة االعراض والعالج (2شكل رقم )
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خوارزمية طريقة التعلم االلي. 5 

Automated Response Algorithm(ARA) 

وهي خوارزمية تعمل علي جمع التقنيات لتحديد نوع األمراض النفسية والعقلية والعصبية. وهي طريقة تعلم الية متعددة     

 الكالم ورؤية الكمبيوتر ومعالجة اللغات الطبيعية وذلك لفهم اضرابات الصحة العقلية. علىالوسائط تجمع بين تقنيات التعرف 

تتطلب حال  التي النفسيةسيولجية النفسية عملية معقدة وصعبة في تشخيص األمراض تعتبر عملية تشخيص الحاالت الف

ألن هذه االمراض ليست مثل األمراض العادية التي  الصحيحة،جذريا وذلك الن الخوارزمية وحدها ال تكفي إلتخاذ القرارات 

 .لب فحوصات وتحاليل مثل الدمتتط

ومواكبته  ياالصطناعألشخاص عبر الدردشة ودمج هذه التقنيات من أنظمة الذكاء هنالك موقع الرد اآللي قدم عالجا ل

 بالواقع الحقيقي مما يتطلب أطباء ذو مهارات وخبرات ميدانية ليست فقط محصورة في المستشفيات النفسية.

توصل الباحثون في جامعة ستانفورد بوالية كاليفورنيا في الواليات المتحدة األمريكية طريقة جديدة لقياس فترة 

ليل )تح خالل خوارزمية التعلم اآللي التي تستند الي أنماط الكالم وذلك ب عامة منأعراض وتحديد المرض النفسي بصورة 

يب علماء وتدر االصطناعيبعاد و إستخدام التقنية التي تعتمد علي الذكاء تعبيرات الوجه ثالثية األ -المتحدث للناس أسلوب

 لذا يحدد  %61 من الذين ال يتلقون العالج من المرضي اكثر أطباء الرعاية األولية ،النفسيونالنفس السريري واألطباء 

 العالج بتوفر أدوات التشخيص األكثر كفاءة.  

 باآلتي: تتمثل طريقة تشخيص المريض النفسي

 تعبيرات الوجه ثالثية األبعاد واللغة المنطوقة والمتاحة بشكل شائع من الهواتف المحمولة الحديثة. -

 يقدم المريض سلسلة من األعراض اللفظية وغير اللفظية بما في ذلك طبقة الرتابة  -

 .إنخفاض أحجام الكالم أي النطق النظرات،إيماءات أقل ومزيد من 

 ج من هذا التشخيص:ونستنت

 الشدة العاطفية من التحاور في الكالم  -

 المريض أشد خوفاً من الغير مريض -

يمكن تصميم نموذج لزيادة وتكميل األساليب السريرية الحالية بدالً من إصدار التشخيصات الرسمية. -

( CAB-DP)زمية تقوم باختبار مبكر لألمراض النفسية وهي مجموعة أدوات التقييم العصبي والنفسيهنالك أداة تقنية خوار  

 .خوارزمية

:CAB-DP خوازمية  . 51.  

CAB-DP (Cognitive Assessment Battery For Depression) 

المعالجات المعرفية المصابة  األعراض عندطبية ومهام مثبتة لكشف وتقييم وجود  اختباراتهي أداة مهنية مؤلفة من 

  .باألمراض

 ستبانةاتقييم التأثير المعرفي لكشف هذه اإلضرابات النفسية والعقلية وهي عبارة عن  أثبتت التجارب إن هذه األداة تعمل على 

 وا من نستنتج من هذه الخوارزمية الذين عاندقيقة  41-31ونفسية كاملة تدوم حول عصبية  اختباراتمكونة من مجموعة  

باألمراض العصبية والنفسية بدقة عالية.العالج الكيمائي يمكن الكشف والتنبؤ لهم 

http://www.ajrsp.com/


 م 2023-1-5| تأريخ اإلصدار:  ألربعوناوالخامس المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار 

 
    

 

 

   www.ajrsp.com                                                                                                                        56  

 ISSN: 2706-6495 

 

 

 

 

 

 :  الخاتمة. 6

تم بحمد هللا وعونه إنجاز هذا العمل المتواضع الذي بدوره يخدم اإلنسانية ويقدم العون للمجتمع في مجال تشخيص األمراض 

 النفسية الذي بدوره الدافع للمساهمة في الحد من خطورة المرض النفسي وذلك بالتشخيص المبكر والدقيق واإلستفادة من

 التشخيصية متوفرة لكل شرائح المجتمع. التقنيات الحديثة لجعل العملية

يبذل العلماء جهودا أكبر إلستغالل التكنلوجيا وذلك بإستخدام أداة تقنية لمعرفة وتحديد أعراض األمراض النفسية والعصبية      

وذلك بإستخدام الهواتف الذكية وتوثيق هذه الحاالت وتسجيلها في نفس اللحظة وحفظها لتكون دراسة يمكن الرجوع اليها في أي 

 وقت احتيج لها.

إتخاذ القرارات الصائبة بالنسبة لألطباء وتحديد األمراض بكل دقة وشفافية وتوفير مقومات الخدمات في عدة  إلى مما يؤدي

مكن النظر في تدريب األطباء واالستفادة من البرامج المختصة يواإلستفادة من الفترات و منها الطبية والنفسية واألدبية مجاالت

 في هذا المجال.
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 :النتائج .3

 .فير خدمة لألطباء النفسيين عن طريق تشخيص الحالة النفسية للمريض بصورة دقيقة وسهلةتو -

االستفادة من الفترة الزمنية وذلك بإستخدام الهواتف الذكية والحاسبات المتطورة لتشخيص المرض في فترة زمنية  -

 .وجيزة

 وسبة أو مراكز بيانات او غيرها.تسجيل وتوثيق هذه الحاالت الجراء بحوث ودراسات عليها وحفظها في الح -

 

 :التوصيات. 3

 في:تنفيذ النظام في المستشفيات المختصة باالمراض النفسية وتطويرها بصورة واسعة مما يسهم  

 دمج التقنية الحديثة بالطب النفسي وتسهيل العملية التشخيصية - 

 لمباشر بين األطباءربط النظام الخبير بشبكات الويب وتوفير االتصال باالنترنت للتفاعل ا - 

 والمرضي

 .تدريب االطباء لالستفادة القصوي من تقنيات النظم الخبيرة -

 لهذه االجهزة. ونيتتخصص في هذا المجال وامتالك االطباء النفس ةياجهزة هواتف ذك صيتخص -

 

 المصادر والمراجع:. 10

 .للنشر الحلبي دار: القاهرة الخبيرة، النظم (.2119) عكاشة،

 .والنشر للطباعة المقداد دار: غزة ،1ط المجلد وعالج، وتشخيص أسباب النفسية األمراض (.2116) عايش،

 .والتوزيع للنشر الثقافة دار: عمان النفسية، الصحة تمريض (.2114) سعيد،

 .للنشر الكتب عالم دار: القاهرة ،النفسي والعالج النفسية الصحة (.1997) ،حامد

 دار :بيروت ،الحديث والطبي السيكولوجي الفكر بين مقارنة دراسة اإلسالم علماء عند العربي النفس علم (.2114) ،محمد

 .الجامعية الراتب

 .واالجتماعية اإلنسانية والبحوث للدراسات عين مكتبة: القاهرة ،الحديث النفس علم أصول (.1999) ،طه

 .للنشر الكتب عالم دار: القاهرة ،النفسي والعالج النفسية ةحالص (.1977) ،زهران

 .المصرية األنجلو مكتبة: القاهرة ،لألطفال النفسية االضطرابات (.1993) ،فهيم

 .العقيدة دار مكتبة: القاهرة ،القهري الوسواس (.2113) ،سالم

  .المعارف دار: القاهرة ،النفس علم ميادين في المرضي النفس علم (.1995) ،لونس

  .الحديثة النصر مكتبة: القاهرة ،النفسية األمراض مبادئ (.1977) ،شاهين
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 نظريةو التكنولوجيا قبول نموذج تطبيق) السعوديين المستهلكين بين اإللكتروني التسوق قبول نحو الدوافع

 (المنطقي الفعل

Motivations towards Accepting Electronic Shopping Among Saudi Consumers 

(Application of Technology Acceptance Model and Logical Action Theory) 

 وزان عبد هللاعبير إعداد الدكتورة/ 

 السعودية العربيةالمملكة ، جامعه ام القرى، سويقتأستاذ مساعد 

Email: a.a.wazzan@uqu.edu.sa  

 الملخص

حياة جديدة  ى المواقف البشرية تجاه تبني أنماطتلعب التقنيات الرقمية دوًرا حيويًا في حياة اإلنسان اليومية وتؤثر بشكل كبير عل 

ف ، المعرواإلنترنتعلى نطاق واسع في كل مجتمع حديث، وأدى شراء المنتجات أو الخدمات عبر  اإلنترنتوجذابة. تم قبول 

وجيا كنول، إلى إحداث ثورة في األعمال التجارية. صممت هذه الدراسة باستخدام نموذج قبول التاإلنترنتباسم التسوق عبر 

واالبتكار الشخصي، وسهولة  االستفادة المدركة،ونظرية الفعل المنطقي. حددت هذه الدراسة عوامل مهمة مثل الوعي، و

جاه والدور الوسيط للموقف السلوكي ت اإلنترنتاالستخدام في الشراء، جنبًا إلى جنب مع آثار هذه العوامل على نوايا الشراء عبر 

ظهر النتائج أن العوامل المحددة ترتبط بشكل إيجابي وكبير بنوايا المستهلك ومواقفه تجاه الشراء عبر . تاإلنترنتالشراء عبر 

 إلنترنتافي توسيع منصات الشراء عبر  اإلنترنت. هذه الدراسة لديها القدرة على توجيه تجار التجزئة والمديرين عبر اإلنترنت

األعمال وفقًا للتطورات التكنولوجية الجديدة. يساهم هذا البحث في فهم دور  وزيادة استجابتهم للحاجة إلى إعادة هيكلة نماذج

إلبداع الشخصي؛ سهولة االستخدام المدركة؛ االستفادة المدركة في نموذج قبول التكنولوجيا ونظرية الفعل المنطقي في المملكة 

لة االستخدام المدركة؛ االستفادة المدركة اإلبداع الشخصي؛ سهو  TRAو TAM العربية السعودية كدولة نامية، حيث يدمج

جديد تؤثر على القبول بخالف ما هو منصوص عليه تقليديًا. المساهمة الثانية هي اكتشاف أن سهوله استخدام الموقع هو  واملكع

 في المملكة العربية السعودية. اإلنترنتأهم بناء يؤثر على نية التسوق عبر 

 

الستفادة ا ،سهولة االستخدام المدركة ،اإلبداع الشخصي ،نظرية الفعل المنطقي ،التكنولوجيا نموذج قبول :مفتاحيةالكلمات ال

 .اإللكترونيالتسوق  ،المدركة
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Motivations towards Accepting Electronic Shopping Among Saudi Consumers 

(Application of Technology Acceptance Model and Logical Action Theory) 

 

Abstract: 

Technology plays a vital role in human life and greatly influences human attitudes toward adopting 

new and attractive lifestyles. The Internet has been widely accepted in every modern society, and 

buying products or services online, commonly known as online shopping, has revolutionized 

businesses. This study was designed using the Technology Acceptance Model (TAM) and Theory 

of Reasoned Action (TRA). This study identified important factors such as awareness, perceived 

benefit, personal innovation, and usability in purchasing, along with the effects of these factors on 

online purchasing intentions and the mediating role of behavioral attitude toward online 

purchasing. The results show that the limiting factors are positively and significantly correlated 

with consumer intentions and attitudes toward online purchases. This study has the potential to 

guide online retailers and managers in expanding online purchasing platforms and increasing their 

response to the need to restructure business models according to new technological developments. 

This research contributes to understanding the role of Personal Innovation (PI); Perceived 

Usefulness (PU); Personal Security Awareness (PAS) Perceived Ease Of Use (PEU) of the 

Technology Acceptance Model (TAM) and the Theory of Reasoned Action (TRA) in Saudi 

Arabia, where Technology Acceptance Model (TAM) and  Theory of Reasoned Action (TRA) 

integrate Personal Innovation (PI); Perceived Usefulness (PU); Personal Security Awareness 

(PAS) Perceived Ease Of Use (PEU) as factors influencing acceptance beyond what has been 

traditionally provided. The second contribution is the discovery that the Perceived Ease of Use 

(PEU) is the most important structure affecting the intentions of online shopping in Saudi Arabia. 

Keywords: Technology acceptance form, Logical action theory, Personal creativity, Perceived 

ease of use, Perceived benefit Electronic shopping. 

 

 

http://www.ajrsp.com/


 م 2023-1-5أريخ اإلصدار: | ت ألربعوناوالخامس المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار 

     

 

   www.ajrsp.com                                                                                                                        61  

 ISSN: 2706-6495 

 
  مقدمة. 1

أساليب  جاهتالرقمية دورا حيويا في الحياة اليومية لإلنسان.  وسوف تغير هذه التكنولوجيا المواقف اإلنسانية  اتلعب التكنولوجي

.  وال تنطبق هذه التغييرات على البلدان المتقدمة فحسب، بل إن البلدان النامية تنشط (Hoehe et al., 2020)حياة جديدة وجذابة 

.  Callaghan, Growth)، (2021هودها الرامية إلى تحسين أساليب حياة مواطنيها من خالل النهوض بالتكنولوجيا كثيرا في ج

وتحاول الحكومات في مختلف أنحاء العالم أيضا تحسين المجتمع من خالل توفير بنية أساسية تكنولوجية أفضل.  وتساعد 

د هي أهم جانب في االقتصاوة اإللكترونيتوسيع االقتصاد، والتجارة  التطورات التكنولوجية قطاعات األعمال التجارية على

تعد واحدة من أكثر مصادر المعلومات فعالية وشائعة اليوم، وهي  اإلنترنتإن شبكة  .et al.,2020)  (Jun الرقمي العالمي

باسم التسوق عبر  نترنتاإل.  يعرف شراء المنتجات أو الخدمات عبر (Szymkowiak et al.,2021)منتشرة في كل مكان 

نموا سريعا على نطاق واسع، حيث  اإلنترنت، وقد أحدثت هذه الظاهرة ثورة في عالم األعمال. شهدت التسوق عبر اإلنترنت

أيضا  اإلنترنت.  وتعرف المتاجر على (Sarah et al., 2021)ظهرت كسوق ناشئة لتوفير منصة للمعامالت المحلية والدولية 

دا ألنه يوفر تحليل مفيدا ج اإلنترنتة أو المتاجر االفتراضية.  يعتبر التسوق عبر اإللكترونية أو متاجر الويب رونياإللكتبالمتاجر 

ة للمستخدمين ويتم التعرف عليه بشكل عام بسبب اإللكترونيمنتجات بطرق سهلة وسريعة وفعالة من خالل النقرات القارن ي

 (Laohapensang, 2009).  هوشعبيت وكفاءته، وأمنه، الفعالة،خدماته 

في عمل أساسي من األدب et al., 2020)  (Jun اإلنترنتمع التكنولوجيا، أساليب التسوق التقليدية أقل مالءمة من التسوق عبر 

 لتحليل سلوك المستهلك في سياق أساليب التسوق التقليدية Engel Kollat Blackwell (EKB) الحالي، تم اقتراح نموذج

(Bonnice,1985) .  ( تقييم البدائل، 3( البحث عن المعلومات، )2( االعتراف بالحاجة، )1) وهيخمس مراحل،  النموذجوضع

هو أيضا أداة شاملة يمكن أن تساعد في فهم عملية قرار شراء المستهلك  النموذج( سلوك ما بعد الشراء.  5( قرار الشراء، )4)

 Engel Kollat Blackwell نموذج، تم دمج مراحل اإلنترنتشراء عبر في ظل التطور التكنولوجي.  في نموذج قرار ال

(EKB)  تتضمن المرحلة األولى البحث عن المنتجات أو الخدمات ومقارنتها وتحديدها، بما في ذلك تقديم الطلبات.   -في مرحلتين

( تقييم البدائل، 3ث عن المعلومات، )( البح2( التعرف على الحاجة، )1المرحلة األولى الجمع بين أربع مراحل، وهي )وتتكون 

 Han, et)( قرار الشراء، بينما تتألف المرحلة الثانية من تتبع الطلبات، والتسليم، وعودة أي شيء ال يلبي توقعات المستهلك 4)

al., 2020)باإلضافة طلب.  وبإيجاز أكثر، تعرف المرحلة األولى بمرحلة الترتيب، ويطلق على المرحلة الثانية مرحلة تنفيذ ال .

ل من هذه .  كالحاسوب الهواتف وأجهزةة مثل اإللكترونيإلى ذلك، يمكن تنفيذ هاتين المرحلتين بسرعة أكبر باستخدام األدوات 

الجوانب يبدو أكثر مالءمة مقارنة بأنماط التسوق التقليدية.  وهذه المالءمة هي السمة المهمة والدافع الرئيسي وراء قبول 

.  في (Meixian, 2015)، وهو ما يؤدي إلى تطوير سلوكيات المستهلكين على األمد البعيد اإلنترنتتسوق على المستهلكين لل

، مثل المالءمة، مقارنة أفضل لألسعار، المزيد من تنوع المنتجات، الخصوصية، كما اإلنترنتنهاية المطاف، فوائد الشراء عبر 

 لمنطقي همااالفعل  يل سلوك المستهلك، كما أن نموذج قبول التكنولوجيا ونظريةموفرة للوقت، فعالة للغاية في إعادة تشك هاأن

أكثر النظريات تأثيرا في تفسير وتوقع قبول المستخدمين للنظام الجديد.  لسوء الحظ، ال يزال األشخاص حول العالم يواجهون 

يث م من السرعة التي تسارعت بها التكنولوجيا من حمشاكل تتعلق بأوقات التسليم، ومشاكل الجودة، والمنتجات المعيبة على الرغ

  .اإلنترنتالبيع بالتجزئة عبر 
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رادات القيمة اإلجمالية لإلي تبلغة تأثير كبير على االقتصاد، حيث اإللكتروني(، فإن للتجارة 2022) Statistaووفقا لما ذكرته 

مع  ،2020من العام السابق في عام  %43، أي أعلى بنسبة دوالر أمريكي مليار 4.4ة هي اإللكترونيالعالمية في سوق التجارة 

.  ويبلغ العدد الحالي لمستخدمي التجارة 2025إلى  2021في عدد المستخدمين من  %24.5معدل نمو سنوي متوقع يبلغ 

. %0.20يبلغ ، بمعدل نمو 2025مستخدم بحلول عام  مليار 5عن مستخدم، ومن المتوقع أن يزيد  ارملي 4من  أكثرة اإللكتروني

ومع التطور الذي ال ينتهي في صناعة . في تنمية االقتصادات اإلنترنتويوضح هذا التحليل اإلحصائي أهمية الشراء عبر 

الي السرعة.  ع اإلنترنتيحدد النمو الهائل في السوق ويوفر منصة فعالة للتكنولوجيا مثل  اإلنترنتالتجزئة، فإن التسوق عبر 

ن ، ونسبة قبوله أعلى في البلدان المتقدمة منها في البلدااإلنترنتتأثيرا كبيرا على سوق الشراء عبر  اإلنترنتيؤثر اختراق 

المملكة العربية السعودية تقدًما سريًعا وبأسعار معقولة نحو تحقيق رؤيتها لعام .  وفي سياق  (Yavich et al., 2019) النامية

ات واألجهزة ياإللكترونة من اإللكترونيي السنوات األخيرة مدفوًعا بمبيعات التجارة ة المتنامي فاإللكترونيمع سوق التجارة  2030

وربما % 00في المتوسط السنوي. ومن المتوقع أن تصل إلى أكثر من  % 30والمالبس ومستحضرات التجميل التي زادت بنحو 

 . (Zawaya, 2021)2025مليار دوالر بحلول عام  13 تتجاوز المبيعات

ة ويحتاج تصنف كدولة نامي السعوديةألن  اإلنترنتفيما يتعلق باعتماد نية الشراء عبر  سعوديفهم سلوك المستهلك ال من المهم

من أجل التحول نحو االقتصاد الرقمي، وتوفر صناعة  السعوديةإلى رفع مستوى االقتصاد باستخدام التحول الرقمي.  وتناضل 

، ؛ لذلكترنتاإلنالتسوق عبر  ة علىاإللكترونيحرك.  ويعتمد الجزء األكبر من التجارة ة أفضل منصة لهذا التاإللكترونيالتجارة 

التسليم  اوقاتتحديات معينة مثل معدل  السعوديةوتواجه  المستهلكين.بين  اإلنترنتمن الضروري تحسين اتجاه الشراء عبر 

اعتماد تكنولوجيا و اإلنترنت.  إن قبول الشراء عبر إلنترنتااالفتقار إلى المعلومات عن سلوك المستهلك فيما يتعلق بالشراء عبر و

قيق هذا ، فال يمكن تحاإلنترنتجديدة مرتبطان ارتباطا وثيقا ببعضهما البعض ألنه إذا حول المستهلكون سلوكهم للشراء إلى 

استخدام لك، يتم إجراء هذه الدراسة بأو تكنولوجيا المعلومات األكثر تحديدا.  لذ الحاسوبأو تكنولوجيا  اإلنترنتالتحول دون قبول 

ثر تركيزا ، في حين أن الدراسات كانت أكاإلنترنتتلك العوامل األكثر ارتباطا بقبول التكنولوجيا والتحالف مع تبني الشراء عبر 

 .الثقة وااللتزام ،اإللكترونيوالفوائد وتصميم الموقع  اإلنترنت، أي مخاطر التسوق عبر اإلنترنتعلى البحث الموجه للتسوق عبر 

نظرية الفعل و (TAM) وإلنجاز هذه المهمة، تم تلخيص العوامل المحددة من النظريات الشهيرة مثل نموذج قبول التكنولوجيا

 (Kasilingam,2020)ويتوقع نموذج قبول التكنولوجيا سلوك الناس فيما يتعلق بقبول تكنولوجيا المعلومات . (TRA)المنطقي 

الستفادة العديد من العوامل المهمة، والتي تعد من الخصائص األساسية الستخدام تكنولوجيا المعلومات، أي ويسلط الضوء على ا

هلكون إلى ، يحتاج المستاإلنترنتعالوة على ذلك، عند التفكير في الشراء عبر  وسهولة االستخدام والمبتكرة الشخصية.المدركة 

، فإن الوعي الشخصي باألمن يعتبر أيضا الهاتف؛ وبالتالي رقمقة البنك ومشاركة معلومات شخصية مثل عنوان المنزل وبطا

المستهلك وعزمه على قبول النظام بعينه.  ومع سلوك تدرس موقف  الفعل المنطقيعامال مؤلما.  ومن ناحية أخرى، فإن نظرية 

خدمنا هذه لوجيا جديدة.  في هذه الدراسة، استذلك، فإن كال النظريتين يعول عليهما في التنبؤ بسلوك المستهلكين نحو اعتماد تكنو

في الشراء لفهم  م، والقدرة على اإلبداع الشخصي، وسهولة االستخداواإلدراكالعوامل األربعة، أي الوعي الشخصي باألمن، 

همية بالغ األ ، تلعب هذه العوامل دورااخربين المستخدمين.  ومن منظور  اإلنترنتمواقف المستهلك والنوايا تجاه الشراء عبر 

ن االقتصاد م عصبيةتمر بالمرحلة ال السعوديةفي  اإلنترنتألن أسواق المستهلك على  اإلنترنتفي تقدم منصات التجزئة على 
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فضال عن  ،اإلنترنتالرقمي، ومن الضروري دراسة آراء المستهلكين حول سهولة االستخدام. ووعيا بأمن نظام الشراء عبر 

 . طوير مواقف ونوايا الشراء عبر اإلنترنتلت دور االبتكارات الشخصية

  .وتمشيا مع هدف هذه الدراسة والفجوات المحددة في الكتابات، اقترحت المسائل البحثية التالية 

  ؟اإلنترنتاألول: كيف تؤثر التكنولوجيا على سلوك المستهلك عند الشراء عبر  السؤال

  ؟اإلنترنتلتنبؤ بسلوك المستهلكين في الشراء عبر الثاني ما مدى أهمية العوامل المحددة ل السؤال

  ؟اإلنترنتالسؤال الثالث: ما العوامل )من بين العوامل المحددة( التي لها تأثير كبير على تطوير نوايا الشراء عبر 

 هداف البحث. أ1.1

دية وشرح العوامل اإلضافية سياق المملكة العربية السعو فيTRAو TAMكما هو موضح أعاله، هناك حاجة حاليًا الستخدام 

لـ للوعي األمني الشخصي واالستفادة المدركة واالبتكار الشخصي وسهوله االستخدام ومن المهم أيًضا معرفة كيف يمكن توسيع 

(. أكبر فائدة تقدمها تقنية Wazzan ،2010في البلدان التي طورت بنية تحتية مادية وتسويق مقيد ) اإلنترنتنطاق التسوق عبر 

. إلنترنتامعلومات لدولة ناشئة مثل المملكة العربية السعودية هي الفرصة لتوسيع وتطوير اقتصادها من خالل التسوق عبر ال

 باإلضافة TRAو TAMفي المملكة العربية السعودية باستخدام  اإلنترنتلذلك، تهدف هذه الدراسة إلى شرح قبول التسوق عبر 

 دركة واالبتكار الشخصي وسهوله االستخدامللوعي األمني الشخصي واالستفادة الم

 أهمية البحث . 2.1

 في المملكة العربية السعودية وكيف أصبح هذا المفهوم أكثر شيوًعا من خالل  اإلنترنتتعرف على نمو التسوق عبر ال

 نموذج قبول التكنولوجيا ونظرية الفعل المنطقي

  البتكار الشخصي وسهوله االستخدام في نمو التسوق عبر المدركة وا واالستفادةلفهم دور الوعي األمني الشخصي

 في المملكة العربية السعودية. اإلنترنت

.  (TRA)نظرية الفعل المنطقي  (TAM) نموذج قبول التكنولوجيامراجعة شاملة لألدب تتضمن  الدراسة إلىباقي هذه  وشملت

  .النتائج والمناقشة اخيراووصف لمنهجية البحث  وايضا

  ة األدب وتطوير الفرضياتمراجع. 2

  (TRA)ونظرية الفعل المنطقي  (TAM) قبول التكنولوجيا نموذج .1.2

، وتوفر تكنولوجيا المعلومات سبال عديدة لتعزيز أداء نظام جاالتوقد أدى التقدم التكنولوجي إلى تحسينات هامة في جميع الم

موذج نعتمادا كبيرا على استعداد المستخدمين وقدرة األنظمة.  يعد معين.  غير أن نتائج األداء الناجمة عن هذه التطورات تعتمد ا

من أكثر النظريات تأثيرا في تفسير قبول المستخدمين ألنظمة المعلومات والتنبؤ به  (TAM) قبول التكنولوجيا

(Wazzan,2017) . 
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ى نوايا المستهلكين في استخدام افتراضات حول العوامل التي تؤثر عل وضع أجليستخدم هذا النموذج على نطاق واسع من  

، (TRA)نظرية الفعل المنطقي من  (TAM) نموذج قبول التكنولوجيا. أسس (Ashokkumar, 2021)تقنيات جديدة وجديدة 

يعتمد إلى حد كبير على  السلوكي ، فإن الموقفنظرية(.  ووفقا لل1405التي تم شرحها في األصل في أعمال فيشبين وأوزان )

أن يكون المستهلكون على قدر كبير من الفائدة وسهولة االستخدام فيما  نموذج قبول التكنولوجياشخصية، ويتوقع المعتقدات ال

يتعلق بالتقنيات الجديدة، والتي تعد سمات ديناميكية في تقبل هذه التقنيات الجديدة للمعلومات من قبل المستخدمين المحتملين 

(Davis, 1989) قبول التكنولوجي، يكون الاألفراد أو مواقفهم تجاه .  عند النظر في سلوكياتTAM   .هو النظرية السائدة

 لخبرة على حد سواءاو عديمي ابنشاط كبير في التنبؤ بسلوكيات المستهلكين ذوي الخبرة  TAMوعالوة على ذلك، يعمل 

لوصف الكيفية التي ل المنطقي نظرية الفع.  وقد اقترحت (Taylor & Todd, 1995)كمحددات لنوايا الشراء الخاصة بهم 

 . (Johnson, 2005)يؤدي بها المستهلك إلى سلوك شراء معين.  وتدعي الهيئة أن النوايا متوقعة من قبل المستهلك 

 Personal Security Awareness الشخصيمني األالوعي . 2.2

يانات آمن لتوصيل الب اإلنترنتمستخدمون أن ن هو الدرجة التي يقبل بها المستهلكون أو الايُفترض أن الوعي الشخصي باألم

يعتبر مفهوم األمان سمة أساسية للشراء عبر  العميل،من منظور . (Ling et al., 2010)الشخصية والمالية ألغراض المعاملة 

شراء السلع لة تتطلب مشاركة معلومات حساسة ومحفوفة بالمخاطر مثل تفاصيل بطاقة االئتمان اإللكترونيألن التجارة  اإلنترنت

فإن األمان المتصور له التأثير األكثر أهمية على مواقف المستهلكين ونواياهم تجاه  لذلك،. (Ladhari,2009)أو الخدمات 

ميل تزداد نوايا الع ،اإلنترنت. عندما يشعر العميل بمزيد من األمان في إجراء عملية شراء عبر اإلنترنتعمليات الشراء عبر 

 . وعليه تقترح الفرضيات التالية:اإلنترنتالتجاه الشراء عبر 

 .اإلنترنتيرتبط الوعي الشخصي باألمان ارتباطًا إيجابيًا بنيّة الشراء عبر  1Aالفرضية 

 .اإلنترنتتجاه الشراء عبر  السلوكي قفهيرتبط الوعي الشخصي باألمان بشكل إيجابي بمو 2Aالفرضية 

اء من خالل المواقف تجاه الشر اإلنترنتاطًا إيجابيًا بنيّة الشراء عبر يرتبط الوعي الشخصي باألمان ارتب 3Aالفرضية 

 .اإلنترنتعبر 

 Perceived Usefulness مدركةال ستفادةاال .3.2

على قبول المستهلكين للتقنيات أو األنظمة الجديدة باعتبارها أكثر مالءمة مقارنة بالنظام السابق االستفادة المدركة تعتمد 

(Taylor & Todd, 1995) أن العميل يشعر أن موقع الويب فعال االستفادة المدركة  رفتع ،اإلنترنت. في التسوق عبر

مفيد  نترنتاإلعندما يشعر المستهلكون أن التسوق عبر  ذلك،. عالوة على اإلنترنتللغاية لشراء البضائع من خالل منصة عبر 

. إلنترنتاتؤثر على نوايا المستهلكين ومواقفهم تجاه الشراء عبر كة االستفادة المدرفإن هذه  لهم،جًدا في توفير وقت التسوق 

 لذلك تقترح الفرضيات التالية:

 .اإلنترنتبشكل إيجابي بنيّة الشراء عبر االستفادة المدركة ترتبط  1Bالفرضية 

 .اإلنترنتبشكل إيجابي بالمواقف تجاه الشراء عبر االستفادة المدركة ترتبط  2Bالفرضية 
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اه الشراء عبر تج السلوكي موقفهمن خالل  اإلنترنتبشكل إيجابي بنيّة الشراء عبر االستفادة المدركة ترتبط  3B الفرضية

 .اإلنترنت

 Personal Innovation الشخصي بتكار. اال4.2

بيًرا لتطبيق هذه كاالبتكار الشخصي سلوك المستهلكين الذين يظهرون استعداًدا لتبني تقنيات جديدة والذين يولون اهتماًما  عرفي

تمت مناقشة االبتكار باعتباره  السابقة،. في الدراسات (Broekhuizen & Huizingh, 2009)الرغبة مع المواقف المعرفية 

والتي  -بناء شخصية من حيث سلوك المستهلك. هذا يعني أن االبتكار يعتمد بشكل كبير على تجارب األفراد في تبني أشياء جديدة 

فإن نواياه تجاه  للغاية،إذا كان الشخص مبتكًرا  وبالتالي،. (Chao et al., 2012)أو النية نمط الحياة، أو  كنولوجيا،بالتقد تتعلق 

ونية  ،ترنتاإلنوالمواقف تجاه الشراء عبر  الشخصي،هناك ارتباطات معروفة بين االبتكار  وبالمثل،تبني التكنولوجيا عالية. 

 بير عن هذه العالقة في الفرضيات التالية:ويتم التع ،اإلنترنتالشراء عبر 

 .اإلنترنتيرتبط االبتكار الشخصي بشكل إيجابي بنيّة الشراء عبر  C1الفرضية 

 .اإلنترنتتجاه الشراء عبر  مواقفهيرتبط االبتكار الشخصي بشكل إيجابي ب 2Cالفرضية 

جاه الشراء تالسلوكي  موقفهمن خالل  نترنتاإليرتبط االبتكار الشخصي بشكل إيجابي بنيّة الشراء عبر  3Cالفرضية 

 .اإلنترنتعبر 

  Perceived Ease Of Useاالستخدام سهولة  .5.2

ًدا سلوكيات الفرد الذي يعتقد أن أي تقنية جديدة ستتطلب جه االستخدام إلىتشير سهولة  ،التكنولوجيانموذج قبول باإلشارة إلى 

توقعات المستهلكين للعثور ب عرففإن سهولة االستخدام ت وبالمثل،. (Davis, 1989) المنتجاتأو  أقل من التكرارات السابقة

 تشير سهولة االستخدام فإنها للبحث،على معلومات أو منتجات محددة دون بذل جهد إضافي وتتطلب أقل قدر من الوقت. وفقًا 

دي إلى وبالتالي يؤ نسبيًا،بجهد ضئيل إلى أن المستهلك يعتقد أنه سيحصل على قدر كبير من المعلومات حول شراء السلع 

يُنظر إلى سهولة االستخدام أيًضا على أنها أسهل طريقة  ذلك،. عالوة على اإلنترنتشراء عبر المستويات رضا تعزز نوايا 

فر وشروط اواالستفادة من التحليل المقارن من خالل تقييم المنتجات المماثلة وفقًا للسعر والتو اإلنترنتللعثور على السلع عبر 

الشراء  االستخدام فينستنتج أن سهولة  لذلك،. (Broekhuizen & Huizingh,2009)الدفع وسياسات التسليم واإلرجاع 

 مع الفرضيات التالية: اإلنترنتالمستهلكين ونواياهم تجاه الشراء عبر  واقفترتبط ارتباطًا إيجابيًا بم

 .اإلنترنتا بنيّة الشراء عبر إيجابيً يرتبط ترتبط سهولة االستخدام  1Dالفرضية 

 اإلنترنتتجاه الشراء عبر  موفقه من خاللبشكل إيجابي  يرتبطترتبط سهولة االستخدام  2Dالفرضية 

جاه الشراء تالسلوكي من خالل موقفه  اإلنترنتترتبط سهولة االستخدام ارتباطًا إيجابيًا بنيّة الشراء عبر  D3الفرضية 

 اإلنترنتعبر 
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C1 

D1 

E1 

A3, B3, C3,D3 

 Attitude Toward Online Purchasing اإلنترنتالشراء عبر السلوكي  فموقال. 6.2

موذج قبول ن قبول أي تقنية من قبل المستهلكين. يوضح عندمهم  كمؤشر اإلنترنتالشراء عبر السلوكي موقف اللقد تم تحديد 

ام يدة تتأثر بشدة بمواقفهم تجاه استخدنوايا المستخدمين تجاه التقنيات أو األنظمة الجدو الموقف السلوكيأن  TAM التكنولوجيا

بنت ؛ 2022اسعد ، ؛ ,2022فرغلي  ؛2021، حفنيسابقة ). حسب دراسات (Cappellesso & Thomé 2019) التكنولوجيا

الشراء اه تج السلوكي من خالل موقفهإلى حد كبير على قبول  اإلنترنتتستند نية الشراء عبر Lee, 2003)  ؛2014عبدالعزيز ،

 يتم اقتراح الفرضية التالية: وبالتالي،. نترنتاإلعبر 

 .اإلنترنتارتباطًا إيجابيًا بنيّة الشراء عبر  اإلنترنتتجاه الشراء عبر  الموقف السلوكي يرتبط 1Eالفرضية 

 ،شخصيالالوعي  -وتصفها كمتغيرات مستقلة  اإلنترنتتركز هذه الدراسة على أربعة عوامل لسلوك الشراء عبر  النهاية،في 

وسهولة االستخدام. نقوم بتقييم التأثير المباشر لهذه العوامل على نوايا المستهلكين  الشخصي،واالبتكار  المدركة، واالستفادة

)متغير  إلنترنتاتجاه الشراء عبر  الموقف السلوكيباإلضافة إلى التأثيرات الوسيطة عبر  (،)المتغير التابع اإلنترنتللشراء عبر 

 نموذج البحث المقترح للدراسة.يوضح 1وسيط(. شكل

 

 

 

 

 

 

 

 

 الطرق. 3

 جمع البيانات وأخذ العينات. 1.3

ماد استبيانات . تم اعتاإلنترنتبالنسبة لهذه الدراسة، تم استخدام تقنية أخذ عينات مالئمة لجمع البيانات من خالل طريقة مسح عبر 

جودة وتم قياسها على مقياس ليكرت المكون من خمس نقاط واختبارها مسبقًا للتأكد من أن الصياغة المسح من األدبيات المو

 . اإلنترنتاستبيان عبر  353والهيكل والشكل كانت مناسبة لهذه الدراسة. قامت الدراسة على 

PAS االبتكار

 الشخصي 

PU  االستفادة

 المدركة 

PI االبتكار

 الشخصي 

PEU  سهوله

 االستخدام

AT السلوكي موقفال 

 الشراء عبر االنترنت

IT  نية

الشراء عبر 

 االنترنت

A1 

B1 
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 بناء القياس والتحليل .2.3

. تاإلنترنمتغيرات لقياس سلوكيات المستهلك تجاه الشراء عبر  ست تم استخدام (،1لهذه الدراسة )الشكل للنموذج المقترحوفقًا 

واالبتكار  (،PU) ستفادة المدركةواال (،PASمتغيرات كمتغيرات مستقلة: الوعي الشخصي باألمن ) أربعتم تحديد  الغرض،لهذا 

أي نية الشراء عبر  تابع،تغير تم تعيين متغير واحد كم ذلك،(. عالوة على PEUوسهولة االستخدام المدركة ) (،PIالشخصي )

( بمثابة المتغير الوسيط لهذه الدراسة. تم تطوير استبيان AT) اإلنترنتتجاه الشراء عبر  الموقف السلوكيوكانت  (،IT) اإلنترنت

م ت واعتماد التكنولوجيا. اإلنترنتمن خالل مراجعة األدبيات حول سلوك المستهلك تجاه الشراء عبر  اإلنترنتاستطالع عبر 

 (السابقةسات والنية من الدرا السلوكي بما في ذلك الموقف الفعل المنطقي ونظرية نموذج قبول التكنولوجيا اعتماد سلسلة من أسئلة

يعتمد على أربعة عناصر واستندت نية  اإلنترنتتجاه الشراء عبر  السلوكي حيث كان الموقف ،)2022، ؛ اسعد2022 فرغلي

 ,.Zhang al, etc) أيًضا إلى أربعة عناصر. يتكون الوعي الشخصي باألمن من خمسة أسئلة تم تبنيها من اإلنترنتالشراء عبر 

Mcknight) تم قياس اإلبداع الشخصي  ،(Lu,2006)باستخدام ثالثة عناصر مقتبسة من  االستفادة المدركةتم قياس  ،(2018

,2001)Chervany&   2021تخدام من خمسة عناصر وتألفت سهولة االس أسئلة،باستخدام ستة)et al.,(Wen  من منظور .

كان هناك أربعة أسئلة تتعلق بالعمر والجنس ومستوى التعليم والعناصر التي يشتريها المستجيبون بشكل متكرر  ديموغرافي،

( 1شدة ) أوافق ب. تم قياس متغيرات البناء باستخدام مقياس ليكرت المكون من خمس نقاط مع درجات تتراوح من الاإلنترنتعبر 

. تم تقييم البيانات من خالل التحليل AMOSو SPSS(. تم ترميز البيانات وإدخالها في البرنامج اإلحصائي 5إلى موافق بشدة )

واختبار كايزر وماير واختبار الصدق والثبات  والموثوقية،اإلحصائي باستخدام اختبارات الديموغرافية والوصفية واالرتباط 

 .Structural Equation Modeling (SEM) باإلضافة إلى نمذجة المعادلة الهيكلية (،KMOوأولكين )

 . النتائج والمناقشة4

 الخصائص الديموغرافية. 1.4

 رركأربعة أسئلة ديموغرافية حول العمر والجنس ومستوى التعليم والعناصر التي يشتريها بشكل متم طرح  الدراسة،في هذه 

 11من إجمالي العينة( من المستجيبين الذين تتراوح أعمارهم بين  ٪50تألفت أكبر فئة عمرية ) العمرية،. في الفئة اإلنترنتعبر 

 ٪10و عاًما، 11في الفئة العمرية. أقل من  ٪15و عاًما، 40و 30في الفئة العمرية  ٪20يليهم ترتيب تنازلي بنسبة  عاًما، 24و

 هفي هذه الدراسة ناضج عينةمما يشير إلى أن ال أكثر،عاًما أو  50لعمرية من في الفئة ا ٪5و عاًما، 50و 41في الفئة العمرية 

إناث. فيما يتعلق  ٪32.4ومن المستجيبين ذكور  ٪01كان  بالجنس،بدرجة كافية في العمر لفهم الدراسة الجارية. فيما يتعلق 

أنهم حاصلون على درجة  ٪24.4ادعى و الماجستير،من المشاركين بالحصول على درجة  ٪50.1أفاد  التعليم،بمستويات 

من أفراد العينة حاصلون على درجة الدكتوراه. فيما يتعلق بفئات العناصر التي  ٪4. 5و اقل،ثانوية او  ٪13.0و البكالوريوس،

من  ٪23.5واستخدم  ،اإلنترنتمن المستجيبين في التسوق العام عبر  ٪50شارك  ،اإلنترنتتم شراؤها بشكل متكرر عبر 

بأخرى.  ٪1وأفاد  السفر،لحجز  اإلنترنتباستخدام الشراء عبر  ٪13وأفاد  المطاعم،لطلبات  اإلنترنتاركين الشراء عبر المش

( أن ملف تعريف المستجيب كاٍف ألن الفئة العمرية من المرجح أن تقبل تبني تقنيات 2تظهر الخصائص الديموغرافية )جدول

 .السلوكي وموقفه اإلنترنتمالءمة لفهم نية الشراء عبر  جديدة والخلفية التعليمية هي أيًضا أكثر
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 عامل فئة تكرار )٪( العدد

  11تحت  15 53

100 50 11-24  

 40-30 20 00 سن

35 10 41-50 

 50فوق  5 11

 جنس ذكر 00.1 230

 أنثى 32.4 110

  الثانوية 13.0 44

 درجة البكالوريوس 24.4 10 تعليم

 تيرماجيس 50.1 141

 دكتوراه 5.4 22

  السفر 13 44

 المطاعم 23.5 12 شراء عبر اإلنترنت

 التسوق 50 140

 آخري 1 31

 

 الديموغرافيةالخصائص  .2الجدول 

 

 التحليل الوصفي واالرتباط .2.4

ين المتغيرات عالقات بوتصف تحليالت االرتباط ال (،يالمعيار يشرح التحليل الوصفي السمات اإلحصائية للبيانات )االنحراف

 التحليالت الوصفية واالرتباطية للدراسة الحالية. وضحي 3لجدول وفقًا لقيمة األهمية. ا

 

 االنحراف المعياري .3الجدول 
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 الصدق والثبات اختبار. 3.4

العامل من  قياسو ،Cronbach Alpha كورنباخ معامل الفاان  وحيث SPSSللبيانات عبر  تحليل الصدق والثباتتم إجراء 

ياس ، تراوحت ق4 . كما هو مبين في الجدول(KMOكايزر وماير وأولكين ) االساسي، واختبارتحليل العنصر خالل طريقة 

 0.140إلى  0.030بين  20لجميع العناصر الـ معامل الفا كورنباخ ( وكانت قيم 0.4)أكبر من  0.145إلى  0.501من  التحمل

وكان متوسط  0.0( للمتغيرات أكبر من CR) Composite Reliabilityوثوقية. كانت قيم مما يدل على الم (،0.0)أكبر من 

 مما يلبي المعايير إلثبات صحة التقارب.  ،0.5( أكبر من AVE) Average Variance Extractedالتباين 

 الثبات والصدق. 4جدول ال

 اختبار النموذج. 4.4

مدى مالءمة النموذج واختبار الفرضيات. يشار إلى قيم لياقة النموذج في  لقياس AMOS 26تم استخدام  الدراسة،في هذه 

)أقل من  0.044( كان RMSEA) Root Mean Square Error Of Approximation. كشفت النتائج أن 5 الجدول

يم . الققبول النموذج مما يظهر (،0.050)أقل من  0.045( كان RMR) Root Mean Square Residualوأن  (،0.000

 النموذج. قبولمؤشرات إلى التشير  لذلك،. 0.40األخرى أعلى من القيمة المقبولة البالغة 
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 اختبار النموذج. 5جدول 

 االنحدار تحليل .5.4

طية المتعددة تم إجراء تحليل العالقة الخ االنحدار،تم فحص تحليالت االنحدار لتحليل نتائج الفرضية المقترحة. قبل فحص تحليل 

. 0 ( وطريقة مستوى التسامح الواردة في الجدولVIF) Variance Inflation Factor اختبار عامل تضخم التباين باستخدام

ومستوى التسامح  VIF. كانت نتائج 0.1وقيمة مستوى التسامح أكبر من  10أصغر من  VIFيجب أن تكون قيمة  لألدبيات،وفقًا 

 لذلك، ؛0.10وكان مستوى التحمل أقل من  10أعلى من  VIFتم العثور على قيمة حيث لم ي المقبولة،لهذه الدراسة أقل من القيمة 

 نستنتج أن هذه الدراسة ليس لها مشكلة مع الخطية المتعددة. يتم عرض النتائج التفصيلية لتحليل االنحدار في القسم الفرعي التالي.

 التأثيرات المباشرة .1.5.4

( للتعبير عن تأثير العوامل المحددة للوعي 1)راجع الشكل The Direct Regression Analysis تحليل االنحدار المباشر

 ( والموقفA1، B1، C1، D1وسهولة االستخدام على النية ) الشخصي،واالبتكار  المدركة،واالستفادة  لألمن،الشخصي 

للتحقق من صحة النموذج  (E1على النية ) السلوكي ( ، على التوالي ، وكذلك تأثير الموقف A2، B2، C2  ،D2) السلوكي

( كان له تأثير إيجابي وهام على نية التسوق عبر 0)جدول 1Dو 1Cو 1Bو A1المقترح باستخدام نموذج المعادلة الهيكلية. نتائج 

ر يتعتبر سهولة االستخدام هي العامل األكثر أهمية بالنسبة للمستهلك لتطو تحديدها،. من بين العوامل األربعة التي تم اإلنترنت

أكثر مالءمة من حيث  اإلنترنتمما يشير إلى أن المستهلك يعتبر الشراء عبر =β = 0.381, p) )*** اإلنترنتنية الشراء عبر 

هل يحتاج تجار التجزئة إلى تطوير نظام أساسي س لذلك،. اإلنترنتمقارنة بالمتجر غير المتصل ب اإللكترونياالستخدام الموقع 

مة مهمة ساالستفادة المدركة تعتبر  ذلك،. عالوة على اإلنترنتنية المستهلك تجاه متجرهم عبر  يادةزل اإلنترنتاالستخدام عبر 

مفيد ألنه  اإلنترنتيتوقع المستهلكون أن الشراء عبر  ثم، ( ومنβ = 0.220, p**=)* اإلنترنتأخرى لتطوير نية الشراء عبر 

 المتجر.الق إغ اوال توجد قيود على فتح و التنوع،والمزيد من  والراحة، لة،بسهويوفر العديد من الفوائد مثل مقارنة أسعار المنتج 

يمكن الحصول على هذه الفوائد ببضع نقرات إلكترونية في المنزل أو المكتب أو حتى في أي مكان وفي أي وقت. العوامل 

لها تأثير إيجابي وهام ) =β، ***p= 0.151والوعي الشخصي باألمان )( β، ***= p =0.103االبتكار الشخصي ) المتبقية،

منخفض  والتعلم معرفةال. قيمة معامل االبتكار الشخصي أقل مقارنة بسهولة االستخدام ألن معدل اإلنترنتعلى نية الشراء عبر 

تخدام ي االسفلتطوير منصة أقل تعقيًدا  اإلنترنتعبر  للتجارفرصة  همثل هذتوقد يكون المستهلك متردًدا في تبني التكنولوجيا. 

وتشجيع المستهلكين على اعتماد النظام من خالل توفير حمالت تسويقية فعالة. عالوة على ذلك، يهتم المستهلك  اإلنترنتعلى 

مثل عنوان  اإلنترنتأيًضا بالمسائل المتعلقة باألمان ألن المستهلك يحتاج إلى تقديم معلومات حساسة أثناء شراء المنتجات عبر 

ل أداة إلى معالجة اآلثار المتعلقة باألمان وتوفير أفض اإلنترنتتجار عبر اليحتاج  لذلك،البطاقة المصرفية. الشحن ورقم الهاتف و

اقترحته  الذي اإلنترنتتجاه الشراء عبر  الموقف السلوكيلتأمين خصوصية المستهلك مع تجنب االحتيال واألضرار. لتحديد 

 .الموقف السلوكي منترتبط بشكل إيجابي  املالعونفس  (،0 )الجدول D2و C2و B2و A2الفرضيات 
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كونها أكثر قيمة نسبيًا لتطوير  =β=، ***(p 0.402)االستفادة المدركة مثل  (،5 اقترحت النتائج حقائق مثيرة لالهتمام )الجدول 

بر ني التسوق عمما يشير إلى أن الفائدة تؤثر على المواقف تجاه تب أخرى،من بين عوامل  اإلنترنتتجاه  السلوكي الموقف

 السلوكي ( عامالً حاسماً آخر لتطوير الموقف=β، ***p= 0.304يعتبر الوعي الشخصي باألمان ) أخرى،. من ناحية اإلنترنت

الوة على . عاإلنترنتمما يشير إلى أن المستهلكين على استعداد لقبول نظام الشراء عبر  ،اإلنترنتتجاه عمليات الشراء عبر 

إيجابية وهامة في تشكيل  ( آثاًرا=β، 0.002 p= 0.140)البتكار الشخصي ( اβ، ***p=0.250الستخدام )اتعتبر سهولة  ذلك،

هل س اإلنترنت طريق الشراء عنمما يشير إلى أن المستهلكين يفهمون أيًضا  ،اإلنترنتتجاه الشراء عبر  الموقف السلوكي

 E1اح من خالل اقتر اإلنترنتونية للشراء عبر  الموقف السلوكيين العالقة بان هذه الدراسة أيًضا  شيرت ذلك،االستخدام. ومع 

 .اإلنترنتله تأثير إيجابي وهام على نية الشراء عبر ( =β، ***p= 0.452) السلوكيموقف الأن  إلى

 

 اختبار الفرضيات المباشرة .6لجدول ا

 سيطتأثيرات الو .2.5.4

تم اختبار التأثيرات المباشرة بدون وسيط  (،1 )راجع الشكل 3Dو 3Cو B3و A3فرضيات المقترحة ال وساطةلفحص تأثيرات 

. تظهر النتائج أن جميع العوامل المحددة لها تأثير إيجابي وهام على نية AMOSوالتأثيرات غير المباشرة مع الوسيط باستخدام 

تأثير غير مباشر من العوامل  رأكثاالستفادة المدركة جدت حيث و، 0 مع وجود الوسيط. من الجدول اإلنترنتالشراء عبر 

مما يشير إلى  ،0.424أكبر تأثير إجمالي قدره  لمدركةالالستفادة كان  وبالتالي،. اإلنترنتعلى نية الشراء عبر  0.251 االخرى

ء عبر امما يشكل مواقف المستهلكين ويؤدي إلى نية الشر للغاية،مفيدة  اإلنترنتأن المستهلكين يعتقدون أن عمليات الشراء عبر 

تأثير  0.111مع وجود  ،اإلنترنتيعد االبتكار الشخصي أيًضا عامالً مهًما في قبول التسوق عبر  ذلك،. عالوة على اإلنترنت

مما أوضح أن المستهلكين يعتبرون مبتكرين من حيث استخدام تكنولوجيا المعلومات وقد طوروا  ،كليتأثير  0.334وغير مباشر 

. تعتبر سهولة االستخدام والوعي الشخصي باألمان من العوامل المهمة عند قياس النية من خالل نترنتاإلالنية نحو الشراء عبر 

مما يشير إلى أن المستهلكين يفكرون في  التوالي،على  ،0.305و 0.331والتأثير الكلي هو  ،اإلنترنتالمواقف تجاه الشراء عبر 

هذه العوامل  يًرا،أخبشكل مباشر وغير مباشر.  اإلنترنتر على نية الشراء عبر سهولة االستخدام والمسائل المتعلقة باألمان للتأثي

 كوسيط. اإلنترنتتجاه الشراء عبر السلوكي  مع الموقف اإلنترنتلها تأثير إيجابي وهام على نية الشراء عبر 
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 فرضيات الغير مباشرهاختبار ال .7ل الجدو

 . االستنتاجات5

ستفادة واال باألمان،الوعي الشخصي  - اإلنترنتمل مهمة تؤثر على سلوك المستهلك تجاه الشراء عبر يحدد هذا البحث أربعة عوا

من  رنتاإلنتترتبط بشكل إيجابي بنيّة الشراء عبر حيث ان جميع العوامل وسهولة االستخدام  الشخصي،واالبتكار  المدركة،

هذه النتائج إلى  المنطقي. تشير فعللى نموذج قبول التكنولوجيا ونظرية ال. تستند هذه العوامل إوالغير مباشرمباشر التأثير الخالل 

. يكشف هذا البحث عن اهتمامات المستهلكين من حيث نواياهم ومواقفهم تجاه اإلنترنتأن المستهلكين يتأثرون بفوائد الشراء عبر 

ات التسوق المنطقي في التنبؤ بسلوكي فعلونظرية النموذج قبول التكنولوجيا ان أيًضا  . تشير هذه الدراسةاإلنترنتالتسوق عبر 

للمستهلكين بقدر ما تُظهر نتائج هذه الدراسة أن المستهلكين ينجذبون بشدة إلى تبني التغييرات التكنولوجية لتحسين  اإلنترنتعبر 

توصلنا إليها  . النتائج التيرنتاإلنتأصبحت أساليب التسوق التقليدية أقل مالءمة من التسوق عبر  التكنولوجيا،نمط حياتهم. مع 

ة باستخدام نموذج قبول التكنولوجيا ونظري اإلنترنتتوسع هذه الدراسة فهمنا لنية الشراء عبر  أوالً،لها آثار مهمة على النظرية. 

لوعي ا -األدبيات الموجودة من خالل النظر في أربعة عوامل رئيسية  توسيع في الحالييدعم البحث  ثانيًا،المنطقي. الفعل 

)مع  نترنتاإلمباشرة( والمواقف تجاه التسوق عبر التأثيرات ال)مع  الشخصي،واالبتكار  المدركة،واالستفادة  باألمن،الشخصي 

السابق هذه المحددات في تقييم سلوك المستهلك باستخدام هذه  االبحاث صفتلم  السعودية،غير مباشرة(. في سياق التأثيرات ال

العتماد المستهلك للتطورات التكنولوجية التي تتبع نموذج قبول التكنولوجيا. من  ضروريةالعوامل هذه  النظريات. نستنتج أن

تشير  (،TRAو TAM)ونظرية الفعل المنطقي  نموذج قبول التكنولوجيا خالل الجمع بين النظريات األساسية لهذه الدراسة

جاه التكنولوجيا. من ت سلوك المستهلكلديهما قوة تفسيرية في تقييم نطقي الفعل الم ونظرية نموذج قبول التكنولوجيا نتائجنا إلى أن

استجابة ب وحيث توصي هذه الدراسة اإلنترنتشراء عبر للسلوك المستهلك  أيضا المفاهيم األساسية في اخرى، وتوضحوجهة 

كيات العوامل الرئيسية األربعة لسلو من خالل مراعاة اإلنترنتلتحسين منصات الشراء عبر  اإلنترنتتجار عبر الأكبر من جانب 

يجب على  ليوم،افي بيئة األعمال التنافسية والقائمة على التكنولوجيا  ذلك،. عالوة على اإلنترنتالمستهلك في سياق الشراء عبر 

 أوالً،قيود. للتلبية االحتياجات المتطورة للمستهلكين. هذه الدراسة لديها بعض ا اإلنترنتبيع عبر الالمؤسسات تطوير منصات 

إنشاء هذه الدراسة بناًء  تم ثانيًا،. اإلنترنتعبر  االستبياناستند جمع البيانات إلى  العينات،فيما يتعلق بتقنيات جمع البيانات وأخذ 

 على مناهج مقطعية تعتمد على الوقت.
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 . التوصيات 6

  اإلنترنتح عادات تصف المثال،على سبيل  ،اإلنترنتيجب تحليل العوامل األخرى التي تؤثر على سلوك المستهلك عبر، 

 والمواقف.  ،اإلنترنتونوايا الشراء عبر  ،اإلنترنتواإلعالنات عبر  الجنسين،واالختالفات بين 

  ة وذلكرونياإللكتفي المواقع  سهوله في االستخدام والمقارنة بين المنتجات أكثرة ان تكون اإللكترونيالبد من المتاجر 

 اظ على العمالء القدامى واكتساب عمالء جدد.للمساهمة في الحف

  اإللكترونيالقدرة التنافسية للتسوق  زيادةة تسهم في اإللكترونيالعمل على ابتكار خدمات للمواقع 

  ؛ ةلكترونياإل، مما شكل عائقا أمام نجاح التجارة اإلنترنتال تزال سلوكيات المستهلك السعودي تواجه تخوفا من استخدام

 لرورة نشر توعية للمجتمع من اخطار الغش واالحتيالذا ينصح بض

  من خالل الردود السريعة على  عمالء،على العناية بخدمة  اإللكترونييجب حرص المتجر  ذلك،باإلضافة إلى

ين ضمان الثقة بوجود كما يجب عليهم  لهم،استفساراتهم ومتطلباتهم باإلضافة إلى حرص لوجود طرق دفع مختلفة 

 خالل وضع سياسات الخصوصية. المستهلكين من
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 ملخص البحث

الدراسة الحالية الى التعرف على دور اللغة العربية في بناء الهوية الوطنية وتعزيز القيم لطفل الروضة والعالقة بين  هدفت 

ال تقتصر على  والتي ،أبنائهاالتي تربط بين  واألواصرمجموعة من القيم  لهافأي أمة  لطفل الروضةاللغة والهوية الوطنية  

الضعف اللغوي  إذعامل مؤثر على الهوية  أكيرجانب دون اآلخر من عناصر الهوية الوطنية ولهذا يمكن أن تعد اللغة العربية 

وتأتي أهمية الدراسة انه واستقالله ذوبان الهوية والقيم تدريجيا وانقطاع الصلة الرابطة التي توحد المجتمع وتحقق كي إلىيؤدي 

ة فكر وقيم أبنائها وفي معاني الهوية لعلى أن اللغة العربية هي وعاء الفكر ومستودع القيم واضعافها يؤدي الى بلب كيداالحالية تأ

وأهمية بناء وتطوير سلوكياته بتنمية القيم  حيث أن مرحلة الطفولة مرحلة تأسيس للقيم والهوية الوطنية والمواطنة الصالحة

وتوصلت الى مجموعة من النتائج أهمها  استخدمت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي .الروضةوالمفاهيم الخاصة بالهوية لطفل 

المحافظة على الهوية الوطنية والمحافظة على اللغة  المدرسة، ضرورةأن تبدأ تنمية قيم المواطنة لدى األطفال من سن ما فبل 

على ما توصلت  اء  نوب العربية.ع مناهج الطفولة التي تعلم اللغة تنو ،تعزيز الهوية الوطنية عبر مناهج اللغة العربية ،العربية

ربط المناهج ، فعاليات التي تعلم اللغة العربيةاالكثار من األنشطة وال :ائج يمكن تقديم التوصيات التاليةاليه الدراسة الحالية من نت

  ة.المحافظة على اللغة العربي ضرورةتعلم أطفالنا ، بحياة الطفل وتعزيز القيم
 

 الروضة الوطنية، طفلتعزيز القيم والهوية ، العربية اللغة المفتاحية:الكلمات  
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The Role of the Arabic Language in Reinforcing the Values and National Identity of the 

Kindergarten Child 

 

Abstract 

The research aims to reveal the role of the Arabic language in reinforcing the values and national 

identity of the kindergarten child. Any nation has a set of values and bonds that bind its children, 

and which are not limited to one aspect without the other of the elements of national identity. For 

this reason, the Arabic language can be considered the biggest factor affecting identity, as 

linguistic weakness leads to the gradual disappearance of identity and values and the rupture of 

the link that unites society and achieves its entity and independence. The study aimed to identify 

the role of the Arabic language in strengthening the values and national identity of the 

kindergarten child. The study followed the descriptive-analytical method, and it has reached 

several results, including the development of citizenship values in children should start from 

preschool age,  the necessity of preserving the national identity and the Arabic language, and 

strengthening national identity through Arabic language curricula. Diversity of childhood 

curricula that teach the Arabic language. Based on the findings of the current study, the 

following recommendations can be made; lots of activities and events that teach the Arabic 

language, linking the curricula to the life of the child and promoting values, and our children 

learned the necessity of preserving the Arabic language. 

Keywords: Arabic language, promotion of national values and identity, kindergarten child 

 

 

 المقدمة. 1

  العربيةأهمية اللغة 

[، وقال تعالى: )َوَكَذلَِك أَنَزْلنَاهُ قُْرآن ا َعَربِي ًّا( ]طه: 2لغة القرآن: قال تعالى: )إِنَّا أَنَزْلنَاهُ قُْرآن ا َعَربِي ًّا لََعلَُّكْم تَْعقِلُوَن( ]يوسف: 

وُح اأْلَِميُن * َعلَى قَْلبَِك لِتَُكوَن ِمْن 111 [، 191-191اْلُمنِذِرين * بِلَِساٍن َعَربِيٍّ ُمبِيٍن( ]الشعراء: [، وقال تعالى: )نََزَل بِِه الرُّ

لَْت آيَاتُهُ قُْرآن ا َعَربِي ًّا لِقَْوٍم يَْعلَُموَن( ]فصلت:  [، وقال تعالى: )إِنَّا َجَعْلنَاهُ قُْرآن ا َعَربِي ًّا لََعلَُّكْم تَْعقِلُوَن( 1وقال تعالى: )ِكتَاٌب فُصِّ

ٍٍ لََّعلَّهُْم ى: )َولَقَْد َضَرْبنَا لِلنَّاِس فِي هََذا اْلقُْرآِن ِمن ُكلِّ َمثٍَل لََّعلَّهُْم يَتََذكَُّروَن * قُرآن ا َعَربِيًّ ا َغْيرَ [. وقال تعال1]الزخرف:   ِذي ِعَو

 .[22 -22]الزمر:  يَتَّقُوَن(
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ولهذا البعد  مقدس،المطهرة وهي لغة العبادة لهذا فهي ذات بعد اللغة العربية لها أهمية عظمى لكونها لغة القرآن الكريم والسنة  

العربية مكونا أساسيا في  تعد اللغة عظمتها، العربية عرففمن اطلع على اللغة  وبفائها.أثره في الحفاظ على اللغة العربية 

رفة والقدرات والمهارات المكتسبة التي تعزيز القيم وبنية الهوية الوطنية ألي مجتمع من المجتمعات. اللغة العربية جوهر المع

 اربية ركنا أساسيفالع والعروبة،بها يستطيع الطفل المحافظة على تراث أمته ومجد الوطن  ،والتعبيرتساعد الطفل على التفكير 

ووسيلة للتعبير عن المشاعر  يدتهفهي أداة للطفل للتعرف على مبادئ دينية وعق واإلسالمية،في بناء الشخصية العربية 

هي  األخرى فاللغةواللغة هي أهم ما يميز أمة عن غيرها من األمم  لديه،أنها وعاء التفكير  إضافة إلى والحاجات، واألحاسيس

 بالهوية،فاالهتمام باللغة مؤشر من مؤشرات االهتمام مصداق الهوية ووعاء الثقافة ومرآة النهضة واالنتماء 

كما أن للغة العربية دور في تنمية الوعي لدى الطفل ليعتز بهويته وقيمه ويستوعب تاريخ أمته لتتكون شخصيته وهويته 

وأهمية الطفل في المجتمع واضحة فهو اللبنة المقومة لبناء  قيمه،اللغوي السليم يكفل للطفل هويته ويعزز  فاالرتقاء العربية،

لذا يجب توفير البيئة وترسيخ سلوكياته مجتمع يتوقف على مدى اهتمامه باألطفال ورعايتهم وثروة األمة ومستقبل أي المجتمع 

 في هذه المرحلة بتربيته على المواطنة وتأسيس القيم.
 

 الدراسة:مشكلة . 1.1 

 القيم والهويةتتمثل مشكلة الدراسة الحالية في الربط بين اللغة العربية وتعزيز القيم والمواطنة ودور اللغة العربية في تعزيز 

اهر سلوكية ناتجة من ظالوطنية في نفوس األطفال خاصة في ظل التحديات والتغيرات المجتمعية المتسارعة التي أظهرت م

اللغة العربية في غرس قيم تمع من تغيرات ومن هنا جاءت الدراسة الحالية لتوضيح دور تأثير قيمهم بما يحدث في المج

 .المواطنة في نفوس األطفال لما لها من أهمية في تماسك المجتمع وترابطه
 

  -الدراسة: أهداف . 2.1

 اآلتي:التعرف على  تهدف الدراسة الحالية الى

 .بيان المقصود بالقيم والهوية الوطنية -1

 .العالقة بين اللغة والهوية الوطنية -2

 .لطفل الروضةالهوية الوطنية  بناءدور اللغة العربية في  -1

 .دور اللغة العربية في تعزيز القيم لطفل الروضة -4
 

 الدراسة:أهمية . 3.1

 أهمها:تأتي أهمية الدراسة على عدة عوامل جوهرية 

وقيمهم  أبنائهافي فكر  إلى بلبلةقد يؤدي  فأضعافهاومستودع القيم األمة  لفكر تأكيدا على أن اللغة العربية هي وعاء -1

 .ي الهويةنوفي معا

 .مرحلة الطفولة مرحلة تأسيس لغرس القيم الفاضلة -2

لطفل أهمية الهوية الوطنية والمواطنة الصالحة وأهمية بناء وتطوير سلوكياته بتنمية القيم والمفاهيم الخاصة بالهوية  -1

 .الروضة
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 -البحث: أسئلة . 1.1 

  - اآلتية:األسئلة عن  إلى اإلجابةيهدف البحث الحالي 

 ؟ما المقصود بالقيم والهوية الوطنية -1

 ؟ما العالقة بين اللغة والهوية الوطنية -2

 ؟بناء الهوية الوطنية لطفل الروضةما دور اللغة العربية في  -1

 ؟ما دور اللغة العربية في تعزيز القيم لطفل الروضة -4
 

 :منهج الدراسة. 5.1

  المنهج الوصفي التحليلي

الروضة لطفل دور اللغة العربية في تعزيز القيم والهوية الوطنية  الباحثة باستخالصة ستقوم التحليلي ةالوصفيفي هذه الدراسة 

والكتب المنشورة والتقارير ومراجعة ذات العالقة بموضوع الدراسة  والبحوث خالل الدراسات بتحليل الواقع من وذلك

 .المعلومات في هذا الشأن
 

 الدراسة:مصطلحات . 1.1

 ق.على لغات وعلى لغون واللغو النط لسن وأصلها لغوة فحذفت واوها وجمعتلا :اللغة

وذكر ابن جني في الخصائص: "حد اللغة بأنها: أصوات يعبر  أغراضهم.أيضا أنها أصوات يعبر بها كل قوم عن وتعني اللغة 

 (2002، )مختار بها كل قوم عن أغراضهم.

أو لغ وهو يدور حول معاني الرمي والطرح )لغو( إلىفي العربية ترجع أن كلمة )لغة( إلىكما تشير أمهات المعاجم العربية 

 ((هللا باللغو في أيمانكم ال يؤاخذكم) قال تعالى واإللغاء

 (29) المائدة اآلية

نظام عرفي قوامه رموز وأصوات يوظفها الناس في التواصل فيم بينهم وفي التعبير عن حاجاتهم  هياالصطالح: واللغة في 

 م(2000 ،)ابن منظور .وأفكارهم ومشاعرهم

 -القيم:مفهوم 

مقام الشيء. فالقيمة ثمن الشيء بالتقويم تقول  يقوم» ألنهالواو وأصله  ،«قَيَّمَ » وماضيها، «يُقَيِّمُ » فعلها القيم،واحدة  :القيمة

 م(2000)ابن منظور2وما له قيمة إذا لم يدم على شيء 1تقاوموه فيما بينهم

وتعرف القيم بأنها مجموعة من األحكام يصدرها الفرد على بيئته اإلنسانية واالجتماعية والمادية وتكون هذه األحكام نتيجة 

 ( 2001 ،وتقديره اال أنها في جوهرها نتاٍ اجتماعي استوعبه الفرد وتقبلها كمعايير )الهومشي لتقويم الفرد

بأنها مجموعة الصفات األخالقية، التي يتميًّز فيها البشر، وتقوم الحياة االجتماعية عليها، ويتمًّ التعبير عنها  وتُعرف اصطالحا  

باستخدام األقوال واألفعال، وتُعرف أيضا  بأنًّها مجموعة من األخالق الفاضلة التي اعتمدت على التربية اإلسالمية في توجيه 

 ل يدلًّ على الخير. السلوك البشري للقيام بكل عمل، أو قو

سنوات وتعتبر هذه الفترة ( 4-6)من أعمارهمالمقصود بهم األطفال الملحقين برياض األطفال والذين تتراوح  :أطفال الروضة

 .م(1992)فترة المرونة والقابلية للتعلم وتطوير المهارات وفترة النمو اللغوي األفضل )القداح  هي
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سنوات وتتميز بأنشطة  6و4بأنها مؤسسة تربوية خصصت لتربية األطفال الذين يتراوح أعمارهم بين  وتعرف رياض األطفال 

والتدريب على كيفية العمل  الذات،الفرص لهم للتعبير عن  وإتاحة واالجتماعية،إكساب الطفل القيم التربوية  إلىمتعددة تهدف 

 (2001، )شحاته والنجار والحياة من خالل اللعب

 :ِويّةاله   مفهوم

 جوهر تعني لغة   والهوية )هو(، الجذر من مشتقا   العربية اللغة في )الهُِويًّة( مصطلح جاء فقد واالصطالحي، اللغوي، معناها

 الشجرة على النواة اشتمال الحقائق على المشتملة المطلقة الحقيقة "أنها للجرجاني التعريفات كتاب في جاء فقد وحقيقته. الشيء

 عن مجموعة أو شخص، عن شخصا   أو غيره، عن شيئا   تميًّز لتيا السمات مجمل تعني: العربية المعاجم في والهويًّة الغيب. في

 شيء الهوية وعناصر غيره. عن له المميزة هي العناصر من الجملة وهذه هويته، في عناصر يحمل منها كال   إنًّ  بحيث غيرها.

ك  .أخرى مرحلة في اآلخر وبعضها معينة، مرحلة في بعضها أو أحدها يبرز أن يمكن ديناميكي متحرًّ

 :الوطنية

 .واليه انتماؤه ولدبه أو لم يولد به مقره،مكان إقامة اإلنسان  :الوطن

 للعمل.شعور قلبي ووجداني يترجم في المحبة والوالء والميل واالتجاه االيجابي والدافعية الذاتية  :الوطنية

 والحديثة. وتعرفللتعريفات التاريخية القديمة  الوطن وفقا   المحررة التي تعني المستقلة نتماء لألرضاالالهوية الوطنية هي 

والتقيد  عنه مجموعة من القيم واألخالق يجب أن تنعكس أفعاال  بما تعنيه من استقرار في الوطن والدفاع بأنها الوطنية الهوية

 .قوانينه واحترام بنظمه
 

 -الدراسات السابقة:. 2

 م(2010 الهاشمي،) على الهوية العربيةفي دراسة عن دور منهاج الّلغة العربية في الحفاظ  -1

لقد باتت الحاجة ملحة أكثر من أي وقت مضى، لتطوير مناهج الًّلغة العربية، بحيث يمكن توجيهه نحو غاياته الحقيقية، واعتماد 

وتخليصه مما مدخلي االتصال والوظيفية في اختيار محتواه وأنشطته، وتقديمه بحيث يكون مزودا  بعناصر الجذب والتشويق؛ 

يعانيه من عيوب في أهدافه، ومحتواه، وأنشطته، وخبراته، وطرق تدريسه، وأساليب تقويمه؛ ليكون مؤهال  ليأخذ بيد المتعلم 

لالستعداد لتحديات العولمة، ومواجهتها، والتعامل معها بما يتناسب ومعطياتها. ويشكل منهاٍ الًّلغة العربية بفروعه اللغوية 

أساسا  للمنهاٍ الدراسي في بلدان الوطن العربي، حرصا  على تمكين الناشئة من مهارات الًّلغة العربية، وإكسابهم  واألدبية مكونا  

المعارف المتصلة بها، وغرس قيم االعتزاز بها، والمحافظة عليها في نفوسهم، لبناء شخصية عربية ذات كيان متميز، مستمد 

 .مبني في الوقت ذاته على القدرات الذاتية، والخصائص الفردية لكلًّ فرد من تفرد المجتمع العربي، وقيمه، وعاداته،
 

 :والزغير أيضا في بحثه عن تعزيز الهوية واالنتماء لدى األطفال والشباب العرب تناول نقاطا منها -2

ة نظر العديد من نظره ووجهأوال: قراءة موجزة في مفاهيم الهوية واالنتماء شرح فيها مفهوم االنتماء والهوية من وجهة  

 ثم تعرض بعد ذلك للعولمة وأثرها على الهوية في نقاط عدة. ،المفكرين داخل وخارٍ الوطن العربي
 

 أطفالتصميم برنامج قائم على الحكايات الشعبية وقياس فاعليته في تنمية قيم االنتماء لدى " (1111دراسة العربي ) -3

 الروضة "
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 6 -1الروضة في سن ) أطفالمعرفة مدى فاعلية الحكايات الشعبية في تنمية االنتماء للهوية العربية لدى  إلىهدفت الدراسة  

هنالك فروق ذات  نأ إلىالرياض وقد توصل البحث  أطفالسنوات( وقامت الباحثة بتصميم مقياس مصور لقياس االنتماء لدى 

 الرياض. أطفالقيم االنتماء لدى تعزى لمتغير الحكايات الشعبية في تنمية  إحصائيةداللة 
 

في ترسيخها لدى تالميذ الصف  وأثره"مدى تناول كتاب اللغة العربية لقضايا االنتماء الوطني  (2003دراسة عسفة ) -1

 السادس في فلسطين" 

هذه القضايا  ثرأمعرفة مدى تناول كتاب اللغة العربية للصف السادس لقضايا االنتماء الوطني والى معرفة  إلىهدفت الدراسة 

وأيضا القيم الوطنية متوفرة في كتاب اللغة العربية  إنت الدراسة نفي ترسيخ االنتماء الوطني لدى تالميذ الصف السادس وقد بي

التالميذ على مقياس االنتماء الوطني )قبلياَ  أداءبين متوسطي درجات  ائيةإحصوجود فروق ذات داللة  إلىالدراسة  أشارت

 الوطني.وبعديا ( وعدم وجود فروق ذات داللة معنوية تعزى لمتغير الجنس بين استجابة التالميذ على مقياس االنتماء 
 

  التربية الوطنيةاألطفال والمواطنة بعض المتغيرات الثقافية المؤثرة في  م(2011دراسة الخليفة ) -5

التربية الوطنية وتحدد هذه  الثقافية فيفي تأثير بعض المتغيرات  والبحث الوطنية،افترضت الدراسة أن الثقافة تؤثر في التربية 

 التربوية. التعليم بوصفه فلسفة ومنهجا. القيم، الممارسات) الراشدين باألطفال المتغيرات عالقة

الطفل مواطنا  ينشأعلى الهوية واالنتماء واستقرار المجتمع ولكي  بالحفاظكونها ترتبط  إلىترجع أهمية دراسة مواطنة األطفال 

الى أن مواطنة األطفال مرتبطة وتوصلت الدراسة  والديمقراطيةفعال في مجتمعه البد أن يتدرب على االستقاللية والحوار 

 كما تعني المشاركة في المسؤولية. الحقوق،ل على تعني الحصو بحقوقهم، فالمواطنة

 

  -:تمهيد

أن مرحلة الطفولة تعد من أهم المراحل العمرية في حياة اإلنسان ألنها بمثابة حجر الزاوية في بناء الشخصية المستقبلية وما 

بناء شخصية الطفل المتوازنة في تناله هذه المرحلة من رعاية ومتابعة حثيثة، وتوفير كل سبل الحماية. لقد ركز اإلسالم على 

وقد حث الرسول صلى هللا عليه وسلم اإلباء إلى التودد إلى أبنائهم لما له من أثر ايجابي في تدعيم البناء  النمائية،جميع جوانبها 

خصية باستخدام جميع الوسائل التربوية المتنوعة التي تساعد في اكتشاف عالم الطفولة وتنمية وتشكيل ش للطفل،النفسي 

المهام  الوطنية مناستقاللية ويعد االهتمام المبكر لتنشئة الطفل بمختلف جوانبها وإبعادها والتي من أهمها بناء القيم والهوية 

من المعايير  رالمرحلة تعتبالتربوية بالطفل في هذه ية فالعنا .التعليمية االهتمام بها القائمين بالعمليةاألساسية التي يجب على 

 قاس بهالتي ي

 إعدادهميجب أن تخطط األساليب العلمية لتربيتهم ورعايتهم وتعزيز القيم والهوية الوطنية من أجل  وتحضرها، لذااألمم قي ر

متميزة قائمة بذاتها المرحلة ال تقل أهمية عن المراحل األخرى وأنها مرحلة تربوية  فهذه المجتمع،للمستقبل والمشاركة في بناء 

 الحديثة.لها فلسفتها وأهدافها التي ترتكز على احترام ذاتية الطفل الذي يعتبر المحور األساسي في المناهج 

 :والهويةللغة العربية ا

اللغة العربية هي لغة الفكر التي تبنى األمة وتحمي كيانها، وتحافظ على شخصيتها، وهي الدعامة الرئيسة لبناء األمة وقيامها، 

األفكار، وللغة دور فاعل في بناء األمة وصناعة وجدانها، وبناء ذاكرتها، ألنها تمثل وسيلة التواصل واالتصال والصياغة لكلًّ 

http://www.ajrsp.com/


 م 2023-1-5| تأريخ اإلصدار:  ألربعوناو الخامسالمجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار 

      

 

  www.ajrsp.com                                                                                                                             83  

 ISSN: 2706-6495 

ا، وضمان تماسكها، وتواصل أجيالها، وتوسيع دائرة تفاهمها وتفاعلها، واإلسهام في تشكيل نمط تفكيرها وتكوين هويتها وثقافته 

 وإبداعها، والتأثير في أخالقها وسلوكياتها، وتحريكها وتغيير واقعها.

هي ذاكرة األمة لغة األمة هي مصداق هويتها ونسغ حياتها ووعاء ثقافتها ومجتلى حضارتها ومرآة نهضتها وحاضنة تراثها و

وتاريخها، ووجود األمة مرتبط بوجود لغتها، واألمم التي انقرضت لغاتها زالت من الوجود، وال بقاء ألمة يتخلى أهلها عن 

مع النمو األول لخاليا الطفل في شهور  واللغة هبة تميز الكائن البشري على ما عداه من الكائنات، يتم اكتسابها التدريجي .ملغته

 .األولى، من خالل لبن األم وصوتهاعمره 

ترتبط بنموه اجتماعيا  الحقيقية،لذا يجب أن تكون دائما في خدمة أهدافه وأغراضه  باإلنسان،أي خاصة  إنسانيةاللغة سمة 

وتفيد هذه الخاصية في العناية بربط المجاالت اللغوية  .على هذا فرقي الفرد مرتبط بنمو لغته ونهضتها وفكريا،واقتصاديا 

المسموعة والمكتوبة والمقروءة  أشكالهاوتنمية االستعداد الفطري لدى األطفال للممارسات اللغوية بكافة  الوظيفية،باألغراض 

المنظار الذي من  اللغة هي .في الممارسات اللغوية األطفالالفسيولوجية والقدرات العقلية لدى  باألدواتوالعناية  نطوقةوالم

فالهوية  .خالله يدرك اإلنسان عالمه، وهي العامل الحاسم الذي يشكل هوية هذا اإلنسان ويضفي على المجتمع طابعه الخاص

 .والطابع الخاص للمجتمع وليد تفاعل ما يسري في داخله من خطابات لغوية بر اللغة.نتاٍ المعاني التي يشيدها األفراد ع

قيم المواطنة حاضرا في جميع كون تنمية وتعزيز تالتربية للهوية والمواطنة ال تقتصر على مقرر من المقررات بل يجب أن  إن

الطفل على حب الوطن كما أن تربية  ة،المؤسسداخل مؤسسة األطفال وخارٍ  األنشطةوكل  األوقاتالمقررات وفي كل 

باستخدام اللغة العربية لما لها من دور وأن  على معلم األطفال أن يعزز القيم نبيلة، لذاواالنتماء والوالء ترمي إلى تحقيق أهداف 

ما يدل على أن اللغة العربية ذات تأثير  يطالب بها خاصة أنه يحمل رسالة اللغة العربية ذات الصلة المباشرة بالهوية والوطن.

رضي هللا عنه ليوجه المسلمين حين انفتحت األمة المسلمة على ثقافات  على هوية األمة مقولة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب

ع المسلمين في األمم األخرى بعد الفتوحات اإلسالمية "إياكم ورطانة األعاجم" وهذا المعنى يدل على التأثير اللغوي هو الذي دف

الزمن األول نحو ترجمة العلوم األجنبية التي احتاجوا إليها من لغاتها األصيلة إلى اللغة العربية فكانت العربية هي لغة المنهج 

ة أيًّة هوية تشكيًّل في األساس العنصر تعدًّ  اللغة أنًّ  ولسان التعامل بين المسلمين.  ةوالهُِويًّ  اللغة الشعوب، من شعب أو أمًّ

 طرائق تشمل اللغة كانت فإذا اآلخر. عن بعضها فصل يمكن ال متداخلة أجزاء على يشتمل مركب منها وكل بالعقل مرتبطة

 "فاللغة وتركيبها، كليتها العناصر هذه هي الهويًّة فإنًّ  عالقاتهم، وشكل وطموحاتهم الناس وإرادة والمشاعر والتاريخ التفكير

 القوية والشعوب األمم من الكثير تمسًّك والهوية اللغةِ  بينَ  الوثيق االرتباطِ  مدى يؤيدُ  مام ولَعلًّ  ،واحدة لعملة وجهان والهوية

 والعامة. الخاصة المحافل جميع في بلغتها

تشكل اللغة العربية مقومات الهوية لدى اإلنسان العربي، وتطبع شخصيته بطابع مستمد من طبيعتها، وطريقتها في التعبير، و

التي تنعكس بدورها في طريقته في التفكير؛ فاللغة نافذة اإلنسان التي يطلًّ منها بوعي على من حوله، من خالل التفاعل مع 

لديه،  مفهومها، وتقوم اللغة بدور مركزي في مساعدة اإلنسان على اكتشاف ذاته، وتكوين اآلخرين ومصادر المعرفة المختلفة

بمثابة شبكة التواصل، وقنوات النقل  التواصل التلقائي فهيوتكوين نظرته الخاصة إلى العالم من حوله. فاللغة هي أساس 

بما في النفس إلى األخرى  وسيلة اإلفضاءفضال عن كونها  اآلخر،للتراث والمعرفة الواردة إلى الذات أو الناقلة من الذات إلى 

التي تبني األمة وتحمي كيانها وتحافظ على شخصيتها وهي الدعامة الرئيسية لبناء قيم وهوية  القوة الفكرية واللغة العربية هي

 األمة.
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اللغة التي تمكنه من استخدامها في وهناك عالقة بين تطوير مناهج اللغة العربية والمحافظة على الهوية حيث يكتسب الطفل   

لذا يجب أن يخصص للطفل الوقت الكافي لإللمام بها وشرحها  بتراثهم،تحقيق االتصال والتعبير وتسهيل التفكير وتصلهم 

ة واالهتمام بها وتنمية وعيه ليعتز بهويته ويتغن لغته ويستوعب ناتج أمته حتى تتكون شخصيته وهويته العربية. يرتبط نمو اللغ

هوية الطفل بمنحه اسمه وجنسيته  الطفل، تبدأللطفل وهويته بالبيئة التي ينشأ فيها فاالرتقاء اللغوي للبيئة يساهم في دعم هوية 

التي ينتمي إليها والتنشئة في ظل أسرة تحافظ عليه وتشبع احتياجاته ولذلك أثر على تعزيز ثقة الطفل بنفسه وبانتمائه. كما أن 

فتعليم الطفل اللغة الفصحى  ورقي،ية بين انتماء الطفل لوطنه ومدى ما يقدمه لمجتمعه في المستقبل من تنمية هناك عالقة ايجاب

كما أن  .والتحدث بها واالعتزاز بها والحرص عليها مسئولية مدرس اللغة باستخدامه الفصحى وتشجيع األطفال على استخدامها

 .هانويتغا أن يتحدثوا باللغة العربية وهذا يمكن الطفل من أن يعي لغته األم شركائه من مدرسي جميع المواد في المؤسسة يجب

وفي الوقت  ولسانه،واحد بعبارة أخرى إن اإلنسان في جوهرة ليس سوى لغة وهوية اللغة فكر  ءلشيإذ اللغة والهوية وجهان 

كلمات وألفاظ  اللغة في أي مجتمع ليست مجردألن  الثقافية،وتعد اللغة هي المكون األول والرئيسي في الهوية  انتماؤه،نفسه 

  .للتفاهم بين أفراد المجتمع ولكنه وعاء يحوي مكونات عقلية وجدانية

اللغة تنمو وتنتشر ويعلو شأنها ويزداد االهتمام بها بنمو الهوية وثبات حضورها  فان الهوية،كما أن اللغة تصون وتحمي 

 أنيجب  واإلسالمية. لذاالعربية باللغة العربية وجعلها أداة فاعلة في نشر التعليم والفكر والثقافة  واإلنساني فاالهتمامالوطني 

ي لغة التفكير والخطاب اليومي كان ذلك داعيا لرسوخ هكانت لغة العلم  فإذا ،تولي اهتماما خاصا في أساليب تعليمها وتعلمها

بلسانك لتبشر  يسرناه اإنمنا التي من خاللها نستطيع معرفة مقاصده قال تعالى: )العلم ألن العربية هي هويتنا وعنواننا ولغة دين

فهم أهدا أبنائها ووحدةوية هة  معبرة عن وعي األمة مرتبطة بغ( حيث تظل الل92( مريم  اآلية )به المتقين وتنذر به قوما لد

وليتمكن الطفل من استخدام اللغة الفصحى يجب التركيز على استخدامها في البرامج اليومية والكتب بطريقة مشوقة  وأفكارهم

 اإلشعارلتكون قريبة من اآلذان والمفاهيم  وتيسيرها باستخدام اإلمكانات الحديثة وتشجيع األطفال على استخدام الفصحى في 

 .اضلةوالقصص ذات القيم والمبادئ واألخالق الف

وثقافة ومعرفة، بهدف تعزيز الهوية العربية، وإقامة تنمية مجتمعية هادفة وشاملة  بالغةاللغة العربية ي علمملذا يجب تأهيل 

فاللغة العربية تحتاٍ إلى معلم متمكن من مهاراتها حتى وتقوية فرص متكلميها ومستخدميها في االندماٍ العلمي واالقتصادي ،

يعلم الطفل اللغة المرتبطة بالفكر إذ البد من الممارسة اللغوية القائمة على الفهم وإدراك العالقات وتكرار هذه الممارسة فظهور 

كر ومبدع قادر على التكيف مع معلم مبتمعطيات جديدة في الحياة تحتاٍ إلى خبرات وفكر جديد وأساليب ومهارات تحتاٍ إلى 

 .المرغوبة البيئة وفق القيم واألخالق واألهداف التعليمية

فان الحفاظ على  األمة،وانقطاع الصلة الرابطة التي تربط  للهوية،اللغوي يؤدي تدريجيا إلى ذوبان الشخصية وفقا  فالضعف

فالضعف اللغوي  الوطنية،لكرامة اللغة حفاظ على األصالة واالنتماء القومي. فاللغة تعيير عن الكيان وشعار الذاتية ورمزا 

وإذا كانت مسألة اللغة مسألة هوية  .فراغا فكريا وثقافيا لدى أبناء األمة فتضعف صلة األبناء بتراث وتاريخ األمة ومجدها يترك

وتماسك مجتمعي وتراث حضاري، ورمز سيادة تاريخية وحضارية، فهي رافعة النمو المعرفي المبكر، وأداة نقل المعرفة 

. أن والمعلومات، ولسان اإلنتاٍ واإلبداع والتواصل المعرفي عبر مراحل تكوين اإلنسان وتنشئته، وخاصة في مرحلة الطفولة

 للغة العربية جوهري في تحصين الهوية الوطنية وفي ترسيخ قيم االنتماء الوطني والتماسك االجتماعي، دور ا
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أن تتسم المناهج في رياض األطفال بتجسيد الهوية الوطنية باالعتناء باللغة العربية التي هي السبيل إلى جميع العلوم ويجب  

 وذلك في األسس واألهداف والمحتوى واألنشطة

 القيم

يعيش اإلنسان في هذه الحياة وفق قيٍم ُمعيًّنٍة يُطبًّقها أو يَسعى للوصول إليها، كما تُعتَبر القيم نوعا  من أنواع الُمحدًّدات أو 

اجعة. وتعريف القيم  الغايات، وعالمة   ابقة، أو ما يُطلق عليه بالتغذيًّة العكسيًّة أو الرًّ تُؤشًّر على حسن َسْير العمل في َمراحله السًّ

واالعتدال،  واالستقامةها قيمة، وترتبط لغويًّا  بمادة قََوَم والتي تمتلك عدًّة دالالت منها قيمة الشًّيء وثمنه، والثًّبات والدًّوام، ُمفرد

 (]ابن منظور) .على الشيءونظام األمر وِعماده. وأقربها لمعنى القيمة هو الثًّبات والدًّوام واالستمرار 

فالمجتمع الملتزم بالقيم وااليجابية مجتمع راق تسوده الطمأنينة واالحترام وما  أطرافه،بكل للقيم أهمية عظيمة في حياة المجتمع 

واإلحسان والحكمة( تجعل الفرد في مجتمعه  العدل العبودية، الحق،)وهي القيم العليا  إن للقيم،ثمرة من الثمار الطيبة  إالذاك 

من  وهذا وحده،ملتزم بالحقوق قائما بحق هللا تعالى وحق عباده قائما بالعبودية هلل  الطباع،أنسانا سويا مطمئن النفس راقي 

 أسباب استقرار النفس اإلنسانية حيث يكون فيها الفرد ملتزم بالعدل في كل أحواله محسنا.

فلحماية هذه القيم  األخرى،دد هويته بين الشعوب والثقافات حوالخلقية واالجتماعية هي تراث يخلد اإلنسان ويفالقيم اإلنسانية 

باهلل  واإلسالمية. واإليمانوالمعتقدات فالبد أن تنقل إلى أبنائنا من خالل التربية المبكرة التي تسهم في تأكيد الهوية العربية 

العوامل التي توحد سلوك األفراد والتي تحقق  أحد القيم ومفهوم للشخصية،فكرة االنتماء وحب الوطن دعائم أساسية  وتنمية

الثقافي في المجتمع وتساعد  باإلطاروهي من أكثر سمات الشخصية تأثرا  االجتماعية،وحدة الفكر والحكم والسلوك داخل الحياة 

 والخبرات التي تكسبهم برامج تزودهم بالمفاهيم ضرورة ملحة بإعدادللغة الموجهة للطفل فالتخطيط الدقيق  سفته،فلعلى تحديد 

هم من استخدامها اتجاهات وعادات وممارسة األنشطة الهادفة التي تساعد على النمو اللغوي واكتساب مهارات اللغة التي تمكن

التربوي لطفل الروضة لضبط وتوجيه سلوكه باستخدام أساليب فعالة منبثقة من األهداف التربوية  اإلعدادو، في مواقف الحياة

لبناء القيم من اللغة األم والقيم األخالقية التي تشمل كافة جوانب األنشطة وتفاعل الطفل مع بيئته وسلوكياته التي تنظم عالقته 

 إلىفي ضوء القيم التي تسعى التربية  لتحقيق أهدافها، الختيار نوع المعرفة واألساليب التي يتبعها لالستخدام اللغوي السليم

المهارات  الطفليكتسب  و، ل للغة من خالل البرامج المالئمةحيث تظهر قدرة استخدام الطف، ترسيخها في تقوس األطفال

فارتباط اللغة العربية بالدين اإلسالمي ارتباطا  .ة عن طريق االستخدام السليم للمعلم الذي يعتبر القدوة لطفل الروضةاللغوي

يمكن الطفل من اكتساب القيم وفقا للشعائر الدينية وفهمه لها وذلك بدراسته للغة العربية التي تعتبر أداة العلم ومفتاح عميقا 

ظ للغة وعامل قوي لحفظ دور اللغة العربية وتزويد الطفل بثقافته اللغوية فهي أساس لبناء قيمه المعرفة للدين فان الدين حف

 .وانمائه

وتلعب مؤسسات رياض األطفال  األخرى،تعتبر القيم بمثابة المقام األول الذي يتعلمه الطفل قبل غيره من المكتسبات السلوكية 

يجب أن تكون مؤسسة رياض األطفال بيئة أكثر  المبكرة لذادورا هاما في تنمية نواحي النمو المختلفة للطفل في مرحلة الطفولة 

 متكامال سليما وتتوسع مداركه وتصقل مهاراته من خالل األنشطة نمواخاللها ينمو  مزايا، مناستثارة للطفل لما لها من 

 حاجاته المختلفة وتوجيه سلوكه. إشباعختلفة ويتم الم
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 :من أهم القيم 

التمثل باألخالق واآلداب العامة، االتصاف باالستقامة والنزاهة، اإلحساس والشعور بالمسؤولية، احترام القانون واالمتثال 

لألنظمة والمبادئ العامة، احترام حقوق اآلخرين وتقدير خصوصيتهم، حب العمل، الدافعية الذاتية نحو األداء المتميز، تمثل 

حتى تصبح تلك الممارسات الكريمة هوية أصيلة له تدل عليه وال يستغنى  الخير،إلى جلب  الدقة واالنضباط سلوكيا ويسعى

 وموجهة لعقله لمشاعره،سرة آعنها ألنها مغروسة في أعماقه و

 أهمية القيم لألطفال:

 تحقق وحدةباعتباره أحد العوامل التي توحد سلوك األفراد والتي  كبرى،أهمية  النفسية واالجتماعيةيحتل مفهوم القيم في العلوم 

وتعتبر القيم من أكثر سمات الشخصية تأثيرا  باإلطار الثقافي في المجتمع. الطفل  االجتماعيةالفكر والحكم والسلوك داخل الحياة 

 .فكريا وعمليا طرق لتنمية الحس الوطنيالى عدة  .هو اللبنة األولى في بناء شامخ لتربيته لخدمة بالده، فأشار الباحثون

التعليمية لتنمية قيم المواطنة بغرس الفضائل مثل الشجاعة والتضحية والوعي بالواجبات  األساليب وعاطفيا ومن هذه الطرق

 .واالنتماء.الحميدة  واألخالق

لتقييم وتقويم السلوك، وغني عن القول  المربينبين لكل منهج تربوي قيم يسعى إلى ترسيخها في نفوس المتربين وتكون معيارا  

من تشمل أبعادا  أخرى قد تكون اجتماعية أو نفسية أو علمية أو ثقافية أو غيرها  الخلقي ألنهاإن القيم أوسع وأشمل من البعد 

ن سلوك اإلنسانكالتي ت األبعاد رسول هللا أسوة  م فيولك)لقد كان  ( يقول هللا عز وجل في كتابه الكريم2002)حنان العناني  وًّ

 .وهو خطاب شامل لإلنسانية جمعاء (21) األحزاب اآلية (..حسنة لمن

وتنتهي تلك  ،واالجتماعي ومن ثم اإلحساس والشعور االيجابي نحو الوطن الثقافي والديني موتراثه األطفال بوطنهم القيم تعرف

المتعددة وغرس  واإلمكاناتبالقدرات  األطفالالقيم  وتزود ،المستوياتسلوك وأداء ايجابي على كافة  الى المعرفة وذلك الشعور

تنمي االتجاهات االيجابية لدى األطفال نحو  كما ،صالحينأفراد منتجين  مما يجعلهم ،األطفالبذور اإلنتاجية لدى هؤالء 

هوية الوطنية عامة ومشتركة بين األطفال مثل مشاعر االنتماء للوطن الواحد وال مشاعر وخلق ،والتعاون والتكاملالمشاركة 

و  ال نهم يعيشون في مجتمع واحد له حق االنتماء والوالء والدفاع عنه ،لفت ثقافاتهم وإحساسهم ودياناتهمالمشتركة حتى وان اخت

وعالقاته  مبمكانة وطنه تهمتوعيو عليهايجب المحافظة  التيرمز عروبتهم  في وتعليمهم لهاالعربية  اعتزازهم باللغةتنمية 

الدور المهم في تربية األطفال على القيم الحسنة، والتي ترتبط باألخالق، وااللتزام بالتعاليم  لرياض األطفال األخرى.بالبالد 

فات غير مقبولة. فالتعليم هو العامل  الدينية التي تدعو إلى التقيًّد بكلًّ قيمة تدل على الخير، والتخلًّي عن أيًّ قيمة تنتج عنها تصرًّ

في الذي يُساهم في زرع القيم الحسنة عند األطفال، من خالل توعيتهم بأهميتها عن طريق الدروس المفيدة التي تُعطى لألطفال 

ف التعليمية، والتي تهدف إلى صقل شخصياتهم وفقا  للقيم الحميدة، وأيضا  يُعدًّ التعليم وسيلة   المؤسسات من الوسائل التي تُعرًّ

كما تشير كتب اللغة العربية أن الطفل الذي يتعلم النظام والرفق والعفو  األطفال بالقيم المقبولة وغير المقبولة في المجتمع.

والتعاون وسائر القيم النبيلة في بيئته يترجم ذلك السلوك المنضبط في شخصيته عندما يكبر ويمارس دوره كمواطن راشد 

لذا فإعداد  ومستقبلها،بالطفولة اهتمام بحاضر األمة  الوطن. فاالهتماموانين ولوائح بلده ويبذل كل جهده لصيانة حقوق يحترم ق

متشربا لقيم وعادات المجتمع  صالحا،األطفال وتربيتهم هي المواجهة الضرورية لتحديات المستقبل الذي يجب أن يكون مواطنا 

 الهتمام بها من المعايير المهمة التي يقاس بها تقدم المجتمع وتطوره.وا دراسة الطفولةأن  كما العربي،
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 الروضة لطفل تعزيز القيم دور اللغة العربية في 

من المراحل المتميزة والمهمة  وهيتعتبر مرحلة ما فبل المدرسة مرحلة مهمة من مراحل نمو الطفل في سنوات العمر األولى 

 المستقلة، فالطفولةهويته وتحديد  النفسية والعقلية واالجتماعيةالجسمية واذ يتم فيها بناء الفرد وتشكيل شخصيته بكل جوانبها 

 .المجتمع ءثروة األمة واللبنة األساسية في بنا هي الغد واألمل واألطفال هم

ومن أهم المؤسسات التي يتشرب منها األطفال  للجماعات،تسهم تربية الطفل في تشكيل أساس قوي من أسس انتماء األفراد 

فل المعرفي ولتدعيم قيم المواطنة لطفل الروضة يجب أن نراعي ما يتناسب مع نمو الط األطفال،المبادئ والقيم مؤسسة رياض 

لذا يجب اختيار الطرق المناسبة لدعم وتقوية هذه  ألخرىتبدأ هذه الجوانب في االختالف من فترة والوجداني والمهاري حيث 

وشيق يتناسب مع المرحلة على السلوك القويم يجب أن تقدم القيم في إطار جذاب  ينشأ الطفل األطفال. ولكيالقيم في نفوس 

المالئمة  على التفكير االبتكاري وان تغلب على المادة اللغوية روح الطفولة دالمادة اللغوية بصورة تساعالعمرية للطفل بعرض 

يحث الطفل على المشاركة ويؤهله لالبتكار بدال عن التلقين وان تتعاون المؤسسة  إطارله بتقديم مادة ثقافية علمية تعليمية في 

 لتزكية مفاهيم الهوية.

فتتوسع آفاق العقل وتنمو الثروة ، ر وخبراتاعة للحصول على المعرفة بما فيها من حقائق وأفكار ومشفتعلم القراءة وسيل

أكثر قدرة على االستيعاب ويمتلك قدرة على التعلم الذاتي ويعي أهمية اللغة ودورها كلغة قومية ولغة  فيصبح الطفلالمعرفية 

التعبير بها عن فكره وتصوراته  إجادةتمكنه من  األطفال دراسة وافيةالطفل للغته في مرحلة رياض  اإلسالمي. فدراسةالدين 

ويرث من معلميه وأهله حبها وتقديرها فيحرص عليها كما يمكن دعم النمو اللغوي للطفل عن طريف التقنيات الحديثة حفاظا 

لى المهارة والتفاعل بين المعلم أساليب حديثة تعتمد ع للطفل وتوظيف وتعليم جذابةالعربية وتجديد طرق تعلم على هويته 

 .والمتعلم

لتقوية  وأداةعن الشعور وتنظيم األفكار  واإلفصاحالقدرة على السيطرة على اللغة كوسيلة للتفكير  له تكنالتعبير تعليم الطفل ب

اللغة في التعبير  الروابط الفكرية واالجتماعية وتحقيق الهوية بتحقيق شخصيته وتفاعله فهو من أهم األنشطة اللغوية باستخدام

أنه فن يمكن الطفل من اكتساب معتقدات ومشاعر وأحاسيس  كما اكتسبها،عن مشاعره وانفعاالته ومهاراته وقدراته التي 

 اآلية ميسطرون( القلتعالى في كتابه الكريم ))ن والقلم وما  لغوي، قالوهي فن فل الكتابة العربية كما أن تعليم الط .وخبرات

على تعلم الكتابة وذلك أن فن الكتابة مرتبط بفن االستماع والتحدث فكل فنون  وقد شجع النبي محمد صلى هللا عليه وسلم (1)

 وتكشفوتكوين اتجاهات ايجابية  اإلبداعاللغوية تمكن الطفل من  نشطةفاأل اللغة ترتبط ارتباطا وثيقا وبينها عالقات متداخلة

 وتساعد على ممارسة القيم التي يقوم عليها المجتمع لكي تتأصل في نفوس وإشباعهاب والميول اللغوية واألدبية هعن الموا

صياغتها بصورة لفظية معبرة ذات ( التي تمت األنشودةتعلم األدب) إضافة إلى .األطفال وتتحول إلى عادات واتجاهات ثابتة

من انفعاالت وقيم وتقاليد وعادات تفيد  اللحياة بكل ما فيه فهو مرآة وسلوكهم،يشكل وجدانهم األطفال و تقوسيؤثر في  معنى

قدراته يتمكن من استعمال اللغة في تقل أفكاره وتنمية  األناشيد إلىوباستماع الطفل  والقدوة، األخالقيةالقيم  إدراكالطفل في 

 تمثيلية( وزيادة الذخيرة اللغوية. األدب المختلفة )قصة أو بألوانوتزيد من استمتاعهم  األفكار،على فهم 

http://www.ajrsp.com/


 م 2023-1-5| تأريخ اإلصدار:  ألربعوناو الخامسالمجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار 

      

 

  www.ajrsp.com                                                                                                                             88  

 ISSN: 2706-6495 

في نموهم العقلي  إسهامهفي تكوين شخصياتهم عن طريق  الرئيسيةفهو الدعامة  الطفلأهمية خاصة في تربية ولألدب   

غذاء  بالنسبة لألطفال الحياة، فهو إلىثقافتهم وتوسيع نظرتهم  وإثراءوتطوير مداركهم والنفسي واالجتماعي والعاطفي واللغوي 

 ينمي قدراته العقلية والنفسية واالجتماعية واللغوية وتنمية قدرته على التفكير الناقد. بما وفكري،روحي وعقلي 

في نموهم العقلي والنفسي  بإسهامهفهو دعامة رئيسية في تكوين شخصياتهم ، في حياة األطفال خاصةأهمية  فلألدب

فهو وخياالتهم  وإرهاف إحساسهمثقافتهم وتوسيع نظرتهم الى الحياة  وإثراءواالجتماعي والعاطفي واللغوي وتطوير مداركهم 

كما ينمي  ،جديدة ومفردات لغويةيثري لغة األطفال من خالل ما يزودهم به من ألفاظ وتراكيب  بالنسبة للطفل غذاء روحي

وتحويل القيم  األطفالتهذيب لسلوك  األدب ،والخبراتالتفكير السليم ونماذٍ السلوكيات قدراتهم التعبيرية ويقدم لهم أنماط 

ينشط وجدان األطفال ويكسبهم القدرة  األدب ،تعامالتهمفي  األطفالسلوك حقيقي يسلكه  إلىوالفضائل التي اكتسبها األطفال 

األدب التي يقبل  ألوانمن أكثر القصة  تعتبر كما .اللغة وحسن توظيفها ومن قم تتكون لديهم عادات عقلية وفكريةعلى استعمال 

وجذب انتباه وتتفق مع ميول األطفال ووسيلة لتلبية احتياجاتهم النفسية واالجتماعية  إثارةلما تتميز به من  بشغفعليها األطفال 

تهدف القصة في رياض األطفال على تدريبهم  النواحي. حيثالنمو المتكامل في مختلف ى تحقيق والجمالية بما يساعدهم عل

وتعزيز االتجاهات االيجابية نحو  خالل تدريبهم على التعبيروتنمية الطفل لغويا من  واإلنصاتعلى مهارات التواصل والحديث 

وتعزيز  بالوطن،بتزويدها بالمفردات والتراكيب والعبارات الجديدة بتنمية االعتزاز  األطفاللغة  وإثراءاألصيلة  اإلنسانيةالقيم 

ل التعصب والخداع ثماتجاهات سلبية ضد القيم السلبية  وتكوين اآلخر،بالحرية والمساواة واحترام الرأي  اإليمان

 كما وخلقية،اجتماعية القصص عديدة ومتنوعة التي تقدمها  القيم، والقيمأن القصة مصدرا مهما لتعليم  الخ. كما...ةوالسرق

تتضمن القصة مفردات لغوية بسيطة وسهلة يدركها  حيث واالتجاهات،تساعد على نمو المفاهيم العلمية واالجتماعية ونمو القيم 

والتراكيب واالصطالحات  األلفاظلها وفهمها بسهولة وتجنب  إدراك األطفال إطاركلمات جديدة في  بإضافةجميع األطفال 

اللغة العربية حضارة تصلح للتواصل وعظمة البالد في قوة لغتها فاللغة تستحق كل العناية والتقدير واالعتزاز  .اللغوية الصعبة

على معلم رياض األطفال أن يعمل  وتاريخها. لذاوقيمها  على هوية األمة فهي محور لثقافة األمةفالمحافظة على اللغة محافظة 

–الشعر -واإللمام بمهارات المفردات التي سيقوم بتدريسها في فهم الظواهر اللغوية المختلفة )األدب على تنمية مهاراته اللغوية

داخل وخارٍ  القصة( وإتباع طرائق واستراتيجيات جديدة شيقة وجذابة للتدريس بإثارة دافعية األطفال باستخدام األنشطة

 اجات المتعلمين واستخدام طرق التعزيز المتنوعة وممارسة السلوك التعاوني أثناء التدريس.الصف لتطوير قدراتهم ولمعالجة ح

 ةأساليب تعليم األطفال قيم المواطن

 بالطرق التالية: األطفالويمكن غرس القيم التالية في 

قيمة األدب. التصرف بأدب ولباقة في جميع مواقف الحياة، والتربية الجيدة على استخدام الكلمات الدالة على األدب في التربية،  

مثل: كلمة شكرا ، ومن فضلك، وآسف، وغيرها لتهذيب نفوسهم، وترسيخ القيم في أذهانهم فيكون التعامل باألدب جزء من 

م من أهم الصفات الواجب تعليمها لألبناء في جميع المراحل العمرية، القوانين، والقواعد، شخصيتهم. االحترام. يعد االحترا

تعليم األطفال بعض األنشطة الهامة اليومية مثل: توفير الكتب العلمية والقصص التعليمية الهادفة في مكتبة المنزل أو الروضة 

  .اكتساب القيم الجيدة يتعلم األطفالاألخالق والقيم العليا، حتى تتحدث عن  وأن يتوفر فيها العديد من الكتب المشوقة، والتي
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كما أن حفظ القرآن الكريم في الروضة أو مراكز تعليم القرآن، من أهم األمور الجيدة ليكتسب الطالب القيمة اإليمانية، ألن  

 القرآن يحتوي على كل القيم المثالية والصحيحة.

وا ِمْن )حسن التعامل مع الطلبة وانتقاء األلفاظ المهذبة، قال تعالى  ِ لِنَت لَهُْمۖ  َولَْو ُكنَت فَظًّ ا َغلِيظَ اْلقَْلِب اَلنفَضُّ َن هللاَّ فَبَِما َرْحَمٍة مِّ

لِينَ َحْولَِك ۖ فَاْعُف َعْنهُْم َواْستَْغفِْر لَهُْم َوَشاِوْرهُْم ِفي اأْلَْمِر ۖ فَإَِذا َعَزْمَت فَ  َ يُِحبُّ اْلُمتََوكِّ ِۚ  إِنَّ هللاَّ ْل َعلَى هللاَّ  :)سورة آل عمران (تََوكَّ

(، مما يعكس شخصية المدرس بالدرجة األولى، كما يكسبه محبة التالميذ، ويجعلهم يحبون درسه ويستمعون إليه 119آية 

  .باهتمام

خل غرفة التدريس وخارجها، لسهولة مالحظتها وانتقادها من الطلبة، ينبغي على المدرسين أن يراعوا األبعاد الخلقية لعملهم دا

في الوقت نفسه يدفعوا تالميذهم إلى تفسير سلوكياتهم ومعتقداتهم مما ينمي تفكير التالميذ، وترسيخ السلوك األخالقي بناء  على 

البحث عن الشخصيات المهمة  الصالح،نماذٍ للمواطن  أعطاء األطفال،عقلية. ويمكن مناقشة معنى كلمة مواطنة مع قناعة 

 .لشخصيات مهمة تأليف القصص واألناشيد التي تدعو لحب الوطن ٍوتقديم نماذوتكريمهم 

 لنتائجاأهم 

 يجب أن تبدأ تنمية قيم المواطنة لدى األطفال من سن ما فبل المدرسة .1

 اللغة العربيةضرورة المحافظة على الهوية الوطنية والمحافظة على  .2

 تعزيز الهوية الوطنية عبر مناهج اللغة العربية .1

  تنوع مناهج الطفولة التي تعلم اللغة العربية .4

 

 وصيات الدراسةت

 قافيا واجتماعياثاالهتمام بالطفل لغويا و .1

 االكثار من األنشطة والفعاليات التي تخدم اللغة العربية .2

 الطفل لتعزيز القيم بجيأة ربط المناهجتزويد رياض األطفال بالوسائل التعليمية التي تساعد على  .1

 تعلم أطفالنا ضرورة المحافظة على اللغة العربية .4

 

 :المراجع

 القرآن الكريم :أوالا 

  المراجع العربية: ثانياا:

  .لدونخكتاب مقدمة ابن  (.هـ1406محمد. )عبد الرحمن بن ، ابن خلدون
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المملكة العربية . 1دار النشر الدولية ط. ات في تعليم وتعلم اللغة العربيةأحدث االتجاه م(.2002) محمود محمد عرفان، خالد
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 الملخص:

 مجموعة مختارة منعرض هدفت الدراسة إلى توصيف الخصائص الرقمية التي تمتلكها المملكة العربية السعودية من خالل  

اف رؤية أهم أهدفي تحقيق التحول الرقمي الذي يمثل واحد من  لتسهمالمبادرات والبرامج الرقمية التي أنشأتها الجهات السعودية 

تنموية  لمضي نحو تحقيق نهضةل. تبين أن االقتصاد السعودي يمتاز بخصائص رقمية فريدة تجعله اقتصاًدا واعًدا 0202المملكة 

شاملة تزامنًا مع سير التحوالت الرقمية الوطنية. كما هدفت الدراسة الى تحليل توزيع الخصائص الرقمية بين المناطق المختلفة 

انتقاء أكثر المؤشرات الرقمية التي تّكون تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، وهي نسبة انتشار ب العربية السعودية في المملكة

المتنقل وخدمات الحكومة الرقمية. استخدمت الدراسة مؤشرات لقياس التوطن وهي: واالنترنت، نفاذ واستخدام الهاتف الثابت 

ر قصور إاّل أنه ظه ،لعمالة الرقمية تتوزع بصورة عادلة نسبيًا بين المناطق السعودية، أبرزت نتائج تطبيقه أن امعامل التوطن

لتنظيم تقنية الخرائط ذاتية امواردها وحجمها السكاني ومساحتها الجغرافية، وتوفر في التوظيف خاصةً في المنطقة الشرقية رغم 

(SOMللذكاء االصطناعي )في نفاذ واستخدام العناصر الرقمية في جميع المناطق ، كشفت نتائج تنفيذه عن حصول توسع شامل 

يمكن استخدام نتائج تلك الخريطة لتوضيح مكامن القوة والضعف في الخصائص الرقمية للمناطق االدارية في المملكة، . السعودية

قة من ا تمكين كل منطتقديم تصور يساعد متخذي القرار وصانعي السياسات على تحديد األولويات واإلجراءات التي من شأنهول

 رفع مستوى أدائها الرقمي.

 .العربية السعودية المملكة ،الخرائط ذاتية التنظيم ،معامل التوطن ،التحول الرقمي :الكلمات المفتاحية
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Abstract: 

This study describes the digital characteristics of the Kingdom of Saudi Arabia by presenting a 

selection of digital initiatives and programs established by the Saudi authorities to contribute to 

digital transformation, which represents one of the most important objectives of the Kingdom’s 

Vision 2030. It was found that the Saudi economy has unique digital characteristics that make it a 

promising economy to achieve a comprehensive development renaissance, coinciding with the 

progress of national digital transformations. The study also analyzes the distribution of digital 

characteristics among the different regions in Saudi Arabia by selecting the most digital indicators 

that constitute information and communication technology. The study used indicators to measure 

localization: the location coefficient, the results highlighted that digital employment is distributed 

relatively fairly between regions, but there was a shortage of employment, especially in the eastern 

region. And self-organizing maps, the results of which revealed a comprehensive expansion in the 

access and use of digital elements in all regions. The results of that map are used to clarify the 

digital characteristics of the regions to help decision-makers and policymakers to identify 

procedures that will enable each region to raise its digital performance level. 

Keywords: digital transformation, location coefficient, self-organizing maps, Saudi Arabia. 
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 المقدمة .1

 لرقمي.في العصر ا االقتصادي االزدهارتحقيق و على نطاق عالمي يعد احتضان التكنولوجيا أمر حتمي لضمان التنافسية

ي تسهم في رفع الكفاءة اإلنتاجية، وف كما ان االستخدام الشامل لألدوات الرقمية يطلق العنان لمزايا اجتماعية واقتصادية متعددة

عمال لتحدي نماذج األ تمكين الجهات لالستفادة بشكل أفضل من ذكاء األعمال القائم على المعرفة والتقدم التقني بشكل داعم

 التقليدية.

التقنيات الجديدة وإيجاد حاالت استخدام مبتكرة عبر الصناعات أمًرا أساسيًا للمملكة العربية السعودية لتحقيق  ويعد اعتماد

تخذت اقد المتمثلة في تنويع االقتصاد والتحول إلى مركز تكنولوجي وتجاري واستثماري ممّكن رقميًا. و 0202أهداف رؤيتها 

 لمختلفةا العديد من المبادرات عبر القطاعات فقد أطلقت ،لرقمي القتصادها ومجتمعهاالمملكة بالفعل خطوات حاسمة نحو التحول ا

 تنصب مسؤوليتها في تنسيق الجهود بين القطاعات ورصد التقدم العام للتحول الرقمي والذكاء االصطناعي؛ وإنشاء كيانات جديدة

 وحدة التحول الرقمي الوطنية.  ومنها
 

 :أهمية البحث. 1.1

لتي اوالتقنية السريعة نحو استخدام الموجات المتتالية من التحوالت الرقمية  الكبير االهتمامالدراسة من تأتي أهمية هذه 

 اط بالموارد التقليدية.ال بقدر االرتب بالمحتوى والعناصر الرقمية االرتباطبقدر  متعلقةلتصبح التنافسية  شهدتها البيئة االقتصادية

 ا متواز  ، تتسابق االقتصاديات لتحقيق تقدمً لعالم عامةً والمملكة العربية السعودية بصفة خاصةوأمام تلك التغيرات التي يشهدها ا

 .مع مستوى التجدد في الخصائص الرقمية المتالئمة مع بيئتها االقتصادية وعلى نحو يشمل جميع الحدود الجغرافية داخل الدول

في للخصائص الرقمية خاصةً أن هناك دراسات كثيرة حول توطن وتتزايد أهمية هذه الدراسة لتناولها جانب التوطن الجغرا

 لكن يكاد ينعدم منها ما يركز على النشاط الرقمي. ،األنشطة االقتصادية
 

 :مشكلة البحث. 2.1

الحرص المتزايد على تحقيق مستويات متقدمة من التحول الرقمي عبر االهتمام بالبرامج والعناصر  تنبع مشكلة البحث من

وبصفة شاملة لكل حدودها الجغرافية في جميع المناطق  ،في المملكة العربية السعوديةاسبة مع طبيعة االقتصاد الرقمية المتن

تحول وهل هذا ال ؟ما مدى التقدم الذي حققته المملكة في رقمنة االقتصاد: سؤال البحثذلك من خالل اإلجابة على يتم و السعودية.

 الرقمية؟ الخصائصق االدارية السعودية في الرقمي قد حقق عدالة وتوازن بين المناط
 

 :هدف البحث. 3.1

خالل  من ،الرقمي في التحولالمملكة العربية السعودية  التقدم الذي حققتهعلى مستوى إلقاء الضوء تهدف الدراسة إلى 

لرقمي لمحتوى اوتحليل قدرتها على إرساء ا ،الرقمية البرامج والمبادراتو الخصائص الرقمية المتمثلة بالمؤشرات استعراض

  .ل للموارد الرقميةمثودور ذلك في تحقيق االستخدام األ ،بين المناطق السعوديةلها عبر تتبع مستوى التوزيع المكاني 
 

 :فرضية البحث. 4.1

أن المملكة العربية السعودية قد حققت مستويات متقدمة في الخصائص الرقمية لتصبح مركًزا ممّكن رقميًا تفترض الدراسة 

  المملكة. داخلبين المناطق المختلفة  الرقمية والتقنيةفي الخدمات شمولية الرقمية والتوزيع العادل يمتاز بال
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 :منهجية البحث. 5.1

تستخدم الدراسة المنهج الوصفي الستعراض الخصائص الرقمية عبر التعرف على بعض من مبادرات وبرامج المملكة في 

الكمي عبر االستعانة بالمقياس اإلحصائي األكثر انتشاًرا في مجال التركز  المنهج الدراسة تستخدمكما مجال التحول الرقمي. 

القطاعي، وهو معامل التوطن لحساب مدى تمركز العمالة في مجال التقنية الرقمية بين المناطق داخل السعودية. ولغرض تصنيف 

يم الستعانة بمنهجية آلية الخرائط ذاتية التنظ، يتم االمتقاربة المناطق السعودية في مجموعات رقمية وتحديد خصائصها الرقمية

(SOM: Self Organizing Maps)  وبرنامجMatlab R2016a. 

أقسام، فبعد المقدمة، يستعرض القسم الثاني أهم الدراسات السابقة، ويتناول القسم الثالث اإلطار  ستةقسم هذه الدراسة إلى نت

الرقمي ن لتحليل النظري للتوطالى ا، ويتطرق القسم الرابع لعربية السعوديةالمملكة افي  للخصائص والبرامج الرقمية النظري

ص الرقمية الكمي لتوزيع الخصائ نتائج التحليل الخامسالقسم  بينما يناقش، في بعض المؤشرات الرقمية بين المناطق السعودية

 دراسة والتوصيات المنبثقة منها. واألخير فيقدم النتائج النهائية لل دسالسا، أما القسم بين المناطق السعودية
 

   الدراسات السابقة. 2

 نحو التالي:على ال الخصائص الرقمية المرتبطة بمجاالت التحول الرقميالتي تناولت استعراض أهم الدراسات السابقة يمكن 

ل عودية من خالتسليط الضوء على واقع التحول الرقمي في المملكة العربية السإلى  (،2020) محمد والغبيريدراسة هدفت 

 خالل الفترة مؤشر االتصاالت العالمي باستخدامتحليل مستوى استيعابها للتقنيات وتحديد قدرتها على التعامل مع الرقميات، وذلك 

التحول الرقمي في المملكة يحقق نمًوا وقد أظهرت نتائج الدراسة أن ، وباالعتماد على المنهج الوصفي. 0222-0222 الزمنية

ة الجهود المكثفة لتحقيق مستهدفات رؤيتها فيما يتعلق بدعم الرقمنة وتعزيز استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت مطرًدا نتيج

معرفة إلى  (،2020)البلوشية، الحراصي، والعوفي  دراسةوهدفت على مستوى كافة العمليات التنظيمية واألنشطة االقتصادية. 

ن طريق استكشاف المهام التي تقوم بها عينة من الجهات العمانية المختلفة، أربع من واقع التحول الرقمي في سلطنة عمان ع

حاولة مالمؤسسات الحكومية في قطاع االتصاالت والتعليم والصحة والشرطة ومؤسسة واحدة من القطاع الخاص داخل السلطنة، و

باالعتماد على المنهج الوصفي وباستخدام تقرير األمم تقييم مستوى قدرتها للتحول رقميًا من خالل المشاريع والخدمات المنفذة 

. وقد توصلت الدراسة الى نتائج تبرز مستويات متقدمة ومتفاوتة لتحقيق التحول الرقمي، بما 0222المتحدة للتحول الرقمي عام 

 ية.دمات االلكترونالتي تنهض بالبنية األساسية لألنظمة التقنية وتطبيقات الخ الرقمية في ذلك بروز عدد من المشاريع

 وفق خصائص معينة، يمكن استعراضفيها ولندرة األبحاث التي سعت لتحليل التوطن في القطاعات وتصنيف التمركز 

التي هدفت إلى تحليل التوطن الصناعي باستخدام بعض الخصائص الصناعية المتمثلة في: ، (2020) الحبابي والخطيب دراسة

-0222مستوى توزيعها بين المناطق المختلفة في المملكة العربية السعودية خالل الفترة الزمنية  عدد المصانع، حجم العمالة لتتبع

. واستخدمت الدراسة المنهج الكمي اإلحصائي باالعتماد على عدة مؤشرات لقياس التوطن وهي: معامل التوطن، فائض 0222

الترابط، ومعامل االرتباط. كما طبقت الدراسة منهج البعد  العرض اإلقليمي، مضاعف القاعدة االقتصادية، مؤشر التركز، معامل

اإلقليدي، والتحليل العنقودي. وقد بينت نتائج الدراسة أنه على الرغم من التنوع والتوسع الملحوظ في األنشطة الصناعية، إال أن 

 لمنطقة الشرقية.توطن الصناعة السعودية مازال متركزاً في ثالث مناطق رئيسة هي الرياض ومكة المكرمة وا
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 الخصائص الرقمية لالقتصاد السعودي. 3

ظل التطور المتسارع في التقنيات الحديثة، والذي كان له تأثير واضح في جميع جوانب حياة األفراد والمجتمعات في في 

دية الرقمية، طة االقتصاكل أنحاء العالم، وتحول تلك المجتمعات من العمليات واألنشطة االقتصادية التقليدية إلى العمليات واألنش

فإن المملكة تعد تنمية الخصائص الرقمية أحد أهم ممكنات تعزيز قدرات القطاعات غير النفطية الواعدة والتي تسهم في تنمية 

 (. 0202)وحدة التحول الرقمي،  0202وتنويع االقتصاد وتحقيق رؤية المملكة 

ة والجهات الداعمة للنظام، ومنها وزارة االتصاالت وتقنية المعلومات يتكون سوق البنية التحتية السعودي من الجهات المعني

تقنية وهيئة االتصاالت و ،)متمثلة في وحدة التحول الرقمي الوطني، وهيئة الحكومة الرقمية والمركز الوطني للتصديق الرقمي(

تعليم بتحولها الرقمي، بما في ذلك التجارة والذات أولوية عالية للتعجيل  تخمسة قطاعا. وقد تم تحديد والبريد السعودي المعلومات

 والصحة والمدن الذكية والثورة الصناعية الرابعة. 
 

 :البرامج الرقمية في المملكة العربية السعودية. 1.3

رز والتي تب ،بمجاالت التحول الرقمييركز هذا الجانب على طرح بعض من برامج المملكة العربية السعودية المرتبطة 

 :على اقتصاد المملكة في إرساء خصائص رقمية فريدةالدور الفاعل 
 

 برنامج الوطني لتقنيات البرمجيات الحرة مفتوحة المصدر "متاح"ال .1.1.3

 على تشجيع وتعزيز استخدام البرمجيات الحرة ومفتوحة برنامج "متاح" في مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية يعمل

ف كثيرة في القطاعين العام والخاص لتقديم الخدمات اللوجستية والتقنية والقانونية المصدر، من خالل إقامة شراكات مع أطرا

 أ(، منها:-0202والدعم اإلستراتيجي؛ بغية تحقيق أهداف متعددة للبرنامج )المنصة الوطنية الموحدة، 

 .المساهمة في إعداد السياسات الوطنية حول معايير وتقنيات المصادر المفتوحة 

 قمية تعتمد على المحتوى المفتوح والوصول المفتوح.إنشاء مكتبة ر 

 .نشر الوعي بالبرمجيات، والوصول، والمحتوى، والمعايير مفتوحة المصدر 

 .توفير آليات الدعم الفني واالستشاري للقطاع الحكومي للبرمجيات مفتوحة المصدر 

 لمشاريع الصغير والمتوسطة الواعدةالتعاون مع حاضنات تقنية المعلومات واالتصاالت بالمنطقة لدعم وتشجيع ا 

 التي توظف التقنيات المفتوحة.

كما يسعى البرنامج الوطني "متاح" لتحقيق تلك األهداف من خالل تبني البرنامج لتقديم الدعم المادي والفني لمشاريع 

جيات لى تسخيرها لدعم البرمالتخرج الجامعية بالمملكة، والتي تستخدم تقنيات البرمجيات الحرة أو مفتوحة المصدر وتعمل ع

 (.0222وبناء الموارد المتاحة وإنشاء مكتبة رقمية لدعم البحث والتطوير في المجاالت البرمجية المفتوحة )وادي التقنية، 

 

 الخطة الخمسية األولى الموسعة للعلوم والتقنية واالبتكار .2.1.3

عة دول المنطقة في مجاالت العلوم والتقنية واالبتكار هدفاً إستراتيجياً هو: "أن تكون السعودية في طليالخطة  تحقق هذه

"ـ وقد اشتملت الخطة على ثمانية برامج وطنية رئيسة وهي: "برنامج التقنيات اإلستراتيجية، وبرنامج قدرات ـه2302بحلول عام 

اسية لمجتمع امج البنى األسالبحث العلمي والتطوير التقنية واالبتكار، وبرنامج نقل وتوطين وتطوير التقنية واالبتكار، وبرن

 المعرفة، وبرنامج تنمية الموارد البشرية للعلوم والتقنية واالبتكار، وبرنامج تنويع وتطوير وتعزيز مصادر الدعم المالي،
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صاد توبرنامج تطوير أنظمة العلوم والتقنية واالبتكار، وبرنامج تطوير الهياكل المؤسسية للعلوم والتقنية واالبتكار" )وزارة االق 

 (.2302والتخطيط، 

كما وتتميز الخطة بتبنيها منهجاً تخطيطياً متدرجاً متعدد األطر الزمنية عند إعداد برامجها، متضمنًا المتطلبات واألولويات 

العاجلة واآلجلة، والتقنيات متعددة المستويات؛ مع وجود توازن بين الطموحات واإلمكانات كي تكون قابلة للتطبيق )المنصة 

 أ(.-0202نية الموحدة، الوط
 

 النفاذ اإللكتروني الموحد .3.1.3

( للمنشآت واألفراد من أبرز ضوابط تطبيق وتنفيذ SSO: Single Sign Onتعد خدمة النفاذ اإللكتروني الموحد )

ا الرقم ذالتعامالت اإللكترونية الحكومية السعودية من خالل رقم تعريفي موحد يدخل في جميع األنظمة المعلوماتية، بحيث يفي ه

 أ(.-0202بمتطلبات جميع الجهات المعنية المتعلقة بالتعامالت والتطبيقات اإللكترونية الحكومية )المنصة الوطنية الموحدة، 

والنفاذ الوطني الموحد "نفاذ" عبارة عن مبادرة وطنية من مركز المعلومات الوطني بالمملكة، تهدف إلصدار وإدارة 

لرقمية، حيث بدأت كثير من الجهات الحكومية والخاصة بالمملكة بمواكبة التطور وتقديم خدماتها هويات المواطنين والمقيمين ا

من خالل بوابات إلكترونية كأداة تََحقُق تسمح بالوصول إلى مواقع خدماتها اإللكترونية. كما تهدف هذه المبادرة أيًضا إليجاد حل 

جهات الحكومية والخاصة لمواجهة مشكلة تتمثل في إعاقة تقديم الكثير من شامل إلدارة وحوكمة الهوية الرقمية، بشكل يدعم ال

الخدمات الهامة للمواطن والمقيم بسبب تدني مستوى المصداقية والثقة في الهوية الرقمية واحتمالية تعرضها للسرقة أو االختراق 

 حو التالي:(، ولهذه المبادرة مجموعة من األهداف على الن0200)مركز المعلومات الوطني، 

 إيجاد نظام وطني تستفيد منه القطاعات الحكومية والخاصة في الثقة وإدارة الهوية الرقمية. 

 إصدار "هوية إثبات إلكترونية " للفرد أو المنشأة في نظام الهوية الرقمية. 

 .إيجاد آلية تحقق وتسجيل آمنة تضمن أن الهوية الرقمية للشخص المعني فقط 

 للمصادقة في عملية تسجيل دخول النظام كالبصمة ورمز العبور. استخدام عوامل متعددة 
 

 برنامج التحول الوطني .4.1.3

، جرى إطالق برنامج التحول 0202من أجل بناء القدرات واإلمكانات الالزمة لتحقيق األهداف الطموحة لـرؤية المملكة 

والتنموية. ويهدف البرنامج إلى تطوير العمل  الوطني على مستوى عديد الجهات الحكومية القائمة على القطاعات االقتصادية

 أ(.-0202الحكومي، وتأسيس البنية التحتية الالزمة الستيعاب الطموحات والمتطلبات المستهدفة )المنصة الوطنية الموحدة، 

، على 0222، مرحلة أولى من المبادرات التي بدأ إطالقها من عام 0202ويرتبط البرنامج بمستهدفات مرحليّة إلى العام 

(. كما استخدم البرنامج وسائل مبتكرة في 0222أن يلحقها مراحل تشمل جهات أخرى بشكل سنوي )وزارة االقتصاد والتخطيط، 

إدراك التحديّات واقتناص الفرص، واعتماد أدوات فّعالة للتخطيط، وتفعيل مشاركة القطاع الخاص، والتنفيذ، وتقييم األداء، 

، بما يضمن بناء قاعدة فّعالة للعمل الحكومي، 0202لبعض األهداف اإلستراتيجية لرؤية المملكة ووضع المستهدفات المرحلية 

-0202وفق أساليب مبتكرة للتخطيط والتنفيذ والمتابعة على المستوى الوطني )المنصة الوطنية الموحدة، ويحقق ديمومة العمل، 

 أ(.
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 :منها(، 0202صادية واالجتماعية )برنامج التحول الوطني، رقمية على شتى المستويات االقت عدة مبادراتبرزت وقد 

 .تحفيز االستثمار في نشر شبكات األلياف الضوئية في المناطق الحضرية 

 .تهيئة بيئة مستدامة للنهوض بصناعة تقنية المعلومات واالتصاالت ومواكبة التطورات 

 فع بعملية التحول الرقمي.نشر الوعي والمعرفة الرقمية وتأهيل كوادر وطنية ذات كفاءة للد 

 .تطوير االستراتيجية وخارطة الطريق والممكنات األساسية لرقمنة القطاعات ذات األولوية 

 .تحفيز وتبني االبتكار الرقمي من خالل دعم الرياديين والشركات المحلية الرقمية 

 لمستخدم.تطبيق حوكمة فعالة ومعايير مشتركة للحكومة اإللكترونية وتمكين تحسين تجربة ا 

 .توفير الطيف الترددي وتسهيل آلية الحصول على التصاريح للتوسع في الخدمات الرقمية 

 .إطالق أنظمة وتطبيقات ذكية مشتركة وتفعيل منصات شاملة للتعامالت الحكومية 

 .تعزيز األمن السيبراني الرقمي في قطاع االتصاالت وتقنية المعلومات 

 وى التكامل الحكومي.إطالق السحابة الحكومية ورفع مست 

 .نشر خدمات االتصاالت الالسلكية في المناطق النائية وتوسيعها في المناطق الحيوية 

 .تحديث األطر التنظيمية والتراخيص لخدمات اإلنترنت لتحسين الجودة واالستدامة 

 .ترشيد اإلنفاق الحكومي وتفادي االزدواجية في االستثمار على تقنية المعلومات 

 

 تصديق الرقميشهادات ال. 5.1.3

تعمل خدمات التصديق الرقمية على تحسين وتحديث المكونات التقنية لمركز التصديق الرقمي ومركز البيانات االحتياطية، 

 (.0202لزيادة مستويات األمان والموثوقية في المعامالت اإللكترونية )وزارة االتصاالت وتقنية المعلومات، 

 Public Keyمنظومة متكاملة إلدارة البنية التحتية للمفاتيح العامة )يقدم المركز الوطني للتصديق الرقمي 

Infrastructure-PKI والتي هي عبارة عن منظومة أمنية متكاملة إلدارة المفاتيح الرقمية المستخدمة في الحفاظ على سرية ،)

ة ألعمال اإللكترونية كالحكومة اإللكترونيالمعلومات وهوية المتعاملين، والتوقيعات الرقمية. وهذه الخصائص تقوم عليها كافة ا

والتجارة االلكترونية، وغيرها من التطبيقات اإللكترونية الشبكية إلجراء األعمال والعمليات اإللكترونية بأمن وموثوقية )المنصة 

مركز للتجارة اإللكترونية )الأ(. وقد تم إنشاء المركز الوطني للتصديق الرقمي وفقاً لقرار اللجنة الدائمة -0202الوطنية الموحدة، 

 (، وتتمثل مهامه:0202الوطني للتصديق الرقمي، 

 .إصدار الشهادات الرقمية لمراكز التصديق الرقمي في المملكة مع التنسيق فيما بينها 

 .إدارة وتشغيل وصيانة األجهزة والبرمجيات الخاصة بالبنية التحتية 

 مة بالملغاة منها.إلغاء الشهادات الرقمية عند الحاجة ونشر قائ 

 .تأهيل الجهات المتقدمة للحصول على تراخيص فتح مراكز تصديق للشهادات الرقمية 

 .إعداد األنظمة واللوائح الخاصة بالبنية التحتية للمفاتيح العامة بالتنسيق مع الجهات 

 .إعداد األنظمة الالزمة إلتمام التعامالت اإللكترونية والتنسيق في ذلك مع الجهات 
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 في المملكة العربية السعوديةبادرات الرقمية الم. 2.3

ضمن اهتماماتها في األعمال  ترعى وزارة االتصاالت وتقنية المعلومات السعودية بعض المبادرات المجتمعية الرقمية

كيز على وضع ترواالستثمار في البنية التحتية الرقمية إدراًكا منها بقيمة روح المبادرة عندما يتعلق األمر باالبتكار الرقمي، وال

مبادرات وشبكات لتيسير مشاركة رواد األعمال في االقتصاد الرقمي وتكديس الجهود ورسم االستراتيجيات لتنصب في ذلك 

ترعي هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات السعودية مجموعة متنوعة  . كما(0202الجانب )وزارة االتصاالت وتقنية المعلومات، 

ي سياق تطلعاتها نحو االستفادة مما تقدمه من خدمات في قطاع االتصاالت وتقنية المعلومات )هيئة من المبادرات الرقمية ف

 (.0202االتصاالت وتقنية المعلومات، 
 

 مبادرة قوافـل التدريب اإللكتروني .1.2.3

لسعودي ا تأتي مبادرة قوافل ضمن المبادرات األخرى التي يقوم بها القطاع الحكومي والخاص في تمكين شرائح المجتمع

من التعامل مع االتصاالت وتقنية المعلومات بفاعلية لرفع الوعي الرقمي بأهمية االتصاالت وتقنية المعلومات عبر التدريب على 

 استخدام االتصاالت وتقنية المعلومات لألفراد والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في جميع المناطق السعودية. 

منة والتكنولوجيا عبر التعريف بأهمية االتصاالت وتقنية المعلومات واستخداماتهما في وتهدف المبادرة إلى محو أمية الرق

المجتمع للفئات المستهدفة من الطالب والسكان ممن لم تتسن لهم الفرصة الكتساب المهارات الرقمية، حيث يتم تدريبهم إلكسابهم 

 أ(.-0202البيئة التدريبية المناسبة )المنصة الوطنية الموحدة،  المهارات المتعلقة باستخدام الحاسب اآللي واإلنترنت، مع توفير
 

  مبادرة محاضرات نشر الثقافة والمعرفة الرقمية .2.2.3

تأتي مبادرة محاضرات للمشاركة في تمكين شرائح المجتمع بالمملكة من التعامل مع االتصاالت وتقنية المعلومات بفاعلية 

تقنية المعلومات لدى جميع األفراد والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة )المنصة الوطنية لردم الفجوة الرقمية في مجال االتصاالت و

أ(. وتهدف المبادرة إلى تعزيز أهمية استخدام االتصاالت وتقنية المعلومات للفئات المستهدفة بمختلف مستوياتهم -0202الموحدة، 

 .التعليمية، مع التركيز على فئة الشباب لرفع وعيهم في هذا المجال
 

 مبادرة العطاء الرقمي .3.2.3

تهدف هذه المبادرة إلى نشر الوعي الرقمي ومحو األمية الرقمية عبر بناء مجتمع تطوعي من مدربين ومتطوعين لصناعة 

المعرفة الرقمية ومشاركتها مع مختلف فئات المجتمع من خالل إقامة فعاليات وبرامج تدريبية )وزارة االتصاالت وتقنية 

ولهذه المبادرة الغير ربحية منصة خاصة تسمى "عطاء" تتيح لألعضاء التسجيل في الفعاليات والدورات  (.0202المعلومات، 

 (.0202الكترونيًا وفي المسارات الرقمية بخطوات ميسرة )العطاء الرقمي، 

 

 مجموعة مبادرات حكومية رقمية  .4.2.3

الحكومة اإللكترونية في المملكة وترعاها هي مجموعة من األنظمة والتشريعات الرقمية التي تركز على تطوير قطاع 

 :(0202)وزارة االتصاالت وتقنية المعلومات، 
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  هيئة الحكومة الرقمية: تسعى إلى زيادة مستوى الترابط بين الجهات الحكومية من خالل ربط الوكاالت الحكومية

 بالمنصات التي تشرف عليها.

 رابط بين الجهات الحكومية فيما يتعلق بالنقل اإللكتروني حافلة الخدمات الحكومية: منصة مركزية للتكامل والت

 للبيانات والمعلومات الالزمة للخدمات الحكومية.

 .مراسالت: نظام إلكتروني وطني موحد للمراسالت الحكومية 

 :)يقدم خدمة الرد على استفسارات عموم المستفيدين من التعامالت اإللكترونية  مركز االتصال الوطني )آمر

 ية، وتقديم الدعم وتوفير المعلومات.الحكوم

  قياس التحول الرقمي الحكومي: لتمكين الجهات الحكومية من قياس مدى تحولها إلى التعامالت اإللكترونية من

خالل مؤشرات تُصاغ بطريقة أسئلة، ومن ثم يحتسب النظام النقاط الحاصلة عليها الجهة الحكومية بناء على 

 .إجاباتها

 

 مبادرة مقياس .5.2.3

هدف المبادرة لقياس جودة تجربة استخدام االنترنت وتحسينها، بغرض تزويد مستخدمي االنترنت في المملكة ببيانات ت

موثوقة ودقيقة حول خدمات االنترنت المقدمة لهم، وتعزيز تنافسية مقدمي الخدمة من الشركات لالرتقاء بجودتها )هيئة االتصاالت 

 (.0202وتقنية المعلومات، 

 

 الرقمية لالقتصاد السعودي المشاريع. 3.3

على  تنعكس بالتحول الرقمي والتييركز هذا الجانب على طرح بعض من مشاريع المملكة العربية السعودية المرتبطة 

 :خصائصها الرقمية في االقتصاد
 

 المشروع التوعوي لالستخدام السليم لإلنترنت )سليم نت( .1.3.3

اإلعالم زارة في الخطة الوطنية للعلوم والتقنية، ويتخصص موقع "سليم يعد هذا المشروع باكورة مشاريع وزارة الثقافة و

 أ(:-0202نت" في تحقيق أهداف المشروع من خالل الترفيه، ويهدف الى )المنصة الوطنية الموحدة، 

 .إنتاج عدد من حلقات الرسوم المتحركة للتوعية باالستخدام السليم لإلنترنت والتقنية 

 عوية للمستخدمين العموم للتقنيات.إخراج عدد من الكتب التو 

 .عمل عدد من اإلرشادات التوعوية كاإلنتاج التفاعلي عبر العروض المسرحية 

 

 المكتبة الرقمية السعودية .2.3.3

تعد المكتبة الرقمية السعودية أحد المشاريع الرائدة المنبثقة من المركز الوطني للتعلم اإللكتروني والتعليم عن بعد، وتهدف 

ء بالعملية التعليمية في المملكة من خالل دعم منظومة التعلم والتعليم، والبحث العلمي، عن طريق تعزيز وبناء المهارات إلى االرتقا

ألف عنوان لكتاب رقمي  22للمجتمع المعرفي، وكذلك تحسين وتعميم الوعي، وتسهيل تداول المعلومات. وتضم المكتبة أكثر من 

 يعها متاحة لطالب وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات. ألشهر الناشرين العالميين، وهي جم
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وتتطلع المكتبة الى تحقيق الريادة في خدمات إتاحة مصادر المعلومات الرقمية المحلية والدولية وتنظيمها ونشرها لخدمة مؤسسات 

 (.0202ية، التعليم العالي والبحث العلمي والمؤسسات الحكومية والخاصة في المملكة )المكتبة الرقمية السعود
 

 جامعة الملك عبد هللا للعلوم والتقنية .3.3.3

تسعى الجامعة إلى تنفيذ خطة أبحاثها من خالل محاور أبحاث إستراتيجية تركز على مجاالت العلوم والتقنية التي تهم 

ندسة المواد، المملكة والعالم، وتلك المحاور هي: الموارد والطاقة والبيئة، والعلوم الحيوية والهندسة الحيوية، وعلم وه

من  0202أ(. وتسهم الجامعة في دعم رؤية المملكة -0202والرياضيات التطبيقية والعلوم الحاسوبية. )المنصة الوطنية الموحدة، 

خالل رسالة قسم االبتكار والتنمية االقتصادية التي تتمركز في المساعدة على تعظيم مساهمات جامعة الملك عبد هللا للعلوم والتقنية 

نويع المجاالت االقتصادية في المملكة وتحويل اقتصادها إلى اقتصاد يستند إلى المعرفة )جامعة الملك عبد هللا للعلوم والتقنية، في ت

0202.) 
 

 تكامل قناة التكامل الحكومية .4.3.3

ترونية لكمن ضمن مخرجات هيئة الحكومة اال تمثل قناة "تكامل" أحد األعمدة الرئيسية لمشاريع البنية التحتية الوطنية

، وتشتمل على أنظمة وسيطة تحتوي على بنية متكاملة من األجهزة والبرامج تهدف إلى تفعيل تبادل البيانات الحكومية بالمملكة

 المشتركة بين الجهات لتقديم خدماتها الحكومية إلكترونيـًّا بشكل دقيق وآمن.
 

 مجمع تقنية المعلومات واالتصاالت .5.3.3

موعة من البنى التحتية المتطورة إلنشاء تجمعات تقنية صناعات حديثة ذات أبعاد إستراتيجية يشتمل المجمع التقني على مج

لتطوير قطاع التقنية والمعلومات في المملكة. ويتخصص المجمع في األعمال عالية التقنية وأنشطة التجميع والتصنيع، وخدمات 

ير والخدمات التجارية كالفنادق والمطاعم والبنوك )المنصة مساندة فنية كمصانع المواد المستعملة في أنشطة البحث والتطو

أ(. كما يشتمل المجمع على مقرات أعمال ومراكز بحث وتطوير وإنتاج للشركات الكبرى المحلية -0202الوطنية الموحدة، 

جنبي خاص والمحلي واألوالعالمية المتخصصة في مجاالت االتصاالت وتقنية المعلومات، إضافة إلى إتاحة الفرصة أمام القطاع ال

 لالستثمار في المجمع من خالل االستفادة من الميزات والتجهيزات العديدة التي يوفرها للمستثمرين.

وتقوم فكرة المشروع، على توفير بيئة مميزة تعمل على استقطاب واجتذاب المواهب والحفاظ عليها وتحفيزها من خالل 

م احتياجات عمل شركات التقنية بحيث يمثل مجمعا رئيسيا ألنشطة تقنية المعلومات تأمين مجتمع ديناميكي متطور ومبتكر، يدع

 (.0202واالتصاالت على مستوى المملكة )مشاريع السعودية، 

 

 في المملكة العربية السعودية الرقمي واإلدماجالتمكين . 4.3

 صبة على توفير اإلمكانات الرقمية دونلم تكن جهود المملكة منيعد التمكين الرقمي أحد الخصائص الرقمية المهمة، لذلك 

ها ها، إيمانًا منعلى أراضي لكل من يقطنتعزيز تمكينها، بل ركزت في التوسيع الرقمي على تحقيق "التمكين والشمولية الرقمية" 

 األفرادن حق يعبر مصطلح اإلدماج الرقمي في المملكة ع. 0202بأن توفير الرقمنة للجميع يسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 

في الحصول على خدمات رقمية مثل استخدام اإلنترنت بسهولة وبأسعار مقبولة، وكذلك الوصول للخدمات الحكومية الرقمية 

 واالستفادة منها، 
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 باإلضافة إلى المشاركة الفّعالة في االستشارات واالستطالعات وإبداء الرأي بما يتعلق بخدمات المستفيدين من الرقمنة بالمملكة

 وعمليات اتخاذ القرار.

تُعد البنية التحتية للنطاق العريض ضرورية وعمود أساس لإلدماج الرقمي في العصر الرقمي، لذلك قامت المملكة و

؛ وذلك عبر االهتمام بتغطية الشبكة واستخدامات االنترنت وتوفير الهواتف المحمولة والوصول 0222بتجهيزها قبل حلول عام 

ويلعب نمو خدمات الهاتف . (ب-0202)المنصة الوطنية الموحدة،  شركات وجميع الجهات على حد سواءالتقني للمنازل وال

. أما فيما يتعلق 0202الجيل الخامس دوًرا مهًما في خطة المملكة لتحديث ورقمنة اقتصادها كجزء من رؤية المملكة  -المحمول 

ا سابع أسرع دولة على مستوى العالم من حيث سرعات اإلنترنت عبر بسرعات اإلنترنت، فقد احتفظت المملكة بمكانتها باعتباره

، وتحتل المرتبة الرابعة في العالم لسرعات 0202ميجابت في الثانية في الربع الرابع من عام  222.32الهاتف المحمول، بمتوسط 

سعوديون أسرع سرعة تنزيل للجيل ميجابت في الثانية. وسجل مستخدمو الجيل الخامس ال 023.2إنترنت الجيل الخامس بمتوسط 

 .%22ميجابت في الثانية، بنسبة  220.2الخامس في العالم تبلغ 

شركة االتصاالت السعودية  عملت المملكة على ضمان اإلدماج الرقمي للمناطق الريفية في المملكة، فقد نفذت

(STC) النطاق العريض ومبادرة شبكات اإلدماج الرقمي في المناطق النائية مشاريع وزارة االتصاالت وتقنية المعلومات مع 

الالسلكي لخدمة المناطق النائية والريفية في المملكة، محطمين بذلك الفجوة الرقمية في تلك المجتمعات وتمكينها لمستقبل أفضل. 

 22قدمت مبادرة شبكات النطاق العريض خدمات االتصاالت وتقنية المعلومات لمتوسط سرعة انترنت تبلغ  0222فمنذ العام 

ألف أسرة  322ية لكل أسرة في المناطق الريفية بهدف ضمان وصول النطاق العريض ليغطي بذلك أكثر من ميجابايت/الثان

 مليون نسمة. 0.22و

 

 تحليل التوطن الرقمي بين المناطق السعودية. 4

ومات لعلى أحد الجوانب الهامة في االقتصاد، وهي مسألة الجغرافيا االقتصادية في قطاع تكنولوجيا المع القسميركز هذا 

. وبهدف معرفة مدى تحقق التوزيع العادل والمتوازن بين المناطق السعودية في الرقميواالتصاالت أو يمكن تسميته بالتوطن 

 تأثير التطورات التي حصلت في توزيع األنشطة التقنية واالستثمارات يتم دراسةهذا القطاع الحيوي والممثل للرقمنة في المملكة؛ 

ف تحليل مدى اسهام ذلك التوزيع في تحقيق هدل الرقمية بين المناطق السعوديةمؤشرات بعض الير وتتبع الرقمية من خالل تقد

 .االستخدام األمثل للموارد

 

 التوطن الرقمي في االقتصاد السعودي. 1.4

رقية شتقسم المملكة العربية السعودية إلى خمس مناطق رئيسية، وهي المنطقة الشمالية والمنطقة الجنوبية والمنطقة ال

والمنطقة الوسطى والمنطقة الغربية. وتتضمن تلك المناطق الرئيسة، ثالث عشرة منطقة إدارية، هي: الرياض والقصيم ومكة 

المكرمة والمدينة المنورة والشرقية وجازان ونجران وعسير والباحة وحائل وتبوك والشمالية، والجوف. وتتميز كل منطقة 

ارات تؤثر االعتب، حيث األخرى التي تسهم في مواكبة الرقمنة بشكل أسرع من األخرىسعودية ببعض السمات المختلفة عن 

التنموية والمناخية والسكانية في كل منطقة من المناطق السعودية على مدى قدرتها على جذب التوسع الرقمي وميول قاطنيها الى 

 الرقمي والتركز التقني عن غيرها من المناطق.استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بصورة تجعلها موضع للتوطن 
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 تغطية المناطق اإلدارية بالشبكة العنكبوتية لإلنترنت .1.1.4

، تم انتقاء أكثر المؤشرات الرقمية التي تّكون تكنولوجيا دعم الخصائص الرقمية في المملكةكأحد الدالالت المهمة على 

لسنوي على موقع الهيئة العامة لإلحصاء السعودية، وهي نسبة انتشار المعلومات واالتصاالت والمتوفرة في الكتاب االحصائي ا

 .0222االنترنت حسب المناطق اإلدارية لعام 

( الى أن أكثر المناطق اإلدارية السعودية انتشاًرا لشبكة االنترنت هي المنطقة الشرقية بنسبة 2يشير الشكل اآلتي رقم )

بعد تغطيتها بموصالت االنترنت في المنطقة الشرقية. تعد المنطقة الشرقية من أكبر لم يتم  %3أي أن ما نسبته  %22مئوية تقدر 

تمثل انجاًزا ضخًما يدل على أنها منطقة  0222المناطق السعودية مساحةً لذلك فإن النسبة المغطاة بموصالت االنترنت لعام 

 رقمية بداللة انتشار االنترنت.

 0222المناطق اإلدارية  : نسبة انتشار االنترنت في(2شكل رقم )

 

 الهيئة العامة لإلحصاء منوفق ما جاء  الباحثانالمصدر: اعداد 

 

تأتي منطقة القصيم في المرتبة الثانية لنسبة انتشار االنترنت، ثم المناطق مكة المكرمة، تبوك، الحدود الشمالية، ونجران 

من مساحة منطقة  %23ية لكل منطقة منها. ويالحظ أن ما نسبته رغم تفاوت المساحة الكل %23بنسبة انتشار لإلنترنت فيها بلغ 

المدينة المنورة لم يتم تغطيتها باإلنترنت وهي المنطقة التي لها أقل نسبة انتشار من بين بقية المناطق الثالث عشرة اإلدارية في 

المسجد النبوي الشريف، باإلضافة الى أنها المملكة رغم انها منطقة دينية يرتادها المسلمون من جميع أنحاء العالم للصالة في 

محطة لطالبي العلم الشرعي ويتطلب التقدم العلمي فيها أن يترافق مع التوسع التقني بدعم المنطقة بموصالت انترنت لترتفع 

 النسبة.

ات المناطق تقريبًا نسبة معقولة ومتقدمة تغطي معظم مساح %23بشكل عام، تشكل النسبة االجمالية النتشار االنترنت 

، ولعل العمل مستمر لتغطية كافة الحدود المكانية في المملكة بالشبكة العنكبوتية لإلنترنت حتى يستفيد 0222السعودية في عام 

 الجميع من خدماتها.
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 0222-0222(: ارتفاع نسبة انتشار االنترنت في مناطق المملكة 0شكل رقم )

 بنك السعودي المركزي والكتاب االحصائيحسب بيانات ال انالمصدر: من اعداد الباحث

 

يتبين أن معظم مناطق المملكة قد ارتفعت نسبة تغطيتها بالشبكة العنكبوتية )االنترنت(  (0وفي الشكل البياني السابق رقم )

 0202، ولألعوام األخيرة -0220، رغم عدم توفر بيانات لعام %222-22في السنوات األخيرة لتتراوح نسبة تغطيتها بين 

 .0202و
 

 التوزيع النسبي للنفاذ واالستخدام الرقمي في المناطق اإلدارية السعودية .2.1.4

ات تناول بيانات كمية ورقمية الستخداميتم في طور مناقشة مدى تمركز المؤشرات الرقمية في مختلف المناطق السعودية، 

ر اإلصدارات التي تم نشرها على موقع الهيئة العامة االبتكار وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والتي تم الحصول عليها من آخ

لإلحصاء السعودية حتى تاريخه، والمشتملة على: )االنترنت، أجهزة الحاسب، التجارة االلكترونية، الحكومة االلكترونية، الهاتف 

-تخدامات لألفراد واألسر الثابت، الهاتف المتنقل( وفقًا للمناطق اإلدارية السعودية، وذلك على مستويين: األول يخص االس

 حو التالي:على الن -ودوريتها اإلحصائية كل ثالث سنوات-، والثاني يخص االستخدامات للمنشئات -ودوريتها اإلحصائية كل سنة
 

 2012النفاذ واستخدام التكنولوجيا بين األسر واألفراد لعام  .1.2.1.4

يحتل  0222هاتف المتنقل لدى األسر واألفراد خالل العام أن استخدام ال تشير بيانات الهيئة العامة لإلحصاء السعودية إلى

لألسر واألفراد  %22.22، %22.02الصدارة عن باقي الوسائل التقنية واالتصاالت بنسبة اجمالية لكافة المناطق السعودية بلغت 

نفس  على إجمالي األسر فيعلى التوالي. وتتصدر أسر منطقة نجران في استخدام الهاتف المتنقل بنوعية )الذكي والغير ذكي( 

 ، وبالعموم كل المناطق السعودية يظهر على أسرها نسبة استخدام مرتفعة للهاتف المتنقل.%22.22النطاق بنسبة 

وعن استخدام تلك الوسيلة التقنية، كان أفراد المنطقة الشرقية ذو نسبة استخدام أعلى عن باقي األفراد في بقية المناطق السعودية  

 .%22.30دام بلغت بنسبة استخ

على التوالي، عن باقي  %22.30، %22.22لقد أبرزت أسر وأفراد المنطقة الشرقية نسبة استخدام أعلى لإلنترنت 

  المناطق اإلدارية، وهذا قد يعطي داللة لنسبة انتشار مرتفعة للشبكة العنكبوتية في هذه المنطقة عن البقية.
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وأفراد قليلي االستخدام لإلنترنت مقارنةً بباقي المناطق فقد كان الستخدامها النسبة األقل كذلك منطقة المدينة المنورة يقطنها أسر 

؛ ويعكس هذا أن هناك مساحة أكبر في منطقة المدينة المنورة لم تشملها التغطية التقنية لشبكة %22.20، %22.22لإلنترنت 

 االنترنت واالتصاالت.

درة لتقنية المعلومات واالتصاالت، لكن على مستوى االستخدام األسري تمثل أجهزة الحاسوب إحدى المؤشرات المتص

، فقد حظي استعمالها بنسبة أقل تقريبًا، وقد يفسر ذلك االعتماد األكبر على األجهزة 0222والفردي في المناطق السعودية لعام 

استخدام األجهزة الحاسوبية ذات الحجم األكبر  اللوحية المتنقلة ذات الحجم األقل واألخف الذي يسهل حمل األفراد واألسر لها عن

 نسبيًا.

وفيما يتعلق بالتجارة االلكترونية، تظهر النسبة األعلى لعدد االفراد الذين قاموا بشراء السلع والخدمات من االنترنت على 

سب االستخدام الفردي ، وبشكل عام كانت ن%30.22إجمالي عدد االفراد في منطقة نجران عن بقية المناطق السعودية بنسبة 

، وربما تعود األسباب لعوامل تقليدية تتعلق بعدم 0222للمشتريات االلكترونية ضعيفة نسبيًا لكل المناطق السعودية في العام 

وجود الثقة الكافية بجودة المشتريات االلكترونية وربما عوائق التوصيل والوقت ورغبة الناس في االستمتاع بالبحث التقليدي عن 

 مستلزمات والحاجيات.ال

وعن استخدام األفراد للخدمات الحكومية، فيتبين أن األفراد في منطقة جازان كان لهم النصيب األعلى في نسبة االستخدام 

 .%02.22، ويظهر أن األفراد في المدينة المنورة أقل استخداًما للخدمات الحكومية االلكترونية بنسبة 22.22%

العام الذي حققت فيه معظم المناطق اإلدارية بالمملكة العربية السعودية بداية ارتفاع نسبي  قد كان 0222ويظهر أن عام 

نصيب في زيادة نسبة نفاذ األسر للحاسوب لمعظم المناطق اإلدارية  0202بارز في نفاذ األسر للهاتف المتنقل. بينما كان لعام 

. وغالبية المناطق اإلدارية كذلك 0202ألسري للحواسيب بها في عام السعودية عدا المنطقة الشرقية التي ارتفع نصيب النفاذ ا

بشكل متقارب كما كان الحال بالنسبة للنفاذ الى الهاتف المتنقل مما يعني  0202و 0202كان لها نسبة نفاذ نسبية أعلى في العامين 

رتفاع بل النفاذ للحواسيب التي تكون نسب االأن الهاتف المتنقل واالنترنت لهما نسب نفاذ متوازية ومتدرجة بشكل تسلسلي، مقا

تغايًرا. ولمزيد من تحليل بيانات نفاذ األسر للهاتف المتنقل والحاسوب واالنترنت حسب المناطق  أكثرواالنخفاض للنفاذ اليها 

 هذه الدراسة. الخامس من، سيتم استخدامها في رسم الخرائط ذاتية التنظيم في القسم 0202الى عام  0222اإلدارية من عام 

 

 2012النفاذ واستخدام التكنولوجيا للمنشئات لعام . 2.2.1.4

أن جميع المناطق اإلدارية بالمملكة لديها منشئات ذات نسبة استخدام  تشير بيانات الهيئة العامة لإلحصاء السعودية إلى

ة الكترونية لالستخدامات الحكوميكلي لخدمات الحكومة االلكترونية، مما يعني أن كل المنشئات بالمملكة لديها وسائل تواصل 

ويكاد ينعدم منها من يقوم بتنفيذ المعامالت الحكومية بالطرق التقليدية اليدوية أو الورقية. بقيت نسبة ضئيلة جًدا من استخدامات 

 .%222المنشئات في منطقة الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة وجازان للحكومة االلكترونية لتصبح كبقية المناطق 

ما يلفت لالنتباه هو ضعف توجه المنشئات في بعض المناطق السعودية لتقديم خدماتها من خالل التطبيقات االلكترونية 

، %0.22، فمثاًل يظهر أن منطقة تبوك يكاد ينعدم فيها المنشئات التي تقدم خدماتها بوسائل اتصال تقنية بنسبة 0222حتى عام 

كتروني عبر التطبيقات التجارية االلكترونية للمنشئات اعلى قلياًل في المناطق المتقدمة كالرياض، بينما تظهر نسب االستخدام االل

 على التوالي، رغم أنها ال تعد نسب كبيرة. %22.03، %2.22، %20.20والشرقية، ومكة المكرمة 
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ما يعني أن عودية بنسب متقاربة، مبالنسبة الستخدامات المنشئات للهواتف الثابتة والمتنقلة فتظهر في كافة المناطق الس

المنشئات في كل المناطق تستخدم النوعين من الهواتف بنفس النسبة تقريبًا. وتحتل منطقة المدينة المنورة النسبة األعلى تقريباً في 

ق اإلدارية لمناطكما أن النسب التقديرية لمؤشرات االنترنت وأجهزة الحاسوب لدى المنشئات في كل ا هذه الوسيلة لدى المنشئات.

أي كل المناطق السعودية متقاربة ولديها نسبة استخدام متوازن في النفاذ لتكنولوجيا المعلومات  %22-%32بالمملكة تتراوح بين 

 .واالتصاالت
 

 التوزيع النسبي لمشتركي النطاق العريض الثابت حسب المناطق اإلدارية .3.1.4

عدد مشتركي خدمات النطاق العريض الثابت في كل منطقة إدارية لنوي وفقًا للبيانات المتاحة في الكتاب االحصائي الس

 متوسط عدد المشتركين يتبين أنكآخر اصدار تم نشره على موقع الهيئة العامة لإلحصاء السعودية، ، 0222بالمملكة حتى العام 

ا. وحققت ثالث مناطق إدارية أداء مشتركً  232023على مستوى المناطق االدارية  0222في النطاق العريض الثابت خالل العام 

نسبي يفوق المتوسط الحسابي في االشتراك بالنطاق العريض الثابت، فقد سجلت منطقة الرياض أعلى مستوى أداء بنسبة تقريبية 

مشترك. بينما حصلت منطقة مكة المكرمة على أداء  222222، وعدد المشتركين في الخدمات للنطاق العريض الثابت 00%

مشترك. في حين حققت المنطقة الشرقية ثالث مستوى لألداء النسبي في االشتراك  222232بعدد مشتركين  %02.22غ نسبي بل

 مشترك. 022222وعدد المشتركين في الخدمات  %22.22بخدمات النطاق العريض الثابت 

ت النطاق العريض الثابت لعام أما بقية المناطق اإلدارية فقد كان لها أداء نسبي دون المتوسط الحسابي لمشتركي خدما

وتأتي الجوف في أدنى قيمة نسبية. مما يعطي داللة على أن المناطق الثالثة الرياض ومكة المكرمة والشرقية هي المناطق  0222

 تاألكثر توجهًا لالشتراك بخدمات النطاق العريض الثابت، وبالتالي فهي األثقل عياًرا في تمركز تقنية المعلومات واالتصاال

 .الخصائص الرقمية في اقتصاد المملكةكأحد الجوانب الدالة على 

 

 التحليل الكمي لمؤشرات التوطن الرقمي في االقتصاد السعودي. 5

يهدف هذا القسم من الدراسة إلى دراسة بيانات العمالة الرقمية المتاحة في قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، 

)معامل  عرف بـيُ بين مناطق المملكة الرئيسية. وتم االستعانة بمقياس احصائي لقياس التوطن لوصف كيف يتوزع العمال الرقميون 

 .التوطن( لحساب مدى تمركز العمالة في مجال التقنية الرقمية على ثالث عشرة منطقة من مناطق المملكة المختلفة

احة حسب المناطق اإلدارية في المملكة العربية المت الرقمنةكما يهتم هذا القسم من هذه الدراسة بمحاولة استخدام بيانات 

السعودية، وذلك إلضفاء بُعد تحليلي لما توفر من بيانات عبر سلسلة زمنية معينة باالستعانة بأدوات التحليل البرمجية والذكاء 

 رقمية.وضع المناطق اإلدارية في مجموعات لها خصائص متقاربة وتنظيمها حسب المقومات ال يتماالصطناعي؛ بحيث 
 

 معامل التوطن. 1.5

، ويمثل منهجاً  (Location Coefficient, LQ) التي تستخدم لتصنيف األنشطة الكمية األساليب يعد معامل التوطن من

 ,Thulinكان أحد أولى الطرق اإلحصائية )و. (Leven, 1956)مهماً لقياس توطين األنشطة االقتصادية في مختلف المناطق 

(، وتم تعريفه أنه: "مقياس لتركيز صناعة معينة في منطقة محددة من Florence, 1929من قبل )( التي تم تطويرها 2014

 (.Florence, 1937خالل مقارنة نسبة جميع العمالة المشغولين في تلك الصناعة والمنطقة مع النسبة المقابلة للبلد ككل" )
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لمواقع في تلك اته ساسية لكل قطاع لتبيان مدى أهميمعامل التوطن وسيلة لتحديد المواقع األالمقياس اإلحصائي  عدوي

عرف بإنه النسبة الكلية بين نسبة إجمالي العمالة في منطقة محددة في صناعة محددة إلى نسبة إجمالي مقارنةً بمواقع أخرى. ويُ 

 .(Davidson and Schelter, 1973)نفسه العمالة الوطنية في الصناعة 

 على النحو التالي:( 2في المعادلة رقم )( رياضيًا r( في المنطقة )iعة )ويمكن صياغة معامل توطن الصنا

𝐿𝑞𝑖𝑟 =
𝐸𝑖𝑟/ 𝐸𝑟

𝐸𝑖𝑛/ 𝐸𝑛
                                                                   Equation (1) 

 حيث إن:

Lqir( معامل توطن الصناعة :i( في المنطقة )r) 

Eir :( العمالة في المنطقةr( والصناعة )i) 

Er( إجمالي العمالة في المنطقة :r) 

Ein( العمالة الوطنية في الصناعة :i) 

Enإجمالي العمالة الوطنية : 

(، في حين يظهر مقام المعادلة حصة العمالة الوطنية i( في الصناعة )r( حصة عمالة المنطقة )2ويمثل بسط المعادلة رقم )

(، فهذا داللة على Lqir>1فإذا كانت قيمة معامل التوطن أكبر من الواحد الصحيح ) ( إلى إجمالي العمالة الوطنية.iفي الصناعة )

 (. 0202( )الحبابي والخطيب، r( تتوطن بقوة في المنطقة )iأن الصناعة )

لتصوير ة ومتعلقاتها التقنيصادية، كظاهرة اقتبها هنا صناعة الرقمنة  ىعنيُ ومن المفيد التنبيه في هذا اإلطار بأن الصناعة 

محل الدراسة. فمعامل التوطن هو أحد مقاييس التركز الذي يشاع استخدامه في الدراسات الجغرافية لمعرفة  الخصائص الرقمية

نسبة وجود ظاهرة معينة لألنشطة محل االهتمام في منطقة محددة. ويشاع حسابه في األوساط البحثية عن طريق حاصل قسمة 

تين: األولى بقسمة بيانات الظاهرة في الوحدة المكانية المحددة على اجمالي البيانات الكلية بها، وأما الثانية فبقسمة بيانات نسب

 الظاهرة اإلجمالي في كل الوحدات المكانية على اإلجمالي العام لكل الوحدات المكانية واألنشطة.
 

 مات واالتصاالتتحليل قيم معامل التوطن للعمالة في نشاط المعلو .1.1.5

تم استخدام مفهوم معامل التوطن في هذه الدراسة على بيانات مصدرها الهيئة العامة لإلحصاء، وهي من إحصاءات القوى 

العاملة الخاصة بالمشتركين على رأس العمل الخاضعين ألنظمة ولوائح التأمينات االجتماعية حسب المنطقة االدارية والمجموعات 

 . 0202قتصادية، للربع الثالث من العام الرئيسة لألنشطة اال

بعد الدورية الثالثة لمسوح سوق العمل على موقع الهيئة العامة لإلحصاء، اال  اتصدارعدة إومما يجدر ذكره؛ انه تم نشر 

توطن على لانها لم تتضمن البيانات الخاصة بالعمالة حسب المنطقة اإلدارية واألنشطة االقتصادية مما لم يسمح بتطبيق مقياس ا

شتمل على إحصاءات العمالة للخاضعين تبيانات تواكب الوقت الحالي. كما من المفيد ذكر أن إصدارات سوق العمل ايًضا ال 

للوائح الخدمة المدنية حسب المنطقة اإلدارية واألنشطة االقتصادية، لذلك تم التركيز على الخاضعين للوائح التأمينات االجتماعية. 

فإن االفتراض قائم على أن العمالة الوطنية في جميع المناطق اإلدارية ولكل األنشطة االقتصادية هي الخاضعة  عالوة على ذلك،

 للوائح التأمينات االجتماعية حفاظًا على دقة النتائج التي تتوافق مع المعطيات اإلحصائية المتاحة من مصادرها.
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لمقياس التوطن الذي يبين نسبة حصة منطقة ما من العمالة التقنية  التي توصل إليها الباحثانالنتائج الحسابية  من خالل

والخاضعين ألنظمة التأمينات  0202حتى الربع الثالث من عام في نشاط االتصاالت وتقنية المعلومات على رأس العمل ممن 

يح مل توطن فوق الواحد الصحتحتل منطقة الرياض الترتيب األول من حيث توطن العمالة التقنية فيها بمعا؛ االجتماعية فقط

أن باقي المناطق اإلدارية السعودية كانت لها معامل توطن  وياُلحظالذي يعطي داللة قوية على حجم التوطن التقني بها.  2.23

ينات مللعمالة التقنية أقل من الواحد الصحيح، وتأتي منطقة مكة المكرمة في المركز الثاني للتوطن التقني في العمالة بمؤسسة التأ

 .2.22، فالجوف 2.20، ثم الحدود الشمالية 2.22االجتماعية بمعامل توطن قدره 

في حين أن المالحظ كان للمنطقة الشرقية مؤهالت للرقمنة حيث تبين فيما سبق عالمات انتشار االنترنت لديها وتحقيق 

 .2.00لعمالة فيها قليل بمعامل توطن بلغ أداء نسبي عالي في االشتراك بخدمات النطاق العريض، إال أن التوطن التقني ل

وعلى وجه العموم، تعطي حسابات معامل التوطن للعمالة في نشاط االتصاالت والمعلومات الخاضعين للتأمينات 

االجتماعية في مناطق المملكة اإلدارية عالمة على عدم خلو أي منها من القوى العاملة التي تعمل في مجال تكنولوجيا المعلومات 

 االتصاالت.و

وقد يرجع تموقع أو تركز العمالة التقنية السعودية في بعض المناطق إلى عدة عوامل، يُذكر منها: مدى تطور البنية التحتية 

والمؤسسية ومدى توافر منشئات األعمال التي تقدم الخدمات التقنية في المناطق االدارية، وكذلك لمستوى قدرة االنتفاع من 

 الموجودة فيها ومدى جاذبية المنطقة للمعيشة ومستوى الدخل للقوى العاملة.ظروف السوق الجيدة 

لقد تم التوصل من خالل تحليل نتائج التوطن الرقمي بين المناطق السعودية باستخدام معامل التوطن إلى أن االستثمارات 

 هو متوقععما  0222الستخدام متدنية في عام الرقمية تتوزع عامةً بصورة عادلة نسبيًا بين المناطق السعودية، ولكن كانت نسب ا

والتي من المؤكد أنه كان لها دور أعظم في  22-في العامين التاليين جراء الظروف العالمية االستثنائية المرتبطة بجائحة كوفيد

 حفز مؤشرات التقنية واالتصاالت على جميع المناطق السعودية.
 

 ات رقميةمنهجية تصنيف المناطق السعودية عبر مجموع. 2.5

ة آلية الخرائط ذاتي تم استخداملغرض تصوير المناطق السعودية في مجموعات رقمية وتصنيف خصائصها الرقمية، 

عند دراسته  2222" منذ عام Teuvo Kohonen( التي طورها العالم الفنلندي "SOM: Self Organizing Mapsالتنظيم )

يات التعلم في الدماغ، حيث ابتكر مخططًا تعليميًا غير خاضع لإلشراف يسمى لنظرية الشبكات العصبية االصطناعية لمحاكاة عمل

(. ويشار الى نوع التعلم غير الخاضع Kohonen, 2014خريطة أو خوارزمية التنظيم الذاتي كأحد نماذج الذكاء االصطناعي )

صل على بيانات االدخال لتولّد ( الى الشبكات العصبية التي تتحUnsupervised Deep Learning Algorithmsلإلشراف )

شكاًل من أشكال المخرجات ذاتيًا عبر اكتشافها لنمط البيانات وتنسيقها بمفردها دون تدخل خارجي؛ وذلك تمييًزا للنوع اآلخر من 

( من النوع األول للشبكات العصبية SOMوتعتبر آلية ). (Supervised Deep Learning Algorithmsالشبكات العصبية )

خاضعة للرقابة أو اإلشراف، حيث يتم استخدامها لتشخيص أنماط بيانات متعددة األبعاد لتعمل على تمثيلها في فضاءات ذات غير 

مجموعة من عناصر  SOM(. كما وتمثل خريطة التنظيم الذاتي CODE, 2018أبعاد أقل بكثير؛ في الغالب واحد أو اثنين )

بعاد بطريقة منظمة. يتم تعيين كل عنصر بيانات في نقطة واحدة )عقدة( في الخريطة، البيانات عالية األبعاد كصورة ثنائية األ

 وتعكس مسافات العناصر في الخريطة أوجه التشابه بينها. 
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( بأنها طريقة تجميع غير خطي لتحليل البيانات تصور عالقات التشابه في مجموعة من العناصر SOMوتعرف )

(Kohonen, 2014وأحد المجاالت ا .)( لتطبيقية الرئيسية التي يتم فيها استخدام خوارزميةSOM هي التصنيف، ومنها على )

سبيل المثال: تصنيف البلدان أو المناطق من حيث ظاهرة اقتصادية معينة؛ وبالتالي فاآللية التي سيتم اتباعها في هذا القسم من 

عام وتنظيمها في مجموعات متشابهة ولها خصائص ( تعمل على تقسيم المناطق اإلدارية في المملكة لكل SOMالدراسة )

متقاربة. بحيث يتم تصوير االرتباطات المتداخلة بين الثالث عشرة منطقة في المملكة لكل عام من خالل خريطة تبرز المناطق 

القرب من رنت(، بالتي لديها خصائص مماثلة للمؤشرات الرقمية )مثاًل: النفاذ واالستخدام للهواتف المتنقلة والحواسيب واالنت

بعضها البعض. كما يمكن أن تبين المناطق التي لديها مقومات أكثر لالنتقال من مجموعة ذات مستوى رقمي أقل الى مستوى 

 :BMUأعلى خالل الفترة أو العكس، وذلك اعتماًدا على الوحدة المختارة من عينة البيانات كأفضل منطقة رقمية، وتسمى )

Best Matching Unitتقارب المناطق ذات الخصائص المتشابهة وتنجذب مع بعضها لبعض في مجموعة واحدة.( وت 

 :GTM) ليديةالخريطة التو هناك عدد من البدائل المستخدمة في التصنيف، لكن تتباين فيما بينها من عدة نواحي؛ فمثاًل تعد

generative topographic map) ( بديالً محتمالً لتقنيةSOM) بمعنى أن GTM  تتطلب صراحةً رسم خرائط بشكل سلس

ومستمر، فهي تحافظ على الهيكل، لكن من الناحية العملية، فإن مقياس االحتفاظ بصورة البيانات المصدرية المفهرسة غير 

امتداًدا  (TASOM: growing self-organizing map) خريطة التنظيم الذاتي للتكيف مع الوقت  موجود. كما وتعد شبكة

( وتم SOMنوًعا متزايًدا من خريطة التنظيم الذاتي ) (GSOM) الخريطة المتنامية للتنظيم الذاتي (، كما تعدSOMلتقنية )

 :OS-Map) الخريطة الموجهة والقابلة للقياس (. وتعتبرSOMتطوير األولى لمعالجة مسألة تحديد حجم الخريطة المناسب في )

oriented and scalable map) حيث يمكن تحديد االتجاه  ي لعدد العقد المطابقة للمدخالت في الخريطةبمثابة وصف إحصائ

 (.Wikipedia, 2011( )2( لها مقياس ثابت )= SOMالمطلوب، بينما في )

( COTTRELL & DE BODT, 1996من خالل ما يأتي ) Kohonenللعالم  SOMكما يمكن إبراز العديد من مزايا 

 (:ROUSSET, 1999و )

 مع قواعد البيانات كبيرة الحجم عند مقارنتها بالطرق الكالسيكية لتحليل البيانات. تتكيف بشكل أفضل 

  تسمح بتجنب المشاكل الشائكة للتفسيرات الناتجة عن إسقاط بيانات عالية األبعاد في شكل منخفض األبعاد ودون

 البيانات.جوهر فقدان 

 .ال تؤثر المالحظات الشاذة بشكل كبير وهام على النتائج 

 شابه مع طرق التصنيف األخرى مثل خوارزمية تتK-mean  وخوارزميةLIoyd  والتصنيف الهرمي التي من

 الممكن أن تقترن بها.

( عن غيرها من التقنيات المتاحة للتصنيف لما تتسم به من مزايا في SOMتقنية التصنيف ) تم اختياروعلى إثر ذلك، 

مها، تقليل األبعاد، وتجميع عينة البيانات المتشابهة في مجموعات مرنة يمكن االستخدام تتمثل في سهولة تفسير البيانات وفه

( أداة تفاعلية مع البيانات وذات قدرة على التعامل مع عدة أنواع SOMتعديلها لتغيير تأثير بعض من البيانات المدخلة. وتعتبر )

اع الذكاء االصطناعي ذات القرب الشديد من ( نوع من أنوSOMهذه اآللية ) وتعتبر(. Pang, 2003من مشاكل التصنيف )

دالالت الرقمنة في العصر الحديث والتي هي محور هذه الدراسة، مما يظهر أهمية التقدم التقني والبحث والتطوير في هذه 

 المجاالت الرقمية التي تدعم االقتصاديات.
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كات أبعاد البيانات من خالل استخدام الشب ( تقنية تصور البيانات، وفقًا لتصنيف ثابت، مما يسمح بتقليلSOMتمثل )

العصبية ذاتية التنظيم. ويتم تنفيذ هذا التقليل من األبعاد من خالل إنتاج خريطة، تم تحديدها مسبقًا من بُعد أو بعدين، وترسم أوجه 

 ,Kohonen, 2014( ،)Kohonen, 1993( ،)Cottrellالتشابه في البيانات عن طريق تجميع عناصر البيانات المتشابهة مًعا )

Fort, & Pagès,1998( و )Kohonen, 1995 ولقد تم تطبيق هذه الخرائط وأثبتت كفاءتها في مجاالت متنوعة، بما فيها .)

 CODE, 2018( ،)COTTRELL & DEتحليل البيانات والتعرف على األنماط والروبوتات والتشخيصات المالية والطبية )

BODT, 1996( و )ROUSSET, 1999) ؛ باإلضافة الى استخدامها على نطاق واسع في العديد من المجاالت كالجغرافيا

 ,Cottrell, Olteanu, Rossi, & Villa-Vialaneixواستخراج النصوص ومعالجة البيانات المعقدة والسالسل الزمنية )

2018.) 

تستقبل طبقة اإلدخال المعلومات  ( مع شبكة عصبية مكونة من طبقتين: طبقة إدخال وطبقة إخراج.SOMتتوافق تقنية )

(، مجموعة بيانات 0من الخارج وتتضمن العديد من الخاليا العصبية التي تحتوي على متغيرات. ويتضح من الشكل التالي رقم )

مئات بداًل من االضطرار الى التعامل مع  SOMمعقدة تتكون من كمية هائلة من األعمدة واألبعاد التي من الممكن تقليلها بواسطة 

الصفوف واألعمدة. وتتم معالجة تلك البيانات في خريطة مبسطة توفر تمثياًل ثنائي األبعاد لنفس البيانات الضخمة لتصبح سهلة 

 (.Kohonen, 1990القراءة وميسرة التحليل )

 SOM(: تصور طريقة عمل 0)شكل رقم 

 

 (Kind & Brunner, 2013المصدر: )

 (:Mwiti, 2018الخطوات اآلتية )من خالل  SOMوتترتب طريقة عمل 

 .التهيئة: حيث يتم تهيئة جميع أوزان التوصيل إلى قيم عشوائية 

  المنافسة: حيث تقوم عقد اإلخراج بالتنافس مع نفسها ليتم تفعيلها. ويتم تنشيط واحد منها فقط في كل مرة، ويسمى

خريطة  لالعصبية إلى تنظيم نفسها ذاتيًا، وتشكي الفائز، وألجل ذلك تضطر الخاليا العصبون المنشط بالخاليا العصبية

 (.SOMذاتية التنظيم )
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  التعاون: حيث يتم تحديد الموقع المكاني لمجموعة من الخاليا العصبية المثارة بواسطة الخاليا العصبية الفائزة وهذا

 يوفر األساس للتعاون بين الخاليا العصبية المجاورة.

  المتحمسة القيم الفردية لوظيفة التمييز. ويتم ذلك فيما يتعلق بنمط اإلدخال عن طريق التكيّف: تحلل الخاليا العصبية

الضبط المناسب ألوزان التوصيل المرتبطة بهذه الطريقة، حيث يتم تحسين استجابة الخاليا العصبية الفائزة للتطبيق 

ف الدالة التمييزية بأنها المسافة اإلقل  ومتجه الوزن x يدية التربيعية بين متجه اإلدخالالالحق لنمط إدخال مماثل. وتُعرَّ

wj  لكل خلية عصبيةj. 

𝑑𝑗(𝑥) = ∑ (𝑥𝑖 − 𝑤𝑗𝑖)
2𝐷

𝑖=1
                                  Equation (0) 

لخريطة ا كل خلية عصبية في طبقة الوصول إلى المدخالت متصلة بجميع الخاليا العصبية في طبقة اإلخراج لتشكيل فئات

ijwالناتجة. بحيث يمثل )
على طبقة اإلخراج(. jالعصبية على طبقة اإلدخال والخاليا  iوزن االتصال( والوزن الشبكي )بين الخلية 

 ذلكوتتمثل التقنية في إسقاط مساحة اإلدخال متعددة األبعاد )أي المؤشرات الستة( في مساحة المخرجات )أي الخريطة(؛ و

متشابهة بالقرب من بعضها البعض على الخريطة. وتلك رقمية خصائص ب تتمتعبطريقة تظهر فيها المناطق اإلدارية التي 

في المناطق اإلدارية بالخطوات تقيس الخصائص الرقمية  مؤشراتالخوارزمية هي إجراء تكراري، بحيث تمثل المدخالت 

 التالية:

  تهيئة األوزانijw
لكل فئة على الخريطة، ويتم ربط متجه الوزن  

jW باعتباره ممثالً للفصل. 

  منطقة -بشكل عشوائي-اختيارk   في قاعدة البيانات التي يتم من أجلها تحديد ما يسمى "الخلية الفائزة" على

 والتي يتم تحديدها بطريقة يمثل فيها متجه الخريطة وهي الخلية التي سيتم تخصيص المنطقة المدروسة فيها،

عشوائيًا تحسب الخوارزمية  الوزن المرتبط بهذه العينة على أفضل وجه. وقبل ذلك، عندما يتم اختيار خلية

 :المسافة اإلقليدية كمقياس تشابه، وتقدم الخلية الفائزة أصغر كمية

𝑑𝑗
𝑘 = √∑ (𝑥𝑖

𝑘 − 𝑤𝑖𝑗
𝑘 )

26
𝑖=1                                              Equation (0) 

 الخلية الفائزة
*C سوف ترى متجه وزنه

*W  معدالً بطريقة
k
jd

تقلل المسافة. ويعتمد هذا التصحيح على عدد  

وعلى القيم المطلقة للفرق بين كل وزن والمؤشر المرتبط بالمتجه التكرارات التي تم إجراؤها بالفعل 
kX. 

 .تتكرر هذه العملية حتى التقارب 

بمعنى أن الشبكة تتخلص فقط من بيانات اإلدخال، - SOMبمجرد أن يتم التعلم غير خاضع لإلشراف الذي تتميز به 

، يتم تمثيل كل خلية على الخريطة من خالل متجه الوزن. وتحليل -ة لهذه البياناتوالهدف هو اكتشاف بعض الهياكل األساسي

البيانات سيتركز إلى حد كبير على بنية هذا المتجه. لذلك، يتم تخصيص كل منطقة في قاعدة البيانات للخلية التي "تفوز" عندما 

 يتم تقديم متجه المؤشرات المرتبطة في طبقة اإلدخال.
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 في المناطق السعودية العناصر الرقميةلبيانات  SOMتحليل نتائج . 1.2.5

، وقد مثلت متغيرات المدخالت ستة Matlab R2016a، تم استخدام برنامج Kohonenلخرائط  هذه الدراسة في تطبيق

( %، وهي: نفاذ األسر للهاتف المتنقل )0202-0222االقتصاد للفترة المتاحة  الرقمية في  خصائصالمؤشرات تعطي داللة على 

من اجمالي النفاذ، نفاذ األسر للحاسوب )%(، نفاذ األسر لإلنترنت )%(، استخدام األفراد للهاتف المتنقل )%( من اجمالي 

االستخدام، استخدام األفراد للحاسوب )%(، واستخدام األفراد لإلنترنت )%(؛ وذلك لثالثة عشرة منطقة إدارية بالمملكة العربية 

(؛ وينتج عن تلك المدخالت عدد معين من 2، موضحة في الملحق رقم )20دد المدخالت المشاهدة هي السعودية، مما يعني أن ع

(، والذي يبين العدد الحالي لوحدات المناطق 3الخاليا العصبية المنتظمة في شبكة تسمى "خريطة" تظهر في الشكل التالي رقم )

ارية في مجموعة المناطق اإلد الرقمي التقدمة التنظيم لمستويات في كل خلية، حيث يمثل الجانب األيمن من الشكل خريطة ذاتي

بالمملكة العربية السعودية؛ حيث تصطف المناطق في مجموعة يستند ترتيبها داخل كل خلية الى مؤشرات مختلفة )هي مؤشرات 

نوات، لمملكة خالل فترة أربع سالنفاذ واالستخدام للهاتف المتنقل والحاسوب واالنترنت، أي ستة مؤشرات لثالث عشرة منطقة با

-Uقيمة( نتجت هذه الخريطة منها بداًل من تقديم كل مؤشر منها على حدا. كما وتصور مصفوفة المسافات ) 020ما مجموعه = 

matrix في الجانب األيسر من الشكل هيكل مجموعة البيانات بناًء على المسافات بين الخاليا، وتسمح باكتشاف العالقات فيما )

نها من ناحية التشابه ومدى القرب في الخصائص الرقمية للمناطق أو الجهات الموجودة داخلها. كما وتظهر المسافات بين بي

الوحدات المجاورة كمنطقة حدودية تظهر باأللوان المتدرجة بين اللونين األصفر واألزرق؛ وفي خريطة المصفوفة تظهر 

للون حيث تمثل الخاليا ذات اللون األزرق قرب المسافة بين المجموعات وانتماؤها المسافات بين الوحدات المجاورة على مقياس ا

لبعضها أكثر، بينما تشير الخاليا الصفراء الى مسافة أكبر واختالف أكثر بين بيانات المجموعة. وتبين الخاليا الفارغة تباعد كبير 

مجموعات، ووفق ما يتضح من الخريطة في الجانب األيمن بين المناطق على الخريطة وتعطي فكرة على إمكانية تقسيمها الى 

 .من الشكل اآلتي هناك ثالث مجموعات تفصلها الخطوط المتقطعة

 (: خريطة المناطق اإلدارية حسب تشابه خصائصها الرقمية3شكل رقم )

 U-matrixهيكل مجموعة البيانات وقيمها  خريطة المناطق المتقاربة بالخصائص الرقمية

  

 حسب بيانات الهيئة العامة لإلحصاء انمصدر: اعداد الباحثال
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وفي سياق تحليل البيانات، فقد كشفت النتائج التي تم الحصول عليها تحلياًل مناسبًا لمدى التوسع في نفاذ واستخدام الدالالت 

رات االبعاد الرقمية المستخدمة كمؤشبناًء على  التحول الرقميالرقمية في جميع المناطق السعودية، وتصنيفها وفقًا ألدائها في 

مدخلة نتج عنها خريطة تتضمن المناطق السعودية في كل فترة زمنية مدخلة ضمن مجموعات لها خصائص متقاربة جًدا في 

المتغيرات الرقمية بحيث تظهر في نفس الخلية أو في الخاليا المجاورة التي تكون لها خصائص رقمية قريبة الى حد ما، وهكذا 

ما تم االبتعاد أكثر عن الخاليا أي كلما أصبحت المسافة بين الخاليا أبعد، كلما كانت خصائص المناطق الرقمية متغايرة أكثر فكل

وغير متجانسة وتختلف مقوماتها الرقمية في االستخدام والنفاذ الرقمي اختالفًا أكبر وأكبر. وبالنسبة ألي متغير تكون القيم الدنيا 

 قيم العليا باللون األصفر.باللون األزرق وال

 

 المؤشرات الرقمية(: المناطق اإلدارية على مستوى كل 2شكل رقم )

نفاذ األسر للهاتف المتنقل 

)%( 

 نفاذ األسر لإلنترنت )%( نفاذ األسر للحاسوب )%(

   

استخدام األفراد للهاتف 

 المتنقل )%(

استخدام األفراد للحاسوب 

)%( 

 لإلنترنت استخدام األفراد

)%( 

   

 حسب بيانات الهيئة العامة لإلحصاء الباحثانالمصدر: اعداد 

 

الستة في كل منطقة من المناطق اإلدارية بالمملكة  المؤشرات الرقمية( حالة كل مؤشر من 2يبين الشكل السابق رقم )

فلى من الجانب األيمن للخريطة هي التي تتمتع العربية السعودية، حيث يظهر أن المناطق اإلدارية الموجودة على الزاوية الس

عموًما؛ بينما كلما تم االنتقال الى األعلى، تظهر المناطق االدارية ضعفًا في األداء  الخصائص الرقميةبأفضل األوضاع في 

المئوية لنفاذ  سبةوتستثنى بيانات الن الرقمية،الرقمي حتى الوصول الى أقصى زاوية اليمين من األعلى بأقل أداء في المؤشرات 

األسر للحاسوب من ذلك، فبينما تحظى المناطق الموجودة في الزاوية اليمنى من األسفل بأعلى النسب تكون أدناها في الزاوية 

 اليسرى من األعلى،
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دامها خكما يظهر أن األسر أصبحت أكثر اعتماًدا على الهاتف المتنقل في النفاذ واالستخدام في مجمل المناطق عن نفاذ واست

 الحاسوب. وفيما يلي تصوير عام لما يمكن مشاهدته على الخرائط الستة في الشكل السابق:

  بين المناطق اإلدارية في المملكة وتظهر  %22.0و %22.2تتراوح النسبية المئوية لنفاذ األسر للهاتف المتنقل بين

ن أقل المناطق نفاًذا كانت حائل وعسير عام الخاليا المظللة باألزرق الداكن في أقصى زاوية اليمين من األعلى أ

. بينما ترتفع نسبة نفاذ األسر في الهاتف المتنقل في الخاليا السفلى ذات اللون األصفر والتي من بينها منطقة 0222

 0202؛ منطقة مكة المكرمة 0202و 0202، 0222؛ المنطقة الشرقية 0202و 0202، 0222الرياض لألعوام 

 .0202و 0222ي ومنطقة القصيم عام

  هناك ارتباط قوي بين النسبة المئوية لنفاذ األسر للهاتف المتنقل ونسبة االستخدام في المناطق، فالخاليا والمجموعات

 تحمل األلوان ذاتها نسبيًا، وقد يكون ذلك أمر حتمي فكلما كان الوصول للتقنية متاحة كلما تم استخدامها.

 22و %22مؤشري النسبة المئوية لنفاذ األسر لإلنترنت التي تتراوح بين  يظهر االرتباط بصورة نسبية أقل بين% 

من اجمالي النفاذ لإلنترنت مع نسبة استخدامه بين األسر في المناطق، وعامةً تنعكس نسب النفاذ واالستخدام لإلنترنت 

يها فالمناطق التي تتمركز ففي المناطق على نسب النفاذ واالستخدام لألجهزة الرقمية كالهاتف المتنقل والحاسوب، 

 النسب العليا من النفاذ واالستخدام الرقمي متقاربة بين المؤشرات الستة.

  مؤشري نسبة نفاذ واستخدام األسر للحاسوب تظهر تغاير بسيط، فبينما تتمركز المناطق األقل نفاًذا للحاسوب في

، تظهر مناطق حائل، المدينة 0222نجران عام زاوية الجانب األيسر من الناحية العلوية لتمثل منطقتي جازان و

في زاوية الجانب األيمن من الناحية العلوية بنسبة استخدام أدنى  0222المنورة، الحدود الشمالية والجوف عام 

 .0222للحاسوب، كما وتقترب منها منطقتي جازان ونجران في عام 

 

ن اكتشاف العالقات غير الخطية بينها، وبالتالي التعرف من خالل مقارنة قيم المؤشرات الرقمية في مناطق معينة، يمك

بصريًا على المجموعات ذات األداء الرقمي الشامل. تقع معظم المناطق ذات األداء الرقمي المتقدم في أسفل ويمين الخريطة 

ثالث مجموعات أو وكلما تم التوجه الى أعلى تدهور األداء الرقمي للمناطق، وهذا يكشف عن إمكانية تجميع المناطق في 

مجموعتين )أكثر أو أقل(؛ ومع ذلك، فإن هذه النتيجة القائمة على المالحظة المرئية ذاتية الى حد ما، ويجب استخدام عملية أكثر 

منهجية وموضوعية؛ وانما الفكرة الرئيسة من االستخدام هو الوصول الى تصنيف لتجميع المناطق ذات الخصائص المتشابهة 

 يث يتم تقليل العدد اإلجمالي للمتغيرات لتصويرها وتمثيلها في وصف مبسط. في مجموعات بح
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(: تجميع الخصائص الرقمية للمناطق اإلدارية في المملكة2شكل رقم )  

 الخصائص الرقمية للمناطق االدارية في ثالث مجموعات الخصائص الرقمية للمناطق االدارية في مجموعتين

  

 (المنطقة الثالثة ) (،المنطقة الثانية ) (،المنطقة األولى ) (منطقة الثانية )ال (،المنطقة األولى )

 حسب بيانات الهيئة العامة لإلحصاء الباحثانالمصدر: اعداد 

 

ر الرقمي عب التحولوفي محاولة لتنظيم المناطق اإلدارية في كل عام على مجموعات تحمل خصائص متقاربة في أداء 

( تقسيم مجمل المناطق اإلدارية الى 2مية المدخلة في الخوارزمية ذاتية التنظيم، يبرز الشكل رقم )وصف المؤشرات الرق

 مجموعتين أو ثالثة في الخصائص الرقمية الستة.

في التجميع األول: تتصف مجموعة المناطق ذات اللون األصفر في الجانب العلوي من اليمين بنسبة متدنية في نفاذ 

المتنقلة والحواسيب واالنترنت وتبرز المنطقة لكل عام التي تنتمي لهذه المجموعة في الخريطة، بينما تتمتع واستخدام الهواتف 

ي: فهناك أما في التجميع الثان المناطق التي تقع على الجزء األزرق في الزاوية اليسرى من األسفل بنسب أعلى في األداء الرقمي.

 الرقمي، ثم التحولاألصفر في زاوية علوية يمنى تمثل المناطق األقل أداًء في  ثالث مجموعات، تظهر األولى منها باللون

المجموعة الزهرية ذات المعدالت الرقمية المرتفعة نسبيًا في زاوية سفلية وبينهما مجموعة خضراء ثالثة تحتل معظم الجهة 

تين الصفراء والزهرية بحيث تكون ذات معدالت اليسرى من الخريطة وتحمل أداًء رقميًا يقع في المعدل المتوسط بين المجموع

 .ةمؤشرات الرقميالمتفاوتة في 

بأن التجميع الثالثي هو األمثل، ألنه يعطي تصور وفرز أدق لمدى تقارب الخصائص الرقمية بين المناطق  يعتقد الباحثان

مناطق لمجموعة صنف التُ ريبة فيما بينهما حتى الرقمي ق التحولاإلدارية بالمملكة العربية السعودية فليست كل معدالت األداء في 

رقمية وأخرى غير رقمية؛ بل يلزم أن تتبين المناطق الحدودية للخصائص الرقمية لتكون المناطق على مستويات متفاوتة حتى 

 تظهر مقوماتها الرقمية بصفة أدق. 

http://www.ajrsp.com/


 م 2023-1-5| تأريخ اإلصدار:  ألربعوناو الخامسمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار المجلة األكادي

     

 

 

 www.ajrsp.com                                                                                                                      116  

 ISSN: 2706-6495 

 
قة من المناطق اإلدارية بالمملكة على الخريطة. وبذلك، يتيح هذا النهج متابعة التطور الزمني لألداء الرقمي العام لكل منط

وبشكل عام، هناك تقارب في جميع المؤشرات الرقمية حتى وان أظهرت بعض المناطق انحرافًا رقميًا يسيًرا فيها. ومن باب 

استخدام  مثّل مؤشرتحديد أي من تلك المؤشرات الرقمية كان لها التأثير األقوى في تقسيم المناطق اإلدارية الى مجموعة ثالثية؛ 

األسر للهاتف المتنقل نقطة قوة في حين كان مؤشر نفاذ األسر للحاسوب ذو تأثير ضعيف مقارنةً باألول مما يجعل األولوية 

 الرقمي. التحولالستخدامات الهاتف المتنقل في مناطق المملكة التي ترفع من مستوى األداء في 

 

 النتائج والتوصيات. 6

 أهم نتائج الدراسة:. 1.6

دفت هذه الدراسة إلى وصف الخصائص الرقمية في المملكة العربية السعودية واستعراض بعض البرامج والمبادرات ه

في مجال التحول الرقمي. كما هدفت الدراسة إلى تحليل توزيع أهم المؤشرات الرقمية المتمثلة في نسبة نفاذ واستخدام اإلنترنت، 

ت بين المناطق المختلفة في المملكة العربية السعودية. واستخدمت الدراسة مقاييس الحاسوب، الهاتف المتنقل، والهاتف الثاب

إحصائية لقياس التوطن هي: معامل التوطن لحساب مدى تمركز العمالة في مجال التقنية الرقمية بين المناطق، وآلية الخرائط 

غرض تصنيف المناطق السعودية في ل Matlab R2016a( مع برنامج SOM: Self Organizing Mapsذاتية التنظيم )

 ، وتوصلت الدراسة إلى أهم النتائج التالية:المتقاربة مجموعات رقمية وتحديد خصائصها الرقمية

  أن مستوى التقدم نحو التحول الرقمي في المملكة يحقق شمواًل جغرافيًا وتوسًعا بارًزا، وأن الخصائص الرقمية تتوزع

 لمناطق السعودية. عامةً بصورة عادلة نسبيًا بين ا

  قصور في توظيف العمالة التقنية في بعض المناطق السعودية حيث يظهر التوطن الرقمي للعمالة في المنطقة الشرقية

 ضعيف رغم ما تتميز به المنطقة من مؤهالت في مواردها وحجمها السكاني ومساحتها الجغرافية.

  تصنيف المناطق السعودية في الخصائص الرقمية المتقاربة قوى في التأثير األيمثل المؤشر ذو استخدام الهاتف المتنقل

 يدل على أهمية هذا المؤشر في رفع مستوى األداء الرقمي للمناطق.جًدا، 

 أن نسب االستخدام الفردي للمشتريات االلكترونية ضعيفة نسبيًا لكل المناطق السعودية. 

 حسب المناطق اإلدارية. التقنية واالتصاالت ب ندرة نشر اإلحصائيات المتعلقة 

 ضعف توجه المنشئات في بعض المناطق السعودية لتقديم خدماتها من خالل التطبيقات االلكترونية. 

 تدني نسبة انتشار االنترنت بمنطقة المدينة المنورة. 

 لمناطق ة االشرقية لالشتراك بخدمات النطاق العريض الثابت عن بقيالمنطقة تمركز في منطقة الرياض ومكة المكرمة و

  .السعودية

 التوصيات:. 2.6

 بناء على النتائج السابقة توصي الدراسة بما يلي:

 .إشراك كافة المناطق السعودية بخصائص رقمية تتناسب مع مواردها وحجمها السكاني ومساحتها الجغرافية 

 لى فرصة لتنقل للحصول عتوزيع توظيف العمالة توزيًعا منصفًا بصورة تلبي احتياجات قاطنيها وتقلل عليها تكاليف ا

 وظيفية.
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 .رفع مستوى ثقة األفراد بالمشتريات اإللكترونية في مجمل المناطق السعودية عبر تسهيل سبل الشراء والتوصيل 

  ضرورة تحديث ونشر البيانات الرسمية الالزمة لحساب مؤشرات التوطن، لفائدة تلك المؤشرات في تحقيق التنمية

 المتوازنة.

  الوسائل االلكترونية في تقديم خدمات المنشئات في جميع المناطق السعودية.ضرورة استغالل 

 .منح منطقة المدينة المنورة دعم تقني أكثر ورفع نسبة موصالت الشبكة العنكبوتية لإلنترنت فيها 

 الثابت. عريضالعمل على تحقيق توازن أكثر عداًل في الخصائص الرقمية بين المناطق السعودية، خاصةً لخدمات النطاق ال 

أفضل في  أداءللمساهمة في تحقيق ه الدراسة كما يمكن للباحثة استنباط بعض التوصيات العامة ذات الجوانب المتعلقة بهذ

 ، وهي:التحول الرقمي

 .السعي نحو خلق ترابط رقمي أكثر عدالً بين مناطق المملكة مقارنةً بعدد سكانها 

 لمناطق لتوفير فرص عمل تخدم سكان المنطقة التقنيين بدل عناء التنقل والبحث.استغالل الموارد المتاحة بشكل أمثل في ا 

  القيام بمزيد من الدراسات والبحوث حول موضوع التوطن الرقمي ألهميته في صياغة وتنفيذ خطط التنمية االقتصادية

 المستدامة.

 .الحرص على استمرارية توفير البيانات وتصنيفها وفق المناطق الجغرافية 

 

 المراجع. 2

 المراجع العربية:. 1.2

". متاح على الرابط: 0202-0202(. "الخطة التنفيذية لبرنامج التحول الوطني 0202برنامج التحول الوطني. )

https://www.vision2030.gov.sa/media/jolbg3if/ntp-_ar_opt.pdf 

(. "واقع التحول الرقمي في المؤسسات العمانية". مجلة دراسات 0202البلوشية، نوال ونبهان وعلي، الحراصي والعوفي )

(. متاح على الرابط: 0)2المعلومات والتكنولوجيا، 

https://www.researchgate.net/publication/340816519_waq_althwl_alrqmy_fy_almwssat_

almanyt 

(. "عن الجامعة". متاح على الرابط: 0202جامعة الملك عبد هللا للعلوم والتقنية. )

development-w.kaust.edu.sa/ar/about/universityhttps://ww 

(. "تحليل التوطن في القطاع الصناعي السعودي". المجلة العالمية لالقتصاد واألعمال: 0202الحبابي، مريم، الخطيب، ممدوح. )

 https://www.refaad.com/Files/GJEB/GJEB-9-3-10.pdf. متاح على الرابط: 222-202(: 0)2

(. "مًعا لنشر الوعي الرقمي ومحو األمية الرقمية بين جميع أفراد المجتمع". متاح على الرابط: 0202العطاء الرقمي. )

https://attaa.sa/ 

http://www.ajrsp.com/
https://www.vision2030.gov.sa/media/jolbg3if/ntp-_ar_opt.pdf
https://www.researchgate.net/publication/340816519_waq_althwl_alrqmy_fy_almwssat_almanyt
https://www.researchgate.net/publication/340816519_waq_althwl_alrqmy_fy_almwssat_almanyt
https://www.kaust.edu.sa/ar/about/university-development
https://www.refaad.com/Files/GJEB/GJEB-9-3-10.pdf
https://attaa.sa/
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دراسة تحليلية". مجلة العلوم -"واقع التحول الرقمي للمملكة العربية السعودي(. 0202محمد، عبد الرحمن ومحمد، الغبيري )

. متاح على الرابط: 02-22(:0)3اإلدارية والمالية، 

https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/495/4/3/140106 

نفاذ". متاح على الرابط: -(. "النفاذ الوطني الموحد0200لمعلومات الوطني. )مركز ا

https://www.iam.gov.sa/ar/about.html 

(. "نبذة عن المركز الوطني للتصديق الرقمي". متاح على الرابط: 0202المركز الوطني للتصديق الرقمي. )

https://www.ncdc.gov.sa/?page_id=579 

(. "مجمع تقنية المعلومات واالتصاالت". متاح على الرابط: 0202مشاريع السعودية. )

https://saudiprojects.net/?project 

(. "عن المكتبة". متاح على الرابط: 0202المكتبة الرقمية السعودية. )

https://sdl.edu.sa/SDLPortal/Vision.aspx#bar 

الخطط الخطط والمبادرات الوطنية الحكومية". متاح على الرابط: -أ(. "تعرف على المملكة-0202المنصة الوطنية الموحدة )

 (my.gov.sa) والمبادرات والمشاريع والبرامج الوطنية في المملكة العربية السعودية

التمكين والشمولية الرقمية في التمكين والشمولية الرقمية". متاح على الرابط: -ب(. "نهتم بك-0202الوطنية الموحدة )المنصة 

 (my.gov.sa) المملكة العربية السعودية

(. "الخدمات: االتصاالت، تقنية المعلومات". متاح على الرابط: 0202ومات )هيئة االتصاالت وتقنية المعل

https://www.citc.gov.sa/ar/Pages/default.aspx 

الرابط: (. "برنامج متاح يدعم مشاريع التخرج مفتوحة المصدر". متاح على 0222وادي التقنية. )

https://itwadi.com/node/1458 

(. "التحول الرقمي الوطني في أرقام". الوحدة الوطنية للتحول الرقمي. متاح على الرابط: 0202وحدة التحول الرقمي. )

https://ndu.gov.sa/ 

رواد األعمال واالستثمار". متاح على الرابط:  -(. "مجتمع رقمي 0202صاالت وتقنية المعلومات )وزارة االت

https://www.mcit.gov.sa/ar/entrepreneurs 

واالبتكار، الفصل الواحد والعشرون". مركز  (. "خطة التنمية التاسعة، العلوم والتقنية2302وزارة االقتصاد والتخطيط. )

 (mep.gov.sa)المعرفة. متاح على الرابط: 

http://www.ajrsp.com/
https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/495/4/3/140106
https://www.iam.gov.sa/ar/about.html
https://www.ncdc.gov.sa/?page_id=579
https://saudiprojects.net/?project=%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%AA%D9%82%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA
https://sdl.edu.sa/SDLPortal/Vision.aspx#bar
https://www.my.gov.sa/wps/portal/snp/aboutksa/nationalDevelopmentPlans/!ut/p/z1/jZHLboMwEEW_JQuW4DGG4HZHSKXmDUrSBG-QQwxBAhOBG36_zmMTqaGd3YzuubozgxjaIyb5pci5KmrJS93HbJhMQ-pgH_CKuk4A0fpjM3ZHoR15Lto9C1bEHUEULLyVv_7CAC5i_-HhRfnwN89uklk0h8-RoxMs8RCiaDMO5rOtrT0egr6IN0FPhilieVkf7vfw5YHQHLFGZKIRjfXd6PFJqXP7boABXddZeV3npbDSujLgN-RUtwrtn5Uo1pfwXq66dND6GjTYaD8DqrRQCW8MWD4-ZYYll63J5dGcyEIVenwR7ZWQbdLrm-yCRRLyXFgewS7NeGbaAmPTGdLM5ES3cOA2SdP0-OZxFJOr6Y2ZoBijc7XdQxFWO6ookIp2_mDwAx63hk0!/p0/IZ7_JP841A01O854C0QSETD5BP2QN4=CZ6_JP841A01O854C0QSETD5BP2Q75=MECTX!QCPmcit_arQCPNational-Plans-and-Initiatives=ns_Z7_JP841A01O854C0QFBSETD5BP2QFBN4_WCM_Page.73158faf-2e11-468f-a3af-0ba23cccd97a!4=WCM_PI!1==/#Z7_JP841A01O854C0QSETD5BP2QN4
https://www.my.gov.sa/wps/portal/snp/aboutksa/nationalDevelopmentPlans/!ut/p/z1/jZHLboMwEEW_JQuW4DGG4HZHSKXmDUrSBG-QQwxBAhOBG36_zmMTqaGd3YzuubozgxjaIyb5pci5KmrJS93HbJhMQ-pgH_CKuk4A0fpjM3ZHoR15Lto9C1bEHUEULLyVv_7CAC5i_-HhRfnwN89uklk0h8-RoxMs8RCiaDMO5rOtrT0egr6IN0FPhilieVkf7vfw5YHQHLFGZKIRjfXd6PFJqXP7boABXddZeV3npbDSujLgN-RUtwrtn5Uo1pfwXq66dND6GjTYaD8DqrRQCW8MWD4-ZYYll63J5dGcyEIVenwR7ZWQbdLrm-yCRRLyXFgewS7NeGbaAmPTGdLM5ES3cOA2SdP0-OZxFJOr6Y2ZoBijc7XdQxFWO6ookIp2_mDwAx63hk0!/p0/IZ7_JP841A01O854C0QSETD5BP2QN4=CZ6_JP841A01O854C0QSETD5BP2Q75=MECTX!QCPmcit_arQCPNational-Plans-and-Initiatives=ns_Z7_JP841A01O854C0QFBSETD5BP2QFBN4_WCM_Page.73158faf-2e11-468f-a3af-0ba23cccd97a!4=WCM_PI!1==/#Z7_JP841A01O854C0QSETD5BP2QN4
https://www.my.gov.sa/wps/portal/snp/aboutksa/nationalDevelopmentPlans/!ut/p/z1/jZHLboMwEEW_JQuW4DGG4HZHSKXmDUrSBG-QQwxBAhOBG36_zmMTqaGd3YzuubozgxjaIyb5pci5KmrJS93HbJhMQ-pgH_CKuk4A0fpjM3ZHoR15Lto9C1bEHUEULLyVv_7CAC5i_-HhRfnwN89uklk0h8-RoxMs8RCiaDMO5rOtrT0egr6IN0FPhilieVkf7vfw5YHQHLFGZKIRjfXd6PFJqXP7boABXddZeV3npbDSujLgN-RUtwrtn5Uo1pfwXq66dND6GjTYaD8DqrRQCW8MWD4-ZYYll63J5dGcyEIVenwR7ZWQbdLrm-yCRRLyXFgewS7NeGbaAmPTGdLM5ES3cOA2SdP0-OZxFJOr6Y2ZoBijc7XdQxFWO6ookIp2_mDwAx63hk0!/p0/IZ7_JP841A01O854C0QSETD5BP2QN4=CZ6_JP841A01O854C0QSETD5BP2Q75=MECTX!QCPmcit_arQCPNational-Plans-and-Initiatives=ns_Z7_JP841A01O854C0QFBSETD5BP2QFBN4_WCM_Page.73158faf-2e11-468f-a3af-0ba23cccd97a!4=WCM_PI!1==/#Z7_JP841A01O854C0QSETD5BP2QN4
https://www.my.gov.sa/wps/portal/snp/careaboutyou/digitalinclusion
https://www.my.gov.sa/wps/portal/snp/careaboutyou/digitalinclusion
https://www.my.gov.sa/wps/portal/snp/careaboutyou/digitalinclusion
https://www.citc.gov.sa/ar/Pages/default.aspx
https://itwadi.com/node/1458
https://ndu.gov.sa/
https://www.mcit.gov.sa/ar/entrepreneurs
https://www.mep.gov.sa/KnowledgeBaseDocuments/Ninth%20Development%20Plan/%D8%AE%D8%B7%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B3%D8%B9%D8%A9%20-%20%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B5%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D9%88%D9%86%20-%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%86%D9%8A%D8%A9%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D9%83%D8%A7%D8%B1.pdf
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( "برنامج التحول الوطني". متاح على الرابط: 0222وزارة االقتصاد والتخطيط. )

https://www.mep.gov.sa/ar/Pages/NTP.aspx 
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 المالحق .8

 SOM: المؤشرات الرقمية المدخلة في خوارزمية (2ملحق رقم )

 
 

 لألبحاث األكاديمية المجلة ،الفقي علي رشدي د.أ. ،الحبابي إبراهيم مريم/ ةالباحث ،0200©  محفوظة الحقوق جميع

 (CC BY NC) .العلمي والنشر

Doi: https://doi.org/10.52132/Ajrsp/v4.45.6     

Id Year Region RegionCode RegionName X1 X2 X3 X4 X5 X6

1 2018 A A-2018 الرياض2018 93.24 55.47 89.31 93.25 40.25 74.19

1 2019 A A-2019 الرياض2019 98.99 55.47 92.96 97.06 47.55 90.57

1 2020 A A-2020 الرياض2020 99.76 66.61 97.17 98.39 49.70 92.46

1 2021 A A-2021 الرياض2021 97.22 64.66 97.23 97.80 52.39 94.74

2 2018 B B-2018 مكة-المكرمة2018 91.90 54.04 88.78 94.00 42.99 69.89

2 2019 B B-2019 مكة-المكرمة2019 99.53 54.04 93.89 97.41 46.75 88.19

2 2020 B B-2020 مكة-المكرمة2020 98.89 65.72 95.09 97.75 46.15 90.39

2 2021 B B-2021 مكة-المكرمة2021 99.28 63.42 96.59 97.76 46.49 93.36

3 2018 C C-2022 المدينة-المنورة2018 89.82 47.24 81.46 95.98 25.54 63.76

3 2019 C C-2023 المدينة-المنورة2019 98.48 47.24 85.69 94.02 39.58 79.82

3 2020 C C-2024 المدينة-المنورة2020 99.82 63.49 97.15 98.69 43.47 88.02

3 2021 C C-2025 المدينة-المنورة2021 95.05 53.89 94.19 98.21 38.68 90.48

4 2018 D D-2022 القصيم2018 92.10 56.24 93.26 94.74 30.14 74.59

4 2019 D D-2023 القصيم2019 99.57 56.24 95.23 98.03 46.67 89.85

4 2020 D D-2024 القصيم2020 99.73 65.73 96.89 97.49 45.84 92.00

4 2021 D D-2025 القصيم2021 99.82 51.98 97.17 99.31 45.90 94.71

5 2018 E E-2026 المنطقة-الشرقية2018 96.63 63.47 94.70 96.49 50.15 80.09

5 2019 E E-2027 المنطقة-الشرقية2019 99.49 63.47 95.60 98.43 52.17 95.43

5 2020 E E-2028 المنطقة-الشرقية2020 98.05 72.06 98.89 98.95 46.98 95.69

5 2021 E E-2029 المنطقة-الشرقية2021 98.90 77.09 98.73 98.74 52.59 97.56

6 2018 F F-2026 عسير2018 89.89 47.34 88.18 88.99 37.11 67.82

6 2019 F F-2027 عسير2019 99.54 47.34 91.98 95.01 41.58 83.32

6 2020 F F-2028 عسير2020 99.70 61.74 96.65 98.25 38.99 90.98

6 2021 F F-2029 عسير2021 99.63 55.73 93.59 98.14 40.72 88.32

7 2018 G G-2030 تبوك2018 94.47 44.25 94.85 91.87 33.92 66.16

7 2019 G G-2031 تبوك2019 99.62 44.25 94.38 98.08 43.59 86.92

7 2020 G G-2032 تبوك2020 98.78 49.97 96.16 97.92 38.76 89.84

7 2021 G G-2033 تبوك2021 98.55 48.57 93.16 97.90 31.55 89.26

8 2018 H H-2030 حائل2018 83.04 48.33 86.50 82.33 16.75 67.79

8 2019 H H-2031 حائل2019 99.45 48.33 88.71 95.87 48.14 85.80

8 2020 H H-2032 حائل2020 95.63 65.88 98.18 97.87 46.37 88.87

8 2021 H H-2033 حائل2021 96.02 52.49 93.52 95.45 35.34 85.16

9 2018 I I-2034 الحدود-الشمالية2018 96.09 49.68 92.62 95.87 17.82 66.38

9 2019 I I-2035 الحدود-الشمالية2019 99.31 49.68 94.18 96.74 37.23 86.54

9 2020 I I-2036 الحدود-الشمالية2020 99.76 52.25 98.69 98.29 33.69 90.93

9 2021 I I-2037 الحدود-الشمالية2021 99.15 58.64 97.48 97.27 45.20 91.55

10 2018 J J-2034 جازان2018 89.91 43.12 89.49 96.78 29.23 64.58

10 2019 J J-2035 جازان2019 98.36 43.12 87.45 96.63 44.24 83.11

10 2020 J J-2036 جازان2020 99.88 50.64 97.03 96.66 29.33 82.63

10 2021 J J-2037 جازان2021 98.60 54.63 92.55 95.27 34.29 83.61

11 2018 K K-2038 نجران2018 90.89 37.00 95.14 90.86 31.71 57.66

11 2019 K K-2039 نجران2019 99.78 37.00 93.78 94.08 39.28 81.94

11 2020 K K-2040 نجران2020 96.54 47.03 96.30 96.03 30.51 86.99

11 2021 K K-2041 نجران2021 96.48 52.34 95.75 96.50 36.37 90.12

12 2018 L L-2038 الباحة2018 91.70 48.77 85.47 97.73 42.08 66.98

12 2019 L L-2039 الباحة2019 98.77 48.77 90.21 95.59 46.68 84.93

12 2020 L L-2040 الباحة2020 99.80 71.86 96.60 98.23 43.19 88.91

12 2021 L L-2041 الباحة2021 97.01 68.29 94.45 98.50 48.75 89.92

13 2018 M M-2042 الجوف2018 94.70 44.44 84.22 97.02 26.73 63.47

13 2019 M M-2043 الجوف2019 99.71 44.44 88.37 96.42 40.37 87.19

13 2020 M M-2044 الجوف2020 96.09 53.07 97.83 99.21 32.22 91.90

13 2021 M M-2045 الجوف2021 96.11 51.26 94.76 97.54 33.23 90.88

 الباحثانالمصدر: بيانات الهيئة العامة لإلحصاء بتنسيق من 
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  الفقهي والقانوني للوقائع محل الدعوى ورقابة القضاء التكييف

 والقانون()دراسة مقارنة بين الشرع 

The legal and legitimate characterization of the facts in the case and judicial review 

(Comparative study between Sharia and law) 

 مود عمرإعداد الدكتور/ حســـين حامد مح

 المملكة العربیة السعودیة ،جامعة جازان ،كلیة الشریعة والقانون ،أستاذ القانون المساعد

Email: husseinhamed461@gmail.com  

 

  ث:البح ملخص 

 ثالثة إلى البحث ھذا ینقسم حیث المدني، القضاء ورقابة الدعوى محل للوقائع والقانوني الفقھي التكییف ببیان البحث ھذا یتعلق

 لغة القضائیة الدعوى مفھوم مطلب هفی نتناول حیث ؛القضائیة للدعوى الفقھي التكییف مفھوم :األول لمبحثا مباحث.

 ناولتت حیث ؛الشرعیة المرجعیة حیث من الفقھي التكییف الثاني المطلب في ونبحث .الدعوى أركان وبیان ،واصطالًحا

 الصلة ذات بالمصطلحات المطلب ذلك ھیناثم أن ،الشرعي االجتھاد ومشروعیة التكییف مشروعیة بین والرابط ،الفقھي المفھوم

 تعریف األول المطلب في تناولنا فقد ،القانوني التكییف مفھوم :الثاني المبحث ،وتخریجه المناط تحقیق وھي الفقھي؛ بالتكییف

، القانونیة وأھمیته التكییف وضوابط شروط تناولنا فیه فقد ؛الثاني المطلب أما خصائصه،و ،اصطالًحاو لغة القانوني التكییف

 للوقائع التكییف رقابة في الموضوع قاضي دور فیه نبحث حیث ؛والقانوني الفقھي للتكییف القضائیة الرقابة :الثالث المبحث

 .ك في المطلب الثانيذل على قضالن محكمة ورقابة ،أول مطلب في الدعوى في النزاع محل

 و ،السلطات بین والفصل المشروعیة مبدأي على القائم العام بالنظام انیتعلق والقانوني الفقھي التكییف نأب البحث ھذا ختمنا ثم

 قصور أن و، الحكم بطالن إلى یؤدى الذي األمر وھو ،انوعیً  أو اوالئیً  القضاء اختصاص على خروج ھو علیه الخروج أن

 أھمیة یبرز الدعوى محل الوقائع استیعاب عن الفرنسي المرافعات قانون عكس على التكییف موضوع في المصري لقانونا

 االستغناء یعني ال له الحاكمة المختلفة المبادئ بإرساء البحث موضوع في المصریة النقض محكمة اجتھاد وأن كما الموضوع

 .والصحیح العادل الحكم إلى للوصول التكییف نظریة أو لقواعد المنظمة والتجاریة المدنیة المرافعات قانون نصوص عن

 

 .النقض محكمة رقابة ،القضاء رقابة ،القضائیة الدعوى ،القانوني التكییف ،الفقھي التكییف :المفتاحية الكلمات
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The legal and legitimate characterization of the facts in the case and judicial review 

(Comparative study between Sharia and law) 

 

Abstract: 

This research relates to the jurisprudential and legal adaptation of the facts in the case and the 

oversight of the civil judiciary, as this research is divided into three investigations. The first 

topic: the concept of jurisprudential adaptation of the lawsuit; where we deal with the 

requirement of the concept of the judicial case linguistically and idiomatically, and explain the 

elements of the case. In the second requirement, we discuss the jurisprudential adaptation in 

terms of the legal reference. Where I dealt with the concept of jurisprudence, and the link 

between the legitimacy of adaptation and the legitimacy of legal jurisprudence, then we ended 

that requirement with terms related to jurisprudential conditioning; It is the realization and 

graduation of the subject, the second topic: the concept of legal conditioning. In it, we have dealt 

with the conditions and controls of conditioning and its legal importance. The third topic: 

Judicial control of jurisprudential and legal conditioning; In which we discuss the role of the trial 

judge in controlling the adaptation of the facts in dispute in the case in the first request, and the 

control of the Court of Cassation on that in the second request. 

Then we concluded this research by saying that jurisprudence and legal conditioning are related 

to the general system based on the principles of legality and separation of powers, and that 

deviating from it is a departure from the competence of the judiciary in terms of loyalty or 

quality, which leads to the invalidity of the ruling, and that the shortcomings of Egyptian law in 

the matter of conditioning in contrast to The French Law of Procedures on comprehending the 

facts in the case highlights the importance of the subject, just as the diligence of the Egyptian 

Court of Cassation in the subject of research by establishing the various principles governing it 

does not mean dispensing with the provisions of the Civil and Commercial Procedure Law 

regulating the rules or theory of adaptation to reach a just and correct judgment. 
   

Keywords: Legal  characterization, Legitimate characterization, Lawsuit, Judicial review, 

Supervision of Court of  Cassation. 

 

 

http://www.ajrsp.com/


 م 2023-1-5| تأريخ اإلصدار:  ألربعوناوالخامس ر العلمي | اإلصدار المجلة األكاديمية لألبحاث والنش

     

 

   www.ajrsp.com                                                                                                                        124  

 ISSN: 2706-6495 

 
 مقدمة 1. 

 الدعوىفي للوصول للحكم الصحیح  كأساس القضائیة للمنازعة والقانوني لفقھيا التكییف أھمیة والفقه والقضاء القانون أقر  

 ؛اوشرعً  اقانونً  وصفھا حیث من الدعوى أو النزاع محل الوقائع على أوالقانونیة الفقھیة القواعد إنزال یتطلب وھذا ،القضاء أمام

 ،الصحیح الحكم تأخذ حتى والقانوني الشرعي باألصل ھابإلحاق علیھا والحكم الواقعة أو بالنازلة التام للعلم الوصول ألن ذلك

 .لھا مثیل ال وقانونیة ودستوریة شرعیة ضمانة وھي

 الشرع صحیح عن خروج العام، النظام مخالفةو القانون من كل في الخطأ أصبح الصحیح والقانوني الفقھي التكییف ھذا وبغیر 

 التقاضي لمدة إطالتهو الدعوى في الحكم بطالن ثم ومن ،انوعیً  أو ایً والئ القضائي االختصاص لقواعد ومخالفته ،والقانون

 . اوموضوعً  اتكییفً  المختص للقاضي للرجوع
 

 :البحث إشكالية. 1.1

 وكون ،اونوعیً  اوالئیً  القضائي االختصاص على الحفاظ على ینعكس القانوني التكییف صحة كون في البحث إشكالیة تأتي  

 في الحكم وسالمة صحة ثم ومن ،الدعوى محل النزاع أو الوقائع على والقانون الشرع صحیح تطبیق ىإل یؤدي امختصً  القاضي

 .الدعوى
 

    :البحث ضابط. 2.1

 على والنظامیة الشرعیة القواعد إلنزال كأساس النزاع محل للواقعة والقانوني الشرعي التكییف معرفة البحث ھذا یتطلب 

    .الصحیح للحكم الوصول ثم ومن ،الموضوع اضيق بھا یختص حتى ؛الدعوى موضوع
 

  :البحث أهمية. 3.1

 وھو ،القانونیة الدولة علیه تقوم التي األركان أحد ،والمشروعیة الشرعیة مبدأ من أتيی وإنطالقه القانوني التكییف أساس أن 

 وعامة ثابتة ومبادىء قواعد وجود من انطالقا والمساواة، العدل من أساس على اإلنساني التعامل عند وأساسي بدیھي ركن

 تطبیق على القاضي قدرة تأتي ثم ،جنائي أو تجاري أو مدني اإلنساني تعاملھم مجال كان ما أیًا المجتمع؛ أفراد لكل ومجردة

  .الدعوى في للحكم القاضي یصل لن ذلك وبدون النزاع محل الواقعة على التطبیق الواجبة القانونیة القاعدة
 

 :البحث ابأسب. 1.1

   :التالیة المھمة الضوابط یضع كونه في البحث أسباب تأتي     

   .والقضاء القانون دولة لقیام كأساس والمشروعیة الشرعیة مبدأ إقامة – أ

 مختًصا الموضوع قاضي وصیرورة ،للقضاء والنوعي الوالئي االختصاص لتوزیع كأساس العام النظام على الحفاظ – ب

 .بالنزاع

   .لھا قانونیًا تكییفًا یقتضي قضائي كمتطلب الدعوى بولق – ج
 

 :البحث هدف. 5.1

 الشرعي للحكم للوصول كأساسو ؛الدعوى لقبول كأساس للواقعة القانوني أو الشرعي التكییف إلى الوصول إلى البحث یھدف   

 .حالصحی القانوني أو الشرعي للحكم تنتھي ثم ومن ،الواقعة لموضوع القانوني والنص
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 :الباحث منهج. 1.1

 من القضاء وموقف والقانونیة، الشرعیة واألصول المبادئ على یعتمد الذي التحلیلي الوصفي المنھج أساس على البحث یقوم 

 .الصحیح للحكم والوصول البحث ھذا إلشكالیة حاكمة قواعد إلیجاد محاولة في وذلك ؛ذلك
 

 :السابقة الدراسات 7.1.

 سنة بالقاھرة العربي الفكر دار طبعة – المرافعات قانون في للدعوى القانوني للتكییف العامة النظریة – یممحمد محمود إبراھ /د

 .م 1982

 بالعراق سالمیةاإل العلوم كلیة – اإلسالمیة العلوم مجلة – والقانوني الفقھي للتكییف صولیةاأل الضوابط – عبید حسین ضیاء /د

 .5102 السنة (11) العدد –

 خاص عدد – البحثي التمیز لمركز قدم بحث – سعود  بن محمد ماماإل مجلة – للنازلة الفقھي التكییف الموسى ابراھیم هللادعب /د

   .ھـ ٠٣٤٠ /٠٣٤١ سنة
 

 :البحث تقسيم. 1.1

   القضائیة لدعوىفي ا الفقھي التكییف مفھوم :األول المبحث

   ضائیةالق لدعوىفي ا القانوني التكییف مفھوم :الثاني المبحث

  والقانوني الفقھي للتكییف القضاء رقابة :الثالث المبحث

  خاتمةال

 

 القضائية لدعوىفي ا الفقهي التكييف مفهوم: األول المبحث

 :تمهيد

 المطلب وفى ،ھمیتھاأو أركانھا وبیان واالصطالح اللغة في تعریفھا حیث من القضائیة الدعوى مفھوم المبحث ھذا في نتناول  

 وضوابطه وشروطه وأھمیته ،مشروعیته وبیان واصطالًحا لغة تعریفه حیث من ؛للدعوى الفقھي التكییف حثنب الثاني

   .وتخریجه المناط كتحقیق معه تتشابه التي المصطلحات مع التكییف ھذا ومقارنة ،األصولیة

   :المبحث تقسيم

 .القضائیة الدعوى مفھوم :األول المطلب

 .القضائیة لدعوىا في الفقھي یفالتكی مفھوم :الثاني المطلب
 

 القضائية الدعوى مفهوم: األول المطلب 

 .القضائیة بالدعوى یتعلق البحث موضوعللوقائع  والقانوني الفقھي التكییف نأل ذلك ،أركانھاو الدعوى نعرف بدایة 

 من كل لدى تبحث الدعوى نظریة أن ،1امنھ عدیدة ألسباب وذلك ،ابتداء بالدراسة الفقھاء یتناولھا لم الدعوى نظریة أن الحقیقة

  ،المرافعات وقانون المدني القانون

                                                           
بالریاض ص  اإلجادة دار طبعة  1 1438 /ط السعودي الشرعیة المرافعات نظام في الوجیز - المرسي الوجیز محمد المؤمن عبد متولي 1

 وما بعدھا  512
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 ھذه المصري والتجاریة المدنیة المرافعات قانون ینظم لم حیث القانوني بالتنظیم تحظ لم النظریة ھذه أن أخرى ناحیة ومن

 .االحقً  سیأتي ما على وشامل محكم قانوني كتنظیم الفرنسي المرافعات قانون تناولھا فقد ذلك من العكس وعلى ،النظریة

 معان وللكلمة ،دعو الفعل وأصل ،ودعوى وادعاء ویدعي ادعى ومنھا ؛الشخص یدعیه لما اسم :اللغة في الدعوى تعريف :أوًل 

 .2والزعم والطلب الدعاء منھا كثیرة

  :الشرعي الصطالح في الدعوى تعريف :ثانيا

 قبل حق طلب به یقصد ،القاضي عند مقبول قول ھي أو ،3المنازعة حالة نفسه إلى الشىء إضافة نھاأب الدعوى األحناف عرف

 .4نفسه حق عن دفعه أو ،غیره

 غیره على للمخبر باطل أو حق سابق عن إخبار ھي أو ،5حاكم عند غیره على حق وجوب عن إخبار بأنھا الشافعیة وعرفھا

 .6الحكم بمجلس

  7العادة تكذبھا ال اشرعً  معتبرة أحدھما علیه یترتب ما أو معین ذمة في ما أو معین طلب بأنھا المالكیة وعرفھا

   .8ذمته في أو غیره ید في شيء استحقاق نفسه إلى اإلنسان إضافة بأنھا الحنابلة عرفھا اوأخیرً 

  :القانوني الصطالح في الدعوى تعريف: ثالثا

 القضائیة المطالبة ھي أو ،حمایته أو حق تقریر على للحصول القضاء إلى االلتجاء سلطة بأنھا الدعوى القانون فقھاء عرف

 في مقررة لقاعدة حمایة ھي الدعوى البحث، ھذا من للھدف أقرب تعریف وفى 9تقریره أو الحق باقتضاء حكم على للحصول

  10القانون

 القاضي لیحكم ادعائه موضوع في سماعه في المدعي حق بأنھا الجدید الفرنسي المرافعات قانون من (30) المادة عرفتھا وقد

  .ودحضه المدعي ادعاء صحة مدى مناقشة في حقه ھي فالدعوى ؛علیه للمدعي وبالنسبة ؛ال أم صحیًحا كان إذا بما
 

  :الدعوى أركان: اً رابع

  :الثالثة أركانھا بتواجد إال تقوم ال فإنھا ؛قانونیة ووسیلة حقًا الدعوى كانت وإذا -  أ

 .علیه والمدعي دعيالم :الدعوى أشخاص .0

 (الدعوى موضوع الحق) به المدعى :الدعوى محل .5

  .الدعوى موضوع للحق المنشئة أو المنتجة الوقائع مجموعة وھو :الدعوى سبب .2

 

                                                           
 بعدھا وما  257ص  14ج العرب لسان  1655- ص المحیط القاموس 2

 090ص7البحر الرائق ج 591ص  4یین الحقائق جتب 3

 240ص00الدر المختار ج 4

 582ص  01تحفة المحتاج ج  5

 582ص  01تحفة المحتاج ج  482ص  4أسنى المطالب ج  6

 75ص  4الفروق للقرافي ج  7

   208ص  2شرح منتھى االرادات ج 572ص  04المغني البن قدامه ج  8

 512المرجع السابق ص  – متولي عبد المؤمن محمد المرسى 9

 512المرجع السابق ص  –نقال من الدكتور متولي المرسي  –وما بعدھا  018ص  0المرافعات المدنیة والتجاریة  ج -أحمد أبو الوفا  10
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 :السبب ركن وباألخص الدعوى أركان تحدید أھمیة - ب

 .الدعوى أشخاص على حجة الحكم كون أي ،الحكم منطوق نسبیة بسبب ،األركان بھذه الموضوع محكمة تقید .0

  .البحث موضوع والقانوني الفقھي التكییف علیھا یبتنى التي وھي الدعوى أسباب .5

 

 القضائية لدعوىفي ا الفقهي التكييف مفهوم :الثاني المطلب

 :تمهيد

 م 2014 دستور من الثانیة المادة نص ذلك ودلیل دستوري؛ متطلب الفقھي التكییف أن إلى األول المبحث تمھید في أشرنا 

 المصدر اإلسالمیة الشریعة ومبادئ ،الرسمیة لغتھا العربیة واللغة ،الدولة دین ھو اإلسالم أن على تنص حیث ،المصري

 المحكمة أحكام مجموع تضمنه ما ھو ذلك تفسیر في المرجع أن الدستور ھذا دیباجة أو مقدمة وأضافت ،للتشریع الرئیس

 .الشأن ذلك في الدستوریة

 .الدستور من یتجزأ ال جزء الدستور مقدمة أن 11:العلیا الدستوریة حكمةالم قررت بدایة

 یعني  1980 / 5 / 22في تعدیلھا بعد ،م  1971دستور من الثانیة المادة في بمقتضاه المقرر القید أن 12:أیًضا وقررت :ثانیا

 من تقره فیما بموجبه للعمل التشریعیة طةللسل إلزام وأنه ،السابق التاریخ ھذا من والحالي السابقة الدساتیر كل في إعماله

  .اإلسالمیة الشریعة لمبادىء مناقضة غیر تكون بأن تشریعیة نصوص

  :لألتي طبقًا األصولیة وضوابطه وشروطه وأھمیته الفقھي التكییف تعریف نتناول ؛وعلیه

 :الفقهي التكييف تعريف: أولً 

   :لغة التكييف - 

 .13عدیدة أخرى معان ولھا وصفتھإ الشيء حال عن استفھام اسم وھي القطع، بمعنى كیَّف وأصلھا تفعیل، وزن على 

 تحریرھا أو تحدیدھا بمعنى للنازلة الفقھي التكییف یعرف االصطالح وفي له، والفطنة والفھم بالشيء العلم فھو لغة الفقه أما

 الفقھاء استخدمه حدیث؛ مصطلح وھو 14الشرعیة األصول من أصل إلى المسألة رد أو معتبر، معین أصل إلى نتمائھاا وبیان

 .المعاصرون

 اللغوي المعنى بین الربط فإن وعلیه .(شرعیة قاعدة أو) الشرعیة األصول من أصل إلى الواقعة أو المسألة رد بمعنى

 یةالشرع أصولھا إلى نازلة (واقعة أو) مسألة إرجاع وجھه عن (كیف) بلفظ التساؤل إن حیث من واضح واالصطالحي

 .المعتبرة

    :الجتهاد مشروعية من تستمد التكييف مشروعية -

ُسوِل َوإِلَٰى أُولِي اأْلَْمِر ِمْنھُْم لََعلَِمهُ الَِّذیَن یَْستَنِبطُونَهُ ِمْنھُمْ   ...."تعالى هللا یقول :الكریم القرآن ففي   وهُ إِلَى الرَّ  15 ) "َولَْو َردُّ

                                                           
 215ص  6مج ج  0994/  6/  51ق وبتاریخ  02لسنة  54القضیة رقم  11

 0594ص  5 مج ج 5119/  4/  2ق وبتاریخ  50لسنة  027القضیة رقم  12

 ٢٥٣والقاموس المحیط ص  ٤٠٣ص  ٩یراجع لسان العرب ج  13

مجلة العلوم اإلسالمیة بكلیة العلوم اإلسالمیة  -الضوابط األصولیة للتكییف الفقھي والقانوني  -یراجع في ذلك بحث د. ضیاء حسین عبید  14

 .٣١٣ص  ٣١٠٥السنة  ٠٠بالعراق العدد 
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 جابر فعن – التكییف مسالك أھم من وھو – عدیدة أمور فى القیاس وسلم علیه هللا ىصل هللا رسول استعمل :الشریفة السنة وفي

ِ صنَعُت الیوَم أمًرا  :قال أنه  -عنھم هللا رضي - الخطاب بن عمر عن هللاعبد بن ھَششُت فقبَّلُت وأَنا صائٌم، فقُلُت: یا رسوَل َّللاَّ

 16الماِء، وأنَت صائٌم قُلُت: ال بأَس بِِه، قاَل: فَمْه ؟َعظیًما قبَّلُت، وأَنا صائٌم قاَل: أَرأَیَت لو َمضَمضَت مَن 

 عند األمور قایس ثم ...." :عنھما هللا رضي األشعري موسى أبي إلى الخطاب بن عمر المؤمنین أمیر رسالة في جاء: األثر وفي

  "17األمثال واعرف ذلك

 والقوانین التشریع أساس اإلسالمي الشرع في الواقعة تكییف بیان واالجتھاد القیاس ذلك أثر یتضح السابقة واألدلة التعریف من

 .المختلفة

 18التكييف أهمية - 

 أو الشرعیة النصوص من سواء الشرعیة باألصول بإلحاقھا علیھا والحكم الواقعة أو بالنازلة التام العلم إلى للوصول وسیلة ـ

   .العامة الكلیة قواعدھا

 .الكفایة فروض من الواقعة أو للنازلة التصدي أن ـ

 لبیان ضرورة الفقھي التكییف أن تؤكد المتعددة والحاجات االجتماعي التطور بسبب والمستجدات والوقائع النوازل كثرة ـ

 .المستجدات أو الوقائع أو النوازل لھذه الشرعیة األحكام

 على الشرعي الحكم قبل فقھيال التكییف وجود فإن ثم ومن ؛ومكان زمان لكل صالحة أنھا اإلسالمیة الشریعة خصائص منو

 .ومكان زمان لكل الشریعة صالحیة على دلیل النازلة أو الواقعة

 أو االختالف أن ومعلوم الخالف. ھذا فیه یبرز ذيال الفقھي االجتھاد باب من ألنه ،الفقھاء اختالف أسباب من الفقھي التكییف

   .ةالشرعی األحكام في الناس على التیسیر عوامل أحد ھو الخالف
 

 19التكييف شروط - 

 (المجتھد (فیه الناظر في العلم تحقق ـ 

 (البحث إشكالیة لب) نص من المعروضة الواقعة خلو ـ 

 خطأً( التكییف یكون ال حتى) لھا التام الفھم) النازلة (تصور ـ 

    كاماًل  اتامً  اتصورً  المسألة أو النازلة تصور في الوسع بذل ـ 

 (القانون روح أو) الحكم لذلك الشرعي المقصد مع التكییف یتفق أن ـ 

  تكییفھا المراد المسألة أو بالواقعة المحیط الواقع بفقه العلم ـ 

   .تكییفھا المراد بالواقعة المحیط العلمي التطور مراعاة ـ 

                                                                                                                                                                                                   
 .٢٤سورة النساء اآلیة  15

 (028(، وأحمد )2148( واللفظ له، والنسائي في ))السنن الكبرى(( )5282أبو داود ) أخرجه  16

   ٣٢ص  ٠یراجع العقد الفرید ج  - ٣٢ص  ٣یراجع البیان والتبیین للجاحظ ج  17

 ٠٤٣١ص ٠٣٤٠ مركز التمیز البحثي بجامعة اإلمام محمد بن سعود سنة –التكییف الفقھي للنازلة  –ابراھیم الموسى َّللا یراجع د. عبد 18

 ومابعدھا  

 وما بعدھا 0259المرجع السابق ص  19
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    .اإلداري القضاء مجال في وبخاصة القضائیة الدعوى موضوعات تستوعبھا وغیرھا الشروط ھذه

 20للتكييف األصولية ابطالضو – 

 األصل؛ حكم الواقعة أو المسألة تأخذ لكي وذلك التشریع ألصول معتبر صحیح نظر على امبنیً  الفقھي التكییف یكون أن1 - 

 ..معتبر أصل على امبنیً  یكن لم إذا الفقھي بالتكییف عبرة ال حیث

 اوصحیحً  اجائزً  الحكم لیكون نص بأقرب إلحاقھا أو نظامي نص أو مصدر إلى اقضائیً  المعروضة الواقعة رد یجب وعلیه

 .انظامً 

 وجود یتطلب الوقائع أو المسائل في النظر ألن بمعنى؛ باألصول إلحاقھا و المسائل استحضار في الفقھیة الملكة تحصیل2 – 

 أو النزاع محل الواقعة ومنھا القانون مجال في الجزئي االجتھاد ھذا ان والحقیقة ؛االجتھاد شروط فیه تتوافر مجتھد، فقیه

   .الدعوى

 :(وتخريجه المناط تحقيق (الفقهي بالتكييف الصلة ذات المصطلحات :ثانياً 

 21المناط تحقيق -أ

 منھا عدیدة؛ معان على وھو ؛وثبت احقً  صار أي األمر وحق الباطل، نقیض وھو یحقق؛ حقق، مصدر التحقیق: لغة  1-

ِكْن َحقَّْت َكلَِمةُ اْلَعَذاِب َعلَى اْلَكافِِریَن   "تعالى لقوله والیقین واإلثبات الوجوب  22) "َولَٰ

 23وصدقه وصحته منه التأكد على الشيءالمتوقف إثبات یعني فالتحقیق اللغوي؛ المعنى یقصرعلى فقد صطالح؛اال وفي

 24 )الشيء علیه یعلق الذي المحل بمعنى ،  "ط  و  ن  "مادة في جاء اللغة في والمناط

 25الشيء علیه علق الذي المحل أو الموضع إثبات المناط تحقیق عنيی ثم ومن 

  :اإلصطالح وفي

 إثبات أو الفرع، في األصل حكم علة إثبات ھو المناط تحقیق أن في بدران وابن الطوفي إلیه ماذھب منھا :تعریفات عدة ھناك

 شرعیة قاعدة ھناك أن یتضح التعریف من لثانيا المعنى على التركیز وفي 26 المعنى ذلك ثبوت فیه خفي محل في معلوم معنى

 .الفرع في مقتضاھا تحقیق في یجتھد أو الفرع، في وجودھا المجتھد فیتبین األصل؛ وھي علیھا منصوًصا أو علیھا متفقًا

 27القیاس من أعم اجتھاد السابق االصطالح في الوارد النوع ھذا أن إلى بدران وابن الطوفي ذھبه وعلی

 28 محله تعیین في النظر یبقى لكي الشرعي بمدركه الحكم یثبت بأنه المناط لتحقیق الشاطبي تعریف ومنھا

                                                           
 وما بعدھا   ٣٠٠یراجع د/ ضیاء حسین عبید، المرجع السابق ص  20

 ومابعدھا٤١٣المدخل لمذھب اإلمام أحمد ص ٣٤٢یراجع شرح مختصر الروضة للطوفي الجزء الثالث ص  21

   ٣٩ص ٠١ولسان العرب ج  ٠٣٩صحاح ص ، وتعریف الحق لغة قاموس مختار ال١٠سورة الزمر، آیة  22

 .١یراجع في ذلك آلیات تحقیق المناط ووسائله ومسلك المجتھد فیه للدكتور عثمان عبد الرحیم ص  23

 .٣٠٢ص  ١ولسان العرب ج  ٢٩٠یراجع قاموس مختار الصحاح ص  24

   ٩یراجع في ذلك د. عثمان عبد الرحیم المرجع السابق ص  25

 ٤١٤والمدخل الى مذھب اإلمام أحمد ص  ٣٤٢ص  ٤صر الروضة ج یراجع كل من شرح مخت 26

 .   ٣٤٥، ص ٣١٠٣یراجع د. بلقاسم بن ذاكر الزبیدي االجتھاد في مناط الحكم الشرعي دراسة تاصیلیة تطبیقیة ط ا سنة  27

    ٠٣ص  2یراجع الموافقات للشاطبي ج  28
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 أم بنص ثابتا الحكم نفس أكان سواء الخارجیة؛ والحوادث الجزئیات على تطبیقه في ویجتھد شرعي، بدلیل الحكم ثبوت أي 

   .استنباط أم إجماع

 :أمرین على االستدالل قیام بنى الشاطبي تعریف فإن ثم ومن

  .الشرعي الدلیل من الشرعي الحكم استنباط ـ

 .الحكم ذلك یشملھا التي والمسائل والجزئیات الوقائع على تطبیقه أي الحكم؛ محل تعیین ـ

 بعض أو األنواع بعض في ثبوته في فینظر كلي؛ بمعنى الحكم الشارع یعلق أن  ":المناط لتحقیق تیمیه ابن تعریف ومنھا

 .عام كلي حكم تحت معینة قضیة إدخال أي 29 األعیان

 جاءت الشرائع أن ھذا یوضح ومما ": تیمیة ابن یقول الشرع ومقاصد شرعي كاجتھاد المناط تحقیق تعریف بین الربط وفي  

 لم نإ عنه هللا نھاه عما ونھیه به هللا أمره بما أحد أمر والیمكن واألخوات، البنات وتحریم الزكوات إیجاب مثل الكلیة باألحكام

 ھذا بأن معین بعلم إال محظور ترك وال مأمور فعل معه یمكن ال بھا العلم فمجرد وإال الكلیة، األنواع تلك في دخوله یعلم

 30"المناط تحقیق یسمى الذي وھذا ،عنه هللا نھى فیما داخل المحظور وھذا ،به هللا أمر فیما داخل المأمور

 31المناط تحقيق ضوابط أهم

 .حقیقتھا ومعرفة للواقعة التام الصحیح التصور ـ

 .واألمكنة واألزمنة األحوال اختالف مراعاة ـ

 .المكلفین عن الصادرة واألقوال األفعال مآالت اعتبار ـ

 . المكلفین مقاصد اختالف مراعاة ـ

 .المتعارضة والمفاسد المصالح بین الموازنة ـ

 قبل وآثارھا وأسبابھا وأوصافھا ومكوناتھا الواقعة رافبأط اإلحاطة حیث األول؛ الضابط یھمنا السابقة الضوابط ھذه من  

   .علیھا الشرعي الحكم تطبیق

 :أمرين في تتمثل خالصتها فإن األخرى الضوابط وأما

 .وأخراھم دنیاھم في العباد لمصالح وجدت الشرعیة التكالیف أن ـ

 .شرعا معتبرة غیر أو شرعا معتبرة تكون قد األعمال مآالت مراعاة أن ـ

 :المناط تخريج ـ ب

 32 االستنباط بمعنى االستخراج ومنھا الخروج؛ من خرج مصدره التخریج

    .فیه بینھما والتسویة مایشبھھا، إلى المسألة حكم نقل التخریج یعني االصطالح وفي

  33منها استخدامات عدة وللتخريج

                                                           
 ٠٢ص  ٠٩یراجع مجموع فتاوى ابن تیمیه ج  29

 ٤٤٢ص  ١بق ج المرجع السا 30

 وما بعدھا ٣١٢المرجع السابق  –یراجع د/ بلقاسم بن ذاكر الزبیدي  31

 ومابعدھا    ٠٢٢یراجع القاموس المحیط ص  32

 وما بعدھا. ٠٤٣١المرجع السابق ص  –الموسى َّللا یراجع د/ عبد 33

http://www.ajrsp.com/


 م 2023-1-5| تأريخ اإلصدار:  ألربعوناوالخامس ر العلمي | اإلصدار المجلة األكاديمية لألبحاث والنش

     

 

   www.ajrsp.com                                                                                                                        131  

 ISSN: 2706-6495 

 
 .الفقھیة أحكامھم علیھا بنوا التي وقواعدھم األئمة أصول إلى التوصل ـ

 على الفروع تخریج في التمھید أو للزنجاني، األصول على الفروع كتخریج األصولیة؛ القواعد إلى الفقھیة الخالفات رد ـ

 .لإلسنوي األصول

 ،عنه المرویة المسائل من یشبھھا بما بإلحاقھا نص بھا یرد لم التي الجزئیة المسائل في اإلمام رأي بیان بمعنى المقید االستنباط ـ

 .قواعده من قاعدة تحت لھاإدخا أو

 .علیھا الحكم وإضافة العلة، واستنباط استخراج طریق عن األئمة آراء بیان بمعنى التعلیل ـ

 34وتخريجه المناط بتحقيق الفقهي التكييف صلة ـ ج

 .الشرعیة األصول من أصل إلى الواقعة أو المسألة رد ھو الفقھي التكییف أن إلى انتھینا 

 :المناط وتحقيق لتكييفا بين التقريب وفي

 بمعنى الشرعي الحكم یعلق أن ھو المناط تحقیق أن إلى انتھت التي بدران وابن والطوفي والشاطبي تیمیة ابن تعریف تناولنا

 أن أو المعنى، ذلك ثبوت فیه خفي محل في معلوم معنى ثبوت ھو أو األعیان، بعض أو األنواع بعض في ثبوته في فینظر كلي؛

   .محله تعیین في النظر یبقى لكي الشرعي بمدركه الحكم یثبت

 :للتخريج وبالنسبة  

 في وبالقیاس حینا، المسائل بعض في بالتخریج التكییف یكون فقد ؛مسالكه أحد یعد األخیر ألن التخریج، من أعم التكییف یعتبر 

 .آخر حین بعضھا في للنصوص وباالستناد ا،حینً  بعضھا

 التخریج ترادف من اقتربنا التخریج من األخیر النوع ھذا وفي .األصول على الفروع كتخریج تخریجال أنواع بعض إلى وأشرنا

 .العام على الخاص إطالق باب من التكییف على اأیضً  األخیر ھذا یطلق حیث التكییف؛ مع

   .التشریع لأص الشریعة أن بوصف جزئي كاجتھاد مطلوب أمر فقھي كاجتھاد وتخریجه المناط تحقیق أن والحقیقة

 

 القضائية لدعوىفي ا القانوني التكييف مفهوم: الثاني المبحث

 :والقانوني الفقهي بالتكييف وعالقته القانوني والجتهاد الشرعي الجتهاد 

 أن ذلك إلى ونضیف ..فقھیًا اجتھاًدا یتطلب أنه إلى وانتھینا ؛وتخریجه المناط بتحقیق وعالقته الفقھي التكییف عن تحدثنا   

 أما المناط، تحقیق وھو التكلیف، أصل ینقطع حتى ینقطع ال ضربین؛ على وتخریجه المناط تحقیق في الشاطبي عند االجتھاد

 حیث من ؛تعیینه أو المناط تحقیق كون في الشاطبى إلیه ذھب ما نحو على راجع واالجتھاد.. المناط تخریج فمنھا ینقطع الذي

 .بھا أیًضا المكلف ھذا یلتزم أو التكلیفات ھذه ویشمل 35 التكلیفیة الدالئل نم علیه وقع ما على ما المكلف ھو

 مایطلق وھو :القضاء جانب من مطلوب أمر أسلفنا ما نحو على للوقائع والتخریج كالتحقیق ومترادفاته التكییف فإن ثم ومن  

 للواقعة القضاء أو الفقھاء اجتھاد على یبنى المسألة وأ الواقع وتكییف ..المسألة تكییف أو الدعوى في الواقع تكییف الفقھاء علیه

    .الدعوى أو النزاع محل

 

                                                           
 وما بعدھا   ٢المرجع السابق ص  –یراجع د/ عثمان عبد الرحیم  34

 ومابعدھا. ٤٢ص  ٥الموافقات ج  35
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 ":بليغة فقرة في الشاطبي يقول والفساد الهوى عن الفقهي التكييف ثم ومن الجتهاد ذلك ابتعاد وفي

 ،ذلك وعند اجتھاد فیھا ولینلأل والیوجد حكمھا على امنصوصً  تكون ال عدیدة وقائع لحدوث القیاس باب من االجتھاد من فالبد

 للھوى، اتباع اأیضً  وھو – الدعوى محل للواقعة اجتھاد أو – شرعي اجتھاد بغیر فیھا ینظر أو أھوائھم، مع الناس یترك أن فإما

 دون بزمان أو مكان دون بمكان تختص ال المفروضة الوقائع ألن زمان كل في االجتھاد من البد افإذً  ،فساد كله وذلك

 ."...36 زمان

 ملزمة الموضوع محكمة أن النقض محكمة قررت :ذلك من ،المستقرة النقض محكمة حكامأ من العدید توجد :للقضاء وبالنسبة

 الوقائع نطاق في أثره یعمل التكییف وأن خاصة .الصحیح القانوني وتكییفھا الحق وصفھا الدعوى بإعطاء حال كل في

 وظیفة أو المحكمة عمل ألن ذلك 37 النقض محكمة رقابة مظلة تحت للوقائع صحیح فھم بعد الخصوم بطلبات محددة المطروحة

 ضوء في القانوني النظام ارتضاھا التي الجماعة مصلحة حمایة أي (المشروعیة مبدأ) القانوني النظام حمایة الموضوع قاضى

 .الخصوم طلبات

 

 القانوني التكييف وخصائص تعريف: األول المطلب

 :القانوني كييفالت تعريف :أول

 أو واقعة على القانوني النص إنزال ھو إطالة، ودون ااصطالحً  القانوني التكییف فإن ثم ومن ،لغة التكییف عرفنا أن سبق  

  38والمشروعیة الشرعیة ومبدأ تستقیم حتى معینة؛ مسالة

 حتى المشرع قبل من اسلفً  الموضوعة ابطوالضو الشروط حیث من المسألة أو الواقعة على القانوني اإلسناد قواعد تطبیق فھو  

 .القانوني حكمھا تأخذ

 طائفة نطاق في لوضعھا القوانین تتنازعھا التي المسألة طبیعة بأنه ،للتكییفتعریفه  في العربیة اللغة مجمع ذھب لذلك اوتأكیدً 

  39االسناد بقاعدة المنظم خصھا التي القانونیة المسائل

 السلطة تتخبط وبدونه ،علیه المنطبق والقانون الدعوىب المطروحة الوقائع بین الوصل ھمزة ھو نيالقانو التكییف فإن ،وعلیه  

 كافة في وقائم عام متطلب وھو .معینة مسألة أو واقعة على القانوني النص بإنزال معني ألنه ذلك النزاع؛ حل في القضائیة

 أو مدني أو تجاري مجال في سواء إنسانیة مجتمعیة عالقة يأ في مطلوب وھو وخارجه، المجتمع داخل اإلنسانیة التعامالت

 أو المدني أو التجاري النص ننزل فإننا وعلیه ....اإلداريو والمدني التجاري القانون وجد ولذلك ،إداري أو دولي أو جنائي

 إنزال حیث القضاء؛ طریق عن اجبرً  أو طواعیة لتنظیمھا األفراد بین العالقة أو النزاع محل المسألة أو الواقعة على اإلداري

 .لھا المناسب القضائي الحكم إلصدار النزاع محل الوقائع على النصوص

                                                           
 ذات اإلشارة السابقة 36

   5مجلد  57م مجموعة المكتب الفني السنة  0976م  05/  02ق بتاریخ  42لسنة  51طعن نقض رقم  37

 4م ص  0985طبعة دار الفكر العربي بالقاھرة سنة  –النظریة العامة للتكییف القانوني للدعوى في قانون المرافعات  -محمد محمود إبراھیم  38

 وما بعدھا   29ص ‘ 

وأنظر تفاصیل ذلك في بحث أ.د ھاني أحمد عبد الشكور أستاذ الدراسات العلیا الشرعیة  ٣٣ص  ٥یراجع في ذلك الموافقات للشاطبي ج  39

فقه الواقع  المقدم للمؤتمر األول لالجتھاد بتحقیق المناط -بجامعة الملك عبد العزیز عن مآالت اإلخالل بمنھج تحقیق المناط إھمااًل أو إساءة 

    ومابعدھا. ٤ص  ٣/٣١٠٤/ ٣١ – ٠٢والتوقع( بالكویت في الفترة 
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 معینة قانونیة قاعدة بإعمال یسمح ،اقانونیً  اوصفً  القاضي على المطروح النزاع إعطاء عام بوجه القانوني فالتكییف ثم ومن

 لھذه القانوني األثر یحقق حتى ؛القانونیة القاعدة وھذه المطروح النزاع وقائع بین یطابق أن الموضوع قاضي وعلى ،علیه

 40عامة بصفة والقانون النص تطلبه ما القاعدة

 41 الحكم یتحقق كي ،القضائیة الدعاوى لكل جوھري ومطلب حتمیة ضرورة فالتكییف وعلیه

 :القانوني التكييف خصائص :اثانيً 

 .العام النظام من القانوني التكییف :الرئیسة الخاصیة

 .الوقائع دون القانون لرقابة ویخضع الموضوع قاضي اختصاص من مركب ذھني قانوني عمل التكییف :ثانویة خصائص

  :الرئيسة الخاصية

 مبدأین ولید العمل وھذا.الدعوى محل الوقائع على القانونیة القاعدة إنزال حیث ؛قانوني عمل الوقائع تكییف في القاضي عمل

 :ھما ینمیعظ

 .السلطات بین الفصل مبدأ                              المشروعیة مبدأ

 في األفراد تصرفات أو الوقائع خضوع ھو البحث ھذا بمعنى أو ،للقانون والمحكومین الحكام خضوع یعنى المشروعیة فمبدأ

 .للقانون نزاع أي مجال

 :المشروعیة مبدأ أو والقانون للدستور طبقا بعملھا بالدولة ثةالثال سلطات من سلطة كل قیام فیعني السلطات؛ بین الفصل مبدأ أما

 ،القانون بالحكم تقوم القضائیة والسلطة ،القانون تطبیق على تقوم التنفیذیة والسلطة ،القانون عمل على تقوم التشریعیة فالسلطة

 خروج ھو ؛الدعوى موضوع اقعةالو غیر على القانون تطبیق أو قانونیة قاعدة بخلق اختصاصه عن القاضي خروج ثم ومن

 .السلطات بین الفصل مبدأ على خروج أدق بمعنى أو ،اختصاصه عن

 .القضاء لرقابة یخضع قانوني عمل أي أساس ھما السابقین المبدأین أن والحقیقة

 على االتفاق األفراد أو للسلطات أو للقضاء یجوز ال التي القانونیة القواعد كون في یتمثل العام النظام أن الثانیة والحقیقة

 ھو علیه فالخروج ،اونوعیً  اوالئیً  القضاء اختصاص تحدد التي ھي ذاتھا القانونیة القاعدة ألن ذلك ،علیھا الخروج أو مخالفتھا

 .ذلك على الخصوم اتفق لو ىالعام؛ حت والنظام القانون على خروج

 للواقعة الصحیح القانوني الوصف إعطاء ألن ذلك ؛قانوني عمل النزاع محل للواقعة القانوني التكییف 42:الثانویة الخصائص

 .الواقعة ھذه على القانوني الوصف بإسباغ القانون تطبیق یتطلب الدعوى محل

 .الوقائع على القانون نص تطبیق تسبق ذھنیة عملیة القانوني التكییف

 .به المختص الموضوع قاضي به یقوم عمل القانوني التكییف

                                                           
دار الجامعة الجدیدة باإلسكندریة سنة  –سلطة القاضي التقدیریة في المواد المدنیة والتجاریة )دراسة تحلیلیة تطبیقیة(  –نبیل إسماعیل عمر  40

 وما بعدھا 092ص  5118

 2السابق ص المرجع  –محمد محمود إبراھیم  41

كلیة الدراسات العلیا بجامعة النجاح الوطنیة بفلسطین  –رسالة ماجستیر  –سلطة القاضي في تكییف الدعوى  –مھند نظمي عبد َّللا إسماعیل  42

 وما بعدھا 71ص  5108سنة 
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 .الوقائع لھذه القانوني الوصف اسباغ مرحلة ذلك یلي ثم ،صحتھا ومدى للوقائع القاضي بفھم تبدأ مركبة عملیة القانوني التكییف

 االختصاص عن لخروجه النزاع لمدة طالةإو العام والنظام العدالة على وخروج القانون تطبیق في خطأ ھو فیه الخطأ وأن

 .43سبق ما نحو على االختصاص وعدم النوعي

 

 القانونية وأهميته القانوني التكييف وضوابط شروط: الثاني المطلب

  44:التكييف شروط :أول

 ھذه لحكم تخضع وأنھا ،الفرض وتسمى معینة عناصر أو شروط معینة لواقعة توافرت إذا أنه على القانونیة القاعدة في ینص أن

 . الحكم ویسمى بھا المقرر القانوني األثر علیه ویترتب ،القاعدة

  .بھا الواردة والعناصر الشروط توافر نتیجة الدعوى محل الواقعة على القانوني التكییف الموضوع قاضى بغیس أن

 وترتب حكمھا فتأخذ ،الواقعة على وبتوافرھا ،معینة وعناصر شروط تقرر مجردة قانونیة قاعدة بوجود یتعلق األول فالشرط

 ،الدعوى محل الوقائع باستخالص للقیام للقاضي المشرع منحه ،قضائي ملع فھو الثاني الشرط أما. .بھا الخاص القانوني األثر

    .علیھا القاعدة بھذه المقرر الحكم تطبیق ثم ،والعناصر الشروط انطباق لمدى ومعرفته

  45:القانوني التكييف ضوابط :اثانيً   

  :لألتي اطبقً  وطلبات وأسباب وقائع على الدعوى في القانوني التكییف یقوم

 ھذا في بالسبب تتحدد ولكن ،الخصوم طلبه بما تتحدد ال الدعوى في الطلبات أن نقرر التكییف؛ ضابطي في الخوض قبل

 ارتكزت وما ،بالطلبات قضائھا في ملزمة المحكمة وأن ،به الحكم یطلب بما ھي المدعي طلبات تحدید في العبرة وأن ،الطلب

 یستند التي الوقائع أن المحكمة رأت اذا أما ..الخصومة سیر اثناء تعدیل أو ییرتغ علیھا یطرأ لم دام ما ،قانوني سبب من علیه

 تكون فإنھا به أقیمت ما خالف على المحكمة كیفت إذا و ..الدعوى یرفض تقضي نھاإف ،بطلبه له للحكم تستجیب ال المدعي إلیھا

 .باطل حكمھا ویضحى الخصوم یطلبه لم بما قضت قد

  :األول الضابط

 واألثر ،مادیة واقعة أو اقانونیً  اتصرفً  یكون قد الحدث وھذا ،اقانونیً  اأثرً  القانون علیه ویرتب یقع حدث كل ھي القانونیة ةالواقع

 لیست فھي ؛اقانونیً  اأثرً  ترتب التي المادیة الواقعة أما ،الوصیة وأ كالعقد قانوني تصرف إحداث إلى أتجه إرادي أثر ھو القانوني

 .تعویض علیه یترتب الذي (الحوادث) المشروع غیر كالفعل عدیدة وأمثلتھا ،القانوني كالتصرف إرادیة

 یلزم ثم ..الفرض یسمى ما وھذا ؛معینة وعناصر بشروط القانون علیھا نص اجوھریً  امفترضً  أو اأساسیً  امكونً  الوقائع وتعتبر

 الموضوع وقاضي الخصوم بین مشترًكا رابطًا ئعالوقا تعتبر ثم ومن ..القاضي دور یأتي وھنا ،معین حكم المفترض لھذا

     .المختص

 بشرط ولكن ،ثباتاإل قواعد ضوء في دعواه تبریر في إلیھا یستند التي القانونیة الوقائع اختیار في الحق خصم لكل أن واألصل

 .االثبات وجائزة بالدعوى ومتعلقة فیھا ومتنازع محددة الواقعة تكون أن

 

                                                           
 وما بعدھا 48م ص  5111 طبعة منشأة المعارف باألسكندریة سنة –اإلثبات في المواد المدنیة والتجاریة  –نبیل إبراھیم سعد  43

 8المرجع السابق ص  –نبیل عمر  – 05المرجع السابق ص  –محمد محمود إبراھیم  44

 وما بعدھا 014المرجع السابق  –إسماعیل  عبد َّللامھند  45
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 ،بھا یعتد وال قیمة دون تصبح وإال ؛طیاته في وتدخله القانون بھا ویعتد ،46القانوني األثر تولد حتى اقعةالو في یشترط وعلیه

 في تتمثل :قانونیة تصبح حتىشروًطا  الواقعة لھذه فإن ثم ومن ،لإلثبات محاًل  وتكون القانون بھا یعتد التي ھي القانونیة فالواقعة

  :تياأل

 .القانوني األثر وتحقیق بالدعوى الواقعة تعلق وجوب

 .اقانونً  ثباتاإل جائزة الواقعة تكون أن

 غیر یجعلھا القانوني لألثر تحققھا وعدم بالدعوى الوقائع تعلق عدم ألن ذلك ؛واجبان شرطان السابقین الشرطین أن الحقیقة

 .ویحكمه الواقعة أو الفرض یضبط نص وجود لعدم الدعوى قبول عدم علیه یترتب ،47رفضھا الموضوع لقاضي ویحق ؛منتجة

 وإجراءات كیفیة على ینص ثباتاإل فقانون .لإلثبات محاًل  تكون واقعة كل لیست ألنه ذلك ،ثباتاإل جائزة الوقائع كون وأما

 من والتحقق الدعوى محل للوقائع المختص القاضي تفھم خالل من یتأتى وھذا ،اقانونً  بھا یعتد حتى ،الواقعة من للتحقق معینة

 .لقانونل اصحیحً تطبیقًا  یكون ثم ومن ،السلیم القانوني التكییف قیام یتسنى حتى ،ثباتاإل لقانون طبقا دھاوجو

 وجمیعه ،التكییف ھذا عنه تولد الذي القانون تطبیق في خطأ ثم ومن ،الوقائع في خطأ إلى یؤدي أحدھما أو الشرطین تحقق عدم

 الخصومة أطراف جمیع على تعرض أن البد ،الدعوى في الخصم یقدمھا التي ألدلةوا الوقائع أن والحقیقة القضاء لرقابة یخضع

 .والموضوع اإلثبات لقانوني طبقا منھا والتحقق

 بعلمه القاضي حكم جواز عدم مبدأ ألن ذلك ،مناقشتھا وتتم الخصوم على تعرض لم وأدلة وقائع إلى یستند أن للقاضي ولیس

    .األدلةو قائعللو الخصوم مناقشة یتطلب ،الشخصي

 :الثاني الضابط

 علیه یبنى الذي القانوني األساس وھو ،القانون حكم لتطبیق للقضاء اللجوء طلب إلى تؤدي التي الوقائع مجموعة ھو السبب

 في الحق المدعي منه یستمد الذي ھو السبب فإن وعلیه ..مشروع غیر عماًل  و اقانونیً  اتصرفً  كان سواء االلتزام وینشأ الدعوى

 سبب تغییر القاضي یملك وال ..الدفاع وسائل أو األدلة أو المجرد القانوني النص ولیس الدعوى معالم یحدد ھو فالسبب ،الطلب

 .الدعوى

 القانوني التكییف اختالف ثم ومن ،السبب اختالف إلى یؤدي الوقائع واختالف ،الواقعیة والظروف العناصر یحدده فالسبب

 .فیھا والحكم

 الشروط فیھا تتحقق التي الوقائع ولكن ،اسببً  تعتبر واقعة كل لیس ولكن ،دعواه لقیام كأساس القانونیة الوقائع یحدد فالمدعى

 .فیھا والحكم الدعوى لقبول اسببً  تصلح التي ھي ،القانونیة القاعدة علیھا تنطبق والتي السابقة

 الدعوى في الحق علیه یترتب والذي ،الخصوم بواسطة القاضي على المطروح الواقعي المجموع ھو السبب أن والخالصة

 .48اقانونً  القضاء رقابة وتحت ،الصحیح القانوني للتكییف اطبقً  فیھا والحكم

 طلب ما من نطاق في واختصاصه القضاء عمل حیث ،الدعوى به أقیمت الذي السبب على بحثھا في المحكمة سلطة وتقتصر

 ،الخصوم بین وحیاده منه

                                                           
 وما بعدھا 26المرجع السابق ص  –نبیل إبراھیم سعد  –وما بعدھا  567المرجع السابق ص  –محمد محمود إبراھیم  46

 وما بعدھا 572المرجع السابق ص  –حمد محمود إبراھیم م 47

 289المرجع السابق ص  -نبیل عمر  48
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 فسرناه ما على العام للنظام اومخالفً  باطاًل  حكمھا یكون الخصوم طرحھا التي والمطالبة والسبب الوقائع على اخروجھ في وأن 

 المبادئ من نهأ :النقض محكمة قررت فقد وعلیه ،السلطات بین والفصل المشروعیة مبدأي على یقوم العام النظام كون في اسابقً 

 الوقائع مجموع خالل من الدعوى سبب تغییر تملك ال الموضوع محكمة أن ؛جدال بال المحكمة ھذه قضاء في علیھا المستقر

 .49للدعوى كسبب المحكمة على الخصوم طرحھا التي

 ھذا على التكییف ینصب أن فالبد ،معین سبب على تقوم الدعوى كانت فإذا ،وعدًما وجوًدا التكییف مع یدور السبب أن والحقیقة

      .التكییف تغیر السبب تغیر وإذا ،السبب

 

  :القانوني التكييف أهمية :اثالثً 

 في عظمى أھمیة لھا التكییف نظریة ألن النزاع أو الدعوى محل الواقعة على القانوني النص یطبق حتى التكییف بحتمیة قلنا

 كانت وإذا .الواقعة ھذه على القانون أحكام من تنزیله أو تطبیقه یجب عما یبحث فأنه الواقعة، فھم تم فمتى القانون؛ فقھاء عمل

 مشخصة، معینة إال تقوم ال الحوادث ھذه وكانت تنحصر، ال التي الوقائع من أنواًعا تتناول وعمومیات مطلقات القانون أحكام

 یشمله المعین ذلك بأن معرفة، بعد إال الحوادث ھذه على األحكام تلك لتنزیل سبیل فال غیره، في لیست خصوصیة منھا ولكل

 50القضاء رقابة أو الدعوى في الخصوم جانب من سواء واجتھاد نظر في محل ذلك وكل العام، ذلك أو لقالمط ذلك

 الدولة علیه تقوم التي األركان أحد والمشروعیة الشرعیة مبدأ من تأتي نطالقهاو القانوني التكییف أساس أن الثانیة والحقیقة

 ومبادىء قواعد وجود من اانطالقً  والمساواة، العدل من أساس على سانياإلن التعامل عند وأساسي بدیھي ركن وھو ،القانونیة

 .داريإ مدني تجاري اإلنساني تعاملھم مجال كان ما اأیً  المجتمع؛ أفراد لكل ومجردة وعامة ثابتة

 على التطبیق جبةالوا القانونیة القاعدة تطبیق على القاضي قدرة في أھمیته أتيت القضائیة الدعوى تكییف أن الثالثة والحقیقة

  .الدعوى في للحكم القاضي یصل لن ذلك وبدون ،النزاع محل الواقعة

 القوانین من وغیرھا والجنائي والتجاري المدني القانون – القانون فروع كل في ضرورة أنه التكییف أھمیة في األخیرة والحقیقة

 .الواقع ال القانون لرقابة یخضع القانوني لتكییفا وأن خاصة ،النزاع أوحل الفضائي للحكم وجود ال التكییف وبدون –

 

 والقانوني الفقهي للتكييف القضاء رقابة: الثالث المبحث

 :تمهيد  

 الضوابط من إن وقلنا ،بنوعیه التكییف حیث من القانون أو بالشرع القضائیة الدعوى ارتباط السابقین المبحثین في أوضحنا  

 الحادثة تصور في الوسع بذل وإن القانون، أو الشرع معتبرألصول صحیح نظر على بتناؤها يوالقانون الفقھي للتكییف األصولیة

 ؛ثباتاإل قانون وقواعد تطبیقه المراد للحكم القانوني أو الشرعي المقصد  من كل مع اومتفقً  كاماًل  اتامً  یكون أن یجب الواقعة أو

- السلیم القانوني التكییف إعطاء ومنھا – القانون صحیح بیقبتط األول المختص لكونھا الموضوع محكمة رقابة خالل ومن

 .قانون محكمة بوصفھا ؛النقض محكمةك و ،الحكم وتقریر  

 

 

 

                                                           
 .868ص  5مج  51م مجموعة المكتب الفني السنة  0969/  6/  4ق بتاریخ  24لسنة  028حكم نقض رقم  49

 وما بعدھا 014المرجع السابق  –مھند عبد َّللا إسماعیل  50
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 القانوني للتكييف الموضوع محكمة رقابة: األول المطلب

 :قانون ورقابة واقع رقابة الموضوع محكمة رقابة

 :للواقع  الموضوع قاضي رقابة - أ

 الدعوى محل للوقائع القاضي فھم اعملیً  یتطلب ،ثباتواإل الموضوع قانوني یتطلبھا وقائع على لقانونيا التكییف ابتناء نإ

 .الواقعة شروط بیان في سلفناأ ما نحو على ثباتاإل لقواعد اطبقً  اوصحیحً  امنتجً  اتحدیدً  وجودھا من والتحقق

 قررت لذلك اوتطبیقً  ،الحكم وتسبیب ثباتاإل قواعد یتيزاو من القضاء رقابة تحت للوقائع فھمه في تقدیریة سلطة وللقاضي

 المقدمة األدلة وتقدیر الدعوى في الواقع فھم تحصیل الموضوع لمحكمة أن المحكمة ھذه قضاء في المقرر من " النقض محكمة

 51.سائغة أسباب على قضاءھا أقامت متى ذلك في علیھا رقابة وال ،عداه ما وتطرح ،إلیه تطمئن بما لتأخذ

 المادي الوجود من التحقق بمعنى الواقع فھم أو " للواقعة القاضي تفھم "اصطالح المصریة النقض محكمة زالت وال طلقتأ وقد

 من طرح ما نحو على ولیس القانوني للنص اطبقً  الواقع ھذا بتفھم القاضي یقوم ثم ،52الخصوم یطرحھا التي الدعوى لوقائع

 .53القانون لحكم القانوني والتطبیق ،القانوني التكییف وصحیح یستقیم حتى ،الدعوى من الخصوم

 لقانون طبقًا التطبیق الواجبة القانونیة القاعدة یتناول فإنه ،اإلثبات لقواعد اطبقً  الدعوى في الواقع فھم القاضي أتم ومتى

 54.للواقع مكیفًا الفھم ذلك حاصل على القانون حكم ینزل ثم ،موضوعھا

 إال واقعة یقبل ال القانون كان وإذا ،الدعوى في الحق إلى الوصول في القاضي أداة الدعوى في المقدمة األدلة أن لذلك وأضف

 .الصحیح والحكم القانوني التكییف إلى للوصول ذلك من بالتأكد یقوم القاضي فإن ؛الدلیل وثابتة صحیحة كانت إذا

 الذي المستند أو الدلیل على یبنى أن أجل من إلیه یقدم مستند أو دلیل كل تقدیر في كاملة تقدیریة سلطة الموضوع ولقاضي

 حكمھا بنیت طالما الموضوع محكمة إلیه طمأنتا الذي الدلیل صحة تقدیر في النقض محكمة أمام جدال ال ولذلك ،إلیه یطمئن

 .55ضقالن لمحكمة رقابة ما ودون إلیھا نتھىا التي النتیجة لحمل تكفي سائغة أسباب على

 الواقعة كون في احرً  لیس فھو ؛اإلثبات بقواعد ذلك في یتقید ألنه ،مطلقة لیست حریته أو التقدیریة القاضي سلطة أن والحقیقة

 عبء علیه یقع من یحدد أن له ولیس ،إلثباتھا حاجة ال الذي الثابت حكم في كونھا أو ،ال أم ثباتھاإ القانون یحرم مما ھي

 مقید ذلك كل في ھو بل ،ثباتاإل عبء تجزئة في وال ،النفي أو باإلثبات أحدھما تكلیف له ولیس ،النفي له یكون ومن ،ثباتاإل

 ،القانون في المبین الوجه على به االستدالل له یجوز الذي بالدلیل إال الواقع فھم یحصل أن له ولیس ،للرقابة وخاضع ،بالقانون

 .56خطأ تكییفه عد وإال

                                                           
 .م 0995/  0/  59 بتاریخ ق 24 لسنة 682 رقم النقض محكمة حكم 51

 بعدھا وما 569 ص السابق المرجع – إبراھیم محمود محمد 52

 إسماعیل عبد َّللا مھند رسالة من نقاًل  229 ص 0 مج 57 السنة الفني المكتب مجموعة 0976/  0/  58 جلسة ق 44 لسنة 01 رقم نقض حكم 53

 20 ص

 22 ص 0 مج 57 للسنة الفني المكتب مجموعة 0976/  0/  58 بتاریخ ق 44 لسنة 01 رقم نقض حكم 54

 057 ص 5107 ط العربیة النھضة دار 5 ج يالمدن القضاء قانون في المبسوط والى فتح 55

 58 ابق صالس المرجع – إسماعیل عبد َّللا مھند 56
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 في الحق للخصوم بأن علما ،الدعوى في جدید دلیل إضافة ذلك یعد حیث ،الشخصي بعلمه یقضى أن للقاضي یجوز ال وأنه كما

 حیاد من فیه یفترض ما عكس على ،الدعوى في الخصم بمنزلة القاضي یكون ثم ومن ،الدعوى في المقدمة األدلة ھذه مناقشة

     .المتخاصمین بین والحكم

 :للقانون الموضوع قاضي رقابة – ب

 من العكس وعلى .الدعوى. محل الواقعة على القانوني النص تطبیق في القاضي سلطة على المصري المشرع ینص لم بدایة

  القانون تطبیق أن على المرافعات قانون من (12) المادة في نص الفرنسي المشرع فإن لكذ

 .الخصوم طلبات على التوقف دون ،الموضوع اختصاص من

 الدعوى فھم عن یمنعھا أن یصح وال ،الموضوع محكمة یقید ال للدعوى الخصوم تكییف أن  .." :النقض محكمة قررت :اثانیً  و

  بالطلبات الوارد الخصوم بتكییف تقید دونما الصحیح التكییف عطائھاإو ،حقیقتھا على

  .."57حیحالص التكییف وضع بھا المنوط نھاأ بوصف ،علیھا المعروضة

 58الدعوى في الخصوم بتكییف الموضوع قاضى تقید عدم :النقض محكمة قضاء في علیھا المستقر المبادئ فإن وعلیه

 59علیھا القانون وتطبیق وقائع من تتبینه الذي الصحیح وتكییفھا الحق وصفھا الدعوى بإعطاء ملزمة المحكمة وأن

 اتعرضً  تعد كانت إذا ما على للوقوف الشكلیة الدفوع قبل الخصم یبدیھا التي الطلبات تكییف الموضوع لقاضي بأنه وقضت

  60الدفوع بھذه التمسك في حقه یسقط أن شأنه من الدعوى لموضوع

 ویتفھمھا یستخلصھا التي - الدعوى أو النزاع محل الوقائع على تطبیقھا عند تتطلب المجردة القانونیة النصوص أن والحقیقة  

  :التالیة للمراحل اطبقً  الواقعة على المطبق وللنص ،ككل بالقانون حاطتهإ تتطلب – القاضي

 طرحھا والتي ،المقدمة والمستندات واألدلة ثباتاإل قواعد ضوء في الوقائع أو للواقع القاضي لفھم اسابقً  أشرنا :األولى المرحلة

 .الدعوى في الخصوم

 دونما ،الدعوى وأ النزاع محل الواقعة على القانوني النص نزالإ حیث من الذي الذھني شاطالن مرحلة وھي :الثانية المرحلة

 للواقع تجریده في الذھني القاضي نشاط ویتمثل ،الدعوى رفع عند وضعت التي الوقائع لھذه الخصوم تكییف إلى النظر

 .النزاع محل الواقعة لىع النص حكم نزالإ ثم ،الصحیح وتفسیره القانوني النص یتفھم ثم المطروح

  :مرحلتین على یقوم الذھني القاضي نشاط أن والخالصة

 محكمة من رقابة ما ودون ،عداھا ما وترك لإلثبات القابلة المنتجة الوقائع باستخالص بالدعوى المطروح النزاع واقع 1 –

 .قانونیة ولیست موضوعیة بمسائل یتعلق األمر ألن ،النقض

 ،القانوني التكییف وموضوع القانون تطبیق بمسائل األمر تعلق حیث ،النزاع واقع على أثرھا عمالإو القانونیة القاعدة فھم -5

 .61النقض محكمة رقابة يأ ،القانون لرقابة تخضع أمور وھى

                                                           
 749 ص 50مج ق 57 للسنة الفني المكتب مجموعة 0975/  05/  02 بتاریخ 42 لسنة 51 رقم نقض حكم 57

 725 ص 0 مج 52 للسنة الفني المكتب مجموعة ق 29 لسنة 82 رقم نقض حكم 58

 749 ص 50مج ق 57 للسنة الفني المكتب مجموعة 0975/  05/  02 بتاریخ 42 لسنة 51 رقم نقض حكم 59

 228 ص 52 للسنة الفني المكتب م مجموعة 0975/  4/  57 بتاریخ ق 26 لسنة 590 رقم نقض حكم 60

 بعدھا وما 75 ص السابق المرجع – إسماعیل عبد َّللا مھند 61
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 مسائل من ھو التكییف مجال في وبخاصة القانون مجال في القاضي عمل أن النقض محكمة أمام المستقر فإن لذلك اوتطبیقً 

 62النقض محكمة أي العلیا المحكمة لرقابة الموضوع قاضي فیھا یخضع التي ،قانونال

 

 القانوني ييفللتك النقض محكمة رقابة: الثاني المطلب

 :النقض محكمة قررتها التي المبادئ :أوًل 

 ،قانون مسألة باعتباره النقض محكمة لرقابة یخضع القانوني التكییف أن وقضاءً  افقھً  علیه المستقر من أنه :القاعدة :األول المبدأ

 .الدعوى بموضوع متعلقة الواقعة كون حالف وعلى

 .النقض محكمة لرقابة تخضع ال موضوعیة مسألة للواقع وفھمه استخالصه في ضيالقا سلطة القاعدة :الثاني المبدأ

 خاصة ،الصحیح القانوني وتكییفھا الحق وصفھا الدعوى بإعطاء حال كل في ملزمة الموضوع محكمة أن القاعدة :الثالث المبدأ

 رقابة مظلة تحت للوقائع صحیح فھم بعد مالخصو وطلبات باألسباب محددة المطروحة الوقائع نطاق في أثره یعمل التكییف وأن

 .النقض محكمة

 الدعوى فإعطاء ؛علیھا والتزام إلزام إنه بل علیھا اواجبً  لیس القانوني بالتكییف الموضوع محكمة قیام أن لقاعدةا :الرابع المبدأ

 .علیھا التزام ھو القانوني وصفھا

 :السابقة المبادئ وأحكام تطبيقات :ثانيا

 :األول المبدأ

 ،الدعوى في الواقع فھم تحصیل الموضوع لمحكمة أن ةالمحكم ھذه قضاء في المقرر من " :المبدأ لھذا النقض محكمة قررت

  ..63سائغة أسباب على قضاءھا أقامت متى ذلك في علیھا رقابة ال و ،عداه ما وتطرح إلیه تطمئن بما لتأخذ المقدمة األدلة وتقدیر

  :الثاني المبدأ

 القانوني وتكییفھا الحق وصفھا الدعوى إعطاء الموضوع محكمة على كان لئن " أنه النقض محكمة قضاء في المقرر من

 الخروج وعدم الخصوم بطلبات االلتزام علیھا ویجب الدعوى سبب تغییر تملك ال أنھا إال لھا الخصوم بتكییف تقید دون الصحیح

   "64علیھا

 في الصحیح وصفھا علیھا تنزل وأن وقائعھا من تتبینه بما الدعوى تكیف أن الموضوع لمحكمة كان إذا "أنه اأیضً  المقرر ومن

 استحداث أو الطلبات ھذه مضمون في التغییر تملك فال ،علیھا المطروحة والطلبات بالوقائع ذلك في مقیدة أنھا إال ،القانون

  "65. ..الخصوم علیھا یطرحھا لم جدیدة طلبات

                                                           
 0/  09بتاریخ  55 لسنة 00 نقض حكم 0972/  5/  07بتاریخ  54لسنة    64نقض  حكم   0972 / 2/ 2   بتاریخ 54 لسنة   67نقض  حكم 62

 58بتاریخ  55لسنة  089 نقض   حكم 0970/ 0/  51بتاریخ  55 لسنة 06نقض  حكم 0975/  2/  9بتاریخ  55 لسنة 00 نقض حكم   0970/ 

 بعدھا وما 72 ص إسماعیل عبد َّللا مھند رسالة من نقال االحكام ھذه- 0970 / 05/ 

 المكتب مجموعة – م 0976/  0/  2 بتاریخ ق 29 لسنة   251 رقم نقض م وحكم 0995/  0/  59 بتاریخ ق 24 لسنة 682 رقم نقض حكم 63

 025 ص 0 مجلد 57 السنة الفني

 0292 ص 46 لسنةا الفني المكتب مجموعة 0992/  05/  04 بتاریخ ق 29 لسنة 0249 رقم نقض حكم 64

   5 مجلد 57 السنة الفني المكتب م مجموعة 0976 م 05/  02 بتاریخ ق 42 لسنة 51 رقم نقض وأیضا طعن 484 ص 26 السنة الفني  65
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 محكمة أن – المحكمة ھذه قضاء في - المقرر من وكان ،تقدم ما كان وإذا .." :المبدأ ھذا النقض محكمة تؤكد حدیث حكم وفى

 سبب حدود في لھا الخصوم بتكییف تقید دون علیھا الصحیح القانوني التكییف وإسباغ الحق وصفھا عطاءبإ ملزمة الموضوع

 66الطلبات ھذه بھا صیغت التي باأللفاظ ال فیھا الطلبات من المقصود بحقیقة ھي التكییف في العبرة وأن الدعوى

  :الثالث المبدأ

 الصحیح وصفھا علیھا تنزل أن و ،وقائعھا من تتبینه بما الدعوى تكیف أن الموضوع لمحكمة كان إذا " :النقض محكمة قررت

 ھذه مضمون في التغییر تملك فال ،علیه ترتكز الذى القانوني السبب أو علیھا المطروحة والطلبات بالوقائع ذلك في مقیدة أنھا إال

 أن علیھا بل الدعوى علیه أقیمت الذى السبب غییرت تملك ال كما ،الخصوم علیھا یطرحھا لم جدیدة طلبات استحداث أو الطلبات

  ."67 .علیه بحثھا وتقصر تلزمه

 سبب تغییر تملك ال الموضوع محكمة أن ؛جدال بال المحكمة ھذه قضاء في علیھا المستقر المبادئ من أنه :اأیضً  قررت و

 68.ىللدعو كسبب المحكمة على الخصوم طرحھا التي الوقائع مجموع خالل من الدعوى

  :الرابع المبدأ

 و ،قانونا بتكییفه تقوم فإنھا ،الوقائع علیھا یطرح عندما الموضوع محكمة أن  ":النقض محكمة قضاء في المستقرة القواعد من

 حالصحی القانوني وتكییفھا الحق وصفھا الدعوى فإعطاء ،التزام و إلزام أنه بل ،علیھا واجبًا لیس بذلك الموضوع محكمة قیام أن

  " 69علیھا التزام ھو
 

 البحث خاتمة

 :والتوصيات النتائج

  :النتائج – أ

 لموضوعنا الحاكم ھو المشروعیة أو الشرعیة مبدأ كون من أالدعوى، تنش محل للوقائع والقانوني الفقھي التكییف أھمیة :أوًل 

 القضاء اختصاص على خروج ھو علیه الخروج وأن ،العام النظام من التكییف كون لذلك وأضف ؛القانون موضوعات ولكافة

 .الدعوى في الحكم بطالن ثم منو .انوعیً  أو اوالئیً 

 وحوادث وقائع استیعاب عن -  الفرنسي المرافعات قانون عكس على - التكییف موضوع في القانوني التنظیم قصور: اثانيً 

 .مجاالته غالبیة في والمتطورة المتجددة

 ومنھا إنساني تعامل أي في والمساواة العدل تحقیقل والقانوني الفقھي التكییف وجود من البد حیث ؛البحث إشكالیة تبرز :اثالثً 

 .القانون

                                                           
   م 5151/  05/  50 بتاریخ ق 79 لسنة 01708 رقم نقض حكم 66

    م 5119/  4/  05 بتاریخ ق 61 لسنة 7058 رقم نقض حكم 67

 لسنة 559 رقم نقض حكم وكذلك. 868 ص 5 مج 51 السنة الفني المكتب مجموعة م 0969/  6/  4 بتاریخ ق 24 لسنة 028 رقم نقض حكم 68

 .940 ص 54 لسنة الفني المكتب مجموعة 0972 م 6/  09 بتاریخ ق 28

   940 ص 5 مج 54 للسنة الفني المكتب مجموعة 0972/  6/  09 بتاریخ ق 28 لسنة 559 رقم نقض حكم 69
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 ـ الشرعیة النصوص إنزال بمعنى وتخریجه المناط تحقیق من به یرتبط وما الشرعي أو الفقھي التكییف في اجتھادي إن :ارابعً 

 من المطلوب الجزئي االجتھاد عین ھو أسلفنا، ما نحو على االجتھاد، محل النازلة أو الواقعة على ـ القاضي أو المجتھد حكم أو

 .بالدعوى المختص القاضي أو الفقیه
 

 :التوصيات - ب

 أن إال ؛له الحاكمة المختلفة المبادئ بوضعھا القانوني التكییف موضوع في المصریة النقض محكمة اجتھاد من الرغم على   

 بإلحاقھا الواقعة أو بالنازلة التام العلم إلى للوصول ؛یفالتكی نظریة او لقواعد والتجاریة المدنیة المرافعات قانون تضمین

 .السلیم الحكم بصدور والقانون الشرع صحیح تأخذ ثم ومن ،القانوني والنص الشرعي باألصل

 .. وصلى َّللا على محمد.أن الحمد هلل رب العالمین :دعوانا خرآ و ..البحث ھذا ننھي وبھذا

 

 المراجع قائمة 

 .الكريم نآالقر  -أ  

 .ببيروت الحديث دار طبعة، داود أبي سنن :ةالنبوي السنة -ب  

  :المعاجم – ج

 .ببیروت صادر دار طبعة .العرب لسان )د.ت(. منظور، ابن

  م0999 سنة الجیب قاموسو. لبنان مكتبة ط .الصحاح مختار (.م0986) الرازي،

 .8 ط. الرسالة بمؤسسة التراث تحقیق مكتب تحقیق – المحیط القاموس یعقوب محمد (.5112) .الفیروز آبادي،

 :   الشرعية المراجع – د

 مؤسسة طبعة. 5 ط. التركي المحسن عبد بن َّللاعبد. د تحقیق حنبل بن أحمد اإلمام مذھب إلى المدخل م(.0980. )بدران ابن

 .ببیروت الرسالة

 .الشریف المصحف لطباعة فھد الملك مجمع طبعة – تیمیة بن أحمد اإلسالم شیخ فتاوى مجموعم(. 5114. )تیمیة ابن

   .ببیروت الكتب دار طبعة .العالمین رب عن الموقعین إعالمم(. 0992. )الجوزیه قیم ابن

  .تطبیقیة تأصیلیة دراسة – الشرعي الحكم مناط في االجتھاد (.5104. )ذاكر بن بلقاسم. د الزبیدي،

 .عفان بن دار طبعة. 0 ط، سلمان آل حسن بن مشھور نصه ضبط – الموافقات م(.0997) الشاطبي،

 .بالسعودیة األوقاف وزارة طبعة .٣ ط ،التركي المحسن عبد بن َّللاعبد. د تحقیق ،الروضة مختصر شرح م(.0998. )الطوفي

 بن محمد اإلمام بجامعة البحثي التمیز لمركز قدم بحث، للنازلة الفقھي التكییفھـ( 0421/0420) .إبراھیم  َّللاعبد. د الموسى،

 .سعود
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   0402284541880 برقم بالنت بحث ،ووسائله المناط تحقیق آلیات . )د.ت(.عثمان. د الرحیم، عبد

 األول للمؤتمر مقدم ،إساءة أو إھماال المناط تحقیق بمنھج اإلخالل مآالت عن بحث(. 5102. )أحمد يھان .د الشكور، عبد

 .بالكویت( والتوقع الواقع فقه) المناط بتحقیق لالجتھاد

، اإلسالمیة العلوم بكلیة االسالمیة العلوم مجلة ،والقانوني الفقھي للتكییف األصولیة الضوابطم(. 5102. )حسین ضیاء. د عبید،

 .العراق ،00 العدد

 :القانونية المراجع - هـ

 العربي الفكر دار طبعة ،المرافعات قانون في للدعوى القانوني للتكییف العامة النظریة م(.0985. )محمود محمد .د ھیم،إبرا

 .بالقاھرة

 بجامعة العلیا الدراسات كلیة ،ماجستیر رسالة ،الدعوى تكییف في القاضي سلطة م(.5108. )عبد َّللا نظمي مھند.  أ إسماعیل،

 .بفلسطین الوطنیة النجاح

 .باإلسكندریة المعارف منشأة طبعة – والتجاریة المدنیة المواد في اإلثبات م(.5111. )إبراھیم نبیل سعد،

 الجامعة دار .(تطبیقیة تحلیلیة دراسة) والتجاریة المدنیة المواد في التقدیریة القاضي سلطة م(.5118. )إسماعیل نبیل .د عمر،

 .باإلسكندریة الجدیدة

 طبعة .0 ط السعودي الشرعیة المرافعات نظام في الوجیز - المرسي الوجیز ھـ(.0428) .محمد المؤمن عبد متولي .د محمد،

 بالریاض اإلجادة دار

 .العربیة النھضة دار 5 ج المدني القضاء قانون في المبسوط(. 5107) .فتحي.  د والي،

 :القضاء واحكام نظمةاأل – د

 م 5104 /0 / 08 مكرربتاریخ )أ(  الثالث العدد الرسمیة ریدةبالج. 5104 سنة الصادر المصري الدستور

 .المكتب الفني للمحكمة –مجموعة احكام المحكمة الدستوریة العلیا 

 . للمحكمة الفني المكتب–  النقض محكمة احكاممجموعة 
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Academic Procrastination and Its Relationship to the Level of Self-awareness among 

University Students in the Tabuk Region 
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 الملخص

بمسددتوا الددوعي الددلاتي لددتا البددة ال امعددة  ددي  األكدداديميالعالقددة بدديت التلكدد  هددت ه هددلد التراسددة تلدد  التعددر  علدد  بيددا  

، لمالئمتدددط لطبيعدددة التراسدددة، وتدددم اسدددت تا  أدا  االرتبدددااي ، اعتمدددتل التراسدددة العاليدددة علددد  المدددن   الو دددفيمنطقدددة تبدددوك

التلكددد   قدددر  تقددديس مسدددتوا ( 73) تكونددده أدا  التراسدددة علددد واندددال مدددت أ دددراد عيندددة التراسدددة معكمدددة مدددت أجدددي جمددد  البي

مدددت ( 072) بلغددده عيندددة التراسدددةو، وعالقتدددط بمسدددتوا الدددوعي الدددلاتي لدددتا البدددة ال امعدددة  دددي منطقدددة تبدددوك األكددداديمي

مسدددتوا ترجدددة الكليدددة لمقيدددا  جددداال ال المملكدددة العربيدددة السدددعوديةن وأج دددرل نتدددائ  التراسدددة مدددا يلدددي بجامعدددة تبدددوك  البدددة

، متوسددددطةبترجدددة ممارسدددة  لمسدددتوا الدددوعي الددددلاتيوجددداال الترجددددة الكليدددة  ،بترجدددة ممارسددددة عاليدددة األكددداديميالتلكددد  

بمسدددتوا الدددوعي الدددلاتي لدددتا البدددة ال امعدددة  دددي منطقدددة  األكددداديمييوجدددت  دددرود ذال داللدددة ت مدددائية  دددي مقيدددا  التلكددد  

 األكدددداديمييوجددددت  ددددرود ذال داللددددة ت مددددائية  ددددي مقيددددا  التلكدددد  ، الددددلكورتبددددوك تعددددرا لمتغيددددر ال ددددنس لمددددال    ددددة 

، بمسددتوا الددوعي الددلاتي لددتا البددة ال امعددة  ددي منطقددة تبددوك تعددرا لمتغيددر الت مددل لمددال    ددة الت ممددال العلميددة

مسددددتوا ووأبعادهددددا  األكدددداديميالتلكدددد  ذال داللددددة ا مددددائية بدددديت الترجددددة الكليددددة لمقيددددا   سددددلبيةيوجددددت عالقددددة ارتباايددددة 

زيددداد  الدددوعي الدددلاتي لدددتا الطدددالل ردددمت البدددرام  التربويدددة ن وخرجددده التراسدددة بددديهم التو ددديال أهم دددا  الدددوعي الدددلاتي

مدددت خدددالا عقدددت الدددتورال التوعويدددة، وردددرور  تفعيدددي دور األسدددر  دددي توجيدددط أبندددائ م ب دددت  الدددت لل مدددت  والسددديكولوجية

 نوغر  مفاهيم الوعي اللاتي لتي م األكاديميالتلك  

 نالوعي اللاتي ،األكاديميالتلك   لمات المفتاحية:الك
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College of Education, University of Tabuk, Tabuk, Kingdom of Saudi Arabia 

 

Abstract 

This study aimed to identify the statement of the relationship between academic retardation and 

the level of self-awareness among university students in the Tabuk region. (37) a paragraph that 

measures the level of academic reluctance and its relationship to the level of self-awareness among 

university students in the Tabuk region, and the study sample was (230) students from the 

University of Tabuk in the Kingdom of Saudi Arabia. The results of the study showed the 

following: The total score for the academic reluctance measure came with a high degree of 

practice, and the total score for the level of self-awareness came with a medium degree of practice. 

There are statistically significant differences in the measure of academic reluctance in the level of 

self-awareness among university students in the Tabuk region due to the gender variable in favor 

of the male category. There are significant differences Statistics in the measure of academic 

reluctance in the level of self-awareness among university students in the Tabuk region due to the 

variable of specialization in favor of the category of scientific disciplines. There is a statistically 

significant negative correlation between the total score of the academic procrastination scale and 

its dimensions and the level of self-awareness. The study came out with the most important 

recommendations, the most important of which are: increasing self-awareness among students 

within the educational and psychological programs through holding awareness sessions, and the 

need to activate the role of families in guiding their children in order to get rid of academic lag and 

inculcate the concepts of self-awareness in them. 

Keywords: academic retardation, self-awareness. 
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 المقدمة:. 1

يشددد ت العدددالم اليدددو  تطدددورال م تلفدددة أجدددرل علددد  م تلدددع م ددداالل العيدددا ، ممدددا أجدددر علددد  دا عيدددة األ دددراد ألداا 

م ددام م المطلوبددة مددن م وتيجيل ددا  تدد  أخددر لعدددة، بددتو  وجددود جددر  عررددي يسددتتعي التيجيددي ممددا يفقددتهم العتيددت مددت 

 الفرص دو  شعورهم باللنب، وهو ما يسم  بالتلك ن

ا بددديت الطلبدددة، تذ يكدددو  لدددتا الطالدددب  األكددداديميالتلكددد   ويعدددت إلن ددداز الم دددا   االسدددتعتادمدددت أكادددر الددددواهر تنتشدددارة

والواجبددال التراسددية المطلوبددة منددط تال تنددط يف ددي تيجيل ددا  ددي وقدده ال ددا وقددت ال يددتمكت مددت تن ازهددا، ممددا يشددعرد بنددو  

 ن(0202ميسو  وقبائلي، ) نقه المعتدمت التوتر اإلنفعالي لعت  قترتط عل  أداا الم ا   ي الو

مددددت السددددلوكيال الشددددائعة لددددتا الطلبددددة، والبددددة ال امعددددال علدددد  وجددددط  األكدددداديميوقددددت أجبدددده التراسددددال أ  التلكدددد  

مدددددت الطلبدددددة ال دددددامعييت مدددددت ذو  التلكددددد   %0ن.0أ  مدددددا نسدددددبتط ( 0200) ال مدددددوص، تذ أكدددددتل دراسدددددة أبدددددو غدددددراا

 %.3 ددددي دراسددددت ا أ  نسددددبة مرتفعددددة مددددت الطلبددددة والتددددي قددددترل ل ( .020) المرتفدددد ، وكمددددا أشددددارل  ددددال  األكدددداديمي

 ة  ت  آخر لعدة مما ي د  ال  زياد  ال غوا النفسية والتعليمية لتي مناألكاديميي جلو  القيا  بم ام م 

وبمدددفة الم سسدددال التعليميدددة البي دددة الاانيدددة بعدددت األسدددر   دددي تنميدددة ش مدددية الطلبدددة وتنميت دددا مدددت م تلدددع ال واندددب 

 سدددمية والعقليدددة والنفسدددية،   ن دددا تسدددع  الددد  تلبيدددة ا تياجدددات م ومسددداعتت م علددد  ت طدددي مدددا يواج وندددط مدددت مشدددكالل ال

وممددداعب  دددي البي دددة التراسدددية، للو دددوا ب دددم الددد  التوا دددا التراسدددي وتعقيدددا المدددعة النفسدددية، ولتعقيدددا ذلددد  البدددت مدددت 

 ( 0203الغرواني، ) نا األهتا  التعليمية الم تلفةتوا ر التا عية للتعلم وزياد  اإلقباا عليط لتا الطلبة لتعقي

ا لمددددا ي لفددددط التلكدددد   نفسددددية وتعليميددددة بسددددبب تددددراكم الم ددددا  المطلددددول  رددددغواعلدددد  الطلبددددة مددددت  األكدددداديميوندددددرة

بمسدددتوا  األكددداديميتن ازهدددا مددد  رددديا الوقددده لدددلل  ممدددا يددد جر علددد  تعمددديل م، كدددا  البدددت مدددت البعددد  عدددت عالقدددط التلكددد  

يمكدددت القدددوا بدددي  الدددوعي الدددلاتي هدددو قدددتر  الفدددرد علددد  تدراك مشددداعرد خدددالا موقدددع معددديت والسددديطر   الدددوعي الدددلاتي، تذ

 (  0202القشاش،ن)عل  ردود األ عاا، ويمكنط مت ات اذ القرارال الش مية وتعمي نتائ  ا

 مشكلة الدراسة:. 1.1

علدددد  وجددددط  لالبددددة ال امعدددداعلدددد  مسددددتوا بدددديت الطددددالل علدددد  وجددددط العمددددو  و األكدددداديميتددددرداد  ددددفة التلكدددد  

ال مدددوص،  يددد  أشدددارل العتيدددت مدددت التراسدددال السدددابقة الددد  أ  الطلبدددة أن دددم دائمدددو التلكددد   دددي كتابدددة أو تعدددتاد األوراد 

 مواكبدددددددددة م دددددددددا  القدددددددددراا  األسدددددددددبوعية، كمدددددددددا تو دددددددددله نتدددددددددائ  دراسدددددددددةلالبعايدددددددددة واإلسدددددددددتعتاد ل متعاندددددددددال، 

(Steel&Klingsieck,2016 )كددددداديمياأليعدددددانو  مدددددت مشدددددكلة التلكددددد  مدددددت ادددددالل ال امعدددددة ( %02) الددددد  أ  نسدددددبة ،

وتددديخر الطلبدددة  دددي تقدددتيم مدددا يدددتم البدددط مدددت  األكددداديميأشدددارل الددد  انتشدددار جددداهر  التلكددد  غيرهدددا مدددت التراسدددال التدددي و

 وانطالقدددابم موعدددة مدددت العوامدددي أبرزهدددا مسدددتوا الدددوعي الدددلاتي،  األكددداديمينشدددااال وأعمددداا أكاديميدددة، ويتددديجر التلكددد  

علدد  العتيدددت   دداوااالعالميددتا  التعلدديم ال ددامعي وتعامل ددا مدد  العتيددت مددت الطلبددة  ددي جامعددة تبددوك،  مددت عمددي البا اددة  ددي

بمسدددتوا الدددوعي الدددلاتي  األكددداديميمدددت االبعدددار والتراسدددال السدددابقة،  قدددت جددداال ب دددلد التراسدددة لبيدددا  العالقدددة بددديت التلكددد  

 لتا البة ال امعة  ي منطقة تبوكن
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 أسئلة الدراسة:. 2.1

الدددوعي الدددلاتي لدددتا  مسدددتواب األكددداديميالتلكددد  مدددا عالقدددة   العاليدددة لت يدددب عدددت السددد اا الرئيسددديجددداال التراسدددة 

 ويتفر  منط التساؤالل التاليةن ؟البة ال امعة  ي منطقة تبوك

 ؟لتا البة ال امعة  ي منطقة تبوك األكاديميالتلك  ما مستوا  ن0

 لتا البة ال امعة  ي منطقة تبوك؟ما مستوا الوعي اللاتي  ن0

بددديت متوسدددطال أ دددراد عيندددة التراسدددة ( α ≤0.05) عندددت مسدددتوا داللدددةتوجدددت  دددرود ذال داللدددة ت مدددائية هدددي  ن7

 تعدددرا لمتغيدددراللدددتا البدددة ال امعدددة  دددي منطقدددة تبدددوك  الدددوعي الدددلاتي بمسدددتوا األكددداديميالتلكددد   دددي مقيدددا  

 (؟ال نس، والت مل)

تي لدددتا البدددة ال امعدددة  دددي منطقدددة الدددوعي الدددلا ومسدددتوا األكددداديميالتلكددد  هدددي توجدددت عالقدددة ارتباايدددة بددديت  ن4

 ؟تبوك

 

 الدراسة: أهداف. 3.1

 هت ه التراسة العالية ال  

 نلتا البة ال امعة  ي منطقة تبوك األكاديميمستوا التلك  بيا   ن0

 لتا البة ال امعة  ي منطقة تبوكنبيا  مستوا الوعي اللاتي  ن0

 بمسدددتوا األكددداديمي  التلكددد  مقيددداالفدددرود اإل مدددائية بددديت متوسدددطال أ دددراد عيندددة التراسدددة  دددي  الكشدددع عدددت ن7

 ن(ال نس، والت مل) تعرا لمتغيراللتا البة ال امعة  ي منطقة تبوك  الوعي اللاتي

 نالوعي اللاتي لتا البة ال امعة  ي منطقة تبوك ومستوا األكاديميالتلك  بيا  العالقة االرتبااية بيت  ن4

 

 الدراسة: أهمية. 4.1

النفسدددية والش مدددية والسدددلوكية لدددتا جر   دددي م تلدددع جواندددب  يدددا  تنبددد  أهميدددة التراسدددة مدددت تناول دددا لمتغيدددرال مددد 

وعالقتددددط بمسددددتوا الددددوعي  األكدددداديميالتلكدددد  ، تذ تناولدددده التراسددددة العاليددددة مورددددو  البددددة ال امعددددة  ددددي منطقددددة تبددددوك

 ، وتمكت أهمية التراسة  ي جانبيت الندر  والتطبيقي كما يلي اللاتي

 األهمية النظرية:. 1.4.1

 العلمية بما يلي  وتتماي االهمية الندرية

والددددل  يعتبددددر مشددددكلة وجدددداهر  منتشددددر  بدددديت اددددالل  األكدددداديميتناولدددده التراسددددة العاليددددة متغيددددر التلكدددد   ن0

ال امعدددال بمدددفة عامدددة والبدددة جامعدددة تبدددوك بمدددفة خا دددة، ومدددا لدددط مدددت تددديجيرال سدددلبية علددد  أداا أعمدددال م 

 نة و يات م الش ميةاألكاديمي
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التدددي مدددت شدددين ا ا  تعدددود بالفائدددت  للم تمددديت  دددي م ددداا علدددم الدددنفس تدددو ر هدددلد التراسدددة المعلومدددال الندريدددة  ن0

  ي ال امعالن

 األكددداديميبموردددو  التلكددد  بتراسدددة متعلقدددة والمكتبدددال والمراجددد   دددي تجدددراا ميدددتا  علدددم الدددنفس  المسددداهمة ن7

 نوعالقتط بمستوا الوعي اللاتي

تردددا ة  كريدددة ومعر يدددة    ت ددديع التراسدددة العاليدددة ومدددا تو دددله لدددط مدددت نتدددائ  وتو ددديالأومدددت المددديموا  ن4

 لألدل الندر  السابا بما يفيت البا ايت  ي الم اا التربو ن

 

 األهمية التطبيقية:. 2.4.1

 وتتماي االهمية التطبيقية بما يلي 

علدددد  وج ددددة  لددددتا البددددة جامعددددة تبددددوك ورال ترشددددادية توعويددددةاالسددددتفاد  مددددت نتددددائ  التراسددددة  ددددي تعددددتاد د ن0

 لتا البة ال امعالنوج ة العمو  عل   األكاديميالتلك   للتقليي متال موص 

تعتبدددر التراسدددة العاليدددة مدددت التراسدددال التدددي تسددد م  دددي تردددا ة جتيدددت  تلددد  المكتبدددة العربيدددة  دددوا موردددو   ن0

وعالقتدددط بمسدددتوا الدددوعي الدددلاتي لدددتا البدددة ال امعدددة  دددي منطقدددة تبدددوك كون دددا مدددت العوامدددي  األكددداديميالتلكددد  

 لطلبة رمت نطاد بي تط التعليميةنالم مة  ي تعقيا التوا ا والتواز   ي ش مية ا

 

 الدراسة: مصطلحات. 5.1

والم دددددا  بالتراسدددددة  للعمدددددي المتعلدددددا المقمدددددودوالميدددددوا شدددددبط الدددددتائم  الطدددددوعي التيجيدددددي هدددددو  األكددددداديميالتلكددددد  

 (  Steel&Klingsieck,2016ن)التيجيي نتي ة بال يا المتوق  الشعور مت بالرغم ةاألكاديمي

 اليدددومي قدددراا  انفعاالتدددط وتدراك دددا، ومعر دددة تددديجير هدددلد األ عددداا علددد  سدددلوكطالقدددتر  الفدددرد علددد    الدددوعي الدددلاتي

 ( .020عرير، ن)مت خالا معر ة نقاا القو  وال عع

 حدود الدراسة:. 6.1

 التراسة العالي عل  العتود التالية  اشتمله

   وعالقتدددط بمسدددتوا الدددوعي  األكددداديميالتلكددد  هدددلد التراسدددة علددد  موردددو   اقتمدددرلالعدددتود الموردددوعية

 نللاتي لتا البة ال امعة  ي منطقة تبوكا

   جامعة تبوكنالبة  جمي العتود البشرية  تقتمر هلد التراسة عل 

  ن0200/0207العتود الرمانية  اجريه هلد التراسة خالا الفمي التراسي األوا  

   ي المملكة العربية السعودية ب امعة تبوكنابقه هلد التراسة العتود المكانية  
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 ظري والدراسات السابقة اإلطار الن. 2

 اإلطار النظري. 1.2

دددا لدددألدل النددددر  والتراسدددال السدددابقة ذال العالقدددة بموردددو  التراسدددة،  يددد  يدددتم عدددر   يتنددداوا  دددي هدددلا ال دددرا عررة

كمدددا يشدددتمي علددد  التراسدددال السدددابقة واألبعدددار العلميدددة ذال  دددلة بموردددو  التراسدددة والنتدددائ  التدددي ، للتراسدددة معدددور 

 ي ا وربط ا بالتراسة العاليةنتو له ل ا، والتعقيب عل

 األكاديميالتلكؤ المحور األول: 

ا بيت الطالل،  ي  أن م يمليو  عاد ة ال  تيخير القيا  بواجبات م  ا  ي م تلع الم االل، تال انط أكار تنتشارة أ ب  التلك  موجودة

  منوالم ا  المطلوبة من م  ت  آخر لعدة، مما يريت مت نسبة القلا والتوتر  ي  يات

قت يكو  وسيلة لل رول مت الم ا  المنفر  أو مت النتائ  السليبة المعتملة  األكاديمي( ا  التلك  0200) Ferrariويور  

ة اديمياألكة، وأ  است تا  األعلار والع   األكاديميللش ل، وقت ينت  عت قلة التا عية، ويتبايت الطالل  ي تختالد األعلار 

 بيت االل ال امعالنالرائفة تعت جاهر  منتشر  

 .األكاديميمفهوم التلكؤ 

( بينط "تيجيي تتما  العمي الل  ينبغي القيا  بط، ولط األولوية  ي تن ازد وتركط  ت  آخر لعدة"، 0202) Babadoğanيعر ط 

سعي  ( "بينط تيجيي التعلم نتي ة لبعض القيم البارز   ي الم تم ، وعت 0200)  Dietz, Fries & Hoferوكلل  يعر ط

غبة ة ولتي م الراألكاديميالطالل ال  تعقيا أهتا  م ويق و  أوقال الفراغ م  الرمالا إلدعائ م بعت  وجود وقه لتنديم الم ا  

  ي تيجيي أنشطة التعلم الشاقةن"

يرغب  ي ة التي ال داعي لتيخيرها، واألكاديميبينط "تيخير الطالب األنشطة  األكاديمي( التلك  0200) Steelوكما يعر  

 تن ازها  ي ن اية الوقه"ن

( "هو تيخير العمي بطريقة غير منطقية وغير عقالنية وتيجيي اإلجرااال أو الم ا  أو انشطة .020وقت عر ط عبت ال اد  )

 ة"األكاديميالم ا   لترتيبالتعلم عمتا والتي ي ب االنت اا من ا ال  وقه ال ا بع ة أنط ليس لتا الطالل وقه 

ة وتيخير تن ازها  ت  آخر وقه ممكت م  األكاديميعبار  عت تيجيي الم ا  والواجبال  األكاديمي اة ال  ا  التلك  ت لل البا

 وجود متس  مت الوقه للقيا  بلل ن

 األكاديميأسباب التلكؤ 

الل ومن ا، تتني بيت الط األكاديمي( ال  وجود أسبال عتيت  ت د  ال  انتشار جاهر  التلك  0202) توعبت الر ميشير نمار 

الطالب بعت  قترتط عل  ان از الم ا  المطلوبة منط، ورعع قترتط عل  تدار  الوقه وتنديمط، وكلل   واعتقادتقتير اللال 

 الم ا ن، و قتا  التركير أجناا أداا األولويالرعع قترتط عل  تعتيت 
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 ( أسبال التلك  ال   نفيت 0220) Sokolowskaوقت  نع 

علقة بالمتعلم وشدد مدديتط، والمتملاة  ي ال و  مت الفشددي، التمرد وات اد الفرد نعو الم مة، والسددعي األسددبال المت ن0

 نعو الكماا سواا أكانه مفرورة ذاتيةا او اجتماعيةان 

 ألدائ اناألسبال المتعلقة بالم مة والمتمالة  ي درجة  عوبة الم مة والعتود الرمنية المتا ة  ن0

 

 خصائص المتلكئ

منط، تذ انط ال يمل  استراتي يال  لوبةي  ي أداا وان از الم ا  المط( بعض مت خمائل المتعلم الل  يتلك0202ذكر نمار )

تعليمية تساعتد  ي تعلم ما يلرمط مت م ارال ومعار ، وال يمل  القتر  عل  التوجط نعو األهتا ، وكلل  ال يمل  القتر  عل  

وعت  القتر  عل  ال بط المر ، وعاد ة يتمع  االختباراليعاني مت قلا أجناا مقاومة ما  ي البي ة المعيطة مت مشتتال، و

 المتلكئ بالكسي والالمباال  وقلة الاقة بالنفسن

  األكاديميآثار التلكؤ 

 يا  الطالب المتلكئ أكاديميةا عاد ة يعاني مت قلة الاقة بالنفس وقلة مستوا الطاقة لتيط، وكلل  ومستوا عالي مت ال غط النفس

آخرا قت ي جر جوانب العيا  الم تلفة للمتلكئ  ج ةوعت  الررا عت العيا  وان فا  تقتير اللال والتوا ي م  اآلخريت، ومت 

 (0202والنمو الش مي والمعامالل المالية وغيرهان)ميسو ،  االجتماعيةكالمعة والعالقال 

 األكاديميعالج ظاهرة التلكؤ 

وذل  للتقليي مت أجارد السلبية التي تنعكس عل  الطالب وتعميلط، ويمكت ذل  مت خالا عالج جاهر  التلك  رروريةا  أ ب 

 ادار  الوقه بفاعلية وتطوير الم ارال التراسية لتمكت الطالب مت السيطر  عل  العملية التعليمية وما يعا ب ا مت انشطةن

سة روح المنا   لعاا روح المنا سة م  اقران م، عواش دمعتويق  عل  عاتا اولياا االمور تعفير ابنائ م ألداا م ام م بالوقه ال

 ا يتالما  امستواهير  ومراعا  بالك لالواجباب الطاللالندر ال  ررور  عت  اجقاا كاهي و ةاألكاديمي اإلدار م  اقران م وعل  

ستوا مقبوا مت م العتماد عل  اللال وتو يرام  مستوا الطالل، وكلل  البت مت تعرير  رص االستقالا لتا الطالل و

 (.020التعت ن)الشمسي، 

 الوعي الذاتيالمحور الثاني: 

كس ، لما لط مت أجر ومنا   تنعواالجتما  دي اللكاا الوجتاني  ي اآلونة األخير  باهتما  كبير مت قبي الم تميت وعلم النفس 

أبعاد، وهي الوعي باللال، تعفير اللال، عل  الفرد والم تم  ككي، وقت قسم عالم النفس جولما  اللكاا الوجتاني ال  خمسة 

 ناالجتماعية، التعااع والم ارال لاالنفعاال

 مفهوم الوعي الذاتي

ويعت الوعي اللاتي هو األسا   ي اللكاا الوجتاني، ويعر  الوعي اللاتي بينط "االنتباد للعاالل التاخلية، والتعر  عل  

وك ل ا ومعر ة العالقال بيت هلد المشاعر م  األ كار وما ينت  عنط مت سالمشاعر عت اريا مراقبة النفس والقتر  عل  تسميت
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وات اذ القرارال الش مية ور ت األ عاا والتعر  عل  عواقب ا، وتعتيت ما الل  يعكم القرار، الفكر  أ  الشعور")ال باص، 

0200) 

كي ش ل ما يعتر لط، وادراكط لردود أ عالط  تدراك( عل  انط "الوعي بال وانب الم تلفة لللال وهو 0202ويعر ط القشاش )

 ولماذا يتمر  هكلا وكلل  يتماي الوعي اللاتي بف م نقاا القو  وال عع"

( عل  أنط" مراقبة النفس والتعر  عل  المشاعر معر ة العالقال بيت األ كار والمشاعر 0203وكلل   قت عر ط الغرواني )

 ا عال  والتعر  عل  عواقب ا"ن واالنفعاالل وات اذ القرارال الش مية ور ت

 مكونات الوعي الذاتي

 (0203يتكو  الوعي اللاتي مت مكونيت، وهما  )المرشت  وجن و ، 

الوعي باللال ال ا ددددة وهي التي تت ددددمت التركير عل  الشددددكي ومداهر الشدددد مددددية وال فية لللال،  كلما كا   ن0

 عرد و التط المراجية وانفعاالتطنالوعي باللال ال ا ة لتا الش ل اعل  كا  أكار وعيةا بمشا

الوعي بدالدلال العدامدة وهو المتمادي بالوعي االجتماعي  كلما كا  الوعي باللال العامة لتا الشدددددد ل اعل  كا   ن0

 أكار اهتماما باالنطبا  الل  يتركط لتا األخريت، وبمد رد االجتماعين

 

 السابقةلدراسات ا. 2.2
 

 .األكاديميالتلكؤ بالدراسات السابقة الخاصة . 1.2.2

وعالقتةةةه بمهةةةارات إدارة الوقةةة  والرلةةةسا عةةةسي الدراسةةةة لةةةدى عينةةةة  األكةةةاديميالتلكةةةؤ ، بعنةةةوان  (2022) فضةةة دراسةةةة 

بم دددارال تدار  الوقددده والررددد ا  األكددداديميالكشدددع عدددت عالقدددة التلكددد  هدددت ه هدددلد التراسدددة الددد   ، مةةةي طةةةالب الجامعةةةة

لمددددتا مناسددددبة وابيعددددة بددددااي االرت، اسددددت ت  البا دددد  المددددن   الو ددددفي عدددد ت التراسددددة لددددتا عينددددة مددددت اددددالل ال امعددددة

، واسدددت تمه االسدددتبيا  االبددداة بكليدددة التربيدددة جامعدددة متيندددة السدددادال( 268) بياندددال التراسدددة، وتكونددده عيندددة التراسدددة مدددت

بددديت داللدددة ت مدددائية ذال سدددالبة ارتباايدددة وجدددود عالقدددة  كددديدا  للتراسدددة ل مددد  البياندددال، وخرجددده التراسدددة بددديهم النتدددائ  

 األكدددداديميبدددديت التلكدددد   داللددددة ت مددددائيةسددددالبة ذال ارتباايددددة  رال تدار  الوقدددده، ووجددددود عالقددددةوم ددددا األكدددداديميالتلكدددد  

 نوالرر ا ع ت التراسة

عليةةةةا بجامعةةةةة التلكةةةةؤ األكةةةةاديمي وعالقتةةةةه بالكفةةةةالة الذاتيةةةةة لةةةةدى طلبةةةةة الدراسةةةةات ال، بعنةةةةوان  (2020) دراسةةةةة سةةةةعدي

العالقدددة االرتباايدددة بددديت التلكددد  األكددداديمي والكفددداا  اللاتيدددة هدددت ه هدددلد التراسدددة الكشدددع عدددت  ، محمةةةد بولةةةياف المسةةةيلة

لمددددتا مناسددددبة وابيعددددة بيانددددال التراسددددة،  االرتبددددااي لددددتا البددددة التراسددددال العليددددا، اسددددت تمه البا اددددة المددددن   الو ددددفي

االدددددب واالبدددددة، واسدددددت تمه البا ادددددة االسدددددتبيا  كددددديدا  التراسدددددة ل مددددد  البياندددددال، ( 50) وتكونددددده عيندددددة التراسدددددة مدددددت

الكفددداا  أ  مسدددتوا مدددن فض لدددتا البدددة التراسدددال العليدددا،  األكددداديميالتلكددد  أ  مسدددتوا  خرجددده التراسدددة بددديهم النتدددائ  و

 اللاتية مرتف  لتا البة التراسال العليا، 
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 دددرود ذال داللدددة ت مدددائية ، يوجدددت الكفددداا  اللاتيدددةومسدددتوا التلكددد  األكددداديمي وجدددود عالقدددة ارتباايدددة سدددلبية بددديت مسدددتوا 

 نتعرا لمتغير ال نس الكفاا  اللاتيةومستوا مقيا  التلك  األكاديمي  ي متوسط 

وأنمددداا الوالتيدددة لدددتا ادددالل  األكددداديميالعالقدددة بددديت التلكددد  ، بعنةةةوان   Mahasneh and others (2016 )دراسةةةة 

الوالتيدددة لدددتا وأنمددداا  األكددداديميكشدددع عدددت العالقدددة بددديت التلكددد  هدددت ه هدددلد التراسدددة التعدددر  الددد  ال ، ال امعدددة األردنيدددة 

لمددددتا مناسددددبة وابيعددددة بيانددددال التراسددددة،  االرتبددددااي ، اسددددت تموا البددددا ايت المددددن   الو ددددفياددددالل ال امعددددة األردنيددددة

، وتددم اسددت ت  االسددتبيا  كدديدا  االبدداة واالبددة مددت كليددال م تلفددة  ددي ال امعددة ال اشددمية( 685) وتكوندده عينددة التراسددة مددت

أج دددر مسدددتوا مرتفددد  مدددت ( %3)   عدددتد قليدددي مدددت الطلبدددةأ بددديهم النتدددائ   للتراسدددة ل مددد  البياندددال، وخرجددده التراسدددة

 وتقريبدددا ربددد  الطلبدددة األكددداديميأج دددروا مسدددتوا متوسدددط مدددت التلكددد  ( %23) ، وأكادددر مدددت نمدددع الطلبدددةاألكددداديميالتلكددد  

ندددار بددديت درجدددال الدددلكور واإلكبيدددر  ، ولدددم يكدددت هنددداك  دددرود األكددداديمياج دددروا ان فدددا   دددي مسدددتوا التلكددد  ( 02%)

 ن وأنماا الوالتية األكاديميي ابي كبير بيت التلك  توجود ارتباا و، األكاديمي ي التلك  

 .الوعي الذاتيبالدراسات السابقة الخاصة . 2.2.2

الةةةةةوعي الةةةةةذاتي وعالقتةةةةةه بةةةةةالتوافل النفسةةةةةي لةةةةةدى طةةةةةالب وطالبةةةةةات المرحلةةةةةة ، بعنةةةةةوان   ( 2021) الخالةةةةةديدراسةةةةةة 

بددديت الدددوعي الدددلاتي والتوا دددا النفسدددي لدددتا ادددالل المر لدددة  تعدددر  علددد  العالقدددةتلددد  الهدددت ه هدددلد التراسدددة  ، الثانويةةةة

لمدددتا مناسدددبة وابيعدددة بياندددال التراسدددة، وتكونددده  االرتبدددااي ، اسدددت ت  البا ددد  المدددن   الو دددفيالاانويدددة بمنطقدددة ال دددو 

، وتدددم ال دددو بطريقدددة عشدددوائية مدددت بعدددض المدددتار  بمنطقدددة  االبددداة واالبدددة، تدددم اختيدددارهم( 200) عيندددة التراسدددة مدددت

وجددود مسددتوا مددت الددوعي الددلاتي لددتا  اسددت ت  االسددتبيا  كدديدا  للتراسددة ل مدد  البيانددال، وخرجدده التراسددة بدديهم النتددائ  

الاانويدددة، ووجدددود عالقدددة ارتباايدددة موجبدددة بددديت الدددوعي الدددلاتي والتوا دددا النفسدددي لدددتا عيندددة مدددت ادددالل  ادددالل المر لدددة

لتو دديال المست لمددة مددت النتددائ  والتددي مددت أهم ددا تددتريب المعلمدديت علدد  المر لددة الاانويددة، وقددت أقتددرح البا دد  بعددض ا

کيفيدددة المسددداهمة  دددي تعسددديت الدددوعي الدددلاتي لدددتا الطدددالل ردددمت البدددرام  التربويدددة والسدددي ولوجية، وهدددو مدددا ي دددت  تلددد  

 ناالرتقاا بالعملية التربوية والتعليمية وتطويرها

شةةةةاركة الويدانيةةةةة كمنبئةةةةيي بةةةةالتمكيي النفسةةةةي لةةةةدى أعضةةةةال ، بعنةةةةوان   الةةةةوعي بالةةةةذات والم( 2021) دراسةةةةة فيصةةةة 

هدددت ه هدددلد التراسدددة تلددد  تلددد  تعتيدددت تددديجير كدددي مدددت الندددو  وسدددنوال ال بدددر  علددد  هيئةةةة التةةةدريس بالجامعةةةة ومعةةةاونيه  ، 

مسدددددتوا التمكددددديت النفسدددددي والدددددوعي بالدددددلال والمشددددداركة الوجتانيدددددة لدددددتا أع ددددداا هي دددددة التدددددتريس ومعددددداوني م ب امعدددددة 

لل   عدددل العالقدددال بددديت متغيدددرال التمكددديت النفسدددي والدددوعي بالدددلال والمشددداركة الوجتانيدددة، والقدددو  التنب يدددة العدددريو، وكددد

للددددوعي بالددددلال والمشدددداركة الوجتانيددددة بددددالتمكيت النفسددددي، اسددددت ت  البا دددد  المددددن   الو ددددفي االرتبددددااي لمددددتا مناسددددبة 

أع ددداا هي دددة التدددتريس ومعددداوني م ب امعدددة ع دددواة مدددت ( 137) وابيعدددة بياندددال التراسدددة، وتكونددده عيندددة التراسدددة مدددت

ال يوجدددت  دددرود ذال  العدددريو، وتدددم اسدددت ت  االسدددتبيا  كددديدا  للتراسدددة ل مددد  البياندددال، وخرجددده التراسدددة بددديهم النتدددائ  

بينمدددا وجدددتل  ،داللدددة ت مدددائية  دددي مسدددتوا كدددي مدددت التمكددديت النفسدددي والدددوعي بالدددلال والمشددداركة الوجتانيدددة تعدددرا للندددو 

 مدددائية تىعدددرا لسدددنوال ال بدددر  ولمدددال  ذو  سدددنوال ال بدددر  األكبدددر، ووجدددتل عالقدددال ارتباايدددة  دددرود ذال داللدددة ت

 ذال داللة ت مائية بيت مستوا التمكيت النفسي وكي مت الوعي باللال والمشاركة الوجتانية،
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مسدددتوا وأسدددفرل النتدددائ  عدددت تسددد ا  كدددي مدددت الدددوعي بالدددلال والمشددداركة الوجتانيدددة  دددي تفسدددير نسدددبة مدددت التبدددايت  دددي 

 التمكيت النفسي لتا أع اا هي ة التتريس ومعاوني من

، بعنةةةةةوان   الةةةةةوعي الةةةةةذاتي وعالقتةةةةةه بةةةةةالتوافل المهنةةةةةي لةةةةةدى معلمةةةةةي المةةةةةدار  الخاصةةةةةة ( 2018) دراسةةةةةة النجةةةةةار

بددديت الدددوعي الدددلاتي، والتوا دددا الم ندددي لدددتا  هدددت ه هدددلد التراسدددة تلددد  التعدددر  علددد  العالقدددةبمحافظةةةات قطةةةا،  ةةةزة ، 

ار  ال ا دددة بمعا ددددال غدددر ، اسدددت ت  البا ددد  المدددن   الو دددفي االرتبدددااي لمدددتا مناسدددبة وابيعدددة بياندددال معلمدددي المدددت

معلددددم ومعلمددددة، وتددددم اسددددت ت  االسددددتبيا  كدددديدا  للتراسددددة ل مدددد  البيانددددال، ( 105) التراسددددة، وتكوندددده عينددددة التراسددددة مددددت

الل مقيددددا  الددددوعي الددددلاتي والترجددددة ال يوجددددت  ددددرود ذال داللددددة ت مددددائية بدددديت م ددددا وخرجدددده التراسددددة بدددديهم النتددددائ  

الكليددددة، ال يوجددددت  ددددرود  ددددرود ذال داللددددة ت مددددائية  ددددي مقيددددا  الددددوعي الددددلاتي، والتوا ددددا الم نددددي يعددددرا لمتغيددددرال 

 ال نس، والم هي العلمي، ال بر ، والمر لة التعليميةن

 التعقيب على الدراسات السابقة:. 3.2.2

، العدددالم دوا م تلدددع والعتيدددت مدددتالبدددا ايت  دددي  باهتمدددا ي السدددابقة نال دددذ أ  هدددلا الموردددو   دددد لالتراسدددامدددت خدددالا 

التلكددد   مسدددتويال عالقدددة ارتباايدددة بددديتالكشدددع عدددت الوأ  أهدددم مدددا يميدددر هدددلد التراسدددة عدددت غيرهدددا هدددو هدددت  التراسدددة 

تمددده التراسدددال السدددابقة  دددي العتيدددت مدددت ،  يددد  الدددوعي الدددلاتي لدددتا البدددة ال امعدددة  دددي منطقدددة تبدددوك ومسدددتوا األكددداديمي

 البي دددة الطالبيدددة  دددي جامعدددة تبدددوك دددي  ددديت سدددو  يدددتم تطبيدددا التراسدددة العاليدددة  دددي اخدددتال  متغيدددرال التراسدددة، ، والدددتوا

 ومسدددتوا األكددداديميالتلكددد   مسدددتويال بددديت، وهدددلد التراسدددة الفريدددت  مدددت نوع دددا كون دددا ت مددد  السدددعوديةبالمملكدددة العربيدددة 

 نالوعي اللاتي

 الطريقة واإليرالات. 3

ة واإلجدددرااال التدددي تدددم  اتباع دددا للو دددوا تلددد  نتدددائ  البعددد  العدددالي وذلددد  مدددت خدددالا تعتيدددت هدددلا الفمدددي الطريقددد يتنددداوا

من  يدددددة البعدددددد ، وم تمع ددددددا وعي نت ددددددا، واريقدددددة اختيددددددار العينددددددة، وتددددددوا ر معدددددايير المددددددتد والابددددددال ألدا  البعدددددد ، 

 :ومتغيرات ا، وتجرااات ا، والمعال ة اإل مائية التي سيتم است تام ا عل  النعو اآلتي

 منهجية الدراسة. 1.3

أ ددت أبددرز المندداه  الم مددة المسددت تمة  ددي التراسددال العلميددة التددي تسدداهم  االرتبددااي يعتمددت البعدد  علدد  المددن   الو ددفي

 دددي التعدددر  علددد  جددداهر  التراسدددة، ووردددع ا  دددي تاارهدددا المدددعي ، وتفسدددير جميددد  الددددرو  المعيطدددة ب دددا، ويعدددت ذلددد  

علدددا بالبعددد ، التو دددي الددد  التو ددديال والمقتر دددال التدددي تسدددوق ا البا ادددة بتايدددة الو دددوا تلددد  النتدددائ  التراسدددية التدددي تت

 إلن اا ال تا الل  يت منط متت التراسةن

 مجتمع وعينة الدراسة. 2.3

 جامعة تبوك  ي المملكة العربية السعوديةنالبة تكو  م تم  التراسة  ي هلا البع  مت جمي  
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عربيدددة السدددعودية،  يددد  قامددده البا ادددة بتوزيددد  عدددتد مدددت جامعدددة تبدددوك  دددي المملكدددة ال البدددةتكونددده عيندددة البعددد  مدددت و

توزيددد  أ دددراد عيندددة ( 0) ، وال دددتواالبدددة جامعدددة تبدددوك مدددت خدددالا رابدددط االلكترونددديعلددد  االسدددتبانال بشدددكي عشدددوائي 

 التراسة  سب متغيرال التراسةن

 توز، أفراد عينة الدراسة( 1) يدول

 المجمو، النسبة المئوية العدد المستوى المتغير

 سال ن
 32.6 75 ذكر

230 
 67.4 155 أنا 

 الت مل
 44.3 102 ت مل علمي 

 55.7 128 ت مل تنساني

 

 أداة الدراسة. 3.3

وعالقتدددط بمسدددتوا  األكددداديميونددده مدددت اسدددتبانة تعتدددو  علددد  مقيدددا  التلكددد  قامددده البا ادددة بتمدددميم أدا  التراسدددة والتدددي تك

االادددال  علددد  األدل النددددر  والتراسدددال السدددابقة المتعلقدددة ، وبعدددت الدددوعي الدددلاتي لدددتا البدددة ال امعدددة  دددي منطقدددة تبدددوك

  قدددر  73بموردددو  التراسدددة، وتدددم اسدددت تا  االسدددتبانة كددديدا  للبعددد  بعيددد  أ دددبعه  دددي  دددورت ا الن ائيدددة وتتكدددو  مدددت 

 ن(0) كما يد ر  ي جتوا جالر معاور رئيسيةعل   موزعة

 : أبعاد الدراسة وتشكيلة أسئلة االستبانة(2) الجدول

 عدد الفقرات أبعاد االستبانة لس التس

 0 البعت المعر ي 2

 0 البعت السلوكي 0

 02 البعت االنفعالي 0

 0 الوعي اللاتي 7

 73 م مو   قرال االستبانة

 

  ،نددددادرا( 2) ،أ يانددددا( 7) ،غالبددددا( 4) ،دائمددددا( .) وتددددم اعتمدددداد سددددلم ليكددددرل ال ماسددددي، تذ  ددددتل جددددالر مسددددتويال وهددددي 

درجدددة متتنيدددةن كمدددا أ  األ دددر  منتدمدددة وكا دددة ( 1) درجدددة المرتفعدددة، كمدددا تمادددي الترجدددة( .) الترجدددة ، اذا تماددديأبدددتا( 1)

أسدددد لة االسددددتبانة تقدددد  رددددمت سددددلم ليكددددرل ال ماسددددي ل جابددددة باسددددتاناا البيانددددال األوليددددة المتغيددددرال التيموغرا يددددة   ن ددددا 

   نرمت نوعيت مت التوزي  جنائي
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 صدق أداة الدراسة. 1.3.3

البعددد  تدددم اسدددت تا  المدددتد الدددداهر  تذ قامددده البا ادددة بعررددد ا علددد  م موعدددة المعكمددديت مدددت  للتيكدددت مدددت  دددتد أدا 

ذو  االختمددددداص وال بدددددر  مدددددت أع ددددداا هي دددددة التدددددتريس العدددددامليت  دددددي ال امعدددددال السدددددعودية، وأخدددددلل بالمال ددددددال 

 ددديكار وتعدددت  (%80) والتو ددديال التدددي أقتر  دددا المعكمدددو  وتدددم اإلبقددداا علددد  الفقدددرال التدددي  مدددله علددد  نسدددبة موا قدددة

 هلد الطريقة مناسبة للعكم عل  المتد الداهر  لالستبانة أ  أ   قرات ا ممكت أ  تقيس ما ورعه لقياسطن

السدددت راج دالالل  دددتد البنددداا للمقيدددا ، اسدددت رجه معدددامالل ارتبددداا  قدددرال المقيدددا  مددد  الترجدددة الكليدددة  دددي عيندددة 

 ددي جامعددة تبددوك مددت خددارج عينددة التراسددة،  يدد   واالبددةاالددب ( 02) اسددتطالعية مددت خددارج عينددة التراسددة تكوندده مددت

باسدددت تا  معامدددي ارتبددداا بيرسدددو ، وتدددم اسدددت تا  ( test_retest) تدددم مدددت خدددالا تطبيدددا اريقدددة االختبدددار وتعددداد  االختبدددار

، و قددداة ( 7) إلي ددداد معامدددي االتسددداد الدددتاخلي لدددألدا ن كمدددا يد دددر  دددي جدددتوا( Cronbach_Alpha) معادلدددة كرونبدددا  ألفدددا

 ترد زمنية مقتارها أسبوعيت بيت التطبيا األوا والتطبيا الاانينلف

 وعالقته بمستوى الوعي الذاتي لدى طلبة الجامعة في منطقة تبوك األكاديميالتلكؤ  مقيا معام  ثبات ( 3) يدول

 معام  الفاكرونباخ معام  ارتباط بيرسون المقيا أبعاد  لتسلس 

 2.2ن2 **322ن2 البعت المعر ي 0

 020ن2 **207ن2 البعت السلوكي 0

 220ن2 **240ن2 البعت االنفعالي 7

 240ن2 **.24ن2 الوعي اللاتي 4

 .02ن2 **.22ن2 م مو   قرال المقيا 

 .( α≤0.01) **دالة إحصائية عند مستوى الداللة

وعالقتدددط بمسدددتوا الدددوعي الدددلاتي لدددتا البدددة ال امعدددة  دددي منطقدددة  األكددداديميالمقيدددا  التلكددد  يال دددذ أ  معامدددي جبدددال األدا  

وهدددلد القددديم ( .02ن2) ، وكدددا  معامدددي كرونبدددا  ألفدددا(.22ن2) ، باسدددت تا  معامدددي ارتبددداا بيرسدددو  الدددل  بلغددده قيمتدددطتبدددوك

 لتراسال السابقةن ت عت مقبولة ألغرا  التراسة العالية، وهي قيمة عالية  ي روا ما تو له تليط ا

 متغيرات الدراسة. 4.3

 اشتمي البع  عل  المتغيرال المستقلة التالية  ن0

 ن(أنا  ،ذكر) ال نس 

 ( تنسانية ت ممال ،علميةت ممال ) الت مل 

 متغير تاب   ن0

   وعالقتط بمستوا الوعي اللاتي لتا البة ال امعة  ي منطقة تبوك األكاديميالتلك 
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 المعالجة اإلحصائية. 5.3

، SPSSادددة بتعليدددي نتدددائ  البعددد  عدددت اريدددا اسدددت تا  برندددام  الرزمدددة اإل مدددائية  دددي العلدددو  االجتماعيدددة قامددده البا 

 وذل  إلجراا العمليال اإل مائية المناسبة، التي ستشتمي عليط البع  وهي 

 االنعرا ال المعيارية والرتبنل جابة عت الس اا األوا تم است راج المتوسطال العسابية و

   اا الااني تم است راج المتوسطال العسابية واالنعرا ال المعيارية والرتبنل جابة عت الس

لعينتددددديت مسدددددتقلتيت بالنسدددددبة لمتغيدددددر ال دددددنس  (t–test) تدددددم اسدددددت تا  االختبدددددار التدددددائي الاالددددد  ل جابدددددة عدددددت السددددد اا

 والت ملن

 ناللاتي ومستوا الوعي األكاديميالتلك  تم است تا  اختبار معامي ارتباا بيرسو  بيت  الراب  ل جابة عت الس اا

، ويكددددو  المسددددتوا (22ن0-0) المسددددتوا بترجددددة ممارسددددة متتنيددددة جددددتا مددددتتعتيددددت معيددددار العكددددم علدددد  الفقددددرال  يكددددو  

، والمسدددددتوا (42ن7-20ن0) ، والمسدددددتوا بترجدددددة ممارسدددددة متوسدددددطة مدددددت(22ن0–20ن0) بترجدددددة ممارسدددددة متتنيدددددة مدددددت

 ن(22ن.-00ن4) ستوا بترجة ممارسة عالية جتا مت، والم(02ن4-40ن7) بترجة ممارسة عالية مت

 نتائج البحث ومناقشتها. 4

هدددت  البعددد  تلددد  عدددر  النتدددائ  التدددي مالددده اسدددت ابال أ دددراد البعددد  علددد   قدددرال األدا ، وذلددد  بعدددت تطبيدددا تجدددرااال 

مدددداا البعدددد ، وتعليددددي البيانددددال اإل مددددائية التددددي جمعدددده، و يمددددا يلددددي عددددر  لنتددددائ  البعدددد  ت ددددت  هددددلا البعدددد  الستق

وعالقت دددا بدددالمتغيرال ومسدددتوا الدددوعي الدددلاتي لدددتا البدددة ال امعدددة  دددي منطقدددة تبدددوك  األكددداديميالتلكددد  العالقدددة مدددا بددديت 

 التيموغرا ية، مت خالا اإلجابة عت األس لة اآلتية  

 ؟لدى طلبة الجامعة في منطقة تبوك األكاديميعلقة باإليابة عي السؤال االول: ما مستوى التلكؤ النتائج المت

لدددتا  اديمياألكدددلمسدددتوا التلكددد  ل جابدددة عدددت هدددلا السددد اا تدددم اسدددت راج المتوسدددطال العسدددابية واالنعرا دددال المعياريدددة 

 نيور  ذل ( 4) ، وال تواالبة ال امعة  ي منطقة تبوك

 تبوكلدى طلبة الجامعة في منطقة  األكاديميمستوى التلكؤ لالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ( 4) يدول

 أبعاد مقيا  البعدا
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درية 

 الممارسة
 الترتيب

 0 عالية 0.65 4.04 البعت االنفعالي 7

 0 عالية 0.53 4.03 البعت المعر ي 0

 7 عالية 0.67 4.02 البعت السلوكي 0

 عالية 0.47 27ن4 مقيا  ككي
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وعالقتدددط  األكددداديميالتلكددد  بية لموا قدددة ا دددراد عيندددة البعددد  لمقيدددا  أ  المتوسدددطال العسدددا( 4) يد دددر مدددت ال دددتوا رقدددم

ومدددت أجددي تعتيدددت الفقدددرال ( 24ن4–20ن4) تراو دده مدددا بدديت بمسددتوا الدددوعي الددلاتي لدددتا البددة ال امعدددة  ددي منطقدددة تبدددوك

التلكددد   و دددا الم ددداالل التدددي تندددترج تعت دددا،  قدددت تدددم  سدددال المتوسدددطال العسدددابية واالنعرا دددال المعياريدددة ألبعددداد مقيدددا 

لكددي  قددر  علدد   ددتد، وتددم وردد  ترتيددب  وعالقتددط بمسددتوا الددوعي الددلاتي لددتا البددة ال امعددة  ددي منطقددة تبددوك األكدداديمي

  لفقرال كي بعت، و يما ييتي عر  للنتائ   سب الم االل 

 .البعد المعرفي البعد األول:

 ، وال ددتوا رقددمة ال امعددة  ددي منطقددة تبددوكلددتا البدد األكدداديميمسددتوا التلكدد  تقدديس   قددرال( 0) أشددتمي هددلا البعددت علدد  

 يبيت ذل ن( .)

عة لدى طلبة الجام األكاديميالتلكؤ لمستوى  المعرفيالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات البعد ( 5) يدول

 مرتبة تنازليا.في منطقة تبوك 

 الفقرات الرق 
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درية 

 الممارسة
 ترتيبال

 0 عالية  0.83 4.17 نأؤجي تع ير دروسي عت موعتها المعتد 1

 تنديم الوقه المعتد لمراجعة دروسي عل يمعب  3

 نال امعية

 عالية  0.80 4.16
0 

 7 عالية 0.85 4.09 أ س ب عع قترتي  ي تدار  الوقهن 9

 4 عالية  0.89 4.07 أجت  عوبة  ي ات اذ قرار أداا م ماتي ال امعيةن 5

 . عالية 0.83 4.04 نيةال امعأنشغي بيمور جانوية بتال مت كتابة واجباتي  2

 2 عالية 0.93 4.03 التر  ب ن از م ماتي ال امعيةن 6

 3 عالية 0.86 3.98 اعتقت با  االستلكار اليومي ال ي ت  نفعان 4

 2 عالية 0.84 3.90 أ شي  ي تعقيا األهتا  ال امعية التي ورعت ا لنفسين 7

 0 عالية 0.87 3.88 أ تاج وقتا اويال للبتا  ي الم ا  ال امعيةن 8

 عالية 0.53 4.03 البعت ككي

 

المتوسدددطال العسدددابية واالنعرا دددال المعياريدددة والرتبدددة لكدددي  قدددر  مدددت  قدددرال البعدددت، والبعدددت ككدددي، ( .) يبددديت ال دددتوا رقدددم

بترجدددة ممارسدددة عاليدددة ل ميددد  الفقدددرالن أمدددا ( 03ن4–22ن7) تراو ددده بددديتالبعدددت ويال دددذ أ  المتوسدددطال العسدددابية ل دددلا 

 وبترجة ممارسة عاليةن( 27ن4) البعت ككي  قت  مي عل  متوسط  سابي
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 " بمتوسددددط  سددددابيأؤجددددي تع ددددير دروسددددي عددددت موعددددتها المعددددتد ونمدددد ا  " ( 0) وجدددداا بالمرتبددددة األولدددد  الفقددددر  رقددددم

 وبترجة ممارسة عاليةن( 27ن2) وانعرا  معيار ( 03ن4)

" تنددددديم الوقدددده المعددددتد لمراجعددددة دروسددددي ال امعيددددة علدددد يمددددعب ونمدددد ا  " ( 7) المرتبددددة الاانيددددة الفقددددر  رقددددموجدددداا ب

 وبترجة ممارسة عاليةن( 22ن2) وانعرا  معيار ( 02ن4) بمتوسط  سابي

"  أ شدددي  دددي تعقيدددا األهدددتا  ال امعيدددة التدددي وردددعت ا لنفسدددي ونمددد ا "( 3) جددداال بالمرتبدددة قبدددي األخيدددر  الفقدددر  رقدددم

 وبترجة ممارسة عاليةن( 24ن2) وانعرا  معيار ( 02ن7) متوسط  سابيب

 " بمتوسدددط  سدددابيأ تددداج وقتدددا ادددويال للبدددتا  دددي الم دددا  ال امعيدددةونمددد ا " ( 2) جددداال بالمرتبدددة األخيدددر  الفقدددر  رقدددم

 وبترجة ممارسة عاليةن( 23ن2) وانعرا  معيار ( 22ن7)

 .البعد السلوكي البعد الثاني:

 ، وال ددتوا رقددملددتا البددة ال امعددة  ددي منطقددة تبددوك األكدداديميالتلكدد   قددرال تقدديس مسددتوا ( 2) عددت علدد أشددتمي هددلا الب 

 يبيت ذل ن( 2)

معة لدى طلبة الجا األكاديميالتلكؤ لمستوى  السلوكيالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات البعد ( 6) يدول

 مرتبة تنازليا.في منطقة تبوك 

 اتالفقر الرق 
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درية 

 الممارسة
 الترتيب

 0 عالية  0.89 4.12 أذاكر دروسي ال امعية ليلة االمتعا ن 2

 0 عالية  0.88 4.06 أشعر بالكسي عنتما أقرر تن از واجباتي ال امعيةن 3

 7 عالية  0.87 4.05 أؤجي أداا واجباتي ال امعية  ت  اللعدال األخير ن 1

أقو  بيداا أشياا كاير  بعي  ال يتبق  وقه لمراجعة  7

 دروسي ال امعيةن

 عالية  0.91 4.04
4 

أقت  تبريرال لعت  أداا واجباتي ال امعية  ي موعتها  5

 المعتدن

 عالية 0.89 4.03
. 

 2 عالية 0.90 4.01 أنشغي بيمور أخرا عنتما يقترل موعت االمتعا ن 6

  ر ي ية للت رل مت القيا  بالم اأقو  ببعض األنشطة الت 4

 ال امعيةن

 عالية 0.89 3.99
3 

 2 عالية 0.92 3.96 أتناس  القيا  بواجباتي ال امعيةن 8
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اعتقت أنني تذا ت اهله م ماتي ال امعية سو  تتالش   9

 وبالتالي ال  اجة للقيا  ب ان

 عالية 0.93 3.90
0 

 عالية 0.67 4.02 البعت ككي

 

المتوسدددطال العسدددابية واالنعرا دددال المعياريدددة والرتبدددة لكدددي  قدددر  مدددت  قدددرال البعدددت، والبعدددت ككدددي، ( 2) يبددديت ال دددتوا رقدددم

بترجدددة ممارسدددة عاليدددة ل ميددد  الفقدددرالن أمدددا ( 00ن4–02ن7) تراو ددده بددديتالبعدددت ويال دددذ أ  المتوسدددطال العسدددابية ل دددلا 

 وبترجة ممارسة عاليةن( 20ن4) البعت ككي  قت  مي عل  متوسط  سابي

( 00ن4) " بمتوسدددط  سدددابيأذاكدددر دروسدددي ال امعيدددة ليلدددة االمتعدددا ونمددد ا  " ( 0) اا بالمرتبدددة األولددد  الفقدددر  رقدددموجددد

 وبترجة ممارسة عاليةن( 20ن2) وانعرا  معيار 

" بمتوسددددط أشددددعر بالكسددددي عنددددتما أقددددرر تن دددداز واجبدددداتي ال امعيددددةونمدددد ا  " ( 7) وجدددداا بالمرتبددددة الاانيددددة الفقددددر  رقددددم

 وبترجة ممارسة عاليةن( 22ن2) انعرا  معيار و( 22ن4)  سابي

( 02ن7) " بمتوسدددط  سددددابيأتناسددد  القيددددا  بواجبددداتي ال امعيددددة ونمدددد ا "( 2) جددداال بالمرتبدددة قبددددي األخيدددر  الفقددددر  رقدددم

 وبترجة ممارسة عاليةن( 00ن2) معيار  وانعرا 

 مددداتي ال امعيدددة سدددو  تتالشددد  وبالتدددالي اعتقدددت أنندددي تذا ت اهلددده مونمددد ا " ( 0) جددداال بالمرتبدددة األخيدددر  الفقدددر  رقدددم

 وبترجة ممارسة عاليةن( 07ن2) معيار  ( وانعرا 02ن7) " بمتوسط  سابيال  اجة للقيا  ب ا

 .البعد االنفعالي البعد الثالث:

، وال دددتوا لدددتا البدددة ال امعدددة  دددي منطقدددة تبدددوك األكددداديميالتلكددد   قدددرال تقددديس مسدددتوا ( 02) أشدددتمي هدددلا البعدددت علددد  

 يبيت ذل ن( 3) رقم

امعة لدى طلبة الج األكاديميالتلكؤ لمستوى  االنفعاليالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات البعد ( 7) يدول

 مرتبة تنازليا.في منطقة تبوك 

 الفقرات لرق ا
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درية 

 الممارسة
 الترتيب

از واجباتي ال امعية  ي وقت ا انت  لعت  استطاعتي تن  3

 المعتدن

 عالية  0.97 4.16
0 

أت ايا عنتما ال أن ر كتابة التقارير والبعور ال امعية  2

  ي الوقه المعتدن

 عالية 0.92 4.10
0 

http://www.ajrsp.com/


 م 2023-1-5| تأريخ اإلصدار:  ألربعوناو الخامسمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار المجلة األكادي

     

 

   www.ajrsp.com                                                                                                                        159  

 ISSN: 2706-6495 

 
اشعر بعت  الرا ة للتيجيي المستمر ألداا واجباتي  1

 ال امعيةن

 عالية 0.95 4.09
7 

تو  اتي ال امعية بي نبني رمير  بسبب تيجيي واجب 5

 سبب مقن ن

 عالية 0.93 4.06
4 

يسيطر علي القلا والتوتر لتيجيي ملاكرتي لالمتعانال  6

 تل  اللعدال األخير ن

 عالية 0.99 4.04
. 

يشته انتباهي عنت البتا  ي أداا الم ا  ال امعية المكلع  10

 ب ان

 عالية 0.86 4.04
2 

ا  ال امعية المكلع اشعر بالتعب واإلرهاد عنت أداا الم  9

 ب ان

 عالية 0.92 4.03
3 

 2 عالية 0.93 4.01 ال و  والفشي يت عني لتيخير تتما  واجباتي ال امعيةن 8

 0 عالية 0.97 3.97 اشعر بال يا عنت البتا  ي ملاكر  دروسي ال امعيةن 4

اشعر بنقل الاقة عنتما ال أن ر الواجبال ال امعية  7

 بالشكي ال يتن

 عالية 0.94 3.91
02 

 عالية 0.65 24ن4 البعت ككي

 

المتوسدددطال العسدددابية واالنعرا دددال المعياريدددة والرتبدددة لكدددي  قدددر  مدددت  قدددرال البعدددت، والبعدددت ككدددي، ( 3) يبددديت ال دددتوا رقدددم

بترجدددة ممارسدددة عاليدددة ل ميددد  الفقدددرالن أمدددا ( 02ن4–00ن7) تراو ددده بددديتالبعدددت ويال دددذ أ  المتوسدددطال العسدددابية ل دددلا 

 وبترجة ممارسة عاليةن( 24ن4)  قت  مي عل  متوسط  سابيالبعت ككي 

" اندددت  لعدددت  اسدددتطاعتي تن ددداز واجبددداتي ال امعيدددة  دددي وقت دددا المعدددتدونمددد ا  " ( 7) وجددداا بالمرتبدددة األولددد  الفقدددر  رقدددم

 وبترجة ممارسة عاليةن( 03ن2) وانعرا  معيار ( 02ن4) بمتوسط  سابي

أت دددايا عندددتما ال أن دددر كتابدددة التقدددارير والبعدددور ال امعيدددة  دددي الوقددده  ونمددد ا  "( 0) وجددداا بالمرتبدددة الاانيدددة الفقدددر  رقدددم

 وبترجة ممارسة عاليةن( 00ن2) وانعرا  معيار ( 02ن4) " بمتوسط  سابيالمعتد

" اشددددعر بال دددديا عنددددت البددددتا  ددددي مددددلاكر  دروسددددي ال امعيددددةونمدددد ا " ( 4) جدددداال بالمرتبددددة قبددددي األخيددددر  الفقددددر  رقددددم

 وبترجة ممارسة عاليةن( 03ن2) وانعرا  معيار ( 03ن7) بمتوسط  سابي

اشددددعر بددددنقل الاقددددة عنددددتما ال أن ددددر الواجبددددال ال امعيددددة بالشددددكي ونمدددد ا " ( 3) جدددداال بالمرتبددددة األخيددددر  الفقددددر  رقددددم

 وبترجة ممارسة عاليةن( 04ن2) وانعرا  معيار ( 00ن7) " بمتوسط  سابيال يت
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 ؟لدى طلبة الجامعة في منطقة تبوكما مستوى الوعي الذاتي ني: النتائج المتعلقة باإليابة عي السؤال الثا

 ي  لتا البة ال امعةمستوا الوعي اللاتي ل جابة عت هلا الس اا تم است راج المتوسطال العسابية واالنعرا ال المعيارية ل

  يور  ذل ( 2) ، وال توامنطقة تبوك

 .الوعي الذاتي

 يبيت ذل ن( 2) وال توا رقم ،لتا البة ال امعة  ي منطقة تبوكمستوا الوعي اللاتي  قرال تقيس ( 0) عل  البعتأشتمي هلا  

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات مستوى الوعي الذاتي لدى طلبة الجامعة في منطقة تبوك ( 8) يدول

 مرتبة تنازليا.

 الفقرات لرق ا
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درية 

 ارسةالمم
 لترتيبا

 0 عالية  0.82 3.73 يرداد تقتير  للاتي عنتما أتغلب عل  تمر اتي السي ةن 0

 0 عالية  0.75 20ن7 أستطي  أ  أمير بيت قراراتي اإلي ابية والسلبيةن 3

أ تد مشاعر  العقيقية ت اد أعمالي وتمر اتي  2

 اليوميةن

 عالية 0.70 22ن7
7 

يا  ي سبيي تعق االجتماعيةأ اوا التغلب عل  جرو ي  4

 أهتا ي التراسيةن

 عالية  0.82 ..ن7
4 

 . عالية 0.79 2.ن7 الل  يتور  ي تفكير ن سلولباألأكو  عل  وعي كامي  2

 2 متوسطة 0.93 .0ن7 سلول غير ابيعينيأ اسب نفسي عنتما أتمر  ب .

 3 متوسطة 0.80 3.24 أعر  قتراتي اللاتية وأوج  ا لتعقيا أهتا ين 0

 2 متوسطة 0.81 3.15 أعي بما أقو  بط مت أعماا يوميةن 7

 0 متوسطة 0.82 3.14 أعر  بال بط ماذا أريت أ  أتمر ن 0

 متوسطة 0.55 3.40 البعت ككي

 

المتوسدددطال العسدددابية واالنعرا دددال المعياريدددة والرتبدددة لكدددي  قدددر  مدددت  قدددرال البعدددت، والبعدددت ككدددي، ( 2) يبددديت ال دددتوا رقدددم

ل ميدددد   ومتوسددددطة بترجددددة ممارسددددة عاليددددة( 37ن7–04ن7) وسددددطال العسددددابية ل ددددلا البعددددت تراو دددده بدددديتويال ددددذ أ  المت

 نمتوسطةوبترجة ممارسة ( 42ن7) الفقرالن أما البعت ككي  قت  مي عل  متوسط  سابي

متوسدددط " بيدددرداد تقدددتير  لدددلاتي عندددتما أتغلدددب علددد  تمدددر اتي السدددي ة ونمددد ا  "( 0) وجددداا بالمرتبدددة األولددد  الفقدددر  رقدددم

 وبترجة ممارسة عاليةن( 20ن2) وانعرا  معيار ( 37ن7)  سابي
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 " بمتوسدددط  سدددابي أسدددتطي  أ  أميدددر بددديت قراراتدددي اإلي ابيدددة والسدددلبيةونمددد ا  "( 3) وجددداا بالمرتبدددة الاانيدددة الفقدددر  رقدددم

 وبترجة ممارسة عاليةن( .3ن2) وانعرا  معيار ( 20ن7)

( .0ن7) " بمتوسدددط  سدددابيأعدددي بمدددا أقدددو  بدددط مدددت أعمددداا يوميدددة ونمددد ا " ( 7) جددداال بالمرتبدددة قبدددي األخيدددر  الفقدددر  رقدددم

 نمتوسطةوبترجة ممارسة ( 20ن2) وانعرا  معيار 

( 00ن7) " بمتوسدددط  سدددابي أعدددر  بال دددبط مددداذا أريدددت أ  أتمدددر  ونمددد ا "( 0) جددداال بالمرتبدددة األخيدددر  الفقدددر  رقدددم

 نمتوسطةوبترجة ممارسة ( 20ن2) وانعرا  معيار 

 : الثالثئج المتعلقة باإليابة عي السؤال النتا

بةةةةيي متوسةةةةطات أفةةةةراد عينةةةةة الدراسةةةةة فةةةةي ( α ≤0.05) هةةةة  تويةةةةد فةةةةروق اات داللةةةةة إحصةةةةائية عنةةةةد مسةةةةتوى داللةةةةة

الجةةةنس، ) بمسةةةتوى الةةةوعي الةةةذاتي لةةةدى طلبةةةة الجامعةةةة فةةةي منطقةةةة تبةةةوك تعةةةزى لمتغيةةةرات األكةةةاديميالتلكةةةؤ مقيةةةا  

 ؟(والتخصص

 الجنسمتغير 

بمسدددتوا  األكددداديميمقيدددا  التلكددد  للتعدددر  علددد  مدددتا وجدددود  دددرود ذال داللدددة ت مدددائية  دددي ( ل) اختبددداراا تدددم تجدددر

 نتائ  ذل  االختبارن( 0) تعرا لمتغير ال نس، ويور  ال تواالوعي اللاتي لتا البة ال امعة  ي منطقة تبوك 

بمستوى الوعي الذاتي لدى طلبة  األكاديميمقيا  التلكؤ المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية في ( 9) يدول

 تبعا لمتغير الجنس. ،(t-test) واختبارالجامعة في منطقة تبوك 

 م
محاور 

 مقيا  ال

مستوى 

متغير 

 الجنس

عدد 

 األفراد

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 قيمة

 ( ت)

 ىمستو

 الداللة

1 
البعت 

 المعر ي

 0.043* 2.943 0.49 4.14 75 ذكر

 0.54 3.86 155 أنا 

2 
البعت 

 السلوكي

 *0.025 2.156 0.60 4.13 75 ذكر

 0.70 3.86 155 أنا 

7 
البعت 

 االنفعالي

 0.037* 2.185 0.60 4.12 75 ذكر

 0.67 3.92 155 أنا 

الوعي  4.

 اللاتي

 0.43 3.75 75 ذكر
 *207ن2 .72ن0

 0.45 3.43 155 أنا 
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 المقيا  ككي

 *0.001 2.868 0.46 4.12 75 ذكر

 0.48 3.90 155 أنا 

 ن( α≤0.05) *دالة ت مائية عنت مستوا التاللة

بمسدددتوا الدددوعي الدددلاتي لدددتا  األكددداديميمقيدددا  التلكددد  أندددط يوجدددت  دددرود ذال داللدددة ت مدددائية  دددي ( 0) يبددديت ال دددتوا رقدددم

عندددت مسدددتوا ( 222ن0) مقيدددا  ككددديلل( ل) تعدددرا لمتغيدددر ال دددنس،  يددد  بلغددده قيمدددة البدددة ال امعدددة  دددي منطقدددة تبدددوك

 وهلد الفرود لمال    ة اللكور ندرا الرتفا  المتوسط العسابي ل لد الف ةن وهي دالة ت مائيان( 220ن2) داللة

 التخصصمتغير 

بمسدددتوا  األكددداديميمقيدددا  التلكددد  للتعدددر  علددد  مدددتا وجدددود  دددرود ذال داللدددة ت مدددائية  دددي ( ل) اختبدددارتدددم تجدددراا 

نتددددائ  ذلدددد  ( 02) تعددددرا لمتغيددددر الت مددددل، ويوردددد  ال ددددتوا البددددة ال امعددددة  ددددي منطقددددة تبددددوكالددددوعي الددددلاتي لددددتا 

 االختبارن

بمستوى الوعي الذاتي لدى طلبة  األكاديميمقيا  التلكؤ المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية في ( 10) يدول

 تبعا لمتغير التخصص. ،(t-test) واختبارالجامعة في منطقة تبوك 

 م
اور مح

 مقيا  ال

مستوى 

متغير 

 التخصص

عدد 

 األفراد

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 قيمة

 ( ت)

 ىمستو

 الداللة

1 
البعت 

 المعر ي

 *0.032 2.958 0.59 4.15 102 علمية 

 0.47 3.92 128 تنسانية

2 
البعت 

 السلوكي

 *0.022 2.343 0.72 4.11 102 علمية 

 0.63 3.90 128 تنسانية

البعت  7

 االنفعالي

 *0.047 2.913 0.61 4.10 102 علمية 

 0.68 3.82 128 تنسانية

الوعي  4

 اللاتي

 0.60 3.62 102 علمية 
 *204ن2 720ن0

 0.61 3.25 128 تنسانية

 المقيا  ككي

 *0.025 .42ن0 0.49 4.02 102 علمية 

 0.46 3.75 128 تنسانية

 ن( α≤0.05) التاللة *دالة ت مائية عنت مستوا
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بمسدددتوا الدددوعي الدددلاتي لدددتا  األكددداديميمقيدددا  التلكددد  أندددط يوجدددت  دددرود ذال داللدددة ت مدددائية  دددي ( 02) يبدديت ال دددتوا رقدددم

 للمقيدددا  ككددددي( ل) ،  يددد  بلغددده قيمدددة دددي المقيدددا  ككددديتعدددرا لمتغيدددر الت مدددل البدددة ال امعدددة  دددي منطقدددة تبدددوك 

ندددددرا الت ممددددال العلميددددة وهددددلد الفددددرود لمددددال    ددددة  ت مددددائيان وهددددي دالددددة( .20ن2) عنددددت مسددددتوا داللددددة( .42ن0)

 نتوسط العسابي ل االرتفا  الم

 .الرابعالنتائج المتعلقة باإليابة عي السؤال 

 ومستوى الوعي الذاتي لدى طلبة الجامعة في منطقة تبوك؟ األكاديميه  تويد عالقة ارتباطية بيي التلكؤ 

وبددديت  األكددداديميالتلكددد  امدددي ارتبددداا بيرسدددو  بددديت الترجدددة الكليدددة للعالقدددة بددديت عدددت هدددلا السددد اا تدددم اي ددداد مع ل جابدددة

 يبيت ذل ن( 00) وأبعادها وال توا ومستوا الوعي اللاتي لتا البة ال امعة  ي منطقة تبوك

ة في معوبيي ومستوى الوعي الذاتي لدى طلبة الجا األكاديميالتلكؤ  مستويات قي  معام  ارتباط بيرسون بيي( 11) الجدول

 .منطقة تبوك

 الدرية الكلية لمقيا  االنفعاليالبعد  السلوكيالبعد  المعرفيالبعد  األكاديميالتلكؤ 

 األكاديميالتلكؤ 

الترجة الكلية لمقيا  

 الوعي اللاتي

 -*.32ن2 -*207ن2 -*340ن2 -*70.ن2

 ( .2نα≤2) دالة عنت مستوا داللة*

بددديت الترجدددة الكليدددة ( α≤0.05) ذال داللدددة ا مدددائية عندددت مسدددتوا سدددالبةة وجدددود عالقدددة ارتباايددد( 00) يبددديت مدددت ال دددتوا

 ، أذ بلغددددده قيمدددددة معامدددددي االرتبددددداالمسدددددتوا الدددددوعي الدددددلاتيوأبعادهدددددا والترجدددددة الكليدددددة  األكددددداديميلمسدددددتويال التلكددددد  

 ن(-0.823) و( 0.532-) كما تراو ه قيم معامي االرتباا بيت ن(.2نα≤2) عنت مستوا داللة( -.32ن2)

 ملخص النتائج. 5

  أج رل نتائ  عينة التراسة ما يلي

بترجدددة ممارسدددة عاليدددة، وجميددد  معددداور المقيدددا  جددداال بترجدددة  األكددداديميالتلكددد  جددداال الترجدددة الكليدددة لمقيدددا   ن0

التدددي يعيشددد ا الطلبدددة  دددي  األكددداديميالتلكددد   مسدددتويال ممارسدددة عاليدددة ل ميددد  المعددداور، ممدددا يدددتا علددد  ارتفدددا 

 (0200د النتي ة م  دراسة )ال الت  ،هل واتفقه جامعة تبوكن

لطلبدددة الدددوعي الدددلاتي  أ ، ممدددا يدددتا علددد  متوسدددطةبترجدددة ممارسدددة  الدددوعي الدددلاتيجددداال الترجدددة الكليدددة لمقيدددا   ن0

هددددلد النتي ددددة مدددد  دراسددددة )ال الددددت   واتفقدددده نمتوسددددطةجقا ددددة  كريددددة وذال مسددددتوا متوسددددط   ددددي جامعددددة تبددددوك

،0200) 

لدددتا البدددة ال امعدددة  دددي  الدددوعي الدددلاتي بمسدددتوا األكددداديميالتلكددد  قيدددا   دددرود ذال داللدددة ت مدددائية  دددي ميوجدددت  ن7

هدددلا يدددتا علددد  اخدددتال  مسدددتويال التلكددد   نوهدددلد الفدددرود لمدددال    دددة الدددلكور تعدددرا لمتغيدددر ال دددنس منطقدددة تبدددوك
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وأ    ددددة الددددلكور هددددم أ ددددعال  ،مسددددتوا الددددوعي الددددلاتي لددددتا البددددة ال امعددددة  ددددي منطقددددة تبددددوكو األكدددداديمي

ا مدددت التلكددد  أكددداديمي وهددلا يتسدددبب  دددي ان فدددا  مسدددتوا الددوعي الدددلاتي لدددتي م، ربمدددا يعدددود ذلددد  المسددتويال العليددد

 واتفقددده ،لطبيعدددة العيددداد االعتياديدددة التدددي يمارسددد ا الدددلكور  دددي العيدددا  اليوميدددة والتركيدددر علددد  ال واندددب الشدددبابية

 Mahasneh and، 0202وتختلفددده هدددلد النتي دددة مددد  دراسدددة ) (،0202هدددلد النتي دددة مددد  دراسدددة )سدددعت ،

others) ، (ن0200، ودراسة ) يمي 

لدددتا البدددة ال امعدددة  دددي  الدددوعي الدددلاتي بمسدددتوا األكددداديميمقيدددا  التلكددد   دددرود ذال داللدددة ت مدددائية  دددي يوجدددت  ن4

 دددي هدددلا يدددتا علددد  الطلبدددة  نوهدددلد الفدددرود لمدددال    دددة الت ممدددال العلميدددة منطقدددة تبدددوك تعدددرا لمتغيدددر الت مدددل

مدددت مسدددتويال التلكددد  أكددداديمي والدددوعي الدددلاتي، ربمدددا هدددم االعلددد   لعلميدددةالت ممدددال امدددت أ دددعال  منطقدددة تبدددوك

يعددددود ذلدددد  الدددد  كددددو  أ  هددددلد الت ممددددال بعاجددددة المريددددت مددددت الماددددابر  واالجت دددداد والمتابعددددة اليوميددددة مددددت 

وان فدددا   ياألكددداديمالتراسدددة،  دددي  ددديت قدددت يددد د  ذلددد  عدددت  الالمبددداال  لدددتي م وبالتدددالي زيددداد  مسدددتويال التلكددد  

 (0202، هلد النتي ة م  دراسة )الن ار واختلفه لوعي اللاتي لتي م،مستوا ا

لمسددددتويال بدددديت الترجددددة الكليددددة ( α≤0.05) ذال داللددددة ا مددددائية عنددددت مسددددتوا سددددالبةيوجددددت عالقددددة ارتباايددددة  ن.

وهدددلا يدددتا علددد  أندددط كلمدددا زادل مسدددتويال التلكددد   نلمسدددتوا الدددوعي الدددلاتيوالترجدددة الكليدددة  األكددداديميالتلكددد  

 ،(0200،  ددديهدددلد النتي دددة مددد  دراسدددة ) واتفقددده يدددن فض مسدددتوا الدددوعي الدددلاتي لدددتي م، لدددتا الطلبدددة األكددداديمي

 (ن0200، ال الت هلد النتي ة م  دراسة ) واختلفه
 

 التوصيات. 6

 بعت ال روج بالنتائ  أو ه البا اة بعتد مت التو يال أهم ا 

 مت خالا عقت التورال التوعويةن والسيكولوجيةت البرام  التربوية الوعي اللاتي لتا الطالل رم زياد  ن0

وغدددر  مفددداهيم الدددوعي  األكددداديميردددرور  تفعيدددي دور األسدددر  دددي توجيدددط أبندددائ م ب دددت  الدددت لل مدددت التلكددد   ن0

 اللاتي لتي من

 التي يعيش ا الطلبةن األكاديميالتلك   مستويالتقتيم برام  توعوية لتا الطلبة ب ت  التقليي مت  ن7

نشددطة والبدددرام  ألددتا الطلبدددة بالقيددا   دددي  بدددالنفس عي الدددلاتي وذلدد  مدددت خددالا تنميدددة الاقددةالتيكيددت علدد  أهميدددة الددو ن4

 بينفس منالتعليمية تعفر الطلبة عل  تنمية الوعي 

المتدددتني مدددت خدددالا تجدددراا بدددرام  ارشدددادية كدددون م الف دددة األكادددر تلكددد   األكددداديمياالهتمدددا  بالطلبدددة ذو  التعمددديي  ن.

 نأكاديمي

 نوالوعي اللاتي األكاديميمورو  التلك  التي تتعلا ب لالتراساتجراا المريت مت  ن2
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 والمصادر المرايع. 7

 باللغة العربية المرايع. 1.7

الم لة األردنية  ي ن انتشاره وأسبابه مي ويهة نظر الطلبة الجامعييي األكاديميالتسويف ن (0200)ن ابو غراا، معاوية

 ن 040-070ن (0) 2ن العلو  التربوية

الم لة ن الوعي الذاتي وعالقته بالتوافل النفسي لدى طالب وطالبات المرحلة الثانويةن (0200)ن ال الت ، عبت الر مت

 ن 07-30ن (02)ن .ن والنفسية التربويةالعربية للعلو  

بجامعة محمد بولياف  العليالدى طلبة الدراسات  الذاتيةوعالقته بالكفالة  األكاديميالتلكؤ ن (0202)ن سعت ، كريمة

 ن ال رائرن جامعة معمت بوريا  المسيلةن رسالة ماجستيرن المسيلة

دراسة ميدانية على عينة مي طلبة : وأسبابه األكاديميقياسي التسويف الخصائص السيكومترية لمن (.020)ن  ال ، هناا

 ن دمشان سوريطن جامعة تشريتن رسالة ماجستيرن يامعة تشريي

  نالعرادن جامعة بغتادن رسالة ماجستيرن لجامعةلدى طلبة ا االيتماعي باإلقنا، وعالقتهالوعي الذاتي ن (.020)ن ، تق عرير

م لة . الوعي الذاتي وعالقته بالتوافل الدراسي لدى طالب المرحلة الثانوية بمنطقة يازانن (0203)ن الغرواني،  ست

 ن 402-433ن (0)00 التراسال العربية  ي التربية وعلم النفس

ة الوق  والرلسا عسي الدراسة لدى عينة مي طالب وعالقته بمهارات إدار األكاديميالتلكؤ ن (0200)ن   ي، أ مت جابه

 ن ممرن القاهر . جامعة متينة السادالن رسالة ماجستير. الجامعة

الوعي بالذات والمشاركة الويدانية كمنبئيي بالتمكيي النفسي لدى أعضال هيئة ن (0200)ن ، رياا ابو عا ي يمي

 ن .00-.04ن (00)0ن جامعة العريون م لة كلية التربيةن التدريس بالجامعة ومعاونيه 

م لة العلمية للتراسال الت ارية ن أثر مهارات الوعي الذاتي للقادة على تنمية األدال االستراتيجين (0202)ن القشاش، ن  

 ن 0070-0000ن (0) 00ن والبي ية

لطلبة لدى الطلبة الجامعييي: دراسة استكشافية لدى عينة مي ا األكاديميالتلكؤ ن (0202)ن ميسو ، سمير  وقبائلي، ر يمة

 ن 302-307ن (0) 77ن م لة البا    ي العلو  اإلنسانيةن بجامعة ورقلة

الوعي الذاتي وعالقته بالتوافل المهني لدى معلمي المدار  الخاصة بمحافظات قطا، ن (0202)ن الن ار، يعي  معمود

 ن 70-0ن (00)0ن م لة جامعة األقم ن  زة

في التعل  ااتي التنظي  والتحك  الذاتي لدى  األكاديميتلكؤ الفروق بيي مرتفعي ومنخفضي الن (.020)ن ال اد ، داليا عبت

 ن 070-027ن (2)4ن الم لة التربوية التولية المت ممةن طالب التربية الخاصة بجامعة الطائف
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أثر التدريب على بعض استراتيجيات التنظي  الذاتي للتعل  في التلكؤ ن (0202)ن ، عما  وعبت الر مت، معمتنمار

-743ن (0)33ن م لة دراسال عربية  ي التربية وعلم النفسن خريي دراسيًا مي طالب الجامعةلدى المتأ ياألكاديم

 ن 727

م لة ن الوعي الذاتي وعالقته بالتوافل الدراسي لدى طالب المرحلة الثانوية بمنطقة يازانن (0203)ن ،  ستالغرواني

 ن 402-433ن (0)00ن دراسال عربية  ي التربية وعلم النفس

الم لة العلمية ن أثر مهارات الوعي الذاتي للقادة على تنية االدال االستراتيجي: دراسة ميدانيةن (0202)ن ، ن  القشاش

 ن 0070-0000ن (0)00ن للتراسال الت ارية والبي ية

ن الوعي الذاتي لدى الطلبة المتمزيي وأقوانه  العادييي في المرحلة اإلعداديةن (0203)ن ، عماد وجن و ، معمتالمرشت 

 0002-0002ن (0).7ن جامعة بابين األساسية للعلو  التربوية واالنسانية م لة كلية التربية

وعالقته باستراتيجيات التنظي  الذاتي للتعل  والتخصص والجنس لدى طالب كلية  األكاديميالتلكؤ ن (0202)ن ، عما نمار

 ن 73-0ن (0)40ن م لة بعور التربية النوعيةن التربية بالسادات

-0ن (0)004ن م لة العلو  التربوية والنفسيةن ةلدى طلبة معهد الفنون الجميل األكاديميؤ التلكن (.020)ن ، عبتاألميرالشمسي

72 

 االرد ن جامعة اليرموكن رسالة ماجستيرن تأثير الفي التشكيلي على الوعي الذاتين (0200)ن ، أري ال باص

 ننة مي الطلبة بجامعة ورقلةلدى الطلبة الجامعييي: دراسة استكشافية لدى عي األكاديميالتلكؤ ن (0202)ن ميسو ، سمير 

 ن 302-307ن (0)77ن م لة البا    ي العلو  االنسانية واالجتماعية
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 الملخص 

ار اما  ُعنيت بن األدب  بابو  ذا امبحث يقذكب )امقصة امقصيرة( امشناوكة ي  مجلة )ِحْسَشى( إحدى إصداكات امنذديه

امشكذن ينيًّّذ  ةجمعذموقد نذقش امبحث ناذج أدب  قوي ومانوع، واما  تاشيز باعّدد ثقذية امقذّصين، وتشّكنهم من آماهم املغوية، 

 ؛ من أجل اماوصل إلحداثتعشيق تسطوة امشكذن على امقصةمن خالل اماعبير عن امشضذمين حيث  ؛مدي قصذص مجلة حسشى

خالل  منو ،امفلسفية ملشكذن، ومن خالل إظهذك كؤية امكذتب عدد من امدالالت امنفسية واالجاشذعية عبراماأثير امجشذم  

ة امقصيرة امقص. وقد اتّسشت ومذ يثيره ي  نفوس اماخصيذت ،واأليكذك امشاوامدة ضشن امشكذنتعددية امشاذعر واألحذتسيس 

بانّوع أنشذط امبنذء امفن ، بشذ يؤدي إمى أّن امقصة امعربية امقصيرة تاهد تغيّراًّ جذكيذ ي  مكونذتهذ، امشناوكة ي  )حسشى( 

  ركية امشجاشع ي  بنياه امفكرية وامثقذيية واالجاشذعية، ويوي  مساويذت بنذء عنذصرهذ، وطرائق تعبيرهذ، بذماوازي مع ح

ن( وإ ا كذن )امشكذ تنوعت مذ بين تفسيرية وإيهذمية وكمزية، وظذئف وصف امشكذنمن خالل امبحث بدا أن وكؤياه ملعذمم، 

ا من أهم مرتكزات امجشذل امفن  ييهذ، يشن خالل دكاتسة امفضذء  امشكذن  ي  امقصص ي  بنذء امقصة امقصيرة يُعّد واحدًّ

امقصيرة امشناوكة ي  مجلة )حسشى(، من حيث: أشكذمه، وأنشذطه، وينيّذت تنذومه وتاكيله، وأنواعه، ودالماه، وواقعياه أو 

مقصة تاكيل جشذميذت يّن امهذ دوكهذ ي   ماعددة كمزياه، ودوكه ي  تحقيق األثر امجشذم ، يقف امبحث على خصذئص ينية

 .امعربية امقصيرة

 جشذميذت امقصّ  ،عنذصر امقصّ  ،امبنذء امقصص  ،أدب امقصة امقصيرة ،امسرديذت :الكلمات المفتاحية
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Abstract  

This research approaches (the short story) published in (Hisma) magazine, one of the publications 

of the Literary Club in Tabuk, which is concerned with publishing a strong and diverse literary 

production, which is characterized by the multiplicity of the storytellers' culture, and their ability 

to use their linguistic machine. Where the contents are expressed by deepening the power of the 

place over the story; In order to achieve an aesthetic effect through a number of psychological and 

social connotations, and by showing the writer's philosophical vision of the place, and through the 

multiplicity of feelings, feelings, and ideas generated within the place, and what arouses it in the 

hearts of the characters. The short story published in (Hisma) was characterized by the diversity 

of artistic construction patterns, which leads to a radical change in the Arabic short story in its 

components, in the levels of building its elements, and in the methods of its expression, in parallel 

with the movement of society in its intellectual, cultural and social structure, and in its view of the 

world, and from During the research, it seemed that the functions of describing the place varied 

between explanatory, delusional, and symbolic, and if (the place) in constructing the short story is 

considered one of the most important pillars of artistic beauty in it, then through the study of the 

spatial space in the short stories published in (Hisma) magazine, in terms of: Its forms, patterns, 

techniques of handling and composition, types, significance, realism or symbolism, and its role in 

achieving the aesthetic effect. The research stands on multiple artistic characteristics that have a 

role in shaping the aesthetics of the art of the Arabic short story. 

Keywords: short story literature, narrative structure, elements of storytelling, aesthetics of 

storytelling. 
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 المقدمة:. 1

ذ من خالل امعديد من امشنذشط وامفعذميذت اما  من بينهذ تلك امعربية امسعودية تاهد امششلكة       ذ وملشوتسًّ ذ ثقذييًّذ وأدبيًّذ واتسعًّ حراكًّ

ا، تّم تبذمششلكة اما  تارف عليهذ األندية األدبيةوامثقذيية األدبية اإلصداكات  قديم ، ومن خالل إصداكات امنذدي األدب  بابو  تحديدًّ

ر(، و)امشسرح(، و)األدب ومانّوع على صفحذت مجلة )ِحْسَشى(، اما  ُعنيت بنار )امقصة امقصيرة(، و)اماعناذج أدبّ  قوّي 

هـ(، إمى جذنب امدكاتسذت وامشقذالت األدبية امنقدية امشناوكة 3311أعدادهذ اما  اناهت إمى تسبعة ي  )شوال  من خالل امشارجم(،

)امقصة امقصيرة( امشناوكة ي  مجلة )ِحْسَشى( تاشيّز باعدد امقذّصين امحقيقة أّن و ته.ي  مجلة )أينذن( امصذدكة عن امنذدي األدب   ا

 وتنّوع ثقذيذتهم، كشذ تاشيّز باعدد أنشذط امبنذء امفن  امقصص  وتنوع أشكذمه.

 ، امعشل امقصصمن أهم امشاكالت ي  تاكيل وهو ، ييهذ أحد مرتكزات امجشذل يشثّلاألدبية ي  امسرديذت وعنصر )امشكذن(     

 وتزداد أهشياه ي  بنذء امحك  باكل خذص، يذمشكذن هو امحيز امذي يؤطّر األحداث، وامشسرح امذي تاحر  ييه اماخصيذت

يكاسب امشكذن أهشية خذصة ي  أعشذل امقذّص، و مك باوظيفه كعذمل من عوامل بنذء و .(301م، 3191مرزوق ، وشذكر، )

حيث ياخذ  ،  ي  امبنذء امقصصامشكذن عنصراًّ يذعالًّ  ويعدّ  ف على امعذمم امخذكج ،وتسيلة ملاعرّ  هبوصف ،اماخصية وتاكيلهذ

 تحاوي مضذمين عدة، و مك من خالل انعكذتسه على امعشل امقصص ، ويعكس امشكذن مذ يدوك بخذطر اماخصيذت من أشكذالًّ 

، ومن ثّم تخيّر امبذحثذن هذا امشوضوع حقالًّ مدكاتسة قلقأو اماعوك بذألمن وامطشأنينة أو امخوف وام أحذتسيس مفرحة أو محزنة،

  .نقدية، تقوم على إبراز دوك امفضذء امشكذن ، بأنواعه وأشكذمه، وكيفية تاكيله ي  أحد منذشط امنار مدى امنذدي األدب  بابو 

 أهمية الدراسة:. 1.1

ماحونذ بدالالت يكاسبهذ من خالل عالقاه امجوهرية ياجذوز امشكذن ي  امقصة كونه مجرد إطذك مهذ، إمى كونه عنصرا يذعالًّ      

بذإلنسذن وكيذنه. وثشة عالقة وثيقة ماداخلة بين امشكذن واماخصيذت، كشذ أنه مرتبط بذألحداث اكتبذطذًّ قويذًّ، ومن خالل دكاتسة 

ذمه، وأنشذطه، حيث: أشك امفضذء امشكذن  ي  امقصص امقصيرة امشناوكة ي  مجلة )حسشى( اما  يصدكهذ امنذدي األدب  بابو ، من

وينيّذت تنذومه وتاكيله، وأنواعه، ودالماه، وواقعياه أو كمزياه، ودوكه ي  تحقيق األثر امجشذم ، يقف امبحث على خصذئص 

امقذّصين  باعدد زتتشيّ مجلة )ِحْسَشى( إ  إّن  ؛ينية، مهذ دوكهذ ي  تاكيل جشذميذت يّن امقصة امقصيرة ي  األدب امعرب  امحديث

ذ  وهذا اماعدد وامانوع، ، ومداكتسهم األدبيةبانوع جنسهم وجنسيذتهم ؛وتنّوع ثقذيذتهم ا تسوف يعط  زخشًّ ي  ناذئج داه صيظهر كبيرًّ

 امبحث.

   حدود الدراسة:. 2.1

سشى(، بداية من امعدد األول امصذدك ي  جشذدى األومى يدخل ي  حيّز هذه امدكاتسة امقصص امقصيرة امشناوكة ي  مجلة )حِ 

 .من امشجلةوهو آخر عدد تم إصداكه م، 9039هـ/ تسباشبر 3311م، حاى امعدد امسذبع امصذدك ي  شوال 9001هـ/مذيو 3310

 أسئلة الدراسة:. 3.1

مذ مفهوم امشكذن ي  امعشل امقصص ؟ ومذ أهشياه ي  امبنذء امفن  ملقصة امقصيرة؟  اإلجذبة عن األتسئلة اآلتية: امبحثحذول ي    

 ؟ قذص آلخرمن  (حسشى) ي  مجلةامشناوكة مقصة امقصيرة ي  اينيذًّ  (امشكذن) اخالفت معذمجةوكيف 
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؟ ومذ امجشذميذت امفنية امنذتجة عن هذا امااكيل؟ وهل ثشة مذ يشيّز هنذمكاما  بن  عليهذ امقّص  امشكذنيةواألنشذط األشكذل ومذ 

 ؟.حيث تاكيل امشكذن ي  امقصّ من ي  هذا امصدد عن غيرهذ امقصة امقصيرة امسعودية 

 الدراسات السابقة:. 4.1

ادكس عدد من امبذحثين األجذنب وامعرب )امشكذن(        فن األدب  باكل عذم، وامذت امعشل ي  تاكيل جشذميّ  ويذعالًّ حيويًّّذ  عنصرًّ

ة امشكذن، ا نظريذ تنبن  عليه دكاتسامقصص  على جهة امخصوص، ويأت  غذتساون بذشالك ي  طليعة امبذحثين امذين أتسسوا تصوكًّ 

من حيث امقيم امرمزية امشرتبطة بذمشنذظر اما  تاذح مرؤية امسذكد، أو اماخصيذت تسواء ي  أمذكن إقذماهم كذمبيت وامغرف امشغلقة 

 ما ا امشوتسومة بـ )جشذميذت امشكذن( امششيزةي  األمذكن امشنفاحة امخفية أو امظذهرة امشركزية أو امهذماية، و مك ي  دكاتساه أو 

يوكي موتشذن كشذ عذمج  م.9000 ببيروت عذم ترجشهذ ملعربية غذمب هلسذ، وطبعاهذ امشؤتسسة امجذمعية ملدكاتسذت وامنار واماوزيع

وقد انطلق موتشذن ي  تحليله ملشكذن  ،(بنذء امعشل امفن وامشعنون بـ ) م،3191امشارجم إمى امفرنسية عذم  امشكذن ودالالته ي  كاذبه

ة: إمى امعشل امفن  نظرة خذص (موتشذن)امفن  من مقومة أتسذتسية مؤداهذ أن املغة ه  امنظذم األوم  ماحويل امعذمم إمى أنسذق، ونظر 

  هذا امحيز ل ييشثّ  يشن جذنب ياغل امعشل امفن  حيزاًّ معينذًّ ي  امكون امفسيح، ومن جذنب آخر ،يذمعشل امفن  مكذن محدد امشسذحة

ويام هذا اماشثيل من خالل مجشوعة من امقواعد امشافق عليهذ ضشنذًّ، ه   ،امعذمم امالمانذه  :امشحدود حقيقة أوتسع منه وأششل ه 

 .شذجاماقذميد امفنية، وهذه امقواعد ه  أتسذس امنظذم امشن

ة امشكذن شاكلبباعريب امفصل امشاعلق كائدة ي  هذا امشجذل، حين قذمت قذتسم أحشد تسيزا د. أّمذ عن امدكاتسذت امعربية ياعّد      

، وقد تعددت امدكاتسذت امقذئشة على االعانذء بذمشكذن ي  امفن امقصص  وامروائ ، )عذمم امرواية( امفن  من كاذب يوكي موتشذن

(، شكذناتساراتيجية ام)مصطفى امضبع  (، ودكاتسةيضذء امنص امروائ ) محشد عزامامشثذل ال امحصر: دكاتسة يشن  مك على تسبيل 

 (.جشذميذت امشكذن ي  امرواية امعربية)شذكر امنذبلس  ودكاتسة 

 :مصطلحات عنوان البحث. 2

 مفهوم المكان:. 1.2

يشيّز  -مثالًّ -تاكيل امعشل األدب ، يذمبذحث حشيد محشيدان  يخالف امبذحثون ي  إطالق امشصطلحذت ييشذ يخّص )امشكذن( ي        

بين مصطلح  )يضذء(، و)مكذن(، ويرى أّن امفضذء أششل وأوتسع من معنى امشكذن، وامشكذن بهذا امشعنى هو مكّون امفضذء، ومذ 

ذ، إنه امعذمم امواتسع )لفّ دامت األمكنة ي  امروايذت غذمبًّذ مذ تكون ماعددة، ومافذوتة، يإّن يضذء امرواية هو امذي ي ،  حشيدانمهذ جشيعًّ

ا إمى أّن espace، بينشذ آثر عبد امشلك مرتذض اتساعشذل مصطلح )امحيّز/(11م، 9009 ( بديالًّ عن )امشكذن( و )امفضذء(، مساندًّ

امحيز  امروائ  علىامحيّز ينصرف اتساعشذمه إمى امناوء واموزن وامثقل وامحجم واماكل... على حين أّن امشكذن نقفه ي  امعشل "

، ومن ثّم اتسابدل مرتذض )امشكذن( كشصطلح (333، 3119مرتذض، )امجغراي  وحده، أمذ امفضذء يشعنذه جذكيذ ي  امخواء"

س، أمذ مصطلح )امفضذء( يحسب نقدي بـ )امحيز(؛ ألنّه يرى أّن األول ال ياشل تسوى امشكذن امجغراي  امشذدي امشدك  بذمحوا

ذ  .(309م، 3119)مرتذض، امعليذ اما  ال تسيذدة ألي بلد ييهذ" يعن : "األجواءكؤياه  ويبدو أّن مصطلح امفضذء هو األكثر شيوعًّ

ا مدى غذمب امبذحثين،  مك أنّه يحاوي مجشوع األمكنة ي  امعشل امقصص ،  وانااذكًّ

http://www.ajrsp.com/


 م 2023-1-5| تأريخ اإلصدار:  ألربعوناو الخامسمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار المجلة األكادي

     

 

   www.ajrsp.com                                                                                                                        172  

 ISSN: 2706-6495 

 
ا كمزيَّذ"إنّه امفضذء امشطلق امذي "ال يوجد ي  أي مكذن، ال مكذن مه،  مك ألنّه يجشع كل األمكنة، و  )نجش ،  ال يشالك إال وجودًّ

 ، وألّن امقصة امقصيرة تشثل امعذمم األصغر ملرواية، يإّن اخايذك مصطلح امشكذن يبدو األقرب إمى امقصة امقصيرة.(13م، 9000

 القّصة القصيرة:. 2.2

معيّنة، يذمقّصة تروى  موٌن من أموان األدب امحديث، ظهر ي  أواخر امقرن اماذتسع عار، ومه خصذئص ومشيزات شكلية      

ا، وميس كل خبر قصة، مذ مم تاواير ييه خصذئص معينة، أّومهذ أن يكون مه أثر أو معنى كل ، أي أن تاصل تفذصيله أو  خبرًّ

أجزاؤه بعضهذ ببعض، بحيث يكون مشجشوعهذ أثر أو معنى كل . كشذ يجب أن يكون ملخبر بداية ووتسط ونهذية، بشعنى أن يصوك 

مك  و دث. ومك  يصبح امحدث كذمالًّ يجب أن ياضشن بذإلضذية إمى كيفية وقوعه زمنه ومكذنه وتسبب وقوعه،مذ نسشيه بذمح

تكاشل ملقصة مقومذت اماكل يلزم أن تصوك حدثذ كذمالًّ يجلو موقفًّذ معيّنًّذ، يكذتبهذ إنشذ يهام باصوير موقف معين ي  حيذة يرد أو 

ه هو أن يجلو هذا امشوقف، أي أن يسااف منه معنى معينذ يريد إبرازه ملقذكئ، ومذمك أكثر ال باصوير امحيذة بأكشلهذ، يذمذي يعني

يإن امنهذية ي  امقصة امقصيرة تكاسب أهشية خذصة، إ  ه  امنقطة اما  تاجشع ييهذ وتناه  إميهذ خيوط امحدث كلهذ، مذمك تسشيت 

امشخالفة، طوال قرن مضى  ي  أكجذء امعذمم من األدب وقد ازدهر هذا املون .(919م، 3113بلحظة امانوير)وهبة، وامشهندس، 

امقصة امقصيرة  من كواد( دجذك أمن بوويعد )إ، )وتسايفنسن ،وهذكدي ،وتايخوف ،وتوكجنيف ،وزوال ،موبذتسذن (على أيدي

ر، وعدد ي  مص (يوتسف إدكيس) امقصة امقصيرة دكجة عذمية من امنضج على أيدي امحديثة ي  امغرب. وي  امعذمم امعرب  بلغت

 .من امقصذص امرواد ي  بذق  امبلدان امعربية

 بتبوك: النادي األدبي. 3.2

األندية األدبية امشناارة ي  كبوع امششلكة امعربية امسعودية، اما  يرجع امفضل ي  إناذئهذ إمى األمير ييصل بن يهد بن أحد      

ومنذ  مك اماذكيخ قذم امنذدي بدوكه ي  كعذية امشواهب هـ، 3331بابو  عذم  ، وقد تأتسس امنذدي األدب -شه هللاكح-عبد امعزيز 

وتاجيع امشثقفين واألدبذء بشذ أتذحه مهم من خدمة وكعذية، وملنذدي عدة أناطة أدبية وثقذيية، منهذ: امشحذضرات، واألمسيذت 

قد ، و(سشىحِ )وو)ضفذف(، ، (أينذن): امشجالت ذي عدة إصداكات منهاماعرية، وامندوات األتسبوعية )االثنينيذت(، كشذ أن ملنذد

-أصدك امنذدي عدداًّ من امبحوث وامدكاتسذت منهذ: )كيذضذت ي  علم امفرائض( ومسذئل ي  علم امشواكيث(، و)مدائح امرتسول 

- )ومراثيه ي  عصره(، و)شعراء من منطقة تبو (، و)مهجة بن  كالب. 

 مجلة ِحسمى:. 4.3

مجلة دوكية إبداعية، تصدك عن امنذدي األدب  بشنطقة تبو ، صدك منهذ تسبعة أعداد، وكذن صدوك امعدد األول ي  جشذدى        

بنار األعشذل اإلبداعية من: امقصة امشجلة م، وتعنى 9039هـ/ تسباشبر 3311م، وامسذبع ي  شوال 9001هـ/مذيو 3310األومى 

م، وقد أشرف عليهذ من امعدد األول حاى امخذمس امدكاوك مسعد بن عيد امعطوي، امقصيرة، واماعر، وامشسرح، واألدب امشارج

وأشرف على امعدد امسذدس د. أحشد حسين امعسيري، ويارف عليهذ منذ امعدد امسذبع د. نذيف امجهن ، وكأس تحريرهذ ي  جشيع 

تسكون امسين وياح امشيم اتسادعذء ملاذكيخ بكسر امحذء و (محشد يرج امعطوي. وقد أطلق على امشجلة اتسم )ِحسَشىم. أعدادهذ 

 ، يـ)حسشى( تسلسلة هضذب تقع ي  منطقة تبو .وامجفراييذ ي  آن  
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 األشكال المكانية:. 3

نذئية نجد أن ث (حسشى)ي  مجلة امشناوكة اما  تاكل إطذك األحداث امقصصية ي  امقصة امقصيرة  األمكنةإ ا نظرنذ إمى       

 :حيث يشكن تنويع يضذء امشكذن وتقسيشه إمى، باكل أتسذتس تطرح نفسهذ )امشغلق/امشفاوح( 

 إمخ.وامحدائق امعذمة... ،: كفضذء امشدينة، وامصحراء، واماواكعالمكان المفتوح 

 وامسيذكة ، وامشقهى، وامشساافى،امبيت، وامداك، وامخيشة: كفضذء المكان المغلق. 

رتبط "تخضع ي  تاكيالتهذ إمى مقيذس آخر م يإنهذ ،هذ ي  امقصةوأهشياّ بذمنظر إمى أشكذمهذ، وبيئاهذ، تخالف األمكنة كذنت يإ ا 

اوحة امزنزانة ميست مف ألنّ  ؛أو االنفاذح واالنغالق، يذمشنزل ميس هو امشيدان، وامزنزانة ميست ه  امغرية ،سذع وامضيقبذالتّ 

هذه األشيذء تقدم مذدة  وامشنزل على اماذكع، وكلّ ذ مفاوحة على امشنزل، ذ على امعذمم امخذكج  بخالف امغرية، يه  دائشًّ دائشًّ 

امقصة امقصيرة وتسوف يعرض امبحث أشكذل امشكذن ي   ،(11، 3113)محشيدان ،  .مصيذغة عذمشه امقصص  أتسذتسية ملقذصّ 

 ييشذ يل : (حسشى)ي  مجلة امشناوكة 

 المكان المفتوح. 1.3

هذ حواجز، وتسشح ملاخصية بذماطوك اماخصيذت امقصصية، حيث ال تحدّ اما  تكون ماذحة مجشيع ه  مكنة امشفاوحة األ      

ههذ ومذ شذب وامغرف، وامسيذكات، ،كذمبيوت ،مكنة امشغلقةاألبخالف  ،اماواكع ومذ شذبه  مك..ذمشدن ووامحركة وامحرية، و مك ك

 تم توظيفهذ ي  قصص )حسشى(:ومن األمكنة امشفاوحة اما   ي  امسرد امقصص .

 الشارع 

أحد امفضذءات امشفاوحة ملاخصيذت امشوجودة ييهذ،  (حسشى)ي  مجلة امشناوكة ي  امقصة امقصيرة  (اماذكع)يعد يضذء       

دالالت وع امقيم وامحيث عبر امقذص من خالمهذ عن امصوك وامشفذهيم اما  تسذعدنذ على تحديد تسشذتهذ األتسذتسية، واإلمسذ  بشجش

من ضيق امداخل امشخانق إمى امخذكج امشفاوح حيث امفضذء  ملهروبيذماذكع أحد مال ات اماخصيذت امقصصية ؛ امشاصلة بهذ

ه امعالنية، ذ تكانفمفاوحًّ  ويعد اماذكع يضذءًّ  امشنفاح وامنذبض بذمحيذة، وهو اماذكع امذي ياحر  ييه امنذس كل يوم وكل تسذعة.

 (رييلشذ اعالى امرجل امكوب)ي  قصة نجده  مك كل ح  ا أبعذد كمزية ودالمية، يحشل  كريذت اإلنسذن امشفرحة أو امشارحة، ويصب

ر محطة مصمحطة امقطذك امرئيسة  اماهير امواقع عند جعل كوبري )أحشد حلش (امذي  عبد امعزيز نجمامسيد ملقذص امشصري 

يلة مسنوات طو ،امكوبري ثم أشعل تسيجذكةة مطلع توقف عند  كوة امشنحنى ونهذي": ا مقصاهمحوكًّ )كمسيس( بشدينة امقذهرة أو 

ك تسرعذن مذ اكتب ،كأ على تسوك امكوبرياتّ  ،وهو ي  طريقه إمى عشله ي  بداية شذكع شبرا (أحشد حلش )يعبر محفوظ كوبري 

 ،يانداح امرجل بعيدا عنهم إمى جعبة األصوات وامروائح وامدنيذ امجديدة اما  تصيدهذ من يوق امكوبر، امشروك يوق امكوبري

وال  ذبدأ امصوت مقلقًّ ، يجأة انطلقت صفذكة قطذك قريب يغذدك امرصيف بشحطة مصر حذالًّ  ،وعلى مرمى نذظريه تحت امكوبري

بعدة )كوبري أحشد حلش ( امقذّص  حّشلي  امقصة و، (31، 9001، 3امعددحسشى، ")يساطيع تشيزهذ من يوق امكوبري....

 ) كوة امشنحنى ونهذية مطلع اما  وصلت إمى مرحلة االتساواء بعد مض  امعشر)محفوظ( عن حذمة اماخصية إيحذءات ملاعبير 

 .ا مالعايذدصذك كمزًّ  امكوبري كشذ أنّ  امكوبري(
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 هر بذكريذت أميشة مرت بذماخصيذت امقصصية، كشذ أننجد اماذكع يذكّ إيشذن يضل  امعشذنيةملقذصة  (ياذت األمل)وي  قصة 

بذمرمز  بذماصريح أو ذ مشعذمجة موضوعذت مرتبطة بذماذكع، و مكمجذال واتسعًّ  يشنح امقذصّ  وغداك مكذنذ ملانفيس عن امفراغ، ذص

امرجل امشسن  مم ينابه مذمك !شرتسيدس؟"كيف يسشح مه غروك نفسه أن تاجذوزه ياذة ي  اماذكع بسيذكتهذ ام امقصة: يف  ،واإليشذء

 هو كجل غريب ي  اماذكع وهذحذول أن يشنع امسيذكة من االصطدام بذمرجل مكنه مم يساطع...  ،امذي يجاذز اماذكع تحت امجسر

 يجاذز اماذكع أمسكتيسحبن  من امسيذكة... كذنت امرؤيذ بال مالمح بال حدود ماوهة كزجذج امسيذكة امشغسول بذمدم... أكاد أن 

ع.... منعه كبريذؤه من أن ينظر مه نظرة أخيرة قبل أن يقطع تسأقطع اماذك –عذندهذ  منساخدم جسر امشاذة....:  كاعه ماشنعه

 .(11، 9001، 3امعدد)حسشى، " اماذكع

 الصحراء 

كض أ ،من األمذكن امعذمة امشفاوحة، إنهذ األكض امغذمضة (حسشى)ي  مجلة امشناوكة امصحراء ي  امقصة امقصيرة يضذء       

امفصول بأموان  وتاعذقب ،امبراقة اما  قد صبغهذ امضوء امشاعذقب بين امليل وامنهذكأكض مليئة بذمكثبذن امرملية ، امجشذل امسذحر

كمذدية بيضذء وصفراء حيث ترتسم ي  األيق كؤى يخالط ييهذ امواقع مع امخيذل وحين تريد مغذدكتهذ يإنك تواجه مسذحذت ييحشلك 

 معواصف امرملية تجر معهذ بعض اماراب كأنهذ تراقصه.تالعب األضواء واألموان إمى عذمم أخر عذمم امسراب واألحالم وتأت  ا

معراق  ا( ملقذص حةكقصة امدّ )ي  قصة  هكذا تّم تصويرهذ، امذي ال مكذن ييه ملضعفذء وامصحراء ه   ا  امشكذن امقفر امشوحش

نذ إمى ك أب  امذي طردنفسك األمذكة بذمسوء أوحت إميك ماطغى ... تسأ كر  بأن تساالحقك معنة امصحراء "أب ".." :نجم امسراج 

ظلشة امليل وتركنذ ي   مة امصحراء....حبذت امرمل ال تعرف امخيذنة بطبعهذ ، وكثبذن امرمذل كقلب أم  قد تسذمح مكنهذ ال 

تنسى...حين أكى ضعفك وهوانك تسأجشعك بهذ على حبذت امرمل ي  امشدى امشطلق ملصحراء بحضوك امقشر وضجيج بيوت 

مية.....ي  مشلكة امصحراء ال مكذن ملضعفذء....انطلقت كلبوة جريحة وه  تضشن  بادة إمى قلب األم اماعر امشانذثرة امشارا

امكسير ي  طريق طويل عبر امصحراء...انطلقت أتسرع ينير مهذ امقشر تلك امكثبذن امرملية، ينعكس امضوء امبلوكي على امشديذت 

سذحذت ، تطذكد امشبين براثن صحراء بكر.. تشد بصرهذن امايه وامضيذع امشفاوحة امشنداحة نحو امشجهول...مم يسذوكهذ أي خوف م

امششدودة واأليق امالمانذه  على أمل اموصول، ميس ثشة وجه امسشذء وبسذط مشدود من امرمل وامحصى وامزواحف واألخذديد 

ي  و، (33 ،9033 ،1امعدد  )حسشى، "ويحيح األيذع  واكتداد صدى اموحوش امضواكي ينقله امريح وصشت امبرية وامسكون...

هذك امحذمة إلظ ا ء من اماخييلبمصحراء ا جذء تاكيل يضذءنذصر تسذمم امجذتسم ملقذص امسعودي  (أغنية امحطذب األحدب)قصة 

تسعة وعلى ذامقشر بدك وطيوك امليل تصل  ي  أعذم  امجبذل. ويوق امغشذم، وي  امصحذكي امشاربة اما": امنفسية امسعيدة ملاخصية

، ومن أجسذد امنسوة امشسحوكات إمى امبحر وي  األودية، وامجنيذت ماطن شعوكهن امطويلة، وطيبنهذ، ويركن من بيوتهنتسطح 

يأتسه  ،غذدكة امفراش اعاد بعدة االحاطذبتسذحذت امرقص وامغنذء يحشلن امديوف.... وامحطذب األحدب بعد أن أعذناه زوجاه ي  م

  أن يقف ، مم تعنه حدباه اماديدة يبل أ، يصفوا حطبهم إمى جذنب حطبهيبيعه ي  امسوق قوحبذمه ميغنم أجود امحطب قبل زمالئه و

مناصبذ ي  امصحراء امقريبة ميحدد بعينيه مواقع جديدة مالحاطذب.... مم تكن امحطبذت األومى اما  جنذهذ بشرضية مه، ياوغل 

 .(39 ،9030 ،9")حسشى، امعددأكثر ي  امصحراء، ونوك امقشر امكثيف يطشئنه...
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 المغلق المكان. 2.3

ذ وبين ه، وتسعى إمى عرض امعالقة املصيقة بينامفهم وامافسير وامقراءة امنقديةتلعب األمكنة امشغلقة دوكاًّ مهشذ على مساوى      

 ، وامشجاشع وحيذة اماخصيذت االجاشذعية وامثقذيية وامسيذتسية من جهة أخرى، وه  تعبر عنشخصيذتهذ امقصصية من جهة

 ، ألنهذ خذصة بعدد محدود من األشخذصائحة امافذعل امشلشوس بين أنذتسهذ، حيث تفوح منهذ كخلجذت شخوصهذ امذين يقيشون ييهذ

ة، وتعد األمكنة امشغلقة ظذهرة مكذنية مجاشعي، صوصيذتهذ وتأثيراتهذ على شخوصهذومهذ خ، ين يقطنون ييهذ أو يارددون عليهذامذ

، واألمكنة امشغلقة ماعددة، منهذ األميفة كذمبيت األتسري اجاشذعية وأخالقية.يهذ بشذ يشلكون من عذدات ي  أشخذصهذ ويؤثرون ي تؤثر

تأوي  ومنهذ امشسليّة اما ، وثقب امبذب، ومذ ييه من حجرات خذصة، وكذا امخيشة ...ومنهذ األمكنة امشغلقة غير األميفة: كذمشساافى

من  اوقد ظهر كثيرًّ  ذن مشدة طويلة، يه  امشأوى اإلكادي مإلنسذن كذمشاله  وامشقذه .اماخصية اما  تبحث ييهذ عن األمفة واألم

 (:حسشى)هذه األمذكن امشغلقة ي  امقصة امقصيرة ي  مجلة 

 البيت 

واقفه مامشكذن األول امذي يوجد ييه اإلنسذن، يهو عذمشه اماخص  امذات ، ييه تاكاف خبذيذ نفسه، وييه يعبر عن مبيت ايعد        

أغنية امحطذب )قصة كذن ي   كشذ، إزاء مذ يحدث حومه، يهو مكذن األمفة وامحشذية، وهو محل امازاوك بين األصحذب وامجيران

وحلت جذكتهذ حومهذ وحل يوق حجرهذ قشذش جديد اباذعاه من بذئع  ،حّل امضحى ي  بيت زوجة امحطذب األحدب": (األحدب

ي  يدهذ اإلبرة وامخيوط، خيط على خيط ي  ثقب اإلبرة ماخيط منفسهذ تسرواال تهنأ به مع وحلت  األقشاة امجوال على حشذكه.

زوجهذ... انصريت امجذكات بعد أن اناهت خيذطة امسروال، وتم تعليقه على امشسشذك امشثبت ي  جداك امطين، دخل امحطذب بياه 

 (39 ،9،9030)حسشى، امعدد مهذ امجديد بسرعة..."وكيس  هب يوقه كيس يضة يوق كأتسه....يهبت زوجاه قذئشة واكتدت تسروا

ذ وامبيت  ،ييه تخيط امشرأة مبذتسهذ، وييه يازاوك األصحذب وامجيران وياسذمرونويذمبيت مسكن من امطين،  مكذن امقعيد  هوأيضًّ

ذي ال وكييقه ام تسه ، يصذك امبيت مسكنه ومأواه ، يقد أقعده عجزه ويأّ  يساطيع ماذككة اآلخرين أعشذمهمامعذجز امبذئس امذي ال

: ل  امجذهلبسشذء علسعودية م )يذئس(ي  قصة  كذن  مك ،، وميس عليه إال امصبر يهو ال يشلك غيرهيفذكقه، يبث مه شكواه وآالمه

حدي امكثير مهم، و مساعجل يذمدقذئق تعن هذت  امحزينة، امكل من حوم  آ وأظل أجار ،أغلق امبذب خلف ، وحدي .. أمكث وحدي"

ات أبواق أصو ،إمى امعشل، تصم أ ن  أصوات إغالقهم مألبواب، يعلو ضجيجهم ي  امصبذح امكل  اهب إمى امحيذةأنذ يقدت وقا ، 

إنه  ؟هذا امبذب امجذثم ي  أقصى امغريةمذ ا يشثل  :تسيذكاتهم امعجلى، وأظل قذبعذ ي  ككن  امبعيد، أظل وحدي ي  امشكذن أتسأل

حد امفذصل بين امشوت وامحيذة... ي  امصبذح وتسط امصذمة امكبرى أكقب تحركذتهم ...اتساعدادهم التساقبذل هذا اميوم امجديد يشثل ام

، ومذ ه  إال محظذت حاى يخلو امبيت تشذمذ إال من  ..... أنسحب بهدوء وضجر وتسط اناغذمهم وتسط  هذبهم وإيذبهم...وينسون  

 .. ميس ألن امصبر يضيلة بل ألنن  ال أملك تسواه،نذ اآلن أجيد ين االناظذك وامصبرناظر يأوأ إمى غريا . إمى ككن  امحزين..

، ومن امواضح أّن امقذصة امسعودية بسشذء امجذهل اتساخدمت يضذء )امبيت( (99، 9)حسشى، امعددألن امحرمذن علشن  إيذه.."

امبيت أحد أهم  يضذءو وميس مه عشل يشذكتسه ي  امشجاشع. كل قذبع ي  امبيت،ب تحيطملاعبير عن امحذمة امنفسية امشزكية اما  

امفضذءات اما  يهام بهذ امقذص اهاشذمذ خذصذ مشذ ياشيز به من أهشية خذصة على امصعيد امنفس  وبشذ تثيره عشلية اماذكر من 

 ،نكسجذكت اما  صميلى األتسشري تاحدث امقذصة عن امغرية  امسعودية ( ملقذصةانكسذك)  قصة يفأحذتسيس وماذعر، 
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 ي  مسفل ا امطذبق ي   وه امعلوي امطذبق ي  نذيذت  من أتأملهذ وأنذ" :حيث اتساحذل امبيت إمى موت ملحريذت مدى  وي اإلعذقة 

  ويأت .....امسلم من اقاربت حاى امشاحر  بذمكرتس  خرجت ..تسجنى بل حجرت  من امخروج أتساطيع ميان  ....امشقذبلة امعشذكة

 (.93، 9030، 3امعدد" )حسشى، مغريا  يأعود امحكذية منى وتضيع امصبذح

 المقهى 

سلية وشغل اماأو  ماشضية وقت مالتساراحة اماخصيذترتذدهذ ت، غلقةي  امقصة امقصيرة من األمذكن امعذمة امش (امشقهىيضذء )    

مجلة   امشناوكة يماحدث ي  األموك امعذمة، وقد كثر دوكان هذا امشكذن ي  امقصة امقصيرة ي  ا، كشذ أنهذ مكذن ملاعذكف وامفراغ

 ن إميهذ ملانفيس عشذومن هشوم وأوجذع تجعلهم يلجؤامعربية ة امشجاشعذت يومعل ي   مك إشذكة إمى مذ يعاري غذمب ،(حسشى)

 غلب تسذكي امنعذس ينذم": امدين تسبذه  مح مسوكي حسين ( ملقذص اكائحة امخدك امثقيل)ومن  مك مذ جذء ي  قصة  ،بداخلهم

ت كدهة اماأل مذ أن كمق األكيكة امعايقة ي  ككن امشقهى امذي بدأ يلفظ زبذئنه حاى جلس عليهذ.. على األكيكة ي  آخر امشقهى..

إمى امكوخ امشوجود تحت ينداح امجشيع بسرعة ي  اماواكع امشظلشة اما  تافرع عن امشقهى...امطريق ...امشحل بجسد امزوجة

كم يرتذح مبالط امشقهى امذي هو أكحم على  حذكات واألزقة امضيقة..امسلم يخارق امسذحة امرئيسية واماذكع امعريض ويشر بذم

يضيق امشسكن وبعده، وكثرة امهشوم، (، 19، 9033، 3)حسشى، امعدد"أقدامه من أكصفة امشدينة امشزدحشة بذمشطبذت وامحفر...

وامشقهى هو  مك امشكذن امذي يلجأ إميه  ييهذ.يأوي إميهذ ملجلوس م امشدينة وتسوء طرقهذ، كل  مك جعله يهوى امشقهى ووشدة ازدحذ

رى ن عبد امبذق  يوتسف من تسوكيذ، ( ملقذصكّواد امقذعة)، يف  قصة ياهم ي  األمذكن امثقذيية امعذمةامنذس عندمذ ال يجدون بغ

دد محظ بعض كواد امقذعة أن ع" امصراع بين كّواد امقذعة امذين ياذككون ي  امشنذشط امثقذيية اما  تدوك ييهذ وبين امشقهى:

امحضوك ياضذءل...مضى امسيد عذكف مع صديقين مه باشهل نحو قلب امشدينة....قذعانذ مكيفة ومغرية ملجلوس ييهذ...امقذعة ال 

وك شخص غريب إمى قذعانذ....هؤالء امذين بذتوا يفضلون امشقهى على امقذعة...كأنه ميس من أبنذء تقبض اشاراكذ.....نذكر حض

يااري م بدل امقذعة...كذن صذحب امشقهى يفذوض جذكه هذه امقذعة مفاوحة ملجشيع...إقنذع  ا  امرجل ميجلس ي  امشقهى.. امبلدة..

يقدم مصرويك...مك ضيذية مجذنية ي  مقهذي....كذن عذكف يراقب امرجل  دخل هذه امشكابة ال ويجعلهذ توتسعة ملشقهى.. مكاباه..

 "مياأكد بأنه موجود ي  امشقهى.....حضوك  ا  امرجل ي  امشقهى....بدأت األقدام تخف من امشقهى....بدأت امقذعة تساعيد حيوياهذ..

راع امكذئن بين امحق وامبذطل إمى قيذم وكأن امصراع بين كواد امقذعة وامشقهى هو هذا امص(، 19، 9039، 1)حسشى، امعدد

ا، ومذا صذكت ملجأ مكل خذكج عن امنظم وامقوانين، يف  قصة وامشقهى هو  ا  امشكذن امذي ال يغلق أبوابه إال نذدكًّ  امسذعة.

، وابه هذا امصبذحأبانابه تسعيد إمى صوت من امنذحية امغربية ملحديقة، إنه أول مقهى يفاح "ملقذصة امشغربية نذدية بلكرش: ( عراء)

نفسه  انكشش على، " تحسس تسعيد تسذعاه اميذبذنية، إنهذ امرابعة صبذحذامداك امبيضذء" أو "وادي زممكل من تقذف به حذيالت "

وأمذم امواجهة امزجذجية ... ، امكراتس  يذكغة إال من تسذئق شذحنة يغذمب امنعذس، وهو يرشف من كأس امقهوةواتجه صوب امشقهى

، 9039، 1" )حسشى، امعدد، ثم دخال امشقهى وأعينهم تشسح كل ش ء..ذكة امرونو امبيضذء، نزل منهذ شرطيذنتسي ملشقهى وقفت

أو مكذن نصف مفاوح  ،ويشكن امقول إن امشقهى مكذن نصف مغلق، و مك ألنه يحشل ي  تكوينه شيئذ من خذصية امبيت(. 91

 ث يساقبل جشيع امنذس دون اتساثنذء.بسبب كثرة كّواده، يهو يحشل شيئذ من خذصية اماذكع، حي
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 معالجة المكان فنيًّّا. 4

تسيلة و هبوصف ،يكاسب امشكذن أهشية خذصة ي  أعشذل امقذّص، و مك باوظيفه كعذمل من عوامل بنذء اماخصية وتاكيلهذ     

ويرية، ذ من امنذحية اماصي  غذمبية قصصه يبدو أكثر وضوحًّ  مه امقذصّ ف على امعذمم امخذكج ، مكن عذمم امواقع امذي يقدّ ملاعرّ 

 ألنّ  ؛ذ من حيث اإليهذم بذمواقع عن امعذمم امخيذم  امذي تدوك ييه أحداث قصصهذ من امنذحية امعذطفية، وأكثر نجذحًّ وأكثر كتسوخًّ 

 ييه، مع إمكذنية اماحر  ي  امشكذن أو تقعن امشالئم محركة شخصيذته، واألحداث اما  ذامقذّص ي  قصصه يحذول أن يخلق امشك

 تحاوي مضذمين عدة، و مك من خالل انعكذتسه على حيث ياخذ أشكذالًّ  ، ي  امبنذء امقصصامشكذن عنصراًّ يذعالًّ  ويعدّ  مغذدكته.

أو اماعوك بذألمن وامطشأنينة أو  امعشل امقصص ، ويعكس امشكذن مذ يدوك بخذطر اماخصيذت من أحذتسيس مفرحة أو محزنة،

 امخوف وامقلق.

م، 3113)بوكنوف، وأوميف، ذ "علة وجود األثر"س امشكذن أحيذنًّ قد يؤتسّ  :بوجود امشكذن  اته، أي ن غذمبذًّ ووجود امقصة مرته      

ذّص ملق (جذمع امعاري)شثالًّ ي  قصة يإ  تأخذ امقصة انسجذمهذ من االكتبذط املصيق بين امحدث امقصص  وامشكذن،  ،(19

قذّص األضواء يسلط ييه امحيث تبادئ امقصة بشطلع وصف   ؛بنذء امقصةي  امشكذن امبؤكة امضروكية  يعدّ امشصري )يكري داود( 

ّشذن، ياعلق كل منهشذ بجداك حجرة ماوتسطة االتسذع، شذهقة االكتفذع، : "خشسة عار حّشذمذًّ كبيراًّ، ودُ على تفصيالت امشكذن

)حسشى، ...."ا ملشذءثين صنبوكًّ تفصلهم طرقة بعرض مارين عن ميضذءة ملوضوء على هيئة مساطيل يقد أحد أضالعه، تحوي ثال

امشالق   غذمكومعّل أهم مذ يلفت امنظر اتساخدام امكذتب امافذصيل امدقيقة اما  تصف امشكذن امقصص  من داخله، وإ ،(19، 9امعدد 

ذ  .بصدق مذ يقول امكذتب عن واقعية عذمشه امقصص  إمى اموموج إمى عذمم امقصة مقانعًّ

 ،ن بذق  عنذصر امعشل امقصص عذ باقديم صوكة دقيقة عن امشكذن كجزء ال ياجزأ يًّ امقذص ي  معذمجة امشكذن ينّ  ويهامّ       

امشافذعل مع  عشق ملشكذنمن خالل عدد من امدالالت امشكذنية اما  تضف  امحيوية وام ،ذ ي  نفس امشالق ذ عشيقًّ ا جشذميًّ ويشنحه تأثيرًّ 

لى ع اماعبير عن امشضذمين اما  يريد تحقيقهذ وتعشيق "تسطوة امشكذن"إمى ذه امدالالت من خالل هامقذّص ويسعى ، اماخصيذت

ألنه "يشنح أحداثه اماأثير امجشذم   ؛حاى يصعب على امقذكئ يصله من امنص امقصص  ،(99، 3113، 3)حذيظ، عدد  امقصة

إبراهيم محشد امنشلة امقذّص امسعودي وقد أجذد  ،(93م، 3111)نعشذن، من خالل عدد من امدالالت امشكذنية امنفسية واالجاشذعية"

شقبرة يقول: "هنذ ي  هذه امحيث  (،ال حيذة م  معهذ) اهي  قص تعشيق تسطوة امشكذن من خالل امانقّل امسلس بين عدة أمكنة مانوعة

لفية من شرتبة امخوهو واقف ي  ام ،...كذن ابن  يادو بأناودة امصبذح اما  تسيلقيهذ ي  طذبوك امصبذحيصبح امضعف عدالًّ 

 ... كذن صوتة  بذب امشدكتسة وقبل أن أصل إمى نهذية اماذكع تسشعت صوته يناد بذألناودوبعد أن دخل من دياّ  .تسيذكت .

وبسرعة  ،نقله إمى امشساافى امقريب...ككضت كذمشجنون إمى تسيذكت  وتمّ  ،ض مدهس تسيذكةابن  تعرّ  امشدير امذي يخبرن  بأنّ 

مصغير دخلت امغرية ماصطدم نظرات  بجسده ا هنذ  ي  غرية اإلتسعذف امشقذبلة مالتساقبذل... ت امشساافى..مم أعادهذ من قبل وصل

عد داكي مم ت ن  أيقت ألكى نفس  على تسرير قشذشه أبيض...مم أشعر با ء تسوى أنّ  ى بذمقشذش األبيض امشلطخ بذمدمذء...مغطّ 

ن حي"تسذيرت وقذمت م  عند بوابة امشغذدكة ي  امشطذك:  رياهذ..حاى امخذدمة انزوت ي  غ تحوي تسوى امصشت وامنظرات...

 يحيل نظره إمى بذب غرية أمعذب ومن ثمّ  ،كل منذ ينظر إمى اآلخر كذن امصشت ياق جدكان بيانذ برتذبة... ..."يعود محشد تسأعود

ى، حسش) !نجد أي أثر من آثذك وجود محشدوحين عدنذ إمى امداك مم  ي  األيذم األومى مويذته تسكنت زوجا  ي  داك أهلهذ... محشد...

  .(33، 30، 1عدد
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 –داكه  –ذك امشط –امشساافى  –امسيذكة  –امشدكتسة  –امسيذكة  –يقد تنقل امقذّص ي  أتسلوب كشيق بين يضذءات عدة: )امشقبرة 

حاى امخذدمة انزوت امخذدمة )داك أهل زوجاه(، كشذ أجذل قلشه ميانقل ي  امشكذن امواحد حيث ومج عند امحديث عن داكه إمى غرية 

غرية اإلتسعذف امشقذبلة (، كشذ تنقل ي  امشساافى من )غرية أمعذب محشد......(، وغرية ابنه  ات األثر امشحزن )ي  غرياهذ

..( إمى غرية أخرى كأى نفسه ييهذ بعد أن أيذق من هول امصدمة، كل هذه امفضذءات وظفهذ امقذص ماحقيق وحدة األثر مالتساقبذل

 نطبذع وتركيز اماعوك مدى امشالق  بجّره إمى مفردات مكذنية تجعله يعيش امحدث وياشذهى مع امسرد.واال

ذ يضف  عليه "بعض امشكونذت امشكذنية صيذغة جشذمية ذ أم أميفًّ ذ، موحاًّ ذ أم مفاوحًّ امشكذن تسواء أكذن مغلقًّ  ويخاذك امقذصّ         

د رويار  حرية إناذء امشكونذت األخرى مشسذحة امشكذن ويضذئه وخيذل امشالق ، وعن طريق امسّ  ،ملوصول إمى غذيذته امشحددة

ا ذ ي  مكذن مذ، ومهذاماخوص ياحركون دائشًّ  خوص ضشن امشكذن، ألنّ ك حركة اماّ خيذل امشالق ، و مك حين يصوّ  ى امقذصّ يغذّ 

ياير و ،(91م، 3111)مطر، تسة وامشساشدة من امطبيعة"امشكذن بعض امشكونذت، وتنظيشهذ يؤخذ من تنظيم امعنذصر امشحسو

ى مجرى ، وه  تضف  قدكتهذ ملاأثير علمكونذته، وأنهذ تسادع  بعضهذ بعضذإمى امشكذن ويساخدم  (ياذت األمل)امقذص ي  قصة 

امسيذكة إال بذدعذء " ... كلشذ أكاد امهروب من حواك يدوك داخل امسيذكة...كيف نهرب مشن نجاشع معه ي   امحدث حيث يقول:

، 3، امعدد)حسشى اذكع بسيذكتهذ امشرتسيدس؟االتساشذع ما ء مهم ي  امشذيذع؟ كيف يسشح مه غروك نفسه أن تاجذوزه ياذة ي  ام

 ،ك األحداث ومنظوك اماخصيذت ملشكذنمن خالل تطوّ  ،يعيش األمكنة ي  حيذته، ويعيد خلقهذ ي  قصصه وامقذصّ  (.11، 9001

اقت : "هنذ  خلف تلك امجبذل يشكث وطن ... اشيقول امقذصملنشلة ه وامافذعل معه. يف  قصة "بنذت غربا " وكيفية اإلحسذس ب

: امحشد هلل على امسالمة... عدت إمى وطن  من أكض دم  أكض مطذك بلدي مم يقل م  أحدت قئإمى حذكتنذ امضيقة... وحين وط

يهو يعيش ي  تلك األمكنة، ويشر عليه كثير من مثل تلك األحداث،  (31، 3)حسشى، عددامغربة ألجد وطن  يحاضن امغربة..."

يظهر كؤياه امفلسفية ملشكذن من خالل تعددية امشاذعر واألحذتسيس واأليكذك  وامقذصّ  اما  تاعر صذحبهذ بذمشراكة واألتسى.

فاه. ذ من خالل كؤية امقذص ويلسا جشذميًّ ذ وتأثيرًّ ومذ يثيره ي  نفوس اماخصيذت، يذمشكذن يكاسب عشقًّ  ،امشاوامدة ضشن امشكذن

ل من خالل اماخصيذت وأحداثهذ ييه، كشذ يعكس وجهة نظر امقذص، وكؤياه امشساقبلية وامحذضرة، وهذا ويضذء امشكذن يااكّ 

 ءًّ و ميس بنذ، يهملقذصّ يقودنذ إمى االعاقذد بأن امشكذن شأنه شأن أي عنصر من عنذصر امبنذء امفن ، ياجدد عبر امششذكتسة امواعية 

ونوايذ، بل هو كيذن من امفعل امشغير وامشحاوي على  وأتسجيهذ من غرف ا محدد امشسذحة، وال تركيبًّ زًّ ذ، وال حي  ذ مرئيًّّ خذكجيًّّ 

تذكيخ مذ، وامشضخشة أبعذده باواكيخ امضوء وامظلشة. ويحاذج مثل هذا امشكذن إمى حيز مذدي ياضح عبر، وينشو ييه، وإال 

 (.1، 3111)امنصير،  حة ملفعل، يذمشكذن ي  امفن اخايذك، واالخايذك مغة ومعنى ويكرة ومقصدأصبحت كل امبيوت أمكنة صذم

 المكان بين الواقع والمتخيل. 5

امشكذن امذي يعذمجه امكذتب ي  امقصة امقصيرة قد يكون مه وجود حقيق  على تسطح امشعشوكة، يلهم امقذّص بذتسادعذء تفصيالته،    

حيل إمى امواقع ي ي  حين أنّ  ،ذيًّّ ذ مذده ناذج يكري بذمدكجة األومى، وميس ناذجًّ نّ إ"بنذء  هن ، أي  ل هو:وامشاخيّ وقد يكون ماخيَّالًّ، 

ر عن واقع، وامواقع: هو عبذكة عن شبكة من امعالقذت امشذدية: إنسذنية، األدب ينطلق من واقع ويعبّ   اته، ويشكن امقول بأنّ 

خر، أي عشل ين  هو ناذج خيذل مبدع، مكن هذا امخيذل يخالف من ينذن آل ية، وأنّ اجاشذعية، حضذكية، ثقذيية، اقاصذدية، تسيذتس

خر، حيث يكون امخيذل مدى امكذتب امقصص  أقرب إمى امواقع بذمنسبة إمى األجنذس األدبية األخرى، يذمشذدة آمى إومن نوع أدب  

  .(11، 9009)خشري، "امقصصية تاجذك ي  امواقع وامحيذة اإلنسذنية
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مكن  ،امشكذن ننفسه امعالقذت االجاشذعية وامثقذيية امشابذدمة بين اإلنسذن ومجاشعه، واكتبذط هذه امعالقذت بشكوّ  ب امقذصّ ويساوع

وأحداثه  يهو ال ينقل شخوصه ،كذء امكذتب امقصص  على نقل امواقع امذي يعياه أو يعريه ي  مذدته امقصصيةاتّ من رغم على ام

يهو ال يقصد اتساعذدة امحقيقة كشذ ه  ي  امواقع التساحذمة  مك، يذمحقيقة ي   هن  ،حداث كشذ هووامشكذن امذي تدوك ييه هذه األ

إيجذد أعراف جديدة تساطيع أن تحدث بصوكة أيضل إيهذمذ هو ، ومذ يرمون إميه ا أصالًّ ذ موجودًّ امفنذن ش ء يُخلق، وميس شيئًّ 

، 3119عبذس، ) وامعذمم امواقع  نفسهامقصص  رمزية ملعذمم امواقع  عن طريق تضييق اماقة بين امشحذكذة وام ،بذمحيذة امواقعية

ذ من خالل اإليهذم بواقعياه، وإقنذع امشالق   (.33 ويساشد امشكذن ي  امقصة امقصيرة امشناوكة ي  مجلة حسشى جشذميذته أيضًّ

بضروكته، مع تر  مسذحة يساكشل امشالق  عبرهذ نسج بقية امخيوط امشاقطعة وغير امشكاشلة، ويبن  ي  مخيلاه مذمم يكاشل بنذؤه، 

نقل  كذء امكذتب امقصص  علىاتّ من رغم وعلى امأم آتيذ عبر امشاخيل امذهن  ملقذص،  ،اقع امشعذشا عن اموتسواء أكذن امبنذء معبرًّ 

يهو  ،يهو ال ينقل شخوصه وأحداثه وامشكذن امذي تدوك ييه هذه األحداث كشذ هو ،امواقع امذي يعياه أو يعريه ي  مذدته امقصصية

، ومذ أصالًّ  اذ موجودًّ ش ء يُخلق، وميس شيئًّ  امقذصّ  مك، يذمحقيقة ي   هن ال يقصد اتساعذدة امحقيقة كشذ ه  ي  امواقع التساحذمة 

شحذكذة عن طريق تضييق اماقة بين ام ،إيجذد أعراف جديدة تساطيع أن تحدث بصوكة أيضل إيهذمذ بذمحيذة امواقعيةهو يرمون إميه 

ذول من ل مقذكب ملواقع امشعيش، ويحلق عذمم ماخيّ ويسعى امقذّص إمى خ. وامعذمم امواقع  نفسهامقصص  وامرمزية ملعذمم امواقع  

مذي ا ألن تعيين امشكذن؛ خالل عشله صيذغة امواقع صيذغة جديدة، مذمك يشنح األمكنة أتسشذء حقيقية معروية ي  امواقع امخذكج 

امواليذت ف )املطي تخيّرت امقذّصة نذمين عبد (حب ودموع)ي  قصة يشثالًّ ، اهيحاضن امحدث امقصص  يعشل على اإليهذم بواقعي

ا االنطبذع بواقعياهذ امشاحدة األمريكية ذ ملقص، كشذ قّدم علوان امسهيش  قصاه )امشاسومون يكابون( على أكض بذكيس مؤكدًّ ( مسرحًّ

من خالل امسير ي  "شذكع اماذنزميزيه"، وكذمك يعل محشد معاصم ي  بنذء قصاه )تسيشفونية امنواكس( عندمذ نّص على  كر 

، واتساعذن إبراهيم امنشلة بشدينة )امريذض( إلدخذل امشالق  إمى يضذء حضري ماسع: "ككبت تسيذكت   )ديسدمونذ(اتسم امشقهى 

 .وتسط مدينة امريذض..." ي بعدمذ يكرت كثيرا ي  قراكي األخير...اتجهت إمى  مك امشبنى امقذبع 

 :وصف المكان. 6

 أنماط وصف المكان. 1.6

لشكذن ي  امقصص امقصيرة امشناوكة ي  مجلة حسشى من حيث عالقاه بذمسرد إمى: مأتبعه امقذّص امذي وصف اميشكن تقسيم      

ى من خالل جشلة مهيشنة قصيرة ال تحاوي إال على بعض اموصف امشوجز امبسيط، واآلخر امشفّصل امشرّكب، أّمذ األول: ييُعطَ 

طيع من اموصف ال يسا األجزاء وامصفذت، وهذا امنشط بعض اماراكيب اموصفية امصغرى، ويكون  مك حين يام االتساغنذء عن

ا مطبيعة امسرد ي  امقصة امقصيرة امشاّسشة بذالكانذز ذمجذوزة دالماه امشسخر مهذ من قبل امس ذا امنشط نجد هواإليجذز كد، ونظرًّ

ا مدى قصذص )حسشى(، حيث يكافى امقذّص بصفة وحيدة ملشكذن، اموصف شن يصفاين على األكثر، بأو  من اموصف مساخدم كثيرًّ

)حسشى، "األيق امبعيدو"، (39، 1")حسشى، امعددامداك امشوحاة: "ي  قصة )ال حيذة م  معهذ( إلبراهيم امنشلة واحدةامقصير بكلشة 

 )امسذبق("صف امشخدات امشاراصة"من اموصف بكلشاين: ومطذكق امشرزوق ، ي  قصة )مسذكب امنشل(  (31، 9001، 3امعدد

 ي  قصة )امرحيل( مفيصل امزوايدي، (91، 9001، 3امعدد)حسشى، "امنذيذة امخابية امزكقذءو"، )مسذكب امنشل( ي  قصة

( 91، 9)حسشى، امعدد "صينية امقش امشزككاةو"، مسهذم امدهيم ي  قصة )آن(( 31، 9)حسشى، امعدد"طذومة نصف مساديرةو"

 ...إمخ.ي  قصة )عاب آت( مسشير أحشد اماريف
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امثذن  )اموصف امشفّصل امشرّكب(، وهو امذي ينصّب على امشوصوف امذي يناش  إميه امسرد امروائ ، ويكون هذا امنشط وأّمذ      

ا، إمذ بذالناقذل من امشوصوف إمى أجزائه ومكونذته، أو بذالناقذل إمى امشحيط امضذم مهذا امشوصوف أو  اموصف مركبًّذ أو معقدًّ

( 31، 9001، 3امعدد)حسشى، "دينوه تحت طلحة ضخشة  ات جذع داكن ضخم كثير امثقوب... إنهّم"امشضشوم ضشنه، من مثل: 

ي  قصة  (11، 9001، 3امعدد)حسشى، "يّة من امشاجر تنوء بهذ امروائح...أكيف قصوهكذا وجدتن  بين ، "ي  )مسذكب امرمل(

ذ و، )عذمل إناذج( معل  محشود امشجنون  د . وق(امسذبق")على امخط امدائري امجنوب ... كلشذ مركت بشسجد محطة اموقود"أيضًّ

ا، مثل مذ قذمت عليه قصة  يكون امشكذن امواحد هو محوك امسرد ومن ثّم يإّن امقّص مرتبط بافصيالت أكثر تاعبًّذ وتركيبًّذ وتعقيدًّ

ذء ي  قصة )ش ء مم ا مذ يام اموصف بذألكقذم مثلشذ ج)جذمع امعاري(، وغذمبًّذ مذ يكون اموصف بكلشذت مثلشذ  كرنذ، ونذدكًّ 

 .(31، 9001، 3امعدد)حسشى،  "991: "عندمذ دخلت علينذ  ا  امشسذء بذمغرية كقم مشحشد معاصم يكاب(

 تقنيات وصف المكان. 2.6

ثشة تقنياذن معاشدتذن ملوصف ي  امعشل امقصص : إحداهشذ تقنية االتساقصذء، واألخرى تقنية االناقذء، وألّن امقصة امقصيرة     

طذبعهذ امخذص امذي تاشيز به عن امرواية، حيث إّن األومى تقوم على محظة مكثفة، بخالف امثذنية  ات امطذبع امزمن  امششاد، مهذ 

ذ كثيرة مالتساقصذء ي  اموصف، وإنشذ امسبيل إمى  مك هو تقنية االناقذء، اما  تعاشد على  يإّن امقصة امقصيرة ال تشنح امقذص يرصًّ

، 3119)محفوظ، اء وامصفذت امشحدودة من بين أجزاء وصفذت اما ء امشوصوف امشاسشة بذماعددية""اناقذء جشلة من األجز

مدى امشالق ،  مك أنهذ "تكسر عشود امسرد: يال تقول امشعنى ي  تفذصيله واخاالف  طويالًّ  ا. وامحقيقة أّن ملقصة امقصيرة امادادًّ (90

ذ" ا ييهذ غذئبًّذ معًّ اماشري، )حذالته، وإنشذ تكاف  بذإلشذكة إميه يحسب، أو تسحبه من صشاه، وتجريه ي  أكضهذ ملافًّّذ بأمفذظهذ حذضرًّ

ذ ي  يعل تأويلهذ، وإ  توكطه ترتق  به من حيز االنفعذل بهذ ، "وبين حضوك امشعنى وغيذبه، توّكط امقصة قذكئه(91هـ، 3311

وميس من طبيعة امقصة امقصيرة وال من وظيفاهذ امانويع من أيضياهذ وشخوصهذ وأحداثهذ؛  .)امسذبق، نفسه(إمى حيز امفذعلية ييهذ"

كاتسشة  نهذ تبذغت اما ء مانصب عليه،ألنهذ بذمكذد تلشلم حكذياهذ، يذمسرد ييهذ مكانز، وامحك  موجز، وامفضذء مقاضب، " مك أ

منه امداّل ييه، من ملشح وقول وحركة ويضذء، وي  خالل انصبذبهذ تعد بذمشعنى وال تاحشل وزك امويذء به؛ ألنهذ ال تريد أن تاعدى 

  لق معذنيه يعلى حرمة امقذكئ ي  أن ياخير من وعودهذ مذ يحقق أيق اناظذكاته منهذ، وال تباغ  مه أن يحرم من مذة امخلق: خ

وعن وظذئف وصف امشكذن، يذموصف يساخدم مخلق إيقذع امسرد، ومع هذا يإّن وظذئف  .)امسذبق(مؤازكة مع معذن  امكذتب"

اموصف يشكن كدهذ إمى ثالثة: اموظيفة امافسيرية:  مك أن مظذهر امحيذة امخذكجية من مدن ومنذزل وأثذث وأدوات ومالبس تذكر 

صية امنفسية، وتاير إمى مزاجهذ وطبعهذ. واموظيفة اإليهذمية: حين يعشل امقذص على إدخذل امعذمم ألنهذ تكاف عن حيذة اماخ

ذ بأنه يعيش ي  عذمم امواقع ال عذمم امخيذل قذتسم، ) امخذكج  بافذصيله امصغيرة ي  عذمم امرواية اماخييل  يعط  امقذكئ انطبذعًّ

3119 ،330 ،333). 

 القصصي المكان تشكيلفي بيئة القاّص وأثرها . 7

 مذي يخلقها ذته على امعشل امقصص ي  بنذء امشكذن وإضفذء جشذميّ  واضحتأثير  كنفهذامواقعية اما  يحيذ امقذّص ي  ملبيئة       

من و ،األحداث كمن خالل تطوّ  اهي  قصوتاكيلهذ يعيد خلقهذ يإنه ، حقيقةًّ  يعيش األمكنة ي  حيذتهإ ا كذن  كذتب امقصة، يامقذصّ 

ص مقصاوجود ماعشق ي  مثالًّ وقد كذن ملبيئة امصحراوية  .وكيفية اإلحسذس به وامافذعل معه ،منظوك اماخصيذت ملشكذنخالل 

 تعّشق امقذص ي  تنذول هذه امبيئة بشخالف مفرداتهذ وتفصيالتهذ؛، وقد امشناوك ي  )حسشى( ةامسعودي امقصيرة
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تضشنت امعديد من األمكنة امبرية، اما   قد امقصةنجد ، مثالًّ  امشرزوق قصة )مسذكب امرمل( ملقذص امسعودي طذكق ف  ي 

ذ اتكأ على امشكذن    ي  تحقيق األثر االتساقطذبامصحراوي أضذيت على امسرد دالالت كمزية معبرة، بل إّن عنوان امقصة أيضًّ

، وأثنذء امقصة تاواكد األمكنة امشفاوحة  ات امعشق امدالم  امشعبر عن األمل، واناراح امصدك، )مسذكب امرمل( مدى امشالق 

ذتهذ محاويعنذصرهذ وب (امخيشة)كشذ كذنت  (،األيق، امصحراء، امطلحة، اموادي، امبير)وامحرية، واماأمل واالنطالق...إمخ، مثل: 

ا"، "توغلت (90، 31، 9001 ،3امعدد)حسشى،  امشانوعة أيقونة ملسرد ي  هذه امقصة  ي : "حذية األيق امبعيد خلف امخيشة تحديدًّ

امجذنب امقريب من امصحراء أمذمه.. داخل امخيشة يقع كجل تسبعين "، "كذن يشر بذمقرب من امخيذم  ي غبش األيق امشزكق"، "

عشى امذي غيبه امشوت يشاى مصذدية"، "إنهم دينوه تحت طلحة ضخشة  ات جذع داكن ضخم كثير امثقوب"، "كأى جّده األ

داخل امخيشة بخطى واهنة"، "تسذك حاى وصل إمى امعشود األوتسط ملخيشة، يذنكسر بحدة على طرف كواق امخيشة"، "يعرف 

ذ تلك املحظذت األومى اما  خطذهذ  قلب تلك امخيشة امكبيرة"، "صف امشخدات امشاراصة.. مصق امقذئم امخلف  ملخيشة"،  ي تشذمًّ

من  مكذنه بذمقرب ي نين مفرط تجذه تلك امخيشة امقذبعة ي  كمل وادي )امخاذبة("، "تحلقت امعذئلة حول جدي "تديعه إمى ح

امخيشة كعذدتهم كل مسذء"، "وكاء امخيذم كذن صوت ثغذء امنعذج"، "أم  كذنت تلوب امخيشة بخطى تسريعة وماوترة"، "كنت 

"شذف بنت عند امبير تروى قرباهذ"، "امفذنوس امشعلق على امعشود امذي أتشنى مو أن ي  خيذم جدي كهربذء تبدد هذه امظلشة"، 

ا شحيحذ"، كذن يفكر ي  تلك املحظذت اما  تسحرته  ات كبيع بعيد   ة(".وادي )امخاذب ي أككى على قذئم امخيشة ينز ضوءًّ

نجد أن امقصة امنسوية يغلب عليهذ اتساخدام األمذكن امخذصة  (حسشى)ي  امقصص امقصيرة امسعودية امشناوكة ي  مجلة و      

امشغلقة )غرية/ حجرة/ شقة/ تسرير... إمخ(، وهذا واضح ي  أكثر امقصص امشناوكة ي  حسشى، ي  حين يغلب على امقصة 

وكد امشكذن )حجرة( مضذيًّذ إمى ضشير  حيثامرجذمية األمذكن امشفاوحة )امشدينة/اماذكع/ امح / امفندق/ امبر/ امصحراء...إمخ(، 

، ووكدت (1، 9001، 3امعدد)حسشى،  ( ثالث مراتششعاذن منوكاامغذئب امشؤنث )حجرتهذ( مدى امعنود امبلوي ي  قصاهذ )

، 9001، 3امعدد)حسشى،  (ميس على تلك امصوكة) ويذء امطيب( أكثر من مرة ي  قصة غرية نوم /غرف شقا  األمكنة: )شقا /

، ووكدت (، 99 ،9030 ،9)حسشى، امعدد وتراوح امشكذن بين )امبيت وغريا ( ي  قصة بسشذء امجذهل )يذئس(، (91، 91

وعلى (، 10، 9)حسشى، امعدد )مواء قطة جذئعة( نذدية امفوازمفردات )تسريري/تسلة مهشالت /حجرت  امبذكدة/منزم ( ي  قصة 

إال أّن امغذمب األعم ي  بنذء تلك امقصص هو بنذء  ، كوكيةامرغم من كون بعض اماخصيذت ي  امقصص امنسوي امسعودي 

امشغلقة امخذصة، أو األكثر خصوصية، وهذا مرده إمى طبيعة امبيئة امشحيطة اما  تومى امشرأة عنذية خذصة  نكذامقّص على األم

سه ال فصيالتهذ، وه  ي  اموقت نفي  اماسار وامخصوصية، إّن هذه األمكنة ه  عذمم امشرأة امسعودية ومشلكاهذ اما  تجيد تذكر ت

امسعودية يرة امقصأمذ امقصة  تشيل إمى اتسادعذء األمذكن امشفاوحة اما  ال تاعذيش ييهذ، و مك هو األدب، يذألديب حاشذ ابن بيئاه.

ة ومن نشذ ج امقص (، ال تسيشذ امبعيدةوامشدن ،وامصحراء ،وامح  ،اماذكع)يإّن أمذكنهذ امشفضلة امشناوكة ي  )حسشى( امذكوكية 

هذه ه  امشرة " :(بذكيسمدينة )، وييهذ يجعل امكذتب بيئة امقّص معلوان امسهيش  (امشاسومون يكابونامسعودية امذكوكية قصة )

ة ي  زاوية هل ترى تلك امبقذم ل كأياه ي  حيذت ....ذ ألغرب تسوّ يندق  امشاواضع تسيكون طريقًّ  األومى اما  أزوك ييهذ بذكيس...

بقذمة ي  هت إمى اماتجّ  عندمذ انسللت من بذب امفندق تنفست امصعداء.... ....(اماذنزميزيه)ذ إمى شذكع جهًّ بدأت أتسير ماّ  اماذكع؟

ة تسيذكة األجر  هبت إمى امبقذمة ي  زاوية اماذكع.... جلسنذ ي  زاوية قصية من  مك امشطعم... امزاوية امشقذبلة من اماذكع...

 .(91، 1)حسشى، امعدد .تركت امقصذصذت امثالث تاوتسط تسرير  مك امفندق امشاواضع فندق....تناظرن  أمذم بذب ام
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 :الدراسةنتائج الخاتمة و. 8

 تّوصل امبذحثذن إمى عدد من االتساناذجذت، يذكران منهذ مذ يل :هذه امدكاتسة من خالل 

امصذدكة عن امنذدي األدب  بشنطقة تبو  مم تكن قذصرة على قصذص  (حسشى)أّن امقصص امقصيرة امشناوكة ي  مجلة  -

اخاالف  على امقّصذص امعرب منمعدد أبوابهذ مانار امشجلة ، وإنشذ ياحت حسبمن تبو  أو امششلكة امعربية امسعودية 

ت مهذ خصذئصه اما  أيرد، إال أّن امناذج امشناوك من امقصص امقصيرة امسعودية هو األكثر، ومن ثّم كذنت مه جنسيذتهم

 بعض ناذئج امبحث.

يسعى نًّذ أحيذو ملقصة بداية من امعنوان،س امشكذن قد يؤتسّ امشكذن ينيًّّذ مدي قصذص مجلة حسشى، يحينًّذ  ذتتنوعت معذمج -

 حاى يصعب على امقذكئ يصله من امنص ،تعشيق تسطوة امشكذن على امقصةمن خالل اماعبير عن امشضذمين امقذّص إمى 

 .ألنه يشنح أحداثه اماأثير امجشذم  من خالل عدد من امدالالت امنفسية واالجاشذعية ؛امقصص 

ن خالل يظهر كؤياه امفلسفية ملشكذن م ذمقذصّ ُوظّف امشكذن ي  بعض امقصص ملاعبير عن امرؤية امفلسفية ملقذّص، ي -

 .ومذ يثيره ي  نفوس اماخصيذت ،تعددية امشاذعر واألحذتسيس واأليكذك امشاوامدة ضشن امشكذن

ذ من خالل اإليهذم بواقعياه، وإقنذع امشالق   - يساشد امشكذن ي  امقصة امقصيرة امشناوكة ي  مجلة حسشى جشذميذته أيضًّ

بضروكته، مع تر  مسذحة يساكشل امشالق  عبرهذ نسج بقية امخيوط امشاقطعة غير امشكاشلة، ويبن  ي  مخيلاه مذمم 

 .أم آتيذ عبر امشاخيل امذهن  ملقذص ،ا عن امواقع امشعذشء أكذن امبنذء معبرًّ تسوايكاشل بنذؤه، 

صية، ذ الخاالف محاوى امنصوص امقصتبعًّ ي  امقصص امقصيرة امشناوكة ي  مجلة حسشى تخالف أشكذل امشكذن امفن   -

مفنية مقذص ي  اتساخدام أدواته اأتسلوب ابوبنشط امحك ، ذ اماكل امذي يقّدم به امشكذن يرتبط اكتبذطذ وثيقًّ  وهذا يعن  أنّ 

 .ي  اماعبير عن أيكذكه وماذعره

وك امقذص من خالمهذ عن امص اما  عبّرأحد امفضذءات امشفاوحة  (حسشى)امقصيرة ي  مجلة  صاماذكع ي  امقص يشثّل -

مصحراء ا عدّ تُ و ،وامشفذهيم اما  تسذعدنذ على تحديد تسشذتهذ األتسذتسية، واإلمسذ  بشجشوع امقيم وامدالالت امشاصلة بهذ

بع ( وتشيّزت ي  إضفذء طذحسشىاما  تضشناهذ امقصة امقصيرة امسعودية امشناوكة ي  مجلة )من األمذكن امشفاوحة 

ي  أشخذصهذ ويؤثرون ييهذ بشذ يشلكون من  تؤثرظذهرة مكذنية مجاشعية، يه  األمكنة امشغلقة اماعرية ي  تنذومهذ. أمذ 

 .اجاشذعية وأخالقية عذدات

ذكر أكثر من مرة ي  امقصة امواحدة باكل اليت، وأحيذنًّذ يذكر مرة واحدة؛ ألن امقّص ماشحوك حول وصف هذا قد ي -

 امشكذن، أو حول حدث وقعت تفصيالته ي  هذا امشكذن.

كذن اموصف ي  غذمب امقصص هو األتسلوب امشابع ماعرف امشكذن، وقد تنوع اموصف مذ بين وجيز بسيط ومركب،  -

امشكذن على منظوكات شاى تنوعت بانوع االتجذهذت واماصوكات اما  يحشلهذ كل منهم عن وظيفة  ونهض اماعذمل مع

امشكذن داخل امقص، وبشذ يشكن أن يؤديه وصف امشكذن من وظذئف انطالقذًّ من أن امشكذن يسهم ي  خلق امشعنى داخل 

 امرواية أو امقصة، وال يكون دائشذًّ تذبعذًّ أو تسلبيذًّ.

امشكذن مذ بين تفسيرية وإيهذمية وكمزية، يذمافسيرية تقوم على أن مظذهر امحيذة تكاف عن حيذة تنوعت وظذئف وصف  -

 اماخصية امنفسية، وتاير إمى مزاجهذ وطبعهذ، 
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أمذ اإليهذمية يإنهذ تعشل حين يدخل امقذص امعذمم امخذكج  بافصيالته امصغيرة ي  عذمم امقصة اماخييل ، ويعط  انطبذعذًّ 

 يش ي  عذمم امواقع ال عذمم امخيذل، وامرمزية يشكن اتساناذجهذ من امسيذق امكل  ملقصة.ملقذكئ بأنه يع

ي  امقصص امقصيرة امسعودية امشناوكة ي  مجلة حسشى نجد أن امقصة امنسوية يغلب عليهذ اتساخدام األمذكن امخذصة  -

ي  حسشى، ي  حين يغلب على  امشغلقة )غرية/ حجرة/ شقة/ تسرير... إمخ(، وهذا واضح ي  أكثر امقصص امشناوكة

امقصة امرجذمية األمذكن امشفاوحة )امشدينة/اماذكع/ امح / امفندق/ امبر/ امصحراء...إمخ(. وعلى امرغم من كون بعض 

اماخصيذت ي  امقصص امنسوي امسعودي  كوكية إال أّن امغذمب األعم ي  بنذء تلك امقصص كشذ توصل امبذحثذن هو 

امشغلقة امخذصة، أو األكثر خصوصية، وهذا مرده إمى طبيعة امبيئة امشحيطة اما  تومى امشرأة بنذء امقّص على األمكنة 

 عنذية خذصة ي  اماسار وامخصوصية.

نة ي  حيذته، يعيش األمك ذمقذصّ وإضفذء جشذميذته على امعشل امقصص ، يي  امقّص ملبيئة تأثير كبير ي  بنذء امشكذن  -

وقد  ،وكيفية اإلحسذس به وامافذعل معه ،ك األحداث ومنظوك اماخصيذت ملشكذنمن خالل تطوّ  ،ويعيد خلقهذ ي  قصصه

 كذن ملبيئة امصحراوية )امسعودية( وجود ماعشق ي  بعض امقصص امقصيرة امشناوكة ي  مجلة حسشى.

 

 المراجع. 9

منار واماوزيع، امشؤتسسة امجذمعية ملدكاتسذت وا .1ط جشذميذت امشكذن، ترجشة: غذمب هلسذ، م(.9000) .بذشالك، غذتساون -

 .بيروت

 .3عدد .روائية، مجلة يصولاماجسيد امشكذن  ملرؤية امامحداثة و (.3113) .حذيظ، صبري -

 .يراديس ملنار واماوزيع .3ط ،امشكذن ي  امرواية امبحرينية (.9001) حسين، يهد، -

امجوبة )ملف ثقذي  كبع تسنوي يصدك  مجلة االتجذهذت امفنية ي  امقصة امقصيرة امسعودية، ـ(.ه3311) .اماشري: شيشة -

 .(11/ امعدد ) عن مؤتسسة عبد امرحشن امسديري امخيرية(

 مكابة األنجلو امشصرية.ين امقصة امقصيرة،  ت(.)د. .كشدي، كشذد -

ة ملكاذب، امشصرية امعذمامهيئة ، دكاتسة مقذكنة ي  ثالثية نجيب محفوظ بنذء امرواية م(.9003) .قذتسم، تسيزا أحشد -

 .امقذهرة

 .د األدب ، امشركز امثقذي  امعرب من منظوك امنق بنية امنّص امسردي (.3113) .محشيدان ، حشيد -

  .بغدادوظيفة اموصف ي  امرواية، داك اماؤون امثقذيية امعذمة، م(. 3119). محفوظ، عبد املطيف -

 .()د.ط شدق،تحليل امخطذب امسردي: معذمجة تفكيكية تسيشيذئية مركبة مرواية زقذق ام م(.3111) .مرتذض، عبد امشلك -

 .ديوان امشطبوعذت امجذمعية

وان دي .)د.ط( دكاتسة تسيشيذئية تفكيكية مقصيدة )أين ميالي؟( مشحشد امعيد آل خليفة، م(.3119) .مرتذض، عبد امشلك -

 .ائرطبوعذت امجذمعية، امجزامش

 .امداك اماونسية ملنارمدخل إمى نظرية امقصة،  (.3111) .وشذكر، جشيل ؛مرزوق ، تسشير -

 .داك امشعذكف .3ط امجشذل ويلسفة امفن،مقدمة ي  علم  (.3111) .ميرة حلش مطر، أ -
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، مكابة 919 .امطبعة امثذنية .شصطلحذت امعربية ي  املغة واألدبمعجم امم(. 3113). مجدي وهبة، وكذمل امشهندس - 

 .بيروت –ن مبنذ

 .تداك امثقذية، بيرو .9ط امقصة،ين  م(.3191) .نجم، محشد يوتسف -

 .امثقذي  امعرب  امشركز. 3ط، مفضذء امشاخيل وامهوية ي  امرواية امعربيةشعرية ام(. 9000). نجش ، حسن -

 .اماؤون امثقذيية وامنار، بغداد إشكذمية امشكذن ي  امنص األدب  دكاتسة نقدية، دائرة م(.3111) .امنصير، يذتسين -

 المجالت:

 .9039، وامسذبع تسباشبر 9001مذيو  ، امعدد األول/إصداكات امنذدي األدب  بابو دوكية إبداعية من مجلة حسشى،  -

 

 مالحق البحث

 )غالف العدد األول من مجلة حسمى( (1صورة )
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 (2ورة )ص

 )غالف العدد السابع من مجلة حسمى(
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 (3صورة )

 )عناوين القصص القصيرة المنشورة في العدد األول من مجلة حسمى(
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 (4صورة )

 القصيرة المنشورة في العدد الثاني من مجلة حسمى()عناوين القصص 
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 حالة دولة ليبيا( )دراسة األمن اإلقليمي على االستراتيجيةأثر إدارة األزمات 

The Impact of Strategic Crisis Management on Regional Security 

 (Case Study of the State of Libya) 
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 ورية السودانأستاذ مساعد، ادارة أعمال، كلية اإلمام الهادي، جمه
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 مستخلص الدراسة

خلى  جىو مىل التىوتث اليىل ازال اليىثار يتيىور اليىوم تلىو  على تمثلت مشكلة الدراسة في عدم إدارة األزمة في ليبيا 

دول اإلقليم لذلك بثزت مشكلة الدراسىة والتىي تدىود لبجابىة عل   بشكل كبيث أثثالدولة واستمثاره عل  اآلخث وتزداد المخاطث 

انبثى  مهىم مىا مىو م هىوم  ليبيىا وقىددولىة على  األمىل اإلقليمىي بىالتثكيز على  أثث إدارة األزمات  التالي: ماالسؤال الثئيسي عل  

 اإلقليمي.األمل عل  في ليبيا  تماعيةااجأثث المتغيثات  اإلقليمي، ما م هوم األمل وما موإدارة األزمة ومامي متيلباتها 

ليبيا واألمل اإلقليمي وت ثعت مل مذه  األزمة فيفدد دارت فثضية الدراسة الثئيسية في أنم توجد عالقة بيل أدارة 

مهية عالقة بيل المتغيثات السياسية في ليبيا واألمل اإلقليمي. مهالك عالقة بيل المتغيثات األ اآلتية: مهالكال ثضية ال ثضيات 

في ليبيا واألمل اإلقليمي. مهالك عالقة بيل المتغيثات ااقتيادية في ليبيا واألمل اإلقليمي. مهالك عالقة بيل المتغيثات 

 ااجتماعية في ليبيا واألمل اإلقليمي

المىىههر لتحديىى  أاىىثاد الدراسىىة تىىم إتبىىار المىىههر الولىى ي لدارسىىة الحالىىة والمىىههر التىىاريخي لتتبىى  الدراسىىات السىىابدة و

 -:تولىلت الدراسىة إلى  جملىة مىل الهتىائر أممهىاااستدثائي إلثبات لحة ال ثود والمههر اإلستهباطي ليوضح فىثو  الوقىت. 

 ااجتماعيىة، العدالىة أّن ايىا  الليبيىة الحالىة خىالل مىل تبيهَّىا فدىد والسى،، العسكثية بالددرات الدولة الماية يثادف يعد لم األمل

 فىي األزمىة فتيىل إشىعال سىهّل دولىة المؤسسىات، ايا  واألمم الواعدة المستدامة التهمية وخيط تكافئة،الم ااقتيادية وال ثص

 بواعل تغذية في الخارجي مهم البعد أنّ  لها تبيل الدراسة خالل فمل فحس،، الداخلية البيئة وليدة ليست األمهية والتهديدات ليبيا،

 واستدثار أمل ميلحة السا  عل  المتدخلة ولو الدول ميالح تهافس عل تُعبّث يالت الخارجية، التدخالت عبث وتمديدما األزمة

 عبىث موجىات المتوسىط شىمال دول إلى  آثارمىا بلغىت بل ييماإلقل جوارما الدود يتعدى الليبية األزمة وخيث األزمة، محل البلد

  الدول. تلك عل  وآثارما الشثعية ايث الهجثة

 ليبيا دولة ،ااستثاتيجية األزمات اإلقليمي، األمل ت،األزما إدارة الكلمات المفتاحية:
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The Impact of Strategic Crisis Management on Regional Security (Case Study of the 

State of Libya) 

Abstract 

 The problem of studying the lack of management of the crisis in Libya was to create an 

atmosphere of tension as the conflict continues to develop day after day and the risks to the state and 

its impact on the countries of the region have increased significantly, so the study problem emerged 

leading to answer the following main question: What is the impact of crisis management on security 

And the regional concept of regional security. What is the impact of social changes in Libya on 

regional security? The main hypothesis of the study is that there is a relationship between crisis 

management in Libya and regional security. The following hypotheses are derived from this 

hypothesis: There is a relationship between political variables in Libya and regional security. There 

is a relationship between security variables in Libya and regional security. There is a relationship 

between economic variables in Libya and regional security. There is a relationship between social 

variables in Libya and regional security 

 To achieve the purposes of the study, the descriptive approach to the case study, the 

historical approach to tracking the previous studies, and the inductive method for the validation 

of hypotheses and the deductive approach were used to explain the differences in time. The study 

reached a number of results, the most important of which are: In the Libyan case, we have found 

that the absence of social justice, equal economic opportunities, promising sustainable 

development plans and, most importantly, the absence of a state of institutions has facilitated the 

crisis in Libya. The security dimension is not only conducive to the internal environment. The 

study shows that the external dimension is important in feeding the crisis and its spread through 

external interventions, which reflect the competing interests of the intervening countries, even at 

the expense of the country's security and stability interests. The threat of the Libyan crisis 

extends beyond the borders of its regional neighbors, but its effects have reached the countries of 

the North of the Mediterranean through the waves of illegal immigration and their effects on 

those countries.  

Keywords: Crisis management, Regional security, Strategic crises, the state of Libya 
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 مقدمة. 1

ويشهده العالم مل أزمات  مشامده إل ألبح مييلح األزمة مل أكثث المييلحات انتشاراً في العيث الحديل بالهظث 

والمالية الدولية وبخالة ااقتيادية  فاألزمات ،الثقمي اجتماعية وبيئية ظل عيث ال ضاء ،أمهية ،اقتياديةسياسية، عديدة 

   .ااستثاتيجيةالبيئة عل  مهها التي يشهدما الهظام المالي العالمي تيال آثارما كافة الدول مما شكل أثثا فاعال  والسياسية

فبثايث وتوجهاتها تعكس طبيعة توجهات الهظام  71  مسارات ثورة يعتمد أساس دراسة األزمة الليبية عل  تتب

وااجتماعية وتضمهت مذه  وااقتياديةأنها تحدد مساراتم وأبعاده السياسية والعسكثية واألمهية  إل السياسي الداخلي إضافة 

سارات تلك األزمة وتأثيثما عل  األمل والعوامل التاريخية والجغثافية التي تلع، دوراً مباشثاً في رسم م األبعادالدراسة تلك 

 اإلقليمي.
 

  الدراسةمشكلة . 1.1

وتزداد المخاطث  اآلخثخل  جو مل التوتث اليل ازال اليثار يتيور اليوم تلو عل  عدم أدارة األزمة في ليبيا  أثث

السؤال الثئيسي عل   لبجابةد لذلك بثزت مشكلة الدراسة والتي تدو اإلقليمدول عل  بشكل كبيث  أثثالدولة واستمثاره عل  

 التالي:

  التالية:ال ثعية  األسئلةوقد انبث  عل السؤال الثئيسي  ليبيا؟دولة عل  األمل اإلقليمي بالتثكيز عل  ما أثث أدارة األزمات 

 األزمة؟ما م هوم إدارة  .7

 األزمة؟مامي متيلبات إدارة  .2

 م هوم األمل اإلقليمي؟ ما .3

 األمل اإلقليمي؟عل  في ليبيا  يةااجتماعما أثث المتغيثات  .4
 

  الدراسةأهداف . 2.1

 اآلتي:تهدف الدراسة لتحدي  

 . اإلقليمي األملعل  السياسية في ليبيا  المتغيثات تأثيثمدي عل  التعثف  .7

 .اإلقليمي األملعل  األمهية في ليبيا  المتغيثات تأثيثمدي عل  التعثف  .2

 .اإلقليمي األملعل  دية في ليبيا ااقتيا المتغيثات تأثيثمدي عل  التعثف  .3

 .اإلقليمي األملعل  ااجتماعية في ليبيا  المتغيثات تأثيثمدي عل  التعثف  .4
 

 الدراسةأهمية . 3.1

 اآلتي:الدراسة مل  تهب  أممية

  اإلقليميدول الجوار عل   تأثيثماالمساممة في توفيث معلومات وبيانات عل األزمات في ليبيا ومدي  .7

 الجوار الليبي.باعتباره مل ضمل دول  للدومي السودانيعل التهديد لالمها  تيوفث معلوما .2

 جديدة.لبحوث  آفا فتح  .3
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   الدراسةفروض . 1.1

إجابات سليمة للتساؤات السابدة واللول علمية للمشكالت الميثوالة في مذه الدراسة ومل اجل تحدي   إل بهدف الولول 

ليبيا واألمل اإلقليمي وت ثعت  األزمة فيلدراسة الثئيسية في أنم توجد عالقة بيل أدارة الغاية المثجوة مهم فدد دارت فثضية ا

 اآلتية:مل مذه ال ثضية ال ثضيات 

 . اإلقليمي واألملمهالك عالقة بيل المتغيثات السياسية في ليبيا  .7

 . اإلقليمي واألملمهالك عالقة بيل المتغيثات األمهية في ليبيا  .2

 . اإلقليمي واألملمتغيثات ااقتيادية في ليبيا مهالك عالقة بيل ال .3

 . اإلقليمي واألملمهالك عالقة بيل المتغيثات ااجتماعية في ليبيا  .4

 

 نموذج الدراسة. 5.1

 (.المتغيث التاب  )األمل اإلقليميعل  مدي دور المتغيث المستدل )إدارة األزمات(  اإلقليمي(.تبحل مذه الدراسة 

 ( نموذج الدراسة1شكل )

 

 

         

       

 

 

 

 

 
 

 م2222إعداد الباالل  :الميدر
 

  . منهج الدراسة1.1

 ااستدثائي.  الحالة والمههرراسة استخدام المههر التاريخي ومههر دعل  تدوم مذه الدراسة 
 

 حدود الدراسة . 1.1

 دولة ليبيا المكانية.الحدود  .7

 .م2222 -م 2271ال تثة مل  الدراسةيغيي  الزمانية.الحدود  .2
 

 جمع البيانات  أدوات. 1.1

 الميادر األولية. تتمثل في ااستبيان والمدابالت الشخيية م  ذوي ااختياص  .7

 والمالالظة

                  

 إدارة األزمات

 

 المتغيثات السياسية

 المتغيثات األمهية

 المتغيثات ااقتيادية

 ااجتماعيةالمتغيثات 

 

 

 األمل ااقليمي
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لثانوية: تشمل الكت، والمثاج  والتدىاريث والدراسىات المتخييىة والمهشىورات والىدوريات ومواقى  مت ثقىة مىل الميادر ا - 

 شبكة اانتثنت

  اإلجرائيةالتعريفات . 1.1

عل  عملم بحماس ويحثص عل  مدبال  مما يجعلممي الحالة التي يحد  ال ثد مل خاللها ذاتم ويشب  راباتم  :األزماتإدارة  -

  .الاجاتم وراباتم مل خالل مزاولتم لمههتم التي يعمل بها إلشبارنتيجة  اإلنتاجيةاءتم زيادة ك 

  .التي يؤديها ال ثد والتي تعبث عل مستوي ك اءتم في انجاز المهام والواجبات المهوط بم األنشيةمل  مجموعة :اإلقليمياألمل  -

 

 أسبابها ومراحل حدوثهة األزمات وإدار ،االستراتيجيةمفاهيم حول  :األول المحور

، مي م هوم ذو دالة عسكثية، إذ استُخدمت في (Strategy)وتعثف باللغة اإلنجليزية بمييلح  ااستثاتيجيةم هوم 

الحثو  الدديمة مل أجل وض  الخيط المهاسبة لبعداد للحث  قبل وقوعها، أو مل أجل الماية المعسكث، أو الدولة مل أّي 

ك ل مل ال هون العسكثية، والذي يسامم في التعامل م  كافة الظثوف التي تؤدي  ااستثاتيجيةهيف مجوم محتمل، لذلك تّم تي

ل الدواعد والمبادئ التي تثتبط بمجال معيل، وتساعد مه بأنها التالية: ااستثاتيجيةومل تعثي ات  .إل  ااستعداد لحالة الحث 

 ااستثاتيجياتهاًء عل  مجموعة مل الخيط الدقيدة، والتي تعتمد عل  وض  األفثاد المثتبييل بم مل اتخاذ الدثارات المهاسبة ب

اليحيحة للولول إل  تحدي  نتائر ناجحة، وتعثف أيضاً، بأنها األفعال، واألسالي، التي تسع  إل  تحدي  األمداف المخيط 

يدها بشكل فعلي، لذلك مل المهم الحثص عل  لها، م  األخذ بعيل ااعتبار كافة العوامل التي تؤثث عل  إمكانية الدوثها، أو تيب

المتبعة في الال عدم مهاسبتها لألالداث الواقعية المثتبية بها، والت  ا تؤثّث عل  مسار تَحدي  األمداف  ااستثاتيجياتتعديل 

 1 .بأسلو  لحيح

  ااستثاتيجيةمبادئ 

تم تحديدها، وتُعتبث المبدأ األول مل مبادئ وض  كافة األمداف التي سي :عل  المبادئ التالية ااستثاتيجيةتعتمد 

وسيلةً  ااستثاتيجيةتعّد  .بالمثونة، أي أن تكون سهلة التيبي  في بيئة العمل ااستثاتيجيةالحثص عل  أن تتميّز  .ااستثاتيجية

تغ ل أي جزء مل أجزاء  أاشاملة، ومتكاملة، أي  ااستثاتيجيةيج، أن تكون  .مل الوسائل المساندة لوظي ة التخييط اإلداري

 2 .الخية التي سيتّم ته يذما

 االستراتيجيةوظائف 

تشخيص الوض  الثامل وتحديد عهالثه وعواملم اإليجابية والسلبية والعالقات المباشثة وايث المباشثة بيل مذه العوامل  .7

 .إيجاباً وسلباً 

 .تحديد الدوى والوسائل المتاالة واختيار األكثث مالئمة مل بيهها .2

 .بئة والشد الدوى والموارد الالزمةتع .3

 .استغالل العوامل اإليجابية وإتاالة الظثوف المهاسبة لهموما .4

                                                           
   www.mawdo3.com ،م2272أبثيل  3 ،اإللكتثونيموضور  موق  ،ااستثاتيجياتم هوم  ،د، خضثمحم  1

   المثج  الساب  .  2
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 .تحديد العوامل السلبية ووض  الخيط والظثوف المالئمة لحيثما .5

 .توفيث الشثوط والظثوف والتهظيمات المهاسبة .2

 .دة متثابية تحد  التكامل والت اعلتهسي  استخدام العوامل والوسائل والظثوف والدوى ووضعها في مهظومة واال .1

 االستراتيجياتأنواع 

ويت   كل مهها م  أممية الهدف الذي توض  مل أجلة ومدى توافث اإلمكانات التي يمكل  ااستثاتيجياتتتعدد أنماط 

 :فيما يلي ااستثاتيجياتاستخدامها مل أجل تحدي  الهدف ااستثاتيجي ويمكل تحديد أنوار 

 :العدالنية ااستثاتيجية. 7

  :التوجيهية ااستثاتيجية. 2

 :السياسية اإلدارية ااستثاتيجية. 3

 إدارة األزمة  استراتيجية

ف ي الوقت الذي تمثل فيم لهاعة  .استثاتيجيتهايهبغي أواً معثفة م هوم إدارة األزمة ولهاعتها قبل التيث  إل  

خثيل مل خالل أالداث الموقف وتوجيهم بما يخدم أمداف لهار األزمات أو اإلدارة باألزمات علم وفل السييثة عل  اآل

يساعد عل   ،لذا تدع  أاليانا" ب ل لهاعة المؤامثات ،األزمة بهدف اإلخضار واابتزاز بعد خل  فوض  مهظمة متحكم فيها

بما يخدم أمداف فأن إدارة األزمة مي علم وفل السييثة عل  الموقف وتوجيهم  .ذلك وجود مهاخ مل الدل  والتوتث والشك

  . مشثوعة مل خالل إدارة األزمة ذاتها مل أجل التحكم في ضغيها ومسارما واتجاماتها

 3 :ااتيتثتكز عهالث إدارة األزمة الهاجحة عل  كل مل 

 .اإلنساني ال ورية والسثيعة إل  األزمة -

 .دف  متوالل ولثيح مل المعلومات -

 .رسائل لادقة تلك التي تكون متسدة المحتوى -

 .أي التعامل اإلنساني م  الضحايا ،عثد الش دة -

 .تثكيز المتحدث الثسمي المتدر  بشخص واالد وتحديد وظي تم -

 :أنواع األزمات

 .ومضمون األزمةنور  الس، -7

 الس، الهيا  الجغثافي لألزمة  -2

 الس، الجم األزمة  -3

 الس، المدى الزمهي لظهور و تأثيث األزمة -4

  :زمةالس، طبيعة التهديدات التي تخل  األ-5

  :الس، أسبا  األزمات -2

  :الس، طبيعة أطثاف األزمة -1
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 مفاهيم وإبعاد األمن اإلقليمي

 مفهوم األمن اإلقليمي

لدى العديد مل الباالثيل ألن  لالختالفاألمل اإلقليمي مداربة م اممية يعتبث م هوم األمل مل المييلحات األكثث إثارة 

السهل تعثي ها وليس مل الم اميم المت   عليهىا بيىورة عامىة، اليىل تعىددت مسىتويات األمل كمداربة م اممية ليس مل الم اميم 

مو عالمي، اليل مذا األخيث الذي بثز في أعدا  الحث  العالمية الثانيىة ليىدل على   مو وطهي، وما مو إقليمي وما األمل بيل ما

تسىمياتم بىيل الهظىام ال ثعىي أو الهظىام  اختل ىتمجموعة مل الدول المثتبية م  بعضىها الىبعف فىي إطىار نظىام إقليمىي، والىذي 

 .4الدولي الجزئي، يشتمل عل  مدومات تحدده وتضبط وظائ م

 مفهوم األمن اإلقليمي

اإلقليمي بأنم اليالح أكثث الداثة بثز بشكل واضح ما بيل الحىثبيل العىالميتيل، ليعبىث عىل  األمل"تعثيف الدكتور الامد ربي   

مي إل  إقليم واالد تسع  مل خالل وض  تعاون عسىكثي وتهظيمىي لىدول تلىك اإلقلىيم إلى  مهى  أي سياسة مجموعة مل الدول تهت

خارجية في ذلك اإلقليم، وجومث تلك السياسة مو التبعية اإلقليمية مل جان،، والتيدي للدوى الدخيلىة على  اإلقلىيم  قوة أجهبية أو

 "5.جان، ثالل مل جان، آخث، والماية الوض  الدائم مل

 

  جراءات الدراسة الميدانية إ. 3

 ،يشتمل مذا المبحل عل  الخيوات واإلجثاءات المتبعة ف  ته يذ الدراسة الميدانية، ويشمل ذلك ول اً لمجتمى   وعيهىة الدراسىة

تىي والمعالجىات اإلاليىائية ال الثبات واليد  لهذه األداة للتأكد مل لالاليتها للدراسىة اختباراتوإجثاء  ،وطثيدة إعداد أداتها،

لبيانىات. كمىا يىتم توضىيح المدىاييس واألسىالي، اإلاليىائية المسىتخدمة فىي تحليىل اتم بموجبها تحليل البيانات وإستخثاج الهتائر، 

 وذلك عل  الهحو التالي:

 أداة الدراسة .1.3 

دراسىة، أداة الدراسة عبارة عل الوسيلة التي يستخدمها الباالىل فىي جمى  المعلومىات الالزمىة عىل الظىامثة موضىور ال

العلمىىي للحيىىول علىى  المعلومىىات والبيانىىات الالزمىىة للدراسىىة، وقىىد  الدراسىىةويوجىىد العديىىد مىىل األدوات المسىىتخدمة فىىي مجىىال 

 مكونة مل قسميل: استبانةمذه الدراسة عل  إعداد  اعتمدت

 :ومي انات الخالة بأفثاد عيهة الدراسةالدسم األول: يشمل البي

 الهور. / 7

 / العمث.2

 مل التعليمي./ المؤ3

 / التخيص العلمي.4

 / المههة.5

 سهوات الخبثة  /2

                                                           
 2 . 75ص ،2273مارس  ،41 محمد، الظامث، األمل الدومي العثبي: مدخل نظثي، مجلة الدراسات اليمهية، العدد ،السيل 4

 31ص  ،7814دار الموقف العثبي،  نظثية األمل الدومي والتيور المعالث للتعامل الدولي في مهيدة الشث  األوسط )ميث: ،الامد ،ربي  5
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محاور والتي مل خاللها يتم التعثف فثود الدراسة. ويشتمل مىذا الدسىم  وميالدسم الثاني: وشمل متغيثات الدراسة األساسية: 

 ( عبارة وفداً لما يلي:47مل عدد )

 االستبانة( توزيع عبارات 1-3جدول رقم )

 عدد الفقرات سةالدرا محاور م

 1 مهالك عالقة بيل المتغيثات السياسية في ليبيا واألمل اإلقليمي 1

 1 مهالك عالقة بيل المتغيثات األمهية في ليبيا واألمل اإلقليمي 2

 1 مهالك عالقة بيل المتغيثات ااقتيادية في ليبيا واألمل اإلقليمي 3

 1 بيا واألمل اإلقليميمهالك عالقة بيل المتغيثات ااجتماعية في لي 4

 37 إجمالي العبارات

 2222إعداد الباالل الميدر: 

والىذي يتىثاوح بىيل ) أوافى   ( الخماسىي،Likert Scaleالدراسة في إعىداد مىذا الدسىم على  مديىاس ليكىثت )  اعتمدت

 وقد تم تيحيح المدياس المستخدم في الدراسة كاآلتي: ،بشدة ــــــ وا أواف  بشدة(

(، ا 3(، محايىد )4(، أوافى  )5ل درجىة مىل درجىات مديىاس ليكىثت الخماسىي وزن تثجيحى  كىاآلتي: أوافى  بشىدة )إعياء ك -

( كانت مهالك موافدة وكلما قلَّ الوزن المىثجح عىل 3(. وبهاًء عليم كلما ارت   الوزن المثجح عل )7(، ا أواف  بشدة )2أواف  )

 ( كانت مهالك عدم موافدة.3)

 الدراسة: تقييم أداة. 2.3

 أدوات الدياس مل خالل المداييس التالية: واختبارويتم تدييم 

 ثبات أداة الدراسة اختبار(. 1) 

مسىىاو لديمىىة  باالتمىىالالمديىىاس وعىىدم تهاقضىىم مىى  ن سىىم، أي أن المديىىاس يُعيىىي ن ىىس الهتىىائر  اسىىتدثاريديىىد بالثبىىات )

(، والىذي يأخىذ Cronbach,s Alphaالثبات معامل ال ىا كثونبىاخ" ) ويستخدم لدياس .المعامل إذا اُعيد تيبيدم عل  ن س العيهة(

قيماً تتثاوح بيل الي ث والواالد لحيح، فإذا لىم يكىل مهىاب ثبىات فىي البيانىات فىإن قيمىة المعامىل تكىون مسىاوية لليى ث، وعلى  

دة معامل ال ا كثونباخ تعهي زيىادة العكس إذا كان مهاب ثبات تام في البيانات فإن قيمة المعامل تساوي الواالد لحيح. أي أن زيا

 . (1)ميداقية البيانات مل عكس نتائر العيهة عل  مجتم  الدراسة

معامىل  الىده والسىا على  عبىارات كىل فثضىية مىل فثضىيات الدراسىة على   ااختبىاروقد تم التأكد مل ثبات المدياس بىإجثاء   

 الثبات، كما يبيل الجدول التالي:

 ثبات لعبارات المقياس بطريقة ألفا كرونباخمعامالت ال (2-3)جدول رقم 

 معامل الثبات عدد العبارات المحور

 2.151 37 إجمالي العبارات

 SPSS 2022 بثنامر  باستخدامالميدر إعداد الباالل 

                                                           
 .522م(، ص 2225)الدامثة: الدار الجامعية، ،SPSSد. عز عبد ال تاح، مددمة في اإلالياء الول ي وااستدالي باستخدام   (1)
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( وتعهى  مىذه الدىيم %22نتائر إختبار الثبات أن قيم أل ىا كثنبىاخ لجميى  محىاور الدراسىة أكبىث مىل ) (2-3)مل الجدول 

فث درجة عالية جداً مل الثبات الداخلي لجمي  محاور اإلستبانة سىواء كىان ذلىك لكىل محىور على  الىدا أو على  مسىتوى جميى  توا

( ومو ثبات مثت   ومل ثىم يمكىل الدىول بىأن المدىاييس التىي 2.151محاور اإلستبانة اليل بلغت قيمة ال ا كثنباخ للمدياس الكل  )

الداخلي لعباراتها ممىا يمكههىا مىل اإلعتمىاد على  مىذه اإلجابىات فىي تحديى  أمىداف الدراسىة  إعتمدت عليها الدراسة تتمت  بالثبات

 وتحليل نتائجها.

 (. صدق المحكمين:2) 

تىىم إجىىثاء إختبىىار لىىد  المحتىىوى لعبىىارات المدىىاييس مىىل خىىالل تديىىيم لىىالالية الم هىىوم ولىىالالية أسىىئلتم مىىل اليىىل 

ف المعاني وفداً لثدافة المجتم  أو نتيجىة لتثجمىة المدىاييس مىل لغىة إلى  أخىثى الييااة والوضوح والتي قد تثج  أما إل  اختال

لتحليىل مضىاميل   ااسىتثاتيجيةاليل قام الباالل بعثد اإلستبيان عل  عدد مل المحكميل األكاديمييل والمتخيييل في مجال 

وبعىد اسىتعادة اإلسىتبيان مىل  ،العبىارات عبارات المداييس ولتحديد مدى التواف  بيل عبارات كىل مديىاس ثىم قبىول وتعىديل بعىف

 المحكميل ثم إجثاء التعديالت التي أُقتثالت عليم، وبذلك تمَّ تيميم اإلستبانة في لورتها الههائية ) أنظث ملح (. 
 

 مجتمع وعينة الدراسة:. 3.3 

ئر ذات العالقىة بالمشىكلة يديد بمجتم  الدراسة المجموعة الكلية مل العهالث التي يسىع  الباالىل أن يعمىم عليهىا الهتىا

مىل مجتمى   الدراسىةم ثدات عيهة  اختيارالمدروسة، وفي مذه الدراسة يتكون مجتم  الدراسة مل اساتذة وموظ يل وعمال، وتمَّ 

التىي يختارمىا الباالىل للحيىول على  آراء أو معلومىات  ااالتماليىةالدراسة بيثيدة العيهة )الديدية( ومى  إالىدى العيهىات ايىث 

يوجىد لهىا امتمامىاً مدىدراً وسىط  الدراسىةيتم الحيول عليها إا مل تلك ال ئة المديودة ، فيبيعة مشكلة وفثضىيات مىذا  معيهة ا

 اسىتثجارفىي التحليىل بهسىبة  اسىتخدامهاسىليمة تىم  اسىتبانة( 722) اسىتثجاروتىم  استبانة( 722وتم توزي  عدد ) الدراسةمجتم  

 (%. بيانها كاآلتي:722بلغت )

 الموزعة والمعادة االستبانات (3-3)جدول 

 النسبة% العدد البيان

 13 722 تم إعادتها بعد تعبئتها كاملة استبانات

 71 22 لم يتم إعادتها استبانات

 2 2 ايث لالحة للتحليل استبانات

 %100 722 الموزعة ااستباناتإجمالي 

 م2222إعداد الباالل الميدر: 

   األساليب اإلحصائية الوصفية .1.3

قثارات عامة عل خيائص ومالمح تثكيبة مجتمى  الدراسىة عل  تم إستخدام األسالي، اإلاليائية الول ية بشكل عام للحيول 

 .وتوزيعم وقد تضمهت األسالي، التوزي  التكثاري إلجابات المبحوثيل
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 تحليل بيانات الدراسة الميدانية: .1

ل إجابىات الوالىدات المبحوثىىة لمجتمى  الدراسىىة ومىل ثىىم تدىديم إاليىىائيات بهىدف تحليىل البيانىىات الشخيىية لمعثفىىة مىدي تمثيىى   

ول ية للبيانات الشخيية وقد تم تلخىيص البيانىات فىي جىداول وأشىكال توضىح قىيم كىل متغيىث لتوضىيح عىدد المشىامدات للديمىة 

 الواالدة داخل المتغيث في شكل أرقام ونس، مئوية. 

 نوعفي ضوء المتغير ال الدراسةتوزيع عينة  .1

 التوزيع التكراري ألفراد العينة وفق متغير النوع (1-1جدول رقم)

 النسبة العدد النوع

 63.0 63 ذكث

 37.0 37 أنثي

 100.0 100 المجمور

 م.2222 الميدر: إعداد الباالل مل نتائر اإلستبيان

 

 في ضوء متغير النوع. الدراسةعينة  ( توزيع1-1) شكل رسم بياني

 

 

أمىا اإلنىاث فدىد  %63أن االبية أفثاد العيهة المبحوثة مل الىذكور اليىل بلغىت نسىبتهم  (7-4والشكل) (7-4) ويتضح مل الجدول

أن أالى، على  مل إجمالي العيهة الكلية ومذه الهتيجة يعتبثما الباالل أن نسبة الذكور كبيثة ومذا الهسبة تىدل  %31بلغت نسبتهم 

 أفثاد العهية مل الذكور. 

 في ضوء متغير العمر:        اسةالدرتوزيع عينة  .2

 ال ئات العمثية المختل ة والتي يهتمي إليها كل فثد مل أفثاد العيهة وذلك بإعياء المبحوثون اإلجابات اآلتية:عل  تم التعثيف     
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 يوضح توزيع العينة حسب العمر (2-1جدول رقم )

 البيان التكرار النسبة

 سهة 32أقل مل  35.0 35

 سهة 35سهة إلي أقل مل  32مل  26.0 26

 سهة 42الي أقل مل 35 مل  17.0 17

 سهة فأكثث  40 22.0 22

 المجمور 100.0 100

 

 في ضوء متغير العمر. الدراسةتوزيع عينة  (2-1شكل رسم بياني )

 

 بيهمىا %35وبلغىت نسىبتهم  سىهة 32( أن االبية أفثاد العيهة تدل أعمىارمم مىل 2-4والشكل ) (2-4يتضح مل الجدول )           

مل أفثاد العيهة الكلية بيهمىا بلغىت نسىبة  %26سهة اليل بلغت نسبتهم  35مل وأقل 30 بلغت نسبة الذيل تتثاوح أعمارمم ما بيل

سهة  42وأقل مل  35بيهما بلغت نسبة الذيل تتثاوح أعمارمم ما بيل  %22سهة فأكثث بلغت نسبتهم  42أعمارمم عل  الذيل تزيد

 سهة. 32يتضح مل الدراسة أن أال، أفثاد العيهة تدل أعمارمم عل  %17نسبتهم بلغت 

 في ضوء متغير المؤهل العلمي:                                                                                  الدراسةتوزيع عينة  .3

 ( يوضح توزيع العينة حسب المؤهل التعليمي3-1جدول رقم )

 البيان التكرار لنسبةا

 بكالوريوس 35.0 35

 دبلوم عالي 26.0 26

 ماجستيث 17.0 17
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 دكتوراه 22.0 22

 المجمور 100.0 100

 

 في ضوء متغير المؤهل العلمي الدراسة( توزيع عينة 3-1شكل رسم بياني )

 

 

مىل أفىثاد العيهىة الكليىة  %35بهسبة مثلوا  البكالوريوس اليل( يتضح أن أال، أفثاد العيهة مل الملة 3-4مل الجدول )

بيهما األقليىة مىم مىل الملىة الماجسىتيث مثلهىا  22%وثم يليهم الملة الدكتوراه وبلغت نسبتهم  %22بيهما بلغت نسبة الدبلوم العالي 

 أن أال، أفثاد العيهة مل الملة البكالوريوس.  عل  مما يدل  %71بهسبة 

 صص العلمي في ضوء متغير التخ الدراسةتوزيع عينة  .1

 ( يوضح توزيع العينة حسب التخصص العلمي1-1جدول رقم )

 البيان التكرار النسبة

 علوم الاسو  9 9.0

 نظم معلومات محاسبية 5 5.0

 نظم معلومات إدارية 3 3.0

 تدهية معلومات 4 4.0

 إدارة أعمال 6 6.0

 اقتياد 6 6.0

 أخثي 67 67.0

 المجمور 722 100.0
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 في ضوء متغير التخصص العلمي. الدراسة( توزيع عينة 1-1ي )شكل رسم بيان

 

 

مىل أفىثاد  %21 ( والشكل أعىاله أن االبيىة أفىثاد العيهىة مىل تخييىات أخىثي بلغىت نسىبتهم4-4يتضح مل الجدول)

لغىت وب %2 وااقتيىادفىي إدارة األعمىال  ونسىبة المتخييىيل %8العيهة الكلية بيهما بلغت نسبة المتخيييل علوم الاسىو  

 %4مل أفثاد العيهة أما أفثاد العيهة مل تخيص تدهيىة معلومىات بلغىت نسىبتهم  %5المتخيييل نظم معلومات محاسبية  نسبة

أن أالى، مىل التخييىات األخىثى مىل إجمىالي العيهىة على  ممىا يىدل  %3بيهما بلغت نسبة المتخيييل نظم معلومات إدارية 

 المبحوثة.

 تغير المهنة:                                                                                في ضوء م الدراسةتوزيع عينة  .5

 ( يوضح توزيع العينة حسب المهنة5-1جدول رقم )

 البيان التكثار الهسبة

 طال، 4 4.0

 معلم 33 33.0

 موظف 51 51.0

 أخثي 12 12.0

 المجمور 100 100.0
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 في ضوء متغير المهنة الدراسةيوضح توزيع عينة  (5-1شكل رسم بياني )

 

 

 %33ثم يلىيهم مىل المعلمىيل وكانىت نسىبتهم  %57( أن أال، أفثاد العيهة مل الموظ يل وكانت نسبتهم 5-4يتضح مل الجدول )

 أن أال، أفثاد العيهة مل الموظ يل.عل  مما يدل  %4واليال  كانت نسبتهم  % 12وكانت نسبتهم وأما األخثى

 في ضوء متغيث سهوات الخبثة:  الدراسة: توزي  عيهة 2

 ( يوضح توزيع العينة حسب سنوات الخبرة1-1جدول رقم )

 البيان التكثار الهسبة

 سهوات 5 مل أقل 35 35

 سهوات 10 مل وأقل سهوات 5 مل 35 35

 سهة 75 مل وأقل سهوات 10 مل 6 6

 سهة 20مل وأقل سهوات 15 مل 12 12

 فأكثث سهة 20 مل 12 12

 المجمور 100 100.0

 م2015 ااستبيانالميدر: إعداد الباالل مل نتائر 
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 في ضوء متغير سنوات الخبرة. الدراسة( توزيع عينة 1-1شكل رسم بياني )

 

 الىذيل تتىثاوح خبىثاتهم مىاسىهوات و 5 مىل أقل( أن أال، أفثاد العيهة لهم سهوات خبثة 2-4يتضح مل الجدول أعاله )

الىذيل تتىثاوح خبىثاتهم مىا  فأكثث و سهة 20 بيهما بلغت نسبة الذيل تزيد خبثتهم عل  %35بلغت نسبتهم سهة 10وأقل مل   5بيل

ومىذه  %2سىهة  75وأقىل مىل  10بيهمىا بلغىت نسىبة الىذيل تتىثاوح خبىثاتهم  بىيل  %72وأقل مل سهة فدد بلغت نسىبتهم  7 5بيل 

 سهة.10وأقل مل   5بيل ماسهوات  5 مل لأق الهتيجة توضح أن معظم العامليل خبثاتهم

 فروض الدراسة واختبارتحليل البيانات 

 وذلك وفداً للخيوات التالية: الدراسةيشتمل مذا المبحل عل  تحليل البيانات األساسية للدراسة للتمكل مل مهاقشة فثود 

 الدراسة/التوزيع التكراري إلجابات الوحدات المبحوثة على عبارات فروض 1

مل خالل تلخيص البيانات في جداول والتي تُوضح قيم كل متغيث لتوضيح أمم المميىزات األساسىية للعيهىة فىي شىكل أرقىام  وذلك

 ونس، مئوية لعبارات الدراسة.

 / التحليل اإلحصائي لعبارات فروض الدراسة2

عيهة الدراسة وتثتي، العبارات  اتجاه الدراسة لمعثفةمحاور  لجمي  المعياريواانحثاف وذلك مل خالل تدديث المتوسط  

 الس، أمميتها الهسبية.

 تحليل بيانات الفرضية األولى 

 مهالك عالقة بيل المتغيثات السياسية في ليبيا واألمل اإلقليمي

 أوالً: التوزيع التكراري لعبارات الفرضية األولى

  ية:وفيما يلي التوزي  التكثاري إلجابات الوالدات المبحوثة لجمي  عبارات ال ثض
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 األولى لعبارات الفرضية( التوزيع التكراري 1-1جدول رقم )

 العبارة

 

 ا أواف  بشدة ا أواف  محايد أواف  أواف  بشدة

 نسبة عدد نسبة عدد نسبة عدد نسبة عدد نسبة عدد

التغييىىث فىىي امثكزيىىة الحكىىم المحلىىي يىىؤثث 

 عل  ثبات األمل اإلقليمي 
64 64.0 24 24.0 9 9.0 2 2.0 1 1.0 

تيبي  نظام الحكم األملي في المحليات يزيىد 

 مل عملية ضبط األمل اإلقليمي 
55 55.0 29 29.0 8 8.0 6 6.0 2 2.0 

تىوفث البهيىىات التحتيىة والخىىدمات ااجتماعيىىة 

 يزيد مل استدثار األمل اإلقليمي 
59 59.0 17 17.0 20 20.0 4 4.0 0 0.0 

إشىىثاب كافىىة شىىثائح المجتمىى  فىىي عمليىىات 

لثقابىىىىة األمهيىىىىة يزيىىىىد مىىىىل تمكىىىىيل األمىىىىل ا

 اإلقليمي

55 55.0 29 29.0 11 11.0 5 5.0 0 0.0 

مهظمىىىىىىات المجتمىىىىىى  المىىىىىىدني والشىىىىىىثطة 

المجتمعية لها الدور ال عىال فىي ضىبط األمىل 

 اإلقليمي 

43 43.0 45 45.0 1 1.2 1 1.0 4 4.0 

توعيىىىة اليىىىال  والعىىىامليل بىىىأجهزة الدولىىىة 

يكون لىىىم األثىىىث بم هىىىوم األمىىىل اإلقليمىىىي سىىى

 اايجابي في تحدي  األمل

42 42.0 33 33.0 77 77.2 9 9.0 5 5.0 

اختيىىار الكىىوادر المؤملىىة والتىىدري، المسىىتمث 

للعامليل في الدياعىات العسىكثية يىؤدي إلى  

 استدثار األمل 

46 46.0 28 28.0 72 72.2 10 10.0 4 4.0 

توفيث فىثص العمىل لليىال  وإتاالىة المجىال 

السياسية يزيد مل فكىثة الىوطل  لذوي الخبثة

 الواالد أمهياً 

63 63.0 22 22.0 1 1.2 6 6.0 2 2.0 

 2222الميدر: إعداد الباالل مل نتائر اإلستبيان 

 ( ما يلي:1-4يتضح مل الجدول رقم )

اليىل بلغىت نسىبتهم ( التغييث في امثكزية الحكم المحلي يؤثث عل  ثبات األمل اإلقليميإن االبية أفثاد العيهة يوافدون عل  ) .7

( 8( %. أما أفثاد العيهة والذيل لم يبدوا إجابات محددة فدد بلغت نسىبتهم )3بلغت نسبة ايث الموافدون عل  ذلك ) بيهما % (11)

% . 
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اليىل تيبي  نظام الحكم األملىي فىي المحليىات يزيىد مىل عمليىة ضىبط األمىل اإلقليمىي  أن إن االبية أفثاد العيهة يوافدون عل  .2

( %. أمىا أفىثاد العيهىة والىذيل لىم يبىدوا إجابىات محىددة فدىد 1)بيهما بلغت نسبة ايث الموافدىون على  ذلىك  % (14غت نسبتهم )بل

 ( %.  1بلغت نسبتهم)

اليىل  اإلقليمىي(تىوفث البهيىات التحتيىة والخىدمات ااجتماعيىة يزيىد مىل اسىتدثار األمىل . إن االبية أفثاد العيهة يوافدىون )على  3

.  أمىا أفىثاد العيهىة والىذيل لىم يبىدوا إجابىات محىددة فدىد ( %4)بلغت نسبة ايث الموافدون عل  ذلىك  ( % بيهما12تهم )بلغت نسب

 ( %.22بلغت نسبتهم )

إشىىثاب كافىىة شىىثائح المجتمىى  فىىي عمليىىات الثقابىىة األمهيىىة يزيىىد مىىل تمكىىيل األمىىل  إن االبيىىة أفىىثاد العيهىىة يوافدىىون علىى  )أن .4

( %.  أمىا أفىثاد العيهىة والىذيل لىم يبىدوا إجابىات 5بيهمىا بلغىت نسىبة الموافدىون على  ذلىك ) %14غىت نسىبتهم )اليل بلاإلقليمي( 

 ( %.77محددة فدد بلغت نسبتهم )

أن )مهظمىات المجتمى  المىدني والشىثطة المجتمعيىة لهىا الىدور ال عىال فىي ضىبط األمىل إن االبية أفىثاد العيهىة يوافدىون على   .5

. أما أفثاد العيهة والذيل لم يبىدوا إجابىات %( 5بيهما بلغت نسبة ايث الموافدون عل  ذلك) % (11ت نسبتهم )اليل بلغاإلقليمي( 

 ( %.1محددة فدد بلغت نسبتهم )

اليىال  والعىامليل بىأجهزة الدولىة بم هىوم األمىل اإلقليمىي سىيكون لىم األثىث  )توعيىةإن االبية أفىثاد العيهىة يوافدىون على  ان  .2

( %.  أمىا أفىثاد العيهىة 74ذلىك )بلغىت نسىبة ايىث الموافدىون على   ( % بيهما15بلغت نسبتهم ) األمل( اليلاايجابي في تحدي  

 ( %.77والذيل لم يبدوا إجابات محددة فدد بلغت نسبتهم )

الكوادر المؤملة والتىدري، المسىتمث للعىامليل فىي الدياعىات العسىكثية يىؤدي  )اختيارأن يهة يوافدون عل  إن االبية أفثاد الع .1

. أما أفىثاد العيهىة والىذيل لىم %( 74بيهما بلغت نسبة ايث الموافدون عل  ذلك ) %( 14اليل بلغت نسبتهم ) األمل(إل  استدثار 

 .%( 72يبدوا إجابات محددة فدد بلغت نسبتهم )

فىثص العمىل لليىال  وإتاالىة المجىال لىذوي الخبىثة السياسىية يزيىد مىل فكىثة  )تىوفيثإن االبية أفثاد العيهة يوافدون عل  أن  .1

( %.  أمىا أفىثاد العيهىة والىذيل لىم 1ذلك )بلغت نسبة ايث الموافدون عل   ( % بيهما15بلغت نسبتهم ) أمهياً( اليلالوطل الواالد 

 ( %.1سبتهم )يبدوا إجابات محددة فدد بلغت ن

 ثانياً: اإلحصاء الوصفي لعبارات الفرضية األولى

فيما يلي جىدول يوضىح المتوسىط واإلنحىثاف المعيىاري واألمميىة الهسىبية لعبىارات المديىاس وتثتيبهىا وفدىاً إلجابىات المستديى  

 .مههم

 ( اإلحصاء الوصفي لعبارات الفرضية األولى1-1جدول رقم )

 التثتي، الدالة المتوسط اانحثاف المعياري العبارات

التغييىىث فىىي امثكزيىىة الحكىىم المحلىىي يىىؤثث علىى  ثبىىات األمىىل 

 اإلقليمي 
 1 مواف  بشدة 3.5200 82241.

تيبي  نظام الحكم األملي في المحليات يزيد مل عمليىة ضىبط 

 األمل اإلقليمي 
 4 مواف  بشدة 3.7100 98775.

 5 مواف  بشدة 3.6900 92872.زيىد مىل اسىتدثار توفث البهيات التحتية والخدمات ااجتماعية ي
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 األمل اإلقليمي 

إشثاب كافة شثائح المجتم  في عمليىات الثقابىة األمهيىة يزيىد 

 مل تمكيل األمل اإلقليمي
 2 مواف  بشدة 3.6600 86713.

مهظمىىىات المجتمىىى  المىىىدني والشىىىثطة المجتمعيىىىة لهىىىا الىىىدور 

 ال عال في ضبط األمل اإلقليمي 
 3 مواف  3.7800 92747.

توعيىىىة اليىىىال  والعىىىامليل بىىىأجهزة الدولىىىة بم هىىىوم األمىىىل 

 اإلقليمي سيكون لم األثث اايجابي في تحدي  األمل
 7 مواف  بشدة 4.0200 1.16324

اختيىىىار الكىىىوادر المؤملىىىة والتىىىدري، المسىىىتمث للعىىىامليل فىىىي 

 الدياعات العسكثية يؤدي إل  استدثار األمل 
 2 بشدةمواف   3.9800 1.16324

تىىوفيث فىىثص العمىىل لليىىال  وإتاالىىة المجىىال لىىذوي الخبىىثة 

 السياسية يزيد مل فكثة الوطل الواالد أمهياً 
 1 مواف  بشدة 3.6200 99270.

   22.32  إجمالي متوسط العبارات 

 ( ما يلي:1-4يتضح مل الجدول رقم )

(. ومىىىذه 3متوسىىىيها عىىىل الوسىىىط ال ثضىىىي )( يزيىىىد ال ثضىىىية األولىىىي)التىىىي تُعبىىىث عىىىل عبىىىارات / إن جميىىى  العبىىىارات 7

 .  عبارات ال ثضية الهتيجة تدل عل  موافدة أفثاد العيهة عل  جمي 

توعيىىىة اليىىىال  والعىىىامليل بىىىأجهزة الدولىىىة وجهىىىة نظىىىث العيهىىىة مىىىي ) األولىىىي( مىىىل )ال ثضىىىية عبىىىارات عبىىىارة مىىىل/ أمىىىم 2

( اليىىىل متوسىىىط إجابىىىات أفىىىثاد العيهىىىة علىىى  العبىىىارة لبم هىىىوم األمىىىل اإلقليمىىىي سىىىيكون لىىىم األثىىىث اايجىىىابي فىىىي تحديىىى  األمىىى

التغييىىىث فىىىي امثكزيىىىة الحكىىىم المحلىىىي يىىىؤثث علىىى  ثبىىىات ( وأقىىىل عبىىىارة مىىىي )1.16324معيىىىاري ) بىىىانحثاف( 4.0200)

  .(82241.معياريي ) بانحثاف( 3.5200( اليل بلغ متوسط العبارة )األمل اإلقليمي

ذا يىىىىدل علىىىى  أن االبيىىىىة أفىىىىثاد العيهىىىىة يوافدىىىىون بشىىىىدة علىىىى  مجمىىىىل ( ومىىىى22.32/ كمىىىىا بلىىىىغ متوسىىىىط جميىىىى  العبىىىىارات )3

  .(ال ثضية األوليعبارات )

 تحليل بيانات الفرضية الثانية 

وفيمىىا يلىىي  ،مهالىىك عالقىىة بىىيل المتغيىىثات األمهيىىة فىىي ليبيىىا واألمىىل اإلقليمىىي أوا" التوزيىى  التكىىثاري لعبىىارات ال ثضىىية الثانيىىة

 والدات المبحوثة لجمي  عبارات ال ثضية:التوزي  التكثاري إلجابات ال

 الثانية لعبارات الفرضيةالتكراري  ( التوزيع1-1جدول رقم )

 العبارة

 

 ا أواف  بشدة ا أواف  محايد أواف  أواف  بشدة

 نسبة عدد نسبة عدد نسبة عدد نسبة  عدد نسبة عدد

كلمىىىا زاد عىىىدد الكىىىوادر المىىىؤمليل فىىىي 

الهىواالي  قياعات األمل قلل مل اختىثا 

 األمهية 

48 48.0 39 39.0 2 2.0 11 11.0 0 0.0 

 2.0 2 14.0 14 7.0 7 45.0 45 32.0 32اسىىتخدام التكهولوجيىىا الحديثىىة فىىي أنظمىىة 
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الدولىىىة يىىىؤثث فىىىي علميىىىة ضىىىبط األمىىىل 

 اإلقليمي

عىدم الثبىات فىي السياسىات المحليىة يىؤثث 

فىىىي ضىىىبط الثقابىىىة األمهيىىىة ويزيىىىد مىىىل 

 ة شتات األالزا  الوطهي

43 43.0 46 46.0 7 7.0 4 4.0 0 0.0 

ممارسىىىىة الدكتاتوريىىىىة لهظىىىىام الحىىىىىز  

الحىىاكم يىىؤدي إلىى  زعزعىىة األمىىل وعىىدم 

 تواليد اليف 

50 50.0 24 24.0 14 14.0 10 10.0 2 2.0 

استخدام المثونة األمهية في رقابة دخالء 

 المجتم  يزيد مل ضبط األمل الداخلي
44 44.0 22 22.0 13 13.0 14 14.0 7 7.0 

عىىدم السىىماح للملشىىيات والمىىارقيل عىىل 

نظام الدولة مل ممارسىة التخثيى، يكىون 

 لم األثث اايجابي في ضبط األمل

38 38.0 28 28.0 22 22.0 10 10.0 2 2.0 

ااستعانة بىذوي الخبىثات األمهيىة إلقامىة 

الىىىدورات األمهيىىىة للكىىىوادر العاملىىىة فىىىي 

 الديار الحكومي يزيد مل ضبط األمل

44 44.0 22 22.0 13 13.0 14 14.0 7 7.0 

 ( ما يلي:8-4يتضح مل الجدول رقم )

 األمهيىة()كلما زاد عدد الكوادر المؤمليل في قياعات األمل قلل مل اختثا  الهىواالي  إن االبية أفثاد العيهة يوافدون عل  أن. 7

أما أفثاد العيهة والذيل لم يبىدوا إجابىات محىددة  ( %.77( % بيهما بلغت نسبة ايث الموافدون عل  ذلك )11)اليل بلغت نسبتهم 

 ( %. 2فدد بلغت نسبتهم )

 اإلقليمىي(التكهولوجيا الحديثة في أنظمة الدولة يؤثث في علميىة ضىبط األمىل  )استخدامأن  إن االبية أفثاد العيهة يوافدون عل  .2

. أما أفثاد العيهة والذيل لم يبىدوا إجابىات محىددة % (72)( % بيهما بلغت نسبة ايث الموافدون عل  ذلك 11اليل بلغت نسبتهم )

 ( %.  1فدد بلغت نسبتهم )

)عدم الثبات فىي السياسىات المحليىة يىؤثث فىي ضىبط الثقابىة األمهيىة ويزيىد مىل شىتات  . إن االبية أفثاد العيهة يوافدون عل  أن3

( %.  أمىا أفىثاد العيهىة والىذيل لىم 4)دىون على  ذلىك بيهما بلغت نسبة ايىث المواف %( 18اليل بلغت نسبتهم ) الوطهية(األالزا  

 ( %.1يبدوا إجابات محددة فدد بلغت نسبتهم )

الدكتاتوريىة لهظىام الحىز  الحىاكم يىؤدي إلى  زعزعىة األمىل وعىدم تواليىد  ممارسىة) أنإن االبية أفثاد العيهة يوافدون على   .4

( %.  أمىا أفىثاد العيهىة والىذيل لىم يبىدوا إجابىات 72على  ذلىك )بلغت نسبة الموافدون  بيهما %( 14اليل بلغت نسبتهم ) اليف(

 .% (74محددة فدد بلغت نسبتهم )

 الىداخلي(أن )استخدام المثونة األمهيىة فىي رقابىة دخىالء المجتمى  يزيىد مىل ضىبط األمىل إن االبية أفثاد العيهة يوافدون عل   .5

.  أما أفثاد العيهة والذيل لم يبدوا إجابات محىددة %( 27عل  ذلك )بيهما بلغت نسبة ايث الموافدون  % (22اليل بلغت نسبتهم )

 ( %.73فدد بلغت نسبتهم )
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والمىىىارقيل عىىىل نظىىىام الدولىىىة مىىىل ممارسىىىة التخثيىىى،  للمليشىىىياتأن عىىىدم السىىىماح إن االبيىىىة أفىىىثاد العيهىىىة يوافدىىىون علىىى   .2

بلغىىىت نسىىىبة ايىىىث الموافدىىىون علىىى  ذلىىىك  بيهمىىىا % (22اليىىىل بلغىىىت نسىىىبتهم ) يكىىىون لىىىم األثىىىث اايجىىىابي فىىىي ضىىىبط األمىىىل

 .%( 22)نسبتهم أما أفثاد العيهة والذيل لم يبدوا إجابات محددة فدد بلغت  .% (72)

أن ااسىىىتعانة بىىىذوي الخبىىىثات األمهيىىىة إلقامىىىة الىىىدورات األمهيىىىة للكىىىوادر العاملىىىة إن االبيىىىة أفىىىثاد العيهىىىة يوافدىىىون علىىى   .1

بيهمىىىا بلغىىىت نسىىىبة ايىىىث الموافدىىىون علىىى  ذلىىىك  % (22نسىىىبتهم )اليىىىل بلغىىىت  فىىىي الديىىىار الحكىىىومي يزيىىىد مىىىل ضىىىبط األمىىىل

 ( %.73.  أما أفثاد العيهة والذيل لم يبدوا إجابات محددة فدد بلغت نسبتهم )% (27)

 اإلحصاء الوصفي لعبارات الفرضية الثانية ثانياً:

ات المديىىىاس وتثتيبهىىىا وفدىىىاً إلجابىىىات فيمىىىا يلىىىي جىىىدول يوضىىىح المتوسىىىط واإلنحىىىثاف المعيىىىاري واألمميىىىة الهسىىىبية لعبىىىار

 .المستدي  مههم

 ( اإلحصاء الوصفي لعبارات الفرضية الثانية10-1جدول رقم )

 التثتي، الدالة المتوسط اانحثاف المعياري العبارات

كلمىىا زاد عىىدد الكىىوادر المىىؤمليل فىىي قياعىىات األمىىل قلىىل مىىل 

 اختثا  الهواالي األمهية 
.94409 3.7600 

مواف  

 ةبشد
2 

استخدام التكهولوجيىا الحديثىة فىي أنظمىة الدولىة يىؤثث فىي علميىة 

 ضبط األمل اإلقليمي
 4 مواف  4.0900 1.06453

عدم الثبات في السياسات المحلية يؤثث في ضبط الثقابىة األمهيىة 

 ويزيد مل شتات األالزا  الوطهية 
 1 مواف  3.7200 76647.

يىىؤدي إلىى  زعزعىىة  ممارسىىة الدكتاتوريىىة لهظىىام الحىىز  الحىىاكم

 األمل وعدم تواليد اليف 
1.10554 3.9000 

مواف  

 بشدة
5 

اسىىتخدام المثونىىة األمهيىىة فىىي رقابىىة دخىىالء المجتمىى  يزيىىد مىىل 

 ضبط األمل الداخلي
1.32200 4.1800 

مواف  

 بشدة
3 

والمارقيل عل نظىام الدولىة مىل ممارسىة  للمليشياتعدم السماح 

 في ضبط األمل التخثي، يكون لم األثث اايجابي
1.08711 4.1000 

مواف  

 بشدة
2 

ااستعانة بذوي الخبثات األمهية إلقامة الدورات األمهية للكوادر 

 العاملة في الديار الحكومي يزيد مل ضبط األمل
1.32100 4.1800 

مواف  

 بشدة
7 

   27.83222  إجمالي متوسط العبارات 

 2222الميدر: إعداد الباالل مل نتائر التحليل 

 ( ما يلي:72-4يتضح مل الجدول رقم )

(. ومىىىىذه 3( يزيىىىىد متوسىىىىيها عىىىىل الوسىىىىط ال ثضىىىىي )ال ثضىىىىية الثانيىىىىة)التىىىىي تعبىىىىث عىىىىل عبىىىىارات / إن جميىىىى  العبىىىىارات 7

 .  عبارات ال ثضية الهتيجة تدل عل  موافدة أفثاد العيهة عل  جمي 
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ااسىىىتعانة بىىىذوي الخبىىىثات األمهيىىىة إلقامىىىة ي )وجهىىىة نظىىىث العيهىىىة مىىى الثانيىىىة( مىىىل )ال ثضىىىية عبىىىارات عبىىىارة مىىىل/ أمىىىم 2

( اليىىل متوسىىط إجابىىات أفىىثاد العيهىىة علىى  الىىدورات األمهيىىة للكىىوادر العاملىىة فىىي الديىىار الحكىىومي يزيىىد مىىل ضىىبط األمىىل

عىىىىدم الثبىىىىات فىىىىي السياسىىىىات المحليىىىىة يىىىىؤثث فىىىىي ( وأقىىىىل عبىىىىارة مىىىىي )1.32100معيىىىىاري ) بىىىىانحثاف( 4.1800العبىىىىارة )

معيىىىاري  بىىىانحثاف( 3.7200( اليىىىل بلىىىغ متوسىىىط العبىىىارة )هيىىىة ويزيىىىد مىىىل شىىىتات األالىىىزا  الوطهيىىىةضىىىبط الثقابىىىة األم

(.76647).  

( ومىىىذا يىىىدل علىىى  أن االبيىىىة أفىىىثاد العيهىىىة يوافدىىىون بشىىىدة علىىى  مجمىىىل 27.83222/ كمىىىا بلىىىغ متوسىىىط جميىىى  العبىىىارات )3

  .(ال ثضية الثانيةعبارات )

 تحليل بيانات الفرضية الثالثة 

 القة بيل المتغيثات ااقتيادية في ليبيا واألمل اإلقليميمهالك ع

أواً: التوزيىى  التكىىثاري لعبىىارات ال ثضىىية الثالثىىة وفيمىىا يلىىي التوزيىى  التكىىثاري إلجابىىات الوالىىدات المبحوثىىة لجميىى  عبىىارات 

 ال ثضية:

 الثالثة لعبارات الفرضيةالتكراري  ( التوزيع11-1)جدول رقم 

 العبارة

 

 ا أواف  محايد اف أو أواف  بشدة
ا أوافىىىىىىىىىى  

 بشدة

 نسبة عدد نسبة عدد نسبة عدد نسبة عدد نسبة عدد

يؤثث سعث اليثف عهد ارت اعم عل  األمل 

 اإلقليمي مل ناالية اقتيادية
53 53.0 28 28.0 14 14.0 1 1.0 4 4.0 

شح السل  والخدمات لم التأثيث المباشث عل  

 األمل اإلقليمي 
43 43.0 30 30.0 13 13.0 8 8.0 6 6.0 

تؤثث المهتجات المحلية عل  زعزعة األمل 

اإلقليمي مل ناالية االتكارما وزيادة الضثيبة 

 عليها 

59 59.0 25 25.0 6 6.0 5 5.0 5 5.0 

 6.0 6 34.0 34 16.0 16 18.0 18 26.0 26 ارت ار نسبة التضخم تؤثث عل  األمل اإلقليمي 

مجتم  تؤدي ارت ار نسبة البيالة في شثائح ال

إل  عدم استدثار األمل اإلقليمي بسب، 

 التجمعات

43 43.0 41 41.0 5 5.0 9 9.0 2 2.0 

كلما زادت الديمة الزمهية للهدود أدت إل  فددان 

التكل ة التاريخية أللحا  رؤوس األموال 

 والمستثمثيل يؤثث في األمل الدومي

52 52.0 31 31.0 10 10.0 7 7.0 0 0.0 

ياسات الهددية الغيث ناجحة يؤثث استخدام الس

 عل  استدثار األمل اإلقليمي
49 49.0 32 32.0 73 73.2 4 4.0 2 2.0 
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تدليل اإلن ا  الحكومي وضعف الدوة الشثائية 

وندرة الموارد اليبيعية يزيد مل الدة المشكلة 

 ااقتيادية ويؤثث عل  األمل اإلقليمي

30 30.0 37 37.0 75 75.2 15 15.0 3 3.0 

 ما يلي: (77-4)تضح مل الجدول رقم ي

اليىل  اقتيىادية(سىعث اليىثف عهىد ارت اعىم على  األمىل اإلقليمىي مىل نااليىة  )يىؤثث إن االبية أفثاد العيهة يوافدون عل  أن .7

د ( %. أمىا أفىثاد العيهىة والىذيل لىم يبىدوا إجابىات محىددة فدى5بلغت نسبة ايث الموافدىون على  ذلىك ) بيهما %( 17)بلغت نسبتهم 

 ( %. 74بلغت نسبتهم )

( 13اليىل بلغىت نسىبتهم ) عل  ان شح السل  والخدمات لم التأثيث المباشث عل  األمل اإلقليميإن االبية أفثاد العيهة يوافدون  .2

 .  ( %73( %. أما أفثاد العيهة والذيل لم يبدوا إجابات محددة فدد بلغت نسبتهم)74ذلك )بيهما بلغت نسبة ايث الموافدون عل   %

المهتجىات المحليىة على  زعزعىة األمىل اإلقليمىي مىل نااليىة االتكارمىا وزيىادة  )تىؤثث . إن االبية أفثاد العيهة يوافدىون على  أن3

.  أمىا أفىثاد العيهىة والىذيل لىم %( 72)بيهما بلغىت نسىبة ايىث الموافدىون على  ذلىك  %( 14بلغت نسبتهم ) عليها( اليلالضثيبة 

 ( %.2ت نسبتهم )يبدوا إجابات محددة فدد بلغ

 نسبة التضخم تؤثث عل  األمل اإلقليمي( )ارت ار إن االبية أفثاد العيهة يوافدون عل  أن .4

( %.  أما أفثاد العيهة والذيل لىم يبىدوا إجابىات محىددة فدىد 42( % بيهما بلغت نسبة الموافدون عل  ذلك )44اليل بلغت نسبتهم )

 ( %.72بلغت نسبتهم )

أن )ارت ىار نسىبة البيالىة فىي شىثائح المجتمى  تىؤدي إلى  عىدم اسىتدثار األمىل اإلقليمىي العيهة يوافدىون على   إن االبية أفثاد .5

. أمىا أفىثاد العيهىة والىذيل لىم %( 77) بيهما بلغت نسىبة ايىث الموافدىون على  ذلىك % (14اليل بلغت نسبتهم )بسب، التجمعات( 

 ( %.5يبدوا إجابات محددة فدد بلغت نسبتهم )

)كلمىىا زادت الديمىىة الزمهيىىة للهدىىود أدت إلىى  فدىىدان التكل ىىة التاريخيىىة أللىىحا  رؤوس االبيىىة أفىىثاد العيهىىة يوافدىىون علىى  إن  .2

. %( 1) ( % بيهمىا بلغىت نسىبة ايىث الموافدىون على  ذلىك13اليل بلغت نسبتهم ) األموال والمستثمثيل يؤثث في األمل الدومي(

 ( %.72ات محددة فدد بلغت نسبتهم )أما أفثاد العيهة والذيل لم يبدوا إجاب

اليىل السياسىات الهدديىة الغيىث ناجحىة يىؤثث على  اسىتدثار األمىل اإلقليمىي(  اسىتخدام)أن إن االبية أفثاد العيهة يوافدون على   .1

ة فدد بلغت . أما أفثاد العيهة والذيل لم يبدوا إجابات محدد%( 2بيهما بلغت نسبة ايث الموافدون عل  ذلك) %( 17بلغت نسبتهم )

 .%( 73نسبتهم )

اإلن ا  الحكومي وضعف الدوة الشثائية وندرة الموارد اليبيعية يزيىد مىل الىدة  )تدليلإن االبية أفثاد العيهة يوافدون عل  أن  .1

( 71بلغىت نسىبة ايىث الموافدىون على  ذلىك ) ( % بيهمىا21اليل بلغت نسىبتهم )المشكلة ااقتيادية ويؤثث عل  األمل اإلقليمي( 

 ( %.75. أما أفثاد العيهة والذيل لم يبدوا إجابات محددة فدد بلغت نسبتهم )%

 اإلحصاء الوصفي لعبارات الفرضية الثالثة

واألمميىة الهسىبية لعبىارات المديىاس وتثتيبهىا وفدىاً إلجابىات المستديى   واانحىثاف المعيىاريفيما يلي جىدول يوضىح المتوسىط 

 .مههم
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 صفي لعبارات الفرضية الثالثةاإلحصاء الو (12-1)جدول رقم 

 التثتي، الدالة المتوسط اانحثاف المعياري العبارات

يؤثث سعث اليثف عهد ارت اعم عل  األمل اإلقليمي مل ناالية 

 اقتيادية
 2 مواف  بشدة 3.7500 1.00880

 3 مواف  بشدة 4.0400 1.19697 شح السل  والخدمات لم التأثيث المباشث عل  األمل اإلقليمي 

تؤثث المهتجات المحلية عل  زعزعة األمل اإلقليمي مل ناالية 

 االتكارما وزيادة الضثيبة عليها 
 1 مواف  بشدة 3.7200 1.11083

 7 ا أواف  4.7600 1.32665 ارت ار نسبة التضخم تؤثث عل  األمل اإلقليمي 

ارت ار نسبة البيالة في شثائح المجتم  تؤدي إل  عدم استدثار 

 قليمي بسب، التجمعاتاألمل اإل
 4 مواف  بشدة 3.8600 1.00524

كلما زادت الديمة الزمهية للهدود أدت إل  فددان التكل ة التاريخية 

 أللحا  رؤوس األموال والمستثمثيل يؤثث في األمل الدومي
 1 مواف  بشدة 3.7200 91099.

استخدام السياسات الهددية الغيث ناجحة يؤثث عل  استدثار األمل 

 إلقليميا
 5 مواف  بشدة 3.7800 95959.

تدليل اإلن ا  الحكومي وضعف الدوة الشثائية وندرة الموارد 

اليبيعية يزيد مل الدة المشكلة ااقتيادية ويؤثث عل  األمل 

 اإلقليمي

 2 مواف  بشدة 4.2400 1.12923

   4.11221  إجمالي العبارات 

 2222الميدر: إعداد الباالل مل نتائر التحليل 

 ( أدناه ما يلي:72-4يتضح مل الجدول رقم )

(. ومىىىىذه 3( يزيىىىىد متوسىىىىيها عىىىىل الوسىىىىط ال ثضىىىىي )ال ثضىىىىية الثانيىىىىة)التىىىىي تعبىىىىث عىىىىل عبىىىىارات / إن جميىىىى  العبىىىىارات 7

 .  عبارات ال ثضية الهتيجة تدل عل  موافدة أفثاد العيهة عل  جمي 

ارت ىىىار نسىىىبة التضىىىخم تىىىؤثث علىىى  األمىىىل العيهىىىة مىىىي ) وجهىىىة نظىىىث الثالثىىىة( مىىىل )ال ثضىىىية عبىىىارات عبىىىارة مىىىل/ أمىىىم 2

( وأقىىىىل عبىىىىارة 7.32225معيىىىىاري ) بىىىىانحثاف( 1.2224اليىىىىل متوسىىىىط إجابىىىىات أفىىىىثاد العيهىىىىة علىىىى  العبىىىىارة ) اإلقليمىىىىي(

 بىىىانحثاف( 4.0400اليىىىل بلىىىغ متوسىىىط العبىىىارة ) ،شىىىح السىىىل  والخىىىدمات لىىىم التىىىأثيث المباشىىىث علىىى  األمىىىل اإلقليمىىىيمىىىي 

  .(7.78281معياري )

ومىىىذا يىىىدل علىىى  أن االبيىىىة أفىىىثاد العيهىىىة يوافدىىىون بشىىىدة علىىى  مجمىىىل  (4.11221/ كمىىىا بلىىىغ متوسىىىط جميىىى  العبىىىارات )3

  .(ال ثضية الثالثةعبارات )

 هنالك عالقة بين المتغيرات االجتماعية في ليبيا واألمن اإلقليمي :تحليل بيانات الفرضية الرابعة

 لفرضية الرابعةأوالً: التوزيع التكراري لعبارات ا

 وفيما يلي التوزي  التكثاري إلجابات الوالدات المبحوثة لجمي  عبارات ال ثضية:
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 الرابعة لعبارات الفرضيةالتكراري  ( التوزيع13-1)جدول رقم 

 العبارة

 

 ا أواف  بشدة ا أواف  محايد أواف  أواف  بشدة

 نسبة عدد نسبة عدد نسبة عدد نسبة عدد نسبة عدد

نسبة الزواج في المجتم  يؤدي إل  انخ اد 

خل  المشكالت األسثية بالتالي يهعكس سلباً 

 عل  األمل اإلقليمي

53 53 17 17 22 22 2 2 6 6 

الدبلية والمليشيات في  اتتسامم الحثوب

 زعزعة األمل اإلقليمي
41 41 27 27 116 116 15 15 1 1 

العادات والتداليد في المجتم  خالة الثأر 

رما سلباً في استدثار األمل يهعكس دو

 اإلقليمي

40 40 39 39 12 12 8 8 1 1 

ارت ار نسبة الوفيات بسب، ال دث والجور 

والمثد والخالفات األسثية لم األثث السلبي 

 عل  األمل اإلقليمي

40 40 33 33 13 13 10 10 4 4 

م هوم الجهوية السائدة في المجتم  يهعكس 

 سلباً عل  األمل اإلقليمي 
47 47 23 23 21 21 8 8 1 1 

تسامم العهيثية والت ثقة بيل شثائح المجتم  

 في عدم ااستدثار األمل اإلقليمي
43 43 16 16 17 17 15 15 9 9 

تؤدي ظامثة المحسوبية في التوظيف داخل 

المؤسسات إل  عدم ااستدثار العمل 

 الحكومي وبالتالي األمل اإلقليمي

45 45 33 33 77 77 6 6 5 5 

تداول السلية المالكة بيل فئات األسثة المالكة 

 يهعكس سلباً عل  األمل اإلقليمي 
41 41 35 35 72 72 5 5 7 7 

 

 ما يلي: (73-4)يتضح مل الجدول رقم 

انخ اد نسبة الزواج في المجتم  يؤدي إل  خل  المشىكالت األسىثية بالتىالي يىهعكس  إن االبية أفثاد العيهة يوافدون عل  أن .7

( %. أما أفثاد العيهىة والىذيل 1بلغت نسبة ايث الموافدون عل  ذلك ) بيهما %( 12)اليل بلغت نسبتهم  سلباً عل  األمل اإلقليمي

 ( %. 22لم يبدوا إجابات محددة فدد بلغت نسبتهم )

( % 21اليل بلغت نسبتهم ) (اإلقليميالحثوبات الدبلية والمليشيات في زعزعة األمل  )تسامم يوافدونإن االبية أفثاد العيهة  .2

 ( %.  72( %. أما أفثاد العيهة والذيل لم يبدوا إجابات محددة فدد بلغت نسبتهم)72)بيهما بلغت نسبة ايث الموافدون عل  ذلك 
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مىل )العادات والتداليىد فىي المجتمى  خالىة الثىأر يىهعكس دورمىا سىلباً فىي اسىتدثار األ . إن االبية أفثاد العيهة يوافدون عل  أن3

.  أمىا أفىىثاد العيهىىة والىذيل لىىم يبىىدوا %( 8)بيهمىىا بلغىت نسىىبة ايىىث الموافدىون علىى  ذلىىك  %( 18اليىىل بلغىت نسىىبتهم ) اإلقليمىي(

 ( %.72إجابات محددة فدد بلغت نسبتهم )

لىم األثىث  )ارت ىار نسىبة الوفيىات بسىب، ال دىث والجىور والمىثد والخالفىات األسىثية إن االبية أفثاد العيهة يوافدون على  أن .4

( %.  أما أفثاد العيهة والذيل 74بلغت نسبة الموافدون عل  ذلك ) بيهما %( 13اليل بلغت نسبتهم ) اإلقليمي(السلبي عل  األمل 

 ( %.73لم يبدوا إجابات محددة فدد بلغت نسبتهم )

اليىل بلغىت  اإلقليمىي(باً على  األمىل الجهوية السىائدة فىي المجتمى  يىهعكس سىل )م هومأن إن االبية أفثاد العيهة يوافدون عل   .5

. أمىا أفىثاد العيهىة والىذيل لىم يبىدوا إجابىات محىددة فدىد بلغىت %( 8) بيهما بلغت نسبة ايث الموافدون على  ذلىك % (12نسبتهم )

 ( %.27نسبتهم )

 اإلقليمىي(سىتدثار األمىل ان )تسامم العهيثية والت ثقة بىيل شىثائح المجتمى  فىي عىدم ااإن االبية أفثاد العيهة يوافدون عل   .2

. أما أفثاد العيهة والذيل لم يبىدوا إجابىات محىددة %( 24) ( % بيهما بلغت نسبة ايث الموافدون عل  ذلك58اليل بلغت نسبتهم )

 ( %.71فدد بلغت نسبتهم )

م ااسىتدثار العمىل ظامثة المحسوبية فىي التوظيىف داخىل المؤسسىات إلى  عىد )تؤديأن إن االبية أفثاد العيهة يوافدون عل   .1

. أمىا أفىثاد %( 77بيهمىا بلغىت نسىبة ايىث الموافدىون على  ذلىك) %( 11اليل بلغت نسىبتهم ) اإلقليمي(الحكومي وبالتالي األمل 

 .%( 77العيهة والذيل لم يبدوا إجابات محددة فدد بلغت نسبتهم )

 اإلقليمىي(فئىات األسىثة المالكىة يىهعكس سىلباً على  األمىل السىلية المالكىة بىيل  )تداول أنإن االبية أفثاد العيهة يوافدون عل   .1

( %.  أما أفثاد العيهة والذيل لم يبدوا إجابات محىددة 72ذلك )بلغت نسبة ايث الموافدون عل   ( % بيهما12اليل بلغت نسبتهم )

 ( %.72فدد بلغت نسبتهم )

 ثانياً: اإلحصاء الوصفي لعبارات الفرضية الرابعة

وضىح المتوسىط واإلنحىثاف المعيىاري واألمميىة الهسىبية لعبىارات المديىاس وتثتيبهىا وفدىاً إلجابىات المستديى  فيما يلي جىدول ي

 .مههم

 ( اإلحصاء الوصفي لعبارات الفرضية الرابعة11-1)جدول رقم 

 التثتي، الدالة المتوسط اانحثاف المعياري العبارات

كالت انخ اد نسبة الزواج في المجتم  يؤدي إل  خل  المش

 األسثية بالتالي يهعكس سلباً عل  األمل اإلقليمي
 2 مواف  بشدة 3.9100 1.17288

 2 مواف  بشدة 4.0800 1.12528 تسامم الحثوبات الدبلية والمليشيات في زعزعة األمل اإلقليمي

العادات والتداليد في المجتم  خالة الثأر يهعكس دورما سلباً 

 في استدثار األمل اإلقليمي
 1 مواف  بشدة 3.9100 96499.

ارت ار نسبة الوفيات بسب، ال دث والجور والمثد والخالفات 

 األسثية لم األثث السلبي عل  األمل اإلقليمي
 3 مواف  بشدة 4.0500 1.14040

 1 مواف  بشدة 3.9300 1.04693م هوم الجهوية السائدة في المجتم  يهعكس سلباً عل  األمل 
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 اإلقليمي 

ثية والت ثقة بيل شثائح المجتم  في عدم تسامم العهي

 ااستدثار األمل اإلقليمي
 7 مواف  بشدة 4.3100 1.39041

تؤدي ظامثة المحسوبية في التوظيف داخل المؤسسات إل  عدم 

 ااستدثار العمل الحكومي وبالتالي األمل اإلقليمي
 5 مواف  بشدة 3.9300 1.12146

سثة المالكة يهعكس سلباً عل  تداول السلية المالكة بيل فئات األ

 األمل اإلقليمي 
 4 مواف  بشدة 4.0200 1.17189

   4.74221  إجمالي العبارات 

 2222الميدر: إعداد الباالل مل نتائر التحليل 

 ما يلي: (74-4يتضح مل الجدول رقم )

(. ومىذه الهتيجىة تىدل 3سىط ال ثضىي )( يزيىد متوسىيها عىل الوال ثضىية الثابعىة)التي تعبث عل عبىارات / إن جمي  العبارات 7

 .  عبارات ال ثضية عل  موافدة أفثاد العيهة عل  جمي 

تسامم العهيثية والت ثقة بيل شثائح المجتم  في عىدم وجهة نظث العيهة مي ) الثابعة( مل )ال ثضية عبارات عبارة مل/ أمم 2

( وأقىىل 1.39041معيىىاري ) بىىانحثاف( 4.3100العبىىارة )اليىىل متوسىىط إجابىىات أفىىثاد العيهىىة علىى   اإلقليمىىي(ااسىىتدثار األمىىل 

( اليل بلىغ متوسىط العبىارة العادات والتداليد في المجتم  خالة الثأر يهعكس دورما سلباً في استدثار األمل اإلقليميعبارة مي )

  .(96499.معياري ) بانحثاف( 3.9100)

االبيىىة أفىىثاد العيهىىة يوافدىىون بشىىدة علىى  مجمىىل عبىىارات ( ومىىذا يىىدل علىى  أن 4.74221/ كمىىا بلىىغ متوسىىط جميىى  العبىىارات )3

  .(ال ثضية الثابعة)

 

 :والتوصيات النتائجأهم . 5

 النتائج  .1.5

ا ومحاولىة السىييثة على  االىداثها وتجهى، موقىف يحتىاج لبىذل جهىد للتعىثف عليهىا ومتغيثاتهىا وت سىيث ظامثمى األزمة .7

 مخاطثما ومل ثم تحديد الحل المهاس، لما يمكل مل استخدام إجثاءات سليمة.

التحثب في ثالثة اتجامات تتمثل في التعامل م  العوامل المسببة لالزمىة والدىوى الداعمىة  األزمةتتيل، السييثة عل   .2

 لها وكذلك العوامل ذات اليلة بها 

 العدالىة أّن ايىا  الليبيىة الحالىة خىالل مىل تبىيل فدىد والسى،، العسىكثية بالدىدرات الدولىة المايىة يىثادف ديعى لىم األمىل .3

 سىهّل دولىة المؤسسىات، ايىا  واألمىم الواعىدة المسىتدامة التهميىة وخيىط المتكافئة، ااقتيادية وال ثص ااجتماعية،

 .ليبيا في األزمة فتيل إشعال

 تغذيىة فىي الخىارجي مهىم البعىد أنّ  لهىا تبىيل الدراسىة خىالل فمىل فحسى،، الداخليىة لبيئىةا وليدة ليست األمهية التهديدات .4

 السىا  على  المتدخلىة ولىو الىدول ميىالح تهىافس عىل تُعبّىث التىي ،الخارجيىة التىدخالت عبىث وتمديىدما األزمة بواعل

 .األزمة محل البلد واستدثار أمل ميلحة
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 التوصيات:. 2.5

كذلك يج، معثفة العوامل المسىببة  ،واإلجثاءات ال اعلة الالزمة لمواجهتها زمةاألثورة المعثفة الكاملة لتيورات ض .7

 .لالزمة والدوى الداعمة لها والعوامل ذات اليلة بها

ضثورة ان تتعاون دول الجوار اإلقليمي لليبيا في إيجاد تحالف اقتيادي وعسكثي شبيم بااتحاد األوربي يعمىل على   .2

ي ال ظ امىل المهيدىة وذلىك بحىل جميى  الهزاعىات بالوسىائل السياسىية والدبلوماسىية وض  قواعد واسس ملزمة تساعد ف

 .بعيداً عل استخدام الدوة

لىم تعمىل على  وضى  سياسىة ن ييىة جديىد تثاعىي ميىالحها  إذايج، ان تعلم دولة ليبيا ان اله ط يمثل ميدر تهديد لهىا  .3

جهبية فالمست يد األول مىل مىذه اليىثاعات وتاجيجهىا مىم ااقتيادية والسياسية والتهموية في التحثشات والتدخالت األ

 .متهافسون عل  مواردما

يج، الحيول عل  نور مل الوفا  الوطهي مل خالل تشكيل رؤية مستدبلية توفيدية مشتثكة تساعد الشع، الليبي عل   .4

ااستعمارية في العمل  األجهبية لألطمارعل  استدثاره وازدماره ال  جان، التيدي  وطهية تساعد استثاتيجيةليااة 

 عل  والدة ليبيا.
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مستويات األوضاع التعليمية في الجامعات الفلسطينية بعد انتهاء جائحة كورونا من وجهة نظر أعضاء الهيئة 

 (جامعة بير زيت أنموذجا  ) التدريسية

Levels of educational conditions in Palestinian universities after the end of the Corona 

pandemic from the point of view of faculty members (Birzeit University as case study) 

 عبد المجيد نايف أحمد عالونةالدكتور/ إعداد 

 فلسطين ،رام هللا ،وباحث في مجال العلوم االجتماعية أستاذ علم االجتماع

Email: a_dr.abed@yahoo.com  

 

 الملخص

على مستويات األوضاع التعليمية تحديداً خاصة بعد انتهائها، من أثر جائحة كورونا  ما تركتهلقد هدف هذا البحث الى توضيح  

بين صفحاته دراسة جامعة واحدة في وسط المجتمع العربي الفلسطيني هذا البحث وقد تناول  ،في الجامعات العربية الفلسطينية

كونها الفئة األكثر  ،في الجامعة المذكورة التدريسيةوهي جامعة بير زيت، وتناول هذه الرؤية من وجهة نظر أعضاء الهيئة 

لفلسطينية األخرى، ولذلك فقد تمثل ومعرفةً بمستويات الطلبة التعليمية فيها كدراسة حالة عن بقية الجامعات ا واطالعاوعياً 

 54من األساتذة الذكور و 03استاذاً  54بحيث تم اخذ عينة منهم بقيمة  ،مجتمع البحث بأعضاء الهيئة التدريسية في تلك الجامعة

البية افراد غ اة االستبانة وفقاً للمنهج الوصفي التحليلي، وقد توصل البحث إلى أندوقد استخدم الباحث أ ،من األساتذة اإلناث

المتوسطة وطبيعة ومن ذوي العمر المتوسط والتخصصات اإلنسانية والخبرة لعينة من أعضاء الهيئة التدريسية هي من الذكور ا

على سلباً والمؤثرات المتعلقة بجائحة كورنا والتي أثرت طبيعة الرؤية أن مفردات القيم الخاصة ب العمل المتفرغة، وتبين ايضاً 

قد يسية في داخل المجتمع الفلسطيني األوضاع التعليمية في الجامعات الفلسطينية من وجهة نظر أعضاء الهيئة التدرمستويات 

لتلك الجائحة على التعليم في داخل المجتمع الفلسطيني، وتبين السلبي وهذا يدل على كبر حجم التأثير  ،مرتفعة في اغلبهاجاءت 

بمعنى  ،ة بين تأثير جائحة كورونا وبين المستويات التعليمية في الجامعات الفلسطينيةائيأنه يوجد عالقة قوية وذات داللة إحص

، وهذا يعني انها عملت على تدني هذا أن جائحة كورونا قد اثرت على األوضاع التعليمية في المجتمع الفلسطيني بصورة سلبية

التوعية واالستعداد الكامل في حال عودة هذه الجائحة مرة ضرورة وقد أوصى الباحث في نهاية البحث الى . المستوى نوعاً ماً 

 أخرى.

  .األوضاع التعليمية، جائحة كورونا، الهيئة التدريسية الكلمات المفتاحية:
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 Levels of educational conditions in Palestinian universities after the end of the Corona 

pandemic from the point of view of faculty members (Birzeit University as case study) 

 

Abstract 

            This research aimed to clarify the impact of the Corona pandemic, especially after its end, 

on the levels of educational conditions, specifically in Palestinian Arab universities. The faculty 

members of the aforementioned university considered it the most aware, informed and 

knowledgeable of the educational levels of students in it as a case study from the rest of the other 

Palestinian universities. Therefore, the research community was represented by the faculty 

members in that university, so that a sample of 45 professors was taken from 30 male professors 

and 15 female professors, and the researcher used the questionnaire tool according to the 

descriptive-analytical approach, and the research found that the majority of the sample members 

of the faculty are males, of medium age, humanitarian specializations, medium experience, and 

the nature of full-time work. And the effects related to the Corona pandemic, which negatively 

affected the levels of educational conditions in Palestinian universities from the point of view of 

the members of the teaching staff Most of the negative impacts on Palestinian society are high, 

and this indicates the large negative impact of this pandemic on education within Palestinian 

society, and it was found that there is a strong and statistically significant relationship between 

the impact of the Corona pandemic and the educational levels in Palestinian universities, 

meaning that the Corona pandemic It has affected the educational conditions in the Palestinian 

society negatively, and this means that it has worked to lower this level somewhat. At the end of 

the research, the researcher recommended the need for awareness and full preparedness in case 

this pandemic returns again. 

Keywords: Educational conditions, Corona pandemic, teaching staff. 
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المقدمة:. 1  

يعتبر تأثير جائحة كورونا من أكبر الجائحات الصحية في العالم أجمع حيث كان لها تأثير كامل على مختلف دول          

وعملت على شل حركته التجارية  ،حركته وتنقالته من قبل سكانه كاملين أفقدت من خاللها العالمومجتمعات العالم خالل عامين 

في  أصابتحيث  في الماضي، الوسطى رفلم يأتي مثل هذه الجائحة منذ العصووالتعليمية والصحية واالجتماعية وغيرها، 

 كما، (553ص  ،م0303الدهشان، كافة دول ومجتمعات العالم ) في تالف منهم وانتشر 043الى وفاة  ماليين وادت 4ا بدايته

عديمة اللقاح مسبقاً، فلقد قضت على وذلك كون جائحة كورونا  ،الكرام رالبسيط الذي مر مرو أن مرض كورونا ليس بالمرض

وجود بعض من اإلعاقات مثل فقدان ، وعملت على خالل العامين الماضيين التجارية وغيرها المؤسساتالكثير من  انهيار

كما اثرت وعملت جائحة  ل حاستي الشم والذوق والتي ربما لم تعود لهم ثانيةً.المصابين بها مثبعض بعض من الحواس من قبل 

كما افقدت العالم من (. 0، ص 0303كورونا على وجود فوارق في التعليم بين فئات المتعلمين )منشورات األمم المتحدة، 

من  العديدشركات بأكمها وعملت على تراجع مستويات  انهيارفأدت الى  محتواه التجاري والسياحي والتعليمي التقليدي المعتاد،

الدخول القومية في كثير من دول العالم وما اعقب ذلك من سياسات الدعم التي اثقلت كاهل الكثير من حكومات العالم أيضاً 

 االنتهاءعلى  هامشارفتولذلك فال يمكن ترك هذه الحالة دون دراسة خاصة بعد  مت بتقديم الدعم لفئات المواطنين،والتي قا

والحجر  قاإلغالمجدداً للتأثير واالصابة والوجود وما يتبع ذلك من سياسات  عودتها باحتماليةوالتلويح من قبل جهات أخرى 

، وبذلك فيمكن القول أن جائحة كورونا قد الصحي وأخذ اللقاحات والتعليم عن بعد والقيود على السفر والسياحة وما الى ذلك

 (.05، ص 0303في، ة )ساري حناثار ابدي تركت

موجة جائحة كورونا العالمية، حيث كان لجائحة لقد تمثل هذا البحث بدراسة إحدى الجوانب التي تأثرت وبشكل سلبي من       

باإلضافة الى تأثيراتها على  ،كورونا تأثيرات متنوعة على مختلف مناحي الحياة المعيشية من عملية وتجارية وسياحية وتعليمية

الجوانب الصحية في األساس، ولذلك فسوف يكون هذا البحث مقتصراً فقط على تناول أحدى هذه الجوانب والتي تأثرت من 

جائحة كورونا العالمية على المجتمعات ودول العالم ال سيما من خالل السياسات المتبعة والتي رافقتها تلك  تفشي ازديادجراء 

بإجراءات الوقاية من تباعد وغيرها،  وااللتزاموالتوعية بأخذها  تاللقاحاة من سياسات االغالق والحجر الصحي وتوفير الجائح

بعد انتهاء جائحة أثناء ووتحديداً مستويات األوضاع التعليمية في الجامعات الفلسطينية بين صفحاته فقط  هذا البحث فقد تناول

للمقارنة فيما أحدثته تلك الجائحة حتى بعد انتهائها أعضاء الهيئة التدريسية لتأثيرات من قبل خالل رؤية هذه امن وذلك كورونا 

وذلك كونها تضم  ،زيت في وسط هذا المجتمعجامعة بيرمتناوالً بذلك إحدى هذه الجامعات الفلسطينية وهي من تأثيرات سلبية 

ولذلك  ودعماً.وشهرةً ، باإلضافة الى كبر حجمها كماً ونوعاً وتعليماً وثقافةً وانفتاحا طالباً من مختلف مناطق هذا المجتمع

معة المذكورة وبالمجاالت المتناولة من خاللها وهي المجال بدراسة موضوعية كمية مسحية للجا فسوف يتمثل هذا البحث

ل البشري المتمثل بأعضاء الهيئة التدريسية والمجال باإلضافة الى المجا ،جائحة كورونا بتأثيرالتعليمي والموضوعي المتمثل 

عليم على تسميته بالت أدرجروني او ما الزماني المتمثل بفترة انتهاء جائحة كورونا والعودة للتعليم الوجاهي وإلغاء التعليم االلكت

 ي السنوات الثالث األخيرة. م كافة على تناولها فخذ العالومسميات أ دمج وما شابه ذلك من اسماءالم و التعليمعن بعد أ

شكلة وتساؤالت البحث: م .1.1  

 يتمثل السؤال الرئيسي في هذا البحث بالسؤال التالي:

http://www.ajrsp.com/


 م 2023-1-5| تأريخ اإلصدار:  ألربعوناو الخامسمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار المجلة األكادي

      

 

   www.ajrsp.com                                                                                                                        218  

 ISSN: 2706-6495 

 
 التعليمية في الجامعات الفلسطينية بعد انتهاء جائحة كورونا من وجهة نظر أعضاء الهيئة  ما هي طبيعة المستويات

 ؟التدريسية

 األسئلة الفرعية التي توضحه وتفصله وتشرحه بشكل أكبر وهي:ويتفرع عن هذا السؤال مجموعة من 

ما هي طبيعة الرؤية لمستويات األوضاع التعليمية في الجامعات الفلسطينية بعد انتهاء جائحة كورونا تحديداً من وجهة  – 5

 نظر أعضاء الهيئة التدريسية؟ 

 مستويات األوضاع التعليمية في الجامعات الفلسطينية؟نا والتي أثرت على وما هي المؤثرات المتعلقة بجائحة كور – 0

في  ، سلباً و/ أو إيجاباً مستويات األوضاع التعليمية في الجامعات الفلسطينيةما مدى تأثيرات دالالت جائحة كورونا على  – 0

 ؟كورونا( انتهاء)بعد  الوقت الحاضر

ما هي طبيعة العالقة بين الدالالت المصاحبة لجائحة كورونا وبين مستويات األوضاع التعليمية في الجامعات  – 5

 الفلسطينية؟

ما هي التوصيات المقترحة بعد االنتهاء من هذا البحث خاصة في حالة عودة جائحة كورونا للظهور او ظهور جائحة  – 4

 مرضية غيرها؟ 

 أهداف البحث: .2.1

 يلي:  أهداف هذا البحث في العمل على تحقيق كل مماتتمثل 

طبيعة الرؤية لمستويات األوضاع التعليمية في الجامعات الفلسطينية بعد انتهاء جائحة كورونا تحديداً من وجهة معرفة  – 5

 ، كونها الفئة األكثر وعياً في المجتمع.نظر أعضاء الهيئة التدريسية

 مستويات األوضاع التعليمية في الجامعات الفلسطينيةنا والتي أثرت على وكور المؤثرات المتعلقة بجائحةتحديد  – 0

 والمجتمع بشكل عام.

في الوقت الحاضر  مستويات األوضاع التعليمية في الجامعات الفلسطينيةتأثيرات دالالت جائحة كورونا على دراسة  – 0

 ومن مختلف الجوانب سلبية ام إيجابية، وكبيرة أم صغيرة. 

طبيعة العالقة بين الدالالت المصاحبة لجائحة كورونا وبين مستويات األوضاع التعليمية في الجامعات ح توضي – 5

 بعد انتهائها.  الفلسطينية

بعد االنتهاء من هذا البحث خاصة في حالة عودة جائحة المناسبة بناء على النتائج الظاهرة  التوصياتوضع عدد من  – 4

 في داخل المجتمعات والعودة للتعليم عن بُعد.  مجدداً  كورونا للظهور
 

 أهمية البحث:. 3.1

 بكل من: والعملية )التطبيقية( معاً العلمية )النظرية( تتمثل أهمية هذا البحث 

التعليمية في الجامعات الفلسطينية بعد انتهاء جائحة كورونا تحديداً من وجهة نظر لمستويات تحديد صورة موثوق بها ل – 5

 الفلسطيني وغيره من المجتمعات األخرى.  ، كونها الفئة األكثر وعياً في المجتمعالهيئة التدريسيةأعضاء 
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المعيشية في داخل المجتمع  مستوياتجميع النا والتي أثرت على والمؤثرات المتعلقة بجائحة كورإعادة التذكير ب – 0

 . خاصة مع التلويح باحتمالية عودتها الفلسطينيةالتعليمية في الجامعات الفلسطيني بما فيها المستويات 

في  مستويات األوضاع التعليمية في الجامعات الفلسطينيةتأثيرات دالالت جائحة كورونا على العودة من جديد لدراسة  – 0

  . ، ولكن هذه المرة بعد انتهائها نوعاً ماالوقت الحاضر ومن مختلف الجوانب سلبية ام إيجابية، وكبيرة أم صغيرة

طبيعة العالقة بين الدالالت المصاحبة لجائحة كورونا وبين مستويات األوضاع التعليمية في توضيح العمل على  – 5

 بعد عودة التعليم الوجاهي واالنتهاء من التعليم االلكتروني اثناء وجود جائحة كورونا بشكلها األول.  الجامعات الفلسطينية

بعد االنتهاء من هذا البحث خاصة في حالة المناسبة بناء على النتائج الظاهرة  التوصياتوضع عدد من محاولة الباحث  – 4

كجدري القرود مثالً الذي ظهر أسمه في االعالم  او ظهور جائحة مرضية غيرها مجدداً، عودة جائحة كورونا للظهور

 مؤخراً. 

 حدود البحث:  .1.1

  الغربية من فلسطين.جامعة بير زيت في وسط الضفة الحدود المكانية: 

 .م 0300 – 0305العام الدراسي الجامعي الحدود الزمانية: 

  فقط.المذكورة أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة  الحدود البشرية:

   

 النظري للبحث: المنطلق .2

والذي من الواجب االهتمام به  يبكون الجانب الصحي هو الجانب األهم واألساسيتمثل المنطلق النظري لهذا البحث           

ها المادية والسياحية أثيراتكورونا وت وإدراجه في أولويات مجاالت الحياة األخرى، وهذا ما ظهر بالفعل خالل وجود جائحة

، وهذا ليس بغريب ألحد منها استثناءت الحياة المختلفة دون اوالتي شملت معظم قطاع ،والتجارية والعملية والتعليمية وغيرها

، اعات الحياة المختلفة على وجه المعمورةطنظراً لكونه األساس والمحرك لق ،صحة اإلنسان عالية على اهتماماتلما جاء من 

دم تمتع اإلنسان بالصحة الجيدة والقوة على القدرة للقيام بأعماله المتنوعة لما استطاع العالم النهوض والعمل والتقي فلو لم

  المستدامة المنشودة.والحصول على التطور والتنمية 

على بقية المجاالت الحياتية  مايته من االمراض ينعكس بشكل مختلفمن حيث أهميته ومحاولة ح إن الجانب الصحي          

إتباع التعليم عن بُعد فيها وذلك بجائحة كورونا على تغير سياسة الجامعات  فمن أجله قامت كافة المجتمعات بعد تفشياألخرى، 

كما ظهر أن ألهمية الجانب . (4ص  ،0303)منشورات منتدى االستراتيجيات األردني، بناء على إجراءات الحجر الصحي 

بسياسات الحجر الصحي بازدياد العمل ذلك الصحي دور وتأثير كبير وهو ما أخذت األنظمة الحاكمة على القيام به والذي تمثل 

ت االجتماعية كل في بلده باإلضافة الى دعمها المادي واللوجستي للفئا ،وتوفير التقنيات للتعليم االلكترونيوتوفير اللقاحات 

والتي لم يشهدها  ةالمستجد العالميةتلك المرحلة والتي اخذ العالم على تسميتها بجائحة كورونا  اجتيازتى يتمكن من ومكانه ح

 من قبل بهذا الحجم والنوع، العالم
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سياسات العمل عن بعد بشكل ابدي من حيث التجارة وغيرها )منشورات جمعية  أن تفرض جائحة كورونا تطاعتحيث اس 

على غيرها والتي تم توفيرها في  ة ايضاً بتقديمهاكما تمثلت االهتمامات الصحي. (5، ص 0303رجال االعمال األردنيين، 

ات فة الى توفير األقنعة المناسبة وتعقيم البيئة كل فترة واتخاذ سياسباإلضا ،توفير المواد المعقمة من فيروس كورونابالبداية 

فالتعليم عن بعد يلبي احتياج قليل من التعليم فقط وال  ،االنقطاع الدراسيوإجراءات الحجر الصحي الصارم، والذي صاحبه 

 ،0303األمم المتحدة اليونيسف، )منشورات  وبذلك فلن يعود بالفائدة الكاملة من العملية التعليمية الوجاهية ،يلبي الكل التعليمي

 .(0ص 

 جائحةانتشرت هذه الأن ، 0352 عامهان في الصين في اواخر الوفي مدينة و فيروس كورونا بعد ظهورلقد تبين أنه و      

ر ا إلى حد كبيعليها جميع االعتماد يتم األساسية التي بسرعة في جميع أنحاء العالم، األمر الذي أدى إلى تعطيل األنشطة

حالة أصبحت عندها إن جائحة فيروس كورونا حيث ، وتعريض جميع الذين يعتمدون عليها في تأمين سبل عيشهم إلى الخطر

وفي حين أن الحد من حجم الخسائر  ،وهي تتطلب إجراءات دولية فورية ومستدامةطوارئ عالمية تؤثر على جميع البلدان، 

البشرية واالقتصادية الرهيبة في جميع أنحاء العالم هو أول ما يتبادر إلى أذهاننا، إال أننا قلقون للغاية أيضاً بشأن المشاكل 

أي كبار )األكثر عرضة لمخاطر العواقب الوخيمة الكامنة التي تكشف عنها حالة الطوارئ هذه، ال سيما بالنسبة لألشخاص 

السن، واألسر الفقيرة، واألشخاص الذين يعانون من نقص التغذية، وسكان المناطق الريفية النائية الذين يفتقرون إلى فرص 

الك تقارير كما ان هن .وتزيد هذه المشاكل من مخاطر هذه الجائحة ويتعين عدم تجاهلها (الوصول إلى الخدمات أو المساعدة

حيث الفقر وسوء التغذية وصعوبة امكانية الوصول للرعاية الصحية ، بين السكان الريفيين انتشار فيروس كورونامقلقة حول 

تركيزنا هو بالفعل على أشد الفقراء فقراً، فنخشى أن يكون تأثيره  وبما ان ،ضعفاً  أكثرتجعل تلك المجتمعات  والتي األساسية

يمكن لألزمات قصيرة األجل أن تغذي المشاكل طويلة األمد، ، ومثلما ظهر فإنه لمجموعات المستفيدةا قوياً بشكل خاص على

ثلت بالحجر الصحي تؤثر على زيادة ن العزلة والتي تمالى ذلك فإ باإلضافة .والفجوات، ونقص االستثمار، وأوجه الضعف

 .(505، ص م0305االضطرابات النفسية )ايمان سرميني،

أن العامل الصحي هو أول العوامل التي ظهر االهتمام بها من قبل مختلف دول ومجتمعات  الدراسة لقد تبين من خالل هذه       

أي مرض سوف يؤدي الى هالك البشرية  انتشارالعالم وهذا ما يُثبت صحة المنطلق النظري لهذا البحث وذلك بعد أن تبين أن 

على قدرتها في اإلنتاج والعمل واالستهالك والتوزيع وما تبعة من دالالت تجارية أخرى وغيرها من االعمال األخرى  وتأثيره

والتجارة  من زيادة كما ظهر أيضاً أن صحة اإلنسان مهما بلغ العمل في مختلف دول ومجتمعات العالم على وجه األرض.

 العمال، فلوال اإلنسان بصحته القادر من خاللها على القيام بجميع االعمال كلوزيادة رأس المال تبقى هي األهم من جميع هذه ا

صول الى أي تقدم منشود يُذكر ولما قام أي تطور على وجه هذه األرض ولوال صحة اإلنسان في مكانه لما استطاع العالم الو

يد القادر على القيام بجميع هذه االعمال التي الوح نسان هوعلمي أو صناعي أو تقني وذلك لكون اإل اختراعايضاً لما شوهد أي 

مع دون استثناء ألي واحدة منهما، وبذلك فإن من زيادة ول ومجتمعات العالم اجاالشكال واالحجام على د تي بالتقدم المتنوعتأ

نسان وتقديمها على فهذا دليل على كبر االهتمام بصحة اإل افتراضيعالم حولت العالم الحقيقي الى  تأثيرات جائحة كورونا أنها

 .(50، ص م0300، )علي صالح وآخرون كل المجاالت األخرى
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 :. منهجية البحث3

 منهج البحث:. 1.3 

يعتبر المنهج األساس المستخدم في هذا البحث هو المنهج الوصفي التحليلي، وذلك لما لهذا المنهج من سمات ال توجد في        

بدراسة الظاهرة التي يقوم  القيام من باحثالمنهج العلمي البحثي الوحيد الذي يتمكن من خالله أي أي منهج علمي غيره، فهو 

بدراستها بمختلف جوانبها وتأثيراتها ويعمل على وصفها بالجوانب المتنوعة ومثلما أراد من خالل الجوانب السياسية والمادية 

         والتجارية والتعليمية واالجتماعية وغيرها. 

  البحث: مجتمع .2.3

 554 عدده الفلسطينية والبالغ في جامعة بير زيت ةالتدريسيالبحث من العدد الكامل ألعضاء الهيئة هذا تكون مجتمع           

 )، فلسطين(رام هللا،  بيرزيت، م،0300، ياإللكترون)موقع الجامعة م 0300في هذا العام ذكور وإناث أستاذاً 

https://www.birzeit.edu/ar/about/facts ) 

 البحث:  عينة. 3.3

وقد بلغت بذلك  ،الفلسطينية فقط من أعضاء الهيئة التدريسية في جامعة بير زيت(  % 53 ) تم أخذ عينة الدراسة بنسبة       

 54ومن اإلناث  أستاذاً، 03 الذكوروبذلك يكون عدد أعضاء الهيئة التدريسية من أناث والباقي ذكور،  % 00أستاذاً.  54

 استاذةً. 

 أداة البحث:. 1.3     

" كأداة رئيسية واساسية ميدانية في هذا البحث الكمي الذي عمل على أخذ رؤية وجهة نظر االستبانةلقد تم استخدام "أداة          

جائحة  انتهاءفي جامعة بير زيت الفلسطينية برؤيتهم بالمستويات التعليمية في الجامعات خاصة بعد  التدريسيةأعضاء الهيئة 

 على التعليم في هذه الجامعات.  تأثيراتهاكورونا ومدى 

 أساليب جمع البيانات والتحليل المتبعة في هذا البحث:  .5.3

بالتأكد من  جهيز االستبانة الميدانية فقد قامتبللجانب الميداني من هذا البحث والذي تمثل  االستعدادبعد أن أتم الباحث          

من عينة الدراسة من خالل مجتمع البحث  البياناتوقد قام بعد ذلك بعملية جمع  ،عمليات صدقها وثباتها بشكل موضوعي

االستبانات  ترتيبجمع البيانات، فقد عمل على لباحث عملية المذكور في هذه الفترة وفقاً لحدود البحث المذكورة، وبعد أن اتم ا

التقنيات اإلحصائية المناسبة  مباستخدا، وبعد ذلك فقد قام SPSSوترقيمها ومن ثم تفريغها على برنامج التحليل اإلحصائي 

 والالزمة لعملية تحليل البيانات لتحقيق اهداف وأسئلة هذا البحث وكان من أهم هذه التقنيات هي ما يلي:

 سمات عينة البحث ومن ثم اإلجابة على السؤال األول.  التكرارات والنسب المئوية الستخراج اجتقنية استخر – 5

ة المتمثلة باإلجابة على السؤال ابية واالنحرافات المعيارية لإلجابة على فقرات الدراستقنية استخراج المتوسطات الحس – 0

 والثالث. الثاني
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وبين مستويات التعليم الجامعي  انتهائهالمعرفة طبيعة العالقة بين تأثيرات جائحة كورونا بعد  االنحدارتقنية تحليل  – 0

 . البحثلإلجابة على السؤال الرابع في هذا 
 

 عينة البحث:  خصائص. 3.3

 بيانات الدراسة حسب خصائص العينة المأخوذة، نسب مئوية: (1الجدول رقم )

 البيانات الخاصة بسمات العينة المدروسة: قيمة اإلجابة:

 الجنس: - 1 التكرار النسبة المئوية %

7  .66 %  ذكر: 03 

 انثى: 54  % 00.  0

533 %  45  المجموع: 

 العمر: - 2 التكرار النسبة المئوية %

 صغير: 4  % 55.  5

6  .44 %  04 
 متوسط:

 كبير: 54  % 00.  0

 المجموع: 54  % 533

 التخصص العملي: - 3 التكرار النسبة المئوية %

 تخصص إنساني: 04  % 44.  6

5  .55 %  تخصص تطبيقي: 03 

 المجموع 54  % 533

 الخبرة: - 1 التكرار النسبة المئوية %

 قليلة 4  % 55.  5

 متوسطة 04  % 44.  6

 كبيرة 54  % 00.  0

 المجموع 54  % 533

 العملطبيعة  – 5 التكرار النسبة المئوية %

0  .00 %  تفرغم 53 
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 غير متفرغ 04  % 77.  8

 المجموع 54  % 533

 ". ةأعضاء الهيئة التدريسي المأخوذة من عينة االستباناتالمصدر: "تم بناء هذا الجدول بناء  على تحليل 

في جامعة بير  التدريسيةأعضاء الهيئة  ن( أن غالبية افراد العينة م5البيانات الواردة في الجدول رقم )تبين من خالل          

زيت عينة هذا البحث هي من الذكور في غالبيتها ومن ذوي العمر المتوسط والتخصصات اإلنسانية والخبرة المتوسطة وطبيعة 

 العمل المتفرغة.  

 تحليل البيانات ونتائج البحث: .1

مستويات األوضاع التعليمية في الجامعات الفلسطينية نا والتي أثرت على ووالمؤثرات المتعلقة بجائحة كورطبيعة الرؤية  -أ 

 من وجهة نظر أعضاء الهيئة التدريسية: 

والمؤثرات المتعلقة بجائحة طبيعة الرؤية باصة بالمتغير المستقل والمتمثلة القيم الكمية )اإلحصائية( الخ (2الجدول رقم )

في  الجامعات الفلسطينية من وجهة نظر أعضاء الهيئة التدريسيةمستويات األوضاع التعليمية في نا والتي أثرت على وكور

 :داخل المجتمع الفلسطيني

 قيم اإلجابة: قيمة اإلجابة:

تأثير المتمثلة ب المقدار والحجم الكمي )اإلحصائي( لقيم المتغير المستقل

 بمفردات القيم الخاصةوالمتمثلة الوضع السابق أثناء جائحة كورونا 

والتي )أثناء وجودها( نا ووالمؤثرات المتعلقة بجائحة كورطبيعة الرؤية ب

مستويات األوضاع التعليمية في الجامعات الفلسطينية من أثرت على 

 وجهة نظر أعضاء الهيئة التدريسية في داخل المجتمع الفلسطيني:

معنى 

قيمة 

 اإلجابة

االنحراف 

 المعياري

المتوسط 

 الحسابي

النسبة المئوية 

للخيار األعلى% 

(1  ). 

84.4 2.78 560. مرتفعة   %  الحجر الصحي وعدم االنتظام في التعليم الوجاهي:إلزامية  - 5 

83 % 2.73 580. مرتفعة  التعليم عن بُعد بوسائل غير كافية: - 0 

75.6 2.69 596. مرتفعة    %  عملية التعليم عن بُعد خاصة لدى الطلبة: استسهال - 0 

 مرتفعة

.609 2.64 71.1  %  

قلةةةة الحضةةةور اإللكترونةةةي أو حضةةةور بةةةديل عةةةن الطالةةةب الُمسةةةجل  - 5

 في النظام اإللكتروني:

                                                           
الخاصة بأوضاع المجتمع الفلسطيني في القيم  علىمدى التأثير ( والذي يعني موجودة وموجودة كثيراً تتمثل هذه القيمة بالخيار األعلى وهو: )(   1)

 . )بعد انتهاء كورونا( الوقت الحاضر
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66.7 2.60 618. مرتفعة  %  االعتماد على الغير في النمط التعليمي الجديد: - 4 

 مرتفعة
.625 2.53 60  %  

عدد الطلبة المسجلين في ظل جائحة كورونا مقارنةً بالسنوات  ازدياد - 6

 السابقة لها:

 ارتفاع المعدالت التراكمية للطلبة في ظل جائحة كورونا: - 7 %60 2.53 625. مرتفعة

57.8 2.51 626. متوسطة  %  قلة التواصل االجتماعي الوجاهي بين الطلبة: - 8 

53.3 2.47 625. متوسطة  %  الضغط النفسي في داخل االسرة: ازدياد - 2 

 الزيادة في الطلب على استخدام االنترنت لدى معظم االسر: - 53 %46.7 2.40 618. قليلة

 المجموع:  %   35.  53 2.59 563. مرتفعة

 ". ةأعضاء الهيئة التدريسي ليل االستبانات المأخوذة من عينةالمصدر: "تم بناء هذا الجدول بناء  على تح

والمؤثرات المتعلقة طبيعة الرؤية ب مفردات القيم الخاصةغالبية ( أن 0تبين من خالل البيانات الواردة في الجدول رقم )          

مستويات األوضاع التعليمية في الجامعات الفلسطينية من وجهة نظر أعضاء الهيئة التدريسية نا والتي أثرت على وبجائحة كور

الحجر قد جاءت بالتدرج التالي: إلزامية و، قد جاءت مرتفعة في وجودها ودرجة تأثيراتها السلبية ينيفي داخل المجتمع الفلسط

التعليم عن بُعد خاصة لدى استسهال عملية لتعليم عن بُعد بوسائل غير كافية، واعدم االنتظام في التعليم الوجاهي، والصحي و

الغير في النمط  االعتماد علىلب الُمسجل في النظام اإللكتروني، والطاقلة الحضور اإللكتروني أو حضور بديل عن الطلبة، و

اكمية ارتفاع المعدالت الترنا مقارنةً بالسنوات السابقة لها، وازدياد عدد الطلبة المسجلين في ظل جائحة كوروالتعليمي الجديد، و

ياد الضغط النفسي في داخل االسرة، ازدو صل االجتماعي الوجاهي بين الطلبة،قلة التواللطلبة في ظل جائحة كورونا، و

 استخدام االنترنت لدى معظم االسر. الزيادة في الطلب على و

مستويات األوضاع التعليمية في الجامعات الفلسطينية، سلبا  و/ أو إيجابا  في مدى تأثيرات دالالت جائحة كورونا على  -ب 

 من وجهة نظر أعضاء الهيئة التدريسية: الوقت الحاضر

مدى تأثيرات دالالت جائحة كورونا على ب تمثلةوالم تابعالقيم الكمية )اإلحصائية( الخاصة بالمتغير ال (3الجدول رقم )

مستويات األوضاع التعليمية في الجامعات الفلسطينية، سلبا  و/ أو إيجابا  في الوقت الحاضر من وجهة نظر أعضاء الهيئة 

 :الفلسطينيفي داخل المجتمع ، التدريسية

 قيم اإلجابة: قيمة اإلجابة:

وصف ب المقدار والحجم الكمي )اإلحصائي( لقيم المتغير التابع والمتمثلة

مفردات القيم الوضع الحالي بعد انتهاء جائحة كورونا والتي تشتمل على 

مستويات األوضاع مدى تأثيرات دالالت جائحة كورونا على بالخاصة 

)بعد  الفلسطينية، سلبا  و/ أو إيجابا  في الوقت الحاضرالتعليمية في الجامعات 

معنىىىىىىىىىى 

قيمىىىىىىىىىىىة 

 اإلجابة

االنحراف 

 المعياري

المتوسط 

 الحسابي

النسىىىىىىىىىىىىىىىىىىبة 

المئويىىىىىىىىىىىىىىىىة 

للخيىىىىىىىىىىىىىىىىىىار 

 األعلى%
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المجتمع  في التدريسيةمن وجهة نظر أعضاء الهيئة انتهاء جائحة كورونا(  .(  2) 

 الفلسطيني وهي: 

%  88.9 2.87 405. مرتفعة  انخفاض الحصول على المعلومات لدى الطلبة: - 5 

%  82.2 2.80 457. مرتفعة  قلة الدراسة لدى الطلبة: - 0 

 مرتفعة
.539 2.73 77.8  %  

التعود على نمط تعليمي جديد )التعليم اإللكتروني( غير مكتمل  - 0

 االستعدادات:

%  75.6 2.69 596. مرتفعة  في العودة إلى االستقاللية الذاتية في التعليم الوجاهي بعد عودته: الصعوبة - 5 

%  73.3 2.67 603. مرتفعة  انخفاض عدد الطلبة المسجلين في الجامعات بعد انتهاء جائحة كورونا:  - 4 

 مرتفعة
.609 2.64 71.1  %  

المعدالت التراكمية للطلبة في الجامعات بعد انتهاء جائحة  انخفاض - 6

 كورونا:

 مرتفعة

.614 2.62 68.9  %  

ازديةةةاد المصةةةاريف الخاصةةةة بالطلبةةةةة الجةةةامعيين مقارنةةةة بفتةةةرة جائحةةةةة  - 7

 كورونا:

%  64.4 2.58 621. مرتفعة  عودة التواصل االجتماعي الوجاهي بين الطلبة:  - 8 

%  60 2.53 625. مرتفعة  قلة الضغط النفسي في داخل االسرة مقارنة بفترة جائحة كورونا - 2 

 متوسطة
.625 2.47 53.3  %  

االنخفاض في الطلب على استخدام االنترنت في االسر مقارنة بفترة  – 53

 جائحة كورونا:

11.  55 % 2.66 526. مرتفعة  المجموع:  

 ". ةأعضاء الهيئة التدريسي عينةالمصدر: "تم بناء هذا الجدول بناء  على تحليل االستبانات المأخوذة من 

مدى بوالمتمثلة  المفردات الخاصة بالمتغير التابع( وفيما يتعلق ب0تبين من خالل البيانات الواردة في الجدول رقم )         

األوضاع التعليمية في الجامعات الفلسطينية، سلباً و/ أو إيجاباً في الوقت الحاضر مستويات تأثيرات دالالت جائحة كورونا على 

قد قد جاءت مرتفعة في غالبيتها، وأن تلك المفردات  في داخل المجتمع الفلسطيني، من وجهة نظر أعضاء الهيئة التدريسية

التعود على نمط قلة الدراسة لدى الطلبة، والحصول على المعلومات لدى الطلبة، وجاءت متدرجة بالشكل التالي: انخفاض 

ية في التعليم الوجاهي بعد الصعوبة في العودة إلى االستقاللية الذاتلكتروني( غير مكتمل االستعدادات، وتعليمي جديد )التعليم اإل

كمية للطلبة في انخفاض المعدالت التراجامعات بعد انتهاء جائحة كورونا، وانخفاض عدد الطلبة المسجلين في العودته، و

عودة ، وازدياد المصاريف الخاصة بالطلبة الجامعيين مقارنة بفترة جائحة كورونالجامعات بعد انتهاء جائحة كورونا، وا

                                                           
 في داخل المجتمع الفلسطيني في الوقت الحاضرله مدى الوجود ( والذي يعني متأثرة ومتأثرة جداً تتمثل هذه القيمة بالخيار األعلى وهو: )(   2)

 . )بعد انتهاء جائحة كورونا(
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االنخفاض في نا، وقلة الضغط النفسي في داخل االسرة مقارنة بفترة جائحة كورول االجتماعي الوجاهي بين الطلبة، والتواص

 االسر مقارنة بفترة جائحة كورونا. الطلب على استخدام االنترنت في 

من  طبيعة العالقة بين الدالالت المصاحبة لجائحة كورونا وبين مستويات األوضاع التعليمية في الجامعات الفلسطينية -ج 

 وجهة نظر أعضاء الهيئة التدريسية:

مستويات األوضاع " :" وبينأثناء وجودها جائحة كوروناالمؤثرات والدالالت المتعلقة ب" :العالقة بين (1الجدول رقم )

 :                "بعد انتهاء كورونا التعليمية في الجامعات الفلسطينية

معنى الداللة 

 اإلحصائية:

قيمة الداللة 

 sig اإلحصائية:

قيمة معامل 

 R االرتباط:

 نتيجة الفحص:

 

 

 دالة إحصائياً 

 

 

3 3  .3 

 

 

2  .3 - 

 "قيم المتغير المستقل"

اثناء  جائحة كوروناالمتعلقة بدالالت المؤثرات وال" 

 " وجودها

 "قيم المتغير التابع"

 الفلسطينيةمستويات األوضاع التعليمية في الجامعات " 

 "انتهاء كورونا بعد

             

المؤثرات والدالالت "( والذي تم وضعه لفحص طبيعة العالقة بين 5تبين من خالل البيانات الواردة في الجدول رقم )

" أنه بعد انتهاء كورونا مستويات األوضاع التعليمية في الجامعات الفلسطينية" وبين "اثناء وجودها االمتعلقة بجائحة كورون

وعالية وقريبة من  االرتباط سالبةث جاءت قيمة معامل ، حييوجد عالقة قوية وذات داللة إحصائية بين المتغيرين المذكورين

العالقة بين المتغيرين  وجود وقوةحصائي واضح على وهذا دليل إ % 4اقل من  ةاإلحصائيوجاءت قيمة الداللة  5الرقم 

جائحة كورونا قد جاء عكسياً على  لدالالتإال أن طبيعة هذه القوة قد جاءت عكسية بمعنى أن التأثير  ،المذكورين في هذا البحث

لتلك الجائحة أثرت بشكل سلبي على مستويات األوضاع  التأثيراتاألوضاع التعليمية في الجامعات الفلسطينية وأنه كلما زادت 

بمعنى أوضح أن جائحة كورونا وما تبعها من سياسات الحجر الصحي والتعليم عن  ،التعليمية في داخل الجامعات الفلسطينية

 . بُعد أثرت سلبياً على مستويات األوضاع التعليمية في الجامعات الفلسطينية حتى بعد انتهائها

   للبحث: واالستنتاجية  النتائج النهائية. 5

عينة هذا البحث هي من الذكور الفلسطينية أن غالبية افراد العينة من أعضاء الهيئة التدريسية في جامعة بير زيت تبين  – 5

 في غالبيتها ومن ذوي العمر المتوسط والتخصصات اإلنسانية والخبرة المتوسطة وطبيعة العمل المتفرغة.  

والتي أثرت على )اثناء وجودها( والمؤثرات المتعلقة بجائحة كورنا طبيعة الرؤية تبين أن مفردات القيم الخاصة ب – 0

في الجامعات الفلسطينية من وجهة نظر أعضاء الهيئة التدريسية في داخل المجتمع مستويات األوضاع التعليمية 

http://www.ajrsp.com/


 م 2023-1-5| تأريخ اإلصدار:  ألربعوناو الخامسمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار المجلة األكادي

      

 

   www.ajrsp.com                                                                                                                        227  

 ISSN: 2706-6495 

 
الحجر الصحي وعدم االنتظام في : إلزامية في تأثيراتها بشكلها التدريجي التاليأثناء وجودها مرتفعة قد جاءت الفلسطيني، 

تعليم عن بُعد خاصة لدى الطلبة، وقلة الحضور التعليم الوجاهي، والتعليم عن بُعد بوسائل غير كافية، واستسهال عملية ال

اإللكتروني أو حضور بديل عن الطالب الُمسجل في النظام اإللكتروني، واالعتماد على الغير في النمط التعليمي الجديد، 

للطلبة في  ارتفاع المعدالت التراكميةوازدياد عدد الطلبة المسجلين في ظل جائحة كورونا مقارنةً بالسنوات السابقة لها، و

قلة التواصل االجتماعي الوجاهي بين الطلبة، وازدياد الضغط النفسي في داخل االسرة، والزيادة في ظل جائحة كورونا، و

 الطلب على استخدام االنترنت لدى معظم االسر. 

مستويات األوضاع التعليمية على )حتى بعد انتهائها( مدى تأثيرات دالالت جائحة كورونا بالمتمثلة  ان المفرداتتبين  – 0

قد  في داخل المجتمع الفلسطيني، في الوقت الحاضر من وجهة نظر أعضاء الهيئة التدريسيةالفلسطينية، في الجامعات 

أن تلك المفردات قد جاءت متدرجة بالشكل التالي: انخفاض الحصول على المعلومات لدى الطلبة، وقلة جاءت مرتفعة و

الصعوبة في العودة التعود على نمط تعليمي جديد )التعليم اإللكتروني( غير مكتمل االستعدادات، والدراسة لدى الطلبة، و

انخفاض عدد الطلبة المسجلين في الجامعات بعد انتهاء جائحة إلى االستقاللية الذاتية في التعليم الوجاهي بعد عودته، و

عد انتهاء جائحة كورونا، وازدياد المصاريف الخاصة انخفاض المعدالت التراكمية للطلبة في الجامعات بكورونا، و

عودة التواصل االجتماعي الوجاهي بين الطلبة، وقلة الضغط النفسي في بالطلبة الجامعيين مقارنة بفترة جائحة كورونا، و

رة جائحة داخل االسرة مقارنة بفترة جائحة كورونا، واالنخفاض في الطلب على استخدام االنترنت في االسر مقارنة بفت

 ا.كورون

مستويات األوضاع " وبين "أثناء وجودها الدالالت المتعلقة بجائحة كوروناالمؤثرات و"طبيعة العالقة بين  تبين ان – 5

قوية وذات داللة إحصائية بين المتغيرين المذكورين، حيث  " قد جاءتبعد انتهاء كورونا التعليمية في الجامعات الفلسطينية

وهذا دليل  % 4اقل من  ةوجاءت قيمة الداللة اإلحصائي 5جاءت قيمة معامل االرتباط موجبة وعالية وقريبة من الرقم 

، إال أن هذه العالقة قد جاءت عكسية إحصائي واضح على وجود وقوة العالقة بين المتغيرين المذكورين في هذا البحث

اً على مستويات األوضاع التعليمية في الجامعات قد اثرت سلبي انتهائهاكورونا أثناء وجودها وحتى بعد  جائحةبمعنى أن 

 . الفلسطينية

ذا البحث ان المقارنة في مستويات التعليم وأوضاع الطلبة أثناء سيطرة جائحة كورونا وما بعدها والذي ثبت من خالل ه – 4

والتي  ما يتعلق بالعملية التعليمية لديهمكانت قد سهلت على الطلبة فيكورونا أثناء وجودها قد وُجد لها دالالت مختلفة  جائحة

خاصة ما يتعلق بعودة التعليم الوجاهي والذي وبذلك فأخذوا )الطلبة( يواجهون صعوبة أكبر  انتهائهاعما بعد اختلفت بذلك 

 عما قبل )اثناء سيطرة الجائحة(.  واهتماماً  التزاماً أكثر  أصبح

 لتوصيات: ا .3

وقل اعملوا "، (45التوبة: )سورة  "قل لن يصيبنا إال ما كتب هللا لنا"، مع االخذ باألسباب ،االيمان بالقضاء والقدر – 5

 .(534، التوبة)سورة  "يرى هللا عملكم ورسوله والمؤمنونفس

خاصة مع التلويح من مختلف النواحي المادية والتقنية واالجتماعية والنفسية وغيرها، االستعداد لحدوث ما هو طارئ  – 0

 بعودة جائحة كورونا من جديد في العالم. 
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 العمل على اعداد أبحاث ودراسات ميدانية أخرى كمية ونوعية عن المجتمع العربي الفلسطيني من أبناء المجتمع نفسه.  – 0

عدم االستغالل في أوقات األزمات مثلما حدث في المجتمع الفلسطيني عند بيع المستلزمات الالزمة للوقاية من جائحة  – 5

حجام كمياتها في األسواق بأ ازديادمع  انتهائهاواضحاً عند  انخفاضاومن ثم في أسعارها  حاداكورونا والتي ظهر ارتفاعاً 

 عقولة. غير م

قبل مؤسسات االعالم والتعليم والصحة وغيرها من مؤسسات أهلية وحكومية وخاصة من اجل التوعية الجماهيرية من  – 4

 وبمجتمعه أيضاً من مختلف النواحي.  بنفسهتعزيز ثقة المواطن 

 

 المراجعقائمة المصادر و. 1

 القرآن الكريم. – 5

 رام هللا، فلسطين، م، بير زيت،0300امعة اإللكتروني، موقع الج – 0

  (https://www.birzeit.edu/ar/about/facts) 

الدولية للبحوث في  استشرافية، المجلةل التعليم بعد جائحة كورونا: سيناريوهات بقم،(، مست0303جمال الدهشان، ) – 0

 .التربويةالعلوم 

 وما بعدها.  52ناء جائحة كوفيد سياساتي: التعليم اثم( نموذج 0303منشورات األمم المتحدة، ) – 5

  .505لفلسطينية، العدد ، مجلة الدراسات اةم(، عالم ما بعد كورونا: بعض الرهانات االجتماعي0303ساري حنفي، ) – 4

 الواليات المتحدة االمريكية. (، تفادي ضياع جيل الكورونا...، نيويورك، 0303)منشورات األمم المتحدة اليونيسف،  – 6

م(، الصحة النفسية وعالقتها بالصمود النفسي لدى طلبة الجامعة في ظل جائحة كورونا في 0305ايمان سرميني، ) – 7

  .0، العدد 7العربية االمريكية للبحوث، المجلد  شمال غرب سوريا، مجلة الجامعة

االقتصادية والتكنولوجية الجديدة في عالم ما بعد كورونا، مركز م(، الجائحة: المالمح 0300علي صالح وآخرون، ) – 8

 متقدمة، اإلمارات، أبو ظبي. المستقبل لألبحاث والدراسات ال

التعليم العالي في األردن: في زمن كورونا وما / ورقة سياساتم(، 0305منشورات منتدى االستراتيجيات األردني، ) – 2

 ، األردن، عمان. بعده

لما بعد جائحة فيروس كورونا  االقتصاديم(، تحليل الوضع 0303جمعية رجال االعمال األردنيين، ) منشورات – 53

 حلة التعافي(، األردن، عمان. المستجد )مر
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 (منهجية مراجعة) 2الدوائي للمرض السكري من النوع  العالج

Pharmacological treatment of type 2 diabetes (Systematic Review) 

  الشمري عايد نواف سالمإعداد: الباحث/ 

 المملكة العربية السعودية ،الصحة وزارة ،صيدلة، دبلوم

Email: phlh2@hotmail.com  

 المطيري مريزيق فالح ساميهالباحثة/ 

 ، المملكة العربية السعوديةالصحة وزارة ،تمريض، دبلوم

Email: samihfa@moh.gov.sa  

 

 الملخص: 

جميع انحاء العالم و تعد  في ىمن اكثر أمراض العصر انتشارا و يؤثر على كثير من المرض 2يعد مرض السكري من النوع 

من خالل تلخيص الحالة الحالية للمعرفة في ضوء  2مشكلة البحث هو إنشاء أساس معقول لعالج مرض السكري من النوع 

االرتباط المتنامي بين التحكم في نسبة السكر في الدم ومشاكل األوعية الدموية الدقيقة وكذلك دور ارتفاع السكر في الدم في ظهور 

برتوكوالت العالج تنبع أهمية البحث من خطورة المرض و محاولة كشف طرق عالجه و وعية الدموية الكبيرة ومرض األ

المتبعة لمقاومة هذا المرض الخطير الذي يعد اكثر انتشارا في العالم و يرهق الكثير من المرضي حول العالم و يؤثر على مشاكل 

هم طرق الوقاية وأنظمة الفحص لالكتشاف المبكر للمرض  للبدء مبكرا في طرق العالج كذلك أالقلب و االوعية الدموية الدقيقة  و

و كيفية  2و معرفة االثار المترتبة على ادارة مرض السكري من النوع  2يهدف البحث الى تعريف مرض السكري من النوع و .

 2لدوائي لمرض السكري من النوع لعالج اوانواع ا 2كذلك كيفية عالج مرض السكري من النوع الوقاية من مرض السكر و

كذلك انواع العالج الدوائي و توضيح طرق الوقاية منه و 2ينتهج البحث المنهج التحليلي حيث تم تعريف مرض السكر من النوع و

عرفة مكذلك ضرورة اجراء فحوصات دورية لبضرورة التمارين الرياضية والبدنية و له و قد خرج البحث بعدة نتائج و توصيات

  2ة السليمة لتجنب االصابة بمرض السكري من النوع حيكذلك ضرورة التغذية الصنسبة السكر في الدم و

 ، الوقايةالعالجي الدوائي، مرض السكري الكلمات المفتاحية:
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Pharmacological treatment of type 2 diabetes (Systematic Review) 

Abstract: 

Type 2 diabetes is one of the most prevalent diseases of the era and affects many patients all over 

the world. The research problem is to establish a reasonable basis for the treatment of type 2 

diabetes by summarizing the current state of knowledge in light of the growing association 

between glycemic control. In the blood and microvascular problems, as well as the role of high 

blood sugar in the emergence of large blood vessel disease, and the importance of research stems 

from the seriousness of the disease and an attempt to discover methods of treatment and treatment 

protocols used to combat this dangerous disease, which is more widespread in the world and 

exhausts many patients around The world and affects the problems of the heart and small blood 

vessels, as well as the most important prevention methods and examination systems for early 

detection of the disease to start early in treatment methods. The research aims to define type 2 

diabetes and know the implications of managing type 2 diabetes and how to prevent Diabetes, as 

well as how to treat type 2 diabetes and types of drug treatment for type 2 diabetes. The research 

adopts the analytical approach, where type 2 diabetes is defined and ways to prevent it are clarified, 

as well as the types of medication. The research came out with several results and 

recommendations regarding the need for physical and exercise exercises, as well as the need for 

periodic check-ups to find out the level of sugar in the blood, as well as the need for proper healthy 

nutrition to avoid type 2 diabetes. 

Keywords: Diabetes, Drug therapy, Prevention 

 مقدمة. 1

مليون شخص آخر من ضعف  03-03ويعاني  ،مليون شخص في الواليات المتحدة 61على  2يؤثر مرض السكري من النوع 

مليار دوالر. تركز غالبية العالج على مشاكل أنظمة  633مما يؤدي إلى نفقات رعاية صحية سنوية تزيد عن  ،تحمل الجلوكوز

األوعية الدموية الدقيقة والكبيرة. من المعروف على نطاق واسع أن السيطرة على نسبة السكر في الدم ومشاكل األوعية الدموية 

يبدو أن الدراسة االستباقية لمرض السكري في المملكة المتحدة التي تم االنتهاء الدقيقة مرتبطة بمرض السكري من النوع األول. 

منها مؤخًرا قد أثبتت الصلة بين التحكم الصارم في نسبة السكر في الدم وتلف األوعية الدموية الدقيقة في مرض السكري من 

 .2النوع 
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 على الرغم من المرض 2من النوع  ة في مرض السكريال تزال أمراض القلب واألوعية الدموية هي السبب الرئيسي للوفا

طر من األهمية بمكان معالجة عوامل الخ ،والوفيات المرتبطة باعتالل الشبكية واعتالل الكلية واالعتالل العصبي. على هذا النحو

ي الدم ض نسبة السكر فالمربكة للسمنة وارتفاع ضغط الدم وفرط شحميات الدم بالتزامن مع اإلدارة الفعالة لمرض السكري. خف

 .2لخفض معدل الوفيات اإلجمالي لمرض السكري من النوع 

 مشكلة البحث:. 1.1

من خالل تلخيص الحالة الحالية للمعرفة في ضوووء  2تعد مشكلة البحث هو إنشاء أساس معقول لعالج مرض السكري من النوع 

األوعية الدموية الدقيقة وكذلك دور ارتفاع السوووكر في الدم في االرتباط المتنامي بين التحكم في نسوووبة السوووكر في الدم ومشووواكل 

 ظهور مرض األوعية الدموية الكبيرة.

 أهداف البحث. 2.1

  2مرض السكري من النوع تعريف  -6

 2معرفة االثار المترتبة على ادارة مرض السكري من النوع  -2

 كيفية الوقاية من مرض السكر -0

 2كيفية عالج مرض السكري من النوع  -0

 2انواع العالج الدوائي لمرض السكري من النوع  -5

 أهمية البحث. 3.1

ينتشوووووور في اغلوب قوارات العوالم و تنبع أهمية البحث من خطورة ( هو وبواء عوالمي T2DM) ) 2مرض السووووووكري من النوع 

المتبعة لمقاومة هذا المرض الخطير الذي يعد اكثر انتشووووووارا في  العالج برتوكوالتالمرض و محاولة كشووووووف طرق عالجه و 

وكذلك أهم طرق الوقاية لقلب و االوعية الدموية الدقيقة العالم و يرهق الكثير من المرضووووووي حول العالم و يؤثر على مشوووووواكل ا

 وأنظمة الفحص لالكتشاف المبكر للمرض  للبدء مبكرا في طرق العالج .

 منهج البحث:. 4.1

العالجية  وكذلك البرامج 2مرض السووووووكري من النوع هي حيث تم تحليل المشووووووكلة الرئيسووووووية ولي منهج التحليالتهج البحث ين

   .وطرق الوقاية والعالج الدوائي

 2مرض السكري من النوع  تعريف

( T2DM) 2النوع تُظهر خريطة االتحاد الدولي للسوكري لجائحة مرض السكري في جميع أنحاء العالم أن مرض السكري من 

وهو اضطراب استقالبي مزمن  ،)ارتفاع السوكر في الدم هو السومة الرئيسوية لمرض السوكري 1 هو وباء على نطاق عالمي حقًا.

هو مجموعة من األمراض التي تتطور أوالً من مقاومة األنسوووووجة لينسوووووولين وتتطور إلى  T2DMوتقدمي وغير مفهوم جيًدا. 

                                                           
1 http://www.diabetesatlas.org)/ 
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األنسوووجة  أو مقاومة نشووواط ،حالة تتميز بفقدان كامل للنشووواط اإلفرازي للبنكرياس خاليا بيتا. يُعتقد أن ضوووعف إفراز األنسوووولين

. يلعب T2DMي تسووواهم في الفيزيولوجيا المرضوووية ل وووووووو أو مزيج من االثنين مًعا هي األسوووباب األكثر شووويوًعا الت ،لينسوووولين

T2DM   دوًرا مهًما في االنتشووار المرتفع للغاية ليمراض غير المعدية التي تجربة كل من الدول الصووناعية والنامية. تهدف هذ

دمة حاليًا لإلدارة باإلضوووافة إلى مجموعة األدوية المسوووتخ ،المراجعة المصوووغرة إلى تسوووليط الضووووء على مفاهيم اإلدارة الحالية

 .T2DMالدوائية لتقليل زيادة نسبة السكر في الدم في 

 2عالج مرض السكري من النوع 

 2العالج الدوائي لمرض السكري من النوع 

تُستخدم اآلن البيجوانيدات والثيازوليدينون ومثبطات الجلوكوزيداز واألنسولين والسلفونيل يوريا والمواد ذات الصلة كأدوية  

سيتم قريبًا الوصول إلى عدد من فئات العوامل العالجية  ،( باإلضافة إلى ذلك6)الجدول  2عالجية لمرض السكري من النوع 

إلى العالج المركب سيكون  ،إذا لزم األمر ،األخرى. إن البدء باألدوية المناسبة بشكل خاص لمرحلة المرض ونوعه والتقدم

ة. يجب استخدام األدوية الدوائية ذات طرق العمل المختلف ،ات الجلوكوز مع تقليل اآلثار الجانبيةمساًرا معقواًل للعمل. لزيادة مستوي

وتعتمد  ،2تم استخدام السلفونيل يوريا لعالج مرض السكري من النوع  ،6402السلفونيل يوريا والمواد المرتبطة بها منذ عام 

ة تحتوي جميع مركبات السلفونيل يوريا الموجود العاملة،لبنكرياس قدرتها على تقليل نقص السكر في الدم على وجود خاليا ا

. تنفتح قنوات ATPمما يؤدي إلى إغالق قنوات البوتاسيوم  ،حاليًا في السوق على مستقبالت معينة على الخزانات الخلوية

فونيل يوريا لين. يبدو أنه يأتي قبل السلمما يؤدي إلى ارتفاع الكالسيوم الخلوي الذي يؤدي إلى إطالق األنسو ،الكالسيوم نتيجة لذلك

مما يقلل  ،ملغ. يكون للجليبوريد والجليبيزيد بداية أسرع من السلفونيل يوريا السابقة 8أو  0أو  6والجليمبيريد األحدث بجرعات 

 .2من خطر اإلصابة بنقص السكر في الدم

Repaglinide لسلفونيل ويختلف هيكليًا عن ا ،هو عامل خلوي بنكرياس جديد يرتبط بمستقبالت ال تحتوي على سلفونيل يوريا

احتمالية  مما قد يقلل من ،ويزيد من إنتاج األنسولين. يتم إعطاء الدواء قبل التسليم وله بداية سريعة ومدة تأثير قصيرة ،يوريا

تظهر الدراسات السريرية المنشورة المحدودة فعالية مماثلة لتلك الخاصة بالسلفونيل  زيادة الوزن ونوبات نقص السكر في الدم.

 3يعرض فوائد إضافية عند استخدامه مع الميتفورمين. ribaglideفإن  ،وبالمثل يوريا؛

Biguanides  يتفورمين لبيجوانيد متم إطالق الجيل الثاني من ا ،للبيجوانيد الفينفورمين من السوق األمريكية 6495بعد إزالة عام

وسرعان ما أصبح متاًحا على نطاق واسع في أوروبا الغربية وكندا والمكسيك. تم إطالق الدواء بحذر إلى السوق األمريكية في 

 الذي يمثل الجزيء األصلي وسجل حافل باألمان والفعالية. 6/63مع تكرار حدوث الحماض اللبني  6445عام 

                                                           
2 Knowler, W. C(6449 :)183-181 

3 UK Prospective Diabetes Study6448  :805 -815 
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ة عن طريق خفض مقاومة األنسولين المحيطي ،وبدرجة أقل ،طريق خفض تخليق الجلوكوز في الكبديعمل الدواء إلى حد كبير عن 

لخفض مستويات السكر في الدم. يتم نقل ناقالت الجلوكوز من الحيز الميكروسومي إلى غشاء البالزما لخاليا الكبد والعضالت 

 ج األنسولين. يسمى نقص السكر في الدم.فإنه ال يؤدي إلى إنتا ،نتيجة لعمل الدواء. عند تناوله بمفرد 

فإنه يمنع زيادة الوزن ويعزز ملف الدهون عن طريق خفض مستويات البروتين الدهني الكلي وكثافة الدهون  ،باإلضافة إلى ذلك 

 د.يالثالثية والكوليسترول الكلي وكوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة للغاية ورفع مستويات الكوليسترول الحم

إنه يعمل بشكل جيد بمفرد  أو باالشتراك مع أدوية أخرى مثل أدوية إفراز األنسولين أو األدوية األخرى التي تحسس األنسولين  

 أو مثبطات امتصاص الجلوكوز.

ب عن يمثل الخطر الرئيسي. نظًرا ألن الدواء يُفرز في الغال ،مريض سنويًا 23،333/  6الذي يصيب  ،ال يزال الحماض اللبني

عند  6.5فال ينبغي إعطاؤ  لمن يعانون من أمراض الكبد أو نقص تروية األنسجة أو أمراض الكلى )الكرياتينين  ،طريق الكلى

 ساعة بعد استهالك التباين الرابع 08عند اإلناث(. يجب أيًضا تجنب الدواء لمدة  6.0 الرجال؛

هو الدواء الوحيد الذي  Troglitazoneمن األدوية المضادة للسكري. كان الباحثون يدرسون هذ  الفئة الجديدة  ،6480منذ عام 

هي أدوية متزامنة يتم التحقيق فيها بنشاط أيًضا.  BRL 49653و  ،إنجليتازون ،ولكن بيوجليتازون ،تمت الموافقة عليه للبيع

تميزها عن غيرها من الثيازوليدينونات وقد تحتوي أيًضا على بعض الصفات  troglitazoneالتي تشكل بنية  tocopherol-كمية 

 المضادة ليكسدة.

يبدو أن مستقبالت تكاثر البيروكسيسوم هي اآللية التي تعمل من خاللها ثيازوليدينديون. يقلل هذا المستقبل النووي من كمية 

 4يفية إلى خاليا شحمية.األحماض الدهنية الحرة ويؤثر على كيفية تمايز األرومات الل

قليل فإن تأثير  السريري األساسي هو ت ،على الرغم من أنه عند تناول جرعات أعلى قد يقلل أيًضا من تخليق الجلوكوز في الكبد. 

يعمالن كمحفزات لينسولين ويتطلبان األنسولين  metforminو  Troglitazoneمقاومة األنسولين المحيطية. يبدو أن كل من 

يعمل في موقع مختلف عن الميتفورمين. يمكن أن تتطور تأثيرات  troglitazoneعلى الرغم من حقيقة أن  ،رهما المتباينلتأثي

أسبوًعا من العالج حتى يعمل بشكل كامل ضد نقص  62وقد يستغرق األمر  ،تدريجياً بمرور الوقت Troglitazoneالميتفورمين 

مجم في اليوم عند  133-233مجم / ديسيلتر( بجرعات  05) ٪6.5بنسبة  HbAICن السكر في الدم. يمكن توقع الحد األقصى م

لكن الميتفورمين يحسن التحكم في نسبة  ،من المرضى ٪ 13استجابة في حوالي  Troglitazoneتناولها بمفردها. غالبًا ما ينتج 

في التنبؤ بما إذا كان أي من الدواءين سيكون  Cقد تساعد زيادة مستوى الببتيد . من المرضى. ٪ 43السكر في الدم في أكثر من 

فإن استخدام  ،له تأثير إيجابي. نظًرا ألن الميتفورمين والتروجليتازون يعمالن في مواقع مختلفة الستعادة حساسية األنسولين

بنقص نسبي في نظًرا ألن مقاومة األنسولين عادة ما تكون مصحوبة  ،الدواءين مًعا يؤدي إلى تحسن أكبر. عالوة على ذلك

في  Troglitazoneفإن الميتفورمين أو التروجليتازون سيكونان أكثر فعالية عندما يقترن بإفراز األنسولين. استخدام  ،األنسولين

 السمية الكبدية هي السبب الرئيسي للقلق في الدواء. . أمراض الكلى مقيد ألنه قد يؤدي إلى فقر الدم أو الوذمة المحيطية.

                                                           
4 Antonucci, Tammy, et (6449 :)688-640 
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أشهر بعد بدء العالج. لذلك تم تقييم مستويات الترانساميناز والبيليروبين  8يوًما وحتى  05من المرضى منذ  ٪2في لوحظ حدوثه 

شهريًا ليشهر الثمانية األولى من العالج ثم كل شهرين بعد ذلك للسنة األولى من العالج المطلوب. كانت السمية الكبدية تنعكس 

 دائًما عندما تم اكتشافها مبكًرا.

 مثبطات الجلوكوزيديز

يعمل أعضاء هذ  الفئة عن طريق خفض تناول كميات كبيرة من الجلوكوز في الدم عن طريق تثبيط امتصاص الكربوهيدرات 

يجب زيادة الجرعات تدريجيًا ألسابيع أو شهور لتجنب اآلثار الجانبية المعدية المعوية. مع  ،من القناة الهضمية. بعد بدء العالج

رة الخطيرة غير شائعة. يمكن استكمال معظم األدوية األخرى الموجودة زيادة الوزن وتكون األحداث الضا يمكن تقليل ،هذا العالج

 5في السوق بدواء أكاربوز من هذا النوع في االستخدام السريري.

 األنسولين

ي الدم أو أثناء ارتفاع السكر ف ،الشديدعندما تفشل األدوية التي تؤخذ عن طريق الفم في السيطرة على ارتفاع السكر في الدم 

 ،أو كأول عالج لفرط سكر الدم الشديد ،الشديد أو غيرها من الظروف المحيطة بالجراحة

وتجري اآلن الدراسات السريرية  ،باألنسولين 2يُقترح العالج باألنسولين. تم عالج العديد من أنواع مرض السكري من النوع  

أول نظير  ،وهو تعديل ثنائي األحماض األمينية لينسولين البشري العادي ،كان األنسولين ليسبرو لنظائر األنسولين الجديدة.

لينسولين يتم تسويقه تجاريًا. األنسولين ليسبرو له بداية أسرع ومدة تأثير أقصر من األنسولين التقليدي ألنه ال يتكتل عند الحقن. 

يمكن أن يؤدي العالج باألنسولين إلى زيادة الوزن وزيادة  ،السمنة المفرطةالذين يعانون من  2في مرضى السكري من النوع 

 6(.6خطر اإلصابة بنقص السكر في الدم )على الرغم من أنه أقل شيوًعا من مرض السكري من النوع 

قد يزيد فرط أنسولين الدم المحيطي الناتج عن العالج باألنسولين الخارجي من فرصتك في اإلصابة بأمراض  ،باإلضافة إلى ذلك

 القلب واألوعية الدموية.

 العالجات المركبة

تم الجمع بين غالبية األدوية المتوفرة اآلن في السوق. قد يتضمن االختيار المنطقي للعالج  ،2لعالج مرض السكري من النوع 

وافقة على حتى لو لم تتم الم ،كب عاماًل يرفع مستويات األنسولين وآخر يحسن حساسية األنسولين ويقلل من إنتاج الجلوكوزالمر

يتم  2استخدام هذ  التركيبات بعد. يبدو أن غالبية المشاكل الفيزيولوجية المرضية التي لوحظت في مرضى السكري من النوع 

 اث.تصحيحها من خالل هذا التقاء األحد

 

                                                           
5 Clarke, B. F., and L. J. P. Duncan1986: 620-621 

6 794--Vaag. Allan, et al (1990): 79 

http://www.ajrsp.com/


 م 2023-1-5| تأريخ اإلصدار:  ألربعوناو الخامسمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار المجلة األكادي

      

 

   www.ajrsp.com                                                                                                                             235  

 ISSN: 2706-6495 

 
 العالجات االستقصائية

من المعروف أن تناول الجلوكوز عن طريق الفم يسبب استجابة األنسولين أكبر من تلقيه عن طريق الوريد. الببتيد الشبيه 

 ،من مستويات الجلوكوز في الدم GLP(. يقلل GP-6بالجلوكاجون هو أحد عديد الببتيدات المعوية المسؤولة عن هذ  النتيجة )

  ،ويات الجلوكاجونويخفض مست

 2ويبطئ إفراغ المعدة عند تناوله في أو من خالل الغشاء المخاطي الشدقي. يتم حاليًا البحث في إمكاناته كعالج مساعد من النوع 

 لمرض السكري. يحتاج المرضى الذين يعانون من خزل المعدة إلى توخي الحذر عند إدارته.

  األميلين

 والذي يكون غائبًا أو يتضاءل بشكل كبير في مرض السكري من النوع ،البائية المصمم مع األنسولينيختلف وجود ببتيد الخلية 

ؤخر يبدو أنه يخفض مستوى الجلوكاجون وي ،باختالف حالة وظيفة الخاليا البائية في الجسم. عند تناوله عن طريق الوريد ،األول

 سيحتاج األشخاص المصابون بخزل المعدة إلى استخدامه بحذر. ،إلى ذلك مما يساعد في عمل األنسولين. باإلضافة ،إفراغ المعدة

مع انخفاض حساسية األنسولين لديهم. يمكن  IGF-Iتنخفض مستويات عامل النمو الشبيه باألنسولين  ،مع تقدم الناس في العمر

  ،إلى تحسين حساسية األنسولين إلى حد ما IGF-Iأن يؤدي استخدام 

ظهار ارتباط السبب والنتيجة. يجب موازنة فوائدها المحتملة مع التكلفة واحتياجات اإلدارة القابلة للحقن على الرغم من عدم إ

 بسبب هذ  المخاوف. IGF-Iوخاصة اعتالل الشبكية. تم تعليق تجارب  ،باإلضافة إلى احتمال تفاقم مشاكل األوعية الدموية

مجموعة من اإلرشادات بعنوان معايير الرعاية الطبية في مرض السكري. يُنصح  ADAأصدرت  ،لتعزيز نتائج مرض السكري

 جنبًا إلى جنب مع المنظمات األخرى. يجب أن يتعاون فريق ،باستخدام طرق الفحص والتشخيص والعالج الفعالة من حيث التكلفة

ي العصر الحديث. الهدف الرئيسي لهذ  متنوع من خبراء الرعاية الصحية مع المريض وعائلته لتوفير عالج مرض السكري ف

اختبار و ،واستخدام األدوية المناسبة ،األساليب هو تحقيق اإلدارة المثلى لسكر الدم من خالل التغييرات الغذائية ونمط الحياة

اتباع معيار  يمكن تقليل عبء مرض السكري. يتم ،وآثار  القاتلة المحتملة TDMجلوكوز الدم الروتيني. إذا تم تأخير أو إدارة 

ADA ويتم تطبيق امتثال المريض ومشاركة الطبيب. ،لمتطلبات الرعاية. 

والتي تؤثر فقط  ،TDMفإن العروض التقديمية التقليدية ل   ،نظًرا ألن كال المرضين يؤثران على األشخاص من كال العمرين

لم يتم تمثيلها بالكامل. الحماض الكيتوني  ،الذي يصيب األطفال فقط ،(T2 DM) 6ومرض السكري من النوع  ،على البالغين

مع  TDM. يظهر حوالي ثلث األطفال المصابين ب  TDM( هو حالة مصاحبة قد تؤثر أحيانًا على مرضى DKAالسكري )

DKA،   والذي قد يكون أيًضا من أعراض التقديم األولية. يصاب األطفال المصابون بTDM  عادةً بوال التبول والضعف. قد

 التي تظهر عند األطفال.  T2DMالبالغون أو ال يعانون من األعراض النمطية المرتبطة ب  يعاني 

العالج بمجموعة متنوعة  T2DMيمكن أن يظهر التشخيص الصحيح. يجب أن يتلقى المريض المصاب ب   ،مع تفاقم المرض

 من العروض التقديمية.
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 7 2التشخيص السريري لمرض السكري من النوع 

 ،المعرضون لخطر منخفض والذين يخضعون الختبار آلي للجلوكوز كجزء من الرعاية السريرية األولية العاديةاألشخاص 

والمرضى الذين تظهر عليهم أعراض واضحة يمكن تشخيصهم  ،واألشخاص الذين يتم فحصهم لتقييم مخاطر مرض السكري

مبكًرا. االختبار األكثر  T2DMلتشخيص  FPGمستويات  جميًعا بمرض السكري. يمكن استخدام اختبارات الدم التي تكشف عن

ملي مول /  66.6مجم / ديسيلتر أو  621شيوًعا لمرض السكري هو االختبار الذي يكتشف الحالة بنجاح عندما يتم تأكيد مستوى 

الذي يؤدي  ،لهذا االختبارالصيام لمدة ثماني ساعات على األقل ضروري . لتر عن طريق تكرار االختبار في زيارة عيادة مختلفة.

ملليمول / لتر في  66.6ملجم / ديسيلتر أو  233بشكل أفضل عند الحصول على الدم في الصباح. الحاجة الثانية هي ساعتان من 

وهي عالمات شائعة لمرض السكري. بعد  ،مريض يعاني من كثرة التبول أو التبول أو اإلسهال أو فقدان الوزن غير المبرر

ملي  66.6مجم / ديسيلتر أو  233البالغ  PGسيظهر مستوى  ،راًما من الجلوكوز في محلول مائي من الجلوكوزج 95تحميل 

إال  ،FPGلمدة ساعتين أكثر حساسية من اختبار  PGOGTTإيجابية. على الرغم من أن اختبار  MOGTTمول / لتر كنتيجة 

هذا االختبار  فإن ،خدامه بشكل متكرر في العيادات. باإلضافة إلى ذلكوبالتالي ال يتم است ،أنه أقل مالءمة للمرضى وأكثر تكلفة

 له أهمية أقل أثناء المتابعة العادية بمجرد التأكد من تشخيص مرض السكري.

ويجب إعادة تشخيص داء السكري بعد  ،يجب تكرار االختبار اإليجابي ،عندما يسفر اختباران مختلفان عن نتائج متضاربة

ملغ / ديسيلتر( أو أزمة  233يدي. هذا مهم للتشخيص الدقيق لمرض السكري وفي غياب ارتفاع السكر في الدم )االختبار التأك

(. يُنصح بإعادة االختبار كل ثالث سنوات ليشخاص الذين جاءت نتيجة )نتائج( اختبارهم سلبية بالنسبة 2ارتفاع السكر في الدم )

 لمرض السكري.

والجمعية األمريكية ألخصائي الغدد الصماء السريرية بفحص مقدمات السكري لدى األشخاص  تنصح جمعية السكري األمريكية

 ،وارتفاع ضغط الدم ،(2كجم / م  25الذين ال يعانون من أعراض مع وجود عوامل خطر كبيرة مثل السمنة )مؤشر كتلة الجسم 

 أو قبل ذلك. 05والتاريخ العائلي الذي يبدأ في سن 

 2لمرض السكري من النوع اإلدارة السريرية 

ومراجعة أولية  ،ووجود أو عدم وجود مضاعفات مرض السكري ،من الضروري إجراء تقييم مبكر لعوامل الخطر لدى المريض

 للعالج / العالج المسبق من أجل إدارة شاملة لمرض السكري. 

مقدمات السكري أو مقدمات السكري بشكل أكثر هذا سيجعل من الممكن للمهنيين الطبيين التعامل مع المرضى الذين يعانون من 

 8فعالية. تعد األدوية الدوائية وفحص جلوكوز الدم المنتظم وتغيير نمط الحياة حجر الزاوية في رعاية مرضى السكري.

 

                                                           
7 UK, Care Excellence. "Type 1 diabetes in adults: 

management." (1874) 

8 Roman, Sheila H., and Maureen I. Harris ( ،6449 :)000_090 
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 مقاييس نمط الحياة

سنوات  0مدة يل المخاطر لمع تقل ،أثبتت الدراسات السريرية فعالية تغييرات نمط الحياة في تجنب أو تأخير ظهور مرض السكري

يتلقون المشورة بشأن  1.0يبلغ  HbA1Cأو  IFGأو  IGTبشدة أن األفراد الذين لديهم مستوى  ADA. تنصح ٪58بحوالي 

م يُنصح بأن يتلقى المرضى الذين ت ،إجراء تعديالت على نمط الحياة مثل النظام الغذائي والتمارين الرياضية. من ناحية أخرى

تشخيصهم بالفعل بمرض السكري استشارات غذائية من اختصاصي تغذية مؤهل. إن الهدف من إنقاص الوزن المعتدل بنسبة 

سبعة بالمائة من وزن الجسم أمر بالغ األهمية للوقاية من مرض السكري وعالجه على حد سواء ألنه يمكن أن يخفض مستويات 

ناول فإن ت ،وفقًا ألبحاث أخرى. الدم وله تأثير جيد على الصداع واإلمساك وضغط الدم ومستويات السكر في الدم.السكر في 

 .الحبوب الكاملة واأللياف الغذائية المعقدة يمكن أن يعزز إدارة نسبة السكر في الدم.

 لعامة للمرضى وإدارة نسبة السكر في الدم عنيمكن أن تساعد التمارين الرياضية في تحسين الحالة الصحية ا ،وفقًا للدراسات

مع أو بدون فقدان الوزن بشكل كبير. يُنظر إليه على أنه ضروري إلدارة  ،(٪3.11لديهم بنسبة ) HbA1Cطريق خفض مستوى 

 689يجب على البالغين البالغين من العمر  ،ومنع كل من مقدمات السكري ومرض السكري. من أجل جني أكبر قدر من الفوائد

ريع من المشي الس ،دقيقة على األقل في األسبوع من النشاط البدني المعتدل الشدة )على سبيل المثال 653عاًما فما فوق ممارسة 

مدة الجري والتمارين الرياضية الهوائية ل ،دقيقة في األسبوع من النشاط البدني القوي )على سبيل المثال 95ميالً( أو  23إلى  65

دقيقة من التمارين البدنية كل يوم  13ألقل في األسبوع مع عدم وجود أكثر من يومين متتاليين بدون تمرين(. ثالثة أيام على ا

 عاًما فما فوق. 685مناسبة للمرضى الذين تبلغ أعمارهم 

عالج مشروبًا للنساء ومشروبين للرجال( في خطة ال 65يجب مراعاة انخفاض تناول الصوديوم واالستهالك المعتدل للكحول )

خاصةً أولئك الذين يعانون من حاالت مرضية مصاحبة مثل ارتفاع ضغط الدم وتعاطي التبغ بشكل معتدل  ،لمرضى السكري

يمكن أن  ،خاصة عند الصيام ،التيتانوس(. شرب الكحول ،الكزاز ،السعال الديكي ،الدفتيريا ،ونقص التطعيمات )ضد االنفلونزا

 ،يجب أن يتلقى المرضى نصائح واضحة. باإلضافة إلى ذلك ،دد الحياة. خالل الزياراتيسبب غيبوبة ونقص سكر الدم مما يه

 من الضروري تزويد المرضى بالدعم العاطفي والمشورة والتعليم إذا كانوا سيكافحون بشكل فعال اآلثار السلبية لمرض السكري.

 اإلدارة الدوائية

والتي يمكن أن  ،لثمانية حاالت ارتفاع السكر في الدم المقلقة T2DMتم افتراض ثمانية مسارات فيزيولوجية مرضية تدعم 

 (. عدد قليل من هذ  هي كما يلي:20تحدث بمفردها أو مجتمعة )

 انخفاض إفراز األنسولين من خاليا البنكرياس ب.-6 

 زيادة إفراز الجلوكاجون من خاليا البنكرياس أ. -2 

 زيادة إنتاج الجلوكوز في الكبد. -0 

 ضعف وظيفة الناقل العصبي ومقاومة األنسولين في الدماغ. -0 
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 تحلل الدهون المعزز. -5 

"ضعف أو  8و  ،بوصات في التأثير اإلضافي ليمعاء الدقيقة 9انخفاض بمقدار  ،زيادة التجدد امتصاص الجلوكوز الكلوي -1 

لية والكبد واألنسجة الدهنية. تركز األدوية انخفاض في معدل امتصاص الجلوكوز في األنسجة المحيطية مثل العضالت الهيك

 المتاحة حاليًا لخفض نسبة السكر في الدم على واحد أو أكثر من هذ  الطرق المهمة.

هو التحكم الجيد في نسبة السكر في الدم. هذ  األساليب ضرورية لوقف أو إبطاء  T2DMال يزال حجر الزاوية في التحكم في و

 تطور مضاعفات مرض السكري.

 ،dipeptidyl peptidase 4 (4-DPP)مثبطات  ،(TZDالثيازوليدين ديون ) ،الميجليتينيدات ،السلفونيل يوريا ،البيجوانيدات

 (SGLTYوناقل الجلوكوز الصوديوم هي عائالت مهمة من األدوية المضادة للسكري عن طريق الفم )

يمكن النظر في العالج المركب  ،بغض النظر عن وزن الجسمعلى الرغم من أنه يمكن إعطاء هذ  األدوية من قبل جميع المرضى 

هو  HbA1Cأثناء استخدام الدواء أو إذا كان  ٪ 9.5إلى  HbA1Cمع دوائين عن طريق الفم أو مع األنسولين إذا ارتفع مستوى 

وائد واضحة ف ،ليرلوتيدبما في ذلك ال ،قد تقدم بعض األدوية ،األول. عند مقارنتها باألشخاص المصابين بداء السكري النحيف

 المصرح بها حاليًا. TDMمراجعة ألدوية  6لمن يعانون من السمنة )انظر أدنا (. يقدم الجدول 

 بيجوانيد

 Gallegaتم استخدام البيجوانيدات ومشتقاتها ألول مرة لعالج مرض السكري. تم اكتشاف أن نبات عشبي  ،في العصور الوسطى

officinalis، ه يخفض مستويات السكر في الدم. الدواء الرئيسي الذي يتم تناول ،وبيجوانيد ،جاليجين ،وانيدينالذي يحتوي على غ

وهو مركب بيغوانيد. من خالل التفاعالت المعقدة مع  ،في جميع الفئات العمرية هو الميتفورمين TDMعن طريق الفم لعالج 

مما يؤدي إلى امتصاص الكبد للجلوكوز ويمنع  ،في الكبد APMط ينشط الميتفورمين بروتين كيناز المنش ،إنزيمات الميتوكوندريا

ة منخفضة لزيادة واحتمالي ،وأقل خطر لإلصابة بنقص السكر في الدم ،للميتفورمين تأثيرات ضارة قليلة نسبيًا. تكوين الجلوكوز.

الوزن. كما أنه جيد التحمل إلى حد ما. من خالل تقليل إنتاج الجلوكوز الكبدي )استحداث السكر( وجعل األنسجة الطرفية أكثر 

ويقلل من معدالت الوفاة لدى  ،ويقلل من خطر حدوث مضاعفات ،TDMوجد أن الميتفورمين يبطئ مسار  ،استجابة لينسولين

لين. تشير فإنه يزيد أيًضا من حساسية األنسو ،ن خالل تعزيز التعبير عن نشاط مستقبالت األنسولين التيروزين كينازالمرضى. م

األبحاث الحديثة إلى أن الميتفورمين يحمي األمراض القلبية الوعائية عن طريق خفض مستويات الدهون في البالزما عبر مسار 

 .-( PPARمستقبالت تنشيط البيروكسيسوم )

 Incretinمحاكاة 

. بعد incretinيُعرف الفرق بين استجابة إفراز األنسولين الستهالك الجلوكوز عن طريق الفم والجلوكوز في الوريد باسم تأثير 

من إجمالي إفراز األنسولين. هرمونات أخرى  ٪ 93-53يكون التأثير اإلضافي مسؤوالً عن  ،إعطاء الجلوكوز عن طريق الفم

( وعديد GLA-6تحدث بشكل طبيعي ذات أهمية كبيرة للحفاظ على استقرار نسبة السكر في الدم الببتيد الشبيه بالجلوكاجون )

بب التحلل المائي السريع لهذ  الببتيدات بواسطة مثبطات (: بس(incretin)أو  GIPالببتيدات األنسولين المعتمد على الجلوكوز )
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0-DPP لديهم نصف عمر قصير. يكون التأثير اإلضافي متناقًصا أو غير موجود في مرضى  ،في غضون دقيقةT2DM على .

ى إنقاص من إفراغ المعدة ويؤدي إل G incretins. يقلل GIPيتم القضاء على تأثيرات األنسولينوتروبيك في  ،وجه الخصوص

 . يمكن استخدام هذ  األدوية بشكل متكرر في مرض السكري نظًرا لتأثيرها على إنقاص الوزن.T2DMالوزن لدى مرضى 

ومثبطات  GLPاآلن التركيز على نظام المواد المضافة. منبهات مستقبالت  T2DMتتضمن اإلستراتيجية العالجية الهامة لعالج 

6-DPP تساعد هذ  العالجات ضغط الدم االنقباضي  ،اتين المجموعتين. وفقًا ليبحاث السريريةهما مثاالن على األدوية في ه

مع تحسين التحكم في نسبة السكر في الدم. انخفاض  TDMلدى مرضى  GLPووزن الجسم ومستويات ناهضات مستقبالت 

 .السلفونيل يوريا(.نسبة السكر في الدم بسبب طريقة عملها المعتمدة على الجلوكوز )ما لم يتم دمجها مع 

 GLPناهضات مستقبالت 

Exenatide  من خاللDpp  هو أحد ناهضات مستقبالتGLP  الموجودة حاليًا في السوق. يجب أن يؤخذ العالج باستخدام

والمظهر األيضي  ،والسمنة المركزية ،TYDMفي االعتبار عند المرضى الصغار الذين تم تشخيصهم حديثًا ب   GLP-1نظائر 

 .GLPال ينصح نظائر  ،الشاذ ألنه سيساعدهم على إنقاص الوزن وتحسين الخلل األيضي لديهم. في الفشل الكلوي

 2.0تُظهر هذ  األدوية مقاومة أعلى للتدهور اإلنزيمي. نظًرا لعمر  النصفي الذي يبلغ  ،exenatideليراجلوتايد. بالمقارنة مع 

في الواليات  TDMمرخص اآلن لعالج  ،األصلي GLPمع متماثل تسلسلي ل   exendinو محاكى وه ،exenatideفإن  ،ساعة

 المتحدة كدواء قائم بذاته وباالقتران مع الميتفورمين + أ سلفونيل يوريا.

ساعة(. عند  20) ٪ 49مع تشابه تسلسلي بنسبة  GLP-1هو نظير  liraglutideفإن  ،الطبيعي GLPمع مدة عمل أطول من 

بنسبة  ACيقلل الليراجلوتايد  ،اوله بمفرد  أو باالقتران مع واحد أو أكثر من األدوية المضادة لمرض السكر عن طريق الفمتن

يخفض وزن الجسم. أدى الجمع بين الليراجلوتايد  Liraglutide. 2لدى األشخاص المصابين بداء السكري من النوع  ٪ 6.5

يخفض  ،مجم ليراجلوتايد(. باإلضافة إلى ذلك 6.8كجم مع  0.20ل إنقاص للوزن )والميتفورمين / سلفونيل يوريا إلى أفض

مع نقص السكر في الدم  ،جيًدا Liraglutideملم زئبق(. يتم تحمل  1.9إلى  26-الليرلوتيد الضغط االنقباضي )متوسط انخفاض 

 والغثيان )تزداد المخاطر مع استخدام السلفونيل يوريا(.

كان إنتاج األجسام المضادة في  ،GLPفي األفراد الذين يتلقون العالج مرة واحدة أسبوعيًا باستخدام ناهضات مستقبالت 

 .المصل ضئياًل للغاية. لم يقلل إنتاج هذ  األجسام المضادة من مدى قدرتها على خفض مستويات السكر في الدم.

 DPP-مثبطات 

Sitagliptin  وsaxagliptin  وvidagliptin  وlinagliptin  وalogliptin  هي مثبطاتdipeptidyl peptidase 4 .

. هذا الدواء مشابه ألدوية TZDيمكن استخدام هذ  األدوية كجزء من خطة العالج بدالً من الميتفورمين أو السلفونيل يوريا أو 

ر في جلبتين يزيد من تكرار حوادث نقص السكلم يثبت أن ال ،السكري األخرى التي تؤخذ عن طريق الفم. عند مقارنته بالضوابط

 الدم.
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 ،. في األشخاص الذين لم يتم عالجهم من قبل بهذ  األدويةdipeptidyl peptidase 4تتأثر مستويات الدهون بعد األكل بمثبطات 

أسابيع من الدهون الثالثية في البالزما بعد الوالدة والمستقلبات بعد تناول وجبة غنية بالدهون  0لمدة  vidagliptinيقلل عالج 

 تحتوي على بروتين شحمي مدمج.

يعزز وظائف القلب ونضح الشريان التاجي لدى مرضى السكري المصابين بأمراض  sitagliptinثبت أن العالج باستخدام . 

والصداع كانت  ،عدوى الجهاز التنفسي العلوي ،التهاب البلعوم األنفي ،ات السريرية باستخدام الجلبتينالقلب التاجية. في الدراس

مع  sitagliptinأو  sitagliptinاآلثار الجانبية الثالثة األكثر شيوًعا. ذكرت نسبة صغيرة فقط من أولئك الذين يستخدمون 

ي الدم لوحظ حدوث نقص السكر ف ،د. في مجموعة العالج بالسولفونيل يورياالميتفورمين أنهم يعانون من التهاب البنكرياس الحا

 بشكل متكرر.

سم فإن تأثير  ضئيل على كتلة العضالت وكتلة بروتين الج ،وبالتالي ،في حين أن تأثير  ضئيل على تناول السعرات الحرارية

يُعتقد  ،األفراد المصابين بالفشل الكلوي المعتدل إلى الشديد إال أنه يحد من مستويات الجلوكوز في الدم. في ،الكلية لدى كبار السن

 آمنة عند الجرعات المنخفضة. PP-0أن مثبطات 

 SGLTYمثبطات 

و  Dabaglifozinو  Glifozinأحدث فئة من أدوية تحفيز الجلوكوز هي مثبطات ناقل الجلوكوز الصوديوم. كان 

empaglifozin  هما االثنان. تمنع مثبطاتSGLTY  إعادة امتصاص الجلوكوز في األنابيب الكلوية القريبة عن طريق تثبيط

SGLTY، .مما يؤدي إلى تقليل الجلوكوز المستقل عن األنسولين 

بشكل ال رجعة فيه  Bعندما يتم استنفاد احتياطيات خاليا البنكرياس  TDMقد تكون هذ  األدوية مفيدة في المراحل المتقدمة من 

 لمستقلة عن الجلوكوز. تساعد هذ  األدوية في تقليل الوزن وضغط الدم بشكل معتدل.بسبب طريقة عملها ا

ريات وفط الحويصليةالتهابات المسالك البولية التي تؤدي إلى التهاب المسالك البولية والتهاب  SGLTYقد تسبب مثبطات 

كان المرضى يعانون من أعراض الحماض إلى الحماض الكيتوني. إذا  SGLTاألعضاء التناسلية. نادًرا ما تؤدي مثبطات 

أو حتى  ،وطلب المساعدة الطبية فوًرا )الغثيان أو القيء المفرط SGLTYفيجب عليهم التوقف عن استخدام مثبط  ،الكيتوني

 السمات غير المحددة مثل التعب أو عدم الراحة في البطن(.

 األنسولين

مين مثل الميتفور ،أو األنسولين األساسي إلى العالج إذا فشل العالج األحادي غير األنسولين GLPيمكن إضافة ناهض مستقبالت 

أو الحفاظ عليه على مدى ثالثة أشهر. يجب على المرضى الذين يعانون  ALCفي الوصول إلى هدف  ،بأعلى جرعة مسموح بها

مثل كثرة  ،أو سمات فرط سكر الدم ،ن أو الحالة الكيتونيةمثل فقدان الوز ،من عالمات مكتشفة حديثًا وعلنية للخصائص القطبية

أن يبدأوا في تلقي العالج باألنسولين )مع أو بدون أدوية أخرى(.  ،التبول )الغمر و / أو ارتفاع مستويات الجلوكوز في الدم(

 ملي مول / لتر([ ملجم / ديسيلتر. 640–619)
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وعالجاته.  T2DMتيني وحيادي تفسيرات حول الصورة السريرية ل  عرض تحسين التحويل يجب أن يتلقى المرضى بشكل رو

الذين  T2DMفي بعض األوقات طوال فترة المرض إلى عالج األنسولين. بالنسبة لمرضى  T2DMيحتاج العديد من مرضى 

يجب  ،لتزامية من االال ينبغي تأجيل عالج األنسولين. لتحقيق مستويات عال ،يعانون من أهداف غير كافية لنسبة السكر في الدم

على المتخصصين في الرعاية الصحية أن يدعموا تماًما استخدام األنسولين كعالج بطريقة متعاطفة وغير عقابية وغير قضائية. 

 تعزز بشكل كبير التحكم في ،والتي تمت تغطيتها بمزيد من التفاصيل أدنا  ،(SMBGالمراقبة الذاتية لنسبة الجلوكوز في الدم )

. بدء عملية األنسولين للوصول إلى أهداف جلوكوز الدم المستهدفة ومنع نقص السكر T2DMنسبة السكر في الدم لدى مرضى 

 يجب إجراء جميع معايرات الجرعات بعناية فائقة ومراقبة المريض بانتظام. ،في الدم

 9سلفونيلوريا

يقلل السلفونيل يوريا من مستويات السكر في  ،KATPالبنكرياس عن طريق تثبيط قنوات  من خالل تعزيز إفراز األنسولين في

الدم. كما أنها تحد من قدرة الكبد على إنتاج الجلوكوز. يقلل السلفونيل يوريا من تصفية األنسولين في الكبد وتحويل الدهون إلى 

 ،. أدوية الجيل األولTYDMت تكميلية أو تكميلية للتحكم في األحماض الدهنية. يوصى اآلن باستخدام السلفونيل يوريا كعالجا

تنقسم  ،وغليبوريد ،ومضات ،والتي تشمل الغليبيزيد ،وأدوية الجيل الثاني ،وتولبوتاميد ،وتوالزاميد ،والتي تشمل الكلوربروباميد

ر في طر أعلى لإلصابة بنقص السكإلى فئتين. من المعروف أن الجيل األول من السلفونيل يوريا يتمتع بنصف عمر أطول ومخا

 الدم.

اليًا باستخدام يوصى ح ،فإن بداية تأثيراتها أبطأ. نظًرا ألنه ثبت أنها أكثر نجاًحا ،بالمقارنة مع الجيل الثاني من السلفونيل يوريا

كثير من األحيان  قونها فيالجيل الثاني من السلفونيل يوريا وتفضيله على أدوية الجيل األول في الممارسة السريرية. المرضى يتل

 على الملف الشخصي األكثر أمانًا. glimepirideوبجرعات أقل ؛ يحتوي 

خطورة  ولكن اآلثار الجانبية األخرى األقل ،التأثير الضار األكثر انتشاًرا لجميع أنواع السلفونيل يوريا هو نقص السكر في الدم

تشمل الصداع والغثيان والدوخة وزيادة الوزن. نظًرا للتأثير المحتمل لنقص السكر في الدم لفترات طويلة على الطفل الذي لم 

ل. للوقاية من وامفإن السلفونيل يوريا ممنوع في المرضى الذين يعانون من أمراض الكبد والكلى وكذلك في النساء الح ،يولد بعد

من األفضل تناول أدوية مثل األسبرين واأللوبيورينول والسلفوناميدات والفايبرات بعناية ألنها يمكن أن  ،نقص السكر في الدم

قد يؤدي استخدام األنسولين عن طريق الفم أو غير  من األدوية المضادة  ،تزيد من آثار السلفونيل يوريا. باإلضافة إلى ذلك

 ناء تناول السلفونيل يوريا إلى زيادة فرص اإلصابة بنقص السكر في الدم بشكل كبير.للسكري أث

يمكن أن يحدث نقص السكر في الدم عند األشخاص الذين يستخدمون مضادات بيتا األدرينالية لعالج ارتفاع ضغط الدم. يجب 

 على أولئك الذين يستخدمون حاصرات بيتا استخدامه بحذر.

 

                                                           
9 Leibowitz, G., and E. Cerasi ،6441 ،530-560 
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 ميجليتينيد

في عام  T2DMكعالجات ل   nateglinide( و Meglitinidesرخيص لمركبات إفراز ريباجلينيد غير سلفونيل يوريا )تم الت

وتشترك في نفس آلية السلفونيل يوريا.  ،Bمع مستقبالت السلفونيل يوريا في خاليا البنكرياس  Meglitinide. يتفاعل 6449

ي كيفية مما يجعل إفراز األنسولين قصير المفعول وأكثر مرونة ف ،فونيل يوريايرتبط ميجليتينيد بالمستقبالت بقوة أقل من السل

إعطائه. كما أنه أقل كفاءة من السلفونيل يوريا ألن زيادة نسبة الجلوكوز في الدم ضرورية قبل أن يتمكن من تنشيط الخاليا البائية 

 إلفراز األنسولين.

ريعة المفعول )ميجليتينيدات( في األفراد الذين يعانون من عدم انتظام أوقات يمكن استبدال السلفونيل يوريا بأدوية إفراز س 

 10الوجبات أو أولئك الذين يعانون من نقص السكر في الدم المتأخر بعد األكل عند تناول السلفونيل يوريا.

 11ياز وليدينيونث

. تعمل pioglitazoneو  rosiglitazoneعلى تحسين طريقة عمل األنسولين و  TZDSتعمل  ،على غرار البايجوانيدات

بما في ذلك الكبد  ،على زيادة امتصاص الجلوكوز في العديد من األنسجة ،TZDSوهي أدوية نموذجية ل   ،PPARناهضات 

والعضالت والدهون. تحسين مقاومة األنسولين وإرهاق الخاليا البائية هي نتائج اآلليات التي تشمل انخفاض تراكم األحماض 

ة ووظيفتها. والحفاظ على سالمة الخاليا البائي ،وارتفاع مستويات األديبونيكتين ،وانخفاض السيتوكينات االلتهابية ،الدهنية الحرة

يؤدي إلى قصور القلب.  TZDوهي أن األنسولين المركب ودواء  ،توجد مخاوف كبيرة من أن المخاطر تتجاوز المزايا ،ذلكومع 

 .TZDSال يفضل عالج الخط األول أو حتى التصعيد باستخدام  ،نتيجة لذلك

 12الوقاية من مرض السكر 

ن ال يمك ،راتيجيات وقائية مختلفة لكل منهما. في الواقعويتم استخدام است ،2والنوع  6النوع  ،هناك نوعان من مرض السكري

الوقاية من مرض السكري من النوع األول باستخدام أي طريقة أو تقنية واحدة على وجه الخصوص. يمكن تجنب مرض السكري 

بالحالة أو مرض أو معالجته بشكل أبطأ. تطور  إذا كانت هناك عوامل خطر تزيد بشكل كبير من احتمال اإلصابة  2من النوع 

خص مما يعني أن الش ،ويمكن تحقيق ذلك عن طريق تغيير أنماط الحياة ،أو إذا كان الشخص في مرحلة ما قبل السكري ،السكري

 ويفقد الوزن في حاالت السمنة. ،في النشاط البدني ،يتبع نظاًما غذائيًا صحيًا

 أدوية الوقاية من مرض السكري 

ظة من المهم مالح ،ومع ذلك السكري؛يمكن وصف أنواع معينة من األدوية لمرضى ما قبل السكري لتقليل خطر اإلصابة بمرض 

 أنه ال ينبغي استخدام هذ  األدوية بدالً من أو كبديل لنظام غذائي صحي وممارسة التمارين الرياضية بانتظام. 

                                                           
10 313r-Beard, and Daniel Porte J: 1986 : 297Ward, W. Kenneth, James C.  

11  6448 :461-469Watkins, Paul B., and Randall W. Whitcomb. 

12 *Kissebah, Ahmed H., David S. Freedman, and Alan N. Peiris. " (۹۱۹۱) : ۹۹۹-۹۳۹ 
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الدراسات أن هذين العالجين يعمالن بشكل أفضل عندما يقترن بنظام غذائي من بين هذ  األدوية ميتفورمين وأكاربوز. أظهرت 

 صحي وممارسة التمارين الرياضية بانتظام.

 السيطرة على ضغط الدم

يضر ارتفاع ضغط الدم غير المنضبط بالجهاز القلبي الوعائي ويزيد من خطر اإلصابة بمرض السكري. يمكن أن تساعد ممارسة 

انتظام واتباع نظام غذائي متوازن وفقدان الوزن الزائد والحفاظ على وزن صحي في التحكم في ضغط الدم التمارين الرياضية ب

 قد تكون العالجات الدوائية ضرورية. ،وإبقائه ضمن المعدل الطبيعي. في بعض الحاالت

 الخضوع للفحوصات الدورية

 يجب إجراء اختبار الجلوكوز في بالزما الصيام ،األنسولينفي الحاالت التي يكون فيها خطر اإلصابة بمرض السكري أو مقاومة 

واختبار كحول الهيموجلوبين مرة واحدة على األقل في السنة. تتطلب صعوبات التحكم في نسبة السكر في الدم أدوية إضافية 

لسكري األمريكية . تنصح جمعية ا2ونصائح غذائية من أخصائي الرعاية الصحية لتقليل فرصة اإلصابة بالسكري من النوع 

خاصة إذا كان الشخص يعاني من زيادة الوزن. إذا  ،05بدًءا من سن  2عموًما بإجراء فحص روتيني لمرض السكري من النوع 

ة يجب تكرار العملية مرة واحدة على األقل في السن يُنصح بإعادة االختبارات كل ثالث سنوات على األقل ،كانت النتائج طبيعية

النتائج قريبة من الدقة أو إذا كان الشخص في مرحلة ما قبل السكري. تنصح المنظمة أيًضا بإجراء فحص لمرض إذا كانت 

 ،عاًما وتعاني من زيادة الوزن أو لديك أي عوامل خطر أخرى. يعد نمط الحياة غير المستقر 05السكري إذا كان عمرك أقل من 

أو قراءات ضغط الدم األعلى من  ،أو تاريخ اإلصابة بسكري الحمل ،2نوع أو التاريخ العائلي لإلصابة بمرض السكري من ال

 بعض عوامل الخطر اإلضافية لمرض السكري أو أمراض القلب. ،ملم زئبق 43/603

 إجراءات أخرى

تها شيُنصح باتباع العديد من الممارسات األخرى باإلضافة إلى تلك التي تمت مناق ،لتقليل احتمالية اإلصابة بمرض السكري

 على النحو التالي: ،بالفعل

 التوقف عن التدخين بعد التوقف.• تقليل التعرض للضغط النفسي. • 

فإن زيادة استهالك الميا  قد يبطئ أو  ،ظهرت في مجلة رعاية مرضى السكري 2362تجنب الجفاف وفقًا لدراسة أجريت عام 

 يوقف ارتفاع نسبة السكر في الدم.

 13ثالثية والكوليسترولقياس مستويات الدهون ال• 

 ( Gestational diabetesالوقاية من سكري الحمل سكري الحمل )

أة يمكن للمر ،وفي حين أنه ال مفر منه في بعض األحيان ،يمكن أن يصيب هذا النوع المحدد من مرض السكري النساء الحوامل

 الحامل اتخاذ عدد من الخطوات لتقليل فرصتها في اإلصابة به. 

                                                           
13 *11.7-Charles, M. A., et al9 (1991): 11.1 
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ابذل جهًدا  ،الغرض من هذ  اإلجراءات هو الحفاظ على وزن صحي قبل الحمل. اتخاذ قرار بمحاولة إنجاب طفل قبل الحمل

إال أنها تزيد من  ،ا إلى سكري الحملللوصول إلى وزن صحي والحفاظ عليه. على الرغم من أن زيادة وزن المرأة ال تشير دائمً 

 14فرصة اكتسابها.

 الخاتمة

في فترة قصيرة من الزمن، زادت اإلدارة الصيدالنية لفرط سكر الدم في الواليات المتحدة، مما مكن العديد من المرضى الذين تم 

نتعلمه. لفم. ولكن ال يزال هناك الكثير لالتحكم في مرض السكري لديهم سابقًا فقط باألنسولين من التحول إلى األدوية عن طريق ا

مع اتساع فهمنا للمسارات الجزيئية، تزداد أيًضا احتماالت العالجات الجديدة. من أجل تخفيف عبء المشاكل المرتبطة بمرض 

في مرحلة مبكرة وبدء العالج. سيكون  2السكري، يجب علينا اآلن العمل بقوة لتشخيص جميع مرضى السكري من النوع 

 خصائي الغدد الصماء والسكري دور حاسم في تحقيق هذا الهدف. أل

 :التوصيات

 اتباع النظام الغذائي الصحيح -1

بمساعدة الطبيب أو أخصائي  ،ألنه من الممكن 2مرض السكر من النوع يمكن أن يساعد النظام الغذائي الصحي في الوقاية من 

اختيار األطعمة التي قد تحافظ على مستويات الجلوكوز في الدم ضمن النطاق الصحي. يتضمن ذلك تحديد أحجام  ،التغذية

لنساء يجب على ا ،باإلضافة إلى أفضل األوقات لتناولها. باإلضافة إلى ذلك ،وخاصة الكربوهيدرات ،الحصة المثالية ليطعمة

والتي يمكن العثور عليها في الفواكه والخضروات والحبوب  ،تقييد استهالكهن للحلويات وإدراج األلياف في نظامهن الغذائي

 15.الكاملة والخبز ومنتجات الخبز.

 16ممارسة التمارين الرياضية -2

 يمكن أن تساعد التمارين المعتدلة )المعتدلة( في تجنب سكري الحمل. ،من خالل الحفاظ على مستوى صحي للجلوكوز في الدم

يجب أن تتضمن العديد من عوامل  2االستنتاجات العالجية المبنية على نموذج أي استراتيجية إلدارة مرض السكري من النوع 

ضطراب شحميات الدم وارتفاع ضغط فمن األهمية بمكان إدارة ا ،والتمارين الرياضية. ومع ذلك ،والتغذية ،والتعليم ،الخطر

ملجم /  603مم زئبق ومستويات الكوليسترول الضار أقل من  603/85به هو ضغط الدم أقل من  الموصيالدم. معيار العالج 

ملجم / ديسيلتر في حالة وجود مرض الشريان التاجي(. توجد مستويات متغيرة من السيطرة على نسبة  633ديسيلتر )أو أقل من 

 يجب إعادة كمية الهيموجلوبين، في الدم. يوصي به العمر والتعليم ومتغيرات المخاطر المعقدة لدى األشخاص األصحاءالسكر 

 أو أعلى. ٪83بنسبة  HbA1Cوالتدخل العالجي ضروري عندما يرتفع إلى مستوى  ،الغليكوزيالتي تقريبًا إلى وضعها الطبيعي

                                                           
14 Manson, Joann E ،6446 ،990 -998 

15 Henry, Robert R., and Barry Gumbiner ،6446  :832:820 

16 Hanson, Robert L. (1990  ,  771 ,778 
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آخر من إفراز الخاليا البائية في جميع المرضى الذين من المحتمل أن يكون نقص يُفضل استخدام السلفونيل يوريا أو أي نوع  

بينما المرضى  ،األنسولين سببًا الرتفاع السكر في الدم الذي يتجلى في انخفاض وزن الجسم النحيل وزيادة حساسية األنسولين

من المرجح أن تستجيب فرط شحميات  ،ضغط الدمالذين يحتمل أن يكونوا مقاومين لينسولين مع وجود سمات متزامنة الرتفاع 

اعتماًدا على سمات  في التجاوز HbAالدم والسمنة ليدوية التي تحسس األنسولين ميتفورمين أو تروجليتازون إذا استمرت قيم 

لدم السكر في ا لجعل األنسولين أكثر حساسية. إذا استمر ارتفاع ،مثل اإلفرازات أو دواء آخر ،يمكن إعطاء دواء ثان   ،المريض

 ،فيمكن أيًضا تناول مثبط الجلوكوزيداز. في النهاية ،بعد األكل

إما في وقت مبكر من تقدمه أو الحقًا عند حدوث فقدان الخاليا البائية.  ،قد يكون العالج باألنسولين مطلوبًا للسيطرة على الحالة 

ولكن ال  ،أظهرت الدراسات األولية التي تستخدم أدوية حساسية األنسولين واألنسولين نتائج واعدة في تأخير فشل الخاليا البائية

لطويل. قد توفر إضافة األنسولين قبل النوم إلى يزال من غير المعروف ما إذا كانت هذ  المجموعات ستوفر مزايا على المدى ا

 السلفونيل يوريا بعض الحماية المؤقتة.

يجب على ممارس الرعاية الصحية تقديم المزيد من االقتراحات حول  ،2من أجل تقليل خطر اإلصابة بمرض السكري من النوع 

عموًما بإجراء فحوصات روتينية لمرض السكري من استخدام األدوية والتغييرات الغذائية. تنصح جمعية السكري األمريكية 

تنصح المنظمة بإعادة االمتحانات  ،خاصة إذا كان الشخص يعاني من زيادة الوزن. باإلضافة إلى ذلك ،05تبدأ في سن  2النوع 

ائج ي. إذا كانت النتمرة واحدة على األقل في السنة إذا كانت النتائج على وشك الحدوث أو إذا كان الفرد في مرحلة ما قبل السكر

 05يمكن ليشخاص الذين تقل أعمارهم عن  ،يُقترح إعادة االختبارات كل ثالث سنوات على األقل. باإلضافة إلى ذلك ،طبيعية
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 في المجال الصحي مع المهنيين المهنية لألخصائي االجتماعي اتالعالق

The social worker's professional relationships with health professionals 
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 العربية السعودية، جامعة أم القرى، المملكة كلينيكيةالخدمة االجتماعية اإلماجستير 
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 الملخص: 

تهدف هذه الورقة البحثية الى دراسة طبيعة العالقة المهنية ما بين الخدمة االجتماعية الطبية متمثلة باألخصائي االجتماعي من 

جهة، مع كل من الكادر الطبي والكادر اإلداري والمرضى في المراكز الصحية من جهة ثانية، وكذلك معرفة الصعوبات التي 

ى كل صعيد من هذه االصعدة. حيث ان مساندة مؤسسـات الرعايـة االجتماعية المختلفة من يواجهها األخصائي االجتماعي عل

 األخصائيين االجتماعيين العاملين في مجال الخدمة االجتماعية الطبية. أهم أهدافمستشفيات ومستوصفات ومراكز الصحية من 

ية مع الكادر الطبي، المحور الثاني: العالقة المهنية مع تم تناول موضوع البحث من ثالثة محاور، المحور األول: العالقة المهن

 الكادر االداري، المحور الثالث: العالقة المهنية مع العمالء)المرضى( في المجال الصحي.

وتوصلت الورقة الى مجموعة من التوصيات أهمها: ينبغي تحديد مهام األخصائي االجتماعي الطبي بدقة ووضوح حتى ال تتداخل 

ومهام الكادر الموجود في المنشأة الطبية، وتالفيا لحصول أي حساسيات أو مشاكل في العالقات المهنية بين الفريق  مع أدوار

الطبي نتيجة اللبس في تحديد األدوار، يتوجب على المنشأة الطبية سواء كانت مستشفى أم مركز طبي زيادة أعداد األخصائيين 

ا من الجنسين لتلبية احتياجات المرضى ذكوراُ وإناثاً، تدريب وتأهيل األخصائيين االجتماعيين العاملين، ويوصى بأن يكونو

االجتماعين الطبيين، والعمل على القيام بورشات عمل بشكل دوري ليتم تبادل الخبرات وإضافة المقترحات بين األخصائيين 

دة الدعم ألقسام الخدمة االجتماعية الطبية ورفع ينبغي على الحكومة زيا االجتماعيين العاملين في المراكز الطبية المختلفة.

 ه.عيون من أداء مهامهم على أكمل وجالميزانية السنوية المخصصة لها ليتمكن األخصائيون االجتما

 

 العالقات المهنية، األخصائي االجتماعي، المهنيين في المجال الصحي الكلمات المفتاحية:
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The social worker's professional relationships with health professionals 

 

Abstract:  

This paper aims to study the nature of the professional relationship between the medical social 

service represented by the social worker on the one hand, with each of the medical and 

administrative staff and patients in health centers on the other hand, as well as knowing the 

difficulties that the social worker faces at each of these levels. As the support of various social care 

institutions such as hospitals, clinics and health centers is one of the most important goals of social 

workers working in the field of medical social service. 

The subject of the research was dealt with from three axes, the first axis: the professional 

relationship with the medical staff, the second axis: the professional relationship with the 

administrative staff, the third axis: the professional relationship with clients (patients) in the health 

field. 

The paper concluded with a set of recommendations, the most important of which are: The tasks 

of the medical social worker should be defined accurately and clearly so as not to interfere with 

the roles and tasks of the staff in the medical facility, and to avoid any sensitivities or problems in 

the professional relations between the medical team as a result of confusion in defining roles. 

Whether it is a hospital or a medical center, increasing the number of working social workers, and 

it is recommended that they be of both sexes to meet the needs of patients, male and female, 

training and qualifying medical social workers, and working on conducting workshops 

periodically to exchange experiences and add suggestions among social workers working in 

different medical centers. The government should increase support for medical social service 

departments and raise the annual budget allocated to them so that social workers can perform their 

duties to the fullest. 

Keywords: Professional relations, Social worker, Health professionals 
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 المقدمة. 1

ن متعتبر الخدمة االجتماعية من أهم المهن التي تهدف لمساعدة اإلنسان والحفاظ عليه وصونه، وبناء عليه تم إجراء العديد 

النظرية والعملية في هذا المجال، ومن ثم أقيمت لها المعاهد والكليات لتدريسها وتطويرها بشكل دائم وذلك استجابة  الدراسات

نسانية المستمر. وللخدمة اإلنسانية مجاالت متعددة، حيث أنها تغطي جميع ميادين الحياة البشرية لتطور اإلنسان والمجتمعات اإل

ونواحيها، فتراها تارة مع األطفال والشباب، وتارة أخرى في المؤسسات التعليمية واألكاديمية، وكذلك تنشط الخدمة االجتماعية 

ل الناحية صفن اإلنسان هو كيان متكامل من جميع الجوانب بحيث ال يمكن في المؤسسات التأديبية واإلصالحيات وغيرها. وبما أ

دعم  هدفالصحية، بالنفسية واالجتماعية عن الناحية العضوية، لذا تم تضمين الخدمات االجتماعية والنفسية في قطاع الخدمات 

تكامل جهود هذا القطاع، وتحقيق أهدافه الرامية بالوصول إلى مستوى أفضل من السالمة والصحة والرفاه واالستقرار لجميع 

 أفراد المجتمع.

يعمل األخصائي االجتماعي ضمن المنظومة الطبية كفرد من الفريق العالجي المتكامل، والذي يشمل األطباء والممرضين والفنيين 

ين النفسيين، يهدف هذا الفريق لحـل المشكالت العضوية واالجتماعية واالقتصادية والنفسية المرتبطة بشكل وثيق واالستشاري

تكمن أهمية الخدمة االجتماعية الطبية بأخذها   م(٨٩٩١)الفتاح، بالمرض وذلك كجـزء مـن خطة العالج المتكاملة للمريض. 

صادية واالجتماعية في عين االعتبار عند توصيف حالة المريض، وتحديد ماهية مرضه ومن ثم وصف العالج العوامل االقت

  م(٨٩١١)حسن،  .المناسب له وخطة العالج الواجب اتباعها لوصوله للشفاء والتعافي التامين

ينشأ عن تواجد األخصائي االجتماعي الدائم في المستشفيات والمراكز الصحية نتيجة لطبيعة عمله في مساعدة المرضى، العديد 

 ن أطباءممن العالقات المختلفة والتأثيرات المتبادلة مع كل من الكادر الطبي العامل على نفس حالة المريض بمختلف مكوناته 

 شفى أو المؤسسة الطبية ومع المرضى الذين يعتني بهم. وممرضين وفنيين ومع إدارة الم

 

تتفاوت أشكال هذه العالقة ومستوياتها بحسب عدة عوامل ومتغيرات تتعلق بطبيعة األشخاص وبالشروط المحيطة وبالنظام 

اإلداري وبوعي وثقافة ومستوى تعليم األشخاص أصحاب الصلة. يمكن أن تسود هذه العالقة المد والجذر ففي بعض األحيان 

ة، كما يمكن أن تكون في أحيان أخرى فعالة وبناءة.  ولما كانت مهمة األخصائي يمكن أن يحدث أشكال من التوتر وعدم الفاعلي

االجتماعي السعي الدائم لتحقيق مصلحة المريض بشتى الوسائل وبكل الطرق المتاحة، فإنه يجب وصف شكل العالقة الصحيح 

يجاد مواطن الضعف في هذه العالقات مع كل من له صلة بخدمة المريض وتسهيل عالجه وتسريع شفائه. ومن ثم يجب السعي إل

والسبل  مستواها لتطويروتأطيرها بشكل مهني واحترافي ثابت ال يتغير بتغير األشخاص. بناء عليه يتم اقتراح الحلول المناسبة 

التعافي والممكن اتباعها لتحسينها، وتعزيز قنوات التواصل مع الجميع بهدف تحقيق المصلحة العليا وهي مصلحة المريض بالشفاء 

 والعودة الصحيحة للقيام بالدور المنوط به في المجتمع. 
 

 مشكلة الورقة. 1.1

االجتماعية الطبية هو مساندة مؤسسـات الرعايـة االجتماعية  مجال الخدمةن أهم أهداف األخصائيين االجتماعيين العاملين في م

ر ام بواجبها وزيادة فاعلية أدائها لوظائفها في مساعدة أكبومستوصفات ومراكز الصحية، وذلك بهدف القي من مستشفياتالمختلفة 

 شريحة من المرضى وبأفضل شكل ممكن. 
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مع زمالء العمل في الكادر الطبي واإلدارة وصوالً  الطبي المتشابكةنتيجة لذلك وبناء على طبيعة عمل األخصائي االجتماعي 

جاذبات المختلفة والت المتبادل،حية، يحدث عدة أشكال من التفاعل إلى المستفيدين والمريضين في مختلف المؤسسات الطبية والص

ما بين األشخاص واألفراد والذي ينتج عنه العديد من المشاكل والتحديات والصعوبات التي تحتاج اقتراح اآلليات الفاعلة والحلول 

 بلورة مشكلة الدراسة في السؤال التالي:  وبالتالي يمكنالمناسبة لتجاوزها 

يعة العالقة المهنية ما بين الخدمة االجتماعية الطبية متمثلة باألخصائي االجتماعي من جهة، مع كل من الكادر الطبي ما طب

ل كجهة ثانية؟ وماهي الصعوبات التي يواجهها األخصائي االجتماعي على  الصحية منوالكادر اإلداري والمرضى في المراكز 

 لتي يمكن أن تتبع لتجاوز هذه الصعوبات؟من هذه االصعدة؟ وماهي التوصيات ا صعيد
 

 مفاهيم عامة. 2.1

 الخدمة االجتماعية

رف األخصائيون الخدمة االجتماعية بتعريفات عديدة سنذكر أهم هذه التعريفات والتي أعطت شرح واضح عن هذا المفهوم. ع

الخدمة االجتماعية هي المهنة التي تقوم على مساعدة الناس أفراداً أو جماعات في إنشاء عالقات سليمة، والتي بدورها توصلهم 

 قدراتهم ورغباتهم وفي حدود أهداف المجتمع. إلى مستويات في الحياة تتناسب مع 

أما البعض اآلخر فقد عرف الخدمة االجتماعية بأنها فن يعتمد ويهدف إلى تقديم الموارد المختلفة إلى األفراد والجماعات والمجتمع 

 ككل بهدف إشباع احتياجاتهم المختلفة.

نشاط موجه، يقود إلـى تحقيق مستوى تكيف أفضل لألفراد مع م الخدمة االجتماعية بأنها ٨٩٩١كما وصفت األمم المتحدة عام 

   (9، صفحة 2102)الفهيدي،  .بيئاتهم المختلفة
 

 الخدمة االجتماعية الطبية

فهوم الخدمة االجتماعية الطبية له أيضا العديد من التعريفات، حيث تم تعريفه بأنه فرع أو مجال من مجاالت الخدمة االجتماعية، م

والذي يقوم على مساعدة الطبيب في تشخيص العالج، عن طريق دراسة حالة المريض اجتماعيا في المكان الذي يعيش فيه، 

 (01، صفحة 2102)الفهيدي، ى للعالج الطبي. بهدف الوصول إلى الفعالية القصو

كافة المجهودات التي يبذلها أعضاء فريق الخدمة  الطبية بأنهاكما عرفت مجموعة أخرى من الباحثين الخدمة االجتماعية 

مساعدة الطبيب في التشخيص، والوصول في المريض لالنتفاع من العالج المقدم له، والعمل على مساعدته  االجتماعية بهدف

بعد ذلك على استرداد وظيفته االجتماعية، عن طريق إزالة كافة العوائق والصعاب التي تواجهه إلعادة اندماجه في المجتمع بعد 

 (2102)اهللا،  الشفاء.

 بهاوطرقها وأساليوقد عرف الباحث محمد عبيد عياد الفهيدي أيضا الخدمة االجتماعية الطبية بأنها كأي مهنة لها أسسها ومبادئها 

المهنية، والتي تعمل على تقديم الرعاية الصحية األولية إلى المرضى بهدف إشباع حاجاتهم ومساعدتهم لتخطي أمراضهم وتحقيق 

 (9، صفحة 2102)الفهيدي،  ات والمؤسسات الطبية.المستشفي عالجهم في

التعريف األخير الذي تم اختياره أيضا للخدمة االجتماعية بأنه مجال من إحدى مجاالت الخدمة االجتماعية والتي تساعد المريض 

 فردا كان أم جماعة في مواجهة المشكالت التي تواجهه،
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 الكادر الطبي ومع المريض أسلوب ومهارات خاصة في القدرة على إقامة عالقة طيبة مع أفراد الطبية تتطلبوالخدمة االجتماعية  

وبينهما بهدف الوصول إلى العالج األمثل للمريض. وهذه العالقات المهنية تساهم وتمثل جزءا مهما من العالج نفسه. إضافة الى 

 (4، صفحة 2102)اهللا،  الخدمات الوقائية واالنشائية.
 

 األخصائي االجتماعي الطبي

 ةعلى الفلسفو الشخص المهني الذي يمارس ويقدم عمله في المجال الطبي تحت مسمى مهنة الخدمة االجتماعية، ويعمل بناء ه

وإلى مساعدة المؤسسة  جانب،والمبادئ والمعايير األخالقية لهذه المهنة االجتماعية، بهدف الوصول إلى مساعدة المريض من 

 (2102)اهللا،  ر.الطبية في تحقيق أهدافها من جانب آخ

مهنة الخدمة االجتماعية  خاصة فيكما أن هناك من عرف األخصائي االجتماعي الطبي بأنه الشخص الذي درب وهيئ تهيئة 

الطبية للعمل في الميدان الطبي، وهذا اإلعداد الخاص يحتاجه األخصائي االجتماعي الطبي لكونه يقوم بالعمل في المؤسسة الطبية 

 )علي( ويساعده على الوصول إلى التعاون األمثل مع األطباء ومع هيئة التمريض وكامل أعضاء الفريق الطبي.
 

 الممارسة العامة

يعرف هذا المفهوم بأنه الممارسة التي تقوم على أساس من المعارف واألساليب والمهارات التي يحتاجها ويستخدمها األخصائي 

االجتماعي، والتي تكون مرتبطة بالخدمة االجتماعية التي تقدمها المهنة، وتحتوي على أدوات متنوعة تساعد األخصائي في 

  (2102)اهللا، ل المهني والعمل في أنساق مختلفة في تدخله مع المرضى والكادر الطبي ككل. التدخ
 

 الممارسة المهنية في الخدمة االجتماعية

مل االجتماعي، وتشلممارسة في الخدمة االجتماعية تعريفات متعددة، أحدها بأنها توظيف كافة المعارف والمهارات في الميدان ل

 الخدمات الوقائية والعالجية والتأهيلية لتحقيق أقصى درجات الرفاهية االجتماعية.

دف إلى وته ،كما عرفت أيضا الممارسة المهنية في الخدمة االجتماعية بأنها الممارسة التي تقوم على أساس قاعدة معرفية كبيرة

 (2104)صالح، إشباع احتياجات العمالء وتضمن رضا المجتمع. 

 

 الدراسات السابقة. 2

ي دراسة قام بها عبد الحليم إبراهيم محمد بعنوان "تقييم دور األخصائي االجتماعي في المؤسسات الطبية: دراسة مقارنة ف ●

كز البحث ليمي،("  رمستشفى بحري التع -بين المؤسسات الحكومية والخاصة بوالية الخرطوم )مستشفى علياء التخصصي

على المقارنة في تقييم أداء و دور األخصائي االجتماعي في المؤسسات الطبية العامة منها  والخاصة، تطرق الباحث 

اعل كما تم تحديد مدى تف ،لتوصيف وتحديد المعوقات التي تحد من فعالية عمل األخصائي االجتماعي خالل أدائه لواجباته

لفريق العالجي والمقارنة بين المؤسسات الحكومية والخاصة، أجريت الدراسة بشكل ميداني األخصائي االجتماعي مع ا

بوالية الخرطوم وشملت مشفى عام )مستشفى بحري التعليمي( ومشفى خاص ) علياء الموحد(. طبق المنهج التحليلي 

والمالحظة واالستبانات. من أهم ما توصلت له الدراسة هو  ،الوصفي في الدراسة وجمعت البيانات من خالل المقابالت

  (2102)محمد،  )التأكيد على أهمية الخدمة االجتماعية داخل المؤسسات الطبية وذلك من خالل ما تقدمه من خدمات 
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رة األطباء السعوديين إلى الخدمة االجتماعية، في الدراسة أخرى أجراها راضي بن دخيل هللا بن بركات المطيري بعنوان "نظ ●

دراسة مطبقة في المستشفيات الحكومية في مدينة الرياض" استخدم منهج المسح االجتماعي وشملت الدراسة مجموعة من 

طبيب  232األطباء السعوديين من الجنسين والعاملين في المستشفيات العامة بمدينة الرياض. تضمنت العينة المدروسة 

بيبة واهتمت الدراسة بالتعرف على نظرة األطباء للدور الذي يمارسه األخصائيون االجتماعيون في المستشفيات، وماهية وط

العالقة بين األطباء واألخصائيين االجتماعيين، كذلك التعـرف علـى المصادر التي يستند عليها األطباء السعوديون عند 

أي  النظرة إيجابية وفي أي جوانـب تكونماعية. باإلضافة لذلك تم التعرف في تحديد أحكامهم فيما يتعلق بالخدمة االجت

ومن ثم تحديد األساليب التي يجب على األخصائي االجتمـاعي اتباعها لتحسـين نظـرة األطباء للخدمة  ،جوانب تكون سلبية

االجتماعية في المستشفيات. وبالنتيجة وجدت الدراسة أنه بالمجمل يوجد عالقة جيدة ما بين األطباء واألخصائيين 

الطبي وإيمان بأهمية ما يقومون به وضرورته لمصلحة االجتماعيين، كما أنه يوجد تقبل عام لدور األخصائيين في العمل 

المريض. كما أشارت الدراسة إلى أن األطباء يستقون معلوماتهم عن الخدمة االجتماعية مباشرة من خالل التعامل مع 

 ضرورة هي، األخصائيين. ومن أبرز النقاط التي اقترحها األطبـاء والتي من شأنها تحسـين نظـرتهم إلـى الخدمـة االجتماعية

مبادرة األخصائيين االجتماعيين لشرح وتبيان دورهم وأهميته في المستشفيات، وكذلك ركز األطباء على أهمية توظيف 

 (2114)بركات،  الناس األكفاء مهنياً في أقسام الخدمة االجتماعية بالمستشفيات

ن علي الشهري بعنوان " توقعات العاملين في المستشفيات الحكومية لدور األخصائي في الدراسة التي قام بها الباحث سعيد ب ●

االجتماعي" استخدم في البحث المسح االجتماعي حيث شمل العمل عينة عشوائية من العاملين من اإلداريين واألطباء 

 شافيمن المراسة في مجموعة والفنيين وفي تخصصات مختلفة وذات عالقة مباشرة بعمل األخصائي االجتماعي. تمت الد

 ، ومشفى أمراضالعزيز(عام )مستشفى األمير سلمان بن عبد  (، ومشفىالحكومية   وهي مشفى الوالدة واألطفال )اليمامة

صدرية )مستشفى الملـك سـعود(. عمد الباحث من خالل هذه الدراسة إلى التعرف على الدور المهني لألخصائي االجتماعي 

 االجتمـاعي، وماهيحكومية من وجهـة نظر العاملين معه، وكيف ينظر باقي العاملين لدور األخصائي في المستشفيات ال

آلية التعاون الممكن حدوثها ما بين األخصائي االجتماعي والعـاملين بهدف تعزيز دور األخصائي االجتماعي، وأخيراً ما 

االجتماعي وكيف يمكن تجاوزها والتغلب عليها. ومن  هي أهم الصعوبات والمعوقات التي تحد من تفعيل دور األخصائي

السلوك التعاوني لألخصائي االجتماعي مع أصـدقاء وعائلة المرضـى له أكبر  الدراسة أنأهم النتائج التي توصلت إليها 

ألخصائي لتأثير في التعرف على الدور المهني لألخصائي االجتماعي في المستشفيات. وبما يتعلق بطبيعة نظرة العاملين 

مصادر اإلعالم كانت من أهم المصادر التي تعطي صورة واضحة لدور األخصائي  الدراسة أناالجتماعي، فقد بينت 

االجتمـاعي، بينما لم يكن لشخصية األخصائي وكيفية مشاركته في العمل تأثير كبير في تكوين صورة واضحة وكافية لطبيعة 

مرضية من الحاالت ال آلية تحويللى جاءت عمله. وبما يخص آلية التعاون بين العاملين فقد دلت النتائج أنه في المرتبة األو

الطبيب المختص المعالج لألخصائي االجتماعي، في حين كانت فعالية عقد الندوات واالجتماعات بين التخصصات المختلفة 

الرواتب والحوافز الماديـة وعدم وجود ترقيات وظيفية هي من أهم  أن ضعفلتحقيق التعاون منخفضة. ووجد الباحث 

  (2112)الشهري،  على أداء األخصائي االجتمـاعي لدوره بشكل فعال في المشفى. لتي تؤثراالعوامل 
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هدف الباحث يوسف أبو العدوس في دراسته التي أجرها باألردن بعنوان "دور األخصائي االجتماعي الطبي مع مرضى  ●

يؤديه األخصائي االجتماعي الطبي مع مرضى السرطان وأسرهم التعرف على الدور الذي  " إلىالسرطان في األردن

والمجتمع، باإلضافة إلى تحديد الصعوبات التي من شأنها إعاقة األخصائي االجتماعي عن تأدية هذا الدور، ومن ثم التعرف 

ينة الدراسة ع الرامية لتحسين وتطوير دورهم مع مرضى السرطان. شملت االجتماعيينعلى آراء واقتراحات األخصائيين 

مريض، كما وطبق المنهج الكمي والنوعي في هذه الدراسة. خلصت الدارسة إلى التأكيد على أهمية  020من المرضى تبلغ 

دور األخصائي االجتماعي في رفع الروح المعنوية للمصابين بالسرطان. من ناحية أخرى أفادت الدراسة بعدم اهتمام 

رعاية المرضى بعد خروجهم من المشفى، وعدم تركيزهم على  المدروسة بخطوات في العينة االجتماعييناألخصائيين 

ي العينة ف االجتماعيينالمشكالت األسرية التي تحدث في العائلة نتيجة تعرض أحد األفراد للمرض. لم يعطي األخصائيين 

خرى الحظ األخصائيون المرضى بالنشاطات الترويحية. من ناحية أ لمشاركة أسرالمدروسة بهذه الدراسة أهمية 

كما يوجد في بعض الحاالت عدم مصداقية من قبل  ،االجتماعيون وجود عدم وضوح لدورهم من قبل الكثير من المرضى

المرضى في مشاركة معلوماتهم الصحيحة بما يخص وضعهم االجتماعي واالقتصادي. من التحديات اإلضافية وجود نقص 

كبير بأعداد األخصائيين االجتماعيين وعدم وجود مكاتب خاصة بهم تتيح السرية والخصوصية للمرضى. بناء على آراء 

العاملين من الجنسين، وتوفير أماكن مخصصة  االجتماعيينيين اقترح هذا العمل ضرورة رفع عدد األخصائيين األخصائ

لهم، وكذلك تدريبهم وتأهيلهم بدورات تدريبية واالستفادة من خبرات وتجارب البلدان المتقدمة وتفعيل دور األخصائي 

 (2102)يوسف، فيات. االجتماعي من خالل تطوير آلية مناسبة لعملهم في المستش

 دور األخصائي االجتماعي في المجال " فعاليةهللا بعنوان  هللا فضلفي الدراسة التي قامت بها الباحثة منى صابر قسم  ●

لخدمة االطبي: دراسة حالة لبعض المستشفيات الحكومية بوالية الخرطوم" تم دراسة تأثير الخدمات التي يقدمها مكتب 

االجتماعية للمرضى وأسرهم وما هو رأي األطباء والمرضى بالدور الذي يقوم به األخصائي االجتماعي. استخدم المنهج 

 وجود األخصائي االجتماعي في الدراسة أنالوصفي التحليلي ومنهج دراسة الحالة في هذا البحث، واستنتجت الباحثة من 

)قسم،  ألطباء والمرضى يدعمون ويؤكدون على أهمية وجود أخصائي اجتماعي.المستشفى كان ذو أهمية كبيرة، وأغلب ا

2102)  

 العالقة المهنية مع الكادر الطبي: المحور االول

 المفاهيم 

 لرعاية الصحية ا

يرمز بالرعاية الصحية لمجموع اإلجراءات الصحية الوقائية والخدمات المقدمة لجميع أفراد المجتمع، والتي تهدف لرفع المستوى 

الصـحي العام للمجتمـع ومحاوالت الحيلولـة من انتشار األمراض وتفشيها، وتشمل عده ميادين منها الجهود الرامية لالهتمام 

ذاء، والصرف الصحي وإدارة النفايات، باإلضافة لحمالت التلقيح والتطعيم ضـد األمـراض المعدية بالبيئة من مسكن وميـاه وغـ

 والوبائية والخطيرة، مثل تطعيمات السعال الـديكي والكـوليرا وشلل األطفال، والكزاز وغيرها. 
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فات طاع الطبي من مستشفيات ومراكز ومستوصويمكن تعريف الرعاية الصحية من الناحية الطبية بأنها الجهود التـي يقـوم بهـا الق

 والطوارئ. ةاإلسعافيبما يحقق أفضل خدمة للمرضى، وبما يشمل مكافحـة األمراض واألوبئة المنتشرة ومعالجة الحاالت 

  (00، صفحة 2102)الفهيدي، 

كافة الخدمات التي تقدمها األقسام العالجية واالقسام الطبية المساندة، من ويمكن أن تعرف الرعاية الصحية من ناحية أخرى بأنها 

وما يرتبط بهذه الخدمات من تحاليل مخبرية وخدمات االسعاف  ،خدمات تشخيصية وخدمات عالجية وتأهيلية واجتماعية ونفسية

 (2102)اهللا، والطوارئ إلى جانب خدمات التمريض والخدمات الصيدالنية والغذائية. 

 المستشفيات 

يقصد بها المكــان المخصص لعـالج واستشفاء المرضـى وتأهيلهم، وعادة ما تحتوي على عيادات مع أطباء أخصائيين وغرف 

ك للتصوير واألشعة وكذل للتحليل وأقسامكما تحتوي المشافي على مخابر  ،عناية وغرف إنعاش وغرف مرضى وغرف عمليات

غرف طوارئ. باإلضافة لذلك تحتوي المشافي بجانب القسم اإلداري إلى أقسام خاصة بالمعالجين االجتماعيين والنفسيين.  يمكن 

  4أن تحتوي المستشفيات على عيادات خارجية للمرضى من غير المقيمين.  )بحث منار ص

 الكادر الطبي 

ين األخصائيين ويشمل األطباء بمختلف االختصاصات المرضية والصحية وكذلك الممرضين يقصد به مجموع العاملين الطبي

وفنيين التصوير واألشعة والمخبريين وأخصائي التحليل الطبي والتقنيين بمختلف اختصاصاتهم. باإلضافة للعمال والمساعدين. 

 ستشاريين.  كما يمكن أن يشمل الطاقم الطبي األخصائيين االجتماعيين والنفسيين واال

في الوقت الراهن أصبح تواجد األخصائي االجتماعي بجانب الكادر الطبي في مختلف مراكز ومرافق الرعاية الصحية من 

مستوصفات ومراكز صحية وعيادات ومشافي، أمراً مهم جداً، نتيجة ضرورة التكامل في المهام بين الفريق الطبي واألخصائي 

 االجتماعي.  

ئم ما بين الطبيب واألخصائي االجتماعي يعتبر واجباً ضرورياً تفرضه كينونة المريض الواحدة، وتكامله العضوي إن التعاون القا

 والنفسي واالجتماعي، وهذا التعاون يجب أن يبقى مستمر في جميع مراحل العالج، وحتى بعد الشفاء، وأثناء فترة النقاهة. 

وذلك للكشف عن  تفاصيل حالة  ،قم الطبي ككل لجهود األخصائي االجتماعيفمن جهة يوجد حاجة ماسة من قبل الطبيب والطا

 ومن جهة ثانية فإن تأثير األخصائي االجتماعي ،المريض االقتصادية واالجتماعية ومستواه التعليمي والثقافي ووضعة األسري

للوصول إلى الشفاء والعافية الكاملة، في حث المريض لتقبل العالج ومتابعته وااللتزام بالخطة المرسومة من الكادر الطبي 

باإلضافة لقدرة األخصائي االجتماعي على شرح مالبسات الحالة المرضية للمريض بشكل مبسط أكثر، والتأكد من تفهمه لوضعه 

 الصحي بشكل سليم وذلك بعد استقاء هذه المعلومات من قبل الكادر الطبي. 

وتضافر جهود كل العاملين وللوصول لذلك يجب أن يقوموا بواجباتهم بشكل فريق تكمن أهمية العمل في القطاع الصحية بتعاون 

 :متكامل وفق عدة أسس نذكر منها

 عضو من أعضاء الفريق بتفاصيل عمله وواجباته الوظيفية وتفاصيل تخصصه بشكل واضح. معرفة كل ●

 التقدير واالحترام المتبادل ألعمال كل فرد من أفراد الفريق.   ●
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 رد من أفراد الفريق كيفية تحقيق االستفادة القصوى من خبرات األفراد اآلخرين.معرفة كل ف ●

العمل على مبدأ التشاركية وتبادل اآلراء وإتاحة مساحة مناسبة لكل عضو، لشرح رأيه المبني على التخصص بكل حالة  ●

 بالتفصيل. 

مخلوف، )الفريق من دون التقليل من أهمية أي أحد. العمل بجو من التعاون والثقة واالحترام والتفاهم المتبادل بين أعضاء  ●

 (022بدون سنة، صفحة 

 الميثاق األخالقي بين األخصائي االجتماعي والكادر الطبي

دل، االحترام المتباعلى األخصائي االجتماعي أن يتفاعل مع زمالئه بالعمل من الطاقم الطبي العامل بالمنشأة الطبية بجو من 

وبحسب الميثاق األخالقي المعتمد من وزارة الصحة في المملكة والمعرفة الكافية بدور األخرين وأهميته،  ،والمساواة ،والتأييد

 بين األخصائيالعربية السعودية والذي تم إقراره من قبل إدارة الخدمة االجتماعية الطبية، يوجد جملة قواعد تنظم العالقة 

 اعي والفريق الطبي في المؤسسات الطبية نذكر منها:االجتم

 التعاون المستمر مع باقي أفراد الفريق وذلك بهدف تحقيق التوقعات المهنية.  ●

احترام خصوصية وسرية معلومات المرضى وفي حال تبادلها مع الزمالء فإن ذلك يتم من منطلق العالقة المهنية فيما   ●

 بين زمالء العمل.

ظروف الممارسة المهنية التي تيسر األداء المهني على مستوى من الكفاءة والمسؤولية األخالقية المحافظة على  ●

 وتطويرها باستمرار.

 توظيف أفضل األساليب الممكن استخدامها للتعبير عن الرأي والحكم على األمور.  ●

وجه واضعاً في االعتبار  القيام بالواجب المهني على أكمل ،على األخصائي المكلف محل أخصائي اجتماعي آخر  ●

 اآلخر.اهتمامات الموظف 

على األخصائي االجتماعي أال يستغل الحاالت التي يحدث فيها نزاع بين زمالء العمل ورئيس العمل وتسخير ذلك من   ●

 أجل خدمة مصالحه الشخصية وتحسين مركزه الوظيفي.

يحدث أي صراع مع الزمالء في العمل مما يستوجب أن يقوم األخصائي بأخذ المشورة ووجهات النظر المحايدة عندما   ●

 قراراً رسمياً أو موقفاً صارماً ألسباب تتعلق بأخالقيات المهنة.

أن يحافظ األخصائي االجتماعي على العالقات الجيدة واالحترام المتبادل مع زمالء العمل في التخصصات األخرى،   ●

 من نفس التخصص. بالنسبة للزمالءوكذلك األمر 

األخصائي االجتماعي العامل في منصب إداري أن يضع ترتيباً أو تنسيقاً محدداً وذلك لتنظيم العالقات المستمرة  على  ●

 بين الموظفين.

 على األخصائي االجتماعي عدم استغالل منصبه الوظيفي لخدمة مصالحه الشخصية.  ●

 مختلف العاملين. على األخصائي االجتماعي المشاركة في تقييم األداء المهني والوظيفي ل  ●

يسعى األخصائي االجتماعي لتقديم المساعدة والعالج لجميع الزمالء العاملين وذلك في حال عانى أحدهم من مشاكل   ●

 طبية أو نفسية أو اجتماعية.
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مهم لتختلف العالقات في األشكال والمستويات بين أعضاء الفريق الطبي المعني بعالج الحاالت المختلفة للمرضى، لذلك من ا

وما بين كل فرد من أفراد الكادر  البحثية(شرح طابع هذه العالقة ما بين األخصائي االجتماعي )محور دراستنا في هذه الورقة 

 الطبي كما يلي:

 العالقة بين األخصائي االجتماعي والكادر الطبي

 العالقة ما بين األخصائي االجتماعي والطبيب المعالج

لفترة طويلة سابقة وقبل ظهور وتفعيل دور األخصائيين االجتماعيين في القطاع الصحي، بقي األطباء هم الوحيدون المسيطرون 

على عملية عالج المرضى، وبالتالي كان منحى العمل يأخذ شكل رأسي بحيث يكون الطبيب متصدر اإلدارة العليا ويعطي أوامره 

ن دخول األخصائي االجتماعي المتأخر على سلك الخدمة الطبية محفوفاً بالكثير من التعقيدات، لمختلف أعضاء الفريق اآلخرين. كا

والمتمثلة بفهم دوره بشكل سليم، ومعرفة المهام المنوطة به وباختصاصه. ومن ناحية أخرى كان يوجد انطباع سائد لدى كثير من 

الخير مدفوعين بمشاعرهم وقلوبهم الرحيمة. إن تقدير وفهم دور األطباء إلى أن اإلخصائيين االجتماعين هم أشخاص همهم فعل 

األخصائي االجتماعي في المجال الطبي من وجهة نظر الطبيب ينبع بالمقام األول من كيفية تعامل الطبيب مع أعضاء الفريق 

عام، و قناعته وإيمانه بدور اآلخرين الذين يعمل معهم، و من ثم قناعته بأهمية دور كل فرد في سير العملية العالجية بشكل 

األخصائي االجتماعي بشكل خاص، ويجب أن ال ننكر أن الرأي النهائي الحاسم في أي قضية طبية يرجع للطبيب بحكم خبرته 

وتخصصه وأهليته وبالتالي قدرته على التشخيص وإعطاء العالج، ولكن يجب أن ال ننسى الدور الذي يلعبه كل أفراد الطاقم في 

لطبيب على اتخاذ قراره، من حيث تزويده بالمعلومات الدقيقة ونتائج الفحوص والتحاليل واألشعة، وكذلك من خالل مساعدة ا

المتابعة الدائمة لحالة المريض وهو اإلجراء الذي يقوم الفريق التمريضي. وفيما يخص دور األخصائي االجتماعي فيجب على 

أن يحدثه وجود األخصائي في تصميم وتنفيذ خطة العالج، وتزويد الطبيب يعي بشكل واضح التأثير الذي يمكن  الطبيب أن

معلومات الدور الذي يمكن أن يؤديه في تذليل ال والثقافية، وكذلكبالمعلومات المهمة المتعلقة بخلفية المريض االجتماعية والعائلية 

 . بل العالج واالقتناع به وبالتالي يزيد من فرص نجاحهالطبية للمرضى وشرحها، والتأكد من قابلية فهمهم لها مما يساعدهم على تق

تجدر اإلشارة أنه من خالل خبرة وحنكة األخصائي االجتماعي يمكن أن يثبت للطبيب وبقية العاملين أهمية دوره ومقدار القيمة 

 المضافة التي أحدثها ويحدثها في تطوير حالة المريض لألفضل.  

ألهمية عمل اآلخر، بالقدر الذي يمكن أن يصلوا بشكل  واألخصائي( )الطبيبة الطرفين ويمكن أن نخلص إلى أنه بقدر رؤي

  (22، صفحة 2112)المليجي، مشترك مع باقي أعضاء الفريق لتحقيق الغاية العليا وهي شفاء المريض. 

 العالقة ما بين األخصائي االجتماعي والتمريض

يوجد رابط وثيق بين عمل األخصائي االجتماعي وعمل فريق التمريض. فبحكم طبيعة عمل التمريض المالصقة للمريض 

واالحتكاك الدائم معه وفي كل األوقات، يستطيع فريق التمريض مالحظة التطورات في حالة المريض واستجابته اللحظية على 

ي تقييم وضعه بشكل سليم من قبل األطباء واألخصائي االجتماعي بطريقة الصعيد العضوي والنفسي لخطة العالج، مما يفيد ف

 كاملة وسليمة. 
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 يلي:يمكن تأطير العالقة بين األخصائي االجتماعي والتمريض كما 

 من جانب األخصائي االجتماعي  ●

كما  ،يث الراحة والهدوءيمكن أن يرشد األخصائي االجتماعي فريق التمريض إلى تحديد أولوية ونوعية متطلبات المريض من ح

األخصائي االجتماعي يكون على دراية أكبر  ،يمكن أن يساعدهم ويوجههم إلى األسلوب المناسب واألمثل للتعامل مع المريض

بالعوامل المحيطة التي يمكن أن تساعد في تسريع شفاء المريض، وبالتالي يمكن أن يتشاركها مع فريق التمريض لألخذ بها بهدف 

 اء المريض.تسريع شف

وبغية تعزيز فهم شخصية المريض بشكل أفضل ممكن أن يطلب اإلخصائي من فريق التمريض تزويده بمالحظات معينة تخص 

وردود فعله في الحاالت المختلفة وعند تناول الدواء أو عند سماع توجيهات الطبيب. ومن األمور المهمة  وكذلك تصرفاتهسلوكه، 

التي يمكن للتمريض مالحظتها ويمكنهم إفادة األخصائي االجتماعي بها، هي ردود أفعال المريض عند زيارته من قبل أشخاص 

 (23، صفحة 2112)المليجي، مختلفين وما تأثير تواجد هؤالء األفراد عليه. 

 من جانب التمريض  ●

يمكن أن يطلب فريق التمريض من األخصائي تفسير وشرح السلوكيات التي يقوم به المريض، والسبب الكامن ورائها مما يسهل 

المريض  طريقة التصرف السليمة مععلى الفريق التعامل بشكل صحيح معه. كما يمكن أن يستشير فريق التمريض األخصائي ب

 (23، صفحة 2112)المليجي، في حاالت ومواقف معينة. 

ويمكن التنويه هنا أن عالقة األخصائي بطاقم التمريض يمكن أن تحكم بعالقته بالطبيب المختص، فكلما كانت عالقته مع الطبيب 

  (23، صفحة 2112)المليجي،  عالقته مع الفريق التمريضي والفريق الطبي بشكل أفضل.أفضل كان انعكاس ذلك في 

 الفنيين واألقسام األخرى  االجتماعي معالعالقة ما بين األخصائي 

االجتماعي مع أقسام األشعة والتخدير والمخابر والتغذية واألطراف الصناعية واألجهزة  عالقة األخصائيويقصد بذلك 

التعويضية. ويتم تفعيل هذه العالقة من خالل التفاهم مع مدراء هذه األقسام ومن خالل تنظيم اللقاءات الدورية واالجتماعات مع 

 (22، صفحة 2112)المليجي، بعة حاالتهم بالتفصيل. العاملين فيها والنباح بشكل منتظم بما يخص شؤون المرضى ومتا

 الصعوبات المتعلقة بالعالقة بين األخصائي االجتماعي والكادر الطبي  

 التالية:تتجلى الصعوبات بالنقاط 

عدم تعاون بعض أعضاء الفريق الطبي نتيجة عدم تفهمهم ألهمية العمل أو نتيجة إلحساسهم بضغط إضافي ناتج عن  ●

 العمل. 

 صعوبات في التواصل نتيجة عدم تطابق جداول الدوام والمناوبات لألشخاص الفاعلين في الفريق الطبي.  ●

 ر الطبي. صعوبات في التنسيق بين العدد الكبير من العاملين في الكاد ●

عدم قناعة لدى بعض األطباء واعتبارهم أن العوامل النفسية واالجتماعية ليس لها من تأثير كبير جداً على صحة  ●

 المريض، أو أن القيمة المضافة التي يقدمها األخصائي االجتماعي ليس متناسبة وال تسد الحاجة. 
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قناعة بعض األطباء بقدرتهم على تفهم حاجات العضوية والنفسية واالجتماعية للمريض أكثر من أي شخص آخر بأي  ●

 اختصاص كان. 

ضغط العمل في المؤسسات الكبيرة من مستشفيات ومراكز صحية تحول دن تفرغ األطباء أو الكادر الطبي لعقد  ●

 عي لفهم حاله كل مريض على حدا.االجتماعات والقيام بالتنسيق مع األخصائي االجتما

 المختلفة.صعوبة الحصول على الموافقات والتصريحات للتنسيق مع األقسام  ●
 

 العالقة المهنية مع الكادر االداري: المحور الثاني

 المفاهيم

 مفهوم المؤسسة الطبية

قديم وتسعى المؤسسة الطبية لت ،طبيتعرف المؤسسة الطبية بأنها تنظيم يتمثل بهيئة أو وحدة أو مستشفى أو عيادة أو مركز 

والتي قد تكون خدمات وقائية أو عالجية أو متخصصة أو عامة. وتتكون  ،خدمات الرعاية الصحية للمجتمع المحلي الموجودة فيه

المؤسسة الطبية من كادر طبي متكامل في مهامه ومتنوع في اختصاصاته ويبدأ من اإلداريين واألطباء والمخبريين مروراً 

 (22، صفحة 2112)المليجي، باألخصائيين واالستشاريين االجتماعين لينتهي بالممرضين واألمن العام. 

 الميثاق األخالقي الذي يحكم العالقة بين األخصائي االجتماعي وإدارة المؤسسة الطبية 

إن الميثاق األخالقي الذي تبنى عليه العالقة المهنية بين األخصائي االجتماعي الطبي وإدارة المؤسسة الطبية يرتكز على عدة 

على طرفي العمل االلتزام بها، لتحقيق التعاون المنشود الذي يرفع من سوية المؤسسة الطبية ويحقق غاياتها نقاط مهمة يتوجب 

الخدمية الطبية. ونورد فيما يلي نقاط الميثاق األخالقي المعتمد من وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية والذي تم إقراره 

 من إدارة الخدمة االجتماعية الطبية:

 سعي لرفع كفاءة وفاعلية األنظمة واإلجراءات المتبعة عند تقديم الخدمات.ال ●

االلتزام بمبدأ عدم التمييز العنصري والطبقي خالل المزاولة المهنية لعمله مع اإلدارة أو المرضى أو خالل مقابالت  ●

 التوظيف المسؤول عنها.

 الطبية. وسمعة المؤسسةالمحافظة على صيت ومكانة  ●

، 2102)الصحة، اتباع جميع األنظمة واللوائح والقوانين الملزمة من المؤسسة ومن وزارة الصحة وعدم اإلخالل بها.  ●

 (02صفحة 

سسة الطبية ؤيعتبر قسم الخدمة االجتماعية الطبية أحد األقسام الرئيسية في المؤسسة الطبية، وتبعية هذا القسم تكون إلدارة الم

 ،ككل، ويعد قسم الخدمة االجتماعية الطبية من األقسام المهمة في المؤسسة الطبية سواء كانت مستشفى أم عيادة أم مستوصف

 ،ة وخارجهاالمؤسسة الطبي العاملون بينويعود ذلك لدور هذا القسم في عمليات التشبيك التي يقوم بها األخصائيون االجتماعيون 

 الذي يلعبه هذا القسم بين مختلف أقسام المؤسسة الطبية.باإلضافة للربط 
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المحور لمناقشة أهمية قسم الخدمة االجتماعية الطبية في المؤسسة الطبية، والعالقات المهنية بين ممارسي  خصص هذاوعلى ذلك  

 (22، صفحة 2112)المليجي، الخدمة االجتماعية في القسم مع إدارة المؤسسة الطبية. 

 قسم الخدمة االجتماعية الطبية وعالقته بإدارة المؤسسة الطبية

يعمل مع الهيئة اإلدارية للمؤسسة جنبا إلى جنب ليكمل  ،إن قسم الخدمة االجتماعية الطبية هو جزء من إدارة المؤسسة الطبية

 الهدف األسمى للمؤسسة الطبية وهو عالج جميع المرضى وتقديم مختلف الخدمات الصحية والطبية لهم بأفضل جودة ممكنة.

طرفا في  الطبية ويكونكما يعنى قسم الخدمة االجتماعية الطبية بالمشاكل األخالقية والقضايا العالقة التي تحدث داخل المؤسسة 

 اتخاذ القرار النهائي الذي يصب في مصلحة الجميع سواء المرضى أم أسرهم أم الكادر الطبي أم المؤسسة الطبية بحد ذاتها.

العالقة المهنية السليمة والقوية بين إدارة المؤسسة الطبية وبين األخصائي االجتماعي تؤثر بشكل أو بآخر على نجاحه في الممارسة 

حيث أن الثقة المتبادلة واالحترام وتقدير جهود األخصائيين االجتماعين يقدم الكثير من  الطبي.لمهنية لواجبه في المركز ا

 التسهيالت وخاصة في ظل المهام المتعددة الملقاة على عاتق ممارس الخدمة االجتماعية الطبية.

ارة فمن جهة تعترف اإلد ،ألخصائيين االجتماعيين عالقة أخذ وردوبناء على ذلك فإن العالقة بين الهيئة اإلدارية للمؤسسة وا

بأهمية ما يبذله األخصائي من جهود وتظهر له روح التعاون والتشارك بأعباء المؤسسة واتخاذ القرارات وتتيح له كافة اإلمكانيات 

ومن جهة أخرى يقدم األخصائي االجتماعي يد المساعدة في األمور اإلدارية فيما يصب في مصلحة المرضى  ،والتسهيالت

 .(24، صفحة 2112)المليجي، والمؤسسة الطبية 

 دور األخصائي االجتماعي الطبي فيما يتعلق بإدارة المؤسسة الطبية

ماعية الطبية أنه يؤمن بالعمل الجماعي والتكاملي مع الكادر الطبي بالكامل سواء مع إدارة المؤسسة ما يميز قسم الخدمة االجت

الطبية أم الطبيب أم المرضى، وسنذكر فيما يلي دور قسم الخدمة االجتماعية الطبية متمثال باألخصائيين واالستشاريين االجتماعين 

 الطبية:مع إدارة المؤسسة 

 الطبية.يعزز قسم الخدمة االجتماعية الطبية فاعلية إدارة المؤسسة  .0

 يعمل األخصائيون االجتماعيون الطبيون على حمل جزء من المهام اإلدارية للمستشفى على كاهلهم. .2

 تيهيئ قسم الخدمة االجتماعية الطبية بالتعاون مع إدارة المؤسسة الطبية الظروف المناسبة بهدف تقديم أفضل الخدما .3

 الطبية سواء كانت عالجية أم وقائية.

 يدرس االستشاري االجتماعي مع إدارة المؤسسة الطبية إمكانية التشبيك والتعاون مع المؤسسات األخرى ذات الصلة. .4

 يمثل قسم الخدمة االجتماعية الطبية المؤسسة الطبية وإدارتها في المجتمع المحلي معززا دورها ومكانتها. .2

قدم إمكانية التعاون مع جهات ت المستشفى فيالجتماعية الطبية واألخصائيون االجتماعيون مع إدارة الخدمة ا يبحث قسم .2

 الدعم المادي للمؤسسة الطبية.

 يساعد قسم الخدمة االجتماعية الطبية بتخصصاته المختلفة على تحقيق أهداف إدارة المؤسسة الطبية ورؤيتها. .2

قتراحاتهم المدعومة بالبحوث العلمية إلدارة المؤسسة الطبية، وذلك لتعزيز يقدم األخصائيون االجتماعيون آرائهم وا .2

 ولرفع سوية الخدمة المقدمة للمريض في نهاية األمر. ،الثقة المتبادلة بين األطراف
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، صفحة 2104)صالح،  تشجيع إدارة المؤسسة الطبية على إجراء المسح الطبي للمنطقة التي توجد بها المؤسسة الطبية. .9

290) 

 االعتبارات التي تجعل من قسم الخدمة االجتماعية الطبية ضرورة حتمية في المؤسسة الطبية

يلعب قسم الخدمة االجتماعية الطبية واألخصائيون االجتماعيون الذين يعملون في المؤسسات الطبية دورا هاما في  .0

والفضل لمهاراتهم  ،وأساليب استقبال المرضى وإعداد قبوالت الفحوص واألدويةاألمور اإلدارية المتعلقة بنظم 

 وخبراتهم األكاديمية والتدريبية التي تضفي على األمور اإلدارية الموكلة لهم طابع التنظيم والسالسة.

طبية، المؤسسة الكما المجاالت الطبية لها تخصصاتها فإن لقسم الخدمة االجتماعية الطبية تخصصاته المختلفة داخل  .2

 ووجود األخصائي االجتماعي المتخصص يساعد إدارة المؤسسة في تحقيق أهدافها.

يعتبر وجود أخصائيين اجتماعيين ضرورة ملحة ضمن المؤسسات الطبية، وذلك لدورهم في تخفيف حاالت االضطراب  .3

 وية وهدوء.والقلق والتوتر التي تصيب المرضى ولتبصيرهم وتوضيح مالبسات وضعهم الصحي بر

يعمل قسم الخدمة االجتماعية الطبية بالتنسيق مع إدارة المؤسسة الطبية على تنظيم برامج خاصة للمرضى خالل فترات  .4

والهدف هو التخفيف عن المريض وجعله يفكر بأمور أخرى بعيدا عن حالته  ،تواجدهم في المستشفى أو المركز الطبي

 سرعة شفاءه.الصحية وهمومه التي من شأنها أن تعرقل 

 التحديات والصعوبات التي يواجهها األخصائي االجتماعي في عالقته مع إدارة المؤسسة الطبية

ث دائما حي ،أحد أكثر الصعوبات التي يواجهها األخصائي االجتماعي الطبي أثناء مزاولته لمهنته هي الجو الذي يعمل به ●

ودائما ما يكون الفكر السائد أن  ،ما يكون هناك عدم تقدير ألهمية وجود األخصائي االجتماعي في المؤسسة الطبية

األهمية للطبيب فقط وقرار الطبيب هو القرار الصحيح غافلين عن وجهة نظر األخصائي االجتماعي لألمور والتي 

والمؤسسة الطبية معا. وبناء عليه تغيب في المؤسسات الطبية مسألة تصب حتما في نهاية المطاف في مصلحة المريض 

تبادل اآلراء والتشاور مع األخصائي االجتماعي إليجاد حلول ألي قضية أو مشكلة قد تواجه المرضى أو المؤسسة 

 الطبية.

ر جتماعي الطبي باقتصاالصورة النمطية واالعتقاد المسبق من قبل إدارة المؤسسة الطبية عن دور ومهام األخصائي اال ●

 الخدمة المقدمة فقط للمحتاجين والفقراء، وهذا يؤكد عدم فهم واستيعاب مهام األخصائي االجتماعي بالكامل.

ال و ،عدم إيمان إدارة المؤسسة الطبية بدور وخبرات ومهارات األخصائي االجتماعي الطبي مما يجعلهم غير متعاونين ●

 يوفرون اإلمكانيات والتسهيالت التي تساعده في أداء عمله.

خلو مجال الخدمة االجتماعية من القوانين والتشريعات التي تساعد األخصائي االجتماعي الطبي في االستناد لها عندما  ●

 مما يجعله يلجأ إلى االجتهاد التخاذ القرار. ،تواجهه أي مشكلة إدارية أو مع المرضى

يعة العمل في المؤسسات الطبية والنابع من المهام اإلدارية الكثيرة الموكلة لألخصائي االجتماعي والتي تحتاج تعقيد طب ●

 لوقت وجهد كبيرين والذي يتطلب دعم من إدارة المؤسسة وتسهيالت كبيرة.
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ية لب السرعدم توفر المكان المناسب والخاص باألخصائي االجتماعي الطبي وخاصة في حاالت المرضى التي تتط ●

 (22، صفحة 2112)المليجي،  والهدوء لفهم حيثيات المشكلة وتوابعها.

 العالقة المهنية مع العمالء)المرضى( في المجال الصحي: المحور الثالث

 المفاهيم 

 المــرض

أكمل وجــه، أو اختالل وانعدام التوافق بين عضوين أو  قصور عضــو أو أكثر من أعضــاء الجســم عــن القيــام بوظيفته علــى

 أكثر من أعضـاء الجسـم فـي أداء وظائفهـا.

علـى الوفـاء بالتزاماتـه تجـاه أسـرته ومجتمعـه وازدياد همومه النفسية كالتوتر  الطبيعيةالفرد  عدم قدرةوالمرض عبارة عن 

 (2104)صالح،  .والقلق والخوف

 الصحة

تعرف منظمات الصحة العالمية الصـحة بأنها حالـة كاملـة مـن السـالمة الجنسية والنفسية والعقلية واالجتماعية ال مجرد الخلــــو 

 (2104)صالح، . مــــن المــــرض أو العجــــز أو الضــــعف

 العالقة بين األخصائي االجتماعي والعميلالميثاق األخالقي الذي يحكم  

همة على عدة نقاط م والمريض يرتكزإن الميثاق األخالقي الذي تبنى عليه العالقة المهنية بين األخصائي االجتماعي الطبي 

يتوجب على العاملين في قسم الخدمة االجتماعية الطبية في أي مشفى أو مؤسسة طبية االلتزام بها، لتحقيق التعاون المنشود الذي 

يرفع من سوية المؤسسة الطبية ويحقق غاياتها الخدمية الطبية. ونورد فيما يلي نقاط الميثاق األخالقي المعتمد من وزارة الصحة 

 الطبية:ي المملكة العربية السعودية والذي تم إقراره من إدارة الخدمة االجتماعية ف

 مصلحة المريض يجب أن تكون من أولويات االخصائي االجتماعي الطبي. .0

 يجب أن يلتزم األخصائي االجتماعي الطبي بأداء واجبه المهني بكل إخالص وكفاءة. .2

ي الطبي وبين المريض مهنية بحتة وتصب دوما في خدمة مصلحة يجب أن تكون العالقة بين األخصائي االجتماع .3

 العميل ويبديها على مصلحته الشخصية.

 والطبقي.االلتزام بمبدأ الحياد والموضوعية وعدم التمييز العنصري  .4

 (02، صفحة 2102)الصحة، عدم الخطأ واالنغماس في عالقة عاطفية مع المريض أو أحد أفراد أسرته.  .2

 دور األخصائي االجتماعي الطبي مع مجتمع المرضى

 يقوم بها األخصائي االجتماعي داخل مجتمع المرضى منها:  واألساسية التيهناك العديد من األدوار المهمة 
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البحث االجتماعي الخاص به حول المريض، من حيث مرضه والجوانب االجتماعية  وإعداداستقبال المرضى الجدد  .0

 و أصدقائه، والقيام في النهاية بكتابة تقرير اجتماعي.أواألفراد المحيطين به من أسرته 

إجراء مسح كامل لحالة المريض الطبية وعمل ملف متابعة دوري خاص به، يتضمن وضع المريض الصحي وهل هو  .2

 استمرار عالجه في المشفى أو عيادة أو في المنزل. إلىبحاجة 

القيام بتوعية المريض والمقربين منه على وضعه الصحي والعالجي، وكيفية التعامل مع المريض والمرض للوصول  .3

 الشفاء المرجو. إلى

ول كل المستندات حالقيام بعمل سجل كامل لألعمال التي تقوم بها الخدمة االجتماعية حيث يتم تصنيف الحاالت وإرفاق  .4

 حالة.

متابعة أخرى خارج المشفى مثل الضمان االجتماعي أو مراكز التأهيل االجتماعي  إلىقيام بتسجيل الحاالت التي تحتاج ال .2

 أو دور المسنين، والقيام بمتابعة هذه الحاالت ومتابعة تحويالتها وتقديم تقرير خاص بها لهذه المؤسسات.

مل التي تقوم به الخدمة االجتماعية والحاالت التي تم التعامل معها وأنواع الخدمات التي تم ٕاعداد تقارير دورية عن الع .2

 القيام بتقديمها لهم.

و المستوصف وتقديمها لإلدارة أمات المقدمة للمرضى في العيادة اعداد وتقديم مقترحات لرفع وتحسين مستوى الخد .2

 (21، صفحة 2112)المليجي، المسؤولة. 

 التدخل المهني لألخصائي االجتماعي مع المصابين بمرض مزمن

أوال قبل البدء في التحدث عن هذه النقطة يجب علينا تعريف المزمن. وتعني األمراض المزمنة هي األمراض التي تكون مصاحبة 

اكل ن تسبب له مشأنها يمكن أة على صحته بشكل عام. حيث ئوسي تأثيرات مباشرةلإلنسان لفترة طويلة من عمره، وما لها من 

، 2112يجي، )الملصحية واجتماعية واقتصادية ونفسية أيضا، لكون المصاب بها ال يستطيع القيام بأعماله المعتادة كما ينبغي. 

 (22صفحة 

 

  يلي:خاص المريضين بأمراض مزمنة كما يتم التدخل من قبل األخصائي االجتماعي مع األش

محاولة المعرفة الشاملة بطرق الرعاية المقدمة للمرضى ذوي األمراض المزمنة وذوي االحتياجات الخاصة من  ●

 المعاقين والكبار من المسنين.

صول للحتحديد المستلزمات واالحتياجات من خدمات وأجهزة تعويضية الخاصة بكل مرض وتوفير األساليب والطرق  ●

 على هذه المستلزمات.

التواصل مع المرضى أو أسرهم والمقربين منهم لحثهم على استالم مرضاهم أو التسجيل في الدور لدى المؤسسات التي  ●

 تقدم خدمات متخصصة أو رعاية خاصة بالمرض الذي لديهم.

د قدر لة ملئ أوقات فراغهم للحمحاوالقيام باألنشطة والبرامج الثقافية والرياضية والترفيهية للترويح عن المرضى و ●

 .(22، صفحة 2112)المليجي، مكان من الضغوط النفسية التي يعيشونها. اإل
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 العالقة المهنية لألخصائي االجتماعي مع المرضى

إن الدور األهم لألخصائي االجتماعي مع المرضى هو العمل على خلق عالقات واعية ومثمرة بينه وبين المريض وبين المرضى 

 مع بعضهم البعض وبين المريض واألفراد المحيطين به. 

 هم الخدمات التي يقدمها األخصائي االجتماعي للمريض: أ

قدر االمكان من حدة التوتر والقلق التي يعيش بها المريض مع  العمل على رفع الروح المعنوية للمريض والتخفيف .0

 مرضه. 

التثقيف الصحي للمرضى واألفراد القريبين منه حول المرض والمشكالت الصحية، عن طريق الحوار والمناقشات  .2

 الجماعية.

ام مثال ى نتيجة االزدحمكان، والتي ممكن أن تتشكل في المشفاعية والتخفيف من السلبية قدر اإلحل المشكالت االجتم .3

 (22، صفحة 2112)المليجي،  والواعي. الهادئأو أثناء زيارة األقارب، عن طريق الحوار 

القيام باألنشطة والبرامج التي تتضمن فقرات رياضية، ترفيهية، ثقافية واجتماعية للمرضى، والتي تساعد على خلق جو  .4

من الراحة النفسية ومساعدتهم على التخفيف من المشاكل التي ممكن أن تحدث لهم مع أسرهم واألفراد المقربين منهم، 

النفسي والتوتر الكبير الذي يعيشون به.. كما أن هذه األنشطة تقوم  أو حتى المرضى الذين يكونون معهم نتيجة الضغط

 بتنظيم أوقات الفراغ للمرضى وتخفيف آالمهم ورفع الروح المعنوية لهم وتساعدهم على استعادة الثقة بأنفسهم. 

 .للمريض التأكد من تحفيز المرضى ورفع الرغبة لديهم في العالج للمساهمة في تقدم وتحسن العملية العالجية .2

استثمار زيارة األهل للمريض، وذلك في العمل على تذكير األهل والشرح لهم بأهمية الزيارة في رفع الروح المعنوية  .2

 لدى المرضى، ومحاولة استكمال المعلومات عن حالة المريض التي تساهم في تحسن وضعه العالجي.

ن قسم إلى انتقال المريض م قبل األخصائيين اآلخرين أثناءالقيام بتقارير خاصة لكل مريض لكي يتم االستفادة منها من  .2

 خر أو خروجه خارج المشفى بما يفيد تتبع حالته.آقسم 

في حال خروج المريض خارج المشفى يتم االتفاق معه ومع األهل على كيفية متابعة الحالة والمهام والمسؤوليات  .2

 (210، صفحة 2112)المليجي،  .صحته واألهل لمتابعةالمطلوبة من المريض 

 التحديات والصعوبات التي يواجهها األخصائي االجتماعي في عالقته مع المريض:

 شخصية عند المريض ترجع ألسبابصعوبات  

 اب عديدةألسبوقد يعود سبب رفض المريض  ،قد يواجه األخصائي االجتماعي صعوبة في اقناع المريض لالمتثال لخطة العالج

أو حتى  ،أو عدم ثقته بالمؤسسة الطبية ككل نتيجة سمعة معينة أو جو ثقافي معين ،أحدها شكوكه حول قدرة العالج على شفاءه

رحلة م نتيجة تعرض أحد معارفه لحادثة وفاة أو عدم نجاعة عالج في المركز الطبي ذاته.  وقد تعود أسباب الرفض لمخاوف من

 الطفولة وبالتالي الحاجة ألخصائي نفسي.
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وأحيانا يكون أسباب الرفض التعامل السيء للممرضين أو أحد أفراد الكادر الطبي مع المرضى. ومن واجب األخصائي  

فق بالنهاية ااالجتماعي في مثل هذه الحاالت رفع ثقة المريض بنفسه أوال، ومن ثم رفع ثقته بإمكانيات الكادر الطبي والمستشفى ليو

  (22، صفحة 2102)الدين،  وإتمامه.على البدء بالعالج 

 صعوبات تتصل بأسرة المريض

من الصعوبات التي تواجه األخصائي االجتماعي أيضا هو الحالة المادية ألسرة المريض، حيث أن بعض المرضى يرفضون 

العالج ألنهم المعيل الوحيد ألسرهم باإلضافة لكونهم عزيزي النفس مما يجعلهم يرفضون المساعدات المادية التي قد تقدمها 

ع إدارة المستشفى. وفي بعض األحيان قد ال تستطيع المؤسسة الطبية تقديم أي المستشفى أو أي جهة ممولة أخرى متعاونة م

مساعدات مالية ألسرة المريض نتيجة الضعف في الميزانية العامة للمؤسسة وبالتالي يؤثر ذلك على قرار المريض في االمتثال 

كلة ويحل مش ،زانية المؤسسة الطبية من جهةهنا دور األخصائي االجتماعي بالسعي لتأمين مورد جديد يدعم مي للعالج. ويأتي

 (2102)الدين،  المريض الرافض للعالج بسبب وضعه المادي المتردي من جهة أخرى.

 صعوبات تتمثل في قصور الخدمة االجتماعية الطبية 

وفي بعض األحيان يكون قسم الخدمة االجتماعية الطبية  لمهمته،تواجه االخصائي االجتماعي العديد من الصعوبات أثناء أداءه 

هذا ما يؤثر على تحقيق االخصائي االجتماعي الطبي  ،في المؤسسة التي يعمل بها حديثا وموارده المخصصة قليلة نوعا ما

 لرسالته والتي تتجلى بالوصول ألفضل الحلول المناسبة لمرضاه.

 الخاتمة

كانت ومازالت الخدمة االجتماعية الطبية ضرورة ذات أهمية قصوى في القطاع الصحي نظراً للخدمات الجليلة التي تقدمها 

والقيمة المضافة التي يمكن يضيفها األخصائي االجتماعي على العمل الطبي والتي تصب في مصلحة المريض من حيث تحديد 

 صحته وتسريع تماثله للشفاء. سيؤدي لتحسنمرضه بدقة، وتوصيف عالجه بشكل فعال والذي 

ناقشنا في هذه الورقة البحثية العالقات المهنية السائدة ما بين األخصائي االجتماعي من جهة كونه ممثل للخدمة االجتماعية الطبية، 

ك بأعضاء وفنيين، وكذلوما بين األفراد المتواجدين في المؤسسة الطبية والمتمثلين بالكادر الطبي المؤلف من أطباء وممرضين 

ن هذه كونهم المستفيدين األساسيين م االجتماعيين بالمرضىالجهاز اإلداري في المؤسسة الطبية، فضاًل عن عالقة األخصائيين 

الصادر  كما تم تسليط الضوء على الميثاق األخالقي ،الخدمة. تم التطرق إلى التعريف بالمفاهيم الرئيسية المتعلقة بالموضوع ككل

وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية، والناظم للعالقة ما بين األخصائيين االجتماعيين وما بين مختلف األطراف.  عن

أشرنا بشيء من لتفصيل للعالقة المهنية المتبادلة ما بين األخصائي االجتماعي وجميع األطراف. وقبل ذكرنا مجموعة الصعوبات 

االجتماعي أثناء عمله مع الكادر الطبي والكادر اإلداري والمرضى، أشرنا لألدوار المختلفة  التي من ممكن أن تواجه األخصائي

حيث أن ذكر أدواره بشيء من التفصيل مكنتنا من تحديد الصعوبات  ،التي يقوم بها األخصائي االجتماعي داخل المؤسسة الطبية

 التي يواجهها بدقة أكبر.
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صيات الخاصة التي من شأنها تحسين صورة األخصائي االجتماعي ضمن المؤسسات الطبية وفي النهاية أوردنا مجموعة من التو

 التي يعمل بها، والتي تعزز من مكانته وتساعده على تطوير دوره وتجاوز الصعوبات والتحديات التي تواجهه أثناء عمله.

 توصيات ومقترحات:

حتى ال تتداخل مع أدوار ومهام الكادر الموجود في المنشأة ينبغي تحديد مهام األخصائي االجتماعي الطبي بدقة ووضوح  .0

 العالقات المهنية بين الفريق الطبي نتيجة اللبس في تحديد األدوار. مشاكل فيوتالفيا لحصول أي حساسيات أو  ،الطبية

ويوصى  ،ناملييتوجب على المنشأة الطبية سواء كانت مستشفى أم مركز طبي زيادة أعداد األخصائيين االجتماعيين الع .2

 بأن يكونوا من الجنسين لتلبية احتياجات المرضى ذكوراُ وإناثاً.

والعمل على القيام بورشات عمل بشكل دوري ليتم تبادل الخبرات  ،تدريب وتأهيل األخصائيين االجتماعين الطبيين .3

 وإضافة المقترحات بين األخصائيين االجتماعيين العاملين في المراكز الطبية المختلفة.

ومن  ،يجب توضيح أهمية الدور الذي يقوم به األخصائي االجتماعي لكافة الكادر الطبي من قبل إدارة المؤسسة الطبية .4

جهة أخرى يجب على األخصائيين االجتماعين عدم التكاسل وتقديم أفضل ما لديهم وبذل الجهود واالهتمام بالمرضى 

 . والكادر الطبي ككل واحترام األطباءليكسبوا تقدير 

ينبغي على الحكومة زيادة الدعم ألقسام الخدمة االجتماعية الطبية ورفع الميزانية السنوية المخصصة لها ليتمكن  .2

 األخصائيون االجتماعيون من أداء مهامهم على أكمل وجه.

 من الضروري القيام بحمالت توعوية لنشر وتوضيح الدور الذي يقوم به األخصائي االجتماعي بين جموع المرضى .2

 وأسرهم ليتمكنوا من االستفادة من الخدمات المقدمة.

المطالبة بسن القوانين والتشريعات المتعلقة بمهام وأخالقيات الخدمة االجتماعية الطبية واألخصائيين االجتماعيين   .2

 ل.االطبيين لتكون مرجع رئيسي أثناء مواجهة أي تحديات أو مشاكل أخالقية قد يتعرض لها العاملون في هذا المج

يجب أن تكون العالقة المهنية بين األخصائي االجتماعي وباقي الفريق الطبي عالقة تعاونية تشاركية تكاملية، لذا   .2

 يوصى بالعمل على زيادة الثقة بين األطراف الحترام أدوار كل شخص ومهامه. 
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